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ΤΩΒΙΤ. 
--απαεπρ εν τθῖνει-.. 

ΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ Δ΄. 

ι. Βίδλος λόγων Τωῤὶτ, τοῦ Τωδιὴλ, τοῦ ᾿Ἀνανιὴλ, 
τοῦ Αδουὴλ, τοῦ Γαδαὴλ, ἐκ τοῦ σπέρματος ᾿Ασιὴλ, 
ἐχ τῆς φυλῆς Νεφθαλὶ, 

4. ὃς ἠχμαλωτεύθη ἐν ἡμέραις ᾿Ενεμεσσάρου τοῦ 
βασιλέως ᾿Ασσυρίων, ἐκ Θίσδης, ἥ ἐστιν ἐχ δεξιῶν 
Κυδίως τῆς Νεφθαλὶ ἐν τῇ Γαλιλαία ὑπεράνω ᾿Ασύρ. 

8. Ἐγὼ Τωβὶτ ὁδοῖς ἀληθείας ἐπορευόμην χαὶ δι- 
χαιοσύνης πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωΐ΄ς μου" χαὶ ἔλεη- 
μοσύνας πολλὰς ἐποίησα τοῖς ἀδελφοῖς μου, χαὶ τῷ 
ἔθνει, τοῖς προπορευθεῖσι μετ᾽ ἐμοῦ εἰς χώραν ᾽Λσσυ- 
ρίων εἰς Νινευῆ. 

4. Καὶ ὅτε ἤμην ἐν τῇ χώρᾳ μου ἐν τῇ γῇ Ισραὴλ 
νεωτέρου μου ὄντος, πᾶσα φυλὴ τοῦ Νεφθαλὶ τοῦ πα- 
τρῦς μου ἀπέστη ἀπὸ τοῦ οἴχου ἹΙεροσολύμων, τῆς ἐχλε- 
γείσης ἀπὸ πασῶν τῶν φυλῶν Ἰσραὴὺλ, εἰς τὸ θυσιάζειν 
πάσας τὰς φυλάς" χαὶ ἡγιάσθη ὃ ναὸς τῆς χατασχηνώ- 
σεως τοῦ Ὑψίστου, καὶ φχοδομήθη εἰς πάσας τὰς γενεὰς 
τοῦ αἰῶνος. 

6. Καὶ πᾶσαι αἵ φυλαὶ αἱ συναποστᾶσαι ἔθυον τῇ 
Βάαλ τῇ δαμάλει, εἶ ὁ ὀἶχος Νεφθαλὶ τοῦ πατρός μου. 

6. Κἀγὼ μόνος ἐπορευόμην πλεονάχις εἰς Ἱεροσόλυμα 
ἐν ταῖς ἑορταῖς, χαθὼς γέγραπται παντὶ τῷ Ἰσραὴλ 
ἐν προςτάγματι αἰωνίῳ, τὰς ἀπαρχὰς καὶ τὰς δεχάτας 
τῶν γεννημάτων, καὶ τὰς πρωτοχουρίας ἔχων, καὶ ἐδί- 
δουν αὐτὰς τοῖς ἱερεῦσι τοῖς υἱοῖς Ἀαρὼν πρὸς τὸ θυσια-- 
στήριον᾽ πάντων τῶν γεννημάτων 

7. τὴν δεχάτην ἐδίδουν τοῖς υἱοῖς Λευὶ τοῖς θερα- 
πεύουσιν εἰς Ἱερουσαλὴμ, χαὶ τὴν δευτέραν δεκάτην 
ἀπεπρατιζόμην, χαὶ ἐπορευόμην χαὶ ἐδαπάνων αὐτὰ 
ἐν Ἱεροσολύμοις χαθ᾽ ἕχαστον ἐνιαυτὸν, 

8. χαὶ τὴν τρίτην ἐδίδουν οἷς 'καθήχει, χαθὼς ἐνε- 
κείλατο Δεδδωρὰ ἣ μήτηρ τοῦ πατρός μου, διότι ὀρφα- 
γὸς χατελείφθην ὑπὸ τοῦ πατρός μου. 

9. Καὶ ὅτε ἐγενόμην ἀνὴρ, ἔλαθον Ἄνναν γυναῖχα 
ἐχ τοῦ σπέρματος τῆς πατριᾶς ἡμῶν" χαὶ ἐγέννησα ἐξ 
αὐτῆς Τωόῤίαν. 

τ. Καὶ ὅτε ἠχμαλωτίσθημεν εἰς Νινευῆ, πάντες οἱ 
ἀδελφοί μου, καὶ οἱ ἐκ τοῦ γένους μου, ἤσθιον ἐχ τῶν 
ἄρτων τῶν ἐθνῶν, 

11. ἐγὼ δὲ συνετήρησα τὴν ψυχήν μου μὴ φαγεῖν, 
15. χαθότι ἐμεμνήμην τοῦ Θεοῦ ἐν ὅλη τῇ ψυχῇ μου. 
13. Καὶ ἔδωχεν ὁ Ὕψιστος χάριν χαὶ μορφὴν ἐνώπιον 

᾿Ἐνευεσσάρου, χαὶ ἥμην αὐτοῦ ἀγοραστὴς, 
14. χαὶ ἐπορευόμην εἰς τὴν Μηδίαν χαὶ παρεθέμην 

Γαδαήλῳ τῷ ἀδελφῷ Γαδρία ἐν Ῥάγοις τῆς Μηδίας 
ἀργυρίου τάλαντα ζέκα, 

ι6. Καὶ ὅτε ἀπέθανεν ᾿Ενεμεσσὰρ, ἐθασίλευσε Σεν- 
ναχηρὶμ ὃ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ, χαὶ αἱ δὸοὶ αὐτοῦ 
ἠχαταστάθησαν, χαὶ οὐχ ἔτι ἠδυνάσθην πορευθῆναι εἷς 
τὴν Μηδίαν. 

16. Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ᾽ἘἜνεμεσσάρου ἐλεημοσύνας 
πολλὰς ἐποίουν τοῖς ἀδελφοῖς μου" 

17. τοὺς ἄρτους μου ἐδίδουν τοῖς πεινῶσι, χαὶ ἱμάτια 
ὙΕΤῸΝ ΤΈΒΤΑΜΈΝΤΟΝ. -- ἴ]. 

ΤΟΒΙΤ. 
---αατόδϑει.--.--. 

ΟΑΡΌΤ. 1. 

1. δον νϑιδογυπὶ ΤΟ Ιΐ, Π]}} ΤΟΌοὶ, 611} Αὐδηΐοὶ, 11] 
Αἀυοὶ, ΠῚ σδῦδοὶ, ἀθ βοπλίηθ Αϑίοὶ, ἀδ ἰσἰθυ ΝΕΡὨ ΠΔ];, 

2. ΄υὶ οδρίνυβ ἀυοίῃβ οδῖ ἴῃ ἀΐοθυβ ἘΠΟΙΏ ΘΑ βΔΓΙὶ ΓΟΩὶΑ 
᾿Αβϑδυτίογυπ), 6 ΤὨϊβ 068, ᾳυξ 681 ἃ ἀεχίγβ Ογάϊοβ ΝΟρἢ να]! 
ἴῃ ΟΔ}1}] 8 ἃ 506 Α86Γ. 

3. Ερο Τορὶϊ Υἱῖϑ. νοῦ 8118 δ υϊδΌδπ οἱ 7η8.1{185 Ομ ΐ- 
θυ Αἰοθιι5 Υἱ (25 Πηο: : οἵ οἰ θθηιοβυηδ τ10}}85 [ροὶ [γαίγὶι:5 

η618, οἱ φϑηίί, ῃγοίδοι!8 τηθοῦπ ἰῃ ΓΟΡΊΟΠΘΙΩῚ Αϑϑυγίογιπι ἴῃ 
ΝΙίηαΥἝ. 

4, ΕΠῤ αυδηο ογϑιὴ ἰῃ γορίο 6 Γτηδἃ ἰὴ ἰογτὰ 1ϑγᾶϑὶ, δΌΠ 
650 65886Π) ἡππἰοῖ, υηἱνογβὰ (γ θυ8 ΝΟΡ ἢ 4}} ραϊγὶ 5 πλθὶ ΓΘ- 
οαϑδϑὶξ ἃ ἀοηο ΖΘ ΓΟϑΟ γηογυπ), Ζυδ5 ἰυογαΐ οἰοοΐα οχ οπληΐ- 
08 ἰγἱ 0} 0.8 18Γ86], υἱ ΟΠ 68 {8 5δου Ποδγοηΐ : οἱ 58- 

οἰἰβοδίαπι [ιογαὶ ἰορ πὶ ΠδυϊἰΔιἰοπὶβ Αἰἰδβίαλν!, οἱ αὐ ἃ- 
ἴσπ (Γαΐ ἰῃ ΟἸΏΠΘΒ ΖΟΠΟΓΔΙΪΟΏΘ8 8:5 00}}}. 

5. Ελ οπηηο8 ἔγὴθυβ ΄Ζυς δἰ λυ Τοοθβϑογδηὶ δδου ἤοδιδηὶ 
ἱρϑὶ Β88] ἱρεὶ νἱει}6, οἵ ἀοζυ8 ΝΟΡὨΙΠΑΙὶ ρα 8 τοὶ. 

6. Εἰ οζο 8οἰυ8 ἰδδπη δϑθρ6 ἱῃ “ΟγΟβΟΪ γᾶ ἴῃ ἰοοιἰν δἰ- 

Ὀυ8, 5᾽ουϊ βογρίυπη ὁ8ὲ Οπηηὶ ἰδγδοὶ ἰῇ μγϑροορίο δίογηο, 
Ὀτγί πὶ εἷ85 οἱ ἀροίπλΔ 5 σοηϊπΐηυπ), οἱ ργὶ Πηδ 5 (ΟΠ 50ΓΔ 5 ΠΔΌΘΩΏΒ, 

οἱ ἀΔ}5»8Π) 688 δδοοσαοί θυ} ἢ]118 Αδζοὴ δὰ δ] ἂγο : οὔηηΐι Πὶ 
[75 1 ΠῚ}1}}}}1}} 

7. ἀοοϊηηδπη ἀδθδηλ {118 1,οΥὶΐ τϊη κι γδη 5 ἰῃ 76 Γ88- 

Ἰθπ), οἱ ϑοουηὐαπι ἀδοϊπηδηὶ ἀϊναπάουθαπι, οἱ ἰθδη) οἱ ὀχροη- 
ἀ6θ8Πὶ 68 ἰῃ 76 γ βο γ}18 ΡΟ 8:6 0}}08 δΏΠ08, 

8. οἱ ἰογ[Δπὴ ἀΔθδπη 4818 οοητοηίοθαΐ, βίου! ΙηΔηάδνο- 
ταῖ Ὠοῦθογα τηδίογ ραίγ 8 τηδὶ, ὑγορίογοδ χυοὰ ογρί!δηυ9 
ΓΟ] οί.8 δυ1 ἃ ραΐγα τη60. 

9. Εἰ φυδηάο ἰδεῖ 81} Υἱγ, δοοορὶ Απηᾶπὶ ὕχογθη) ἀθ 
Βδιηΐηθ ρῥδίγιαΣ πγ686 : οἱ Ζθηυΐ ὁχ οἃ ΤΟὈίδη). 

10. Εἰ ᾳυδπὰο οδρίϊνὶ ἀυοίιὶΐ βυγυ8 ἰῇ ΝΊΠΟΥΘ, ΟΠΊΏΟΒ 
[τϑίγθϑ τηδὶ, οἵ φυὶ ἀ6 σοπογὸ Ὠ)60, σοιῃηθαθθδηΐ ἀθ ρϑηΐθι}5 
βρης, 

1. 680 δυίθηιμ ΘΟ,ΒΟΓΥΔΥΪ ΔΗ Δ ΠῚ ΠηρᾶΓ υἱ ΠΟ ΓηΔηάιι- 
ΟΔΓΟΠῚ, 

12. 5ἰοι! τηϑπλϊηθγαη) οὶ ἰῇ ἰοἱδ δηΐπη8 Πηθᾶ. 
13. Εἰ ἀοαϊξ ΑἸΕἰδ5ἰπηυ8 ργαιίδηι οἱ (ογηδπὶ ἴῃ οΟηϑρδοῖιι 

ἘΠΘΠΊΘ588Γ[8,, οἱ [αἱ 6}115 Θιρίοῦ, 

14. οἱ ἰνὶ ἰῃ Μοάΐαπι οἱ ἀδροβαὶ σαθδοίο (γαἰγὶ γα" ἰη 
Ἀαρὶθ Μοῦ δυροηιὶ ἰδ] οί ἀρορη,. 

5. ἘΠ αυδηάο τηογίιυ δὲ ἘΠΟΙΠΟΒΒΔΓ, ΓοδηδΥΪ 56 Πη8- 
Οἰογὶ πὶ ΠΙἢ}8 68 ΓΟ 60, οἱ υἱδ 6}118 ἱπῇγιηαί δϑυμί οἱ ποη 

Οἱγα μοίαἱ ἱγα ἰη Μοάϊδη,. 

6. Εἰ ἴῃ ἀϊονυ5 ἘΠΟΠΊΘσ γί Α οἰ δ μᾶς π|} [88 (Δοὶο- 
Ὀ4πὶ (ταί τὶ 05 πιοὶϑ : 

17. ρΡᾶΠ65 Ὠ1605 ἀΔθδπη) ἐβυγίοη[θυ5, οἱ νδϑιἰπηθη8 ἢ 5 : 
ϊ 
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ΤΩΒΙΊ. 
--«τ-εαἷοΘ ὦ ἐἄν--:... 

ΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ Δ΄. 

ι. Βίδλος λόγων Τωβὶτ, τοῦ Τωδιὴλ, τοῦ ᾿ἈΑνανιδλ, 
τοῦ Ἀδουὴλ, τοῦ Γαδαὴλ, ἐχ τοῦ σπέρματος ᾿Ἀσιὴλ, 
ἐχ τῆς φυλῆς Νεφθαλὶ, 

ἃ. ὃς ἠχμαλωτεύθη ἐν ἡμέραις ᾿Ενεμεσσάρου τοῦ 
βασιλέως ᾿Ασσυρίων, ἐκ Θίσδης, ἥ ἐστιν ἐχ δεξιῶν 
Κυδίως τῆς Νεφθαλὶ ἐν τῇ Γαλιλαία ὑπεράνω ᾿Ασύήρ. 

3, Ἐγὼ Τωβὶτ ὁδοῖς ἀληθείας ἐπορευόμην χαὶ δι- 
χαιοσύνης πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωΐ΄ς μου" χαὶ ἔλεη- 
μοσύνας πολλὰς ἐποίησα τοῖς ἀδελφοῖς μου. χαὶ τῷ 
ἔθνει, τοῖς προπορευθεῖσι μετ᾽ ἐμοῦ εἰς χώραν ᾽Δσσυ- 
ρίων εἰς Νινευῇ. 

4. Καὶ ὅτε ἥμην ἐν τῇ χώρᾳ μου ἐν τῇ γῇ Ἰσραὴλ 
νεωτέρου μου ὄντος, πᾶσα φυλὴ τοῦ Νεφθαλὶ τοῦ πα- 
τρῦς μου ἀπέστη ἀπὸ τοῦ οἴχου Ἱεροσολύμων, τῆς ἐχλε- 
γείσης ἀπὸ πασῶν τῶν φυλῶν Ἰσραὴλ, εἷς τὸ θυσιάζειν 
πάσας τὰς φυλάς" χαὶ ἡγιάσθη ὃ ναὸς τῆς χατασχηνώ- 
σεως τοῦ Ὑψίστου, χαὶ ᾧχοδομήθη εἰς πάσας τὰς γενεὰς 
τοῦ αἰῶνος. 

6. Καὶ πᾶσαι αἵ φυλαὶ αἱ συναποστᾶσαι ἔθυον τῇ 
Βααλτῇ δαμάλει, αἰ ὁ ὀἶχος Νεφθαλὶ τοῦ πατρός μου. 

6. Κἀγὼ μόνος ἐπορευόμην πλεονάχις εἰς Ἱεροσόλυμα 
ἐν ταῖς ἑορταῖς, χαθὼς γέγραπται παντὶ τῷ Ἰσραὴλ 
ἐν προςτάγματι αἰωνίῳ, τὰς ἀπαρχὰς χαὶ τὰς δεχάτας 
τῶν γεννημάτων, καὶ τὰς πρωτοχουρίας ἔχων, καὶ ἐδί-- 
δουν αὐτὰς τοῖς ἱερεῦσι τοῖς υἱοῖς Ἀαρὼν πρὸς τὸ θυσια-- 
στήριον᾽ πάντων τῶν γεννημάτων 

7. τὴν δεχάτην ἐδίδουν τοῖς υἱοῖς Λευὶ τοῖς θερα- 
πεύουσιν εἰς Ἱερουσαλὴμ, χαὶ τὴν δευτέραν δεχάτην 
ἀπεπρατιζόμην, χαὶ ἐπορευόμην καὶ ἐδαπάνων αὐτὰ 
ἐν Ἱεροσολύμοις χαθ᾽ ἔχαστον ἐνιαυτὸν, 

8. χαὶ τὴν τρίτην ἐδίδουν οἷς 'καθήχει, χαθὼς ἐνε- 
κείλατο Δεδδωρὰ ἣ μήτηρ τοῦ πατρός μου, διότι ὀρφα- 
γὸς χατελείφθην ὑπὸ τοῦ πατρός μου. 

9. Καὶ ὅτε ἐγενόμην ἀνὴρ, ἔλαθον Ἄνναν γυναῖχα 
ἐκ τοῦ σπέρυατος τῆς πατριᾶς ἡμῶν" χαὶ ἐγέννησα ἐξ 
αὐτῆς Τωθίαν. 

10. Καὶ ὅτε ἠχμαλωτίσθημεν εἰς Νινευῆ, πάντες οἱ 
ἀδελφοί μου, χαὶ οἱ ἐκ τοῦ γένους μου, ἤσθιον ἐχ τῶν 
ἄρτων τῶν ἐθνῶν, 

11. ἐγὼ δὲ συνετήρησα τὴν ψυχήν μου μὴ φαγεῖν, 
13. χαθότι ἐμεμνήμην τοῦ Θεοῦ ἐν ὅλη τῇ ψυχῇ μου. 
13. Καὶ ἔδωχεν ὁ ἽἽ ψιστος χάριν χαὶ μορφὴν ἐνώπιον 

᾿Ἐνεμεσσάρου, χαὶ ἥμην αὐτοῦ ἀγοραστὴς, 
14. χαὶ ἐπορευόμην εἰς τὴν Μηδίαν χαὶ παρεθέμην 

Γαύῤαήλῳ τῷ ἀδελφῷ Γαδρία ἐν Ῥάγοις τῆς Μηδίας 
ἀργυρίου τάλαντα δέχα. 

16. Καὶ ὅτε ἀπέθανεν ᾽Ενεμεσσὰρ, ἐδασίλευσε Σεν-- 
ναχηρὶμ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ, χαὶ αἱ δὸοὶ αὐτοῦ 
ἠχαταστάθησαν, χαὶ οὐχ ἔτι ἠδυνάσθην πορευθῆναι εἰς 
τὴν Μηδίαν. 

16. Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ᾽᾿ἘἜνεμεσσάρου ἐλεημοσύνας 
πολλὰς ἐποίουν τοῖς ἀδελφοῖς μου᾽ 

17. τοὺς ἄρτους μου ἐδίδουν τοῖς πεινῶσι, χαὶ ἱμάτια 
ὙΕΤΌΝ ΤΈΒΤΑΜΈΝΤΟΝ. -- ἴ]. 

ΤΟΒΙΤ. 
ταπτισ τ ΕΒΩΝ. (6 (β, (0 φθξσπουαα-.-.--. 

ΓΑΡΌΤ. Ι. 

1. Π06γ νοι δογυγτὰ Τοῖΐ, 8}1}} ΤΟΌΪοΙ, ΗΠ Αηδηΐοὶ, 1} 
Αἀυοὶ, ΗΠ} σδῦαρὶ, ἀθ βοπλῖηθ Α51|6], ἀδ (τα ΝΕΡ ΜΠ ΠΔ]}, 

2. σαὶ οδρίνυβ ἀμποίιβ 681 ἰῃ ἀΐευ8 ἘΠποΙηδβϑαγὶ γοσία 
᾿Αβϑυγογυπ), 6 ΤῊ 068, 4028 681 ἃ ἀεχίτ5 Ογαΐοβ ΝΟΡὨ 4] 
ἴῃ δ! Πα ἃ ΒΌΡΟΓ Α56Γ. 

3. Ερο ΤΟΡΪὶ νΥἱΐβ υγ δι18 Δι δυ δ οἱ ᾿ι181{{18 Ομηΐ- 
θυ5 ἀἰδθι5 νἱ (88 ΠΊΟ: : οἱ 6 δδι)οϑύηδϑ Π}}}}85 ἴδοὶ [γα γί δι: 8 
τηθἷ8, οἱ φϑηίὶ, ῃγοίδοί!5 Τηροῦ} ἰῃ ΓΟΡΙΟΏΘΠῚ Αϑϑυγίογι πὶ ἴῃ 
ΝίηοΥο. 

4. ΕΠ αυδηδο ογᾶπὶ ἰῃ γορίοῃδ Γηθᾶ ἰῇ ἰογτὰ 1δγᾶθ], ΘΌΠ 
660 6586) }πϊοῖ, υηίνογβα (γἰθυ8 ΝΟΡἢ4]}} ραίγὶ 8 πλϑὶ ΓΘ 
οὐδϑὶῖ ἃ ἀοπηο Ζογοϑοὶ ποσὰ, 42 [πογὰὶ οἰοοίδ ὁχ ομηΐ- 
θὺ5 {ΓΙ δι} 8 15ΓΔ6], υἱ ΟΠ 68 ἰγθυ.5 βου ἤοάγοηίΐ : οἱ 5Δ0- 

οἰϊβοαίαπι [ποταί ἰοτηρίυπι μδθ  διϊοπὶβ Αἰ ἰββίαχὶ, οἱ δορὰ ἔςϑ- 
ἴυπ} ἰυογαΐ ἰῃ ΟΠΊΠ68 ΖΟΠΟΓΔΙΪΟΏΘ8 820 01}. 

58. Ελ οπηηθ8 {δι Ζυς δ᾽] Γοοδβϑογδηὶ δδοῦ ποδυαπὶ 
ἰρβὶ 88] ἱρεὶ να}, οἱ ἀογηυ5 ΝΟΡΠΠΔ]Ϊ ραϊγὶ 5 πγοὶ. 

θ. Εἰ οο 8οἰυ 8 ἰδδτη δθρρα ἱπ 7ογοβοϊ γᾶ ἰη ἰδοι ἐνἱ δι" 

Ὀι.5, 5δίουί δογίρίυπι οϑἱ οἵηηὶ [8γ86] ἰῇ μγδοοορίο δοίθσῃο, 
Ὀγ πη ἶ48 οἱ ἀφο πιλ8 σοηϊ πη ἢ, οἱ γΪ 88 ΟΠ 501Γἃ 8 ἤΔΌΘΏΒ, 

οἱ ἀδ»8π) 688 δδοογαοί θυ ἢ]118 Αδοη δὰ δ᾽ίαγο : οπληϊι πῇ 
[5 11} .}}1}} 

7. ἀοοίηχδπη ἀρ δηλ Π}}18 Τ1,οΥΪ τηϊηἰβιγδη 8 ἰῃ 76 Γγ88- 
ἰ6π), οἱ ϑοοιιη απ) ἀδοίπηδη ἀϊνοηάσραηι, οἱ ἰδδπηὶ οἱ ὀχ ρϑῆ- 
ἀθθαπΠὶ 68 ἴῃ 76 γοϑο γπλ18 ΡῸΓ δἰ σι]ο08 δηη08, 

8. οἱ ἰογίίδη ἀπ) 4ι}0}8 οοηγοηίοθαῖ, βἰουί ηδηάδγο- 
Γαὶ Ὠουθογᾶ πηδίογ ραίγί8 τηοὶ, ργορίογοδ φυοὰ ογρί!δηι9 
ΓΟΙοίι8 δ ἃ ρϑίγα Ὠ160. 

9. Εἰ φυδηάο [δείι18 80} Υἱγ, δορὶ Αῃηᾶπὶ ὑχοόγθη ἀθ 
Β6ΙηΪη6 ραῖγί!Σ Πη686 : οἱ σοηυϊ οχ οἃ ΤΟ ίδη. 

10. Εἰ φιάηὰο σδρίϊνὶ ἀυοι! βυγι8 ἰὼ ΝΙΠΟΥ͂Θ, ΟἸΏΟΒ 
[γδίγθϑ γηϑὶ, οἱ αυὶ ἀ6 σοπόγο ἢ)60, οοηρ δ δηΐ ἀδ ρϑμΐθι:8 
βοη }Π, 

1. αρο δυίοη) Θοηϑοσυδυὶ δηϊδη τη υἱ ΒΟΏ πηδηάιυ- 
ΟΔΓΟΠΊ, 

12. 5δἰσ τηϑηληθγδη) Ὠοὶ ἰῇ ἰοἱδ δηΐϊπηᾶ πηθᾶ, 
13. Εἰ ἀοαὶϊὶ ΑἸ Εἰδϑίπιι8 ργαιίδηι οἱ (ὈΓΠγΔΠὶ ἴῃ οοηϑροαίιι 

ἘΠΘηΟ 88 Γ8. οἱ (αἱ 61.115 Ομ θίουῦ, 
14. οἱ ἱνὶ ἰῃ Μοάϊΐαηι οἱ ἀοροβυὶ σδΌδοίο [γαἰγὶ δυγία" ἱπ 

Ἀασίβ Μοῦ δυροηιὶ ἰδ] οἰ ἀδοθη,. 

15. Εἰ αυδηδο τηογίτυβ ἐ5ῖ ἘΠΘΙΘ55ΔΓ, ΓΟΘΏΔΥΪ 56 ηΠᾶ- 
οἰογὶπι Π|᾿}8 68 ζΓΟ 60, οἱ Υἱϑὸ 6}1:8 ἰπηῆγπηαί θυ} οἱ ποθὴ 

ἱίγα ροίυ! γα ἰῃ Μοάϊδη). 

6. Εἰ ἴῃ ἀΐαθυ8 ἘΠΟΠΊΘβϑδγΙα ΘΙ ΘΟ ΠΟΥ ἃς. Π111145 δοὶο- 
Ὀδ8πὶ (γαίτὶ δυ.5 πιο : 

17. ρᾶπ65 πι605 ἀδῦδηι ἐβυγίοη! θ05, οἱ γδϑιπηθηίδ υἀΐδ : 
ϊ 



2 ΤΩΒΙΤ. 

τοῖς γυμνοῖς χαὶ εἴ τινα ἐχ τοῦ γένους μου ἐθεώρουν 
πεθνηχότα καὶ ἐῤῥιμμένον ὀπίσω τοῦ τείχους Νινευῆ, 
ἔϑαπτον αὐτόν. 

1ι8. Καὶ εἴ τινα ἀπέχτεινε Σενναχηρὶμ ὃ βασιλεὺς, 
ὅτε ἦλθε φεύγων ἐχ τῆς Ἰουδαίας, ἔθαψα αὐτοὺς κλέ- 
πτων᾽ πολλοὺς (ὰρ ἀπέχτεινεν ἐν τῷ θυμῷ αὐτοῦ, χαὶ 
ἐζητήθη ὑπὸ τοῦ βασιλέως τὰ σώματα, καὶ οὐχ εὑρέθη. 

19. ΠΠορευθεὶς δὲ εἷς τῶν ἐν Νινευῆ, ὑπέδειξε τῷ 
ἀσιλεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι θάπτω αὐτοὺς, χαὶ ἐχρύδην. 
Ἐπιγνοὺς δὲ ὅτι ζητοῦμαι ἀποθανεῖν, φοθηθεὶς ἀνεχώ»- 
ρῆσα. 

20. Καὶ διηρπάγη πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, χαὶ οὐ 
χατελείφθη μοι οὐδὲν πλὴν ἌἌννας τῆς γυναιχός μου, 
καὶ Τωύδίου τοῦ υἱοῦ μου. 

“1. Καὶ οὐ διῆλθον ἡμέραι πεντήκοντα, ἕως οὗ ἀπέ- 
χτειναν αὐτὸν οἵ δύο υἱοὶ αὐτοῦ" καὶ ἔφυγον εἰς τὰ ὄρη 
Ἄραρὰθ, χαὶ ἐδασίλευσε Σαχερδονὸς υἷος αὐτοῦ ἀντ᾽ 
αὐτοῦ, καὶ ἔταξεν Ἀχιάχαρον τὸν ᾿Δναὴλ υἱὸν τοῦ ἀδελ- 
οὗ μου ἐπὶ πᾶσαν μᾷ ἐχλογιστίαν τὴς βασιλείας 

αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν διοίχησιν. 
28. Καὶ ἠξίωσεν Ἀχιάχαρος περὶ ἐμοῦ, χαὶ ἦλθον 

εἰς Νινευῆ. Ἀχιάχαρος δὲ ἦν ὃ οἰνοχόος, καὶ ἐπὶ τοῦ 
δαχτυλίου, χαὶ διοικητὴς, χαὶ ἐχλογιστὴς, χαὶ χατέ- 
στησεν αὐτὸν ὁ Σαχερδονὸς ἐκ δευτέρας, ἣν δὲ ἐξάδελ- 

φὸς μου. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Β΄. 

ι. Ὅτε δὲ κατῆλθον εἷς τὸν οἶχόν μου, χαὶ ἀπεδόθη 
μοι Ἄννα ἧ γυνή μου, χαὶ Τωῤίας ὃ υἱός μου, ἐν τῇ 
πεντηχοστῇ ἑορτῇ, ἥ ἐστιν ἁγίχ ἑπτὰ ἑῤδομάδων, ἐγε- 
νήθη ἄριστον καλόν μοι, χαὶ ἀνέπεσα τοῦ φαγεῖν. 

. Καὶ ἐθεασάμην ὄψα πολλὰ, καὶ εἶπα τῷ υἱῷ μου- 
Βάδισον χαὶ ἄγαγε ὃν ἂν εὔρης τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν ἐν- 
δεῇ, ὃς μέμνηται τοῦ Κυρίου, χαὶ ἰδοὺ μένω σε. 

8. Καὶ ἐλθὼν εἶπε' Πάτερ, εἷς ἐχ τοῦ γένους ἡμῶν 
ἐστραγγαλωμένος ἔῤῥιπται ἐν τῇ ἀγορᾷ. 

4. Κἀγὼ, πρινὴ γεύσασθαίμε, ἀναπηδήσας ἀνειλό- 
μὴν αὐτὸν εἴς τι οἴχημα ἕως οὗ ἔδυ ὃ ἥλιος. 

5. Καὶ ἐπιστρέψας ἐλουσάμην, χαὶ ἤσθιον τὸν ἄρτον 
μου ἐν λύπη. 

6. Καὶ ἐμνήσθην τῆς προφητείας ᾿Λμὼς, καθὼς εἶἷ- 
πεν' Στραφήσονται αἱ ἑορταὶ ὑμῶν εἰς πένθος, καὶ πᾶ- 
σαι αἱ εὐφροσύναι ὑμῶν εἰς θρῆνον. 

η. Καὶ ἔχλαυσα, καὶ ὅτε ἔδυ ὃ ἥλιος, ᾧχόυτην, καὶ 
ὀρύξας ἔθαψα αὐτόν. 

8. Καὶ δἷ πλησίον ἐπεγέλων, λέγοντες: Οὐχ ἔτι φο- 
θεῖται φονευθῆναι περὶ τοῦ πράγματος τούτου' καὶ ἀπέ-- 
δρα, χαὶ ἰδοὺ πάλιν θάπτει τοὺς νεχρούς. 

9. Καὶ ἐν αὐτῇ τῇ νυχτὶ ἀνέλυσα θάψας, χαὶ ἐχοι- 
μέθην μεμιαμμένος παρὰ τὸν τοῖχον τῆς αὐλῆς. Καὶ 
τὸ πρόζςωπόν μου ἀχάλυπτον ἦν, 

10. χαὶ οὖχ ἤδειν ὅτι στρουθία ἐν τῷ τοίχῳ ἐστί" χαὶ 
τῶν ὀφθαλμῶν μου ἀνεῳγότων, ἀφώδευσαν τὰ στρουθία 
θερμὸν εἰς τοὺς ὀφθαλμούς μου, καὶ ἐγενήθη λευχωματα 
ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς μου, χαὶ ἐπορεύθην πρὸς ἰατροὺς, χαὶ 
οὐχ ὠφέλησαν με, Ἀχιάχαρος δὲ ἔτρεφέ με ἕως οὗ ἐπο- 
ρεύθην εἷς τὴν ᾿Ελυμαΐξα. 

τι. Καὶ ἢ γυνή μου Ἄννα ἠριθεύετο ἐν τοῖς γυναι- 
χείοις, 

ται ἐἷΝ ἸΜδυπους,. 

ἵεφ. Β΄. 

οἱ εἰ φιδηὶ ἀδ βθῆθγθ Π|60 δϑρίοἰοθδη) τπογίυυ οἱ ργο]ι- 
οἴυμ ροϑὶ πγυπι Νίηονα, βαρ δ 1) οὐ. 

18. Εἰ 8ὶ 4 ἰηἰογίθοογαί Θοπηδοῃογίη) Γὸχ,, αυδηάο γα- 
εἰϊ (υρὶθΠ5 ὁ Ψυάδρα, βϑρα! θη 605 ἔυγαίι : ΓΤ) } 108 6 Πη 
ἰηἰογίδοϊς ἰῃ (ἀγοΓα δ00,, οἱ φυξεϑ᾽8 δυῃΐ ἃ γοβθ οογρογὰ, οἱ 

ὨΟΏ διηΐ ἰηΥοηί(δ. 

19. Ργοίδοίυβ δυΐδηχ υἢυ8 Θογῃη) φυὶ ἀα Νίῃονα, ἰηἀϊοαγνὶϊ 
τορὶ ἀς πη6 ᾳυΐᾶ δορα]ϊο ὁ08, οἱ οοου!δίιι5 βυη}. ΠΟΘ ΠΟΒΟΘΏ8 
δυίοῃλ φυΐδ ᾳφυδγον υἱ πιογίδγ, (ἰπιογο ρΟγΟυ 9118 δθοδβαὶ. 

20. Εἰ ἀϊγορί βυηΐ οπιηθ8 βυ υϑίδηςἷ80 πηθ80, δὲ ποῆ Γ6- 
Γαδηϑὶϊ ἢ}}}}} ᾳυϊαχπΠ} ργοοίοῦ ΑΠΏΔΠῚ ὈΧΟΓΘΙῺ ΠΊ68Ώ), οἱ ΤΟ- 
 υἱδηι {1} }πῈ πη ΘΠ... 

41. Εἴ ποη ἰγαπδίογυηὶ ἀθ8 φυϊηφυδρίηἰᾶ, ἄοηῃθο ἱπίοι- 
(δοούαηΐ δυπὶ ἀπο ἢ ϊὶ 6}118 : οἱ [υογυηϊ ἴῃ πηοηΐο 5 Αγαγαι!:, 

οἱ γτοσῃανὶϊ ϑδοιιογάοηυβ ΠΠἰὰ8 ο᾽υ8 ῃγο 60, οἱ οοηϑίϊίυ 
Λοίδοδγυ Αηδεὶ αἰ ΐυπὶ ἔγαίγβ μηδὲ ΞΌΡΟΥ ΟΠπΊηθηὶ ΟΘΟΠθυ- 
(αἰϊοησῖη γορπὶ δι}, οἱ Βυρ6Γ οπληθπὶ δίῃ! 8[Γα [06 1}. 

42. Εἰ ροκίυϊαν!ϊ ΑΟἰἰδοἤδγυ8 ᾿ΓῸ πη6, οἱ γοηὶ ἰῃ ΝΊΏΘΥΘ, 
Αοἰνδομδγιιβ διιίο πη) γαῖ ρἰοοτηδ,, οἱ 5106 Γ Δηη ἢ), οἱ ἀὰ- 
πιἰηϊδίγαῖον, οἱ σοπηρυίϊδίον, αἱ σοηδι εξ οαπὶ 5δοῃογάοῃιβ 

ΒΘΟΌΠΑΟ, ογαΐ δυίοη 8] 1.8 ἴΓδίγὶ8 Πηδὶ. 

ΟΑΡΟΤ Ι]. 

1. Ουδηάο δυΐοπη ἀαγνοηὶ ἰῃ ἀοιηυη ἢγθᾶηι, οἱ γοϑιϊϊυῖα 
651 Π ΠΠἔ Αππᾶ υτοῦ π|ο8, οἱ Τοὐ 45 ἢ} 8 πηθι15, ἰῃ ροηϊο- 
(οδίο (ρβεν 86. φυα! οδὲ βδποῖδ βορίθπ οι) ἀοπηδύδγαπι, 
[Δοίπ} 68. ρεαπάϊυπι Ὀθπυπα μλἱ πὶ, οἱ δοουθυὶ δὰ πιδπάυ- 
σδηἋυΠ). 

2. Εἰ δδϑροχὶ ουρβοηΐδ τυ], οἱ ἀϊχὶ ἢ] ϊο πηθοὸ : Ὑδᾶθ οἱ 
δάάυς αυδσιηγοιη4ι ἱπυθηθγὶ5 (Γαίγι ἢ ποϑίγογαπι, Θαοηίθη, 

αυὶ τηρηἱηοτὶὶ Ποπμηΐ, οἱ ΘοΟ6 Θχρθοίο [6. 

8. ΕΠ νοηΐϑῃβ αἀἰχὶϊ : Ρδίθγ, υηυ8 ἀ6 ζϑῆθγ ποϑίτο δίγδῃ- 

δυϊαίυ5 ρῥτο θείῃ δϑῖ ἰῃ ρἰδίθᾶ. 
4. Εἰ ο5ο, δηίδαυδηλ 660 σιιίαγοπι, ΟΧ  ἰοῃ8 ἰ0}} ἰῃ ἀο- 

τσ συδηγάδηχ ἀοηθο οσοἰ αἱ 50]. 
5. Εἰ τόύϑυβιβ ἰαυΐ 6, οἱ οοιῃηθθδηι ῬϑΠΘΠ) ΓΠΟυ ΠῚ ἴῃ 

(5114. 

ὃ. Εἰ τοσογά δι βυπὶ ργορ οίϊδ Απιοθ, φυοπηοάο ἀϊχὶ : 
Οοηγογίοπίυγ ἀΐθ8 [651] γοϑίσὶ ἰῃ Ἰυποίυπι, οἱ ΟΠ 68 ᾿Φ {{1δ8 

γοϑίγρ ἰῇ ἰδπιθη δι 0 Π 61]. 
7. ΕΓ Ιογανὶ, οἱ φυδηάο οοοἰάεγαὶ δοὶ, δ ϊ, οἱ (οἀΐθῃ8 

5 ΡΟ ᾽ν ὶ ουπ]. 
8. Εἰ ργοχίπηὶ ἰγγίθυδηϊ, ἀϊοθηῖθβ : Νοῦ δύπαο {π|6ὶ ἰη- 

(οτῇοϊ μι γ ἰιδο : οἱ δυίιρ!ῃ, οἱ 6008 γυγβαβ βϑρϑῖϊ πιογ- 

ἴυοϑ8. 

9. Εἰΐη ἰρβᾶ ποοίο γϑὰϊὶ οἰχη) 8606} }1556Π|, οἱ οὐδυὶ ροΟ]]αἱ08 
Ἰυχία ταυγαπὶ αἰγὶ. Εἰ (Δοῖο5 πηθὰ αἀἰβοοορογίᾷ οΓγαΐ, 

10. οἱ ποὴ υἱάϊ χυΐδ ρᾶβ86γθϑ ἰῇ τῆυγο ογαηΐ : οἱ οὔυ 5 

τηθὶβ δρουίἰ8, ἱπιπλῖϑθι αΠΐ ρΆ886Γ68 οδΙάυηι ἰῃ ΟΟ.108 Πι608, 

οἱ (δοία: 5υηΐ ΔΙδυσίηο8 ἰῃ οΟυ}}5 τηοἷβ, οἱ ἱνὶ δὰ πηθάϊοοϑ, οἱ 

πο Ῥγοίπογαπι τ πε, ΑἸ δομδγυ8. δυίθμ Ὡυΐγίεδαῖ ΠῈ6 

χυοδάυϑ4με ργοίδοίαϑ δι) ἰῃ ΕἸΥ πιδί 8. 

11. Εἴυχοῖ ρᾶ Αππᾶ βου δὶ ἰῃ ΟΥ̓ΠΣΡΟδΙ8, 



ΤΟΒΙΤ. 

1. χαὶ ἀπέστελλε τοῖς χυρίοις " χαὶ ἀπέδωχαν αὐτῇ 
καὶ αὐτοὶ τὸν μισθὸν, προςδόντες καὶ ἔριφον. 

ι2. Ὅτε δὲ ἦλθε πρὸς μὲ, ἤρξατο χράζειν" χαὶ 
εἶπα αὐτῇ Πόθεν τὸ ἐρίφιον; μὴ χλεψιμαῖόν ἐστιν; 
Ἀπόδος αὐτὸ τοῖς κυρίοις" οὐ γὰρ θεμιτόν ἐστιν φαγεῖν 
χλεψιμαῖον. 

ι4. Ἡ δὲ εἶπεν: Δῶρον δέδοταί μοι ἐπὶ τῷ μισθῷ. 
Καὶ οὐχ ἐπίστευον αὐτῇ, καὶ ἔλεγον ἀποδιδόναι αὐτὸ 
τοῖς χυρίοις, καὶ ἠρυθρίων πρὸς αὐτήν. Ἢ δὲ ἀποχρι- 
θεῖσα εἶπέ μοι- Ποῦ εἰσὶν αἱ ἐλεημοσύναι σου, χαὶ αἱ 
διχχιοσύναι σου; Ἰδοὺ γνωστὰ πάντα μετὰ σοῦ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. 

ι. Καὶ λυπηθεὶς ἔχλαυσα, καὶ προςευξάμην μετ᾽ 
ὀδύνης, λέγων" 

ἃ. Δίχαιος εἶ, Κύριε, καὶ πάντα τὰ ἔργα σου χαὶ 
πᾶσαι αἱ ὁδοί σου ἐλεημοσύναι καὶ ἀλήθεια, καὶ χρίσιν 
ἀληθινὴν χαὶ διχαίαν σὺ χρίνεις εἰς τὸν αἰῶνα. 

8. Μινήσθητί μου, καὶ ἐπίόλεψον ἐπ᾽ ἐμέ, Μή με 
ἐχὸδιχῇς ταῖς ἁμαρτίαις ἀου χαὶ τοῖς ἀγνοήμασί μου 
καὶ τῶν πατέρων μου, ἃ ἥμαρτον ἐνώπιόν σου. 

4. Παρήχουσαν γὰρ τῶν ἐντολῶν σου, χαὶ ἔδωκας 
ἡμᾶς εἷς ὁιαρπαγὴν χαὶ αἰχμαλωσίαν καὶ θάνατον χαὶ 
παραθολὴν ὀνειδισμοῦ πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν ἐν οἷς ἐσχορ- 
πίσμεθα. 

5. Καὶ νῦν πολλαὶ αἵ χρίσεις σου εἰσὶ χαὶ ἀληθιναὶ, 
ἐξ ἐμοῦ ποιῆσαι περὶ τῶν ἁμαρτιῶν μου χαὶ τῶν πα- 
τέρων μου, ὅτι οὐχ ἐποιήσαμεν τὰς ἐντολάς σου, οὐ γὰρ 
ἐπορεύθημεν ἐν ἀληθεία ἐνωπιόν σου. 

6. Καὶ νῦν χατὰ τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιόν σου ποίησον 
μετ᾽ ἐμοῦ" ἐπίταξον ἀναλαθεῖν τὸ πνεῦμά μου, ὅπως 
ἀπολυθῶ, χαὶ γένωμαι γῇ, διότι λυσιτελεῖ μοι ἀποθα- 
νεῖν ἢ ζῆν ὅτι ὀνειδιτιαοὺς ψευδεῖς ἤχουσα, χαὶ λύπη 
ἐστὶ πολλὴ ἐν ἐμοί. ᾿Επίταξον ἀπολυθῆναί με τῆς 
ἀνάγχης ἤδη εἰς τὸν αἰώνιον τόπον, μὴ ἀποστρέψης τὸ 
πρόςωπόν σου ἀπ᾽ ἐμοῦ. ς 

7. Ἔν τῇ αὐτῇ ἡμέρα συνέδη, τῇ θυγατρὶ Ραγουὴλ 
Σάῤῥα ἐν ᾿Εχόατανοις τῆς Μηδίας, καὶ ταύτην ὀνει- 
δισθγναι ὑπὸ παιδισχῶν πατρὸς αὐτῆς, 

8. ὅτι ἦν δεδομένη ἀνδράσιν ἑπτὰ, χαὶ Ἀσμοδαῖος 
τὸ πονηρὸν δαιμόνιον ἀπέχτεινεν αὐτοὺς, πρινὴ γενέ- 
σθαι αὐτοὺς μετ᾽ αὐτῆς ὡς ἐν γυναιξί. Καὶ εἶπαν αὐτῇ" 
Οὐ συνιεῖς ἀποπνίγουσά σου τοὺς ἄνδρας; Ἤδη ἑπτὰ 
ἔσχες, χαὶ ἑνὸς αὐτῶν οὐχ ὠνομάσθης. 

Ὁ. Τί ἡμᾶς μαστιγοῖς; Εἰ ἀπέθαναν, βάδιζε μετ᾽ 
αὐτῶν, μὴ ἴδοιμέν σου υἱὸν ἣ θυγατέρα εἷς τὸν αἰῶνα. 

ι0. Ταῦτα ἀχούσασα ἐλυπήθη σφόδρα, ὥςτε ἀπαγ- 
ξασθαι" χαὶ εἶπε: Μία μέν εἶμι τῷ πατρί μου" ": 
ποιήσω τοῦτο, ὄνειδος αὐτῷ ἔσται, καὶ τὸ γῆρας αὐτοῦ 
κατάξω μετ᾽ ὀδύνης εἰς ἅδου. 

11. Καὶ ἐδεήθη πρὸς τῇ θυρίδι, καὶ εἶπεν" Εὐὖλο- 
γητὸς εἶ, Κύριε ὃ Θεός μου, καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομά 
σου τὸ ἅγιον χαὶ ἔντιμον εἰς τοὺς αἰῶνας. Εὐλογήσαισάν 
σε πᾶντα τὰ ἔργα σου εἰς τὸν αἰῶνα. 

ι.. Καὶ νῦν, Κύριε, τοὺς ὀφθαλμούς μου χαὶ τὸ 
πρόζςωπόν μου εἰς σὲ δέδωχα. 

13. Εἰπον, ἀπολῦσαί με ἀπὸ τῆς γῆς, χαὶ μὴ ἀχοῦ- 
σαί με μηκέτι ὀνειδισμόν. 

14. Σὺ γινώσχεις, Κύριε, ὅτι χαθαρά εἶμι ἀπὸ πά- 
σης ἁυαρτίας ἀνδρὸς, 

Οκρ. {1{|. 4 

12. οἱ οὐ ο αὶ ἀοιηη8 : οἱ γοἀαϊάοευηΐ οἱ οἰ διη ᾿ρ8ὶ 
μηιογοοάοηι, δἀ θη 685 δἰ) Πα υπ]. 

13. Ουδλῆὰο δυίοιῃ γοηὶϊϊ δὰ πη6, ΟΟἸΪ᾿ ΟἰαΙηδΓο : οἱ ἀϊχὶ 

δά ὁδη : }π46 ἢιβάπ5} ηυπηαυϊὰ (γίϊγι8 65 ὃ Βοάὰα {ΠΠ πὰ 
ἀομλίη!5 : ΟῚ οοἰπὶ ᾿ἰοϊαπὶ 681 πηδπάμοδγο (γι νυ}. 

14. Αἱ {Π|Δ αἰχῖε : ϑοηυτῃ τὐ ὶ ἀδίιι 651 ΒΌΡΟΓ Πηθγοθ- 
ἄρῃ. Εἴ βοη ὁγοάθθδπη οἱ, οἱ ἀϊοοῦδῃ γοάἀογο {ΠΠπ πὶ ἀοπλ ἢ 5, 

οἱ ογυ μΟϑο τη δάνογβυϑβϑ δδπ). Αἱ 1}1ὰ γοβροπάθηϑβ ἀἰχὶὶ ( ΐ : 
δὶ δυηί οἰ θοπγοϑυηδο πῶ, οἱ ἡι8ϑε {5 ἰυ86 Ὁ ΕΟΘ οορσηϊίδ 
οηληΐδ (δου η]. 

ΟΑΡΟΊΤ Π]. 

1. Εἰ υἱδίαίι5 οἱογανΐ, οἱ ἀδοργθοδίυ 5Β0π|ι οὑπὶ ἄο] 06, 
ἀϊοθηϑ : 

2. 7υδίι18 68, Ὠοιηΐηθ, δ ομχηπία ορογᾶ ἴ. οἱ οπηηεβ νἱὰ 
π25 πηϊδοτγὶ σογάϊα οἵ γογ (88, οἱ ἡυὰϊοἰυπὶ νϑύυπ οἱ ᾿υδἴι ἢ 

ἴυ [υάϊοα5 ἰὰ δεοουϊυῃ,. 

3. Μοιηρηίο πηδὶ, αἱ ΓΟβρΪΟδ ΒΌΡΟΥ πη6. Νὰ ἀ6 π|Θὸ Υἱπὰϊ- 
οἰδπὶ 501 848 ὨΓΟρΙΟΓ ροσοδίδ τη68 οἱ ἱσηογδη(.88 πηθᾶ8 οἱ ρᾶ- 
{Γ0Π} ΤὩΘΟΣ ΠῚ, 4088 ροοοανοΓυηΐ ἰῃ οοηϑροοίυ ἴυο. 

4, Νοη δηΐπῃ ΟὈΘαἰογηΐ πηδηδιΐ5 (8, οἱ ἀοα 51] 05 ἴῃ 

ἀϊγόριοηδη) οἱ σδρεἰϊν  ἰδίοπι οἱ ᾿πουίθιη οἱ ραγδυοϊδη) ἱπΊ- 
Ργορεγὶϊ οπληΐ 05 σοη(θι15 ἰὴ ΄φυΐθυ8 αἀἰϑρογοὶ βυπγ08. 

5. Εἰ ἢὐηο Π}0]18 δυηΐ ἰυάϊεία ἴθ οἱ γογᾶ, ὁχ π|Ὲ δ [Ὁ- 
οἰοηάτιπ) ΓΟ Ῥαοοδί!8 τηοἷ8 οἱ ραίΓ1ΠῚ ΠΊΘΟΓΙΠῚ, ΔΙ ΟΠἰΔΠ) 
ὨΟὴ ἴδείΐπηι8 πιδηάδὶδ ἴυ8., ΠΟῺ ΘΠΐΠ. ΔΙ 0] Π18 ἰῃ Ὑογὶ- 
ἰδἴα οογὰπη] 6. 

6. Εἰ πυῆὸ δοουπάυηι ἰὰ αυοὰ ρ]δοοὶ οογᾷπι 16 [Δ Π)6- 
Ουη} : ὨΓδεὶρο γΓοοίρογ 80 Γἰ πὶ τηθυπὶ, υἱ ἀἰβδοίναγ, οἱ 
ἤδη ἰοῦγᾶ, αυοηΐᾶπι οχροάϊῥ τ} Π τηοτγὶ αυδι ΥἱνΟΓΘ : 

φυοηίδη ἐπηργορογία [8158 δυάϊνὶ, οἱ ἰγἰϑι{{14 Ἰη}{8 681 ἰῃ 
[γ6. Ῥγδοὶρο δθβοὶυὶ τὴ6 ἀδ προρβϑίίαία [8Π} ἰῃ δορί ΟΓΏΠΠὶ 
Ἰοουπῆ, 26 ἀνογίδ8 (δοίθπι ἰυδη) ἃ πι6. 

7. ἴῃ οδάδε ἀΐδ οοῃι αὶ ἢ Βαραο] βαᾶῖτο ἰη ἘΔσΡαϊδηΐΒ 
Μοάϊξ, οἱ ἰρ88π| ἰπριορογαγὶ ἃ 8η0}}}15 ῥδίγδ δΐ, 

8. 4ιοηΐδη) ἀδίὰ [πογαὶ Υἱγὶ8 βορίθπι, οἱ Αβϑπιοάξοιβ "ηᾶ- 
Ἰυπ ἀξοπιοπίιπι ἰπίογίδοογαϊ 605, δηϊοααδηη {}}} {556 ηΐ ΟΠ 
68 υἱ ἰη υχογίδυ8. Εἰ ἀϊχογιηΐ δὰ δᾶπὶ : Νου ἰη[6}}} 15 δυΐ- 
[Ὀ6ΔΠ8 ἰυ Υἱγοῦ ἢ Εσσα βορίθῃ Ὠαθυΐπιΐ, οἵ υη}}5 ΘΟΓΌΓΩ ὨΟΘῺ 
68 ΠΟΙ ΪηΔίΔ. - 

9. Ουἱὰ πο8 ἤας6}}48} δὶ τηογίυἱ βυηΐ, γὰρ ουηὶ οἷ5, 
ΒΟη Υἱάδδηγυ8 ἰατπὶ ἢ ̓υἢ γ6] ἢ] πὶ ἰῃ δόρου 0 Π]|. 

10. ως δυάϊρηῃϑβ ἰγἰϑίδία οὶ υα]άδ, υἱ ϑυΠοοδλγοίυγ : οἱ 

ἀἰχὶί : ᾶ φυϊάδηι δυπὶ ραΐγὶ ΠΊ00 : 5 (δοθγο ἢος, ΟρΡρΓΟὈΓΙ ΠῚ 
οἱ ογῖι, εἰ βοποοίϊυΐθη οὐὰ8 ἀράποδηλ σου ἀοίογο δὰ ἰπίογ- 
ὨυΠΊ. 

1. Εἰ ογαυϊ δὰ (ποϑίγαῃι,, οἱ ἀἰϊχὶξ : Βαοποάϊοίυβ 65 Τ.0- 

τηἷη6 ἤσδυβ τη60}5, οἱ Ὀδηοαϊοϊαπ) πυηθη (συ 5Δηοίι οἵ 
Πιοπογϑίιπη ἰῃ δϑουΐϊα. Βοποαϊοδηΐ (6 οπμηΐα ορογὰ ἰυδ ἰδ 

5800] 1. 
12. Εἴἢυπο, Ποηιΐηα, οὐυ]05 Π1608 οἱ (ΔΟΙδΠΊ πηθδΠ} ἰῃ [6 

ἀααὶ. ᾿ 

18. Ὠἰχὶ, υἱ ΔΌΞΟΙ ΔΒ Πη6 ἀ6 ἴογγα, οἱ ποὺ ἴδοϊδ8 π)6 Δι:- 

αἶγα υἱίγα ἱγωργορουὶπι. 
14. Τὰ οοσποβεὶβ Ὠοιηΐπα, 4υΐα πηηἀδ δυπὶ ἃ ομημὶ 

ρΡοοοσδῖο Υἱτὶ, , 



4 ΤΩΒΙΤ. 

15. γχαὶ οὖχ ἐμόλυνα τὸ ὄνομά μου οὐδὲ τὸ ὄνομα 
τοῦ πατρός μου ἐν τῇ γῇ τῆς αἰχμαλωσίας μου. Μο- 
νογενής εἶμι τῷ πατρί μου, καὶ οὐχ ὑπάρχει αὐτῷ 
παιδίον ὃ χληρονομήσει αὐτὸν, οὐδὲ ἀδελφὸς ἐγγὺς, οὐδὲ 
ὅπάρχων αὐτῷ υἱὸς, ἵνα συντηρήσω ἐμαυτὴν αὐτῷ γυ- 
ναῖχα, ἤδη ἀπώλοντό μοι ἑπτά ἵνα τί μοι ζῆν; Καὶ εἰ 
μὴ δοχεῖ σοι ἀποχτεῖναί με, ἐπίταξον ἐπιθλε γα ἐπ’ 
ἐμὲ, χαὶ ἐλεῆσαι με, χαὶ μηκέτι “ες με ὀνειδισμόν. 

16. Καὶ εἰςηχούσθη προςευχὴ ἀμφοτέρων ἐνώπιον 
τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Ῥαφαλὰ, ἜΡΌΕΣ 

17. χαὶ ἀπεστάλη ἰάσασθαι τοὺς δύο, τοῦ Τωβὶτ λε- 
πίσαι τὰ λευχώματα, χαὶ Σάῤῥαν τὴν τοῦ Ραγουὴλ 
δοῦναι Γωδία τῷ υἱῷ Τωόδὶτ γυναῖχα, χαὶ δῆσαι 
᾿Ασμοδαῖον τὸ πονηρὸν δαιμόνιον, διότι Τωδία ἐπι- 
δάλλει κληρονομῆσαι αὐτήν. ᾽ν αὐτῷ τῷ χαιρῷ ἐπι- 
στρέψας Τωδὶτ εἰςῆλθεν εἰς τὸν οἶχον αὐτοῦ, χαὶ Σάῤῥα 
ἢ τοῦ Ραγουὴλ χατέθη ἐχ τοῦ ὑπερῴου αὐτῆς. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Δ΄. 

. Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ ἐμνήσθη Τωῤὶτ περὶ τοῦ 
ἀργυρίου οὗ παρέθετο Γαθαὴλ ἐν Ῥάγοις τῆς Νη- 
δίας, 

2. χαὶ εἶπεν ἐν ἑαυτῷ - Ἐγὼ ἠτησάμην θάνατον, τὶ 
οὐ χαλῶ Τωθίαν τὸν υἷόν μου, ἵνα αὐτῷ ὑποδείξω πρὶν 
ἀποθανεῖν με; 

8. Καὶ χαλέσας αὐτὸν εἶπεν " Παιδίον, ἐὰν ἀποθάνω, 
θάψον με, καὶ μὴ ὑπερίδης τὴν μητέρα σου" τίμα αὐὖ- 
τὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, χαὶ ποίει τὸ ἀρε- 
στὸν αὐτῇ, χαὶ μὴ λυπήσης αὐτήν. 

4, Μνήσθητι, παιδίον, ὅτι πολλοὺς χινδύνους ξώρα- 
χεν ἐπὶ σοὶ ἐν τῇ χοιλία᾽ ὅταν ἀποθάνη, θάψον αὐτὴν 
παρ᾽ ἐμοὶ ἐν ἑνὶ τάφῳ. 

5. Πάσας τὰς ἡμέρας, παιδίον, Κυρίου τοῦ Θεοῦ 
ἡμῶν μνημόνευε, χαὶ μὴ θελήσης ἅμαρτανειν χαὶ πα- 
ραθῆναι τὸς ἐντολὰς αὐτοῦ. Διχαιοσύνην ποίει πάσας 
τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, καὶ μὴ πορευθῇς ταῖς ὁδοῖς 
τῆς ἀδιχίας. 

6. Διότι ποιοῦντός σου τὴν ἀλήθειαν, εὐοδίαι ἔσονται 
ἐν τοῖς ἔργοις σου καὶ πᾶσι τοῖς ποιοῦσι τὴν διχαιο- 
σύνην. 

7. Ἐχ τῶν ὑπαρχόντων σοι ποίει ἐλεημοσύνην, χαὶ 
μὴ φθονεσάτω σου ὃ ὀφθαλυὸς ἐν τῷ ποιεῖν σε ἐλεημο- 
σύνην. Μὴ ἀποστρέψης τὸ πρόςωπόν σου ἀπὸ παντὸς 
πτωγοῦ, καὶ ἀπὸ σοῦ οὐ μὴ ἀποστραφῇ τὸ πρόςωπον 
τοῦ Θεοῦ. : 

8. Ὡς σοὶ ὑπάρχοι κατὰ τὸ πλῆθος, ποίησον ἐξ αὖ- 
τῶν ἐλεημοσύνην ἐὰν ὀλίγον σοι ὑπάρχη, κατὰ τὸ 
ὀλίγον μὴ φοθοῦ ποιεῖν ἐλεημοσύνην. 

9. Θέμα γὰρ ἀγαθὸν θησαυρίζεις σεαυτῷ εἰς ἡμέραν 
ἀνάγχης" 

10. διότι ἐλεημοσύνη ἐκ θανάτου ῥύεται, καὶ οὐχ ἐᾷ 
εἰςελθεῖν εἰς τὸ σχότος. 

11. Δῶρον γὰρ ἀγαθόν ἐστιν ἐλεημοσύνη πᾶσι τοῖς 
ποιοῦσιν αὐτὴν ἐνώπιον τοῦ ᾿“Ἵψίστου. 

ι5. Πρόςεχε σεαυτῷ, παιδίον, ἀπὸ πάσης πορνείας, 
χαὶ γυνχῖχα πρῶτον λάθε ἀπὸ τοῦ σπέρματος τῶν πα- 
τέρων σου" αἡ λάδῃς γυναῖχα ἀλλοτρίαν, ἣ οὐχ ἔστιν 
ἐχ τῆς φυλῆς τοῦ πατέρος σου, διότι υἱοὶ προφητῶν 
ἐσμεν" Νῶε, ᾿Αὐραὰμ, Ἰσαὰκ, Ἰαχὼδ, οἱ πατέρεε 

Κεφ. Δ΄. 

15. ΠΟΩΖΏΘ ΡΟ] υΐ ὨοΠλδὴ ΤηΘυΠὶ ΠΟΘ ΠΟΙΘΩ Ῥδἰγί9 τηοὶ 
ἴη ἰογγὰ οδρί νυ 8{18 πηθῶο. Γ ηἰσοηΐίδ δι ρϑίγὶ πηθο, οἱ 

ΠΟῊ δα αϑί οἱ ρυογ 4υἱ Ὠφγθα ἰδ] 60 ΠΔ, ὨΘ]ῸΘ ἰγΓδίοσ ῥγο- 
Ρίῃαιυυβ, ποαῦθ οχἰϑίθηϑ οἱ ἢ]118, υὐ ΟΟΠ ΒΟΥ) Π)6 οἱ 

ὕχόγοῆ, ᾽8} ρογίθγιηὶ τ βορίοῃι : υἱ αυϊὰ χηϊὶ γἰγογο ἢ 
Εἰ δὶ ἤοῃ υἱάδίιν Εἰ] ἱπίογἤσογο π|6, ῥγώροῖρα γοϑρίοογα ἰῃ 
67 οἱ τη ϊβογογί πιοὶ, εἴ πο υἱΐγα διά ΐγα ἱπιργορογίιηι. 

16. Εἰ ὀχδυάϊίϊ οβδὲ ἀδργθοδίΐο υἱγογυμήαυο οογᾶπι ρ]0- 
τα τιδζηὶ ἈΔΡἢ 86], 

17. οἱ ηλί88ι15 65ϑὶ δα φδηδηάσῃ ἀυο, ἰροῖυ8 ΤΟῦὶὶ ἀο54υδ- 
ἴΔΓΘ ΔΙδιιρίηθδ, οἵ ϑδγγδη) ἢ] πὶ Βάραοὶ ἄλγο Τορὶξ ἢ] υ 
ΤΟΙΣ υχοόγοῖ, οἱ ᾿ἴσᾶγο Αϑιησοάερυπη π)δ]υ) ἀδριηοηίμπι, 
φυοηίδῃῃ δὰ Τολΐδπι ρογίϊμοὶ Ὠδογοά ἰᾶγὸ θᾶπι. [ἢ δοάθῃ) 
ἰΘΏΡΟΓο γουθγίθηβ ΤΟῦΪϊΐ ἰηἰγοὶ Υἱ ἰὰ ἀοιυπὶ δυδηι, οἱ βαγιὰ 
8114 Βαριοὶ ἀσδοδηαὶὶ ἀ6 δυρογίογα ουδίουϊο βυο. 

ΟΑΡΌΤ ΙΥ. 

1. [ἢ 114 αἷς γοοογάδίυβ δδὲ ΤΟΟὶ ἀδ ἀγαθηίο φυοὰ ἀ6- 
Ροδβυογαῖ δρυὰ δ δ6] ἰῃ δρ]5 Μοάϊβ, 

2. οἱ ἀϊχὶϊ ἴῃ δοῖρδο : ΕθῸ ΡΘΕ τηογίθ, ΘΓ Ὠοὴ ΤΟ0Ὸ 

Τοθίδπι ἢἸ πὶ τπηθαπ, υἱ οἱ ἰηἀΐοοπλ ργ υβαυᾶπ 650 ΠλοιδΣ ὃ 

3. Εἰ νοῦδῃβ οὐπὶ αἰχὶξ : ΕἸ, 5ὶ ἡγογίυυβ ἤιμοτο, βϑροὶὶ 
Τὴ6, οἱ Ὧ6 ἀσδρίεἶδ5 τηδίγοιῃη 08} : ΟΠΟΓΆ Θ8πὶ ΟἸηΐθυ8 
ἀϊοθυβ υἱίδο ἰυξο, εἷ ίδο συοά ρῥ]δοϊίη οἱ, οἱ 6 οοῃίτὶ- 

δί6 8 68Π|. 

4. Μειηοηίο, ΠΙΪ, ΄υΐα τηυ]α ρεγίουϊα νυἱάϊῥ ργορίογ (6 
ἰὴ τϑηΐγο : τῇ τηογίυδ [ποτὶ δοραὶὶ δ χίϑ πι6 ἰῃ 
ὍΠ0 δαρυ ϊοῆγο. 

5. Ομμηΐθυβ ἀΐοῦυδ, ΑἸ Ῥοχηϊπὶ δὲ ποβίγὶ χϑοογάδγο, 

οἱ ποὶϊἱ ρδοζᾶγο οἱ ἐγαηβργοαϊ τηδηάδίδ ο᾽υ8. 7081 {|4π| (δο 
οἴγηΐνυβ ἀΐοθβ Υἱίδο (25, οἵ Ὧ6 ΔΉ} 18 γ 18 Ὑ]6 ἰηλιι δι: 

(65. 

6. Ουοπίαμῃ (Δείοηΐα ἰ6 υϑγιδίθπη, ργοβρογὶ δῖθβ δγιηῖ 

ἰῃ ορουίθυβ ἰυ͵β οἱ οτηη!θυ8 (δοϊοη 5 051 {|8Π|. 

7. Ἐχ βυθείδηίᾳ ἴυἃ [Δο οἰ δοπιοδγηδηι, οἱ πο ἰηνἰἀθδὶ 
ΟΟΌΪυΒ ἴυυ5 ἰῃ (Δοϊοηάα ἰ6 ΘἰΘ πη οβυηδηι. ΝῸ ἀνθ 85 ἰδοὶθ πη 

ἰυδπὶ αὖ οπιηὶ πιοπάϊοο,, οἱ ἃ (6 ποη δνυογίοίυν δοίθϑ Ὠδὶ. 

8. Οιοιιοᾶο {ἰπδὶ (ποτ᾿ βοουπάυπι τυ οι, (δοϊΐο 
6οΧχ οἱβ οἰ δ πηοϑύπδηῖ : δὶ ραυουπι 10 (πογῖϊ, Ἰυχίδ ραυσυπιὶ 

π6 {{π|685 ἴΔοσοτ 6] ΘΟ ΠΠΟΘΥ ΠΔΠῚ. 

9. Ῥγοπιΐιπι οηἶπι Ὀοηυπὶ [μα βδυγὶΖα8. ΕἸῸΪ ἴῃ ἀΐθαι ΠΘ- 

ὁ 55 Δ{ἰ8 : 
10. φιοηίδπι ΟἸΘο ΠΟΘ ΥΩ ἃ τηογία ᾿Ιθογδΐ, δὲ ΠΟ ῬῈΓ- 

αἰτεῖ ἰηϊτοίγα ἰῃ ἰΟΠΘΌΓΔΒ. 

{1. Μυπυϑ οηἰπὶ Ὀοηυπὶ οϑὶ δἰ θοι  ϑ πᾶ ΟἹ Ἶθι.5 ἰΔοΐθη- 
(ἰδ οδιὴ ἰῃ οοπδροοῖα Αἰ(ἰβϑί πὶ. 

4. Αἰϊοηα εἰ|θὶ. ΠἸΐ, ἂν οἰπηὶ (Ὀγηϊςδίίοπα, οἱ υχογοιὰ 

Ὀγίπηαμα δοοῖρα ἀθ βθπιίῃα Ῥδίγιιηιν ἰυογαηι : ΠΟῚ δοοί [88 

υχόγοῖῃ Δ ἰθηδπι, 188 θη οβί ἀδ ἰγῖδυ ρα γὶβ ἰπΐ, αυοπίδῃ) 

ΠΙΪ ργορμιδίδγαπι βυιθυβ : ΝΟῸΘ, Αὔγδμᾶπι, [5880, 928000, 

ἰ8{1 ραΐγθβ ποδί τὶ ἃ βθθοῦϊο. Μεπιθηίο, ΗἸ;, φυΐδ 'ρεὶ οἴγη65 

τᾶστν ὑπσσσισα. πππαιπαι ππαπαπαια ο΄ - ἃ ----- 



ὝΤΟΒΙΤ. 6σκ». Υ. ΕΝ 

ἡμῶν ἀπὸ τοῦ αἰῶνος. Μνήσθητι, παιδίον, ὅτι αὐτοὶ 
πάντες ἔλαθον γυναῖχας ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν, χαὶ , 
εὐλογήθησαν ἐν τοῖς τέχνοις αὐτῶν, καὶ τὸ σπέρμα αὐ-- 
τῶν χληρονομήσει γῆν. 

18. Καὶ νῦν, παιδίον, ἀγάπα τοὺς τητος σου, καὶ 
μὴ δπερηφανεύου τῇ καρδίᾳ σου ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν σου, 
χαὶ τῶν υἱῶν χαὶ θυγατέρων τοῦ λαοῦ σον, λαθεῖν 
σεαυτῷ ἐξ αὐτῶν γυναῖκα" ἐνόει ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ ἀπώ- 
λεια καὶ ἀχαταστασία πολλὴ, χαὶ ἐν τῇ ἀχρειότητι 
ἐλάττωσις χαὶ ἔνδεια μεγάλη" ἢ γὰρ ἀχρειότης μήτηρ 
ἐστὶ τοῦ λιμοῦ. 

14. Νισθὸς παντὸς ἀνθρώπου ὃς ἐὰν ἐργάσηται παρὰ 
σοὶ μὴ αὐλισθήτω, ἀλλ᾽ ἀπόδος αὐτῷ παρ᾽ αὐτίχα. Ἐλδν 
δουλεύσης τῷ Θεῷ, ἀποδοθήσεταί σοι. Πρόςεχε σεαυτῷ, 
παιδίον, ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, χαὶ ἴσθι πεπαιδευμέ- 
νος ἐν πάση ἀναστροφῇ σου. 

16. Καὶ ὃ μισεῖς, μηδενὶ ποιήσης. Οἶνον εἰς μέθην μὴ 
πίης, χαὶ μὴ πορευθήτω μετὰ σοῦ μέθη ἐν τῇ ὁδῷ σου. 

τε. Ἐχ τοῦ σου δίδου πεινῶντι, καὶ ἐχ τῶν 
ἱματίων σου τοῖς γυμνοῖς. Πᾶν ὃ ἐὰν περισσεύσῃ σοι, 
ποίει ἐλεημοσύνην, χαὶ μὴ φθονεσάτω σον ὃ ὀφθαλμὸς 
ἐν τῷ ποιεῖν σε ἐλεημοσύνην. 

17. ΓἜχχεον τοὺς ἄρτους σου ἐπὶ τὸν τάφον τῶν δι- 
χαίων, χαὶ μὴ δῷς τοῖς ἁμαρτωλοῖς. 

18. Συμθουλίαν παρὰ παντὸς φρονίμου ζήτησον, 
χαὶ μὴ χαταφρονήσης ἐπὶ πάσης συμθουλίας χρησίμης. 

το. Καὶ ἐν παντὶ χαιρῷ εὐλόγει Κύριον τὸν Θεὸν, 
χαὶ παρ᾽ αὐτοῦ αἴτησον ὅπως αἱ ὁδοί σου εὐθεῖαι γένων- 

. ται, καὶ πᾶσαι αἵ τρίόοι χαὶ βουλαί δου εὐοδωθῶσιν ' 
διότι πᾶν ἔθνος οὐχ ἔχει βουλὴν, ἀλλ’ αὐτὸς ὃ Κύριος 
δίδωσι πάντα τὰ ἀγαθὰ, χαὶ ὃν ἐὰν θέλῃ, ταπεινοῖ χα- 
θὼς βούλεται. Καὶ νῦν, παιδίον, μνημόνευε τῶν ἐντο- 
λῶν μου, χαὶ 'μὴ ἐξαλειφθήτωσαν ἐχ τῆς καρδίας σου. 

40. Καὶ νῦν ὑποδειχνύω σοι τὰ δέχα τάλαντα τοῦ 
ἀργυρίου ἃ παρεθέμην Γαδαήλῳ τῷ τοῦ Γαύρία ἐν ἹῬά- 
γοις τῆς Μηδίας. 

41. Καὶ μὴ φοδοῦ, παιδίον, ὅτι ἐπτωχεύσαμεν" 
δπάρχει σοι πολλὰ ἐὰν φοδηθῇς τὸν Θεὸν, καὶ ἀποστῇς 
ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας, χαὶ ποιήσης τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον 
αὐτοῦ. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Ε΄. 

ι. Καὶ ἀποχριθεὶς Τωδίας εἶπεν αὐτῷ " Πάτερ, ποιή- 
σω πάντα ὅσα ἐντέταλσαί μοι᾿ 

4. ἀλλὰ πῶς δυνήσομαι λαθεῖν τὸ ἀργύριον, καὶ οὐ 
γινώσχω αὐτόν ; 

8. Καὶ ἔδωχεν αὐτῷ τὸ χειρόγραφον, καὶ εἶπεν αὐτῷ" 
Ζήτησον σεαυτῷ ἄνθρωπον ὃς συυμπορεύσεταί σοι, καὶ 
δώσω αὐτῷ μισθὸν ἕως ζῶ, χαὶ λάδε πορευθεὶς τὸ ἀρ- 
γύριον. : 

4. Καὶ ἐπορεύθη ζητῆσαι ἄνθρωπον, καὶ εὗρε Ῥα- 
φαὴλ ὃς ἦν ἄγγελος, 

6. καὶ οὐχ ἤδει, καὶ εἶπεν αὐτῷ Εἰ δύναμαι πο- 
ρευθῆναι μετὰ σοῦ ἐν Ῥάγοις τῆς Μηδίας, καὶ εἰ ἔμ- 
πεῖρος εἶ τῶν ν; 

68. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος" Πορεύσομαι μετὰ 
σοῦ, χαὶ τῆς ὁδοῦ ἐμπειρῶ, χαὶ παρὰ Γαδαὴλ τὸν 
ἀδελφὸν ἡμῶν ηὐλίσθην. 

. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Τωέδίας: Ὑπόμεινόν με, χαὶ 
ἐρῶ τῷ πατρί. 

49 [ως 

δοοθρογαηΐ ὈχΟΙῸ8 Ἃ6 Γαίγίθυ8 δι, οἱ Ὀοηϑάϊοιἑ διιηξ ἰῃ 
ἢ} }8 88, εἰ βειγδη δογυω ᾿γϑα δὶ ἰογραπι, 

14. Εἰ ἢυπο, ΠἸΙ, ἀἰ Προ ἔγαίγοβ ἴωο8, οἵ π0}} βυραογθὶγθ 
οογὰθ ἴυο ῥγῷ (ταί γθυ8 (υ͵5, εἱ ΠΕ 8. οἱ Δ] δ θ8 ρορα!ὶὶ (αὶ, 
δοοίρογο {δὲ ὁχ οἷβ υὑκογθ ; αυοηίδπη ἰῃ Ξυρογθία ρογάϊἰο 
οἱ ρουυγθαῖίο ταυ]ᾶ, οἱ ἴῃ Ὠοαυ ἰδ ἀϊηχίηυϊίο οἱ ορεϑίδϑ 
ΓΔΡΏΔ : ΠΟαυ ἰδ οδίτι πηδίεσ δϑὶ (Δηγΐ8. 

14. ΜΕΡΟΘθ οπηηϑ βου η5 ΄υϊσυπ4υ ορογαῖυδ Λιοτὶ᾿ ἀρυὰ 
(6 ΟῚ πιογείασ, βοὰ γοαὰο οἱ δίαι πη. δὶ βογυίθυίβ ἤθο, γοά- 
ἀείυγ {}0], Αἰΐοπάο ἰδὲ, Η]}, ἰῃ οπιπίθιυι5 ορογίθιι8 ἰυἷ8,, οἱ 
6810 ογυάϊία ἰῃ οὨηπὶ οοηγογϑδίίοπα ἰυδ. 

156. Ελ φυοὰ οὐΐο ᾶ 0858, ἀδωίηί [δοογίϑ. Ὑἱ θη) δὰ οὔτίο- 
(ἴδηι πὸ ἰδα8, αἱ ποὴ δὶ ἰδοῦ οὐτίοίδβ ἰῃ Υἱὰ (8. 

16. 0),ὲῈ ΡδΠ6 ἴυ0 ἀδ οδυγίοηίὶ, οἱ ἀ6 γοϑίϊδευιβ ἰυ͵δ πυάϊδ. 
Οπηθ αυοἀουμη4υθ Βύρογ {υογὶϊ εἰμὶ, ἴδο οἰθοπηοβυηδῃ, οἱ 
ὨΟΩ ἰηνἀοδὲ οου]υ8 ἴαυ8 ἱῃ (δοϊδιἀο [6 ΘΙ ΘΕ ΠιΟδΥ ἤδη). 

17. ἘΠ πὰΘ ῬΔη65 [108 Βρογ Βορυ] υγϑι [δίοτυπ), οἱ Ὡ6 
ἀοάοεγὶβ ρϑοοδίοτ θυ8. 

18. Οοηϑί]υπὰ δ οἠηπΐ ργυάθηίθ 42 γ6, οἱ ἢὩ6 ΘΟὨ ΟΠ 88 
ΒΌΡΟΣ ΟΠΠ6 ΟΟὨΒἰ πὶ π1116. 

19. Εἰ ἰπ οπηὶ ἰδιρογο θεποάϊς Ὠοιηίηυπη Ὠδυπι, οἱ ΔὉ 

60 ρΡοῖθ υἱ Υἱὲ 0.89 τϑοίδο δίηϊΐ, δἱ οἵ" ποβ δϑηχίίδο ἰ0.85 οἱ 
ΟΟὨῃδ 18 ἰθἃ ΡΓΟΒΡΕΟΓΘΏΓΌΓ : Θ0 αυοὰ ΟΠηΐβ 6 η8 ποὴ [δαὶ 
οομβίϊϊυαι, θὰ ἰρθα Ὠοπ πα ἀδὶ ομηηία Ὀοηδ, οἱ φυδιηουμπ- 
4006 γο]υογίϊ, Ὠυηλ δὶ δἰσπῖ νὰ]. Εἰ ἤὐπηο, ΠῚ, Γροογάδγθ 
τοδηἀδίογυηι πηρογαπ), εἴ θοη ἀδἰοδηίΐυγ ἀθ οογὰξδ ἰυο. 

40. Εἰ ἢυης ἰπάΐοο {ἰδὲ ἀδορῦλ [Δ] θη δύζεηιϊ χυδ ἀορο- 
διὶ δρυὰ σδῦδοϊυπι δἰ! δυγίδ ἰῃ Ἀδαὶθ Μοάΐω. 

41. Εἰ ὁ {ἰπι685, ΕἸ, αυΐδ πγοηάϊοὶ (Δοίΐ δυΠη0}8 : δαηίΐ 
Εἰυὲ τηυ]ᾶ δὶ πϑυογ8 Ὠουμα, οἱ γϑοϑβϑοσὶϑ δἰνοιηηὶ ρϑοςδίο, 
οἱ (ἐοογὶθ φυοὰ ρἰδοίίυπ οΟΥδπΠ) 60. 

ΟΑΡΌΤ Υ. 

1. Εἰ γεβροηάθηβ Τοὐΐδα ἀϊχὶϊ οἱ : Ραίον, ἰβοίδγ οὔπηΐδ 
φυπουαυδ πιδηάδϑίἑ πἰεὶ : ι 

2. 804 χυοπιοὰο ροίΐοσζο δοοίροτο διζοηΐυπι, οἱ ἤθῃ οὐ- 
βῆοϑ00 ουὃ 

3. Εἰ ἀοάϊὶ οἱ οὐ γορσταρησμ, εἰ ἀϊχ[ἧί οἱ : Οὐδογο Εἰδὶ Πο- 
Γηϊμθι αυἱ δμη0] ἰ 11 ἰδουπ, οἱ ἀδῦο εἱ πγογοθάθῃλ ἀυπ) Υἱγο, 
εἰ δοοίρο υδάθῃδ ἀγϑοηίθῃ). 

4, Ετἰνὶξ φυδτογο δοπιίησαι, οἱ ἱηνοηΐξ ἈΔρἢΔ6] χυὶΐ ογαὶ 
δηροίυθ, 

ὅ. 6ἐ ποϑοίοθαί, οἱ ἀἰχ[ί οἱ : 5] ροβϑυ ἱγθ ἰδουπὶ ἰῃ Ἀδμὶβ 

Μοάΐξ, οἱ δἰ ρογίἔυ.8 65 Ἰοσογυπιῦ 

6. Εἰ ἀϊχὶί οἱ δηροίυβ : [00 ἰοουπ), οἱ Υἱὲ ρογἴι8 ϑυπ), 
οἱ δρυὰ Οδθδοὶ ἰγαίγοιῃ Ὠοδίγυπι ὁο πο δῖι}8 δύ. 

7. Εἰ ἀἰχὶξ οἱ Τολίδδβ : ϑυϑι1π6 πη6, οἱ ἀϊοδιὴ ραίεὶ. 



ῦ ΤΩΒΙΤ. 

8. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Πορεύου, χαὶ μὴ χρονίσης. 
Καὶ εἰςελθὼν εἶπε τῷ πατρί: Ἰδοὺ εὕρηκα ὃς συμπο- 
εύὐσεταί μοι. Ὁ δὲ εἶπε: Φώνησον αὐτὸν πρὸς μὲ, 
ΜΝ ἐπιγνῷ ποίας φυλῆς ἐστι, χαὶ εἰ πιστὸς τοῦ πορευ- 
θῆναι μετὰ σοῦ. ᾿ 

9. Καὶ ἐχάλεσεν αὐτὸν, χαὶ εἰςῆλθε, χαὶ ἠσπάσαντο 
ἀλλήλους. 

το. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Τωδίτ' ᾿Αδελφὲ, ἐχ. ποίας φυ- 
λῆς χαὶ ἐκ ποίας πατριᾶς εἶ σύ, Ὑπόδειξόν μοι. 

ι1. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Φυλὴν χαὶ πατριὰν σὺ ζη- 
τεῖς, ἢ μίσθιον ὃς συμπορεύσεται μετὰ τοῦ υἱοῦ σου ; 
Καὶ εἶπεν αὐτῷ Τ' ὡδίτ΄ Βούλομαι, ἀδελφὲ, ἐπιγνῶναι 
τὸ γένος σου χαὶ τὸ ὄνομα. 

1. Ὃς δὲ εἶπεν: Ἐγὼ Ἀζαρίας Ἀνανίου τοῦ μεγά- 
λου τῶν ἀδελφῶν σου. 

13. Καὶ εἶπεν αὐτῷ - Ὑγιαίνων ἔλθοις, ἀδελφὲ, καὶ 
μή μοι ὀργισθῇς, ὅτι ἐζήτησα τὴν φυλήν σου χαὶ τὴν 
πατριάν σου ἐπιγνῶναι" χαὶ σὺ τυγχάνεις ἀδελφός μου 
ἐχ τῆς καλῆς χαὶ ἀγαθῆς γενεᾶς " ἐπεγίνωσχον γὰρ ἐγὼ 
Ἀνανίαν χαὶ Ἰωνάθαν τοὺς υἱοὺς Σεμεὶ τοῦ μεγάλου, 
ὡς ἐπορευόμεθα χοινῶς εἰς Ἱεροσόλυμα προςχυνεῖν, 
ἀναφέροντες τὰ πρωτότοχα, χαὶ τὰς δεχάτας τῶν γεν- 
γημάτων, χαὶ οὐχ ἐπλανήθησαν ἐν τῇ πλάνη τῶν ἀδελ- 
φῶν ἡμῶν. ᾽Εχ ῥίζης καλῆς εἶ, ἀδελφὲ, 

14. ἀλλὰ εἶπόν μοι τίνα σοι ἔσομαι μισθὸν διδόναι; 
Δραχμὴν τῆς ἡμέρας, καὶ τὰ δέοντά σοι ὡς καὶ τῷ 

υἱῷ μου, 
[56. χαὶ ἔτι προςθήσω σοι ἐπὶ τὸν μισθὸν, ἐὰν ὑγιαί- 

νοντες ἐπιστρέψητε. 
16. Καὶ εὐδόχησαν οὕτως. Καὶ εἶπε πρὸς Τωθίαν- 

ὝἝτοιμος γίνου πρὸς τὴν ὁδὸν, χαὶ εὐοδωθείητε. Καὶ 
ἡτοίμασεν ὃ υἱὸς αὐτοῦ τὰ πρὸς τὴν ὁδὸν, χαὶ εἶπεν 
αὐτῷ ὃ πατὴρ αὐτοῦ: Πορεύου μετὰ τοῦ ἀνθρώπου 
τούτου, ὃ δὲ ᾿, τῷ οὐρανῷ οἰκῶν Θεὸς εὐοδώσει τὴν 
ὁδὸν ὑμῶν, χαὶ ὃ ΛΘ ΒῈ αὐτοῦ συμπορευθήτω ὑμῖν. 
Καὶ ἐξῆλθον ἀμφότεροι ἀπελθεῖν, καὶ ὃ χύων τοῦ παι- 
δαρίου μετ᾽ αὐτῶν. 

1). Ἔχλαυσε δὲ Ἄννα ἢ μήτηρ αὐτοῦ, χαὶ εἶπε 
πρὸς Τωδίτ' Τί ἐξαπέστειλας τὸ παιδίον ἡμῶν; Ἢ 
ἈΝ ἧ δεν τῆς χειρὸς ἡμῶν ἐστιν ἐν τῷ εἰςπορεύ- 
εσθαι αὐτὸν χαὶ ἐκπορεύεσθαι ἐνώπιον ἡμῶν; 

18. Ἀργύριον τῷ ἰμειἢ μὴ φθάσαι, ἀλλὰ περί- 
ψημα τοῦ παιδίου ἡμῶν γένοιτο. 

19. Ὥς γὰρ δέδοται ἡμῖν ζῆν παρὰ τοῦ Κυρίου, 
τοῦτο ἱκανὸν ἡμῖν ὑπάρχει. 

20. Καὶ εἶπεν αὐτῇ ἸΤωδίτ' Μὴ λόγον ἔχε, ἀδελφή" 
ὑγιαίνων ἐλεύσεται, καὶ οἱ ὀφθαλμοί σον ὄψονται αὐτόν. 

21. Ἄγγελος γὰρ ἀγαθὸς συμπορεύσεται αὐτῷ, καὶ 
εὐοδωθήσεται ἢ ὁδὸς αὐτοῦ, καὶ ὑποστρέψει ὑγιαίνων, 

2. Καὶ ἐπαύσατο χλαίουσα. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ς. 

τ. Οἱ δὲ πορευόμενοι τὴν ὁδὸν, ἦλθον ἑσπέρας ἐπὶ 
τὸν Τίγριν ποταμὸν, καὶ ηὐλίζοντο ἐχεῖ. 

ἃ. Τὸ δὲ παιδάριον χατέδη περιχλύσασθαι, χαὶ ἀνε- 
πήδησεν ἰχθὺς ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ, καὶ ἐδουλήθη κατα- 
πιεῖν τὸ παιδάριον. 

8. Ὁ δὲ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ - ̓πιλαθοῦ τοῦ “ 
Καὶ ἐχράτησε τὸν ἰχθῦν τὸ παιδάριον, καὶ ἀνέδαλεν 
αὐτὸν ἐπὶ τὴν γῆν. 

Κεφ. ς΄. 

8. Εἰ ἀϊχὶί οἱ : Υδάθ, οἱ η6 ἰδγἀδγεγίϑ. Εἰ ἰπαγθδϑυβ ἀἰχὶϊ 
ραϑίγὶ : Εοοζο ἰηγϑηὶ ΄υὶ βίπιι] ἰδ} πηθουμῃ. Αἱ {Π|6 ἀἰϊκὶϊ : νοῦ 
ἰρβιιπὴ δὰ τη6, υἱ ἃρποϑοδηι οὐλ}118 (εἰθ.5 ὁδί, ἃς εἰ Πι6}15 
δά οιιηάυπὶ ἰΘΟ.1Π1. 

9. Εἰ νοσδυὶϊϊ ουπι, οἱ ἰπίγοὶ νὶ!, οἱ 58 υἱδγαηί 56 ἰηγίοθ,. 

10. Εἰ υἰκχὶϊ οἱ Το ὶϊ : ΓΓδίθγ, ὁχ χυδ ἔσθ οἱ Θχ ιι ρὰ- 
("8 68 ἴυ ἢ [πάϊολ ΤᾺ] Ἐὶ. 

11. Εἰ ἀϊχ!ὶ εἰ : Τπδυπιὶ οἱ ραϊγίδπλ (υ φυφγὶβ, δὴ πηογοθ- 

πᾶγΐτιπι φαΐ βίγηυ] ἰδ 1 οὐπη ἢ] ο ἰυο» Εἰ ἀἰχὶί οἱ Τοῦὶξ : γοϊο, 
ἰγαΐδγ, Ἀρηοϑοογα σϑηυϑ ἴυυπ οἱ ΠοΙηδη. 

(2. Αἴ ἀἰχὶί : Εο Αζδγίδ8 Απδηΐ τηδρηὶ ἀδ ἴγαϊγὶ 8 
(υΐ8. 

18. Εἰ ἀϊχὶί οἱ : ϑδηυβ τϑηΐδβ, γαῖθγ, οἱ πὸ τ ἱηἱ ἰγαϑοᾶ- 

τίβ, αυΐϊὰ φυφο5ὶν! (γί θυπὶ (πδπ} οἱ ραιγίδηι (υ8Π} ἈμΠΟβΟΘΓο : 

οἱ (υ. 68 ἔγδίον Πη6.8 οχ ρυ]οῆγα οἵ θομπᾶ ργορθηΐα : σορπονὶ 

Θηΐπι 650 Αηδηΐδηι οἱ Φοῃδί  δη ἢ 105 δοιμεὶ πηᾶρηΐ, χυοπιοᾶο 
ἰθδπη}8 ὑπᾶ ἰπ ΖοΙΟϑογιηδ δὰ δἀογαηάϊπι, οἴεγθηίοβ ρῥγὶ- 
το θη δ, οἱ ἀδοϊηηδ5 ροηἰπιίπυπι, οἱ ποΟῸ οετανογαηΐ ἰῃ οΓ- 

το {γαῖγυτῃ Ὠοβίσογιπι. 6 θοηᾶ τοάΐοα 65, ἔγαίογ, 

14, βορὰ αἰεϊϊο πρὶ φύδπι ΕΠ ὁγὸ πιοσοθάδῃ ἀδίυγις ἢ 
Ὀυδοῦμμδῃ ἀΐ6, οἱ μοοοδβϑαγία {{|} ϑίουϊ οἱ ἢ] 10 ἤγθο, 

15. οἱ δάῃυς δα εἰδπη Εἰὶ δυρος τηδγοοάθιῃ, δἰ βδηΐ γϑ- 
γογίογ 8. 

16. ἘΠ ΟΠ βοηβογαῃΐ 8[6. Εἰ αἰχὶἑ δὰ Τοθίδηι : Ραγαίῃϑ 
680 δὰ νέα, οἱ ργοβρογοηγεηἱὶ. ΕΓ ραγαυί ἢ] 0.5 68 χυδ δὰ 
Υίδιη, οἱ αἰχὶῖ οἱ υδῖογ 6}18 : Ὑδδ οὐπὰ Ὠοπιῖπα Πος, φυΐ 
διιίοι ἰῃ ΘΟ]0 ΠΑ δῖ Π)6118 ργοϑρογδθὶϊ υἱδλ γϑϑίγδη), οἱ 
δηζοῖὶαν 605 δ᾽. γοδίβουηι. Εἰ οχίοπιηΐ αἰτίαιο δὰ δρρυη- 
ἀυηι, οἱ οΔηΐβ ρμῃοτὶ ου}Π| 6ἷ8. 

17. ῬΙογδυΐ δυΐδθηη ΑΠηᾶ Γηδίοσ 6}18, οἱ αἰχὶί δὰ Τολίϊ : 
Ουἱὰ οπη ἰδ ἰ5ι1 ΠΙυπὶ Ποδίγυπι" ΑὮ ΠΟῺ Υἱγβἕᾶ Γ8Δη118 ὨοΞίγΓδ) 
Θδῖ ἰη ἱηργοαϊδηάο ἰμβυπηι οἱ οστοαϊθηο οογδη ἠοὐὶ8 ἢ 

18. Αγροῃίυπι Δγρθηΐο ποὺ δηϊονογίδί, δοὰ θογί ρβθηλ 
ΠΠϊ ποϑίγὶ 8ἰ1. ; 

19. Ουοπηοάο οηΐπλ ἀδίυτη 681 ΠΟ} ͵8 Ὑἱύθγ ἃ Ὠοιηίηο, 
Ἰοὺ 88{18 τη πὶ ΠΟῸ 5 68. 

20. Εἰ αἰχί! οἱ Τοῦΐ : Νὰ 80]]} οἱ Δ ηθ πη ΠάΡΘδ8, Βοῖου : 
ὉΔη8 νοηϊοί, οἱ οου]Ἱἕὁ (αἱ γἱἀο υηΐὶ οὐ. 

21. ΑὨρο 8 δηΐη) ὈΟημ8 ἰδὲ! οὐπὶ 60, δἱ ργοθροσδυί(υγ 
ἰίογ 6)}8, οἱ γϑά 01 βδηυ8. 

22. ΕΛ σοδϑαυ  Ὀ]ΟΓΔΏΒ. 

ΟΑΡΌΤ ΥἹ. 

{.. 1] τ γὸ ουηΐο8 Υἱδηλ, γϑηογαπὶ γοϑρογὶ δά Τ γί ἥυ- 
τηθη,, 6ἱ τηδηδογαηί ἰδ. 

2. Ῥυδῦ δυΐεπι) ἀοδοοηᾶ[ί δὰ ᾿ανδηάυμ 86, οἱ ργοβὶ εἰ 
Εἰ β6ῖ8 ὁ Πυμηΐπα, οἱ τοϊυϊί ἀθυόγᾶγα ρυθγυπι. 

3. ΑὨρο]5 δυίοιῃ ἀἰϊχὶξ οἱ : Αρργοιιοπάθ ρίβοθπ), Εἰ (θην 
Ὀἰδοθη ᾿υ6Γ, οἱ ργοΐθοὶί ουπὶ βυροῦ ἰογγδῃ). 



ΤΟΒΙΤ. ἀμ». ΥἹ. Ὶ 

.. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὅ ἄγγελος: Ἀνάτεμε τὸν ἐχθῦν, 
χαὶ λαῤὼν τὴν καρδίαν καὶ τὸ ἧπαρ καὶ τὴν χολὴν, 
θὲς ἀσφαλῶς. 

δ. Καὶ ἐποίησε τὸ παιδάριον ὡς εἶπεν αὐτῷ ὃ ἄγ- 
γελος τὸν δὲ ἰχθῦν ὀπτήσαντες ἽΝ Καὶ ὥδευον 
ἀμφότεροι, ἕως οὗ ἤγγισαν ἐν ᾿Εχδατάνοις. 

86. Καὶ εἶπε τὸ παιδάριον τῷ ἀγγέλῳ: Ἀζαρία 
ἀδελφὲ, τί ἐστιν ἣ χαρδία χαὶ τὸ ἧπαρ καὶ ἣ χολὴ 
τοῦ ἰχθύος; 

η. Καὶ ἐπε αὐτῷ Ἧ καρδία χαὶ τὸ ἧπαρ, ἐάν τινα 
ὀχλῇ δαιμόνιον ἢ πνεῦμα πονηρὸν, ταῦτα δεῖ χαπνίσαι 
ἐνώπιον ἀνθρώπου, ἢ γυναιχὸς, καὶ μηχέτι ὀχληθῇ. 

8. Ἡ δὲ χολὴ, ἔγχρισαι ἄνθρωπον ὃς ἔχει λευχώ- 
ματα ἐν τοῖς ὀφθαλμοίς, καὶ ἰαθήσεται. 

9. Ὥς δὲ προςήγγισαν τῇ ῬῬάγη, 
10. εἶπεν ὃ ἄγγελος τῷ παιδαρίῳ- Ἀδελφὲ, σήμερον 

αὐλισθησόμεθα παρὰ ἹῬαγουὴλ, χαὶ αὐτὸς συγγενής 
σου ἐστὶν, χαὶ ἐστὶν αὐτῷ θυγάτηρ ὀνόματι Σαῤῥα. 
Λαλήσω περὶ αὐτῆς, τοῦ δοθῆναί σοι αὐτὴν εἰς γυ- 
γαῖχα, 

ι1. χαὶ ὅτι σοι ἐπιδάλλει ἣ χληρονομία αὐτῆς, καὶ 
σὺ μόνος εἶ ἐχ τοῦ γένους αυτῆς᾽ τ τὸ χοράσιον χαλὸν 
καὶ φρόνιμόν ἐστι. 

12. Καὶ νῦν ἄχουσόν μου, χαὶ λαλήσω τῷ πατρὶ 
αὐτῆς, καὶ ὅταν ὑποστρέψωμεν ἐκ ἹῬαγῶν, ποιήσομεν 
τὸν γάμον. διότι ἐπίσταμαι Ραγουὴλ ὅτι οὐ μὴ δῷ 
αὐτὴν ἀνδρὶ ἑτέρῳ χατὰ τὸν νόμον Μωῦυσῇ, ἢ ὀφειλή-- 
σει θάνατον, ὅτι τὴν χληρονομίαν σοι χαθήχει λαθεῖν, 
ἢ πάντα ἄνθρωπον. 

18. Τότε εἶπεν τὸ παιδάριον τῷ ἀγγέλῳ - Ἀζαρία 
ἀδελφὲ, ἀκήχοα ἐγὼ τὸ χοράσιον δεδόσθαι ἑπτὰ τ: 
δράσι, χαὶ πάντας ἐν τῷ νυμφῶνι ἀπολωλότας" 

14. χαὶ νῦν ἐγὼ μόνος εἶμι τῷ πατρὶ, καὶ φοθοῦ- 
μαι μὴ εἰςελθὼν ἀποθάνω χαθὼς καὶ οἱ πρότεροι, ὅτι 
δαιμόνιον φιλεῖ αὐτὴν, ὃ οὐκ ἀδιχεῖ οὐδένα πλὴν τῶν 
προςαγόντων αὐτῇ. Καὶ νῦν ἐγὼ φοδοῦμαι μὴ ἀποθάνω, 
χαὶ χατάξω τὴν ζωὴν τοῦ πατρὸς μου καὶ τῆς μητρός 
μου μετ᾽ ὀδύνης ἐπ᾽ ἐμοὶ εἰς τὸν τάφον αὐτῶν, χαὶ υἱὸς 
ἕτερος οὐχ ὑπάρχει αὐτοῖς ὃς θάψει αὐτούς. 

15. Εἰἶπε͵ δὲ αὐτῷ ὁ ἄγγελος" Οὐ μέμνησαι τῶν λό- 
γῶν ὧν ἐνετείλατό σοι ὃ πατήρ σου, ὑπὲρ τοῦ λαθεῖν 
σε γυναῖκα ἐκ τοῦ γένους σου; Καὶ νῦν ἀχουσόν μου, 
ἀδελφὲ, διότι σοι ἔσται εἰς γυναῖχα, καὶ τοῦ δαιμονίου 
μηδένα λόγον ἔχε, ὅτι τὴν νύχτα ταύτην δοθήσεταί 
σοι αὕτη εἷς γυναῖχα. 

16. Καὶ ἐὰν εἰςέλθης εἰς τὸν νυμφῶνα, λήψῃ τέφραν 
θυμιαμάτων, καὶ ἐπιθήσεις ἀπὸ τῆς χαρδίας καὶ τοῦ 
ἥπατος τοῦ ἰχθύος, καὶ χαπνίσεις, 

1). χαὶ ὀσφρανθήσεται τὸ δαιμόνιον, καὶ φεύξεται, 
χαὶ οὐχ αν εν σεται εἷς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. “Ὅταν 
δὲ προςπορεύη αὐτῇ, ἐγέρθητε ἀμφότεροι, καὶ βοήσατε 
πρὸς τὸν ἐλεήμονα Θεὸν, καὶ σώσει ὑμᾶς, χαὶ ἐλεήσει. 
Μὴ φοῤοῦ, ὅτι σοὶ αὕτη ἡτοιμασμένη ἦν ἀπὸ τοῦ αἰῶ- 
νος καὶ σὺ αὐτὴν σώσεις, καὶ πορεύσεται μετὰ σοῦ, 
καὶ ὑπολαμθάνω ὅτι σοὶ ἔσται ἐξ αὐτῆς παιδία. Καὶ 
ὡς ἤχουσε Τωδίας ταῦτα, ἐφίλησεν αὐτὴν, καὶ ἢ ψυχὴ 
αὐτοῦ ἐχολλήθη σφόδρα αὐτῇ. Καὶ ἦλθεν εἷς Ἐχθά. 
ταγα. 

4. Εἰ ἀϊχὶῇ οἱ δηροίιδ : 1ποϊάξ ρίϑοθι)., οἵ δυπηδην ΘΓ οἱ 
θουγ οἱ [6], γϑροῃα ἰαῖο. 

ὅ. Εἰ (δεῖ ρυογ εἰουὶ ἀἰχὶί οἱ Δῃροῖαβ : ρίϑοδι δυΐθῃλ 88- 

βδηί68 οοῃηρἀθγυηΐ, Εἰ ροεγροῦδηῖ υἱγίᾳφαθ, ἀοηθο δρρτγορὶμ- 
αυδγογαηὶ ἰῃ ἘΟθλίΔηδ. 

6. Εἰ ἀϊχί᾽ῥ Ῥαδγ δῆροίο : Αζδγὶδ ἔγαίθσ, ψυϊὰ δϑὶ οογ δ 6- 
ΟὔΓ οἱ [6] ῥἰδοὶβ ὃ 

7. Εἰ αἰχὶ τ οἱ : σοῦ δἰ 7ϑοῦν, 8[ φυθι ἰυγθανυογὶξ ἀδεριηοηίυηι 
Υ6] βρί ἴα πα ρβηυ8, ο ορογίεϊ δι ἢγο ΘΟ Ὠοιηΐπα, 
γΟΪ Ὠ}} ]Π ΘΓ, δὲ ἤθη Οἱ γὰ τυγθδθίτυγ. 

8. ἘδΙ δυίθπι, ὑηρ6 Ποτηΐπαπι χυΐ ἰαναί δ᾽ δυρίη68 ἰη οουϊο, 
οἱ βδηδθίΐυγ. 

9. ὕἱ δυίοιμ Δρργορίηχυδγογυηῖ Ἀδρο, 

10. ἀϊχὶὶ δηροῖαβ ρυδγο : Εγδίδν, μοάϊΐδ τπδηθθίπιαβ δρυὰ 
Ἀδρυεὶ, οἱ ἰρδθ οοβηδίιβ ἴυ}8 οδὲ, οἱ οϑὶ οἱ ἢ]1]8 ποηΐῃβ 
ϑαγγᾶ. ᾿οχυᾶγ ἐθ 68, υἱ ἰρ88 ἀσίυν {Π0ὶ ἰπ ἀχοζδιη, 

11. οἵ αυοηίδῃ δὰ (6 ρογι ποῖ Περγοά [88 αἰυ8, οἱ ἴὰ 8ο] 5 
68 46 βἝῆοσγο αὐ : δἱ ρι6} 16 ρυ!οιγὰ δὲ ῥγιάθη8 δϑί. 

12. Εἰ ἢυηο δυὰϊ π16, οἱ ἰοφυδγ ρῥϑίγὶ οὐὰ8, οὲ φυδηὰο 
ΓΟΥΘΓΙΘΠ}}8 6 Ἀδρὶδ, Δοϊθη)}5 Ὠυρίϊ48 : ΄φυοηΐαπι πονὶ Βᾶ- 

σ0εἰ χυΐα ποη ἀδθ}} δδιὴ Υἷγὸ δ! ογὶ ᾿αχία ἰοζθηι Μογβὶ, γ6] 
ΓΟῸ5 ογξ πηογί 58, χυοηΐδιῃ ᾿εογραϊίθη {Π0ὶ οΘοηγϑηΐξ δοοὶ- 
ΡΟΙΘ, 4ι|8π} ΟἸ6 ΠῚ ΠΟΙ 6 ΙῊ. 

18. Τυηο αἰχὶϊ ῬυοΓ δῆροὶο : Αζδγία γαίθγ, διιάΐνὶ οᾷῸ 
ΡΌΘ]]α πὶ ἀδίδη) 6588 ϑαρίθπι Υἱγίϑ, οἱ ὁπῃηθϑ ἰῃ πυρίϊα!! (Π8- 
Ἰδ0 Ρογ 586 : 

14, δὲ υηο 660 5018 δὰπ| ρϑίγὶ, οἷ {{π280 ἢ6 ἰῆργθϑβιβ 

ἸΏΟΣΙΔΓ βίουΐ δὲ ᾿γίογοϑ,, φυοηΐδηι ἀδρπιοπίαπλ Αἰ] οὶ ς οᾶπι, 

ᾳυοὰ ηοὴ ποοσοῖ ουϊχυδίῃ ηἰδϑὶ δΔοορἀθης θυ δὰ 6ϑιη. Εἰ πυης 
650 {{Π|60 π6 πιογίᾶγ, οἱ ἀθάποδῃ υἱΐᾶπη ραίγῖ8 ἡγοἱ οἱ πηδίγί 8 
ΤΏΘ25 ΟΌΠπὶ ἀοΙοΓα 5106 [6 ἰῃ ΒΟρυ] Γᾶ πὶ ἰρβουῈπ), οἱ Π]ἰυ8 
Δ]ΐὰ5 Ὡθη 681 οἷ8 4] 86 ρ6]6ἱ 608. 

δ. ὈΪΧ1 δυΐατι οἱ διιροίυβ : ΝΟἢ πηθηϊξηΐδίϊ τογΟΓΌΩ 
τηδηάδυϊξ {{0| ῥδίογ 0.08, δυρογ δοοὶ ρίμ40 6 ὈΧΟΓΘΠ) 

ἀὁ φοηογα ἰυοῦ Εἴ ἤυηο δυάϊ πη6, [Γδίογ, φιοηίδηη {}0ὲ ογί τ ἰῃ 

ὌΧΟΓΟΠῚ, οἵ ἀδοιηοη ΐ η}]8ΠπΔ Γα(᾿ ἢ ΘΠ) "80, φυοῃίβι Ὠοοσῖθ 
.ι8ο ἀδοίίυγ {ἰδὲ δο. ᾿ρ88 πῃ ὑ χογθιῃ. 

16. Εἰ 5ἰ ἱπργθβ8ι8 [06 718 ἴῃ {Π|4]Δπλυ πη, 8068 αἰΠο ΓΘ) 
(μγπιϊαπηαῖυπη, οἱ ΒΌρΡΟΓΡΟΏΘ8 ἀ6 ΘΟΓὰ6 οἱ ἰθοΟΓο ρμίεςϊ8, οἱ 

ἴδοϊθ58 ἰυπλίσαγο, 

17. οἱ οἰδεϊοῖ ἀξοηηοηέυμη, οἱ υρίοΐ, οἱ ποὴ γα δ 1 ἐξ ΓῺ. 

ἰῃ Β:βΌ πὶ 8660 0}}. Ουδηάο δυίοιι δορδά6β δ οᾶπη, βιιγρὶία 
αἰγίαυθ, εἴ οἰδπιαία δὰ πιϊδογοογάδιῃ θυ, οἱ βα  γϑὶὶ γος, 
οἵ πϊδογοθίίυτν. Νὰ (ἰηηοὰ8., χυοηΐδηι Εἰ δὶ 1186 ρᾶγαία ἴα ἃ 
8250}10, οἱ ἴὰ 1ρ88Π} 8808} }8,, οἱ 101} ἰθοῦ πα, οἱ οχἰβίίπιο φυΐᾶ 

(δὶ ὀγυηΐ ὁχ 68 {]}|. Εἴ υἱ δυάίν!! Τοῦΐδ8 πῶς, ἀἰϊοχίξ φάτ, 
οἱ δηϊηῃιᾶ ἰρδίυδ δια μεοϑίς γ] 46 οἱ. Εἰ νϑηϊ ἰὰ Ἐουδίδηδ. 



8 ΤΩΒΙΤ. 

ΚΕΦΑΛΔΑΙ͂ΟΝ Ζ'΄. 

ι. Καὶ παρεγένετο εἷς τὴν οἰχίαν “Ραγουήλ, Καὶ 
Σάῤῥα δὲ ὑπήντησεν αὐτῷ, καὶ ἐχαιρέτισεν αὐτὸν, καὶ 
αὐτὸς αὐτούς" καὶ εἰςήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὴν οἰχίαν. 

2. Καὶ εἶπε Ραγουὴλ Εδνα τῇ γυναικὶ αὐτοῦ - Ὥς 
ὅμοιος ὁ νεανίσχος Τωδὶτ τῷ ἀνεψιῷ μου; 

ἃ. Καὶ ἠρώτησεν αὐτοὺς Ραγουήλ. Πόθεν ἐστὲ, 
ἀδελφοί, Καὶ εἶπον αὐτῷ -᾿Εχ τῶν υἱῶν Νεφθαλὶ τῶν 
αἰχμαλώτων ἐν Νινευῇ. 

4. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς" Γινώσχετε Τωδὶτ τὸν ἀδελφὸν 
ἡμῶν; Οἱ δὲ εἶπον: Γινώσχομεν. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς" 
Ὑγιαίνει; 

5. Οἱ δὲ εἶπαν: Καὶ ζῇ, καὶ ὑγιαίνει, Καὶ εἶπε 
Τωθίας: Πατήρ μου ἐστί. 

6. Καὶ ἀνεπήδησε “Ραγουὴλ, καὶ κατεφίλησεν αὖ-- 
τὸν, χαὶ ἔχλαυσε, 

1. καὶ εὐλόγησεν αὐτὸν,- καὶ εἶπεν αὐτῷ: Ὁ τοῦ 
καλοῦ χαὶ ἀγαθοῦ ἀνθρώπου υἷός. Καὶ ἀχούσας ὅτι 
Τωδὶτ ἀπώλεσε τοὺς ὀφθαλμοὺς ἑαυτοῦ, ἔλυπήθη καὶ 
ἔχλαυσε. 

8. Καὶ "Εδνα ἡ γυνὴ αὐτοῦ καὶ Σάῤῥα ἡ θυγάτηρ 
αὐτοῦ ἔχλαυσαν, καὶ ὑπεδέξαντο αὐτοὺς προθυμως" 
χαὶ ἔθυσαν χριὸν προδάτων, χαὶ παρέθηχαν ὄψα 
πλείονα. Εἶπε δ Τωόίας τῷ ῬΡαφαήλ' Ἀζαρία ἀδελφὲ, 
λάλησον ὑπὲρ ὧν ἔλεγες ἐν τῇ πορείᾳ, καὶ τελεσθήτω 
τὸ πρᾶγμα. 

9. Καὶ μετέδωχε τὸν λόγον τῷ Ῥαγουὴλ, καὶ εἶπε 
Ῥαγουὴλ πρὸς Τωδίαν: Φάγε, πίε, καὶ ἡδέως γίνου, 

10. σοὶ γὰρ χαθήχει τὸ παιδίον μου λαθεῖν, πλὴν 
ὑποδείξω» σοι τὴν ἀλήθειαν. 

ιι. ΓἜδωχα τὸ παιδίον μου ἑπτὰ ἀνδράσι, χαὶ ὁπότε 
ἐὰν εἰςεπορεύοντο πρὸς αὐτὴν, ἀπέθνησχον ὑπὸ τὴν 
νύχτα. Ἀλλὰ τὸ νῦν ἔχον, ἡδέως γίνου. Καὶ εἶπε Τω- 
δίας" Οὐ γεύομαι οὐδὲν ὧδε, ἕως ἂν στήσητε καὶ στα- 
θῆτε πρὸς μέ. 

12. Καὶ εἶπε ραγονήλ- Κομίζου αὐτὴν ἀπὸ τοῦ νῦν 
κατὰ τὴν χρίσιν- σὺ δὲ ἀδελφὸς εἶ αὐτῆς, χαὶ αὐτή σου 
ἐστίν: ὁ δὲ ἐλεήμων Θεὸς εὐοδώσει ὑμῖν τὰ κάλλιστα. 

13. Καὶ ἐχάλεσε Σάῤῥαν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ, χαὶ 
λαδὼν τῆς χειρὸς αὐτῆς παρέδωχεν αὐτὴν Τωῤίᾳ γυ- 
ναῖχα, χαὶ εἶπεν" Ἰδοὺ θαι τὸν νόμον Μωῦσέως χο- 
μίζου αὐτὴν, καὶ ἄπαγε πρὸς τὸν πατέρα σου. Καὶ 
εὐλόγησεν αὐτούς. 

14. Καὶ ἐχάλεσεν "Εὄδναν τὴν γυναῖχα αὐτοῦ, χαὶ 
λαδὼν βιβλίον ἔγραψε συγγραφὴν, χαὶ ἐσφραγίσατο. 

15. Καὶ ἤρξαντο ἐσθίειν. 
16. Καὶ ἐκάλεσε Ραγουὴλ "Εδναν τὴν γυναῖχα αὖ-- 

τοῦ, χαὶ εἶπεν αὐτῇ" ᾿Αδελφὴ, ἑτοίμασον τὸ ἕτερον τα- 
μεῖον, χαὶ εἰςάγαγε αὐτήν. 

11. Καὶ ΠΆΗΙ ὡς εἶπε, καὶ εἰςήγαγεν αὐτὴν ἐχεῖ, 
χαὶ ἔχλαυσε. Καὶ ἀπεδέξατο τὰ δάχρυα τῆς θυγατρὸς 
αὐτῆς, καὶ εἶπεν αὐτῇ" 

18. Θάρσει, τέκνον, ὁ Κύριος τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς 
γῆς δῴη σοι χάριν ἀντὶ τῆς λύπης σου ταύτης θάρσει, 

θύγατερ. 
ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Β΄. 

1. Ὅτε δὲ συνετέλεσαν δειπνοῦντες, εἰςήγαγον Τω- 
δίαν πρὸς αὐτήν. 

Κεφ. Η΄. 

ΟΑΡΌΤ Υ]. 

1. Εἰ δάνυθηϊ!ῃ ἰη ἀοιηυπὶ Ἀάχυθ)]. ἘΠ ΘΔΥΤᾺ Ὑ6ΓῸ Οοσουττί 
οἱ, οἱ βα]υίανι οὐ, 6 ἰρ86 608 : οἱ ἰηἰγτοάυχὶξ 608 ἱπ ἀο- 

τη Π]. 
2. Εἰ ἀϊχὶὶ Βαριθὶ άπ υχοτγί βυ85 : Οὐδπὶ δἰη1}}18 δάο- 

Ἰοβοθη8 ΤΟΝ ϊ ΘΟΙΒΟὈΓΙΠΟ Πη60] 

3. ΕΓ Ἰηογγορανὶ 605 Βασηοὶ : ηἀ6 65[ἰ8, (γαίγοϑ Εἰ ἀϊ- 
χορυηί οἱ : 6 ἢ} 18 ΝΟΡΠ ΠΑ] οδρίϊνογυηι ἰῇ ΝίΠπανο. 

4. Ἑὶ ἀϊχὶί οἷ8. : Νοβο 8 ΤΟΙ ἰγαίγοιῃ πορίγυ ῦ Αἱ ἢΠἰ 

ἀἰχογυηὶ : Νοξοίηυϑ. Εἰ ἀἰχὶϊ οἷβ: γαϊοὶ» 

5. Αἴ {ΠῚ ἀϊχογυηΐ : Ε γἱν, οἱ γαϊοῖ, Εἰ ἀἰχὶὶ Τοῦΐδϑ : 
Ῥδῖοσ τη6118 681. 

θ. Εἰ ργοβι  ασυοὶ, οἱ ἀρφοϑουϊαῖιδ 66 διιπ, οἱ ρἰοτᾶ- 
γἱί, 

7. οἵ θοποάϊχὶῖ ουπι, οἱ ἀϊχὶξ οἱ : Ηοῃοϑίὶ οἱ θοηὶ ποηκίηϊΐδ 
4108. Εἰ διιάΐδῃ8 ᾳυΐα ΤΟ ΐ δηχγίϑιῖ ΟσἸ]08 8808, {Γἰδἰδίιδ 
6δί οἱ ρῥἰογδυίί. 

8. Εἰ Εάηᾶ υχοΓ ο]υ8 οἱ ϑαγγὰᾶ ἢ|ϊᾶ 6) 8 μἰογαγογυπῖ, οἵ 

ϑϑοορογυμῃὶ 608 ργοιῃρία : οἱ ἱπηπιοίαγθγιηὶ ἃγίοίθηη ουἱππι, 
οἱ δρροϑιιογῃῃί οὐβοηΐδ ρἰυγα. Ὠἰχὶϊ δυίοπι Τολὶα5 δὰ Βᾶἃ- 

Ρἢ86] : ΑΖαγίδ (ταῖοσ, Ισαυθγο ἀ6 φυΐθυ8 ἀϊοοῖνδ ἴῃ ἐξΐῃογο, οἱ 
Ρογβοίδίυνγ ποροίϊη}. 

9. Εἰ οοπμηχυπίοαν!ϊ νοῦ υπὶ ἱρ8ὶ Βάσυοὶ, οἱ ἀἰχὶ( βδρυοὶ 
δὰ Τολίδῃ : Οομμοάσδ, Ὀἷθα, οἱ ᾿ᾳυσυηάο 650, 

10. {{0] οπἰπι σοηγρηϊ ἢ] οἶδπὶ πγηθδη) δοοίρογα, τοπιτη(ᾶ- 
ἸΏΘΩ ἰπάϊολθο {ΠῚ γὙογδίοπι. 

11. Ἀοὰϊ δ) ἰοἰαπι πηθδπὶ δορίδη Υἱγὶ8, οἱ βίπιυ] δίψυς ἰῃ- 
Ετοάδηίυν δὰ θᾶπὶ, που οθδηίυῦ 80} ποοίοαμ. δ6ὰ ἰῃ ῥγϑὸ- 
δοη(ἷδ, ἰυουπάο 6510. Εἰ ἀϊχὶ᾿ ΤοΟὈία5 : Νοὴ συϑίδθο φυϊοχυδῆι 
εἰς, φυοαλάυδβαυα δ[ο(ἰ8 οἱ βίδίυ δι 8 δηΐδ [6. 

12. Εἰ ἀϊχὶί Βᾶσυοὶ : Πυς 1Π|8πΏ ὁχ υπο )υχία ᾿υἀϊοϊπι : 
 Υ̓ΟΓῸ ἔγδίαγ 68 {| 1108, οἱ ἰρ88 (υἱ 68} : ὨλβογίοΟγ5 δυο) 
Ὠθ5 ργοϑρογαυ νυ ἷ5 Ορεἰ πὰ. 

13. ΕΓ νοοδυὶϊ ϑάγγδη) ἢΠ184Π| 8.}8Π|, οἱ 5026} 8 ΠΙΔΏΛΠ) 
οἷυ8 ἰγδάϊά! ὁπ Τοῦΐδ ὕχόγοπι, οἱ ἀἰχὶὶ : ΕσοΘ [υχίδ Ἰοροπὶ 
Μογϑδὶ ἄυς 6ᾶπι, οἱ δἰκίΐυς δὰ ραίγθηχ ἰυυπι. Εἰ Ὀδηράϊχὶϊ 
608. 

14, Εἰ νοοᾶνι Εαηδη ὑχόγοπι 8ι.8Π}. οἱ δυπηθη5 ΠΙΡΓυπὶ 
δου ρδῖ δγησιαρἤδη), οἱ Οὐδ ηαυϊῖ. 

15. Εἰ οὠρογυηῖ σοπιϑάθγο. 
16. Εἰ νοοδυῖϊ Ἀδσυθὶ Ἐἀπδη) ὑχοόγὸπὶ δυᾶπ), οἱ ἀϊχὶΐ οἱ: 

ΘΟΡΟΓ, μᾶγᾶ διίογυπλ {Ππ4]ηλιπι, οἱ ἰηγοάυς ἐδη). 

17. ΕΠ (θεἰΐ κἰοι ἀϊχίξ,, οἱ ἰηἰγοάυχὶ! 64ηι {Π|ας, οἱ Ρ]ΟΓΆ- 
Υἱί. Εἰ δυϑοορὶϊξ ΙΔΟΓγΠη88 ἢ 20 8ιι25, οἱ ἀϊχίϊ οἱ : 

18. σοπῆάο, δ]16, ᾿υοπλίηυβ οὐ! οἱ ἰοττο ἀοὲ Εἰ Ὀὶ σταίέδη 
Ῥῖὸ ἰυἱδιἐ 8 συ δδὸ : οομῇάα, {}|ἃ. 

ΘΑΡΌΤ ΥὙἼΙ. 

1. Ῥοκίᾳυδηῃ γ6ΓῸ σοῃδυχαμηδυϑγιιηΐ οορηδηΐίο8, ἰηἰγοάυ χΧθ- 
γτυηΐ Τορίδι δὰ θδηι. 
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4. Ὃ δὲ πορευόμενος ἐμνήσθη τῶν λόγων Ραφαὴλ, 
χαὶ ἔλαδε τὴν τέφραν τῶν θυμιαμάτων, χαὶ ἐπέθηχε τὴν 
καρδίαν τοῦ ἰχθύος καὶ τὸ ἧπαρ, χαὶ ἐχάπνισεν. 

8. Ὅτε δὲ ὠσφράνθη τὸ δαιμόνιον τῆς ὀσμῆς, ἔφυγεν 
εἰς τὰ ἀνώτατα ἀληύπεῶυ, καὶ ἔδησεν αὐτὸ ὃ ἄγγελος. 

4, Ὡς δὲ συνεχλείσθησαν ἀμφότεροι, ἀνέστη Τ ωδίας 
ἀπὸ τῆς χλίνης, χαὶ εἶπεν: Ἀνάστηθι, ἀδελφὴ, χαὶ 
προσευξώμεθα, ἵνα ἐλεήση ἡμᾶς ὃ Κύριος. 

6. Καὶ ἤρξατο Τωδίας λέγειν- Εὐλογητὸς εἶ, ὁ Θεὸς 
τῶν πατέρων ἡμῶν, χαὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομά σου τὸ 
ἅγιον καὶ ἔνδοξον εἰς τοὺς αἰῶνας. Εὐλογησάτωσαν σε 
οἷ οὐρανοὶ, καὶ πᾶσαι αἵ χτίσεις σου. 

ἐ. Σὺ ἐποίησας Ἀδὰμ, χαὶ ἔδωχας αὐτῷ βοηθὸν 
Εὔαν στήριγμα τὴν γυναῖχα αὐτοῦ" ἐκ τούτων ἐγενήθη 
τὸ ἀνθρώπων σπέρμα. Σὺ εἶπας: Οὐ καλὸν εἶναι τὸν 
᾿ἄνθρωπον μόνον, ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν ὅμοιον αὐτῷ. 

η. Καὶ νῦν, Κύριε, “οὐ διὰ πορνείαν ἐγὼ λαμθάνω 
τὴν ἀδελφήν μου ταύτην, ἀλλὰ ἐπ᾽ ἀληθείας" ἐπίταξον 
ἐλεῆσαί με, χαὶ αὐτῇ συγκαταγηρᾶσαι. 

8. Καὶ εἶπε μετ’ αὐτοῦ: Ἀμήν. 
ο. Καὶ ἐχοιμήθησαν ἀμφότεροι τὴν νύχτα. Καὶ ἀνα- 

στὰς Ῥαγουὴλ ἐποῤεύθη, καὶ ὥρυξε τάφον, 
1τυ. λέγων: Μὴ καὶ οὗτος ἀποθάνη; 
1. Καὶ ἦλθε Ραγουὴλ εἰς τὴν οἰκίαν ἑαυτοῦ, 
12. χαὶ εἶπεν "Εδνα τῇ γυναιχὶ αὐτοῦ: Ἀπόστειλον 

μίαν τῶν παιδισχῶν, καὶ ἰδέτωσαν εἰ ζῇ" εἰ δὲ μὴ, ἵνα 
θάψωμεν αὐτὸν, καὶ μηδεὶς γνῷ. 

18. Καὶ εἰςῆλθεν ἢ παιδίσχη ἀνοίξασα τὴν θύραν, καὶ 
εὗρε τοὺς δύο καθεύδοντας" 

14. χαὶ ἐξελθοῦσα ἀπήγγειλεν αὐτοῖς ὅτι ζῇ. 
15. Καὶ εὐλόγησε “Ραγουὴλ τὸν Θεὸν, λέγων" Εὖλο- 

γητὸς εἶ σὺ, ὁ Θεὸς, ἐν πάσῃ εὐλογία καθαρᾷ καὶ ἁγίᾳ" 
χαὶ εὐλογείτωσαν σε οἷ ἅγιαί σου, χαὶ πᾶσαι αἵ χτίσεις 
σου, καὶ πάντες οἱ ἄγγελοί σου χαὶ οἱ ἐχλεχτοί σου" 
εὐλογείτωσάν σε εἷς τοὺς αἰῶνας. 

τις. Εὐλογητὸς εἶ, ὅτι ηὔφρανάς με, καὶ οὐχ ἐγέ- 
νετό μοι χαθὼς ὑπενόουν, ἀλλὰ χατὰ τὸ πολὺ ἔλεός σου 
ἐποίησας μεθ᾽ ἡμῶν. 

17. Εὐλογητὸς εἰ, ὅτι ἠλέησας δύο μονογενεῖς " 
ποίησον αὐτοῖς, Δέσποτα, ἔλεος, συντέλεσον τὴν ζωὴν 
αὐτῶν ἐν ὑγιεία μετ᾽ εὐφροσύνης καὶ ἐλέους. 

15. Ἐχέλευσε δὲ τοῖς οἰχέταις χῶσαι τὸν τάφον, 
ιν. χαὶ ἐποίησεν αὐτοῖς γάμον ἡμερῶν δεκατέσσα-- 
ν, 

δι 20. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Ῥαγουὴλ, πρινὴ συντελεσθῆναι 
τὰς ἡμέρας τοῦ γάμου, ἐνόρχως, υαἡ ἐξελθεῖν αὐτὸν 
ἐὰν μὴ πληρωθῶσιν αἵ δεχατέσσαρες ἡμέραι τοῦ γά- 
μου, 

41. χαὶ τότε λαῤόντα τὸ ἥμισυ τῶν ὑπαρχόντων αὖ-- 
ποὔ πορεύεσθαι μεθ᾽ ὑγείας πρὸς τὸν πατέρα, χαὶ τὰ 
λοιπὰ ὅταν ἀποθάνω, χαὶ ἣ γυνή μου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄. 

ι. Καὶ ἐχάλεσε Τωδίας τὸν Ραφαὴλ, καὶ εἶπεν 
αὐτῷ" 

. Ἀζαρία ἀδελφὲ, λάδε μετὰ σεαντοῦ παῖδα καὶ 
δύο χαμήλους, χαὶ πορεύθητι ἐν Ῥάγοις τῆς Μηδίας 
παρὰ Γαθαὴλ, καὶ χόμισαί μοι τὸ ἀργύριον, καὶ αὐτὸν 
ἄγε μοι εἷς τὸν γάμον, 

2. 116 δυΐοτη τα άθῃβ γϑοογάδίιι8 6δὲ γουθογυπι ἈΔρἢδοὶ, 
οἱ ϑυπηρδίϊ οἴπογοηι [Πγηχίδηηδίυπι, οἱ δυρογροβυϊὲ οογ οἰ βοὶδ 
οἴ 7δουγ, οἱ [δεϊξ [πλἰμᾶγα. 

3. Ουδηάο δυίοπι οἸρεϊς ἀςφριηοηίυμα οὐογδη, (υσὶς ἰμ 
Βυρογίογα ζἘἘζυρίΐ, οἱ Ἰίσαν ἰρϑυπ δηρσαὶῃ8. 

4, υἱ δΔυίδῃ οἰδιιδὶ βυηΐ υἱγίχι!ο, βυττοχῖί ΤΟΡἱα8 ἃ Ἰοοῖο, 
οἱ ἀϊχὶξ : ΒυΓσα, ΒΟΙΓῸΓ, οἱ ἀδργδοθίησγ, υἱ πιίδογοαίυγ ποϑίγίὶ 
Ῥοιηΐηυβ. 

5. Εἰ οαρὶξ Τορίδβ ἀΐοογα : Βοηθάϊοίυ 68, Π 608 ραίΓΌΠ) 
ὨΟΒίγοσυ, οἵ Ὀοηράϊοίυτη ποπλοη ἰα0πὶ βδηοσίυτα οἱ ΠΟΠοΓᾶ- 

ἴυπ) ἰῃ δθουϊα. Βοηράϊοδηίΐ ἰ6 ΓΟΪ;, οἱ ΟοἸηη68 ογοδίαγοο ἰυ. 

6. Τὰ (δοἰδιϊ Αἄδη), οἱ ἀφ ἀ 151] οἱ δἀ)υϊγίοδεη Ενδπὶ ἢ γη,δ- 
τηθηΐυΠ) ὈΧΟΓΘΠῚ 6)}18 : ὁχ ἷ8 πδίιπ) 6δδὲ ᾿οχηΐηιπ) 56 Π6ῃ. 
Τα ἀαϊχίδίϊ : ΝΟ Ὀοηυπὶ 6586 ΠΟΙ ΘΙ 80} 1Π), (Δοίδηλυ8 οἱ 
δ) υὙ] 061} δἰ! 6 οἱ. 

7. Εἰ ὕπο, ΒομΠ6, ὨΟὴ Ργορίογ ἰΟγηϊοδί οηδη) 650 δοοὶ- 
ῬΪοΟ ΒΟΓΟΓΘΩΙ ΠηδδΙῺ ἤδη, 56 δυρον γογίἰδίοπη : ργϑοῖρα 
Πλβογογίὶ πιοὶ, οἱ οἱ ΘΟ, βοηθβοοΓα. 

8. ΕΠ αἰχ! βοουῃι : ΑΘ, 
9. Εἰ ἀογῃχίεγυπί υἱτίαα 6 ποοίο. Εῤ δυγροηϑ Ἀδριοὶ ἱγϊ, 

οἱ οἴϊοά[(ϊ, δορυϊογυῶι, 

10. ἀΐοθῃϑ : Νοῃηδ οἱ ἢΐο πηογίοίυγ 
11. Εἰ νϑηϊΐϊξ Ἀδσυδὶ ἰὴ ἀοηλιπ βυδηι, 

12. οἱ αἀἰχὶί Εάηδ8 υχοτὶ βυ: : ΜΙΠῸ υηδπ ΔηΟ  Π]ἀγυμ, οἱ 
Υἱἀθδηὶ δἰ Υἱνἱ : δὶ δυίθπ) πο, οἱ Β6ρο δ π}.8 ουηΣ, αἱ ΠΘΠΊΟ 
βεϊδὶ. 

13. Εἰ ἰηίγαυ δ δηοἾ}}α ΔρΟΓΘΏ8 ἰδηυδηι, οἱ ἱπγοηΐΐ δηι- 
08 ἀογῃίρηίοβ : 

14. οἱ οργοβ888 δηηυπίίαΥί( οἷδ αυΐα Υἱνῖξ. 
156. Εἰ Ὀεοπράϊχιὶ ᾶσυθὶ θυ, ἀΐοδηβ : Βοηραϊοῖι8 68 

ἴυ, δυβ, ἰἱῃ ομῃπὶ θθηδαϊοίίοπο πυπάδ οἱ 8δηρίδ : οἱ ὈΘΏ6- 
ἀϊοδηὶ (6 βδηοί! (αἱ, οἱ ΟΠ]658 ογοδίυγοθο ἴυδ6, αἴ ΟΠΠ68 Δηροὶὶ 

τυὶ οἱ οἸ6οίὶ ἰαἱ : θοαηοαϊοδηί (6 ἰη δεδου δ. 

16. Βοηράϊείυϑ 65, ᾳυοιΐϑηι ἰοο ἰἘ 0881 τ26, οἴ ποῦ (Δοίυπ) 

68. πῃ βίουΐ δυδβρίοαθαγ, δ0α βοουπάυπι τυ] ἴδηι τηΐδογίοοι- 
ἀϊὰπὶ ἰυδαὶ (οοἰδεϊ που ϑοιμη. 

17. Βοηοαϊοίυ5 68, αυοπίδπι πιίβογίυ8 68 ἀυογυπι ὑπ ΐρο- 
πἰΐογυπι : ἴὰς οεἰβ, Ποιηΐῃδ, πιἰβογίοοτἀΐδη, ΘΟηϑυχημπ)ᾶ Υἱΐδι) 
ΘοΥΌπι ἰῃ 5δηϊϊδία οὐπὰ ᾿ς "18 οἱ πικἰϑογοογαϊδ. 

8. 7581} δυίοιηῃ Δι} } 05 Οχᾶβθθγαγα ΒορΌ ογυῃ,, 
19. οἱ [ἐοἰϊ οἰδ ἡυρ(ϊ88 ἀἱοῦυ.8 ᾳφυαιυογάθοίπι. 

40. Εἰ ἀϊχὶϊ οἱ Βαρυθὶ, δηίθαυδη) οοηδυπιηνδγοηΐυν ἀ68 
μυριἰᾶγιπ), συ ᾿υγδηηθηΐο, ΠΟῚ ΟΧίσγα ΘΌ 1} ηἰδὶ ἐπ ρ] οι] ἴπ6- 
Γηξ ᾳφυδίπογαθοίπι ἀἶθ5 πυρί Γι, 

41. οἱ ἴὰαης δοοὶρίοηίοπι ἀἰἀϊαπι κυθϑίδη( δ ἱρόϊυβ Γαδ 
απ δδηϊαἰ6 δα ραίγρη, οἱ ΓΟ χα οαπὴ πηογίυι8 (Ό6ΓΟ, οἱ 
ΟΧΟΙ ΠιΘᾶ. 

ΟΑΡΟΌΤ ΙΧ. 

1. Εἰ νοοδυὶΐ Τολίδβ Βδρίιδεὶ, εἱ αἰϊχ[ϊ οἱ : 

4. ΑΖδγίδ ἰγαίυ, βυηῖα ἰθουπὶ ρυθγαηι οἱ ἀυ08 σΔηιοΪοΒ, οἱ 
γαὰο ἰῃ Βαρὶβ Μοαΐα: δὰ δ 086!, οἱ δἴἥονσ πἰξὶ ἀγροπίυηι, οἱ 
ἰρϑυπ δάάπο πὶ δὰ πυρί 88, 



ΩΒΙ͂Τ. 

3. διότι ὀκώμοχε Ραγουὴλ μὴ ἐξελθεῖν με, 
4. Καὶ ὁ πατήρ μου ἀριθμεῖ τὰς ἡμέρας, καὶ ἐὰν 

χρονίσω μέγα, ὀδυνηθήσεται λίαν. 
6. Καὶ ἐπορεύθη Ῥαφαὴλ, χαὶ ηὐλίσθη παρὰ Γα- 

θαὴλ, καὶ" ἔδωχεν αὐτῷ τὸ χειρόγραφον" ὃς δὲ προή- 
νεγχε τὰ θυλάχια ἐν ταῖς σφραγίσιν, χαὶ ἔδωχεν αὐτῷ. 

6. Καὶ ὥρθρευσαν χοινῶς, καὶ ἦλθον εἰς τὸν γάμον, 
καὶ εὐλόγησε Τ᾽ωδίας τὴν γυναῖχα αὐτοῦ. 

10 

᾿ ΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ 1΄. 

ι. Καὶ Τωδὶτ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐλογίσατο ἑκάστης 
ἡμέρας, καὶ ὡς ἐπληρώθησαν αἴ ἡμέραι τῆς πορείας, 
χαὶ οὐχ ἤρχετο, 

ἃ. εἶπε" Μήποτε κατήσχυνται; Ἢ μή ποτε ἀπέθανε 
Γαύῤαὴλ, καὶ οὐδεὶς αὐτῷ δίδωσι τὸ ἀργύριον ; 

4. Καὶ ἐλυπεῖτο λίαν. 
4. Εἶπε δὲ αὐτῷ ἣ γυνή" ᾿Απώλετο τὸ παιδίον, διότι 

χεχρόνιχε. Καὶ ἤρξατο θρηνεῖν αὐτὸν, χαὶ εἶπεν" 
6. Οὐ μέλει μοι, τέχνον, ὅτι ἀφῆκά σε τὸ φῶς τῶν 

ὀφθαλμῶν μου. 
, 6. Καὶ Τωδὶτ λέγει αὐτῇ Σίγα, μὴ λόγον ἔχε, ὕγι- 

αίνει. 
η. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἐίγα, μὴ πλάνα με, ἀπώλετο 

τὸ παιδίον μου. Καὶ ἐπορεύετο χαθ᾽ ἡμέραν εἰς τὴν 
δὲὸν ἔξω. οἵας ἀπῆλθεν. Ἡ μέρας τε ἄρτον οὐχ ἤσθιε, 
τὰς δὲ νύχτας οὐ διελίμπανε θρηνοῦσα Τωδίαν τὸν υἱὸν 
αὐτῆς, ἕως οὗ συνετελέσθησαν αἱ δεχατέσσαρες ἡμέραι 
τοῦ γάμου, ἃς ὦμοσε “Ραγουὴλ ποιῆσαι αὐτὸν ἐχεῖ. 
Εἶπε δὲ Τωδίας τῷ ᾿Ραγουήλ᾽ 

8. ἘΞξαπόστειλόν με, ὅτι ὃ πατή 
μου οὐκέτι ἐλπίζουσιν ὄψεσθαί με. 

ο. Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ πενθερός" Μεῖνον παρ᾽ ἐμοὶ, χἀγὼ 
ἐξαποστελῶ πρὸς τὸν πατέρα σου, χαὶ δηλώσουσιν αὐτῷ 
τὰ κατά σε. : 

τ0θ. Καὶ Τωδίας λέγει: ᾿Ἔξαπόστειλόν με πρὸς τὸν 
πατέρα μου. 

"1. Ἀναστὰς δὲ Ραγουὴλ ἔδωκεν αὐτῷ Σάῤῥαν τὴν 
γυναῖχα αὐτοῦ, καὶ τὸ ἥμισυ τῶν ὑπαρχόντων, σώματα 
χαὶ χτήνη καὶ ἀργύριον, ; 

15. καὶ εὐλογήσας αὐτοὺς ἐξαπέστειλε, λέγων " Εὐο- 
δώσει ὑμᾶς, τέχνχ, ὃ Θεὸς τοῦ οὐρανοῦ πρὸ τοῦ μὲ 
ἀποθανξῖν. 

13. Καὶ εἶπε τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ- Τίμα τοὺς πενθε- 
ρούς σου, αὐτοὶ νῦν γονεῖς σου εἰσίν: ἀχούσαιμί σου 
ἀχοὴν καλήν - χαὶ ἐφίλησεν αὐτήν. Καὶ "Εδνα εἶπε πρὸς 
Τωῤίαν: ᾿Αδελφὲ ἀγαπητὲ, ἀποχαταστῆσαί σε ὃ Κύ- 
ρίος τοῦ οὐρανοῦ, καὶ δῴη μοι ἰδεῖν σου παιδία ἐχ Σαῤ- 
ας τῆς θυγατρός μον, ἵνα εὐφρανθῶ ἐνώπιον τοῦ Κυ- 
ρίου. Καὶ ἰδοὺ παρατίθεμαί σοι τὴν θυγατέρα μου ἐν 
παραχαταθήχῃ, καὶ μὴ λυπήσῃς αὐτήν. 

0 μου καὶ ἧ μήτηρ 

ΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ ΙΑ΄. 

1. Μετὰ ταῦτα ἐπορεύετο καὶ Τωδίας εὐλογῶν τὸν 
Θεὸν, ὅτι εὐώδωσε τὴν ὁδὸν αὐτοῦ, χαὶ κατευλόὄγει Ῥα- 
γουὴλ καὶ ΓΕδναν τὴν γυναῖχα αὐτοῦ, καὶ ἐπορεύετο 
μέχρις οὗ ἐγγίσαι αὐτοὺς εἰς Νινευή. 

4. Καὶ εἶπε Ραφαὴλ πρὸς Τωδίαν: Οὐ γινώσχεις, 
ἀδελφὲ, πῶς ἀφῆχας τὸν πατέρα σου; "- 

Κεφ. ἸΤΑ΄. 

3. υοηίδῃι ᾿υγαν Ἀδρι6] ΠΟὴ ἀχίγο Ώ16. 
ἅ. Εἰ ραΐογ ΠΊθ8 ἢυϊηογδί 68, δς δὶ ἱδγάδυθιο υὙδὶάδ. 

(εἰδίδἰζυν ηἰμΐ8. 

δ. Βὶ ἐνὶ Βαρἤῃδοὶ, οἱ πιδηϑὶῖ δρυὰ σδρδοὶ, οἱ ἀράϊϊ οἱ 
οἰἰγοσγαρίχαπῃ : {10 δυΐδηι ργοίυ ἶἱ ἄγου δ8 ἰῃ δἰ } 118, οἱ ἀδ- 
ἐἰ εἰ. 

6. Εἰ ἀϊυουϊο δυγτοχογυηΐ υη8, οἱ Ὑρηδγυηΐ δὰ πυρίδ8, 

οἱ Ὀομράϊχὶὶ ΤοΟὈὶα8 ὑχογϑι δυδπι. 

ΟΑΡΌΤ Χ. 

1. Εἰ ΤΟΌΪ ῥδίον οὐυβ οὐπιρυϊδυθαϊ υπυπιχυσίηχυδ ἀΐδπ,, 
οἱ ροϑίᾳυδηι ΟΟΠρ]οἴ! δυηΐ ἀΐδ8 ἐπ 6 γ8, οἱ ἤθη υϑηϊθυδί, 

ἃ. αἰχὶέ : Ναπιαυϊὰ ογῖα οοηδιϑὶ [πο πιηΐ ἢ Αὐἱ πυῃηχυϊὰ 
(ογῖα πιογίαι8 6ϑ᾽ δ θ86], οἱ ἤθη0 οἱ ἀδί δγοηίυῃλῦ 

3. Εἰ ἰπἰβιδθαίυγ ηἰηιὶδ. 
4. ὈΪϊχὶί δαίοαι οἱ υχοῦ : Ῥεογὶϊξ ρυογ, φυδηπάοσιυϊάθπ) (δτ- 

ἀδνὶ!. Εἰ οὐρίϊ ἤθγὸ δου, οἱ ἀϊχὶΐ : 
5. Νὴ τὶ συγ οϑι, ἢ}, φυΐα ἀἰπιἰδὶ [6 Ἰυπηοη Θου]οΓηι 

ΤΏΘΟΓΟΠΙ. 
6. Εἰ ΤΟΡΙϊ ἀἰοὶξ δὰ οᾶπι : Το, η6 50]}1οἰϊδ 58, υδὶοὶ. 

7. Ε ἀϊχ[ί οἱ : Τρθ, 6 ἀδεϊρίαβ 16, ρεογὶ ρυ6Γ πηθ0.8. 
Εἰ ἰθαῖ ρογ ἀΐδπὶ δὰ υἱδπὶ ἰογὰβ8 χυὰ δὐίογαί. ας ἀΐθθι5 ρᾶ- 
Ὧ6ΠῚ ὭΟ; οοιμράοραΐ, οἱ ποοίΐθυδ ποη ἱἰη(ογἰ οὐαί ΠΟΠΒ 

Τοθίδπι Πἰυπλ δυυμη, φυοδά!ϑαυθ σΟὨδβιτπ)διϊ δυιηὶ 408- 
ἰυογαἀφοΐπι ἀΐϊ658 Ὠυρίϊαγαπι, 4.88 ᾿ιιγαγογαὶ Ἀδουοδὶ ἰδοογα 
ουπ ἰδὲ. Ὠἰχὶϊ δυίθι ΤΟΙΐ85 ἈΔρΌΕΙ : 

8. Ὀϊπη! 6 πιὸ, συοηΐδη) ᾿ᾶίοῦ τηθῦδ οἱ τηδίογ πιθὰ ΠΟ 
υ]{γἃ βρογδηῖὶ δβδρίοογο Πη6. 

9. Ὀἰχὶῖ δυΐδιη εἱ βδοῦοιὺ : Μίδῃα δριιὰ πιὸ, οἱ ὁρῸ ηϊ ἴδ πὶ 
δὰ ραίγοιῃ ἴππ|. οἱ ἰηἀϊοδθιηΐ οἱ αυδ οἶγοᾶ ἴθ. 

10. Εἰ Τορὶδϑ ἀϊοϊξ : Ὠἰπ ἢ {ἴ6 Π.6 δὰ ραίτοπ) πηοαῃι. 

{1. δυγρθη8 διίοπι Βάσιοὶ ἀρὰ οἱ ϑάγγδῃ ὩχΌγοηι 608, 

οἱ ἀϊιίάΐυπι ϑυ 5ιδη(85., σογρογᾶ οἱ ροοογᾶ οἷ δγζδηίη πὶ, ἢ 

12. οἱ Ὀοπραϊοθῃβ 605 ἀϊπηιϊδὶϊ, ἀἰοΘη8Β : ΡΓΟΒΡΟΓΔΟΪ ΥΟ8, 
611|, Ποὺδ ΘΟ ρεϊαϑψυδπὶ 6860 ΠΟΥΙΔΓ. 

13. ΕΠ ἀἰχ[ ΠΠΠ|85 δυο : ΗΟΠΟΓᾺ ΒΟΟΘΓΟΘ ἴ005, ἱρϑὶ ἢ Π0 
Ρᾶγθηῖθβ ἰυἱ δι ηῖ : υάϊδηι ἀ6 (6 δυά[εἰοηοίῃ Ὀθοηδηι : οἱ ο5- 
ουϊδίυ 5 651 ἅτ. Εἰ Εάηᾷ ἀϊχὶί δὰ ΤοΡίδπι : Ετδίον ἀϊ!οοίθ. 
τοϑί δὲ ἰ6 Ποηγηυ8 ΟΟἹἸΐ;, οἱ ἀοῖ πε! νἱάθγο ἰυο8 Αἰΐ08 ὁχ 
ΘΑΓΓᾺ ΠΙΪὰ πιοὰ, υἱ ᾿ἰ:ίαγ ἴῃ σοηβροοία Ὠοπηϊ. Εἰ ὁο06 ἀ6- 
ῬΟΠΟ δριιὰ ἴε ΠΠΐδπὶ τηδᾶπι ἰῃ ἀδροβὶίο, οἱ ἢ6 οοηίγ 5.65 
68). 

ΟΑΡΟΤ Χι. 

1. Ῥοβὶ Ὦδο ἰμαί οἱ Τορίδβ θοποάϊοθηβ δυηι, συΐᾶ ῃγο- 
Βρεγδυύδγδί υἱᾶπλ ἱρϑῖι8, οἱ θοπράϊοοθαϊ Βαμιοὶ οἱ Ἑάηδῃ) 
Ὀχοόγοι 605, οἱ ἰθαιὶ φυοδάυβχαυθ δρρτγορίπηυδευπὶ ἱρδὶ πῃ 
Νίηουο. 

2. ΕΠ ἀΐχὶ ἈδΔρ..86] δὰ Τοὐίδη) : Νοὴ οορῃοδοίξ, ἰγδίοσ, 
ηυοτηοάο ἀἰπηϊαἰ οι! ραῖγοπι [10.Π}} 
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8. Προδράμωμεν ἔμπροσθεν τῆς γύναιχός σου, χαὶ 
ἑτοιμάσωμεν τὴν οἰχίαν" 

4. λάδε δὲ παρὰ χεῖρα τὴν χολὴν τοῦ ἰχθύος. Καὶ 
ἐπορεύθησαν, χαὶ συνῆλθεν ὃ χύων ὄπισθεν αὐτῶν. 

6. Καὶ Ἄννα ἐχάθητο περιύλεπομένη εἰς τὴν δδὸν 
τὸν παῖδα αὐτῆς, 

6. “καὶ προςενόησεν αὐτὸν ἐρχόμενον, χαὶ εἶπε τῷ 
πατρὶ αὐτοῦ" Ἰδοὺ ὃ υἱός μου ἔρχεται, καὶ ὃ ἄνθρωπος 
ὃ πορευθεὶς μετ᾽ αὐτοῦ. 

ἡ. Καὶ Ῥαφαὴλ εἶπεν: Ἐπίσταμαι ἐγὼ ὅτι ἀνοίξει 
τοὺς ὁ θάλ μους ὃ πατήρ σου. 

8. Σὺ ἐγχρισον τὴν χολὴν εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, 
χαὶ δηχθεὶς διατρίψει, χαὶ ἀποθαλεῖται τὰ λευκώματα, 
χαὶ ὄψεταί σε. , 

9. Καὶ προςδραμοῦσα Ἄννα ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τρά- 
χηλον τοῦ υἱοῦ αὐτῆς, καὶ εἶπεν αὐτῷ" Εἰὸόν σε, παι- 
δίον, ἀπὸ τοῦ νῦν ἀποθανοῦμαι. Καὶ ἔχλαυσαν ἀμφό- 
τεροι. 
ΤᾺ Καὶ Τωδὶτ ἐξήρχετο πρὸς τὴν θύραν, καὶ προςέ-- 

χοπτεν᾽ ὃ δὲ κἱὸς αὐτοῦ προςέδραμεν αὐτῷ, 
11. χαὶ ἐπελάθετο τοῦ τατὴνς αὐτοῦ, χαὶ προςέπασε 

τὴν χολὴν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, λέ- 
γων᾽ Θάρσει, πάτερ. 

12. Ὥς δὲ τε πη βαν, διέτριψε τοὺς ὀφθαλμοὺς 
αὐτοῦ, 

13. χαὶ ἔλεπίσθη ἀπὸ τῶν χάνθων τῶν ὀφθαλμῶν 
αὐτοῦ τὰ λευχώματα' καὶ ἰδὼν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπέπεσεν 
ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, 

14. χαὶ ἔχλαυσε χαὶ εἶπεν" Εὐλογητὸς εἶ, δ Θεὸς, καὶ 
εὐλογητὸν τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ εὐλογη- 
μένοι πάντες οἱ ἅγιοί σου ἄγγελοι, 

15. ὅτι ἐμαστίγωσας καὶ ἠλέησάς με. Ἰδοὺ βλέπω 
ῬΤωθίαν τὸν υἱόν μου. Καὶ εἰςῆλθεν ὃ υἱὸς αὐτοῦ χαίρων, 
χαὶ ἀπήγγειλε τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὰ μεγαλεῖα ἦ γενό- 
μενα αὐτῷ ἐν τῇ Μηδίᾳ. 

16. Καὶ ἐξηλῦε Τωβὶτ εἰς συνάντησιν τῇ νύμφη αὐ- 
τοῦ χαίρων χαὶ εὐλογῶν τὸν Θεὸν, πρὸς τῇ πύλη Νι- 
πῶς Καὶ ἐθαύμαζον οἱ θεωροῦντες αὐτὸν πορευόμενον, 
ὅτι ξέλεψε. 

1. Καὶ Τωδὶτ ἐξωμολογεῖτο ἐνώπιον αὐτοῦ, ὅτι 
ἠλέησεν αὐτοὺς ὃ Θεός. Καὶ ὡς ἤγγισε Τωδὶτ Σάῤῥα 
τῇ νύμφη αὐτοῦ, χατευλόγησεν αὐτὴν, λέγων" Ελθοις 
ὑγιαίνουσα, θύγατερ. Εὐλογητὸς ὃ Θεὸς ὃς ἤγαγέ σε 
πρὸς ἡμᾶς, καὶ ὃ πατήρ σου χαὶ ἣ μήτηρ σου. Καὶ ἐγέ- 
νετὸ χαρὰ πᾶσι τοῖς ἐν Νινευῇ ἀδελφοῖς αὐτοῦ. 

18. Καὶ παρεγένετο ᾿Αχιάχαρος, χαὶ Νασβὰς ὃ ἐξά- 
δελφος αὐτοῦ, 

ιν. καὶ ἤχθη ὁ γάμος Τωθία μετ᾽ ἐὐφροσύνης ἡμέρας 
ἕπτα. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ 18΄. 

ι. Καὶ ἐκάλεσε Τωδὶτ Τωδίαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ, χαὶ 
εἶπεν αὐτῷ: Ὅρα, τέκνον, μισθὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ 
συνελθόντι σοι, χαὶ προςθεῖναι αὐτῷ δεῖ. 

9, Καὶ εἶπεν: Πάτερ, οὐ βλάπτομαι δοὺς αὐτῷ τὸ 
ἥμισυ ὧν ἐνήνοχα, 

8. ὅτι με ἀγήοχέ σοι ὑγιῇ, καὶ τὴν γυναῖχά μου 
ἐθεράπευσε, καὶ τὸ ἀργύριόν μου ἤνεγχε, χαὶ σὲ ὁμοίως 
ἐθεράπευσε. 

3. ΡΓΦΟΙΓΓΆΠΙ8 δηΐθ ὈΧΟΓΘ ἰυδα, οἱ ρδγοίηυβ ἀο- 
τυ : ᾿ : 

4, βιπ)6 δυΐοπμ δὰ τηδηυπα δ] ρἰβοίβ. Εῤ ἱγογυδί, οἱ ἴ- 
ἴ}] γϑηϊὶ οδη 8 ροβί 608. 

δ. ἘΠῚ ΑὨηᾶ δοάδθδὶ οἰγουπηβροοίδῃβ ἰῃ Υἱδῆλ ρυθγυ 
ΒΌΌΠ,, 

δ. οἱ ργοϑροχὶϊ οὺυπὶ γι ἰοηίθηι, οἱ ἀϊχὶξ ραίγὶ οὐυ5 : ΕΟΟΘ 
ΠΠἰ.8 πηθυϑ γϑοϊῖ, οἱ μοιηο αυΐ ἰνἱ1 οὐ 60. 

7. Εἰ ΒΑΡἢ86] ἀϊχὶΐ : δοὶο θβ(Ὸ φυΐα δρογίοί οου]ο8 ῥδῖοσ 
ἴυυβ. 

8. Τὰ υπρὸ [ὁ] ἰῃ ΟΟΌ]08 6}08, οἱ Θγοϑὺδ ἀρίογοϊ, οἱ 8}}}- 
αἰοὶ αἰδυρίηος, οἱ νἱ θὲ 16. 

9. Εἰ δοουϊτθῃβ Απηᾶ ἱγγυΐϊξ δυροῦ ΘΟ Ια ΗΠ δὰ, οἱ ἀϊ- 
χὶί οἱ : Υἱάϊ (6, Ἰΐ, ὁχ ἤσης πιογίγ. Εἰ ρογδυογυηὶ υἱνεῖ- 
406. 

10. Εἰ Τοδὶϊ οχῖδαί δὰ ἰδησδῃ, οἱ ργοϊδρβυβ δεῖ : ἢ] 85 
δυΐθη) 6}}8 ΔΟΟΌΓΓΘΩΒ Οἱ, 

11. οἱ Δρργεῃοηάϊί ρδίγοπλ δυυπι, οἱ ἱμβρογδὶΐ [6] βυρογ 
οου]οδβ ραίγ5 ϑυΐ, ἀΐοοηβ : Οοηῇάθ, ραῖογ. 

12. Οἱ δυίοηι οτοβὶ δυηΐ, ἀοίγί γϊ ΟΟυ]08 8008, 

13. οἱ ἀοβαυδηλδῖδο βυηξ δ Δηρτι}}5 οσυ]ογυηι ο6᾽085 8100- 
Εἶπα : οἱ γνἱάδηβ ἢ] ϑυύτῃ ργοοσί  ΒΌΡΟΓ ΟΟἸΠ 1 ο)υ8, 

14. οἱ ρ]ογαυϊ οἱ ἀἰϊχὶΐ : Βοηράϊοίαβ 68, Πους, οἱ Ὀθῃ6- 
ἀϊοίαμ ποιηθὴ (π} ἴῃ βόθρου δ, οἴ Ὀοπράϊοι! οὔμμθδ βδηοίὶ 
[υὶ Δηρβεῖ!, 

15. ᾳυοπίδιῃ ἢ86ρ6]] 451] οἱ που 66 πιοὶ. Ἐσοα υἱάθο 
Τολίδπηι ΠΙυαἢ πηουῃ). Εΐ ἱηϊγανὶ ἢ]18 6}118 σαυάθδηβ, οἱ 
ΔΗΠΟμἰΑΥ ραίγὶ δὺ0 ΤχΔρηΔ 18 ἰδοία δἰ δὶ ἰη ΜΙ ϑαϊᾶ. 

16. Εῤλ αχὶ νἱὶ ΤΟΌΪ ἰῃ ΟὈΥ πὶ πυγῦΐ 80:6 ραυάοη9 οἱ μ6- 
προάϊοοῃβ Ὠδυπ, δά ρογΐίδιῃ Νίῃονυθ. ΕΠ πλίγα δδηΓ 8ρ6- 
οἰδηίο8 θυπὶ δυπίθπ), υϊΐὰ Υἱα ϊῖ. 

17. ἘΠΛΤΟΡΗ οοπέϊοθαϊογ Θογδπὶ 60, Ζυΐα πηϊδογί8 65 
ἰρϑογυη Ὠθι8. Εἴ υἱ Δρργορίηχυαγν! ΤΟ ηυγυὶ 5ι188, Ὀ6- 

ῃεάϊχὶί θαπι, ἀϊοδθηβ : Ὑδηΐδ8 884η8, ἢ]8. Βοποαϊοίυ8 θυ 9 

αυὶ δἀάυχίξ (6 δά πο5, 6 ρϑίον ἴπι15 δὲ πηδίον ἴπ8. Εἰ (Δοϊυη 
οϑὲ σαυάϊιπι οπηηΐι.8 φαΐ ἰῃ ΝΊΠΟΥΘ (γαίγ )8 6) 0.8.. 

18. ἘΠῤ δάνϑηΐ οἰ δο ΔΓ, οἱ ΝΆ5048 ἢ}1Π8 (γδί γὶ8 ἱρϑίιβ, 

19. οἱ (δοίδο διιηῖ πυρί[256 ΤΟΌΪε απ ᾿ἰ}{|ἰ4Δ ἀΐο θυ 80- 
Ρίοῃ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙ. 

1. Εἰ τοοδυΐϊὲ Τοῦὶὶ Τορίδτῃ ΑἸ απὶ δύση, οἱ ἀἰχὶϊ οἱ : 
ὙίάΘ, ἢ], τπαογοθάραιν ᾿οηγϊηὶ χυΐ γοηΐὶ υη8 ἰοευη,, οἱ 8η]}}- 

ΟΟΓ6 οἱ ορογίοϊ. 

4. ἘΠ. αἰχίἑ : Ραΐδρ, ὩΟῺ ἰοῦ ἀδηβ οἱ ἀϊπ)ἰἀΐυ Π} ΘΟΓῸ ΠῚ 
ᾳυξ δί(υ]ΐ, 

3. υοηΐδῃῃ π|6 (δὲ γοάυχί! ΒαΠΌΠ1, Θἷ ἸΧΟΓΘΙ ΠΊΘΆΣ οἰι- 
ταῦϊί, οἵ ἀγροηΐυπι τηθῦπὶ αἰἐα 1, οἱ (6 δ πλ 6 συγανί. 
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4. Καὶ εἶπεν ὁ πρεσδύτης" Δικαιοῦται αὐτῷ. 
5. Καὶ ἐχάλεσε τὸν ἄγγελον, χαὶ εἶπεν αὐτῷ - Λάδε 

ἐὸ ἥμισυ πάντων ὧν ἐνηνόχατε, καὶ ὕπαγε ὑγιαίνων. 
6. Ἰότε χαλέσας τοὺς δύο χρυπτῶς, εἶπεν αὐτοῖς" 

Εὐλογεῖτε τὸν Θεὸν, χαὶ αὐτῷ ἐξομολογεῖσθε, καὶ μεγα- 
λωσύνην δίδοτε αὐτῷ, καὶ ἐξομολογεῖσθε αὐτῷ ἐνώπιον 
πάντων τῶν ζώντων περὶ ὧν ἐποίησε μεθ᾽ ὑμῶν. Ἀγαθὸν 
τὸ εὐλογεῖν τὸν Θεὸν, χαὶ ὀψοῦν τὸ ὄνομα αὐτοῦ, τοὺς 
λόγους τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ ἐντίμως ὑποδειχνύοντες" 
καὶ μὴ ὀχνεῖτε ἐξομολογεῖσθαι αὐτῷ. 

η. Νυστήριον βασιλέως χαλὸν χρύψαι, τὰ δὲ ἔργα 
τοῦ Θεοῦ ἀναχαλύπτειν ἐνδόξως. Ἀγαθὸν ποιήσατε, καὶ 
χαχὸν οὐχ εὑρήσει ὑμᾶς. 

8. Ἀγαθὸν προςευχὴ μετὰ νηστείας χαὶ ἐλεημοσύνης 
χαὶ δικαιοσύνης. Ἀγαθὸν τὸ ὀλίγον μετὰ δικαιοσύνης 
ἢ πολὺ μετὰ ἀδικίας. Καλὸν ποιῆσαι ἐλεημοσύνην ἢ 
θησαυρίσαι χρυσίον. 

9. ᾿Ελεημοσύνη γὰρ ἐχ θανάτου ῥύεται, χαὶ αὕτη 
ἀποκαθαριεῖ πᾶσαν ἁμαρτίαν. Οἱ ποιοῦντες ἔλεημοσύ-- 
νας χαὶ δικαιοσύνας πλησθήσονται ζωῆς" 

10. οἱ δὲ ἁμαρτάνοντες πολέμιοι εἰσὶ τῆς ἑαυτῶν 
ζωῆς. 

ιι. Οὐ μὴ χρύψω ἀφ᾽ δμῶν πᾶν ῥῆμα. Εἴρηκα δή" 
μυστήριον: ἊΣ οεύγει αν ἢ δὲ ἔργα τοῦ 
Θεοῦ ἀναχαλύπτειν ἐνδόξως. 

1.. Καὶ νῦν ὅτε προςηύξω σὺ καὶ ἢ νύμφη σου 

Σάῤῥα, ἐγὼ προςήγαγον τὸ μνημόσυνον τῆς προςευχῆς 
ὑμῶν ἐνώπιον τοῦ Ἁγίου. Καὶ ὅτε ἔθαπτες τοὺς νεχροὺς, 
ὡςαύτως συμπαρήγμην σοι. 

13. Καὶ ὅτε οὐχ ὥχνησας ἀναστῆναι χαὶ χαταλιπεῖν 
τὸ ἄριστόν σου, ὅπως ἀπελθὼν περιστείλης τὸν νεχρὸν, 
οὖχ ἔλαθές με ἀγαθοποιῶν, ἀλλὰ σὺν σοὶ ἥμην. 

14. Καὶ νῦν ἀπέστειλέ με ὃ Θεὸς ἰάσασθαί σε χαὶ 
τὴν νύμφην σου Σάῤῥαν. 

1δ. γώ εἶμι Ραφαὴλ, εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἁγίων ἀγγέ- 
λων οἱ προςαναφέρουσι τὰς προςευχὰς τῶν ᾿ηνὴ καὶ 
εἰςπορεύονται ἐνώπιον τῆς δόξης τοῦ ἁγίου. 

16. Καὶ ἐταράχθησαν οἱ δύο, καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρότω- 
πον, ὅτι ἐφοθήθησαν. 

17. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς" Μὴ φοθεῖσθε, εἰρήνη ὑμῖν 
ἔσται τὸν δὲ Θεὸν εὐλογεῖτε εἰς τὸν αἰῶνα, 

18. ὅτι οὐ τῇ ἐμαυτοῦ χάριτι, ἀλλὰ τῇ θελήσει τοῦ 
Θεοῦ ἡμῶν ἦλθον’ ὅθεν εὐλογεῖτε αὐτὸν εἷς τὸν αἰῶνα. 

19. Πάσας τὰς ἡμέρας ὠπτανόμην ὑμῖν, χαὶ οὐχ 
ἔφαγον οὐδὲ ἔπιον, ἀλλὰ ὅρασιν ὑμεῖς ἐθεωρεῖτε. 

40. Καὶ νῦν ἐξομολογεῖσθε τῷ Θεῷ, διότι ἀναδαίνω 
πρὸς τὸν ἀποστείλαντά με, καὶ γράψατε πάντα τὰ συν- 
τελεσθέντα εἷς βιδλίον. 

“1. Καὶ ἀνέστησαν, καὶ οὐχ ἔτι εἶδον αὐτόν. 
44. Καὶ ἐξωμολογοῦντο τὰ ἔργα τὰ μεγάλα χαὶ θαυ-- 

μαστὰ αὐτοῦ, ὡς ὥφθη αὐτοῖς ὁ ἄγγελος Κυρίου. 

ΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ ΙΓ΄. 

:. Καὶ Τωδὶτ ἔγραψε προςευχὴν εἷς ἀγαλλίασιν, χαὶ 
εἶπεν" Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ὃ ζῶν εἰς τοὺς αἰῶνας, χαὶ ἣ 
βασιλεία αὐτοῦ, 

4. ὅτι αὐτὸς μαστιγοῖ χαὶ ἐλεεῖ, χατάγει εἰς ἄδην 
χαὶ ἀνάγει, καὶ οὐχ ἔστιν ὃς ἐχφεύξεται τὴν χεῖρα αὐ- 
τοῦ. 

4. Εἰ ἀϊχὶϊξ ὁϑῆοχ : 516 δὲὲ οἱ. 
5. Εἰ γοοδυϊξ δηροίυπι, οἱ ἀϊχὶΐ οἱ : Αοοῖρα ἀϊπιάϊυ 

ομῃηπίυπι φυῖ δἰ] 1818, οἱ ἀράτπιο δδηυ8. 

6. Ταμο γούδῃ8 Δ}008 ουἶδπι), ἀἰχὶϊ οἷβ : Βοποάϊοϊϊ Ὠδυπι, 
οἱ οἱ οοπϑίοημϊηΐ, οἵ πιλφηϊδορης8πι ἀδίο οἱ, εἴ οοπῆιίομηιίηϊ 
οἱ οογδπ ομηΐθυ Υἱγοη ἰδυ8 ρΓῸ [8 485 ἴδοι ἢ Ὑο βου). 
Βομυμι οβδὶ θοηθάϊοογο ἤδυπι, οἱ οχα γα ΠΟΙΏΘΩ 6}0.8, ὙΘΓΌθἃ 
ορεγυτ Ὀεὶ μοηοτγοο ἀοπηοηβίγδηϊε8 : οἷ Ὠ6 ρἱ τί 5.118 ὁ0η- 
αἰεὶ οἱ. 

7. Μγβιοσίυπι τορὶβ Ὀοηυπι 6ϑὶ οοσυ  γθ, ορογᾶ δυΐθηι 
Π)οὶ γουοῖαγο ἰιουογίβοο. Βοηυπ ἴδοὶίθ,. οἱ πηδ] πὶ ΠΟῺ ἰη- 
γοηίοῖ γοϑ. 

8. Βοηυπι ογδίίο οὔτ ᾿ο) υπΐο οἱ οἰθοιῃοδγηδ οἱ ᾿0.51}{|8. 

Βοηυπ 6δὲ ραυου οὐδὲ ᾿υ8{1{18Δ φυδη πε] πὶ οὐπι ἰη}ι:- 
βι1|4. Βοηυπι ἴδοογο οἰθοιμοθγηδη) φυδιῃ [ΠΠ68ΔΌΓζΑΓΟ δὰ 
Γυδι. ᾿ “ 

9. ΕἸΘΟΠΊΟΒγΩΔ Θηΐπὶ ἃ πιοτίο ᾿ἰθαγαΐ, εἰ ἴρβδ οουπάδὶ 
ΟΙ6 Ροοοδίυῃι. Ἐδοίδη68 Οἰθοοϑυπαϑ οἱ ᾿υ8{{{Ὶ88 ᾿π)0}6- 

δυμίυγ Υἱίδ : 
10. Ροοοδηΐδβ δυΐοι ϑυηΐ Ποδί68 8:5 ἰρϑόγὰπὶ Υἱῖδ8. 

11. Νοη ΟΟΟΌΪ ΡΟ ἃ γΟῦΐ8 ομμπα γογῦυπι. Ὀἰχὶ ᾽πὶ : Π|γ- 
βίογίυπι γορὶβ οοου ὅσ Ὀοηυμ, οροζᾷ δυίοηι Ὠαὶ γούεῖδγα 
μοπογίβοα. : 

12. ἘΠΓἢυης φαδηᾶο ογδϑῖϊ ἴα οἱ πυγυβ ἴυ8 ϑαγγᾶ, 69Ὸ οὗ- 
(υἱἱ πιοπιογίδ!6 ογαιἰοηΐβ γοϑίσϑο οογᾶπι βδησίο. Εἰ φυδηᾶο 
Βορο  ἰο θα8 πιογίυοϑ, δὲ 1116 δάογδιι ΕῸ]. 

13. Εἰ φυδηᾶο οπ Ρἷμοῦ ογδβ ΒΌΓΡΕΓΟ οἱ ΓΟ Πα ΌΘΓΟ Ὀγᾶῃ- 
ἀΐυπῃ ἰθθπὶ, υἱ ΔοϊοΏ8 Οροσίγοϑ πιογίαυπι, ΟῚ ἰδίυ δι! τι6 

Βεποίδοίϊοηϑ, δοὰ ἰδουπὰ Διὶ. 
4. ἘΠ᾿ συμ πκῖδϊ πη6 Ὠδιυδ βᾶδο ἰ6 οἵ ὨαΓΌΠ) (08 Π|) 58 Γ- 

τΆπι. 
15. ἔρο βυτη Ἀαρ]ι86ῖ, ὕπ08 οχ δερίθπι β88η0 [8 8}16}18 4] 

οἴπἼεγυπί ογδίίοηο8 ϑδηποϊογαμῃ οἱ ἰυξτοαϊαηίας ἰῃ ὁοηϑροοίυ 
Εἰογίξ βδποῖϊ. 

16. Εἰ τυγθαῖϊ δυηξ δῦο, οἱ οοοἰδεευπὶ ἴῃ (δοίη, 4υο- 

Ὠἰδπ) {ἰπηιογυηῖ. 

17. Ἑὶ ἀϊχ[ί οἶδ : Νὰ Επιοδίΐθ, ρᾶὰσχ υοϑἱϑ ογὶϊ : ἀθυπὶ 
δυΐοηχ Ὀοποάϊοϊίο ἴῃ βϑρουϊα, 

18. φυοηίδηι ποη π,68 ἰρδβίιι8 φγαίία,, βοὰ υο]υηΐδίο Ὠεὶ 
ποϑίε τοὶ : υπὰρ Ὀοπράϊοὶϊίθ οὐτ ἴῃ δεϑουϊᾶ. 

19. Οἰμμίθυβ ἀϊοῖνι8 ἀρρδγοῦδηι γ 8, οἱ Ποὺ πιδπάυ- 
οδθϑπλ ποαυθ ὈΙΡΟ απ, δ6ἃ Υἱβίοῃοιῃ γ08 Βρθοίδοδίϊ8. 

40. Εἴ ὐπὸ οοπῇίοπηὶ 60, αυοηΐδηι) ἀβοθπὰο δὰ 601) 
φαΐ πΐδὶῖ λα, οἱ δου ἱϊο οπληία 40.258 ὀομϑαμπλπλδίδ βυηῖ ἴῃ 

ἸΏ το. 
421. Εἰ βυγγοχογαηῖ, οἱ θη υἱίτα Υἱάἀδγυηί 60}. 
42. Ἐλ οοπῆϊορδηπίυν ορογὰ παρᾶ οἱ πιίΓΔὈ ἰὰ οα5, αυ0- 

τπιοὰο ἀρραγυογαί οἱβ δΔηροῖυ5 ομλίηὶ. 

ΟΑΡΟΌΤ ΧΠΙ. 

1. Εἰ ΤΟΡΙ͂ βοτίροὶὶ ογαϊοηοι ἰῃ ὀχυ ! δίοβεπι, οἷ ἀϊχὶϊ : 
Βοποάϊοῖιβ 6118 Υἱγθ 8 ἰῃ δϑοουϊᾶ, οἱ γορυπι ο᾽υ8, 

4. φυοηίδηλ ἰρ86 ἤδροὶϊαὶ οἱ πιϊβογείυν, ἀδάυοϊί δὰ ἰμέει - 
οὐπ οἱ γοὰιποὶξ,, οἱ ποὺ οδί αυὶ οἴυξίοι πιδηυῃ) 6) 8. 
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8. Ἐξομολογεῖσθε αὐτῷ, οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ, ἐνώπιον 
τῶν ἐθνῶν, ὅτι αὐτὸς διέσπειρεν ἡμᾶς ἐν αὐτοῖς. 

ε. Ἐχεῖ δποδείξατε τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ, ὑψοῦτε 
αὐτὸν ἐνώπιον παντὸς ζῶντος, καθότι αὐτὸς Κύριος 
ἡμῶν, καὶ Θεὸς αὐτὸς πατὴρ ἡμῶν εἰς πάντας τοὺς 
αἰῶνας. 

5. Καὶ μαστιγώσει ἡμᾶς ἐν ταῖς ἀδικίαις ἡμῶν, 
καὶ πάλιν ἔλεήσει χαὶ συνάξει ἡμᾶς ἐκ πάντων τῶν 
ἐθνῶν οὗ ἐὰν σχορπισθῆτε ἐν αὐτοῖς. 

6. ᾿Εὰν ἐπιστρέψητε πρὸς αὐτὸν ἐν ὅλη τῇ χαρδίᾳ 
ὅμῶν, χαὶ ἐν ὅλη τῇ ψυχῇ ὑμῶν, ποιῆσαι ἐνώπιον 
αὐτοῦ ἀλήθειαν, τότε ἐπιστρέψει πρὸς ὑμᾶς, καὶ οὐ 
μὴ χρύψει τὸ πρόςωπον αὐτοῦ ἀφ᾽ ὑμῶν. Καὶ θεάσα-- 
σθε ὁ ποιήσει μεθ᾽ ὁμῶν, χαὶ ἐξομολογήσασθε αὐτῷ 
ἐν ὅλῳ τῷ στόματι ὑμῶν, καὶ εὐλογήσατε τὸν Κύριον 
τῆς δικαιοσύνης, καὶ ὑψώσατε τὸν βασιλέα τῶν αἰώνων. 
Ἐγὼ ἐν τῇ γῇ τῆς αἰχμαλωσίας μου ἐξομολογοῦμαι 
αὐτῷ, χαὶ δειχνύω τὴν ἰσχὺν χαὶ τὴν μεγαλωσύνην 
αὐτοῦ ἔθνει ἁμαρτωλῶν. ᾿Επιστρέψατε, ἁμαρτωλοὶ, 
χαὶ ποιήσατε δικαιοσύνην ἐνώπιον αὐτοῦ τίς γινώσχει 
εἰ θελήσει ὑμᾶς, καὶ ποιήσει ἐλεημοσύνην ὑμῖν; 

7. Τὸν Θεόν μου ὑψῷῶ, καὶ ἢ ψυχή μου τῷ βασιλεῖ 
τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ ἀγαλλιάσεται τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ, 

8. Λεγέτωσαν πάντες, χαὶ ἐξομολογείσθωσαν αὐτῷ 
ἐν Ἱεροσολύμοις. 

9. Ἱεροσόλυμα πόλις Ἁγίου, μαστιγώσει ἐπὶ τὰ 
ἔργα τῶν υἱῶν σου, καὶ πάλιν ἔλεήσει τοὺς υἱοὺς τῶν 
δικαίων. 

10. ᾿Ἐξουολογοῦ τῷ Κυρίῳ ἀγαθῶς, χαὶ εὐλόγει τὸν 
βασιλέα τῶν αἰώνων, ἵνα πάλιν ἣ σχηνὴ αὐτοῦ οἶχο- 
δομηθῇ ἐν σοὶ μετὰ χαρᾶς, χαὶ εὐφράναι ἐν σοὶ τοὺς 
αἰχμαλώτους, χαὶ ἀγαπῆσαι ἐν σοὶ τοὺς ταλαιπώρους 
εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος. 

τι. ΓἜθνη πολλὰ μαχρόθεν ἥξει πρὸς τὸ ὄνομα Κυρίου 
τοῦ Θεοῦ, δῶρα ἐν χερσὶν ἔχοντες χαὶ δῶρα τῷ βα- 
σιλεῖ τοῦ οὐρανοῦ. ᾿ ἐνεαὶ γενεῶν δώσουσί σοι ἀγαλ-- 
λίαμα. 

5. ᾿Επιχατάρατοι πάντες οἵ μισοῦντές σε, εὖλο-- 
γημένοι ἔσονται πάντες οἵ ἀγαπῶντές σε εἰς τὸν αἰῶνα. 

12. Χάρηθι χαὶ ἀγαλλίασαι ἐπὶ τοῖς υἱοῖς τῶν δι- 
χαίων, ὅτι συναχθήσονται καὶ εὐλογήσουσι τὸν Κύριον 
τῶν διχαίων. 

14. Ὦ μακάριοι οἱ ἀγαπῶντές σε, χαρήσονται ἐπὶ 
τῇ εἰρήνη σου. Μαχάριοι ὅσοι ἐλυπήθησαν ἐπὶ πάσαις 
ταῖς μάστιξί σου, ὅτι ἐπὶ σοὶ χαρήσονται θεασάμενοι 
πᾶσαν τὴν δόξαν σου, χαὶ εὐφρανθήσονται εἰς τὸν 
αἰῶνα. 

15. Ἧ ψυχή μου εὐλογείτω τὸν Θεὸν τὸν βασιλέα 
τὸν μέγαν, 

16. ὅτι οἰχοδομηθήσεται Ἱἱερουσαλὴα σαπφείρῳ καὶ 
σμαράγδῳ, χαὶ λίθῳ ἐντίμῳ τὰ τείχη σου, καὶ οἵ 
πύργοι, χαὶ οἱ προμαχῶνες ἐν χρυσίῳ καθαρῷ, 

17. χαὶ αἱ πλατεῖαι Ἱερουσαλὴμ ἐν βηρύλλῳ καὶ 
ἄνθραχι, χαὶ λίθῳ ἐκ Σουφεὶρ ψηφολογηθήσονται. 

18. Καὶ ἐροῦσι πᾶται αἱ ῥύμαι αὐτῆς ἀλληλούϊα 
χαὶ αἴνεσιν, λέγοντες" Εὐλογητὸς ὃ Θεὸς, ὃς ὕψωσε 
πάντας τοὺς αἰῶνας. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ [Δ'. 

τι. Καὶ ἐπαύσατο ἐξομολογούμενος ωδίτ. 

3. σοπβίοεοίηί οἱ, Δ 16γδοὶ, ἰῃ οὐπδροοῖα ρφοηὔύυπι, συο- 
ηἶδη) 'ρ86 ἀἰδβδιηΐηδυὶ 08 ἰῃ οἷ8. 

4. Ἰ0ὶ ἀοιηοηϑίγδίο τηλρη Ποοη [|8ῃ} οἷπ5, Θχδὶιίαίθ ουπὶ 
ΟΟΥΔΠ οπμηΐ Υἱγθηίθ, δίουΐ ἴρβ6 οι Ὡοβίογ, οἱ Ὅοι}8 
ρδ0 ρδίογ ῃοϑβίοϑυὺ ἰῃ οὔηηὶᾶ 886 8. 

5. Εἰ Πδροὶ Δ] ὯΟ8 ἴῃ ἰη)υ5.} {118 ὨοΒΙΓΙ8, οἱ ΓΌΓΒΌΒ τη ΐ- 
Βογο δ᾽υγ οἱ οοηργορδΐξ Π08 ὁχ οἵηγηΐδυ8 σοηϊδυ5 υὐδίουηι- 
416 αἰβρογβὶ ἐμ γί [8 ἰῃ οἶδ. 

6. δὶ γουδγίου εἷἰβ δὶ θυ ἰῃ ἰοίο οογὰδ γοβίγο, οἱ ἰη ἰό[ἃ 
δηΐηηα γϑϑίγα, δὰ (δοίθῃη πη) ΠΟΥ π) 60 Ὑογἰδίθμ, (θΠῸ ΓῸ- 
ἀἰρδιῖ δὰ γοβϑ, δὲ ποόὴ οσου δὺῖϊ (Δοΐθη βυιδπ) ἃ υουἱβ. Εἰ 
γἱάοία χυς ἔδοὶοὶ γοδίβουμ, οἱ οοπῆϊίοηνηΐ οἱ ἴῃ ἰοίο ογα 
γαβίγο, οἱ Ὀδηθαϊοιία Ὠοπιίηυπι 10. 51{|25, οἱ ὀχδ]ϊαίθ γοβθῃι 

Β:ΘΟΌΪΟγυΠ). ΕΟ ἰἱῃ ἰογγᾶ οδρίϊ υ δι ἰ8 ποῦ Ομ θοῦ οἱ, οἵ 
οβίθηδο ἰογ υἀΐπρηι οἱ τηδρηὶ Ποοηςδη ο᾽08 σοπίὶ ροοσδῖο- 
τυ. Ἀσνογί 6, ρῥοοσδίογαθ, οἱ ἔδοίί [08.118 ΘΟΓΔΠ} 60 : 
4υ͵β 8011 δἱ υοϊοὶ νοβ, οἱ (δοίδὶ πιϊϑδοσίοογάΐδηῃ Ὑ δ 8 ὃ 

7. Ῥεῦπὶ τηϑὺπὶ Οχϑ]ο, οἱ δηΐμδ τηθὰ τορὶ οοὐἷΐ, οἱ 
ΧΟ Δ δ τηλρηϊοοηίϊδη α͵08. 

8. ὈὨἰοδηῖ ομη68, 6 οομβίοδηίυν οἱ ἰη )οΓΟΒΟΙ ΥΠΐ8. 

9. 1ογοβοϊ γᾶ οἰ ν (88 β8Δηοιΐ, ἤΠαροι δ ὶί ΒΌΡΟΓ ορογὰ ἢ- 
Ἰϊοσυμ ἰυογυπ, δὲ ΓΓΒ5 Τα ϑογο δ  υγ ἢ] ογυμτι δ᾽ ΟΓΌΠι, 

10. Οουδίοτο Ῥοιπίηο Ῥδη8, οἱ θαηθὰϊς ὑορβθπὶ 865 0}}0- 
τυ, υἱ ΓΟΓΘῸδ ἱΔΡΟΓ δου] οἾυ8 δοἀἰποοίυῦ ἴῃ [6 οὐπὶ 

βαυάϊο, οἱ Ἰεοβοοῖ ἴῃ (6 σδρεῖνοβ, οἱ αἰαὶ ἰῃ ἴδ ᾿χίϑογοβ 
ἷῃ ΟἸΏ65 ΘΟΠΘΓΔΙΪΟΠ68 8280} Ϊ. 

11. ἀσοῃίοβ τυ] δ ἀδ Ἰοηρα Ὑϑηϊθηΐ δὰ Ὠοπθη Πομιηὶ 
Ὠδὶ, υηογὰ ἰῃ πηδηΐ 08 ΠΔΡδηΐ68 οἴ ΠΠΌΠΘΣΑ γορὶ οἰ. 6 6- 
Ὠογδίίοη68 σαπογαίοηυμῃ ἀδρουηί {ἰδὲ ἜχῸ ΔΙ] ΟΠ 6Π). 

12. Μαϊοαϊοϊὶ οπηῃο8 φυὶ οὐἷο παροηὶ ἰ6, θοποάϊοϊ! γα ηί 
ΟΙΏΠ68 αἰ ροη 68 ἰ6 ἴῃ 8δθου  . 

. 13. ἀδυὰδ οἱ τυ δ ΒΌρΟΓ ἢ}115 ᾿υϑἰογαη, σαοηὶδηι οοη- 
διορδθυπίυγ οἱ δοηοάϊορηϊ Ποπηθλ ᾿Π5:οΥΌ. 

14, Ο Ῥοαίὶ αυΐ αἰ συηΐ (6, ραυάδοθιηῖ ἰἱῃ Ρδ06 ἴυᾶ. 
Βοδίὶ χυϊουλχαο τ δία! βαπὶ βύροῦ οπηπίθυβ ἢΔρ61}15 ἰαἰς, 
αυοηίΐδηι ἰη 16 ραυάδουῃί νἱάθηΐθ8 οσποηι ο]ονδηι ἰυδη, 
οἱ Ἰ:Ὀυπίυγ ἴῃ δόρυ 8. 

15. Αηϊπηὰ πιρὰ θοηθάϊοδὶ ὨΘΌΪΩ σοβθι Σηϑζηῦπι, 

16. ᾳυοῃΐδηι δρ ΠΟ ΔΌΪ Υ ΨΟΓΌΒΔΙ ΟΠ, ΒΡ ὨΪΓΟ οἱ διηδγαράο, 
οἱ Ἰαρίἀθ ργοῖΐοδο ηυγὶ ἰυἱΐ, οἱ ἰυγτο8, οἵ ργορυρηδου δα ἰῃ 
ΔΌΓΟ πηπηο, 

17. οἱ ρ]αίοδο Φ ΓΔ] 6ΙῺ ἰῃ ΒΟΥ ΠΟ οἱ ον θυηου]ο, οἱ ἰδρὰ 8 
ἀθ δυρῆ!ν ϑἰογηδηίυγ. 

18. Εἰ ἀϊοδηῖϊ ΟἸΏΠ68 Υἱοὶ 6)}0υ8 8]]ε᾽ υἱδ οἱ Ἰαυάθηι, ἀϊο6η- 
(68 : Βαηοαϊοίυ8 Ὠδυ8, 4αἱ οχδ!ίαυϊὶ οτηηὶδ βεθουϊδ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙΥ. 

{. Ελ οοδϑδυὶ οοῃῆίοηδ ΤΟΡΪϊ. 
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4ᾳ. Καὶ ἦν ἐτῶν πεντηχονταοχτὼ ὅτε ἀπώλεσε τὰς 

ὄψεις, καὶ μετὰ ἔτη ὀχτὼ ἀνέδλεψε. Καὶ ἐποίει ἐλεη- 
μοσύνας" χαὶ προεέθετο φοθεῖσθαι Κύριον τὸν Θεὸν, 
χαὶ ἐξωμολογεῖτο αὐτῷ. 

3, Μεγάλως δὲ ἐγήρασε' καὶ ἐχάλεσε τὸν υἱὸν αὐτοῦ, 
καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ" Τέ [ἔχνον, λάύε 
τοὺς υἱούς σου, ἰδοὺ γεγήραχᾳ, καὶ πρὸς τὸ ἀποτρέχειν 
ἐχ τοῦ ζὴν εἶμί. 

Ἄπελθε εἰς τὴν Μηδίαν, τέκνον, ὅτι πέπεισμαι 
ἢ: ἐλάλησεν Ἰωνὰς ὃ προφήτης περὶ Νινευὴ, ὅτι κα- 
ταστραφήσεται" ἐν δὲ τῇ Μηδία ἔσται εἰρήνη “μᾶλλον 
ἕως χαιροῦ" χαὶ ὅτι οἵ ἀδελφοὶ ἡμῶν ἐν τῇ γῇ σχορ- 
πισθήσονται ἀπὸ τῆς ἀγαθῆς γῆς, καὶ Ἱεροσόλυμα 
ἔσται ἔρημος, καὶ δ οἶκος τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῇ χαταχαή- 
σεται, χαὶ ἔρημος ἔσται μέχρι χρόνου. 

δ. Καὶ πάλιν ἐλεήσει αὐτοὺς ὃ Θεὸς, χαὶ ἐπιστρέψει 
αὐτοὺς εἷς τὴν γῆν, καὶ οἰχοδομήσουσι τὸν οἶκον; οὐχ 
οἷος ὃ πρότερος, ἕως πληρωθῶσι καιροὶ τοῦ αἰῶνος. 
Καὶ μετὰ ταῦτα ἐπιστρέψουσιν ἐχ τῶν αἰχμαλωσιῶν, 
καὶ οἰκοδομήσουσιν Ἱερουσαλὴμ. ἐντίμως: χαὶ ὁ οἶχος 
τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῇ οἰκοδομηθήσεται ἐνδόξως, χαθὼς 
ἐλάλησαν περὶ αὐτῆς οἱ προφῆται, 

6. Καὶ πάντα τὰ ἔθνη ἐπιστρέψουσιν ἀληθινῶς φο- 
δεῖσθαι Κύριον τὸν Θεὸν, καὶ χατορύξουσι τὰ εἴδωλα 
αὐτῶν, 

7. χαὶ εὐλογήσουσι πάντα τὰ ἔθνη Κύριον" χαὶ ὃ 
λαὸς αὐτοῦ ἐξομολογήσεται τῷ Θεῷ: χαὶ ὑψώσει Κύριος 
τὸν λαὸν αὐτοῦ, χαὶ χαρήσονται πάντες οἱ ἀγαπῶντες 
Κύριον τὸν Θεὸν ἐν ἀληθείᾳ χαὶ δικαιοσύνη, ποιοῦντες 
ἔλεος τοῖς ἀδελφοῖς ἡμῶν. 

8. Καὶ νῦν, τέχνον, ἄπελθε ἀπὸ Νινευὴ, ὅτι πάντως 
ἔσται ἃ ἐλάλησεν ὃ προφήτης Ἰωνάς. 

9. Σὺ δὲ τήρησον τὸν νόμον καὶ τὰ προςτάγματα, 
χαὶ γενοῦ φιλελεήμων χαὶ δίκαιος, ἵνα σοι χαλῶς ἡ ἡ. 

το. Καὶ θάψον με χαλῶς, χαὶ τὴν μητέρα σου μετ᾽ 
ἐμοῦ, καὶ μηκέτι αὐλισθῇτε εἰς Νινευῇ. Τέχνον, ἴδε τὶ 
ἐποίησεν ᾿Αμὰν Ἀχιαχάρῳ τ τῷ θρέψαντι. αὐτὸν, ὡς ἐχ 
τοῦ φωτὸς ἤγαγεν αὖτὸν εἰς τὰ σχότος, χαὶ ὅσα δ πὰ κί: 
δωχεν αὐτῷ, Καὶ ᾿Αχιάχαρον μὲν ἔσωσε, ἐχείνῳ δὲ τὸ 
ἀνταπόδομα ἀπεδόθη, χαὶ αὐτὸς χατέθη εἰς τὸ σχότος. 
Μανασσῆς ἐποίησεν ἐλεημοσύνην ν χαὶ ἐσώθη ἐχ παγίδος 
θανάτου ἧς ἔπηξεν αὐτῷ. Ἀμὰν δὲ ἐνέπεσεν εἰς τὴν πα- 
ἰνῶν , καὶ ἀπώλετο. 

. Καὶ νῦν, παιδίχ, ἴδετε τὶ ἐλεημοσύνη ποιεῖ, χαὶ 
δικαιοσύνη ῥύεται. Καὶ. ταῦτα αὐτοῦ λέγοντος, ἐξέλιπεν 
ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐπὶ τῆς κλίνης. ἢ ἦν δὲ ἐτῶν ἑχατὸν πεντη- 
χονταοχτὼ, χαὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐνδόξως. 

3. Καὶ ὅτε ἀπέθανεν Ἄννα, ἔθαψεν αὐτὴν μετὰ τοῦ 
πατρὸς αὐτοῦ. ᾿Απῆλθε δὲ Τωβίας μετὰ τῆς γυναικὸς αὖ- 
τοῦ χαὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ εἰς Ἐχθάτανα πρὸς ῬῬαγουὴλ 
τὸν πενθερὸν αὐτοῦ, 

13. χαὶ ἐγήρασεν ἐντίμως, χαὶ ἔθαψε τοῦς πενθεροὺς 
αὐτοῦ ἐνδόξως ὲ καὶ ἐκληρονόμησε τὴν οὐσίαν αὐτῶν, χαὶ 
Τωῤδὶτ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. 

14. Καὶ ἀπέθανεν ἐτῶν ἑχατὸν εἰχοσιεπτὰ ἐν ἘἜχόα- 
τάνοις τῆς Μηδίας. 

156. Καὶ ἤχουσε, πρινὴ ἀποθανεῖν αὐτὸν, τὴν ἀπώλειαν 
Νινευὴ, ἣν ἦχ μαλώτισε Ν αβουχοδονόσορ, καὶ Ἀφύηρος, 
καὶ ἐχάρη, πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν, ἐπὶ Νινευή. 

2. Εἰ ογδῖ δῃηοσυπὶ αὐηαυδρίηϊα οοἷο χυδηᾶο δηγεἷς 
Υἱϑυπι, οἱ ροϑῖ ΔὩποΒ Οὐἷο Γοουρογαυ  υἱβυμ. Εἴ δείοθδαϊ 
ἀἰδευοεγηδν:: οἱ δά ϊθοῖξ {ἰπγογα Ποιηΐηιπ) Ὠδύμ, οἱ οοη- 
διοθαίωνγ οἱ, 

3. ΜΑΡΠΟΡΟΓΘ δυίοῃ δθηυὶὶ : οἵ νόου δ] πὶ δυυῦι, 
οἱ ΠἸΙο8 6)υδβ, οἱ ἀϊχὶξ οἱ : ΕἸ], δοεῖρμα ΘΙ105 ἴμ08, Θθδ 56- 
συ], οἱ δά ὀχουῃάυμ 6 Υἱΐᾶ δυῃ. 

ά, Αἱ ἴῃ Μεάΐϊδια, ΑἸΐ, φιοηΐδηι ογοὰ ἀϊ φυδοουμηχαθ 1ο- 
συΐυβ 6δὲ Ζ0π88 Ῥγορῃοία ἀθ Νίπουθ, αυΐὰ δυδγναγίοίυν : 
ἴμ Μοάΐδ δυΐθμι ογὶξ ρᾶχ τηδρὶϑ υϑαυο δὰ ἰθηρυβ : οἱ φυΐὰ 
[γαῖγθϑ ῃοϑίγὶ ἰῇ ἰθγγὰ ἀἰβρογροηϊυγ ἃ Ποηᾶ ἰογγα, οἱ Ζογοβο- 
ἱγπιᾶ ογί( ἀδββογία, οἱ ἀοιηυβ δε ἰῃ δὰ οοιωρυγοίυγ, οἱ ἀ6- 
βογία ογὶϊ υϑαυθ δὰ (ρυ8. 

ὅ. ΕΓ Τυγβὺδ τ Βογ  ὨἰΓΓ Θογαπὶ 6085, οἵ τράυζοΐ 608 ἰὼ 
(ογγ, οἱ δαϊβοδρθυηΐ ἀοχηπ, πο αὐϑὶ!ο Ῥγίογ, ἀοηος 

᾿ρ]οἱϊ ἰυογίη! οι ρογα βόθρου. Εἰ ροϑῖ δος γονογίοπὶ ἀθ 
σαριν ΔῈ} 05, οἱ φαϊποαθυηΐ ΦΤογυβαϊοη Ποπογίοα : οἱ 
ἄομιιβ Πεὶ ἐῃ οἃ δάϊβοδθίίαν αἰοτίοβα, δίοαί Ἰοοιὶ βυηΐ ἀθ 
68 ρΓοΟρ οί. 

θ. Εἰ ΟΠΊΠΘΒ βοηΐῖ6 5 ΘΟ οΓ ΘΠ γογδοὶ [6 δα ἘΠ θη 
Θοιρίηυπι Πού, οἱ ἀοσίοαϊοπίὶ ἰάοΪΔ 808, 

7. οἱ θοποάϊοθηϊ ΟἸΏΠ65 ροηίο8 Ὠοιηΐηυτῃ : οἵ ρορυ]υ8 ο᾽0.8 
σοπἤ οὨϊίυγ 60 : οἱ ἀχδι δὶ Ποπηίηυδ ρορυϊυπὶ δαυπι, οἱ 
αυάοθυπῖὶ ΟὨ.Π65 αὶ ἀϊσιηΐ Ὠοιηΐηυ πὴ Πθυπὶ ἴῃ νογὶδίθ 
οἱ [υδι1{|4, (Δεϊδηῖ68 ποτ οοτΐδπὶ [Γἀιγὶ Βὰ8 Ποδ ΓΒ. 

8. Εἴπυηο, ΠἸὶ, ἀϊϑοδὰα ἃ Νίπονθ, φυοηΐδηη ΟΠιηΐΠΟ Θγυπὶ 
ᾳυξ ἰοσυΐυβ 681 ργορῃοῖδ 90Π88. 

9. Τυ διΐδη) 5εγνὰ ἰθβθπ) οἱ ῃγωσορῖα, οἷ᾽ 6510 δπηδίοσ 

τηϊβογ οογάϊδ οἱ ̓ ιιϑῖ.5, αἱ {Π0Ὶ θΘὴ6 5ἰ1. 
10. Εἰ 3606 }} πη6 ἢἸοηδϑία, οἱ πηαΐγοῃ) ἰσδπιτηδουπη, οἱ ΠΟΏ 

ὉΪγὰ πηδηθα 5 ἰῃ Νίηογα. ΕἸ, νἱἊα αυἱὰ ἰεοὶξ Αἰδη Αοἰνἶδ- 

σἤᾶγο αυΐ ηυϊγίγογαίὶ δυπὶ, φυομηοὰο 6 ἰυος δά ἀυχὶϊ διπὶ 
ἰῃ ἰδηοῦγα5, οἱ φυφδουηαυθ γοιγυἱϊξ οἱ. Εἰ ΑοἰΔο ἃ τὶ 

χυϊάρη βαϊνανίί, ἢ}}} δαΐοιῃ γοιγ θυ (0 το τ ναἷδ δὶ, οἱ 080 
ἀοβοομῃάϊίι ἴῃ ἰαποῦταβ. Μ81185568 (δοὶΐ το δον! ἐὐεύταιι: οἱ 54]- 
γαῖ! 6ϑί ἀδ ἰδ θο ποῦ 8 4υσδη ἤχογδὶ οἱ. Αηᾶη δυΐδηι ἰῃ» 
οἰάϊξ ἰῃ Ιδχυουμῃ, οἱ ρϑυ. 

11. Εἴηυης, ΠῚ, νἱάοῖο φυϊὰ οἰδοιοδυπδ ἴδεϊϊ, οἱ 511" 
εἷὰ ᾿Ισογαῖ. Εἰ Προ ἰρ8ὸ ἀϊοδηίθ, ἀδίδοι!. δηΐηδ 6) }8 ΞΌΡΟΓ 
Ἰοοίυτῃ : ογδΐ δυίϑιῃ δῃπογυχῃ οοηΐυπι αυἰηχιδρίηϊδ οοίο, οἱ 
Βορο)ογυηῖ θυ} σ]οΓίΟ86. 

12. ΕΠ φυδηάο τηογίυδ 651 Αππᾶ, ΒΘΡΟ ἰν 1 68} ΟΠ ρδῖτθ 
800. 1) )8οα55ὶ1 δυΐοπ) ΤΟΡΐΔ8 οὑπὶ ὈχοΙΘ διὰ οἱ ἢ} 118 818 ἰῇ 
ἘκΡαίΐδηδ δὰ Ἀδριοὶ βοοοσιπιὶ βυ 0), 

13. οἴ φοῃυΐ ποπογίῆοα, οἱ βορϑὶ  Υἱ ἱ ΒΟΟΟΓΟϑ 51108 ΖΙΟΓΙΟΒ6, 

οἱ προγοάϊανὶξ συ εἰδηι 8) οουμ, εἰ ΤΟὨϊΐ ρᾶίτγὶ 5 ϑυΐ. 

4. ἘΠ᾿ πιοτίι!8 65 Δηπογαη) σοηίυπὶ Υἱσίηἱ! δορί ἰηῃ 

ἘρΡαϊδιθ Μοϑάϊο. 
15. Εἴ δυάϊν!ϊ, ρυϊαθαυδηι ἰρ86 τηοι ογθίυγ, ρορ Ομ ἢ] 

Νίπονα, ΄υᾶηὶ οδριϊναν! ΝΑ Εμοἀοποβογ, οἱ ΑΒΥΘΓΟβ, οἱ 
πᾶν βυ8 οδὲ, δηίδαυδιᾳ πιογογοίυγ, δυρογ ΝΙΠΕΥ͂Θ. 



ΦΌ1Τ1Η. 

ΙΟΥΔΙΘ. 
͵ -ἘΚῸ 00 α»---- 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄. 

ι. ΓἝτους δωδεχάτου τῆς βασιλείας Νάρου χύδυντας, ; 

ὃς ἐδασίλευσεν ᾿Ασσυρίων ἐν Νινευὴ τῇ πόλει τῇ με- 
γάλη, ἐν ταῖς ἡμέραις Ἀρφαξὰδ, ὃς ἐδασίλευσε Μήδων 
ἐν ᾿Εχδατάνοις, 

4. καὶ φχόδόμησεν ἐπ᾽ ᾿Εχθατάνων χαὶ χύχλῳ τείχη 
ἐχ λίθων λελαξευμένων, εἰς πλάτος πηχῶν τριῶν, καὶ 
εἰς μῆκος πηχῶν ἕξ, χαὶ ἐποίησε τὸ ὕψος τοῦ τείχους 
πηχῶν ξδδομήχοντα, καὶ τὸ πλάτος αὐτοῦ πηχῶν πεν- 
τήχοντα, , 

8. χαὶ τοὺς πύργους αὐτοῦ ἔστησεν ἐπὶ ταῖς πύλαις 
“« Ά ’ὔ 9 “ὦ “ 

αὐτῆς πηχῶν ἑχατὸν, καὶ τὸ πλάτος αὐτῆς ἐθεμελίωσεν 
εἰς πήχεις ἑξήχοντα,,. 

4. χαὶ ἐποίησε τὰς πύλας αὐτῆς πύλας διεγειρομένας 

εἰς ὕψος πηχῶν ἑδδομιήχοντα, καὶ τὸ πλάτος αὐτῶν πή- 
χεις τεσσαράχοντα εἰς ἐξόδους δυνάμεων δυνατῶν αὐτοῦ, 
χαὶ διατάξεις τῶν πεζῶν αὐτοῦ. 

δ. Καὶ ἐποίησε πόλεμον ἐν ταῖς ἧ ἔραις ἐχείναις ὃ 
βασιλεὺς Ναδουχοδονόσορ πρὸς βασιλέα Ἀρφαξὰδ ἐν τῷ 
πεδίῳ τῷ μεγάλῳ, τοῦτό ἐστιν ἐν τοῖς δρίοις Ραγαῦ. 

6. Καὶ συνήντησαν πρὸς αὐτὸν πάντες οἷ χατοιχοῦν-- 
τες τὴν ὀρεινὴν, καὶ πάντες οἱ χατοιχοῦντες τὸν Εὐφ ά- 
τὴν, καὶ τὸν Τίγριν, καὶ τὸν Ὑδάσπην, καὶ πεδίῳ Εἰ- 
υἱὼχ ὃ βασιλεὺς ᾿Ελυμαίων - καὶ συνῆλθον ἔθνη πολλὰ 
σφόδρα εἰς παράταξιν υἱῶν Χελεούλ. 

7. Καὶ ἀπέστειλε Ναδουχοδονόσορ ὃ βασιλεὺς Ἄσσυ- 
ρίων ᾿ἐπὶ πάντας τοὺς χατοιχοῦντας τὴν Περσίδα, καὶ 
ἐπὶ πάντας τοὺς χατοιχοῦντας πρὸς δυσμαῖς, τοὺς 
χατοιχοῦντας Κιλικίαν χαὶ Δαμασχὸν, τὸν Λίθδανον 
χαὶ ᾿Αντιλίδανον, χαὶ πάντας τοὺς κατοιχοῦντας κατὰ 
πρόςωπον παραλίας, 

8. χαὶ τοὺς ἐν τοῖς ἔθνεσι τοῦ Καρμήλου χαὶ Γα- 
λαὰδ, καὶ τὴν ἄνω Γαλιλαίαν, καὶ τὸ μέγα πεδίον 
᾿Εσδρηλὼμ, 

9. χαὶ πάντας τοὺς ἐν Σαμαρείᾳ χαὶ ταῖς πόλεσιν 
αὐτῆς, χαὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου ἕως {ρσενημι χαὶ 
Βετάνη, χαὶ Χελλοὺς, χαὶ Κάδης, καὶ τοῦ ποταμοῦ 
Αἰγύπτου, καὶ 'Γαφνὰς, χαὶ Ραμεσσὴ, καὶ πᾶσαν γῆν 
Γεσὲμ 

10. ἕως τοῦ ἐλθεῖν ἐπάνω Τάνεως καὶ Μέμφεως, καὶ 
πάντας τοὺς χατοιχοῦντας τὴν Αἴγυπτον ἕως τοῦ ἐλθεῖν 
ἐπὶ τὰ ὅρια τῆς Αἰθιοπίας. 

11. Καὶ ἐφαύλισαν πάντες οἱ χατοιχοῦντες πᾶσαν 
τὴν γῆν τὸ ῥῆμα Ναβουχοδονόσορ τοῦ βασιλέως Ἄσσυ- 
ίων, καὶ οὐ συνῆλθον αὐτῷ εἰς τὸν πόλεμον, ὅτι οὐχ 

ἐφοθήθησαν αὐτὸν, ἀλλ᾽ ἦν ἐναντίον αὐτῶν ὡς ἀνὴρ 
ἶσος" χαὶ ἀνέστρεψαν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ χενοὺς ἐν ἀτι- 
μία πρὸ προςώπου αὐτῶν. 

15. Καὶ ἐθυμώθη Ναδουχοδονόσορ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γὴν 
ταύτην σφόδρα. καὶ ὦμοσε χατὰ τοῦ θρόνου χαὶ τῆς 
βασιλείας αὐτοῦ, εἰ μὴν ἐχδικήσειν πάντα τὰ ὅρια τῆς 
Κιλιχίας, χαὶ Δαμασκηνῇς καὶ Συρίας, ἀνελεῖν τῇ ῥομ- 
φαία αὐτοῦ, καὶ πάντας τοὺς κατοιχοῦντας ἐν γῇ Μωὰβ, 

ας». 1. 

υ011Ὴ. 
παο κεύπε ἤρβδϑ «ἴεν» - αὶ 

᾿ΠΘΑΡΌΈ 1. 

ἴ. ΑΠΟ ἀιυοάθοίϊηο γορηὶ ΝΑΙ ΟΠΟἀΟΠΟΒΟΓ, αἱ ΓΟρΏΔΥΐ 
ΒΌΡΘΟΓ Αβϑυτγίοβ ἰῃ Νίπουε εἰν δίο πιᾶρηδ, ἰῃ ἀΐδθυ8 ΑΥΡΠδ- 
χδὰ, χυΐ γορῃδυ  βυροῦ ΜΘάο5 ἰη ἘΟθαίδη 8. 

ἃ. οἱ εἀϊδοαγν!ὶῖ βροῦν ἘσΡαϊδηδ οἱ ἰῃ οἰγου ἢ ΓῊΌΤΟΒ 6χ 
Ἰδρί ἰ 0.5 8665, ἴῃ Ἰαι τ υἀΐπα οὐδ ϊοτυπὶ τίμα, οἱ ἴῃ Ἰοηρὶ- 
ἰυάῖηθ οὐ] ογῦπι δοχ, οἱ ἔθος ΔΙ υἀΐποι ταυτὶ οὐ ταὶ 

βορίυδσίηϊΐα, οἱ ἸΔ[Π Πότ 6᾽.5 συ οτυ φυϊηχυδρίηίΐα, 

3. οἱ [ὈΓΓ6Β 6}08 5βίδί δ ΘΌΡΟΓ Ρογίδ8 {18 οὐ ἰΓογιτὴ σδἢ- 
ἰυπι, εἱ Ἰα αἀϊποπη 6}.5 (ΔΑ }} ἴῃ οὐ} {18 βοχδρίηία, 

4, οἱ (δοὶϊξ ρογίδβ 6}05 ρογίδβ βυβϑοίίδίδβ ἰῃ δ {{π] 6 Πὶ 
ουδίϊογαπι βοριυδρίηίΐα, εἰ Ἰαιπἀΐηθπι ὀᾶγυπι οὐδ᾽ [08 αυᾶ- 
ἀγαγίηίδ δὶ οχἱτι8 δχογοϊυυμ μοϊδηζπ) ᾿ρδϑίυ8, οἵ ογάϊποδ 
νοάϊίυπι ἱρδίυ. 

5. Εἰ (δοϊὶ 6] υπ} ἰῃ ἀϊ 6 θι8 {1118 γοχ ΝΑΟΌΟΠΟΔΟΏΟΒΟΓ 8ά- 
ΥΟΓΒΌΒ ΓΘ. ΑΓ ᾶχδὰ ἰῃ οϑΏρο πηᾶσηο, ἰιΐὸ οδῖὲ ἰὴ Πη]θ08 
ἈαφψαΥ. 

6. Εἰ οοπουϊτοτυηί δὰ θυπὶ ΟἸη68 δ ϊ Δηΐθ 8 τηοηίδηδιη, 
οἷ ογχγῃθ8 ᾿δὈϊίδηίο58 Εὐυρῃνδίοημ, οἱ Τίρείη, οἱ Ηγάδοροπι, 
οἵ οδίηρο [τἰοοῖβ Γὸχ ΕἸΥταξΡΟτΤΌΠΙ : οἵ οοηγθηογυηΐ ρσοη68 
υ] 5 γδ]ὰθ ἰη δοίθω ἢ] ογαπι ΟΠ 6 δὰ]. 

Ἴ. ἘΠ᾿ ταῖϑιῖ ΝΑΡΌΟΠΟάΟΠΟΘΟΣ τὸχ ΑβϑΥΓΪΟΓΌΤΩ δ ΟἴΠ68 
Δ Π δηί65 Ραγβϑίά θη, οἱ δὰ οπγρθϑ πδοϊδηΐο8 δὰ οοοἰἀοπίοπ), 
Βα Δ 65 ΟΠ οἶαπι οἱ Πδιηδβουμ, 1,1 θδηυμ οἱ ΑὨ Πα ηυΠ,, 
οἴ ΟΠη68 4υὶ ΔΌΪ ΔΌΔΩηὶ δὰ ἰδοίθη πγᾶγὶ ἰ Π22. 

8. οἱ φαὶ ἰῃ σοητὶθυδ Οδγιηοὶὶ οἱ σα!δδὰ, δὲ βυρδυίογθι 
δι! δῆ, οἱ πιᾶρηση) οδιηρυηι ἘΒαγΟΙΟΤΏ, 

9. οἵ οἸηηθ8 αυΐ ἰῃ ϑαπιδγὶᾶ οἱ οἰ "δι 8 οἦυ8, οἱ ΓΔ 8 
ογάδηρθη 8406 ΨοΓυβάϊοηι, οἱ Βείδηθ, οἱ ΟΠ6] 108, οἱ σἃ- 

ἄο8, οἱ Πιιπκιηἰ8 ἘσΥΡΙΐ, οἵ Τἀρῆηδθ, οἱ Ἀδιηθβθθ, οἱ 

ΟἸΠΘΠῚ ἰΟΥγδ (6561 

10. υϑαυ6 δὰ νοηϊοηάυπιὶ βδυργὰ Τδηΐτ οἱ ΜΟΙΠΡὮΪΠ), οἱ 
ΟΠ η68 Πα ἰΔη65 ΞΕ σΥρίυ) ὑϑ406 8δἃ γρηϊθηάιπὶ δ μογ (ἰ- 

565 ΖΕ ορίΩ. 

11. Εἰ νὴ] ροηδογαηΐ ΟΠΠ65 ΒΔὈΪ Δη65 ὉΠ ΟΓβϑτη ἰογΓδΠ) 
γοΥθυπὶ ΝΑ υ ΠΟΔΟΏΟΒΟΓ Γορὶ8 Ασϑυγί γα, οἵ ὨΟΏ ΘΟΠΥΘῺΘ- 
τυηΐ οἱ δὰ Ὀ6]]απ|, φυοηΐδηη ὨΟῺ {ἰπηυσογαηΐ ΘΌπ|, 56 οεαΐ (0- 
ΓΙ Οἷ5 ἰΔΠ]408Π| Υἱζ Φαυ Δ } 18 : οἱ γοιηἰβογυηῖϊ πυῃ 08 6} 
γδίυοϑ ἰη ἱρηομηΐηΐα δηϊθ ἰδοΐ6 ἢ) βυδῃ). 

12. Εἰ Ἰπα!σηδίι8 οδὲ ΝΟ ΠΟ ἀΟΠΟΒΟΓ ΒΌΡ6Γ ΟΠΠΘ δι ἴδΥ- 
Γδῖῃ ἤᾶης γι, οἱ ᾿υγανξ ΡῸῚ (ΠΓοΏμΠὶ οἱ γορηῦ πη ϑαιϊ, 

πἰηλίγαπι υ] τυ} 86 ΟΠγη65 ἤη68 ΟΠ εἰ, οἱ Πδηγαϑοθηδο οἱ 

δγιίαυ, ἰηἰογοιηρίυγυμ ρ]αάϊο 800, οἱ οἴβηθϑ Πα ὲϊδηίο8 ἰῃ 
ἴογγα ΜΌΔΌ, οἱ ἢ]}]08 ἀπηηοη, οἱ οπμηθιὴ Τυόδδη), οἷ ΟἸΠ69 



1θ 

χαὶ τοὺς υἱοὺς Ἀμμὼν, χαὶ πᾶσαν τὴν Ἰουδαίαν, καὶ 
πάντας τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ ἕως τοῦ ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὅρια τῶν 
δύο θαλασσῶν. 

12. Καὶ παρετάξατο ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ πρὸς Ἀρ- 
φαξὰδ βασιλέα ἐν τῷ ἔτει τῷ ἑπταχαιδεχάτῳ, χαὶ ἐχρα- 
ταιώθη ἐν τῷ πολέμῳ αὐτοῦ, καὶ ἀνέστρεψε πᾶσαν 
τὴν δύναμιν Ἃ φαξὰδ ν καὶ πᾶσαν τὴν ἵππον αὐτοῦ, 
χαὶ πάντα τὰ ἡ α αὐτοῦ 

14. καὶ ἐχυρίευσε τῶν αὐλεϑν ας τθϑ ιμϑὶ ἀφίχετο 
ἕως ᾿Ἔχθατάνων, καὶ ἐχράτησε τῶν πύργων, καὶ ἐπρο- 
νόμευσε τὰς πλατείας αὐτῆς, χαὶ τὸν χόσμον αὐτῆς 
ἔθηχεν εἰς ὄνειδος αὐτῆς. 

16. Καὶ ἔλαδε τὸν Ἀρφαξὰδ ἐν τοῖς ὄρεσι Ραγαῦ, 
χαὶ χατηχόντισεν αὐτὸν ἐν ταῖς ζιβθύναις αὐτοῦ, καὶ 
ἐξωλόθρευσεν αὐτὸν ἕως τῆς ἡμέρας ἐχείνης. 

ι6. Καὶ ἀνέστρεψε μετ᾽ αὐτῶν αὐτὸς καὶ πᾶς ὁ σύμ- 
μἰχτος αὐτοῦ, πλῆθος ἀνδρῶν πολεμιστῶν πολὺ ας Ὁ 
χαὶ ἦν ἐχεῖ ῥᾳθυμῶν καὶ εὐωχούμενος αὐτὸς χαὶ ἡ δύ- 
ναμις αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμέρας ἑχατὸν εἴχοσι. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. 

τ. Καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ ὀχτωχαιδεχάτῳ, δευτέρᾳ καὶ 
εἰχάδι τοῦ πρώτου μηνὸς, ἐγένετο λόγος ἐν οἴκῳ Να- 
δουχοδονόσορ βασιλέως ᾿Ασσυρίων, ἐχδιχῆσαι πᾶσαν 
τὴν γῆν καθὼς ἐλάλησε. 

ἃ. Καὶ συνεχάλεσε πάντας τοὺς θεράποντας αὐτοῦ, 
χαὶ πάντας τοὺς μεγιστάνας αὐτοῦ, χαὶ ἔθετο μετ᾽ αὖ- 
τῶν τὸ ἀυστήριον τῆς βουλῆς αὐτοῦ. καὶ συνετέλεσε 
πᾶσαν τὴν χαχίαν τῆς γῆς ἐχ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 

8. Καὶ αὐτοὶ ἔχριναν ὀλοθρεῦσαι πᾶσαν σάρχα οἷ οὐχ 
ἠχολούθησαν τῷ λόγῳ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 

4. Καὶ ν ἡὐμολν ὡς συνετέλεσε τὴν βουλὴν αὐτοῦ, 
ἐχάλεσε Ναδουχοδονόσορ βασιλεὺς Ἀσσυρίων τὸν Ὀλο- 
έρνην ἀρχιστράτηγον τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, δεύτερον 
ντα μετ᾽ αὐτὸν, χαὶ εἶπε πρὸς αὐτόν’ 

ὅ. Τάδε λέγει ὃ βασιλεὺς ὃ μέγας, ὃ χύριος πάσης 
τῆς γῆς: Ἰδοὺ σὺ ἐξελεύση ἐχ τοῦ προςώπου μου, καὶ 
λήψη μετὰ σεαυτοῦ ἄνδρας πεποιθότας ἐν ἰσγύϊ αὐτῶν, 
πεζῶν εἰς χιλιάδας ἑκατὸν εἴχοσι. χαὶ πλῆθος ἵππων σὺν 
ἀναθάταις μυριάδων δεχαδύο, 

᾿ς 6. χαὶ ἐξελεύσῃ εἰς συνάντησιν πάσῃ τῇ γῇ ἐπὶ δυ- 
σμὰς, ὅτι ἠπείθησαν τῷ ῥήματι τοῦ στόματός μου’ 

7. καὶ ἀπαγγελεῖς αὐτοῖς ἑτοιμάζειν γὴν καὶ ὕδωρ, 
ὅτι ἐξελεύσομαι ἐν θυμῷ μου ἐπ᾽ αὐτοὺς, χαὶ χαλύψω 
πᾶν τὸ πρόςωπον τῆς γῆς ἐν τοῖς ποσὶ τῆς δυνάμεις 
μου, χαὶ δώσω αὐτοὺς εἰς διαρπαγὴν αὐτοῖς, 

8. χαὶ οἱ τραυματίαι αὐτῶν πληρώσουσι τὰς φά- 
ραγγας καὶ τοὺς χειμάῤῥους αὐτῶν, χαὶ ποταμὸς ἐπι- 
χλύζων τοῖς νεχροῖς αὐτῶν πληρωθήσεται. 

9. Καὶ ἄξω τὴν αἰχμαλωσίαν αὐτῶν ἐπὶ τὰ ἄχρα 
πάσης τῆς γῆς. 

10. Σὺ δὲ ἐξελθὼν προχαταλήψη μοι πᾶν ὅριον αὖ- 
τῶν, χαὶ ἐχδώσουσί σοι ἑαυτοὺς, τ δ τηρήσης ἐμοὶ 
αὐτοὺς εἰς ἡμέραν ἐλεγμοῦ αὐτῶν. 

11. ᾿Επὶ δὲ τοὺς ἀπειθοῦντας οὐ φείσεται ὁ ὀφθαλ- 
μός σου, δοῦναι αὐτοὺς εἰς φόνον χαὶ ἁρπαγὴν ἐν πάση 

τῇ Υῇ σου 
13. ὅτι ζῶν ἐγὼ, χαὶ τὸ κράτος τῆς βασιλείας μου, 

λελάληχα καὶ ποιήσω ταῦτα ᾿ χειρί μου. 

ΙΟΥΔΙΘ. Κεφ. Β΄. 

4} 'ῃ ΕαΥρῖο ὑυϑχυο δὰ γεηϊδη τη 5006 θῃ68 ἀθογΌτη ΠηΔ- 
τἷυηι. 

13. ΕΣ δοίοηι βίγυχὶξ ἰη υἱγίυιϊθ βι.8 δγογδυδ Αγρῃδχδά 
ΓΟΟΙ ἰῃ ΔΏΠΟ βορίϊη0 οἱ ἀδοίπιο, οἱ ργεουδὶυῖ: ἰῃ ργϑ ϊο 
δυ0, οἱ ὀγογιϊξ οαμηοηι Υυἱγίυ!οτα Αγριδχδά, οἱ οπηηθῶ οαυΐ- 
ἰδίυπι ο᾽υ}85., αἴ ΟἸΠ6Β ΟΌΓΓΙΒ ο͵υ8, 

14, οἵ ἀομϊπδίυϑ 6δἱ οἰν (Δ [Ὁ 18 6}08 : οἱ ρετυθηϊ υδαυ8 
Ἑοραδίδηδ, οἱ οδίίμυϊϊ ἴυγγοβ,, οἱ ριοράδίιβ δϑί ῃ]δίδδα 608, 
οἱ ογῃαίιπ 608 Ῥοϑαϊὶ ἱῃ ΘρργΟὈ γί .Ππ| 6) 0.8. 

15. Βὶ οορὶξ Αγρῃδχδὰ ἰῃ τιοηϊϊδυ8 Ἀδρδυ, οἱ οοπῆχὶϊ 
ΘΌΓ, ἰῃ 80}}}8 8υ8, οἱ οχιγηλίηδυὶϊξ ΘΠ Ὁ8606 ἰῃ ἀΐοπὶ 
1181. 

16. Εἰ τονογι οὐ 618 'ρ86 οἱ οὔηηΐβ σοιημι δία 8 οἷυδ, 
τ] τυ νἱγογὺπι ὈΘ]Ἰδίογυπι Ρ] υγπιδ τ]ὰ 6 : οἱ ογδί ἰδὲ 
(ΟΥΡΘῺἢΒ οἱ Θρ ΪΔη5 ἰρ86 οἱ Υἱγία 8 6}.8 Ῥ6Γ ἀΐ68 ὁδῃίυτ Υἱρίηϊ. 

ΟΑΡΟΤ 1Ἱ|. 

1. Εἰ ἰῃ δῆπο οοἶδγο οἱ ἀοσοϊπιο, δοουηᾶδ οἱ υἱβοδὶπιδ 
ὈΓΪΩΐ ποθ δὶβ, (βοΐ δϑὲ υογ θυ) ἰῃ ἀοο ΝΑυοδοἀοποδοῦ 
ΓΟ 8. Αδϑυγίογυπι), υἱοἰδοὶ ΟΠ θη) ἰοττγᾶπι δίουϊ ἰοσυΐυ5 ογδί. 

2. ἘΠ᾿ οηγοοδΥυϊῃ ΟΠ 68 ΓΔ] ηἰβΓῸ8 β008, οἱ ΟἸΏΠ6Β ΓΏΔΡΤΙΔ- 
(68 8008, δἷ ροδϑιὴξ οὔπι οἷβ ΤΥ βἰ6 ΓΙΌ ἢ ΘΟΠ 111} δαΐ, οἱ ο0ἢ- 
βχδΥυΐ ΟΠ 6 ΠΛΔΙΏΠῚ ἰογγῆδ ὧδ ΟΓΘ 800. 

3. Εἰ ἱροὶ ᾿υὐϊεανογαηϊ οχ(ουτηϊηδγα οἸηθτι ΘΑ ΘΙ αυΐ 
ὨΟΏ ΟΒΘδοιὶ πογδηΐ βοιτηοηΐ οὐἱ8 οἷ 8. 

4, Εἰ (Δεϊθμ 6βῖ, υἱ Θομβιυπιηπιαν οοπβ ὑπ βυθπι, νοσδ- 
Υἱἑ ΝΑ ΠΟΔΟΠΟΒΟΓ ΓῸΣ Αβϑυγίογυμῃ ΟΙΟΡἢΠΟΓΏΘΩ ργοΐ ρθη 
Υἱγίυ 15 5025, αυΐ δοουπάυ8 ὀγαΐ δὴ ἰρϑο, οἱ αἰχὶϊ δὰ δυῃ : 

5. φρο αἰοὶξ ΤῸχ Τηᾶρθ8, ἀοιηΐπυβϑ ὑπ γβϑ ἰογγῶ : 
Ἐσοδ ἴα ορτοάϊοτβ ἃ ἴδε πιθᾶ, δὲ δ:Π168 ᾿ἸΘοῦ ἢ) Υἱγοβ οοηῆ- 
ἀρηίδδ ἰπ (ογυἀΐπα δυᾶ, ροαϊυπὶ δὰ τ 118 οδηίυτα Υἱαίηϊὶ, 
οἱ πη υάΐῃοπι Θαυοτγυπι οὐ Δ5οθηϑογ 8 πγγίδάυπι ἀυο- 
ἀοείπι, 

8. οἱ ορτοαϊογὶβ ἰῇ οοσυγβυπι ΟἸπὶ ἴοττῶ δὰ οοοϊἀδηίδι, 
υοῃίδιῃ ποὴ Οὐθάϊογυηὶ γογθο οΥἱϑ πιοὶ : 

7. οἵ δηηυηι δ β 68 ρᾶγαγα ἰθγγδηὶ οἱ δαυδιὴ, συοηϊδηι 
οργράϊδν ἰῃ [ὈΓΌΓΟ ΠΊΘΟ ΒΈΡΟΓ 605, οἱ Ορογδη) ΟΠ ΠΘΙ ἔδοίο πὶ 
ἰοτγῶ ἴῃ ροάϊδυ8 Υἱγία 18 π)685, οἱ ἀδ0ο 1105 ἰη ἀἰγορ ομθεῃ 
οἰβ, 

8. οἱ οδιδὶ ἰδίογυηι Πρ] ουηΐ γ]]6ὃ οἱ ἰογγοηΐθϑ ᾿ρϑογΌπι, 
οἱ δανίυ8 ἱπυπάδηβ πηογίυϊβ δογυπι ἱπιρ οἰ αγ, 

9. οἱ ἀποδη) οδρ εἰν  δίοπι Θογαπι δὰ δυο 8 ὈΠΙΎΘΓΒδΕ 
ἰογγο. 

10. Τὺ Ὑ6ΓῸ ορβγοβ508 Ὀγροσ ΌρϑὈἶ5 τα  ὶ ΟΠ ΟἿΊ ἰΔΓΙΩΪ- 
πηι Θοτγυη, οἱ ἀράρηΐ 86 {ἰ0ὶ, οἱ οοηδβογυδὶν 8 τ 6086 ἴῃ 

ἀΐοπη ἄγσυ 018 ΘΟΓΏΠΙ. 
11. δύυροῦ ἱποροάϊθηΐδβ δυΐδθη) θη Ῥᾶτγοοὶ οουΐυβ ἴσυϑ, 

ἄδΓγα 608 ἰῃ οράφῃι οἱ ἀϊγοριοησπι ἐπ οπηπὶ ἰογτὰ (υᾶ : 

12. ᾳυοηΐδη) γί γϑη8 690, οἱ ἱπηρογυπὶ τοσηὶ πηοὶ, Ἰοσυία5 
8:1πῈ οἱ [ΔοἸ8 2 ἤδοῦ ἰῃ ΠηΔΏ1} ὨΘΆ. 
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12. Καὶ σὺ δὲ οὗ παραδήσῃ ἕν τι τῶν ῥημάτων τοῦ 
χυρίσυ σου, ἀλλ᾽ ἐπιτελῶν ἐπιτελέσεις, χαθότι προς- 
τέταχά σοι, καὶ οὗ μακρυνεῖς τοῦ ποιῆσαι αὐτά, 

4. Καὶ ἐξῆλθεν ᾿Ολοφέρνης ἀπὸ προςώπου τοῦ χυ- 
ρίου αὐτοῦ, καὶ ἐκάλεσε πάντας τοὺς δυνάστας, χαὶ 
τοὺς στρατηγοὺς χαὶ ἐπιστάτας τῆς δυνάμεως Ἀσ- 
σοὺρ, 

15. καὶ ἠρίθμησεν ἐχλεχτοὺς ἄνδρας εἰς παράταξιν, 
χαθότι ἐχέλευσεν αὐτῷ ὁ χύριος αὐτοῦ, εἰς μυριάδας 
δεχαδύο, χαὶ ἱππεῖς τοξότας μυρίους διςχιλίους, 

16. χαὶ διέταξεν αὐτοὺς ὃν τρόπον πολέμου πλῆθος 
ευντάσσεται. 

17. Καὶ ἔλαδε καμήλους χαὶ ὄνους καὶ ἡμιόνους εἰς 
τὴν ἀπαρτίαν αὐτῶν, πλῆθος πολὺ σφόδρα, χαὶ πρόδατα 
καὶ βόας χαὶ αἶγας εἰς τὴν παρασχευὴν αὐτῶν, ᾧν οὐχ 
ἦν ἀριθμὸς, 

16. χαὶ ἐπισιτισμὸν παντὶ ἀνδρὶ εἰς πλῆθος, καὶ 
χρυσίον χαὶ ἀργύριον ἐξ οἴκου βασιλέως πολὺ σφόδρα. 

ι9. Καὶ ἐξῆλθεν αὐτὸς χαὶ πᾶσα ἣ δύναμις αὐτοῦ 
εἰς πορείαν τοῦ θεῖν βασιλέως Ναῤουχοδονόσορ, 
χαὶ ταλύνοι πᾶν τὸ πρόςωπον τῆς γῆς πρὸς δυσμαῖς Ἢ 
ἅρμασι καὶ ἱππεῦσι καὶ πεζοῖς ἐπιλέχτοις αὐτῶν. 

40. Καὶ πολὺς ὃ ἐπίμικτος ὡς ἀχρὶς συνεξῆλθον αὐὖ-- 
τοῖς, καὶ ὡς ἣ ἄμμος τῆς γῆς οὐ γὰρ ἦν ἀριθμὸς ἀπὸ 
πλήθους αὐτῶν. 

41. Καὶ ἀπῆλθον ἐχ Νινευὴ δὲὸν τριῶν ἡμερῶν ἐπὶ 
πρόςωπον τοῦ πεδίου Βαιχτιλαὶθ, χαὶ ἐπεστρατοπέδευ- 
σεν ἀπὸ Βαιχτιλαὶθ πλησίον τοῦ ὄρους τοῦ ἐπ᾽ ἀριστερᾷ 
τῆς ἄνω Κιλιχίας. 

22. Καὶ ἔλαθε πᾶσαν τὴν δύναμιν αὐτοῦ, τοὺς πε- 
ζοὺς καὶ τοὺς ἱππεῖς, χαὶ τὰ ἄρματα αὐτοῦ, καὶ ἀπῆλθεν 
ἐχεῖθεν εἷς τὴν ὀρεινήν. 

43. Καὶ διέχοψε τὸ Φοὺδ καὶ Λοὺδ, καὶ ἐπρονόμευσαν 
πάντας υἱοὺς ἹῬασσὶς χαὶ υἱοὺς Ἰσμαὴλ τοὺς χατὰ 
πρόζςωπον τῆς ἐρήμου πρὸς νότον τῆς Χελλαίων. 

44. Καὶ παρῆλθε τὸν Εὐφράτην, χαὶ διῆλθε τὴν 
Μεσοποταμίαν, χαὶ διέσχαψε πάσας τὰς πόλεις τὰς 
ὑψηλὰς τὰς ἐπὶ τοῦ χειμάῤῥου ᾿Αὐρωνᾶ ἕως τοῦ ἐλθεῖν 
ἐπὶ θάλασσαν. 

45. Καὶ χατελάθετο τὰ ὅρια τῆς Κιλιχίας, χαὶ κα- 
τέχονε πάντας τοὺς ἀντιστάντας αὐτῷ᾽ καὶ ἦλθεν ἕως 
ἐν Ἰάφεθ, τὰ πρὸς νότον χατὰ πρόζςωπον τῆς Ἀρα- 
ίας. 
46. Καὶ ἐχύχλωσε πάντας τοὺς υἱοὺς Μαδιὰν, καὶ 

ἐνέπρησε τὰ σχηνώματα αὐτῶν, καὶ ἐπρονόμευσε τὰς 
μάνδρας αὐτῶν. ᾿ 

4). Καὶ χατέδη εἷς πεδίον Δαμασχοῦ ἐν ἡμέραις 
θερισμοῦ πυρῶν, καὶ ἐνέπρησε πάντας τοὺς ἀγροὺς αὖ- 
τῶν καὶ τὰ ποίμνια καὶ τὰ βουχόλια ἔδωχεν εἷς ἀφα.- 
νισμὸν, καὶ τὰς πόλεις αὐτῶν ἐσχύλευσε, χαὶ τὰ πεδία 
αὐτῶν ἐξελίχμησε, χαὶ ἐπάταξε πάντας τοὺς νεανίσχους 
ὑτῶν ἐν στόματι ῥομφαίας. 

48. Καὶ ἐπέπεσεν ὃ φόδος χαὶ ὃ τρόμος αὐτοῦ ἐπὶ 
τοὺς χατοιχοῦντας τὴν παραλίαν, τοὺς ὄντας ἐν Σιδῶνι 
καὶ Τύρῳ, καὶ τοὺς κατοικοῦντας Σοὺρ, καὶ Ὀχινὰ, 
χαὶ πάντας τοὺς χατϑιχοῦντας [εμναάν. Καὶ οἵ χατοι- 
χοῦντες ἐν ᾿Αζώτῳ χαὶ Ἀσχάλωνι ἐτοδήθησαν αὐτὸν 
στόδρα. 

γετῦς ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΥΝ. -- ἰ]- 

1. Εἰ ἴὰ δυίοπι ὨΟῚ (Γδηβρτοά οί υηυπ χυϊὰ ὃχ γουὶς 
ἀοηιίπὶ ἰυΐ, δορὰ ΡογΠοίθη5 μογβείεδ, δίουϊ ργεθοορί εἰδὶ, οἱ 
ὨΟῺ ΟὈΒΟΙΔΡΟΓΙΒ ἴδοθγθ ἢδρο. 

14, Εἰ οχὶ νὴ ΟἸΟΡΠΘΓΏΘΒ ἃ ἴδοὶθ ἀοῃληὶ βυΐ, οἱ γοοδυὶῖ 
ΟΙΏΠΘΔ ἀγηδδίδβ, οἱ ἀ0.065 οἱ ργροδί 68 Υἱγίυ [8 Αβθυγ, 

15. δἷ ὨυϊηογαΥ  6ἰθοῖοϑ Ὑἱγοϑ ἰῃ δοίοζῃ, βίουϊΐ ᾿υδβογδῖ 6] 

ἀοπῃίηυ ου5, δὰ τηγγίδάδα ἀυποάθοίπι, οἱ Θχυΐί68 βαρί ἰἀγίος 
ἀυοάθοίμ τ 8, 

16. οἱ ογαϊηδνυϊβ 608 συριῃδάπηοάυμι Ὀ6}}} τυ ἰἀο οοοι- 
ἀϊπδίιιν. 

17. Εἰ βυπιηρεὶῖ ὁδιη6 108 οἱ ἀ51Π08 δἰ Π]0]08 δὰ ἱπηροάϊτηδηϊα 
ἱρδογιπι, τ] ἰυἀἱποῖ Ρ]υγίπηδίη γα άθ, οἱ οὐϑβ οἱ θΟυ68 
οἱ οδρσᾶϑ δὰ δρρδγδαίυτ ἴρϑογυῃ), 40 ΓΌπ ΠΟ ογδί Ὠυμηογυβ, 

18. οἱ τὸ} [γυπηδη γίϑηη οἰπηΐ Υἱσγὸ ἱπ τη εἰ πἀΐηα, οἱ 
δΌΓΟΙ οἱ ἀγβθηίυχη 6 ἀοπ)0 Γορσὶβ του] υἢ) γὙ8]46. 

19. Εἰ οχΧ! 'ρ86 αἱ υηΐνογβϑ υἱγῖι δ 6}08 δὰ ἰΐογ δὰ ργδοῦ- 
ἀοπάστῃ τοβοῖὰ ΝΑΒΟΘΒΟΔΟΠΟΒΟΓ, οἱ Ορουμἀυτη ΟΙη6Π) [Ἀ- 
αἰοπὶ ἰοττϑ δὰ οοοϊἀδηίΐοι ἰῃ ουγγῦδυ8 οἱ οαυ να οἱ ροὰϊ- 
εἰθυ5 οἰδοι 5 ἰρβϑογυπι. 

20. Εἰ τυ] 08 δι ἀπλίβίυ}8 ἰδιηχυδη ἰοσυδίδΔ οχίοσιηξ οὐτὰ 
οἶβ, οἱ ἱδηγύδιω ἄγθηδ ἰθγγῶθ : Ὠ0Ώ ΘὨΐΠλ ογαϊ ὨυΠΊΘΓΌΒ ὈΓδΣ 
τυ ἶπ6 ΘΟΓΌΙΙ. 

21. Ελ αρίοσυηϊ ἀθ Νίηθυθ νἱδπὶ {γἰυπι ἀΐογυπ) δυρο 
(Δοΐθῃι οδηηρὶ Βερο Πδοἢ, οἱ οδδίγα ἴδε: ἃ Βοροι ἢ ῬΓορ 
τοοηίοι αὶ δὰ βἰηἰβϑέγαι βυρογίοτγίϑ ΟἸΠ οἶδ. 

42. ἘΠδυχηρδὶξ οἸληοῖ Υἱγίι6Πὶ ΘΌΔη), ρϑά [68 αἱ Θ΄ [68 
Οἱ ΟὈΓΓῸΒ β008, Οἱ ΔΟΐ ἱμάθ ἰῃ πηοηἰδηδῃ. 

43. Εἰ οχοίαϊξ Ρμιὰ οἱ μυά, οἱ ργοϑάδι! βυηΐ ΟἸη68 ἢ]108 
Ἐδϑβ8.8 οἱ ἢ]108 18ῃγλο] 4υἱ 8006 Γ (δοίθμι ἀδβοιιΐ δὰ δυβίγ) 
ΟἸἸΘ]]θοη. 

44, Εϊ (γδηβίνὶ: Ἐυρἢγδίοωι, οἱ ρου γϑηϑὶ Μοϑοροίδ- 
τηΐδηι, οἱ ἀϊγε οπηή68 Οἱ δί68 6ΧΟΘἾ888 408 βυροΓ [ογγοῆ- 
(6π| ΑὈγομᾶ ὑδαυ6 δὰ γϑηϊθηὰυ) δΌΡΟΓ ΤΏΔΓΟ. 

45. Εῤ σορὶὶ ἤη68 ΟἸΠ οἷδο, οἱ οοποίαϊξ ΟἸη68 γϑβὶ βίθ ἢ 68 
δ: ὲ : οἱ νηΐ ὕὑβ4ι6 δά βη68 “δρ()οῖ}), 4υὶ δὰ δυδίγυα δυροι 
[δοίθῃ Αγϑθίξ. 

4686. Εἰ οἰγουϊνὶ ομηηθ8 ἢ]108 Μδαΐδη, οἱ ἰηοδηάϊ( ἰὈΟΓΏΔ- 
οὐ] ϑογαηι, οἱ ἀἰγίρυϊ αὶ Πμλπα ΓΔ8 ΘΟΓΌΠ,. 

47. Ἐἀαβοοηϊξ ἰῃ ὀδιηρυπι Ὀδημδϑοὶ ἰη αἀἰθθυ}8 Πγ68818 
ἰγἰεἰοτυπι, οἱ ἱποοηάϊ ΟἸΠ68 δῷγοβ δογυῃ) : οἵ ἡτόμα8 οἱ 
διτηθίδ Ὀούπ ἀδάϊξ ἰῃ ρογάϊἰοηο, οἱ οἰν ἰΔί68. δογυτὰ 
Βροϊἑαυί!, οἱ ὀδηῖροβ οὐγυπ) υθη αν ϊ, οἱ ρογουβϑί[ ΟΠΊΏ68 
᾿υνθῆθϑ δοτι ἰδ ογο οἶδα !. 

48. Εἰ ἱποίὰϊ ΕἸΠΠΟΥ οἱ ἰγοηοῦ οὐὉ8 δυροῦ ΠδΌϊΔη168 Πγᾶ- 
γε πηδπὶ, 605 φυὶ ογδηῖ η ϑίάοῃο οἱ ΤΎτο, οἱ πδ (Δηΐ68 ϑυγ, 
οἱ Οοἶπδ, οἱ οὔμποβ μδὈϊδηΐεβ Ηἰεμπδαη. Εῤ Δ Δη(68 ἰῃ 
Αζοΐο οἱ Αβοδάίοῃο {ἰπιυογυηί οὰπὶ ΥΑ]ά 6. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. 

1. Καὶ ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν ἀγγέλους λόγοις εἰρη- 
νικοῖς, λέγοντες" 

8. Ἰδοὺ ἡμεῖς οἱ παῖδες Ναδουχοδονόσορ βασιλέως 
μεγάλου παραχείμεθα ἐνώπιόν σου, χρῆσαι ἣμῖν χαθὼς 
ἀρεστόν ἐστι τῷ προςώπῳ σου. 

8. Ἰδοὺ αἱ ἐπαύλεις ἡμῶν, χαὶ πᾶν πεδίον πυρῶν, 
χαὶ τὰ ποίμνια χαὶ τὰ βουχόλια,, καὶ πᾶσαι αἴ μάνδραι 
τῶν σχηνῶν ἡμῶν παράχεινται πρὸ προςώπου σου, 
χρῆσαι χαθ᾽ ὃ ἂν ἀρέσχῃ «σοι. 

4. Ἰδοὺ καὶ αἱ πόλεις ἡμῶν, καὶ οἱ χκατοιχοῦντες ἐν 
αὐταῖς δοῦλοί σου εἰσίν" ἐλθὼν ἀπάντησον αὐταῖς ὡς 
ἔστιν ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖς σου. 

6. Καὶ παρεγένοντο οἵ ἄνδρες πρὸς ᾿Ολοφέρνην, χαὶ 
ἀπήγγειλαν αὐτῷ χατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα. 

6. Καὶ χατέθη ἐπὶ τὴν παραλίαν αὐτὸς καὶ ἣ δύνα- 
μις αὐτοῦ,. καὶ ἐφρούρησε τὰς πόλεις τὰς ὑψηλάς" χαὶ 
ἔλαθεν ἐξ αὐτῶν εἰς συμμαχίαν ἄνδρας ἐπιλέκτους, 

7. καὶ ἐδέξαντο αὐτὸν αὐτοὶ, καὶ πᾶσα ἣ περίχωρος 
αὐτῶν μετὰ στεφάνων χαὶ χορῶν χαὶ τυμπάνων. 

8. Καὶ χατέσχαψε πάντα τὰ ὅρια αὐτῶν, χαὶ τὰ 
ἄλση αὐτῶν ἐξέκοψε. Καὶ ἦν δεδογμένον αὐτῷ ἐξολο-- 
θρεῦσαι πάντας τοὺς θεοὺς τῆς γῆς, ὅπως αὐτῷ μόνῳ 
τῷ Ναδουχοδονόσορ λατρεύσωσι πάντα τὰ ἔθνη, χα 
πᾶσαι αἱ γλῶσσαι καὶ πᾶσαι αἵ φυλαὶ αὐτῶν ἐπιχαλέ-- 
σωνταῖι αὑτὸν εἰς θεόν. 

9. Καὶ ἦλθε χατὰ πρόςωπον ᾿Ἐσδρηλὼν πλησίον τῆς 
Δωταίας, ἥ ἐστιν ἀπέναντι τοῦ Πρίονος τοῦ μεγάλου 
τῆς Ἰουδαίας, ; 

10. χαὶ κατεστρατοπέδευσεν ἀναμέσον Γαιφαὶ καὶ 
Σχυθῶν πόλεως, καὶ ἦν ἐχεῖ μῆνα ἡμερῶν εἰς τὸ συλ- 
λέξαι πᾶσαν τὴν ἀπαρτίαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. 

τ. Καὶ ἤχουσαν οἵ υἱοὶ Ἰσραὴλ οἱ κατοιχοῦντες ἐν 
τῇ Ἰουδαία πάντα ὅσα ἐποίησεν Ὀλοφέρνης τοῖς ἔθνε- 
σιν, ὃ ἀρχιστράτηγος Ναδουχοδονόσορ βασιλέως Ἀσσυ- 
ρίων, καὶ ὃν τρόπον ἐσχύλευσε πάντα τὰ ἱερὰ αὐτῶν, 
χαὶ ἔδωχεν αὐτὰ εἰς ἀφανισμὸν, 

ἃ. χαὶ ἐφοδήθησαν σφόδρα σφόδρα ἀπὸ προςώπου 
αὐτοῦ, χαὶ περὶ Ἱερουσαλὴμ χαὶ τοῦ ναοῦ Κυρίου Θεοῦ 
αὐτῶν ἐταράχθησαν 

8. ὅτι προσφάτως ἦσαν ἀναδεδηχότες ἐχ τῆς αἰχμα- 
λωσίας, καὶ νεωστὶ πᾶς ὃ λαὸς συνελέλεχτο τῆς Ἶον- 
δαίας, καὶ τὰ σκεύη, χαὶ τὸ θυσιαστήριον, χαὶ ὃ οἶχος 
ἐκ τῆς βεδηλώσεως ἡγιασμένα ἦν, 

4. χαὶ ἀπέστειλαν εἰς πᾶν ὅριον Σαμαρείας, χαὶ 
Κωνὰς, καὶ Βαιθωρὼν, καὶ Βελμὲν, καὶ Ἱεριχὼ, χαὶ 
εἰς Χωῤὰ, καὶ Αἰσωρὰ, χαὶ τὸν αὐλῶνα Σαλὴμ., 

δ. καὶ προχατελάθοντο πάσας τὰς χορυφὰς τῶν ὀρέων 
τῶν ὑψηλῶν, καὶ ἐτειχίσαντο τὰς ἐν αὐτοῖς χώμας, χαὶ 
παρέθεντο εἷς ἐπισιτισμὸν εἰς παρασχευὴν πολέμου, ὅτι 
προςφάτως ἦν τὰ πεδία αὐτῶν τεθερισμένα. 

6. Καὶ ἔγραψεν Ἰωαχὶμ. ὃ ἱερεὺς ὃ μέγας, ὃς ἦν ἐν 
ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐν Ἱερουσαλὴμ., τοῖς χατοιχοῦσι 
Βετυλούα, χαὶ Βετομεσθαὶμ. ἥ ἐστιν ἀπέναντι ᾽ἔσδρη- 
λὼν, χατὰ πρόςτωπον τοῦ πεδίου τοῦ πλησίον Δωθαΐ ᾿ 

7. λέγων, διαχατασχεῖν τὰς ἀναβάσεις τῆς ὄρει- 

ΙΟΥ̓ΔΙΘ. Κεφ. Δ΄. 

ΟΑΡΌΤ Π|. 

1. Ελ πιίδοσυπί δὰ θυ Ὡυπιϊοβ Ὑογ 8 ρδο οἷ, ἀΐ- 
Ορηί68 : 

2. Ἐ6Ο6 08 ρμιυογὶ ΝΑΌΙΟΠΟἀΔΟΏΟΒΟΥΓ ΓΟΡίΒ τηδρηΐ δάβυηηβ 
ΟΟΓΆΠῚ ἴ6, υἱογα ΠΟ 5 δἰουὶΐ μ᾽ δοϊϊι πὶ αβί (Δοϊδὶ ἔπ. 

3. Εσοδ Υἱ]Ἱα ἠοδίγϑο, οἱ οπιηΐβ δι ρι}8 {ΓῚ Ἰσογαῃ, οἱ 
ἄτοραβ οἱ δγηιθηίδ, οἱ οἵῇηθ8 πηδηᾶγδ (Δ ΡΟΓΠΔΟΌ]ΟΓΙῺ Π0- 
βίγογυῃη δά ϑυηί δηΐο [Δοίθι ἔυδη), υἱόγα φυοπιοῦο ρἰδουογίΐ 
Εἰ ὲ. ; 

ά. Ἐσοα οἱ οἰν (4.65 Ὠοβίγοο, οἱ Πα] (Δη65 ἰηῃ οἱβ 96 γΥΪ ἰυΐ 
βυηΐ : γϑηΐθη8 ὀσΟῦΓΓΟ οἷ8 ργοῦῖ 6ϑἴ θοηυμ πῃ οου}}8 (8. 

“ 
5. Ελ δάνηγυῃ Υἱγί δὰ ΟἹορβοόγηθηι, οἱ δΔημυπταγνογυηὶ 

οἱ βδοουπάυπ) τοῦθ ἰδ 6. 
8, Εἰ ἀοϑοθπάϊί Βυρ 6 πηδε  ἰτδπ ἶρ86 οἱ νἱγία οὐυ5, οἱ 

ῥγανϑιἷδ ροϑιυϊ ἰῃ εἰν 1} 08 ὀχοοὶβίβ : οἱ δϑϑυχηρϑὶϊ ὁχ οἷβ 
ἴῃ ΠΕ βοοίαἰδίοιι Υἱγοϑ οἱθοίοβ, Ϊ 

7. εἰ βΒυβορρογαηΐ ουπὶ ἱρϑὶ, οἱ οὐγηῃίβ γορσίο 8.) Δο 68 60- 
Γὺὰπ) Οὐ πῇ οΟγοη 8 οἱ ΟΠογὶδ οἱ {ὐτηρδηΐβ. 

8. Ἑλ ἀοιηο!υ8 οδἱ Οπλη68 68 ΘΟγΠ], οἱ 005 ΘΟΓΙΠ 
οχοίάϊξ. Εἰ ογαὶ ἀδογοίι τ οἱ ΘχἰογΠΠ ΏΔΓΟ ΟΠ Π68 ἀ608 ἴοΓγ, 
αἱ ἰραὶ 5011 ΝΑΌΟυΘΠΟΔΟΠΟΒΟΥ ϑογυίγοηΐ οἴμηθδ σοηΐεβ, οἱ 
ΟἸΏΠ6Β ᾿ΐησυξο οἴ ΟΠΊΠ68 ἰΓἰδυ8 Θογιπὶ ἰηγοζδγοηῖ Θ0 πὶ ἰῃ 

ἄουμι. 

9. Εἰ νοηΐξ βιροῦ ἰδοίθηι Ἐϑάγοοη ἤγορο Ὠοίδοδῃμ, 4088 
Θβὲ οοηΐγα ϑοσδ ὨηδηδΠ) ψι08585, 

10. οἱ οδϑιγαπηοίδίυϑ δὲ ἰη ἴθ αθθϑ οἱ ΒΟΥ Ὠάγυτ οἷνὶ- 
(αΐοηι, οἱ (υἱὲ δ᾽ πηθηβοπὶ ἀΐογυπι δὰ οοἰ σοπαδ οχηηία ἰῃ}- 
Ῥοαϊπηθηίδ Υἱγία 18 δι186. 

ΟΑΡΌΤ ΙΥ. 

1. Εἰ δυάἱογυηΐ ΠἸϊΐ 15γ8ο] ἢ (δηΐ68 ἰη Ζυάδ'δ οἴηηΐδ 
φυδουπίχιο δοογαὶ ΟἸΟροστ 5 βοη δ.5., ῬΓΐΏΟΘΡ5 ΓΑ ἐ ΠΣ (ἴδ 

ΝΑΒυΘΠοάοηοϑονῦ τορὶβ Αβϑυγίοσυ), οἱ φυοιηοάο βροϊίανογαί 
οπηηίΐδ ἴθ 0]8 οᾶγυ μι, οἱ ἀρδάργαί 68 ἰῃ μεγα  ἰοπθαι, 

. οἱ (Ππηυογυηὶ νὰ] ὰς νδ]ὰ 6 ἃ ἴδοϊθ ἀ}.8, οἱ ὕγο θσυβδι ο πὶ 
οἴ ἰοπρ]ο Ὠομἰηΐ Ὀδὶ 580} ἰυγθαιὶ δυηί : 

3. αυοῃίβηι ΓΟΟΘη(ΟΓ ἀϑοοηἀογδηΐ 6 σδρί Υἱ (αἴθ, οἱ ΠΌΡΟΥ 
ομηΐβ ΡΟρυ]υ8 οΟἸ δοίυ8 ἔπογαῖ ᾿υάδρδδ, οἱ γαβϑᾶ, οἱ δἰίδγε, 
οἱ ἀοπμηυβ οχ μοὶ υ[]10η6 ἰυογδηὶ βδποιΠοδίδ, 

4, ΕΠ πϊβογυηΐ ἰῃ ΟΠηθΠ ἰοΥΐηυ 1 ϑαπιλγίδο, αἱ Οοηδ8, 
οἱ Βωίπογοῃ, οἱ Βεϊηθη, οἱ Το γίοῃο, οἱ ἰῃ ΟΠοθ δ, οἴ Αβογᾶ, 

οἱ γΔ]] τὰ 8 θη}, 
5. οἱ ργβοσουρδγογυηΐὶ ομηηἶα οδουπιίπδ πιοηϊ πὶ 6Χ- 

οΟἰβογυπι, οἱ πηι Γ8 οἰγουιμηδοάογυηίΐ ρᾶρο8β 4υὶ ἰῃ οἶδ, οἱ γθ - 
Ροβϑυογυμῃῖ ἰῃ γοηὶ [γυπιοηϊδγίαπι δὰ δρραγαίυπι 6], χυο- 
εἶδ ΓοΟθηΐον Πιογαηΐ οδηιρὶ ἱρϑΟΓΌΠ1 ἀδηγρϑδὶ. 

ὃ. Εἰ βογίρβὶϊ 7οδοὶπ) βδοογὰο8 ππᾶρπυβ, φυΐ ογδὶ ἰη ἀΐεθυϑ 
1115. ἐπ Φογιβδίοιη, πο ἰδηςἰυ8 ΒΕΔ, οἱ Βοϊοπηθϑ πδθη) 
4υδ 6ϑἰ ὁ γοζίοπα Ἐϑβάγοϊίοῃ, βθρου ἰδοίθηι οδηιρὶ 4} ργορΘ 
οι δἰπι, 

1. ἀϊοοηβ8, ΟὈ ΠΟΓῈ ἀϑΟΘΠΒἰ0ῺΡΒ ἰμ81..5 πιοιιἰδηδρ, Ζυοῃ ἶΔΠ} 
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γῆς, ὅτι δι᾽’ αὐτῶν ἦν ἡ εἴςοδος εἰς τὴν Ἰουδαίαν " καὶ ἦν 
εὐχερῶς διακωλύσαι αὐτοὺς προςδαίνοντας, στενῆς τῆς 
προςθάσεως οὔσης, ἐπ᾽ ἄνδρας τοὺς πάντας δύο. 

8. Καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ισραὴλ χαθὰ συνέταξεν αὖ- 
τοῖς ᾿Ιωαχὶμ. ὃ ἱερεὺς ὃ μέγας, χαὶ ἢ γερουσία παντὸς 
δήμου Ἰσραὴλ, οἱ ἐκάθηντο ἐν Ἱερουσαλήμ. 

9. Καὶ ἀνεθόησαν πᾶς ἀνὴρ Ἰσραὴλ πρὸς τὸν Θεὸν 
ἕν ἐχτενΐᾳ μεγάλη, καὶ ἐταπεινοῦσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν 
ἐν ἐχτενίᾳ μεγάλη, 

το. αὐτοὶ χαὶ αἵ γυναῖχες αὐτῶν, καὶ τὰ νήπια αὐ- 
τῶν, καὶ τὰ χτήνη αὐτῶν χαὶ πᾶς πάροιχος ἢ μισθωτὸς, 
χαὶ ἄργυ ὄνητος αὐτῶν, ἐπέθεντο σάχχους ἐπὶ τὰς 

ύας αὐτῶν. 
τι. Καὶ πᾶς ἀνὴρ Ἰσραὴλ χαὶ γυνὴ, τὰ παιδία, 

καὶ οἱ κατοιχοῦντες ἐν Ἱερουσαλὴμ, ἔπεσον χατὰ π 
πὸν τοῦ ναοῦ, χαὶ ἐσποδώσαντο τὰς χεφαλὰς αὐτῶν, 
χαὶ ἐξέτειναν τοὺς σάχχους αὐτῶν χατὰ πρόζτωπον Κυ- 
ρίου καὶ τὸ θυσιαστήριον σάχχῳ περιέδαλον, 

1. καὶ ἐδόησαν πρὸς τὸν Θεὲν Ἰσραὴλ ὁμοθυμαδὸν 
ἐχτενῶς, τοῦ μὴ δοῦναι εἰς διαρπαγὴν τὰ νήπια αὐτῶν 
καὶ τὰς γυναῖχας εἰς προνομὴν, καὶ τὰς πόλεις τῆς χλη- 

ίας αὐτῶν εἰς ἀφανισμὸν, χαὶ τὰ ἅγια εἷς βεδή- 
Ὅμοια καὶ ὀνεϊδισμὸν, ἐπίχαρμα τοῖς ἔθνεσι. 

13. Καὶ εἰςήχουσε Κύριος τῆς φωνῆς αὐτῶν, καὶ εἷς- 
εἴδεν τὴν θλῖψιν αὐτῶν. Καὶ ἦν ἐ λαὶς νηστεύων ἧἥμέ- 
ρας πλείους ἐν πάσῃ τῇ Ιουδαίᾳ καὶ Ἱερουσαλὴμ., χατὰ 
πρόζωπον τῶν ἁγίων Κυρίου παντοχράτορος. 

τι. Καὶ Ἰωαχὶμ ὁ ἱερεὺς ὃ μέγας καὶ πάντες οἱ πα- 
ρεστηχότες ἐνώπιον Κυρίου, ἱερεῖς χαὶ οἱ λειτουργοῦν-- 
τες Κυρίῳ, σάχχοὺς περιεζωσμένοι τὰς ὀσφύας αὐτῶν, 
προςέφερον τὴν ὁλοχαύτωσιν τοῦ ἐνδελεχισμοῦ, καὶ τὰς 
εὐχὰς, καὶ τὰ ἑχούσια δόματα τοῦ λαοῦ, 

15. χαὶ ἦν σποδὸς ἐπὶ τὰς χιδάρεις αὐτῶν, καὶ ἐδόων 
δ ὰς Κύριον ἐκ πάσης δυνάμεως εἷς ἀγαθὸν ἐπισχέψα-- 

αι πάντα οἶχον Ἰσραήλ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄. 

ι. Καὶ ἀνηγγέλη ᾿Ολοφέρνῃ ἀρχιστρατήγῳ δυνά- 
μεως Ἀσσοὺρ, διότι οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ παρεσχευάσαντο 
εἰς πόλεμον, καὶ τὰς διόδους τῆς ὀρεινῆς συνέχλεισαν, 
χαὶ ἐτείχισαν πᾶσαν χορυφὴν ὄρους ἱψηλοῦ, χαὶ ἔθηχαν 
ἐν τοῖς πεδίοις σχάνδαλα. κοὐ ἣ ) 

4. Καὶ ὠργίσθη θυμῷ α, καὶ ἐχάλεσε πάντας 
τοὺς ἄ ἄξιαι Μωὰδ᾽, καὶ τοῖς στρατηγοὺς Ἀμμὼν, 
χαὶ πάντας σατράπας τῆς παραλίας, 

8, χαὶ εἶπεν αὐτοῖς’ Ἀναγγείλατε δή μοι, υἱοὶ 
Χαναὰν, τίς ὁ λαὸς οὗτος ὁ παδὴν νος ἐν τῇ ὀρεινῇ, καὶ 
τίνες ἃς κατοιχοῦσι πόλεις, καὶ τὸ πλῆθος τῆς δυνάμεως 
αὐτῶν, καὶ ἐν τίνι τὸ χράτος αὐτῶν, καὶ ἣ ἰσχὺς αὐτῶν, 
καὶ τὶς ἀνέστηχεν ἐπ᾽ αὐτῶν βασιλεὺς ἡγούμενος στρα- 
τηγίας αὐτῶν, 

4. χαὶ διὰ τί κατενωτίσαντο τοῦ μὴ ἐλθεῖν εἷς ἀπάν- 
τησίν μοι παρὰ πάντας τοὺς χατοιχοῦντας ἐν δυσμαῖς. 

6. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν Ἀχιὼρ δ ἡγούμενος πάν-- 
τῶν υἱῶν Ἀμμών’ Ἀχουσάτω ἕ δ κύριός μου λόγον ἐκ 

τοῦ δούλου σου, καὶ ἀναγγελῶ σοι τὴν ἀλή- 
θειαν περὶ τοῦ λαοῦ ὃς κατοικεῖ δ ὀρεινὴν ταύτην, 
πλησίον σου οἰχοῦντος, καὶ οὐχ ἐξελεύσεται ψεῦδος ἐχ 
τοῦ στόματος τοῦ δούλου σου. 

ῬοΥ 688 ΘοΓδὶ ἰη(τοὶϊϊ8 ἰῃ Τα ἀδοδπὶ : οἱ ογαῖ ἴδαϊ!ο ὑγο ίθογο 
608 δοοοάθηϊε8, σχυοά δηρυδίῃβ δούθββϑὺ8 ογαῖ, ἀπο08 ϑυροῖ 
ΟἸΠ6Β Υἱγοθ. 

8. Εἰ (δοοτηηϊ 41 [6γϑοὶ βίοι! οομϑείυἱἐ 6ἰ58 Τοδοίπλ 58- 
Οδγὰο8 τηΔρΏΠ8, οἱ ϑοηδίαδ ὑπ  γοσγϑὶ ῬΟΡΟΪὶ [8 γδ6], χυὶ 86- 
ἀοῦδηί ἰῃ 7ογυβδί θη. 

9. Εἰ ἀχοϊδιηδυθγιηΐ ΟἸΏἢ 8 Υἱν ἴβγδοὶ δὰ Ὠόυτω ἰὴ ἰῃ- 
βίδῃ[ἰὰ τηᾶζηδ, οἱ Πυμπ) Δ γογυηΐὶ δηΐπλλ8 δαδὲ ἰῃ ἱποῖδηϊα 

Ἰρδρηδ, 
10. ἱρεὶ οἵ ὑχοόῦθβ ἰρβογθ, οἱ ἰηίβηΐοδ ἱρβογατ, οἱ υ- 

ἸηδὩ8 ἰρϑογυῃ) : δὲ οζῃηῃὶβ ἰῃ60}8 γοὶ Πογοθῃδυΐαδ, γα] δΓ- 
ξοηῖο οιηρία8 ἰρδογυπλ, ἱπηροδυογυηΐ βδ0008 δυροῖ ᾿υμ σὲ 
8108. 

11. Εϊ ομηηὶβ Υἱἷν 18γ86] οἵ τ 16 Γ, ραοεὶ, οἱ Πδϊδη[68 ἴῃ 
Φεσυβδίο, οδοϊἀογυηΐί δὰ ἰδοίθλ ἰδηρὶὶ, οἱ οἰῆστο οθἢ- 
Βρογβοσυηῖ οἂρί (δ δυᾶ, οἱ ἀχίοηἀογθπί 880008 8008 δὰ (Δοίοἔη 
Ῥοιμἰηὶ : οἱ δἰίδγο ϑ86οο οἰτουπιίοχογιηΐ, 

12. οἱ οἰδιρδυοσιηί δὰ Ὀθυπ) 1[5γδοὶ ΔΗ Π [ΟΥ δϑοίἀυα, 
Σ ποη ἀδγοὶ ἰῃ ἀϊγεριἰοποῦι ἰηίδηΐ6 8 ἱρϑογι οἱ χοόγαβ ἰῃ 
Ῥιοοάδῃι, οἱ οἰ} δίοβ Ὠδογθὰδι18 ἱρδογυῃι ἰῃ ρογά ἰοηαῃι, οἱ 
βδηοίδ ἰῃ Ρο]](ἰοηθῶ οἱ ορργοῦγίυπι, ραυάΐυηι φοιίθιι8. 

13. Εἰοχδυάίνι 1)οηλίηυ8 γοθο ὀογυῃ, οἱ ἰηδροχίξ {τὶ- 
Ὀυϊδιϊοηοιῃ θογυμ). Εἰ (υἱδ ΡΟΡΌΪυΒ [οὐ υΔη8 αἰἶδ8 Ρ]υγοδ ἴῃ 
οχηηὶ Φυάδρα οἱ 7Ζογυδβδιθηι, δὰ (δοίοπι ϑδηοίογσυι Ὀοὲ ομηί- 
Ροί(θηῖ 8. 

14. ἘΠῚ ]οδοίιη βδοθγάοϑ πλδβηυ8 οἱ ΟΠη68 8588(6 168 
δηία οιμηίηυπι, βδοογάοίθ8 οἱ πιϊηἰδίγϑηί68 Ὠοηλίηο, 880οἱ5 
δοοσίηοιϊἑ ἸΏ θο8 βυο8, ΟΥδΓοδηΐ πο]οοδυβίομῃδ ᾿υυἷ8 δ8- 
οἰ βοὶ, οἱ νοΐδ, οἵ βϑροηίδηοα ἀοῃὰ ρορυϊ!, 

15. οἱ ὀγδῖ Οἷηἶδ ΒΌΡΟΥ οἰάδγαδ θοῦ πι, οἱ οἰδιηδυδηί δὰ 
Ῥοχρίηυτη ΟΧ οπιηΐ Υἱγία (8 ἰὴ Ὀοπῦι Υἱδίϊδγο οπημεμ ἀ0- 
Γαι 18 Γδοὶ. 

ΟΘΑΡΌΤ Υ. 

1. Εἰ πυμεδίυῃ 68. ΟἹορ Θγΐ ᾿τίηοὶρὶ Υἱγίυ 18 ΑΒΒΌΓ, 
φυΐδ 11} ΙΒγϑοὶ ραγδιἱ δγδῃὶ δὰ ργϑ υπι, οἱ ἰγδῃβὶϊι}8 πηοη- 
ἰδ οοῃοϊυϑογδηΐ, οἱ ταυγὶβ οἰΓουπγἀρασγδῃί ΟΠΊη6 ὁ861!- 
ἸῺΘΏ ΤΟὨ 18 ὀχ οἰδὶ, οἵ ροδυσγδηΐ ἰῃ οδηρὶθ ϑοδῃ 818. 

2. ἘΠ ἰγϑίυ8 δὲ ΓΓΟΛῸ τ]ὰθ, οἱ νοσαῦίξ ΟΠ 68 Ὀγίῃοῖ 
Ῥ65 ΜΟΔΌ, οἱ ἀυοθ8 ΑἸΠΊΟΏ, οἷ ΟἸΏΠ68 θδ[ΓΔΡΔ8 ΓΛΔΙΪΙΠι85, 

8. οἱ ἀϊχὶξ οἷ : Απηυπίίδία ἢθΠῸ τἰΐ, ΗΠ ΟἸδηδδη, 
4υΐδ Ρορυ 8 Ὠΐσς ΒΔ) 88 ἴῃ πιοηίδηδ, οἱ συυιϑθῦδη) 4085 Πἃ- 
Ὀϊδηΐ εἰν ἰΔί68, οἱ συ τυ] υάο γἱγίυ 8 δογυπὶ, οἱ ἴῃ 
400 ροϊοϑίδ8 ὀογαπι, οἱ ἑοτε 0 Θογυ, οἱ 4υΐβ ϑυγτοχὶϊ 
ΒΌΡΟΥ 6008 ΓΟχ ἀὺχ ὀΧοΓΟ [8 ΘΟΓΙΠῚ, 

4. οἵ ΟὟ ὀΓοΧδζοηΐ ἀοΓβυπ υἱ ΠΟ. γτοδίγοηΐ ἴῃ ὀοσυγϑυ 

, ῬηΪηΐ ὈΓΘΘΊΘΥ ΟΙΏΠΘΑ ΠΑΡ Δη(65 ἱῃ οὐοοἰἀοηίθ. 
δ. Εἰ ἀἰχὶὶ δὰ δου Αομΐοῦ ἀὰχ οππηΐυπ ἢ] ογαπι ΑἸΏΠΊΟΩ : 

Αὐάϊαὶ, φυδρϑο, ἀομηίηα8 τυ 8 ὙοΓΌυ 6Χ ΟΓΟ δοιυΐ ἰυἱ, οἱ 
δηηυηίίδθο {ἰδὲ νογ ἰδίθηι ἀδ ρόρυ]ο φυΐ Παρ (81 πηοῃΔηδηι 
δῆς, δΙῸΡΟ [6 ἰδ} ίδηίδ, οἱ ποῦ οχίίξ πιοηἀδοίυ) ΘΧ ΟΓΟ 

ΒΟΙ͂ΥΪ ἰυἱ. 



20 ΙΟΥ̓ΑΙΘ. 

6. Ὁ λαὺς οὗτός εἰσιν ἀπόγονοι Χαλδαίων, 
7. καὶ παρώχησαν τὸ πρότερον ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ, 

ὅτι οὐχ ἐδουλήθησαν ἀχολουθῆσαι τοῖς θεοῖς τῶν πατέ- 
ρὼν αὐτῶν οἱ ἐγένοντο ἐν γῇ Χαλδαίων, 

8. καὶ ἐξέδησαν ἐξ δὲοῦ τῶν γονέων αὐτῶν, καὶ 
προςεχύνησαν τῷ Θεῷ τοῦ οὐρανοῦ, Θεῷ ᾧ ἐπέγνωσαν, 
χαὶ ἐξέδαλον αὐτοὺς ἀπὸ προςώπου τῶν θεῶν αὐτῶν, 
καὶ ἔφυγον εἰς Μεσοποταμίαν, καὶ παρῴχησαν ἐχεῖ 
ἡμέρας πολλάς. 

9. Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς αὐτῶν ἐξελθεῖν ἐκ τῆς παροι- 

χίας αὐτῶν, καὶ πορευθῆναι εἷς γῆν Χαναὰν, χαὶ χα- 

τῴχησαν ἐκεῖ, καὶ ἐπληθύνθησαν χρυσίῳ καὶ ἀργυρίῳ 
χαὶ ἐν χτήνεσι πολλοῖς σφόδρα. 

ιο. Καὶ χατέῤησαν ἰς Αἴγυπτον, ἐχάλυψε γὰρ τὸ 
πρόςωπον τῆς γῆς Χαναὰν λιμὸς, καὶ παρῴκησαν ἐκεῖ 
μέχρις οὗ διετράφησαν. Καὶ ἐγένοντο ἐκεῖ εἰς πλῆθος 
πολὺ, καὶ οὐχ ἦν ἀριθμὸς τοῦ γένους αὐτῶν. 

ιι. Καὶ ἐπανέστη αὐτοῖς ὃ βασιλεὺς Αἰγύπτου, χαὶ 

χατεσοφίσαντο αὐτοὺς ἐν πόνῳ καὶ ἐν πλίνθῳ, καὶ ἐτα- 
πείνωσαν αὐτοὺς καὶ ἔθεντο αὐτοὺς εἰς δούλους. 

12. Καὶ ἀνεόδησαν πρὸς τὸν Θεὸν αὐτῶν, χαὶ ἐπά- 

ταξε πᾶσαν τὴν γῆν Αἰγύπτου πληγαῖς, ἐν αἷς οὐχ ἦν 

ἴασις" καὶ ἐξέδαλον αὐτοὺς οἱ Λἰγύπτιοι ἀπὸ προςώπου 

αὐτῶν, 
13. καὶ κατεξήρανεν ὃ Θεὸς τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν 

ἔμπροσθεν αὐτῶν, 
14. χαὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς δδὸν τοῦ Σινὰ, καὶ Κάδης 

Βαρνὴ, καὶ ἐξέθαλον πάντας τοὺς χατοιχοῦντας ἐν τῇ 

ἐρήμῳ, 
16. χαὶ ᾧχησαν ἐν γῇ ̓ Δμοῤῥαίων, καὶ πάντας τοὺς 

᾿Εσεξωνίτας ἐξωλόθρευσαν ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτῶν " καὶ δια- 

βάντες τὸν Ἰορδάνην ἐκληρονόμησαν πᾶσαν τὴν ὄρει- 
γήν. : 

ι6. Καὶ ἐξέδαλον ἐχ προςώπου αὐτῶν τὸν Χαναναῖον, 

καὶ τὸν Φερεζαῖον, καὶ τὸν Ἰεδουσαῖον, καὶ τὸν Συχὲμ, 
χαὶ πάντας τοὺς Γεργεσαίους, χαὶ χατῴχησαν ἐν αὐτῇ 

ἡμέρας πολλάς. 
17. Καὶ ἕως οὐχ ἥμαρτον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ αὐτῶν, 

ἣν τὰ ἀγαθὰ μετ᾽ αὐτῶν, ὅτι Θεὸς μισῶν ἀδικίαν μετ᾽ 

αὐτῶν ἐστίν. 

15. Ὅτε δὲ ἀπέστησαν ἀπὸ τῆς ὁδοῦ ἧς διέθετο αὖ- 

τοῖς, ἐξωλοθρεύθησαν ἐν πολλοῖς πολέμοις ἐπὶ πολὺ 

σφόδρα, χαὶ ἠχμαλωτεύθησαν εἰς γῆν οὐχ ἰδίαν, χαὶ ὃ 

γαὺς τοῦ Θεοῦ αὐτῶν ἐγενήθη εἰς ἔδαφος, καὶ αἵ πόλεις 

αὐτῶν ἐκρατήθησαν ὑπὸ τῶν ὑπεναντίων. 

ι9. Καὶ νῦν ἐπιστρέψαντες ἐπὶ τὸν Θεὸν αὐτῶν ἀνέ- 

ὅησαν ἐχ τῆς διασπορᾶς οὗ διεσπάρησαν ἐχεῖ, καὶ κα- 

τέσχον τὴν Ἱερουσαλὴμ οὗ τὸ ἁγίασμα αὐτῶν, καὶ χα- 

τῳχίσθησαν ἐν τῇ ὀρεινῇ, ὅτι ἦν ἔρημος. 

0. Καὶ νῦν, δέσποτα χύριε, εἶ μέν ἐστιν ἀγνόημα 

ἐν τῷ λαῷ τούτῳ, καὶ ἁμαρτάνουσιν εἷς τὸν Θεὸν αὐ-- 

τῶν, καὶ ἐπισκεψόμεθα ὅτι ἐστὶν ἐν αὐτοῖς σχάνδαλον 

τοῦτο, καὶ ἀναδησόμεθα καὶ ἐκπολεμήσομεν αὐτούς. 

οἱ. Εἰ δὲ οὖχ ἔστιν ἀνομία ἐν τῷ ἔθνει αὐτῶν, πα- 

ρελθέτω δὴ ὁ χύριός μου, μήποτε ὑπερασπίση ὃ Κύριος 

αὐτῶν καὶ ὃ Θεὸς αὐτῶν ὑπὲρ αὐτῶν, καὶ ἐσόμεθα εἰς 

ὀνειδισμὸν ἐναντίον πάσης τῆς γῆς. 
“3. Καὶ ἐγένετο, ὡς ἐπαύσατο Ἀχιὼρ λαλῶν τοὺς 

λόγους τούτους, χαὶ ἐγόγγυσε πᾶς ὁ λαὸς ὃ κυχλῶν τὴν 

Κεφ. Ε. 

6. Ῥορυ]ϊὰ8 [᾿ς ουπὶ ργορπδιὶ οχ ΟἹ] ἀδε8, 
7. οἱ ἱποουογιηϊ δηΐσᾷ ἰη Μοϑοροίδιηϊα, φυοηΐδιπι! ὨοΪυ.6- 

Γιηΐ βοαυΐ ἀ608 Ῥδῖγυπι βυόγιπὶ αυΐ [γα ῃΐ ἰῃ ἴογγα (}}]- 
ἀφογυηι, ν 

8. οἱ αἀϊρταβδὶ βυηΐ 6 Υἱᾶ μδγοηΐυ βυοππιη), οἱ δάυγανο- 
τυηί Ποῖ ΟΟἸ;, θυ 4ιθπὶ ΟΟρπηογυθγιηΐί, οἱ οὐοσογιηῖ 

608 ἃ ίδΔεία ἀοογῦπι βυογυπι, οἱ ἰυξοτυηῖ ἰη Μοδοροίδηιίδῃι, 
οἱ ἱῃοο!υοσπιμί ἰδὲ ἀϊ65 πηι} {08. 

9. Εἰ ἀϊχ!έ ὍθυΒ οοτυπ υἱ οχίγοηΐ ἀ6 ἱποοϊδίῃ δυο, οἱ 
ἰγοηΐ ἰη ἰογγαπ) ΟΠ δηδΔη, οἱ δ νογυπὶ ἱδί, οἱ τη 0 }- 
οδἰϊ ϑιυπῖ δ1Ὸ οἱ ἀγβθηίο οἱ ἰῃ ρϑοογίθυϑ8 πλυ} 118 ν]46. 

10. Εἰ ἀσϑορῃάογαῃέ ἴῃ Ἐσγρίυϊ, οροττπιογαῖ θηΐπὶ (δείθηι 
ἰογτϑὸ ΟΠ δηδδῃ (ΔΠ|68, οἵ ἱποοϊποππιηὶ ἰδὲ φυοδάυκαυς δυοςίὶ 
βυηΐί. Εἰ (Δοἰΐ δυπέ ἰδὲ ἰῃ πιυϊ υάϊποη) ρΡ]υΓὶπηαπι, οἱ ποὺ 
ογδῖ ὨΠΠΊΘΙ18 σοηθι 8 ΘΟΓΆΌΠΙ. 

11. Εἰ ἰηδυττγοχὶὶ οἷ8 τὸχ Ἐρυρίὶ, οἱ ογουμηνοπογυπὶ 605 
ἰη Δ οτγα οἱ ἰδίογα, οἱ Πα υ γι ηΐ 608 οἱ ροβυδγυπὶ 608 
ἴῃ ΒΟΓΥΟϑ. 

1. ἘΠ ὀχοϊαιηδυογαηΐ δὰ Ῥουπὶ δυυτι, οἵ ρογουϑϑὶϊ τηΐ- 
γΟΓΒΔΠ ἰοττᾶπη ΞΕΡΥΡΙΪ ρ]αρὶθ, ἰπ χυϊθυ8 ΠΟῚ δΓγὰΐ ουΓδ- 
(ἰο : οἵ 6) οοογαμῖ 608 ΕΦΎΡΙ ἃ ἴδοίο βυᾶ, 

13. οἱ ὀχϑίοοδυ  ΠΘῸΒ ΓΟΌΓΙΠῚ ΠΊΔΓΘ δηῖ6 608, 

14. οἱ ἀυχὶΐ 605 ἴῃ Υἱδῖῃ) δίηδ, οἱ σδὰθϑ Βδγηῃο, οἱ οὐδθθ- 
τυηΐ οπλπθ8 ΠΟ Δηϊ68 ἰῃ ἀσϑογίο, 

15. οἱ Πδοϊαγογαηί ἰἱῃ ἴογγᾶ ΑἸΠΙΟΙΤΙ ΡΟΓΌΠῚ, οἱ ΟΥἸΔΠ ΘΒ 
ἘΞοδοηΐίδ5 οχιοιτηϊπδευηΐ 1 (ογιἰ υἀηα 808 : οἱ ἰγδηδουῃ- 

[65 Ζογάδῃοηιν ποογοάϊίδγαπΐὶ υπΐγογϑδηι πποπίΔηδ). 

16. Εῤ οὐοοογαηξ ἃ ἴδοϊα δυὰ ΟἸδηδηδαπη, οἱ ῬθδΓΕ- 
Ζξοαπι, οἱ οθυδβδουηι, οἱ Ιρβυπὶ 5 ΟΠ), οἱ οπηθδ (οΓ- 

β688508, οἱ ἱπῃδοϊδγυπὶ ἰῃ 68 ἀ͵685 πιυ]ῖοϑ. 

17. Εἰ φυοδάυθαιια ποῆ ροοοδυογιηΐ ἴῃ οοηβροοία Ἀεὶ 
βυΐ, Τυογυηὶ Ὀοπᾶὰ οὐπὴ οἷθ, αυοπίαπη Ὠδὺ8 οὐΐο ἰΝα!»6ῃ8 

ἱπ) δι} πᾶπι οὐπὶ 615 681. 

8. Οὐδηάο δυΐομη γοοδθϑβογιηΐ ἃ υἱᾶ αυδῆὴ ἀἰδρνοϑυὶὶ 

οἶβ, ὀχίογτηίηδί! βυηΐ ἰπ πλι} {18 θ61}18 ]υγπιαη) ν]ὰδ, 
εἰ οἂρίἱνὶ ἀυοί! δυῃΐ ἐπ ἴδγγαη ΟῚ ργορτγίδπι, οἱ ἰθῃ 110} 
οἱ ἰρβογιπὶ (δοίη Θὲ ἴῃ ραΥυϊπιθηίυπι, οἱ οἰ ν 868 ΘΟΓᾺΠ, 
οδρίδε δυηΐ 80 Δα Υδδ 8. 

{9. Εἰ πυης τογογίθηίο5 δ Ὠοὺπὴ δυπι Δϑοθηαογηπΐ ὁ 
ἀἰϊϑραγβίοπο υδὶ ἀΐδρογϑί ἰυδγυπὶ {Π|6, οἱ ἰοπυσγυηΐ 96 γι- 
Βδίϑθπι υδὶ βαποίυδγίυπι δογυμῃ, οἱ ΠΔΌΪ γα: ἰῃ τηοηίδηδ, 

υομπίδπι οΓαὶ ἀδϑοσία. 

40. Εἴ ὐπὸ, ἀοπιίπαῖος ἀοπιίης, 5 αυ ά6η) 65ἱ ἱρῃογδηίία 
ἴῃ ρορυΐοοο, οἱ ρϑοσαηῖ ἴῃ Ὠδυπὶ βυυπι, οἱ υἱἀθ πηι χυΐδ 
οϑῖ ἰὴ οἱβ βοδηάδιυι ἰιοο, οἱ δϑοθηάδηγβ οἱ ἀθθο δ πλυ5 

608. 

41. δὶ δυίοτῃ ποῃ 6ϑί ἰῃ! υϊ8 ἰῃ σοη6 ἱρβογυπι, ᾿γδοῖου- 
οδΐ, φυῶδο, ἀοπιίδυ8 τηθυδ, ἢ6 ἔογία ὑγοίοραϊ Ποηιίηι8 

δογυη) οἱ Ποῦ ΘΟΓΙΠῚ ρΓῸ ἰρ 518, οἱ δγίπγυ8 ἰῇ ΟΡΡΓΟΌΓΙΙΠ) 

ΟΟΥΔΓΩ ΟἸΠηΐ ἴοΓτᾶ. 

42. Εἰ [Δοίυχη οδὶ, υἱ οα58αυὶϊ, ΑΟδΐοῦ ΟΠ ΠΒ ΒΟΓΠΊΟΙΘΒ 

108, οἰ πησττημγαν ὁπληΐβ ρορυ]υ8 οἰγοιπιάδῃ8 (ΔΒΘΓΏΔΟΌ] πὶ 



ΦΌΘΔΙΤΗ. 

σχηνὴν καὶ περιεστώς. Καὶ εἶπαν οἱ μεγιστᾶνες Ὀλο- 
φέρνον, χαὶ πάντες οἱ χατοιχοῦντες τὴν παραλίαν χαὶ 
τὴν Μωλό, συγχόψαι αὐτὸν, 

28. "οὗ γὰρ φοδηθησόμεθα ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ" ἰδοὺ 
γὰρ λαὸς ἐν ᾧ οὐχ ἔστι δύναμις, οὐδὲ κράτος εἰς πα- 
ράταξιν ἰσχυράν. 

44. Διὸ δὴ ἀναθησόμεθα, καὶ ἔσονται εἰς ατάδρωμα 
πάσης τῆς στρατιᾶς σου, δέσποτα ᾿Ολοφέρνη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ς!. 

ῖ. Καὶ ὡς κατέπαυσεν ὃ θόρυδος τῶν ἀνδρῶν τῶν 
χύχλῳ τῆς συνεδρείας, καὶ εἶπεν Ὀλοφέρνης ὃ ἄρχι- 
στράτηγος δυνάμεως Ἀσσοὺρ πρὸς ᾿Αχιὼρ ἐναντίον 
παντὸς τοῦ δήμου ἀλλοφύλων, καὶ πρὸς πάντας υἱοὺς 
Μωαδ' 

4. Καὶ τίς εἶ σὺ, ᾿Αχιὼρ, καὶ οἵ μισθωτοὶ τοῦ Ἐφ- 
ἣμ,, ὅτι προεφήτευσας ἐν ἡμῖν χαθὼς σήμερον, καὶ 

πρὸ τὸ γένος ἧσο αἣλ μὴ πολεμῷσαι, ὅτι ὃ Θεὸς αὐὖ- 
τῶν ὑπερασπιεῖ αὐτῶν; Καὶ τίς ὁ Θεὸς εἰ μὴ Ναδου-- 
χοδονόσορ; 

᾿ Οὔτ ἀτουτόλεδ, τὸ γράτος ἀὐνθῦ: γοῖ. ἐξόλϑ: 
ϑρεύσει αὐτοὺς ἀπὸ προςώπου τῆς γῆς, καὶ οὐ ῥύσεται 
αὐτοὺς ὁ Θεὸς αὐτῶν ἀλλ᾽ ἡμεῖς οἱ δοῦλοι αὐτοῦ πα- 
τάξομεν αὐτοὺς ὡς ἄνθρωπον ἕνα, χαὶ οὐχ ὅποστήσον- 
ται τὸ χράτος τῶν ἵππων ἡμῶν. 

4. Κατακαύσομεν γὰρ αὐτοὺς ἐν αὐτοῖς, καὶ τὰ ὄρη 
αὐτῶν μεθυσθήσεται ἐν τῷ αἵματι αὐτῶν, καὶ τὰ πεδία 
αὐτῶν πληρωθήσεται νεχρῶν αὐτῶν χαὶ οὐχ ἀντι- 
στήσεται τὸ ἴχνος τῶν ποδῶν αὐτῶν κατὰ πρόςωπον 
ἡμῶν, ἀλλὰ ἀπωλεία ἀπολοῦνται, λέγει ὃ βασιλεὺς 
Ναδουχοξονόσορ ὃ χύριος πάσης τῆς γῆς. Εἶπε γὰρ, οὐ 
ματαιωθήσεται τὰ δήματα τῶν λόγων αὐτοῦ. 

6. Σὺ δὲ, Ἀχιὼρ, μισθωτὲ τοῦ ᾿Αμυὼν, ὃς ἐλάλη- 
σας τοὺς λόγους τούτους ἐν ἡμέρᾳ ἀδικίας σου, οὐχ 
ὄψει ἔτι τὸ πρόςωπόν μου ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης, 
ἕως οὗ ἐχδιχήσω τὸ γένος τῶν ἐξ Αἰγύπτου. 

6. Καὶ τότε διελεύσεται ὃ σίδηρος τῆς στρατιᾶς μου 
καὶ ὃ λαὸς τῶν θεραπόντων μου τὰς πλευρᾶς σου, καὶ 
πεσῇ ἐν τοῖς τραυματίαις αὐτῶν, ὅταν ἐπιστρέψω. 

.. Καὶ ἀποκαταστήσουσί σε οἵ δοῦλοί μου εἷς τὴν 
ὀρεινὴν, καὶ θήσουσί σε ἐν μιᾷ τῶν πόλεων τῶν ἀνα- 
βάσεων, 

8. χαὶ οὐχ ἀπολῇ ἕως οὗ ἐξολοθρευθῇς μετ᾽ αὐτῶν. 
9. Καὶ εἴπερ ἐλπίζεις τῇ καρδίᾳ σου ὅτις οὐ ληφθή- 

σονται, μὴ συμπεσέτω σου τὸ πρόςτωπον. ᾿λάλησα, 
καὶ οὐδὲν διαπεσεῖται τῶν ῥημάτων μου. 

10. Καὶ προςέταξεν Ὀλοφέρνης τοῖς δούλοις αὐτοῦ, 
οἵ ἦσαν παρεστηκ ἐν τῇ σκηνῇ αὐτοῦ. συλλαβεῖν 
τὸν ᾿Αχιὼρ καὶ ἀποχαταστῆσαι αὐτὸν εἰς Βετυλούα, 
χαὶ παραδοῦναι εἰς χεῖρας υἱῶν Ἰσραήλ. 

11. Καὶ συνέλαθον αὐτὸν οἵ δοῦλοι αὐτοῦ, καὶ ἤγα- 
γὸν αὐτὸν ἔξω τῆς παρεμθολῆς εἰς τὸ πεδίον, καὶ ἀπῇ- 
ραν ἐκ μέσου τῆς πεδινῆς εἰς τὴν ὀρεινὴν, καὶ παρεγέ- 
νοντὸ ἐπὶ τὰς πηγὰς αἵ ἦσαν ὑποχάτω Βετυλούα. 

1. Καὶ ὡς εἰδαν αὐτοὺς οἱ ἄνδρες τῆς πόλεμος ἐπὶ 
τὴν χορυφὴν τοῦ ὄρους, ἀνέλαθον τὰ ὅπλα αὐτῶν, χαὶ 
ἀπῆλθον ἔξω τῆς πόλεως ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους᾽ 
χαὶ πᾶς ΠΡ σφενδονητὴς διεχράτησαν τὴν ἀνάδασιν 
αὐτῶν, χαὶ ἔδαλον ἐν λίθοις ἐπ᾿ αὐτούς͵ 

καρ. ΥἹΙ. 

οἱ δάδβίδηβ. Εἰ ἀϊχοσυπὶ τηᾶρηδίθβ ΟἹ ΟΡ ΘΓηΐ8, οἱ ομληδς ἰϊἃ- 
διϊδηΐο8 πιδγί ἰδῆ), οἱ ΜΟΔΌ, ουμοίογο ουμι, 
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43. ποη Θηΐπὶ {πο ἰπιι8 ἃ ἢ}1}5 15Γ86] : οὐδ θπΐπ ρορυ- 
105 ἰῃ 40} 505 681 Υἱγίυ8, Ὠ6]06 ροίοπίϊα δὰ δοίθπ) ἰογίθῃ. 

44, Οὐδγα ἢυὴς δϑοοηάδη08, οἱ ογυηΐ ἰῃ οϑοδηὶ υηἰναγοὶ 

Θχογοίίυβ ἰ], ἀοπηξηθ ΟἹΟΡὨΘΙΠΙΘΒ. 

ΟΑΡΌΤ ΥἹ. 

1. Ἑζυί οοβϑανΐΐ ἰυπυ} 8 νἱγογυπὶ Τα ἰῃ οἰγου  οΟη866- 
8.58, οἱ ἀϊχὶϊ ΟἹΟρΡ ΘΓ 68 ̓ γίηοορϑ Υἱγίυ(ἷ8 Α880 δά Ασ ΐοῦ 
ΟΟΥδΏ ΟΠηΐ ΠΟΡυΪΟ 8] οπἰφοπδγυπ), οἱ δηΐθ οπιμο8 Ποῦ 
ΜοΔΌ: 

3. Ελ αυΐϑ 658 ἴὰ͵, ΑΟδίογ, οἱ ππογοθηδιῖ! ἘΡὨγδίη, αυΐδ 
Ῥτορ!ιοίδβιὶ ἰῃ πο 8 δἰσαΐ μοάϊα, οἱ ἀἰχίβιΐ βοπυβ 18Γ8ο] ποη 
οΡρΡυρῆδγα, αυοηΐδηι Ὠδυ8 οογιη) ργοίοροί 6ο9ὴ Εἰ αυἱδ οδὶ 
Ὀου85 ηἰθὶ ΝΑΌΘΘΠΟΔΟΠΟΒΟΥ ὃ 

3. Ηἰο εἰ οἱ ροϊδηϊίδηι βυδηι, οἱ Ἔχ του δῖ 008 ἃ ἴἢ- 
οἷα ἴογγϑαε, οἱ οι ᾿ἰθογαϊξ θοϑ δ οογυπι : β0ἃ 08 δαιτὶ 

6}0.8 ρογου [6 Π}}}8 608 ἰδ Ζυδπι Υυἱγὰπι ὕηυ), 6 ΟῚ 8υ5ἰ- 
ΠοΡαηΐ μο(ομίίδηλ Θαυοτυπι Ὠοβίγογυπι. 

4, σοιμηδυγθοηνυ8β οηΐπὶ 608 ἰῃ ἱρ58, οἵ τηοηΐοβ δογυπι ἧ- 
Θυγίδθυηίυγ ἴῃ βδηρυΐηθ ἰρϑογυηι, οἱ σδηγρὶ δογαπ ἐπ ρ]6- 
θυπίυγ πιογίυΐβ ἰρϑογυπι : οἵ Ὡοη τοϑίβίεΐ γοϑιϊσίαπι ροάσῃ) 
ΘοΥΌΠ δὰ (δοίθη) ἠοϑίγδη), δοὰ ρογάϊίομο ρογάοπίυν, ἀϊοὶϊ 
ΓῸχ ΝΑΒυΟΠοάοηοϑοῦ ἀοηηΐηυβ υηίΐγαγϑο ἰογτθ. Ὠἰχὶϊ δηΐπι, 
ΟῚ ΟΥ̓ΔΗΠΘΒΟΘῊΐΪ γ γᾶ βο.Π]ΟΏυΠ) 6}08. 

δ. Τὰ δυΐοπι, ΑΟΘΝοΓ, πιογοθηδγία Απηπιθῃ, 4υἱὶ ἰοουῖυ5 ος 
γοΥθ φρο ἰῃ αἶα 1η}.5{{{|26 ἴθ 85, ἤθη Υἱοἷ8 δι ρὶ ̓υ.8 Δοίοηι 

ΠΘΔΠ| ἃ ἀΐθ ᾿ς, φυοδάυβαυδ υ]108 ΠΘΓΟ βοηυ08 οογυπὶ αι 
οχ ἘδΥρίο. 

ὁ. Εἰ ἰυης ρογγδηϑ δ᾽ 1 ἰδγγαπι οχογοὶ 3 πιοὶ οἱ ρορυ]υδ 
τα Ϊηἰβίγογυπ πῃ ΘΟΥΓΌΠ) ΘΟϑίδ8 ἰ0188, οἱ 68.169 ἰῃ οἱοδὶ8 θΘογτυῃη, 
φυδηάἋο ΓΕοΥυΓοΓΟ. ᾿ 

7. ἘΠ τοἀποοηί (6 βοεγνὶ πηϑὶ ἰη τηοηϊδηδη), οἱ ροηθηΐ [6 ἴῃ 
υ)δ οἰν ἰδῖυπη δϑοθηδίοηυμῃ, 

8. οἱ ποΏ Ρογὶ δἷ8 ἀοηθο οχ᾿οστηϊηδίυβ ἰυ6γ8 οὐπὶ {{}|. 
9. Εἰ βἰᾳυΐάφπη βρογδβ οογὰθ ἴυψο 4υἱδ ποη οδρίοηίυγ, 26 

οομοίάδὶ 5 νυ]υ8. Του (8 δυπ), οἱ ηἰῃὶ! ἀοοϊάοἱ 46 γϑε- 
δὲπ πηοΐϑ. 

10. ΕΓ ͵)υδοὶξ ΟἸΟΡΠΘΓΏΘΘ ΒΕΓΎΟΒ δ006, 4υἱ ογδηΐ 888ϑἰ6:- 

[65 ἰῃ ἱΔρογηδουΐο οἦυ8, ΘΟτηργοιιθηάογο Αοἰονῦ οἱ γοάυοθγα 
οὐ ἰη Βοίγ!δ, οἱ ἰγδάσγο ἰῃ πηδηιϊ8 ΠἸΪΟΓΌΠ. [8Γ86]. 

11. Εἰ οομηργοποηάορυπί ουπὶ βογυὶ οαἷυ8, οἱ ἀυχογυηὶ 
ουπι ΟΧίΓΆ οδδίγα ἰῇ σδιηρυπ), οἱ ργοπιουθγαηῖὶ 6 τηθάΐο οἂπι- 
μοδίγ 5 ἰῃ πιοηίδηδῃ, οἱ δ υθηθγυηΐ βυρογ ἰοπῖ68 συ ογδηὶ 
80 Βοίγ]υδ. 

12. Εἰ αἱ νἱάογυηϊ 608 Υἱγί οἰ "8118 ΒΌΡΟΓ ὁδουμπηθῃ ΓΩΘΏ- 
(ἰ8, βυπηρθογυηΐ Δγηδ διι8, οἱ δίογυηϊ οχίσγα οἰ] δίοπι δὰ 
ὁδουϊηθη ΠΟ 8 : οἱ οπηηΐβ Υἱγ (ήἠ  θυϊαγίυ5 ἰδ δϑοθῆ- 
5} ἰρϑόγυμι, οἱ ὑοῦ δι! δυηΐ ἰπ Ἰαρὶ 1118 5.106 θ06. 
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ι3. Καὶ ὑποδύσαντες ὑποχάτω τοῦ ὅ ἔδησαν 
τὸν Ἀχιὼρ, καὶ ἀφῆχαν ἐῤῥιμμένον ὑπὸ τὴν ῥίζαν τοῦ 
ὄρους, καὶ ἀπῴχοντο πρὸς τὸν κύριον αὐτῶν. 

ι«. Καταθάντες δὲ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐχ τῆς πόλεως αὐτῶν 
ἐπέστησαν αὐτῷ, καὶ λύσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον εἰς τὴν 
Βετυλούα, καὶ κατέστησαν αὐτὸν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας 
τῆς πόλεως αὐτῶν, 

156. οἱ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, Ὀζίας ὁ τοῦ 
Μιχὰ ἐκ τῆς φυλῆς Συμεὼν, καὶ ᾿Αὐρὶς ὁ τοῦ Γοθονιὴλ, 
καὶ Χαρμὶς υἱὸς Μελχιήλ. 

16. Καὶ συνεχάλεσαν πάντας τοὺς πρεσδυτέρους τῆς 
πόλεως, καὶ συνέδραμον πᾶς νεανίσκος αὐτῶν χαὶ αἴ 
γυναῖχες εἰς τὴν ἐχχλησίαν, καὶ ἔστησαν τὸν ᾿Αχιὼρ ἐν 
μέσῳ παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτῶν" χαὶ ἐπηρώτησεν αὑτὸν 
Ὀζίας τὸ συμδεδηχός. 

17. Καὶ ἀποχριθεὶς ἀπήγγειλεν αὐτοῖς τὰ ῥήματα 
τῆς συνεδρίας Ὀλοφέρνου, καὶ πάντα τὰ ῥήματα ὅσα 
ἐλάλησεν ἐν μέσῳ τῶν ἀρχόντων υἱῶν ᾿Ασσοὺρ, χαὶ 
ὅσα ἐμεγαλοῤῥημόνησεν. Ὀλοφέρνης εἰς τὸν οἶχον Ἶσ- 

ήλ. 
"- 18. Καὶ πεσόντες ὁ λαὸς προςεχύνησαν τῷ Θεῷ, καὶ 
ἐδόησαν λέγοντες" 

19. Κύριε ὃ Θεὸς τοῦ οὐρανοῦ, κάτιδε ἐπὶ τὰς ὑπε- 
ρηφανείας αὐτῶν, καὶ ἐλέησον τὴν ταπείνωσιν τοῦ γέ- 
γους ἡμῶν, χαὶ ἐπίόλεψον ἐπὶ τὸ πρόζωπον τῶν ἥγια-- 
σμένων σοι ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ. 

20. Καὶ παρεχάλεσαν τὸν Ἀχιὼρ, καὶ ἐπήνεσαν 
αὐτὸν σφόδρα. 

“1. Καὶ παρέλαδεν αὐτὸν Ὀζίας ἐκ τῆς ἐχχλησίας 
εἰς οἶκον αὐτοῦ, καὶ ἐποίησε πότον τοῖς Τρέξε ϑυ τερον 
Καὶ ἐπεκαλέσαντο τὸν Θεὸν Ἰσραὴλ εἰς βοήθειαν ὅλην 
τὴν νύχτα ἐχείνην. 

ΚΕΦΑΛΔΑΙ͂ΟΝ Ζ΄. 

ι. Τῇ δ᾽ ἐπαύριον παρήγγειλεν Ὀλοφέρνης πάσῃ 
τῇ στρατιᾷ αὐτοῦ, καὶ παντὶ τῷ λαῷ αὐτοῦ, οὗ παρε- 
γένοντο ἐπὶ τὴν συμμαχίαν αὐτοῦ, ἀναζευγνύειν ἐπὶ 
Βετυλούα, καὶ τὰς ἀναδάσεις τῆς ὀρεινῆς προχαταλαμ- 
δάνεσθαι, καὶ ποιεῖν πόλεμον πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ. 

4. Καὶ ἀνέζευξεν ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη πᾶς ἀνὴρ δυ- 
νατὸς αὐτῶν, καὶ ἣ δύναμις αὐτῶν ἀνδρῶν πολεμιστῶν, 
χιλιάδες ἀνδρῶν πεζῶν ἑχατὸν ἑδομήχοντα, καὶ ἴπ- 
πέων χιλιάδες δεχαδύο, χωρὶς τῆς ἀποσχευῆς καὶ τῶν 
ἀνδρῶν οἱ ἦσαν πεζοὶ ἐν αὐτοῖς, πλῆθος πολὺ σφόδρα. 

8. Καὶ παρενέδαλον ἐν τῷ αὐλῶνι πλησίον Βετυ-- 
λούα ἐπὶ τῆς πηγῆς, χαὶ παρέτειναν εἷς νῷ ἐπὶ Δω- 
θαΐϊμ καὶ ἕως Βελθὲμ,, καὶ εἰς μῆχος ἀπὸ Βετυλούα 
ἕως Κυαμῶνος, ἥ ἐστιν ἀπέναντι ᾿Εσδρηλώμ. 

4. Οἱ δὲ υἱοὶ Ἰσραὴλ, ὡς εἶδεν αὐτῶν τὸ πλῆθος, 
ἐταράχθησαν σφόδρα. καὶ εἶπεν ἕχαστος πρὸς τὸν πλη- 
σίον αὐτοῦ: Νῦν ἐχλείξουσιν οὗτοι τὸ πρόςωπον τῆς 
γἧς πάσης, καὶ οὔτε τὰ ὄρη τὰ ὑψηλὰ, οὔτε αἵ φά- 
ραγγες, οὔτε οἵ βουνοὶ ὑποστήσονται τὸ βάρος αὐτῶν. 

65. Καὶ ἀναλαθόντες ἕκαστος τὰ σχεύη τὰ πολεμιχὰ 
αὐτῶν, καὶ ἀναχαύσαντες πυρὰς ἐπὶ τοὺς πύργους αὐ- 
τῶν, ἔμενον φυλάσσοντες ὅλην τὴν νύχτα ἐχείνην. 

ο. Τῇ δὲ ἡμέρᾳ, τῇ δευτέρᾳ ἐξήγαγεν ᾿Ολοφέρνης 
πᾶσαν τὴν ἵππον αὐτοῦ χατὰ πρόςωπον τῶν υἱῶν Ἰσ- 
ραὴλ, οἱ ἦσαν ἐν Βετυλούα, 

ΙΟΥ̓ΔΙΘ. Κεφ. Ζ΄. 

13. ἘΠ βυδουπίο δυθίαγ τηοπίδιῃ ᾿ἰξᾶνογυηὶ Αςμίον, οἱ 
Το] αυογυπί ῥγοϊθοΐϊυμη 8} [6 Γ γδάϊοθιῃ πιοηίἷβ, οἱ διήογυηὶ 
᾿δὰ ἀοτηΐηυπ δι}. 

14. Θοϑοοηάοπῖοβ δυΐοηι ΠΠΪΐ 15 γΓδοὶ ἀ6 οἷν ἰδἴὸ 5ὺ8 5ἰοΐο- 

το Βύυροῦ ουπ), οἱ 80] γϑηΐ68 ουτ δραυχογυηῖ ἰη Βοίγ]υδ, 
οἱ οοηδί ἀογαπὶ οὐ πὶ ΒΌΡΟΓ τ μοῖροβ οἱ {18 5116, 

(5. φυΐ οτδηΐ ἰῃ (οπηρογίδυδ Π]18, ΟΖίδβ {118 ΜΊΟΝΑ ἀ6 
(θυ 5γδοη, οἱ Αὐγὶ8 δ] 08 σοίποπίοὶ, οἱ Οἰνᾶσηΐβ ἢ] 8 
ΜΕΙΟἨίοΙ. 

16. Εἰ οοῃγοοσδυογυηϊ ΟΠ 68 β6ηίογοβ οἰν (δι18, οἱ οοπ- 
ουττογυηϊ ΟἸΠ 8 πιΥ ἢ ΐ8 ϑόγυπὶ οἱ πλ0} 6 γ68 ἰῃ Θου]οβίδπι, οἱ 
βἰδίαογαηϊ ΑΟΘμΐοῦ ἰἱπ τηράϊο ρορυ]ὶ δυὶ : οἱ ἰηἰογγορανὶϊ ουτὰ 
Οείδβ ᾳφυοὰ δοεϊἀδγαῖ. 

17. ἘΠ τοβροηάθῃβ δηπιιηίίαυϊ οἱβ γογ θᾶ ΘΟὨ868508 ΟἹΟ- 
ΡΠΟΙ ηἶ8, οἱ οπηηΐδ γοῦθα αυφουπαια ἰοοσυΐι8 οναΐ ἰῃ τηθάϊο 
Ργϊμοίρυπὶ Πἰϊογατλ Αδϑυγ, οἵ φυθδουμηχῃα τρΔρΠΠ]ΠΟΖυο ἰοευ- 
(08 ἀγδί ΟἸορἤθγηθβ ἰῃ ἀοπγυῃ) [8Γ86]. 

18. Ελ ργοοϊἀθηΐδ8 ρορυυ8 δἀογδυθσυηΐ Ὀευῃ, οἱ οἰ4- 
τοδυογυηΐ ἀἰορηΐαβ : : 

19. ομηΐοο Ὠθυ8 ΟΟἸΐ, Γαϑρῖὶοα βυρο Ὁ βυροι δὲδϑ δογιμῃ, 
οἱ πλίϑογογα Ὠυπ 1181 ]0η}3 ΖΟ ΠΟΓΪ8Β ποδιγὶ, οἱ γοϑρίοδ ἰῃ (δοΐθτι 
βδηοί Ποδίοτυπμ Εἰδὶ ἰῃ ἀϊα [186. 

40. Εἰ οοῃϑοϊδίϊ βυπί Αοπίον, οἱ Ἰδυάδνογαηί ΘΌπὶ τ] ά6. 

41. ἘΠ᾿ Δββυμῃηρϑὶί οὐ ΟΖ2189 ἀ6 Θοο δἰ ἰῃ ἀομηθπὶ βυδηι, 
οἱ (δοϊέ οοηνίνυπι) βοηίοτίθυ8. Εἰ Δἀνοοαλγογυηΐ ἤουπὶ 18γϑοὶ 
ἰῃ δα)υϊογίυπι ἰοίδ ηοοῖία 1118. 

ΘΑΡΟΤ ΥἹ]. 

1. Ῥοκδίγίἶθ δυΐίθπι δηπυμίϊανίἑ ΟἹΟΡἤΘΓΏΟ8 υηΐτογβθο 
ὀχογοϊζιὶ 8ι10, οἱ οπηηὶ ρόρεῖο 800, φυὶ γοῃογδηί ἰῃ δυχ 1} 
ἰρβίυϑ, ΠΊΟΥΘΓΟ οδϑίγα βύρον Βοίυ δ, οἱ δϑοθηβίοθϑ ἰῃ0Π- 
1ΔΠ86 Ὀγδοούυρδῖθ, οἱ ἴδοθγο 6] δά γϑα8 {1108 15:86]. 

4. ΕΓ ΤΟΥΪΙ οδϑίγα ἰῃ ἀἱθ ἢ||8 οτηΐβ Ὑἱγ ροίθῃβ δογιηι, οἱ 
Υἱγία 5 ϑογὰπι Υυἱγούιη) 6] δίογιηι,, ἢ }}}ξ}8 Υἱγογὰπι ροά 
σδηΐυπι βορίυδρίπίδ, οἱ οαυϊίυμι πιὰ ἀυριἀδοΐπ, Ὀτγϑοῖοῦ 
δρυραγδίυπι οἱ Υἱγοὸϑ χυὶ ογδηΐ ρϑὰϊ 68 ἰῃ οἷβ, τυ πο Ρ]υ- 
Υἰπ)Δ γδ] 6. 

3. Εἰ οδοϊγαηπγοίδίϊ βυηί ἴῃ γ8116 ὑἕορο Βοίγ)υδ δρ6γ (ὉΠ- 
ἴοι, οἱ οχίθηἀογιηί ἰῃ δι ἀπο πὶ δι ρ6ῦ ΠΟΙ! δίμα οἱ υ9406 
Βοιίμοαι, οἱ ἰη Ιοηρ!αἀΐηο ἃ Βοίγ]υδ πϑ4υ0 δὰ ΟΥ̓δ)0- 
61), 485 651 Θοηίγὰ ἘΒάγοίοΠΙ. 

4. ἘΠῚ δυΐοπι Ιϑγδοὶ, υἱ υἱάογυπὶ δοταπι τυ] Εἰ ἀΐποηι, 
ἰυγρδι! δυηΐ ναϊὰθ : οἱ ἀϊχὶξ υπυϑαυΐϊδαυα. δὰ μγοχίπηι πηι 
Β.1π} : Νυπο ΘΧβουθοθυπὲὶ ἢϊ ἰδοΐδηι ἰογτῶ υηΐγογθδ", οἱ Π6- 
406 τηοηΐα8 Θχοοὶβί, ὨΘα 6 γὙ41168, ὨΘ406 601168 διιδί πο θυπὶ 
δτανὶ ἰδίθ) ΘΟΓΌΙΩ, 

ὅ. Εἰ δδοδυμηθηΐθϑ ππ0 8 8406 τδὸδ Ὀ6] 08 5118, οἱ 86- 
οΟῃἀθη(68 ΟΥ̓́ΓΔβ Βρ6Γ (708 80.858, Ἰηδηθυδηΐ ουδίοαἀἑδη 68 
(οίδι ποοσίοῃ ᾿Π8 11. 

6. Ὠΐϊδ δυίοπι δοουπὰδ οἀυχὶϊ ΟἸορ᾿ ΘΓ 8 ἀπένογβασ ὁηαὶ 
ἰδία) βυυτη δ (Δοίοπι Πἰογιτ 16 γᾶ], φι! Θγαηΐ ἰη Βείγ!υδ, 



ΦΌΘΙΤΗ. 

ἡ. καὶ ἐπεσχέψατο τὰς ἀναύάσεις τῆς πόλεως αὖ-- 
τῶν, χαὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων αὐτῶν ἐφώδευσεν, καὶ 
προχατελάδετο αὐτὰς, χαὶ ἐπέστησεν αὐταῖς παρεμ- 
δολὰς ἀνδρῶν πολεμιστῶν, χαὶ αὐτὸς ἀνέζευξεν εἰς τὸν 
λαὸν αὐτοῦ. 

8. Καὶ προζελθόντες αὐτῷ πάντες οἱ ἄρχοντες τῶν 
υἱῶν Ἡσαῦ, καὶ πάντες οἱ ἡγούμενοι τοῦ λαοῦ Μωὰό, 
χαὶ οἵ στρατηγοὶ τῆς παραλίας, εἶπαν" 

ο. Ἀχουσάτω δὴ λόγον ὃ δεσπότης ἡμῶν, ἵνα μὴ 
γένηται θραῦσμα ἐν τῇ δυνάμει σου. 

10. Ὁ γὰρ λαὸς οὗτος τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ οὗ πέποι- 
θαν ἐπὶ τοῖς δόρασιν αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῖς ὕψεσι τῶν 
ὀρέων αὐτῶν, ἐν οἷς αὐτοὶ ἐνοικοῦσιν ἐν αὐτοῖς: οὐ γὰρ 
ἔστιν εὐχερὲς προςδῆναι ταῖς χορυφαῖς τῶν ὀρέων αὐ-- 
τῷ ν. 

τι. Καὶ νῦν, δέσποτα, μὴ πολέμει πρὸς αὐτοὺς χα- 
θὼς γίνεται πόλεμος παρατάξεως, χαὶ οὐ πεσεῖται ἐχ 
τοῦ λαοῦ σου ἀνὴρ εἷς. 

13. Ἀνάμεινον ἐπὶ τῆς παρεμδολῇς σου, διαφυλάσ- 
σων πάντα ἄνδρα ἐκ τῆς δυνάμεώς σου, χαὶ ἐπικρατη- 
σάτωσαν οἱ παῖδές σου τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος ἣ ἐχπο- 
ρεύεται ἐχ τῆς ῥίζης τοῦ ὄρους, 

13. διότι ἐχεῖθεν ὑδρεύονται πάντες οἵ κατοιχοῦντες 
Βετυλούα, καὶ ἀνελεῖ αὐτοὺς ἣ δ ν χαὶ ἐχδώσουσι 
τὴν πόλιν ἑαυτῶν, καὶ ἡμεῖς χαὶ ὃ λαὸς ἡμῶν ἀναθη-- 
σόμεθα ἐπὶ τὰς πλησίον χορυφὰς τῶν ὀρέων, καὶ πα-- 
ρεμαλοῦμεν ἐπ᾽ αὐταῖς εἰς προφυλαχὴν, τοῦ μὴ ἐξελ-- 
θεῖν ἐχ τῆς πόλεως ἄνδρα ἕνα. ὔ 

14. Καὶ ταχήσονται ἐν τῷ λιμῷ, αὐτοὶ χαὶ αἱ 
γυναῖκες αὐτῶν, χαὶ τὰ τέχνα αὐτῶν" χαὶ πρὶν ἐλθεῖν 
τὴν ῥομφαίαν ἐπ᾽ αὐτοὺς, χαταστρωθήσονται ἐν ταῖς 
πλατείαις τῆς οἰχήσεως αὐτῶν, 

15. χαὶ ἀνταποδώσεις αὐτοῖς ἀνταπόδομα πονηρὸν, 
ἀνθ᾽ ὧν ἐστασίασαν, καὶ οὐχ ἀπήντησαν τῷ προςώπῳ 
σου ἐν εἰρήνη. 

16. Καὶ ἤρεσαν οἵ λόγοι αὐτῶν ἐνώπιον Ὀλοφέρνου, 
χαὶ ἐνώπιον πάντων τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, ἐἈῚ συνέ- 
ταξαν ποιεῖν χαθὼς ἐλάλησαν. 

17. Καὶ ἀπῇρε παρεμδολὴ υἱῶν Ἀμμὼν, καὶ μετ᾽ 
αὐτῶν χιλιάδες πέντε υἱῶν ᾿ΑΙ'σσούρ’ χαὶ παρενέθαλον 
ἐν τῷ αὐλῶνι, χαὶ προχατελάδοντο τὰ ὕδατα καὶ τὰς 
πηγὰς τῶν ὑδάτων τῶν υἱῶν Ἰσραήλ. 

18. Καὶ ἀνέθησαν υἱοὶ Ἡσαῦ καὶ οἱ υἱοὶ Ἀμμὼν, 
χαὶ παρενέβαλον ἐν τῇ ὀρεινῇ ἀπέναντι Δωθαΐμ, χαὶ 
ἀπέστειλαν ἐξ αὐτῶν πρὸς νότον καὶ ἀπηλιώτην ἀπέ-- 
ναντι Ἐχρεδὴλ ἥ ἐστι πλησίον Χοὺς, ἥ ἐστιν ἐπὶ τοῦ 
χειμάῤῥου Μοχμοὺρ, καὶ ἣ λοιπὴ στρατιὰ τῶν Ἀσσυ- 
ρίων παρενέβθαλον ἐν τῷ πεδίῳ, καὶ ἐχάλυψαν πᾶν τὸ 

ν τῆς γῆς" χαὶ αἱ σχηναὶ καὶ αἱ ἀπαρτίαι αὐ-- 
τῶν χατεστρατοπέδευσαν ἐν ὄχλῳ πολλῷ, χαὶ ἦσαν 
εἰς πλῆθος πολὺ σφόδρα. - 

19. Καὶ οἱ υἱοὶ Ισραὴλ ἀνεθόησαν πρὸς Κύριον Θεὸν 
αὐτῶν, ὅτι ὠλιγοψύχησε τὸ πνεῦμα αὐτῶν, ὅτι ἐχύ- 
χλωσαν πάντες οἷ ἐχθροὶ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἦν διαφυγεῖν 
ἐχ μέσου αὐτῶν. 

30. Καὶ ἔμεινε χύχλῳ αὐτῶν πᾶσα παρεμδολὴ Ἀσ- 
σοὺρ, οἷ κεζοὶ καὶ τὰ ἅρματα χαὶ οἱ ἱππεῖς αὐτῶν, 
γαῖρὰς τριαχοντατέσσαρας. Καὶ ἐξέλιπε πάντας τοὺς 
χατοιχοῦντας Βετυλούα πάντα τὰ ἀγγεῖα αὐτῶν τῶν 
ὑδάτων" 
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7. οἱ ουμδβίἀοσαυ!! δϑοθηϑίοῃοϑ οἷν (8.15 δογΌπα, οἱ [Ὁ 168 
δαυδιιιῆ) ΘΟΓΌΠῚ ἀρ ΓΘ881138 ο8ῖ, οἱ οὐσυρανὶξ 608, 6ἷ ἰπηρο- 
δυϊϊ οἷ8 σαβίσα Υἱγοίιη 6 ]δίοσγυ πηι, οἱ ἱρ86 γϑάϊϊτ δὰ ρορυ- 
ἰυπ} δυῦηι. 

8. ἘΠ δουδάθηϊδβ οἱ οῃῇῃθϑ Ὀγίμοίροθ ἢ] ογαπι Ἐϑδυ, οἱ 
ΟἸΠ65 ἀυσαδ ρορυ]ὶ Μοδν, οἱ ἀῃῃοδβ τηδεί(ἰπιδο, ἀἰοουδηϊ : 

9. Αὐυάϊαϊ πυπο γογθυπι ἀοῃλίην8 Ὠοδίογ, υἱ πο ἢδι 4ι88- 
βδί10 ἰῃ υἱγίυϊθ δὰ. 

10. Ῥορυϊυ8 οηίπι ἰιὶς δ ογυπὶ Ἰδγδοὶ πο οοηβάσηϊ ἐπ 
Ἰαποοὶβ δυΐβ, δορὰ ἰῃ δυδὶ π) δι 8 τηοη(ίυπι βυόγαπι, ἰῃ 
αᾳυΐθυδ ἰρ5ὶ ἱπ] αἱ δηΐ ἴῃ δἷβ : πο δηΐῃ οδί ἴδοῖ]6 δοοθάθγο 
ὁοδουϊηϊηΐδυ8 τηοη 0} ΘΟΓΌΠΙ. 

11. Εἰ ἤυης, ἀοπηίηθ, 6 ἢ6 1168 δάνογβιιϑ 608 δἰοιὶ αϊ{ 
ΒΟΙΙυπι ᾿γΘ 1}, οἱ ποῦ οδάθὶ ἀθ ρορυΐϊο ἴᾳο υἱγ υπυ8. 

1λ, Μδη6 ἰῃ οδδίγί 5 (υἱδ, ουβίοαθη8 ογγηθηὶ Υἱγα ὧδ 
γἰγίαϊο ἴυα, οἱ Ομ ἰποδηΐ ρυοτεὶ ἰυἱ (Ὁ πίδ πὶ δαυδὲ σαὶ ορτγοάϊ- 
ἰὰΓ 6 τϑδάϊοθ τηοῃίΐ8, 

13. αυοηΐδη) ἰπὰθ δαυδηΐυγ Οπηηθ8 ὨδΟἰ δηῖο8 Βοϊγίυδ, 
οἱ ρογάοὶ 608 δἰ[ἰ8, οἱ ἀοάθηϊ οἰ (δίοπ βυδηι, οἵ η08 οἱ ρο- 
Ῥυϊυ8 ποβίογ δϑοθηάθηυβ δΌροΡ Υυἱοίπα οδουηγΐηδ τῃοη 2, 
οἱ οδδίγδι οι Δ 0 ἰῃ οἰβ δά ουοίοαΐδηι, υἱ Ὠοη Θχοδί 6 οἷ- 
Υἱίδίο Υἱγ ὑπυ8. 

4. Εἰ ἰδΔροῆοηϊ ἰῃ (Δ Π)6, ἱρϑὶ οἱ ὑχόγοϑ δογυηι, οἱ ΕἸ ὶ 
Θογαμα : οἷ ργίυϑχυδη) γεηἰδὶ ρ]δ 18 ΒΌΡΘΓ 608, βἰογῃοηΐωῦ 

ἰη ρῥἰδίοίβ μα δι οη8 8.8, 

15. οἱ τοιγίθυο8 οἶδ τοί γἰ δ ΠΙΟΏ ΘΔ ΠλΔ|8Ππ|., ῬγῸ 60 ᾳυοὰ 
το οι γυηϊ, οἱ Πο οσσυττογυηῖ ἰδείοὶ ἴ85 ἰῃ Ρ806. 

(6. Εἰ ρἰδουοευηΐ γογθϑ θογυπι ἰῃ Οὐπδροοία Οἰορίιογηΐς, 
οἵ ἰῃ οοηδρθϑοῖα οπιηΐυπι πλἰη ἰδίσογυμ 6108, οἱ οομδί ἰποτυπὶ 
ἔδοοτο βίουαϊ Ἰοουϊὶ Πιογδηῖ. 

17. ΕΠ ργοιπουθγυηΐ οδϑίγα β]ογ) Αἰμπιον,, οἱ πη οἷ8 
τα Πα φαίπᾳοο Π]ϊογαπι Αβϑ0γ : οἱ ἐδβίγαπηοίδιὶ βυηΐ ἰῃ γ8}16, 
οἱ ρυθοοοουραγογυηῖ ἃ40.88 οἱ ὐπ68 Δαυδγοπι Π]ἰογάπι 18ΓΔ6]. 

18. Εἰ δδοοοηάδογυηὶ δ} Ἐδδυ οἱ Π}}| Απι πο, οἱ οδϑίγδ- 
τηοῖδιὶ βυηΐ ἰῃ τοπίδπα οοπίΓὰ Ὠοί δίμη, οἱ τηϊδογαηξ ὁχ 
ἰρ8|8 δὰ δυϑίτιπι οἱ 80 080 ]δηυ τ 6 γορίοπα ἘογΘθΕΙ αι 6ϑὶ 
ΡΓῸΡΕ ΟἸυ8, 4189 681 5} }6Γ ἰοτγοηΐοη ΜΟΟΠΠλΟΓ, οἷ ΤΟ ]]- 

4υὺβ οχογοίυ3 Αβϑγγίοσυπι οδϑίγδπιοίδιΐ βυμὶ ἴῃ ΟΔΠΊρΟ, οἱ 
ορογαδγαηΐ οπηῃολ (Δοίθη ἰθττϑ : οἱ ἰδ ρογηδουίδ οἱ ἰπροάϊ- 
Ἰηθηΐᾶ ΘΟΓΙΠ οδδιγαιηθίδίδ ϑυηΐ ἰῃ ἰυγὺδ τυ]18, οἱ ἑμογυοί 

ἱπ τυ] ἰυἀΐπο ῥἱυγίπμᾶ γδ]ὰ6. 

19. Εἰ 611} 16γδ0] οχοϊδιηδυόγσοῖ δ ορλίηυη), Ὠουπι 
βυῦπι, ΄υοπίδιῃ ρυ.5]ΠΔηΐπ)}8 ἔδοίι8 6ϑὲ Βρίγἰυ.8 ΘΟΓΌΏ), 4υ0- 

Ηἰδπ ἰη οἰγουἑία ογαηί οππηθ8 ἰηἰπκοὶ ἰρϑογυμ, οἱ Π0Ὼ Θγαὶ 
οἤρογο ὁ πηϑαϊΐο ΘΟΓΌΠ. 

40. ΕἸ Πηδηβογυηί ἰη οἰγουΐία οογυμ οδδίγᾶ Αδϑῦγ, ρϑάϊθο 

οἵ οσυττϑ οἱ οαυΐϊίο8 οογυηι, ἀΐοθυδ ἐγρίπίδ χυδίπον. Εἰ ἀ6- 
(δοογυηί οπμηΐυβ παρ ἰδηίΐρυ5 ΒΟ] οτηηΐᾶ τοοδρίδουϊα 
Β.}8 ΔΩΌΔΙΌΠΙ : 



24 

41. χαὶ οἱ λάχχοι ἐξεχενοῦντο, χαὶ οὐχ εἶχον πιεῖν 
εἰς πλησμονὴν ὕδωρ ἡμέραν μίαν, ὅτι ἐν μέτρῳ ἐδίδο-- 
σαν αὐτοῖς πιεῖν. 

25. Καὶ ἠθύμησαν τὰ νήπια αὐτῶν, χαὶ αἴ γυναῖκες 
αὐτῶν χαὶ οἵ νεανίσχοι ἐξέλιπον ἀπὸ τῆς δίψης, καὶ 
ἔπιπτον ἐν ταῖς πλατείαις τῆς πόλεως, χαὶ ἐν ταῖς 
διόδοις τῶν πυλῶν, καὶ οὐχ ἦν κραταίωσις ἔτι ἐν αὐτοῖς. 

43. Καὶ ἐπισυνήχθησαν πᾶς ὃ λαὸς ἐπὶ Ὀζίαν χαὶ 
τοὺς ἄρχοντας τῆς πόλεως, οἱ νεανίσχοι καὶ αἵ γυναῖ- 
χες ταὶ τὰ παιδία, χαὶ ἀνεθόησαν φωνῇ μεγάλη, καὶ 
εἶπαν ἐναντίον πάντων τῶν πρεσξυτέρων᾽ 

34. Κρίναι ὁ Θεὸς ἀναμέσον ἡμῶν καὶ ὑμῶν, ὅτι 
ἐποιήσατε ἐν ἡμῖν ἀδιχίαν μεγάλην, οὐ λαλήσαντες 
εἰρηνιχὰ μετὰ τῶν υἱῶν ᾿Ασσούρ. 

5. Καὶ νῦν οὐχ ἔστι βοηθὸς ἡμῶν, ἀλλὰ πέπραχεν 
ἡμᾶς ὃ Θεὸς εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν, τοῦ καταστρωθῆναι 
ἐναντίον αὐτῶν ἐν ὃ ψη χαὶ ἀπωλείᾳ μεγάλη. 

46. Καὶ νῦν ἐπιχαλέσασθε αὐτοὺς, καὶ ἔχδοσθε τὴν 
πόλιν πᾶσαν εἰς προνομὴν τῷ λαῷ Ὀλοφέρνου, χαὶ 
πάσῃ τῇ δυνάμει αὐτοῦ. 

47. Κρεῖσσον γὰρ ἡμῖν γενηθῆναι αὐτοῖς εἰς διαρπα- 
γήν' ἐσόμεθα γὰρ εἰς δούλους, καὶ ζήσεται ἣ ἰῷ 
ἡμῶν, χαὶ οὖχ ὀψόμεθα τὸν θάνατον τῶν νηπίων ἡμῶν 
ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, χαὶ τὰς γυναῖχας καὶ τὰ τέχνα 
ἡμῶν ἐχλειπούσας τὰς ψυχὰς αὐτῶν. 

28. Μαρτυρόμεθα ὑμῖν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, καὶ 
τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ Κύριον τῶν πατέρων ἡμῶν, ὃς ἐχ-- 
διχεῖ ἡμᾶς κατὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ χατὰ τὰ 
ἁμαρτήματα τῶν πατέρων ἡμῶν, ἵνα μὴ ποιήσῃ χατὰ 
τὰ ῥήματα ταῦτα ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ σήμερον. 

29. Καὶ ἐγένετο χλαυθμὸς μέγας ἐν μέσῳ τῆς ἐχ- 
χλησίας πάντων ὁμοθυμαδὸν, καὶ ἐδόησαν πρὸς Κύριον 
τὸν Θεὸν φωνῇ μεγάλη. 

40. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς Ὀζίας: Θαρσεῖτε, ἀδελ- 
φοί- διαχαρτερήσωμεν ἔτι πέντε ἡμέρας, ἐν αἷς ἐπι- 
στρέψει Κύριος ὃ Θεὸς ἡμῶν τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς" 
οὗ γὰρ ἐγκαταλείψει ἡμᾶς εἰς τέλος. 

81. Ἐὰν δὲ διέλθωσιν ᾿αὖται, καὶ μὴ ἔλθη ἐφ᾽ ἡμᾶς 
βοήθεια, ποιήσω χατὰ τὰ ῥήματα ὑμῶν. 

8. Καὶ ἐσχόρπισε τὸν ᾿ εἰς τὴν ἑαυτοῦ παρεμ.- 
δολήν" καὶ ἐπὶ τὰ τείχη χαὶ τοὺς πύργους τῆς πόλεως 
αὐτῶν ἀπῆλθον, χαὶ τὰς ᾽γυναῖχας χαὶ τὰ τέχνα εἰς 
τοὺς οἴχους αὐτῶν ἐξαπέστειλε. Καὶ ἦσαν ἐν ταπεινώ- 
σει πολλῇ ἐν τῇ πόλει. 

ΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ Η΄. 

ι. Καὶ ἤχουσεν ἐν ἐχείναις ταῖς ἡμέραις Ἰουδὶθ θυ-- 
γάτηρ Μεραρὶ, υἱοῦ Ὧξ, υἱοῦ Ἰωσὴφ, υἱοῦ Ὀζιὴλ, 
υἱοῦ Ελχία, υἱοῦ Ἠλιοὺ, υἱοῦ Χελχίου, υἱοῦ ᾿Ελιὰδ, 
υἱοῦ Ναθαναὴλ, υἱοῦ Σαλαμιὴλ, υἱοῦ Σαρασαδαΐ, υἱοῦ 
ἸΙσραήλ" 

". χαὶ ὃ ἀνὴρ αὐτῆς Μανασσῆς, τῆς φυλῆς αὐτῆς 
χαὶ τῆς πατριᾶς αὐτῆς, χαὶ ἀπέθανεν ἐν ἡμέραις θε- 
ρισμοῦ χριθῶν᾽ 

8. ἐπέστη γὰρ ἐπὶ τοῦ δεσμεύοντος τὸ δρᾶγμα ἐν 
τῷ πεδίῳ, χαὶ ὁ χαύσων ἦλθεν ἐπὶ τὴν χεφαλὴν αὐτοῦ, 
χαὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν χλίνην, καὶ ἐτελεύτησεν ἐν Βετυ- 
λούᾳ τῇ πόλει αὐτοῦ, χαὶ ἔθαψαν αὐτὸν μετὰ τῶν πα- 
τέρων αὐτοῦ ἐν τῷ ἀγρῷ τῷ ἀναμέσον Δωθαΐμ χαὶ 
δελαυών. 

ΙΟΥ̓ΔΙΘ. Κεφ. Η΄. 

21. οἷ οἰδίογηῃδο οὐδουδυδηίΓ, Οἱ πο ΠΡΟ Ρδηΐ Ὀίθογο δὰ 
88[1οἰδί Π) 84ι.8Πη} ἀΐδη ὕὑπ0πι, φυοπηίδιη ἰῃ τηδηδυζα ἀδῦδηϊ 
οἶβ Ὀΐθογο. 

42. ΕΛ Θοῃδβίογηδί βυηὶ ἰηΐδηΐδβ8 ΘΟΓΌΠ,, οἱ 0] 6 γῸ8 θ0- 
τῦη) οἱ ᾿υνθη 68 ἀοίοοογυπί ᾿Γδδ δἰ(ἱ, οἱ οδάθθδηϊ ἰῃ υ]δι οἰ 8 
οἰν 418, οἱ ἰῃ ᾿ΓδΏ δἰ θ05 ρογίδγυπμ, οἱ Ὡοὴ ογαὶ γοθυΓ υἱ- 
(γᾶ ἰῃ οἷβ. 

23. ἘΠ᾿ οοπστορδίὶ δαηΐ ΟΠληἷ8 ρΟρυ]υ8 δὰ Οζίδηι οἱ ργίῃ- 
οἷρος εἰν (αἰ 8, ᾿υνθη 68 οἱ Πηυ]} 16 Γ68 οἱ ρυστεὶ, οἱ Ὄχοϊδιηᾶυο- 
γιηΐ τοῦς ππᾶρπᾶ, οἱ ἀϊχογυηῖ οογϑῆι ΟὨληΐ 8 δοηϊοτγίθυ8 : 

44. 7Τυαϊοοῖ Πδὺβ ἰηίον ἢ08 οἱ γο8, αυοηΐδπι [δεϊδῖια ἰ8 
ΠΟ 8. ἰῃ  υ81{|18π τηδρηδηι, πο Ἰοσυδηΐο8 ῥδοίῆοδ ΟΌΙΩ 
ἢ] 115 Αβϑιγ. 

45. Εἰ ἢυὴς πο 68 δαϊυΐος ποϑίον, βοὰ τη ϊδ 08 
θυ ἰῃ Ἰη8Πη0}8 ΘΟΓΌΠΣ, υἱ ρτγΟΒίοΓΠΔΙ,ΌΓ ΟΟΓΔΠῚ οἱβ ἰῃ 51{ἰ οἱ 
Ῥογάϊιίοηθ πιδρῆδ. 

26. Εἴ ὐπὸ ἰηγοσδία 608, οἱ ἀαΐα οἰ (δίοπι ΟἹ Ποῖ ἰῃ 

ἀϊγορ μοι ρόρυ]ο ΟἸορ ιογηΐδ, οἱ οππὶ Υἱγίυ(ὶ ο᾽08. 

47. ΜεοΙυ8 οππιὶ ποδὶβ ἢδγὶ οἷἱβ ἰῃ ἀἰγορι!οποπι : ΘΓ 8 
ΘὨΐΠῚ ἰῃ Β6ΓΥΟΒ, Οἱ Υἱγοῖ δηΪΠπ|8 ποβίγα, δἵ ποὴ υΥἱάθθί πη 

ῃηογίοῃ ἰηΐδη( Π) ΠΟΒίΓΟΓυΠ, ἰῃ ΟΟὐ}}8 Ποϑίγί8, οἱ Ὀχογοβ 
οἱ ἢ]Ϊο5 Ὠοϑίτο8 ἀσβοϊοης68 δηΐ π85 ΘΟΓΌΠῚ. 

48. ΟοηϊἰοβίδηΓ γοἷ5 οἴ πὶ αἱ ἰοιγαπΊ, οἱ Ῥδυπὶ Πο- 
βίγσυη οἱ Ποηλίπυι ρῬδίγυμ) ΠΟβίγογ τ), σΤυὶ υἱοἰβο [Ὁ Γ ὯΟΒ 
δοουπάυη ροοοδίδ Ὠοϑίγα, οἱ βοουπάυμῃη ρεοοδία ρδίγυμ 
ποδίσζογυπι, υἱ ἢοἢ ἰδείδι ᾿ιχῖδ γογθδ ἰδρο ἰη ἀΐδ ποάϊοτγιιδ. 

49. Εἰ (Δοΐδ οβί ρἰογδίίο πηδσπᾶ ἰῃ τηραΐο δοοἸοβίβ ομηπίυπ) 
υπδηϊπηϊίοι, οἱ οἰδπηδνυογυηὶ δὰ ϑομλίηυπι Ὠδυ ΠῚ γοΟ6 ᾶσΏΔ, 

30. Εἰ ἀϊχὶξ δὰ 608 ΟΖίδ8 : Οοηῇάϊία, γτδίγοα : ΟθἀυγοΙυ8 
δάμυσ αυίπαυα ἀΐδ8, ἰῃ χυΐδυβ οοηνοτίοὶ Πουηίπυ ΠΟῸβ 
ποϑίοδγ τ ϑογ οογ δ) δ08Π| δυροῦ 08 : ΠΟ Θηΐπ) ἀοτο] ἢ- 
4υδὶ 08 ἰπ ΠΠΘΠῚ. 

31. 5ὶ δυΐοπη ἰγδηδίογίηϊ ᾿ΐ, οἷ πο Ὑδῃογὶί ϑΌΡΟΓ 08 
δυχὶ υπι, ἰδοῖδη) βοουηᾶυπι τοῦθ νοϑίγᾶ. 

32. Εἰ ἀἰδρογϑὶί ρορυ δ ἴῃ οδϑίγα ἰρϑίυϑ : οἱ δὰ πιῦτοῦ εἴ 
ἴυττοϑ εἰν [418 δι185 δϊογυηΐ, οἱ τη] γ6 5 οἱ ἢ] 105 ἴῃ ἀοπη08 

8:188 ἀἰπηϊπἰί. Εἰ (υσγυπὶ ἰῃ Ὠυ [006 τυ]}18 ἴῃ οἰν δια. 

ΟΑΡΟΤ ΥΠ7|. 

1. Εἰ αὐυάϊνὶϊ ἰῃ 11}8 ἀΐοθυδ Ζυάϊ ἢ ἢ] Μογαγὶ, (1 Οχ, 
61} Φοβαρῆ, {1} Οτίοὶ, 611} ΕἸςΐα, 611| ἘΠῚ, 5111 ΟΠ ΘΙ εἶδ, 
ΘΠ ΕΠαΡ, ΔΗ Ναίμδπδοὶ, ΕΠ} ϑαἰδηιίδὶ, 61} δαγαβδάδί, {1}}]} 

Ἰδγϑοὶ : 

4. Εἰ νἱγ οι Μαμδβ868, ἀ6 ἰγίδυ οὐυ8 οἱ ἀδ ραϊγίᾶ 6]08, 

οἱ πιογίυυβ 6δῖ ἰη ἀἰθθυ8 πηθδδὶβ μογἀθογμ : 

8. ἰπβίαθαϊ δῃΐτ 80ρ6Γ ᾿ἰζϑηΐθπ) ΠΔη ρα πὶ ἰῃ οδπρο, 
οἱ αιδίυϑ υδηἱϊΐ δΌροΥ δρυΐ 6}.8, οἱ ργοοίαϊξ ἰῃ Ἰοοϊιη, οἱ 

ΟὈἑΕ ἰπ Βοίγ]υᾶ οἰν (δῖ6 5υδ, οἱ δορο! γαηΐ ουπ) οὑπὶ ραίτεῖ- 

Ὀὺ8 α͵ὰ8 ἰῃ ἀσιῸ φυὶ ἱμίογ Ποίδίη) οἱ ΒεΙαιμοη. 
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4. Καὶ ἦν Ἰουδὶθ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτῆς χηρεύουσα ἔτη 
τρία καὶ μῆνας τέσσαρας. 

5. Καὶ ἐποίησεν ἑαυτῇ σκηνὴν ἐπὶ τοῦ δώματος τοῦ 
οἴκου αὐτῆς, καὶ ἐπέθηχεν ἐπὶ τὴν ὀσφῦν αὐτῆς σάχχον᾽ 
καὶ ἦν ἐπ᾽ αὐτῆς τὰ ἱμάτια τῆς χηρεύσεως αὐτῆς. 

6. Καὶ ἐνήστευε πάσας τὰς ἡμέρας χηρεύσεως αὐ-- 
τῆς, χωρὶς προσαδδάτων χαὶ σαδθάτων, χαὶ προνου- 
μεηνιῶν καὶ νουμηνιῶν, καὶ ἑορτῶν, χαὶ χαρμοσυνῶν 
οἴχου Ἰσραήλ. 

γ. Καὶ ἦν καλὴ τῷ εἴδει, καὶ ὡραία τῇ ὄψει σφό- 
δρα. Καὶ ὑπελείπετο αὐτῇ Μανασσῆς ὃ ἀνὴρ αὐτῆς 
χρυσίον καὶ ἀργύριον, καὶ παῖδας χαὶ παιδίσχας, χαὶ 
χτήνη καὶ ἀγροὺς, χαὶ ἔμενεν ἐπ᾽ αὐτῶν. 

8. Καὶ οὐχ ἦν ὃς ἐπήνεγχεν αὐτῇ ῥῆμα πονηρὸν, 
ὅτι ἐφοδεῖτο τὸν Θεὸν σφόδρα. 

9. Καὶ ἤχουσε τὰ ῥήματα τοῦ λαοῦ τὰ πονηρὰ ἐπὶ 
τὸν ἄρχοντα, ὅτι ὠλιγοψύχησαν ἐπὶ τῇ σπάνει τῶν 
ὑδάτων“ χαὶ ἤχουσε πάντας τοὺς λόγους Ἰουδὶθ οὃς 
ἔλάλησε πρὸς αὐτοὺς Ὀζίας, ὡς ὥμοσεν αὐτοῖς παρα- 
δώσειν τὴν πόλιν μετὰ ἡμέρας πέντε τοῖς Ἀσσυρίοις. 

1οθ. Καὶ ἀποστείλασα τὴν ἄδραν αὐτῆς τὴν ἐφεσ- 
τῶσαν πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτῆς, ἐχάλεσεν Ὀζίαν 
καὶ Χαύδρὶν χαὶ χαρμν τοὺς πρεσθυτέρους τῆς πόλεως 

ς. 

ι:. Καὶ ἦλθον πρὸς αὐτὴν, καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς: 
Ἀχούσατε δή μου, ἄρχοντες τῶν χατοιχούντων ἐν Βε- 
τυλούα - ὅτι οὐχ εὐθὴς ὃ λόγος ὑμῶν ὃν ἐλαλήσατε ἐναν- 
τίον τοῦ λαοῦ ἐν τῇ ἡμέρα ταύτῃ, καὶ ἐστήσατε τὸν 

χον ὃν ἐλαλήσατε ἀναμέσον τοῦ Θεοῦ καὶ ὑμῶν, χαὶ 
εἴπατε ἐχδώσειν τὴν πόλιν τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν, ἐὰν μὴ 
ἐν αὐταῖς ἐπτο γι ὃ Κύριος βοηθῆσαι ἡμῖν. 

12. Καὶ νῦν τίνες ἐστὲ ὑμεῖς οἱ ἐπειράσατε τὸν 
Θεὸν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ σήμερον, χαὶ ἵστασθε ὑπὲρ τοῦ 
Θεοῦ ἐν μέσῳ υἱῶν ἀνθρώπων; 

13. Καὶ νῦν Κύριον παντοχράτορα ἐξετάζετε, χαὶ 
οὐθὲν ἐπιγνώσεσθε ἕως τοῦ αἰῶνος" 

14. ὅτι βάθος χαρδίας ἀνθρώπου οὐχ εὑρήσετε, καὶ 
λόγους τῆς διανοίας αὐτοῦ οὐ λήψεσθε" χαὶ πῶς τὸν 
Θεὸν ὃς ἐποίησε τὰ πάντα ταῦτα ἐρευνήσετε, χαὶ τὸν 
νοῦν αὐτοῦ ἐπιγνώσεσθε, καὶ τὸν λογισμὸν αὐτοῦ κα-- 
τανοήσετε; Μηδαμῶς, ἀδελφοὶ, μὴ παροργίζετε Κύ-- 
ριον τὸν Θεὸν ἡμῶν, 

16. ὅτι ἐὰν μὴ βούληται ἐν ταῖς πέντε ἡμέραις βοη- 
θῆσαι ἡμῖν, αὐτὸς ἔχει τὴν ἐξουσίαν ἐν αἷς θέλει σχε- 
πάσαι ἡμέραις, ἢ χαὶ ὀλοθρεῦσαι ἡμᾶς πρὸ προζςώπου 
τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν. 

10. Ὑμεῖς δὲ μὴ ἐνεχυράζετε τὰς βουλὰς Κυρίου 
τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ὅτι οὐχ ὡς ἄνθρωπος ὁ Θεὸς ἀπειλη- 
θῆναι, οὐδὲ ὡς υἱὸς ἀνθρώπου διαιτηθῆναι. 

17. Διόπερ ἀναμένοντες τὴν παρ᾽ αὐτοῦ σωτηρίαν, 
ἐπικαλεσώμεθα αὐτὸν εἷς βοήθειαν ἡμῶν, χαὶ εἰςαχού- 
σεται τῆς φωνῆς ἡμῶν, ἐὰν ἡ αὐτῷ ἀρεστόν. 

156. Ὅτι οὐκ ἀνέστη ἐν ταῖς γενεαῖς ἡμῶν, οὐδὲ 
ἐστὶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ σήμερον οὔτε φυλὴ, οὔτε πατριὰ, 
οὔτε δῆμος, οὔτε πόλις ἐξ ἡμῶν, οἱ προςκυνοῦσι θεοῖς 
χειροποιήτοις, χαθάπερ ἐγένετο ἐν ταῖς πρότερον ἧἡμέ- 

ις, 
τ ὧν άριν ἐδόθησαν εἰς ῥομφαίαν χαὶ εἰς διαρπα- 
(ἂν οἵ πατέρες ἡμῶν, καὶ ἔπεσον πτῶμα μέγα ἐνώπιον 
τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν. 

4, Εἰ Δ 7υἀ ἢ ἰῃ ἀομο 808 νἱάυϊίδίο Π) ΒΟΓΥ Δ ἢ 5 ἈΠΠΟ 8 
(Γ68 αἱ 6868 4υδίμθογ. 

ὅ. Εἰ (δοἱξ 5: ἱ ἰδ θοσπιδ οι! αΠῈ 8006 Γ βοϊαγίαηλ ἀοπλ18 8085, 
οἱ ἱπηροδυὶϊϊ 50} 6 Γ ̓μγθυμ βυυ) οἰ Ποίυτα : οἱ δγαπί βυρδγ 
681} γϑϑιϊπησηίδ νυἱάυ 1818 6}0.5. 

6. Εἰ )ε)υπαραῖ οτηπίυ8 ἀἰθθυ8 Ὑἱάθ 8118 8085, ργείογ 
δη(οβΔ ὈὈαῖδ οἱ βδὈθδίδ, οἱ δηϊθθοπθηΐδ8 οἱ μδοϊηρηΐδδ, οἱ 
(ὀδεἰγ]δῖο8,, οἱ 1188 βο]διηηϊδίθβ ἀοηι8 [βγδεὶ. 

7. Εἰ ογαΐ ρυ οῖιγα ϑρθοΐθ, οἱ ἀδοογᾷ δϑρϑοίι γαϊάθ. Εἰ 
το! αυδγαὶ οἱ ΝίΔηΔ8568 Υἱν ο᾽υ5 δυγιη) οἵ διροηίυπι, οἱ ρυ8- 

ΤῸδ αἴ δη0 1188. οἱ ρϑοοσᾶ οἱ ἄξιο, οἱ πηᾶῃουδΐ βαροῦ δᾶ. 

8. Εῤ ποῃ ογδί σαὶ ἰπίογγοί οἱ τϑγθυ ΠηΔ] υ ἢ, αυοηίδηι 
{ἰποθαϊ Πδυπὶ γδϊάο. 

9. Εἰ δυάϊν᾽! γογθα ρορυ] πλ818 ἴῃ ργποίρθηι, φυΐα δηΐπιο 
ἀοίδοογιπί βΌροΥ γαγιἰδία ἀχυᾶγυμ : οἱ δυιάϊνί  ομηγηΐα γογῦδ 
Φυά!ῃ αηδ ἸΙοσυΐυδ ογαὶ δὰ 608 Οζίδβ, χφυοιηοᾶο ᾿πγαγογαὶ 
οἶδ ἰγδάϊϊαγυηι οἰν!δίθη ροδβὶ ἀΐ68 χυΐίπαυ δ Αδβυγὶ 8. 

10. Εἰ πἰεί6 ἢ 5 8η0} Π|8π| δυιδη Ζυ Ῥγδοογαῖ ομηΐθιι5 50}- 
Βίδ (15 5.18, νοοδυἱῖ ΟΖίδῃ οἱ ΟἸδογίη οἱ ΟἸιαττηΐη θη ογοβ 
οἰνϊδ1}5 βυξ. 

11. Εἰ νϑηθγυηὶ δὰ θῇ, οἱ ἀϊχὶί δὰ 608 : Αὐαϊΐα ἢυπο 
6, ῥΓγΪηοΐρ68 Πιδ ἰδηίίαπὶ ἰη Βοίγ]υδ : Τυοηίΐδηη ἤθη τγοοϊυ πὶ 
δῖ γϑῦθιπιὶ Ὑοβδίγυμ χυοὰ ἰοοσυ(ὶ 6818 οογᾶπι ρορυΐο ἰῃ ἀΐα 
ἰιᾶς,, οἱ δία υἱδι}8 ᾿υγαπιοηΐαπ χυοὰ Ἰοου 6515 ἰηίογ ἤθυμι 

οἱ γοϑ, οἱ ἀἰχίβι18 ἀράϊατοϑ8 οἰ  δίοη ἰηἰ 18 ποϑιγί8, ηἰϑὶ 

ἰὴ 1115 ἀΐοθαϑ οὀσμγογβυβ μογίξ Ποηγίηυβ δὰ δ) ανδηὰι} ΠΟ8. 

12. Εϊ πυῆς 4υἱ 6518 γο8 4υ] ἰοηἰδδί 8 ΠΘιπὶ ἰηῃ ἀϊθ [Ἰο- 
αἰογηδ, οἱ βἰδίυ 5.18 ΡγῸ 60 ἰη τηράϊο Π]ογυπ ὨοπηΐημΠ) ἢ 

13. Εἴ υπο Ὠοηλίησπι οἰηηἱροίοηίοιη Οχδηλπδί 5, οἵ Π1}}}} 
ΟΟΖΩΟΒΟΘΙἿ8 8606 ἰῃ 8ερου υΠὶ : 

14. χυοηΐδηη φτγοίιπαυπι οογα 8 ΠΟηλΐΠ18. ποη ἱπυθη οί 8, 
οἱ γογθα οοσ δι! οη 8 68 θη ρογοϊρ οι β : οἱ φυοτηοᾶο Ὠαυπὶ 
φυὶ ἰδοὶῖ ομηηὶδ ᾿δρο ἱπυθϑί σα 118, οἱ τηθηΐθη) 6118 ΟΟρΡΏΟ- 
δοδίΐβ, οἱ οορ  ἰδ[]οη θη 6}.18 ΟΟὨ ΘΙ Ὠρ] Αἰ ηἰ ἢ Νοσυδυδηι, 
[γδίγοθ, 0] 116 δὰ ἰγδουπάΐδη) ργουόοᾶγα Ὀοηλίηυπι [)6 πὶ 
ποβίγτυ , 

(5. φυοηίΐδηῃ 8ἱ ποϊυσγὶὶ ἰη 818 φυΐηχυο ἀΐοθα8 δυχ!]δεὶ 
ΠΟΘΙ5, ἴρ86 ᾶθοὶ ροί(οοίδίοῃ ἰη υΐθυ8 το} 11 ἰοροτγο ἀΐοθυδ, 
Υ6] οἰΐδηι Θχίθγτηΐπδγο π08 δηίθδ ἴδοίθπι ἰῃἰ γα  ΟΟΓΌ ἢ ΠΟΚίΓΟ- 
[ὍΠ]. 

10. Ὑοϑ δυΐοπι Ὠ6 Θχίογαιο8 15 Ο0η5}}} ἃ Ποπιϊηὶ Ὠοὲ ποϑίγὶ, 
αυοῃίδιη ποι} ἰἀπηαιᾶπι ᾿οπιο Ὠδυ8 αἱ Πληἰδ ἰογγοδίυσ, ΠΘαῸΘ 
(Δι αδπ) {ἢ} 1π|8 ΠΟπλ  ἶδ υἱ λϊοοῖαΓ. 

17. Οὐδιηοῦγοπη οχϑροοίδη68 68} αυδὲ 80 ἴ080 δδυίοῃι, 
ἱηγοσθπ)8 Θὰ πὶ ἴῃ δ) υϊογίι πὶ ἠοϑίγαηι, οἱ οχδυάϊοὶ γοοθιη 
Ὠοϑίγϑηι, 8 (δ γὴΐ ̓ ρ51] ῥ]δοϊ [ Π|. 

8. Ουοῃηίδπι Ὠοἢ ϑυτγγαχὶϊ ἱῃ σοπογδίοηΐυ5 ποϑί "18, Ποη06 
οδί ἱπ ποάϊογηδ ἀἰδ ποαυδ (γα 8, ποαυδ ρδίγίδ., ΘΖ Ορρὶ- 

ἀυπι, ποαυδ εἰν (88 ὁχ ΠΟ Ϊ8, ΄υὶ δἀοιοηί ἀ608 τηδημλοίο8, 
βἷουϊ (Δοΐυπὶ ὁδὶ ἰη ῥγίογίθυ5 ἀϊοῦυϑ, 

19. φυοτυηι ρταίία ἀαἰΐ δυηΐ ἰῃ σἰδάΐυπι οἱ ἰῃ αἰ Θρ 056 ἢ, 
ραίγοβ ποϑβίγί, οἱ Ἷθοίἀογυηΐ γυϊπὰ πιᾶρπ ΟΟΓδΠΣ ἰηἰπηΐοἰ δ 

μοϑ 18. 
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.“0υ. Ἡμεῖς δὲ ἕτερον Θεὸν οὐχ ἐπέγνωμεν πλὴν αὐ-- 
τοῦ" ὅθεν ἐλπίζομεν ὁ ὅτι οὐχ ὑπερόψεται ἡμᾶς, οὐδ᾽ 
ἀπὸ τοῦ γένους ἡμῶν. 

“1. Ὅτι ἐν τῷ ληφθῆναι ἡμᾶς, οὕτως καθήσεται 
πᾶσα ἣ Ἰουδαία, χαὶ προνομευθήσεται τὰ ἅγια ἡμῶν, 
καὶ ζητήσει τὴν βεδήλωσιν αὐτῶν ἐχ τοῦ στόματος 

ἡμῶν, 
32. χαὶ τὸν φόνον τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, χαὶ τὴν αἶχ- 

μαλωσίαν τῆς γῆς. χαὶ τὴν ἐρήμωσιν τῆς χληρονομίας 
ἡμῶν ἐπιστρέψει εἷς κεφαλὴν ἡμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, οὗ 
ἐαν δουλεύσωμεν ἐκεῖ, χαὶ ἐσόμεθα εἰς πρόςκομμα καὶ 
εἰς ὄνειδος ἐναντίον τῶν πο ζῶν ἡμᾶς. 

25. Ὅτι οὗ χατευθυνθήσεται ἣ δουλεία ἡμῶν εἷς 
χάριν, ἀλλ᾽ εἰς ἀτιμίαν θήσει αὐτὴν Κύριος ὃ Θεὸς 
ἡμίν. 
Ἧἢ, Καὶ νῦν, ἀδελφοὶ, ἐπιδειξώμεθα τοῖς ἀδελφοῖς 

ἡμῶν ὅτι ἐξ ἡμῶν χρέμαται ἢ ψυχὴ αὐτῶν, καὶ τὰ 
ἅγια καὶ ὃ οἶκος καὶ τὸ θυσιαστήριον ἐπεστήριχται ἐφ᾽ 
ἡμῖν, 
Ν Παρὰ ταῦτα πάντα εὐχαριστήσωμεν Κυρίῳ τῷ 
Θεῷ ἡμῶν, ὃς πειράζει ἡμᾶς χαθὰ χαὶ τοὺς πατέρας 
ἡμίων. 
ἼΩΝ, Νίήνήσθητε ὅσα ἐποίησε μετὰ ᾿Αὐραὰμ, καὶ ὅσα 

ἐπείρασε τὸν Ἰσαὰχ, χαὶ ὅσα ἐγένετο τῷ Ἰαχὼδ ἐν 
Μεσοποταμίᾳ τῆς Συρίας ποιμαίνοντι τὰ πρόδατα Λά- 
ὄαν τοῦ ἀδελφοῦ τῆς μητρὸς αὐτοῦ" 

47. ὅτι οὐ χαθὼς ἐχείνους ἐπύρωσεν εἰς ἐτασμὸν τῆς 
χαρδίας αὐτῶν, χαὶ ἡμᾶς οὐχ ἐξεδίχησεν, ἀλλ᾽ εἰς νου-- 
θέτησιν μαστιγοῖ Κύριος τοὺς ἐγγίζοντας αὐτῷ. 

48. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὴν Ὀζίας" Πάντα ὅσα εἶπας, 
ἀγαθῇ καρδίᾳ ἐλάλησας, καὶ οὐχ ἔστιν ὃς ἀντιστήσεται 
τοῖς λόγοις σον. 

49. Ὅτι οὐχ ἐν τῇ σήμερον ἢ σοφία σου πρόδηλός 
ἔστιν, ἀλλὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἡμερῶν σου ἔγνω πᾶς ὃ λαὸς 
τὴν σύνεσίν σου, καθότι ἀγαθόν ἐστι τὸ πλάσμα τῆς 
χαρδίας σου. 

80. Ἀλλ᾽ ὁ λαὸς ἐδίψησε σφόδρα, καὶ ἠνάγχασαν 
ποιῆσαι ἡμᾶς καθὰ ἐλαλήσαμεν αὐτοῖς, καὶ ἀπαγαγεῖν 
ὅρχον ἐφ᾽ ἡμᾶς, ὃν οὐ παραδησόμεθα. 

δι. Καὶ νῦν δεήθητι περὶ ἡμῶν, ὅτι γυνὴ εὐσεδὴς 
εἶ, χαὶ ἀποστελεῖ Κύριος τὸν ὑετὸν εἰς πλήρωσιν τῶν 
λάχχων ἡμῶν, καὶ οὐχ ἐκλείψομεν ἔτι. 

45. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς ᾿Ιουδίθ- Ἀχούσατέ μου, 
χαὶ ποιήσω πρᾶγμα ὃ ἀφίξεται εἰς γενεὰς γενεῶν υἱοῖς 
τοῦ γένους ἡμῶν. 

88. Ὑμεῖς στήσεσθε ἐπὶ τῆς πύλης τὴν νύχτα ταύ-- 
την, καὶ ἐξελεύσομαι ἐγὼ μετὰ τῆς ὅδρας μου, χαὶ ἐν 
ταῖς ἡμέραις μεθ᾽ ἃς εἴπατε παραδώσειν τὴν πόλιν τοῖς 
ἐχθροῖς ἡμῶν, ἐπισχέψεται Κύριος τὸν Ἰσραὴλ ἐν χειρί 
μου. 

8ι. Ὑμεῖς δὲ οὐχ ἐξερευνήσετε τὴν πρᾶξίν μου, οὐ 
γὰρ ἐρῶ ὑμῖν, ἕως τοῦ τελεσθῆναι ἃ ἐγὼ ποιῶ. 

88. Καὶ εἶπεν Ὀζίας χαὶ οἱ ἄρχοντες πρὸς αὐτήν - 
Πορεύου εἰς εἰρήνην, καὶ Κύριος ὃ Θεὸς ἔμπροσθέν σου 
εἷς ἐχδίχησιν τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν. 

86. Καὶ ἀποστρέψαντες ἐκ τῆς σχηνῆς ἐπορεύθησαν 
ἐπὶ τὰς διατάξεις αυτῶν. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Θ΄. 

ι. Ἰουδὶθ δὲ ἔπεσεν ἐπὶ πρόςωπογ, χαὶ ἐπέθετο 

40. Νο8 δυίΐδῃῃ δἰίυπι θυ) ΠΟῚ ΔρποΥ ηλυ5 ὑΓροίοῦ ουηι : 
ὑπδ Βρογϑηυβ ΄υΐδ βοὴ ἀδαρμίοἰοί Ὠ08, Πδαυθ ἃ βέπέγα ποβίτο. 

41. Οαοηίδπι οὔπὶ οδρίϊ ἰμδγί 8 Π08, εἰς δεν οπμηὶδ 
Φυάξοδ, εἱ αἰγρίοηΐυν θδηςίδ ποδίσγα, οἱ φυξτοὶ ρο ]υἱἱομοιὰ 
ΘΟΓΌΠῚ ἀδ ΟΥῈ ΠΟΘΙΓΟ, 

41. οἱ οδούοπι (γδίγυπι ποδί γι), οἱ οδρε  Υἱίδίο ἰογτο, οἱ 

ἀδβοϊδίϊοηθῃ) Ὠθογοά (8118 ἡοϑίγε οοηνογίοί ἰη δρυΐ ΠορίΓυΩ) 
ἴῃ ροηιθι5, υθἱουτηαιο βοσυϊογίυδ ἰδ], οἱ ογίμηϑ ἰῃ οἴο;- 
ἀϊουϊυπὶ οἱ ἰῃ ορργουγίυπι οογδῃ) ροβϑι θη θι18 Ὠ06. 

43. Οὐυοηΐδη) ποὴ αἰγίχοίυ βογυϊ 8 Ὠοδῖγδ ἰη ργαίίδιι, 
δϑὰ ἰῃ ἱχψηοπιίηίδηλ ἀδ[ἐϊ οδπὶ Ὀομιίπυβ Ὠδυ5 Ὠοβίογ. 

44. ΕΠ ἢυῃο, ἐγαίτοβ, οβίδηἀδηγ8 ἰγαίγί θυ ποβίγὶβ χυΐδ 
ΘΧ ποδΐβ ροῃάοί δηΐπηδ ΘογΌηι, οἱ δδηοίδ οἱ ἀοιηυ8 οἱ Δ[δΓὰ 
πη ἰοη Ὁ ΒΌΡΟΓ ΠΟΒ. 

45. Ῥγίογ ᾿δοο Οπηΐδ βτδιῖδ8 ἀρδῆνυα Ὠοπιΐπο 60 ΠΟ- 
δίτο, αυἱ ἰοηίδί 08 δἰεαὶ οἱ ραΐίγΓ68 ΠΟΒίΙῸΒ. 

26. Βοοοτγαἀδηγηΐ συδουμθο ἰδοὶϊϊ οὐηῆὶ ΑΡγαΐδι), οἱ 
υδουμχυς ἰδηἰδυὶ 1588. οἱ φυουηχυθσονυοπογιηΐ 800 Ὁ 
ἰῃ Μοβοροίδηγχίαᾶ ϑυγγίδ ραϑοδῃι ροοῦγὰ 1,80 δη [γδίγβ πιδίγὶβ 
828 : 

27. φυοηΐδηι ποη δἰουϊΐ [05 ὀχδηγίπαυὶ ἰῃ οχ δ ΡΏ οὐγ 8 
ΘΟΓΠΠΙ, οἰ Π| ὯὨ08 ΠΟῚ δδὶ υἱϊυ8, δὰ δὰ πηοπὶ ἰομοιη ἤδζοὶ- 
ἰαὶ Πομλίηπ8 Δρργορίῃαυδηΐδβ 8ἰ0]. 

28. Εἰ ἀϊχὶϊ δὰ οᾶἂπι Ο Σίδϑ : Οπιηΐδ φυδουηυθ ἀἰχ δι, 
θοηΟ οὐγὰθ Ἰοουΐδ 68, αἱ ΠΟ 6δί αφυὶ γοβίβίδὶ υϑυ 8 ἰαἱδ. 

29. Ουοῃίΐδῃ ποη Πο(ΐΘ δβαρίθηςἷα ἔυ8 τηδη 688 681, δοὰ 
ἃ ῥγπεὶρίο ἀΐογυπ ἰσογυτ ποΥΪΐ οαληΐβ ρορυ]ὰ8 ἱπι οἰ] οί 
ἰαυτ, φυοπιοῦο ὈΟηδΔ 68ὲ (ογηλαίίο οογάϊβ ἰυΐ. 

30. δὰ ρορυϊυβ δἰ νἱξ γομοπγοηίογ, οἱ οοοφόγυπίὶ ἴδοδγα 
Ὧ08 βοουπάυσπι 68 4080 Ἰοουἱ βυπη8 οἶδ, δ ἱμβάυοσγο [ῸΓᾶ- 
ἸΏ Πη[ΌΠῚ ΒῈΡΟΙ ΠΟ8, αυοὰ ποη ἰγϑηβργοαϊδηγυν. 

31. Εἰ ἤυης οΓΥὰ ργὸ πορίβ, χυοηΐδπι Πλ0} 16 ρἷδ 68, οἱ 
εἰ τἰοἱ Ὠοπηίπυβ ροἰυνίδη) δὰ ἰπρ  Θοηθπι οἰβίογπδιι ἢ) ΠΟ- 
βίγαγυῃι, οἱ πο ἀοἤοίοηγ8 1}ΓΆ. 

᾿ 83. Εἰ ἀϊχὶ! δὰ 608 δυάίί(ῃ : Αὐάϊίθ πιθ, οἵ (δοίδαι γϑῖι 
υδὲ ρογυϑηΐδὶ ἰπ φθῃογαίίομ 8 βοπογδιοηυτα ΠΝ 8 ροπογὶβ 
Ὠοδίτγὶ. 

33. ὝΟΒ 5[8}}}{}8 ΒΌΡΟΓ ρογίδηῃ ποοίο ᾿δΔο, οἱ οχὶθο δδὸ 

οὐ 8ῃ60}}}8 πηοδ,, οἱ ἰῃ αἰοθυβ ροβῖ 408 ἀἰχίβ(ἰ8 ἰγδάϊαγ08 
οἰν ἴσο) ἰηἰπιΐοἷβ ποδί γίϑ, υἱδίδϊῖ Πομμίπι18 15γ86] ἰῃ πηδῶ, 
Ιηθᾶ. 

834. Ὗοβ δυΐοη ποη ρογβογυϊδϊηχίπὶ δοϊἐοῃθῖ τηθδηϊ, ποῦ 
οδίη ἀἰοδπὶ γοίϑ, ἀοηθο ρογίδοία [πϑγίηϊ αιιδ 650 [δοίο. 

835. Εἰ ἀϊχὶ! ΟΣίᾶ5 6ἱ ργϊποῖροα δὰ οἂπὶ : 86 ἰὼ ρμδ08, οἱ 
Ὀοπιίημ δ θυ δηΐο ἴἰ6 ἰῃ υἱἰομοι ᾿ηἰ πη ΟΟΓΌΠ ὨΟϑίΓογυ. 

86. ΕΜ τουθγίθηϊοϑ 6 ἰδθογηδοιὶο ἐγογαιΐ δὰ οὐάϊηθβ 
8ι}08. 

ΟΑΡΌΤ ΙΧ. 

1. Φυάϊ (ἢ δυίομι ργοοίαϊξ ἰη (Δοίθι, οἱ ἱπηροδυϊϊ οἰπογοῖι 



ΦΌυΙΤΗ. 

σποδὸν ἐπὶ τὴν χεφαλὴν αὐτῆς, καὶ ἐγύμνωσεν ὃν ἐνε- 
διδύσχετο σάχχον. Καὶ ἦν ἄρτι προςφερόμενον ἐν Ἷε-- 
ρουσαλὴμ εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ τὸ θυμίαμα τῆς 
ἑσπέρας ἐχείνης, καὶ ἐόόδησε φωνῇ μεγάλη Ἰουδὶθ 
πρὸς Κύριον, χαὶ εἶπε" 

". Κύριε ὃ Θεὸς τοῦ πατρός μου Συμεὼν, ᾧ ἔδωχας 
ἐν χειρὶ ῥομφαίαν εἰς ἐχδίχησιν ἀλλογενῶν, οἱ ἔλυσαν 
μήτραν παρθένου εἰς μίασμα, καὶ ἐγύμνωσαν μηρὸν 
εἰς αἰσχύνην, καὶ ἐδεθήλωσαν μήτραν εἷς ὄνειδος" εἶπας 
γάρ’ Οὐχ οὕτως ἔσται. 

8. Καὶ ἐποίησαν ἀνθ᾽ ὧν ἔδωχας ἄρχοντας αὐτῶν 
εἷς φόνον, καὶ τὴν στρωμνὴν αὐτῶν ἣ ἠδέσατο τὴν ἀπά- 
τὴν αὐτῶν εἷς αἷμα, καὶ ἐπάταξας δούλους ἐπὶ δυνά- 
σταις, καὶ δυνάστας ἐπὶ θρόνους αὐτῶν. 

4. Καὶ ἔδωχας γυναῖχας αὐτῶν εἰς προνομὴν, καὶ 
θυγατέρας εἰς αἰχμαλωσίαν, χαὶ πάντα τὰ σχῦλα εἰς 
διαίρεσιν υἱῶν ἠγαπημένων ὑπὸ σοῦ, οἵ χαὶ ἐζήλωσαν 
τὸν ζῆλόν σου, χαὶ ἐδδελύξαντο μίχσμα αἵματος αὐ-- 
τῶν, χαὶ ἐπεχαλέσαντό σε εἷς βοηθόν. Ὁ Θεὸς, ὁ Θεὸς 
ὃ ἐμὸς. καὶ εἰςάχουσον ἐμοῦ τῆς χήρας. 

5. Σὺ γὰρ ἐποίησας τι πρότερα ἐχείνων, καὶ ἐχεῖνα 
καὶ τὰ μετέπειτα χαὶ τὰ νῦν χαὶ τὰ ἐπερχόμενα διενοή- 
θης, καὶ ἐγενήθησαν ἃ ἐνενοήθης, 

8. χαὶ παρέστησαν ἃ ἐδουλεύσω, καὶ εἶπαν Ἰδοὺ 
πάρεσμεν πᾶσαι γὰρ αἱ ὁδοί σου ἕτοιμοι, καὶ ἣ χρίσις 
σου ἐν προγνώσει. 

γ7. Ἰδοὺ γὰρ Ἀσσύριοι ἐπληθύνθησαν ἐν δυνάμει αὐὖ- 
τῶν, ὑψώθησαν ἐφ᾽ ἵππῳ καὶ ἀναθάτῃ, ἐγαυρίασαν ἐν 
βραχίονι πεζῶν, ἤλπισαν ἐν ἀσπίδι χαὶ ἐν γαισῷ καὶ 
τόξῳ χαὶ σφενδόνη, καὶ οὐχ β μεν ὅτι οὺ εἶ Κύριος 
συντρίδων πολέμους Κύριος ὄνομά σοι. 

8. Σὺ ἐς αὐτῶν τὴν ἰσχὺν ἐν δυνάμει σου, καὶ 
χάταξον τὸ χράτος αὐτῶν ἐν τῷ θυμῷ σου ἐδουλεύ-- 
σαντο γὰρ βεδηλῶσαι τὰ ἅγιά σου, μιᾶναι τὸ σχήνωμα 
τῆς χαταπαύσεως τοῦ ὀνόματος τῆς δόξης σου, χαὶ 
χαταθαλεῖν σιδήρῳ χέρας θυσιαστηρίου σου. 

9. Βλέψον εἰς ὑπερηφανίαν αὐτῶν, ἀπόστειλον τὴν 
ὀργήν σου εἷς πἰραλὸς αὐτῶν. Δὸς ἐν χειρί μου τῆς 
χήρας ὃ διενοήθην χράτος " 

10. πάταξον δοῦλον ἐχ χειλέων ἀπάτης μου ἐπ᾽ ἄρ- 
χοντι, καὶ ἄρχοντα ἐπὶ θεράποντι αὐτοῦ, θραῦσον αὐ- 
τῶν τὸ ἀνάστεμα ἐν χειρὶ θηλείας. 

1". Οὐ γὰρ ἐν πλήθει τὸ κράτος σου, οὐδὲ ἣ δυνα- 
στεία σου ἐν ῬΑ δία ἀλλὰ ταπεινῶν εἶ Θεὸς, ἐλατ- 
τόνων εἶ βοηθὸς, ἀντιλήπτωρ ἀσθενούντων, ἀπεγνω- 
σμένων σχεπαστὴς, ἀπηλπισμένων σωτήρ. 

1.. Ναὶ, ναὶ, ὃ Θεὸς τοῦ πατρός μου, χαὶ Θεὸς 
χληρονομίας Ἰσραὴλ, δέσποτα τῶν οὐρανῶν χαὶ τῆς 
γῆς, κτιστὰ τῶν ὑδάτων, βασιλεῦ πάσης χτίσεώς σου, 
σὺ εἰςάχουσον τῆς δεήσεώς μου, 

13. καὶ δὸς λόγον μου χαὶ ἀπάτην εἷς τραῦμα χαὶ 
μώλωπα αὐτῶν οἱ χατὰ τῆς διαθήχης σου, καὶ οἴχου 
ἡγιασμένου σου, χαὶ χορυφῇς Σιὼν, καὶ οἴχου χατα- 
σχέσεως υἱῶν σου ἐδουλεύσαντο σχληρά. 

14. Καὶ ποίησον ἐπὶ πᾶν τὸ ἔθνος σου, χαὶ πάσης 
φυλῆς, ἐπίγνωσιν τοῦ εἰδῇσαι ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς πάσης 
δυνάμεως χαὶ χράτους, καὶ οὐχ ἔστιν ἄλλος ὑπερασπί- 
ζων τοῦ γένους Ἰσραὴλ εἰ μὴ σύ. 

σαν. 1ἰχ. 427 

Βυρογ οἂρυΐϊ δβυσπὶ, οἱ πυάδνὶξ ΄φυδηι ἰηἀπογαϊ βδοούμῃ. Εἰ 
δγδί ΠΡ 6 Γ ΟὈΪδίαηι ἰη 76 γα 8816} ἰη ἀομηο οὶ {Ππγηγΐαπιδ γ6- 
δραγῶδ {ΠΠ|ι8, οἱ ΟἸδπιδ Υ γ 08 τηδσηᾶ ἀ {Π δὰ Πομχίημπ), οἱ 
αἰχίϊ : 

2. Ὀοχηίηα Ὦοῦβ ραίγὶβ πηοὶ ϑυπΊθοη, ουἱ ἀθαϊδιΐ ἰῃ τδηι 
εἰδάϊυπν ἰῃ Ὁ] ΠἰοΠ6 πὶ δΠδηΐσοπάγι πη, 4υΐ 80] γογδηΐ συ] γ8πη 
Ὑ]γρηἾ8 ἰη ΡΟ] υἱοηθη), οἱ πυάδνογυηΐ (ΘΓ ἰη οοηίαϑβίο- 
δῆ), 6ἷ ΡΟ] υδγυηὶ τυΐϊγδῇ) ἰῃ ΟΡργοθγίυηι : αἀἰχίδβεὶ δηΐπ : 
ΝΟ 8ἰο ογίϊ. 

3. Εἰ ῥτὸ ἰἰ8 φυρ ἰϑοογυηί, ἀρα 8ιΪ Ὀγίποὶροδ θογιπὶ ἰῃ 
ομδάσ, οἱ βίγαϊυπ) θογυπὶ αυοὰ πογογδῖ ἀδοδριϊοηθπ) θογυπὶ 
ἴῃ Βδηρυ πο η), δἰ ρογουβ5ἰ8ι1 ΒΟΓΎΟΒ ΒΌΡΟΙ ἀγηδδίδϑ, οἱ ἀγ- 
πδϑ(88 βυροῦ {ΠΓΟΠΟ8 ΘΟΓΌΠΙ. 

4, Εἰ ἀράϊδιϊ ὑχοῦθβ Θογῃπὶ ἰῃ ἀἰτορίίοηοηι, οἱ ἢ] 44 ἰῃ οᾶ- 
ρ(ἰν|Δίστῃ, οἱ οπηηΐδ Βρο ἃ ἰῃ ἀϊβίγὶ δυϊἱοηοπ, ἢ] ἑογιιπι ἀ!οοἴο- 
τὰπὶ ἃ ἴθ, υὶ οἰΐδη) 26 γογδηί Ζοίυπι ἰυπ), οἱ δροηχίηδιὶ 
ὀγϑηΐ οοηίδιηἱ δι θη) βδησυϊηΐβ δυΐ, οἱ ἰηγοοδυογδηΐ (6 ἰη 
δἀυίϊογεῖα. Ὀθυ5, θυ ου8, οαἰΐδηλ ὁχδυάϊΐ πη6 νἱάυδη). 

5. Τὰ οηἰπὶ ἔδοίϑι! φαέο πία 118, οἱ 118 οἱ φυδὸ ἀδίῃοορβ 
εἴ χυδ σης δἰ Βυρογγοηϊοηί(ία οορὶϊδοί!, οἱ (δοΐδ βυιηΐ αυδ5 
ἰὰ πιρηΐα Παρυϊδιΐ, 

6. οἱ αἴιστγυηί φυδ ἀ6Ι ΠΠογαδί!, οἱ ἀϊχογυηΐ : Εσοα δάϑυ- 
ἴὯυ8 : ΟἸΏ68 ΘὨΪϊη) Υἱδὲ [0.85 ρᾶΓδίδε, οἱ Ἰυάϊείυπι ἰυσ ἰῃ 
ργΓοοζη 0:6, 

7. Ἑσοδ οηἰπὶ Αϑϑυγὶϊ τυ Εἰ ρ] οδ1 βυηί ἰῃ νυἱγίαο δυὰ, 
Θχδι(διΐ δυμΐ ΘῈ ΡῈ Γ 6400 οἱ ἀ8οθήδογα, ρἰογίδιὶ βυηί ἰη Ὀγᾶ- 

οἰο ροάϊυπι, βρογδυογυηΐ ἰῃ ΟΥΡΟΟ οἱ ἰῃ ρ8:80 οἵ ἀγοὺ οἱ 

(υμάϊυ]6, οἱ ποη οοσηογογιηΐ αυ͵8 (ἃ 68 Ποπηϊπὶ 8 οοηία- 
ΓΘῺΒ 6116 : Ποπηίηυβ Ὠομηθη (ἰδὲ. 

8. Τὰ ἴγδηρο δου (ογυἀ ποι ἰη Υυἱγίυ(α ἰυδ, οἱ ργο- 
ΒίοΓΠΘ ΓΟΌῸΓ ΘΟΓΌΙῚ ἰῃ ἔγΟΓΟ ἴυο : ἀοἸ ογαυθγυηΐ δηϊπὴὶ ρο]- 
Ιυθγὸ βδηοίδ ἰυ8, οΘοῃ δπλέηδλγο ἰΔθογμδου υπὶ Γοαυ οἰ 8 ποηλἷ- 
ηἱδ αἰογίδο ἴθ, οἱ ἀΐγυσγα δγγο οι δἰ δγὶ5 ἰυΐ. 

9. Αβρίοϑ ἰῃ δυροτθίδηι θογαπι, Ὠγΐ 6 ἰγδη ἰμδπι ἰῃ ὁΔἃ- 
Ρἱΐδ οογυμ. δ ἰῃ πῆδηι τη68 Υυἱάυς ᾳυοὰ οορίίανΐ τορι : 

10. Ρετουΐο δογγυη 6 ἰδ ἰἰ8 ἀθοθρί ἢ 5 τ685 δι ρον ῥγίῃ- 
εἶρεηι, οἱ ργιποίροιη βυρ6Γ ηγϊηἰδίγυπ) οἷ8, ἴγϑησο ΘΟΓΌΙΩ 
οοἸδἰἰυἀϊηδη ἰῃ πιδηυ [ηλΐΠ8. 

11. Νοη δηίπι ἰη τυ ἰἰυἀϊπο τοῦυγ ἰαυπὶ, πόαυα μοίόη- 
ἰΔίυβ ἴυ8 ἰη (οεἰϊθυ8, δορὰ Πυπι!ΐυπι 68 θδυ5, ΠΟΙ ΌΠ) ΘΒ 
δαϊυίοτ, δυϑοορῖος ἱπῆβεπιόγιηι, ἀορΙ]οταίογυπ ργοίδοίον, ἀ6- 
ΒΡΕΓΔΙοΟΓΌΠΙ 58  Υδίου. 

12. Νξ, δ5, [6.8 ραίγίβ8 πηοὶ, εἱ ἤδυ8 ποργοα (δ 18 1βγδεὶ, 
ἀοιηΐμθ οὐἸογθτι οἱ ἰοῦσα, ΟΓΟδΔίΟΥ δαυδγιπ),, ΓΟΣ ΟΥηΐδ 
ογοδίαυγο ἴυδ. ἰὰ ὀχδυὰϊ ογδιἰο, 6 Πὶ ΠΏΘΔΠ1, 

13. οἱ ἀδ τογῦυπ τηθῦμ οἱ ἀδοορίοηθῖ ἰἱῃ τυ ϊηυ8 οἱ 11- 
γογοπ ΘΟΓΌΠΙ αὶ ΟΟὨΙΓΔ ἰδδίδπιοηίαηι), ἰπυπι, οἱ ἀοπιιιη) 

δδηοιἢοαϊδη) ἰυδηι), οἱ γουι δι ϑίοῃ, οἵ ἀοιηυπ ροδδ868- 
βἰοηΐβ Πίογυπι ἰυογι ἀο ογαυοόγυηὶ ἀυγᾶ. 

(4. ΕΠ Δ0 ΒΌΡΘΓ ΟἸἑΠΘΙ βοηίοη) ἰυδηι, οἱ οἰ Ποῖ ἔτ θυ), 
οορηϊἰοποίη δὰ βοίδηὰυῃ) χιΐα ἰᾳ 68 Ὅθυ5 οἸπῃ 8 Υἱγίυ 8 οἱ 
Ρο(οηϊίδο, οἱ ΠΟἢ 6δί αἰδι1.8 ὑνοίθ 8 θη} ἴϑγδοὶ ηἰϑὶ ἰ{. 
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ι. Καὶ ἐγένετο, ὡς ἐπαύσατο βοῶσα πρὸς τὸν Θεὸν 
Ἰσραὴλ, καὶ συνετέλεσε πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα, 

4. καὶ ἀνέστη ἀπὸ τῆς πτώσεως, χαὶ ἐχάλεσε τὴν 
δόραν αὐτῆς, καὶ κατέθη εἰς τὸν οἶχον ἐν ᾧ διέτριδεν 
ἐν αὐτῷ ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν σαδθάτων καὶ ἐν ταῖς ἕορ- 
ταῖς αὐτῆς, 

3. καὶ περιείλατο τὸν σάχχον ὃν ἐνεδεδύχει, καὶ ἐξε- 
δύσατο τὰ ἱμάτια τῆς χηρεύσεως αὐτῆς, χαὶ περιεκλύ- 
σατο τὸ σῶμα ὕδατι, χαὶ ἐχρίσατο μύρῳ παχεῖ, καὶ 
διέταξε τὰς τρίχας τῆς χεφαλῆς αὐτῆς, χαὶ ἐπέθετο μέ- 
τραν ἐπ᾽ αὐτῆς, καὶ ἐνεδύσατο τὰ ἱμάτια τῆς εὐφροσύ-- 
γης αὐτῆς, ἐν οἷς ἐστολίζετο ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς 
τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς Μανασσῆ 

4. καὶ ἔλαθε σανδάλια εἰς τοὺς πόδας αὐτῆς, χαὶ 
περιέθετο τοὺς να καὶ τὰ ψέλλια, καὶ τοὺς δα- 
χτυλίους, καὶ τὰ ἐνώτια, χαὶ πάντα τὸν χόσμον αὐτῆς" 
χαὶ ἐχαλλωπίσατο σφόδρα εἰς ἀπάτησιν ὀφθαλμῶν ἀν- 
δρῶν ὅσοι ἂν ἴδιοσιν αὐτήν. 

ὅδ. Καὶ ἔδωχε τῇ δἄόδρα αὐτῆς ἀσχοπυτίνην οἴνου, 
καὶ χαμψάχην ἐλαίου, χαὶ πήραν ἐπλήρωσεν ἀλφίτων 
καὶ παλάθης χαὶ ἄρτων χαθαρῶν, καὶ περιεδίπλωσε 
πάντα τὰ ἀγγεῖα αὐτῆς, καὶ ἐπέθηχεν ἐπ᾽ αὐτῇ. 

6. Καὶ ἐξήλθοσαν ἐπὶ τὴν πύλην τῆς πόλεως Βετυ-- 
λούα, χαὶ εὕροσαν ἐφεστῶτας ἐπ᾽ αὐτῆς Ὀζίαν, καὶ 
τοὺς πρεσθυτέρους τῆς πόλεως Χαδρὶν καὶ Χαρμίν. 

γ. Ὥς δὲ εἶδον αὐτὴν, καὶ ἦν ἠλλοιωμένον τὸ πρόφω- 
πὸν αὐτῆς, καὶ τὴν στολὴν μεταδεδληχυῖαν αὐτῆς, 
χαὶ ἐθαύμασαν ἐπὶ τῷ κάλλει αὐτῆς ἐπὶ πολὺ σφόδρα, 
καὶ εἶπαν αὐτῇ" [ 

8. Ὁ Θεὸς, ὃ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν δῴη σε εἰς 
χάριν, καὶ τελειώσαι τὰ ἐπιτηδεύματά δου εἰς γαυ- 
ρίαμα υἱῶν Ἰσραὴλ, χαὶ ὕψωμα “Ἱερουσαλήμ. Καὶ 
προζεχύνησε τῷ Θεῷ, ἜΣ 

9. χαὶ εἰπε πρὸς αὐτούς: ᾿Επιτάξατε ἀνοῖξαί μοι τὴν 
πύλην τῆς πόλεως, καὶ ἐξελεύσομαι εἰς τελείωσιν τῶν 
λόγων ὧν ἐλαλήσατε μετ᾽ ἐμοῦ. Καὶ συνέταξαν τοῖς 
γεανίσχοις ἀνοῖξαι αὐτῇ καθότι ἐλάλησαν, 

10. χαὶ ἐποίησαν οὕτως. Καὶ ἐξῆλθεν Ἰουδὶθ, αὐτὴ 
χαὶ ἢ παιδίσχη αὐτῆς μετ᾽ αὐτῆς" ἀπεσχόπευον δὲ αὐ-- 
τὴν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως ἕως οὗ χατέθη τὸ ὄρος, ἕως 
διῆλθε τὸν αὐλῶνα, καὶ οὐχ ἔτι ἐθεώρουν αὐτί. 

1:. Καὶ ἐπορεύοντο ἐν τῷ αὐλῶνι εἰς εὐθεῖαν, χαὶ 
συνήντησεν αὐτῇ προφυλαχὴ τῶν ᾿Ασσυρίων, 

1. χαὶ συνέλαδον αὐτὴν καὶ ἐπηρώτησαν: Τίνων εἶ, 
χαὶ πόθεν ἔργη, καὶ ποῦ πορεύῃ ; Καὶ εἶπε: Θυγάτηρ 
εἰμὶ τῶν “Εδραίων, χαὶ ἀποδιδράσχω ἀπὸ προζώπου 
αὐτῶν, ὅτι μέλλουσι δίδοσθαι ὑμῖν εἰς κατάδρωμα. 

13, Κἀγὼ ἔρχομαι εἰς τὸ πρόςωπον Ὀλοφέρνου ἀρ- 
ιστρατήγου δυνάμεως ὑμῶν, τοῦ ἀναγγεῖλαι ῥήματα 

ἀληθείας, καὶ δείξω πρὸ προζτώπου αὐτοῦ ὁδὸν χαθ᾽ ἣν 
πορεύσεται, χαὶ χυριεύδει πάσης τῆς ὀρεινῆς, χαὶ οὐ 
ἐεοωόνς τῶν ἀνδρῶν αὐτοῦ σὰρξ μία, οὐδὲ πνεῦμα 
ωῆς. 

14, Ὥς δὲ ἤκουσαν οἱ ἄνδρες τὰ ῥήματα αὐτῆς, καὶ 
κατενόησαν τὸ πρόςυγπον αὐτῆς, καὶ ἦν ἐναντίον αὐτῶν 
θαυμάσιον τῷ κάλλει σφόδρα, καὶ εἶπαν πρὸς αὐτήν" 

10. Σέσωχας τὴν ψυχήν σου, σπεύσασα καταῤῆναι 
εἰς πρόςωπον τοῦ κυρίου ἡμῶν" καὶ νῦν πρόςελθε ἐπὶ 

ΟΑΡΟΌΤ Χ. 

1. Εἰ (δεοίυμ οδὲ,, υἱ οοβδαυ  οἰδηδηβ δὰ ἤουμ [5Γδοὶ, 
οἱ οομϑυϊηπιδυὶί ομηηΐᾶ γογθᾶ ἰδδο, 

4. οἱ δυγτγοχὶϊ ἃ ἀο)οοἰίοπο, οἱ γοοδυὶϊ 8η01}}8ΠπῈ βιιδπι, οἱ 
ἀσβοοπάϊί ἰπ ἀοπηιπ ἰη 418 γουβαυδίυγ ἰῃ οἃ ἰη ἀἰθὶ}8 88}0- 
Ὀαίογυμι οἱ ἰη (5 Εν 8010 }8 δυΐ8, 

3. οἵ εἰγουμηδ᾽βίυ } δᾶσουπι {061 ἱπαυογαῖ, οἱ ὀχαυὶΐϊ γ6- 
βἰἰπηοηία νυ 815 808), οἱ οἰγουπ] Υ Θογρυ8 84ι.28.,, οἱ υἢ- 
χὶί υησυδηΐο ρΡίησαὶ, οἱ ἀϊθογί πείμαν! Πρ Π]08 οδρὶ 8 88], οἱ 
ἱπαροϑι! πλὶίγαπι δυροῦ "μιά, εἴ ἰάυϊ νοϑιϊπιθηίδ 126 {{{18 
δυα, ἰῃ φυθὰ8 διιίοίοθαίιν ἱῃ ἀΐεθαθ υἱΐϑο υἱγὶ δυΐ Νἃ- 
Π8586 : 

ά͵ οἱ βυτηρβὶί βδη δ] α ἰῃ ρο68 808, οἱ οἰγουμηροϑυ 
το ἢ οἱ ἅγη}} }]88, οἱ δηηυ}]05, οἱ ἰηδυγθδ, οί ΟΏΘ ἢ) ΟΓΝἃ- 
ἴα δυυμ : οἱ οπιδίδ οδὶ νδὶάδ ἰῃ ἀφοθρί[οπϑπὶ Οσυ]ογῦπι 

Βοιρίηυμ φυϊουμπηαυσ νΥἱάθγηΐ θδη,. 

5. Εἰ ἀοάϊξ δῃο}} 185 25 δϑοορογαμ) Υἱηΐ, οἱ οδιηρβδοθπ) 
οἷοί, οἱ βογδπ ἱπηρ οΥ (γί ἢ 18 οἱ ρδ]δίμ οἱ ρδηῖθυ8 πιυ πα ΐδ, 
οἱ εἰγουπηάυρ! !οδΥϊΐ οπιῃΐδ γ888 808, οἱ ἱπιροδυὶί ΒυΡΟΓ ὁΔΠ1. 

6. Εἰ οχίγογυηί δὰ ροτγίδπι εἰν 8.18 Βοίγ]υα, οἱ ἰηνθηθ- 
Γυηΐ ἰη5ἰδἰοῃίς68 8006 6Δη ΟΖίδηι, οἴ Β6ῃίογο οἰ ν 1818 ΟἸἃ- 
Ὀυη οἱ ΟΠδγιηίη. 

ἡ. τ δυΐοιη νἱἀογυηῖ ον), οἱ δγαὶ πηυίδίδ [δοὶθ8 6.4, οἱ 

βῖοἰδπλ πηυϊδίδαι οὐὰ8, οἱ Ιηϊγαιΐ βυηΐ ϑυρογ ρυ]ο τἀ ϊπς 
6)ὺ8 φυιδηιρ!υχίπλυπι να] 6, οἱ ἀϊχογιηί οἱ : 

8. Ὅουβ, Ὠουβ ρδίγυπι ποβίγογιπι ἀδί [6 ἰῃ αταίίδηι, οἱ 
ρογῆοογο δά ϊηγεηιίοηοβ ἰπ85 ἰη εἰογίαϊοποηι ἢ ογαπ ἴϑγδοὶ, 
οἱ οχαϊιιδιϊομοιηῃ Ψογυβαίοηι Εἰ δάογανὶ θυ, 

9. οἱ ἀϊχὶ! δὰ 608 : Ργροίρἰ[6 ἀρογίγα πὶ ρογίδη οἰ ἢ ἃ- 
εἰ6, οἱ οχίρο 8ι ρογίδοξοπαπη γογθογιπὶ 4}185 ἸΟΟΙ {1 65118 Π16- 
οὐ. ΕΠ ργϑδοοθρογυηΐ ᾿υνοηΐδυ8 Δρογῖγα οἱ βίουϊ Ἰσου [α6- 
Γδηΐὶ, 

10. οἱ (δοογυηὶ εἷς. Εἰ οὶ Ζυ Δ 1, ἰρ58 οἱ δηςσὶ!]!α 6}}18 
οὐπ| δᾶ : ριοϑρϑοίδθαπηῖ δυΐδθη θᾶπ| υἱγὶ οἰ νυ 181}8 φυοδάυδαυδ 
ἀσδοοηάϊ! πηοπίοπι, ἀοηθο ἰγδηβιϊ νϑ]Ιοτ, οἱ ἤδη υἱίγ 85- 
Ρἰοἰορδηί 68). 

11. Εἰ ἰθαπί ἰπ γ8116 ἰῃ γοοίυπι, οἱ οοουγγογαηῖ οἱ ὀχρίο- 

Γαίογοβ ΑΒΒΥΓΙΟΓΌΠΊ, 
{8. οἱ οορογυπὶ θἂπι οἱ ἰηἰοττοσανογαηῖ : Οὐογαῖῃ 68, οἱ 

ὑπ γοηΐβ, οἱ φυο νδὰΐ8Ὁ Εἰ ἀϊχί! : ΕἸ} δυτι ἨΘὈτγεβογιπι, 

οἱ δυΐυφίο ἃ ἔδοία δοιυπι, φυοηίΐδηι ἀδηάϊ δυπὲ ὙΟ 018 ἴῃ ἀ6- 
γογδί Ὁ 6 Ώ.. 

13. Εἰ ὁρο γϑηΐο δὰ (δείθπη ΟἹ ορ θγη 8 θγίποὶ ρ᾽5 υἱγίι 8 
γαϑίγδο, δὰ δηπυηςἰδπάυτ γοῦθα νου 818, οἱ οὐἰδηδηι δη- 
[6 (δοίδεη 6} 0.8 Υἱδπὶ μοῦ φυδηὶ ἰδὶῖ, οἱ ἀοπϊπα ἰαΓ ὑπῖγογ- 
886 πηοηίδηα;, οἱ ποῃ ἀἰβ8οηδθϊ! ἀδ Υἱγὶϑ 6᾽ὴ08 ΟὍΓΟ υπἃ, Ὠ6- 

46 δρίγ 1.8 υἱίῶ5. 

14. ὕἱ δυΐοπι δυάϊγεγιηΐ Υἱγὶ υογθᾶ ο᾽υ8, οἱ οοηίθηλρἸδί! 
διιε1 (Δοίοπὶ ο͵ι85, οἱ ογαὶ δηῖβ 608 δάἀτηίγδθ 18 ρυ]ογυἀϊη6 

γαϊάο, οἱ ἀϊχογυηΐ δά οδ : 
15. ϑαϊνδδοίὶ δηϊπιᾶπη ἰυδιη, (δι ἰμδῃ5 ἀρϑοθηάογο δα [δ- 

εἴθ ἀοιμἐ ποϑίτὶ : οἱ υμς δοοράς δὰ ἰαθογηδουΐαι 6)05, 



ΦΌΟΘΙΤΗ͂. 

τὴν σχηνὴν αὐτοῦ, χαὶ ἀφ᾽ ἡμῶν προπέμψουσί σε, ἕως 
παραδώσουσί σε εἷς τὰς χεῖρας αὐτοῦ. 

16. ᾿Ἐὰν δὲ στῇς βΕκΑ ὦ αὐτοῦ, μὴ φοδηθῇς τῇ 
καρδίᾳ σου, ἀλλὰ ἀνάγγειλον κατὰ τὰ ῥήματά σου, χαὶ 
εὖ σε ποιήσει. 

17. Καὶ ἐπέλεξαν ἐξ αὐτῶν ἄνδρας ἑκατὸν, χαὶ παρέ- 
ζευξαν αὐτῇ χαὶ τῇ ἄδρᾳ αὐτῆς, καὶ ἤγαγον αὐτὰς ἐπὶ 
τὴν σκηνὴν Ὀλοφέρνου. 

18. Καὶ ἐγένετο συνδρομὴ ἐν πάσῃ τῇ παρεμθολῇ, 
. διεδοήθη γὰρ εἷς τὰ σχηνώματα ἣ παρουσία αὐτῆς’ 
χαὶ ἐλθόντες ἐχύχλουν αὐτὴν ὡς εἱστήχει ἔξω τῆς σχη- 
νῆς Ὀλοφέρνου, ἕως προςήγγειλαν αὐτῷ περὶ αὐτῆς. 

το. Καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τῷ χάλλει αὐτῆς, καὶ ἐθαύ-- 
μαζον τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ ἀπὶ αὐτῆς. Καὶ εἶπεν ἕχαστος 
πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ: Τίς χαταφ ονήσει τοῦ λαοῦ 
τούτου ὃς ἔχει ἐν ἑαυτῷ γυναῖχας τοιαυτας; ὅθ τι οὐ κα- 
λόν ἐστιν ὑπολείπεσθαι ἐξ αὐτῶν ἄνδρα ἕνα, οἷ ἀφε-- 
θέντες δυνήσονται χατασοφίσασθαι πᾶσαν τὴν γῆν. 

20. Καὶ ἐξῆλθον οἱ παρακαθεύδοντες Ὀλοφέρνη χαὶ 
πάντες οἱ θεράποντες αὐτοῦ, καὶ εἰςήγαγον αὐτὴν εἷς 
τὴν σχηνήν. 

“τ. Καὶ ἦν Ὀλοφέρνης ἀναπαυόμενος ἐπὶ τῆς χλίνης 
αὐτοῦ ἐν τῷ ἀπο νης ὃ ἦν ἐκ πορφύρας χαὶ χρυσίου 
χαὶ σμαράγδου καὶ λίθων πολυτελῶν χαθυφασμένων. 

39. Καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῷ περὶ αὐτῆς, χαὶ ἐξῆλθεν 
εἰς τὸ προσχήνιον, χαὶ λαμπάδες ἀργυραῖ προάγουσαι 
αὐτοῦ. 

.,4. Ὡς δὲ ἦλθε κατὰ πρόζωπον αὐτοῦ Ἰουδὶθ καὶ 
τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, ἐθαύμασαν πάντες ἐπὶ τῷ χάλ- 
λει τοῦ προζτώπου αὐτῆς" χαὶ πεσοῦσα ἐπὶ πρόςωπον 

προςεχύνησεν αὐτῷ, καὶ ἤγειραν αὐτὴν οἵ δοῦλοι αὐτοῦ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’, 

ι. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὴν Ὀλοφέρνης" Θάρσησον, 
γύναι, μὴ φοδηθῆς τῇ καρδίᾳ σου, ὅτι ἐγὼν οὐχ ἐχά- 
χωσα ἄνθρωπον ὅς τις ἡρέτιχε δουλεύειν βασιλεῖ Ναύου- 

χοδονόσορ πάσης τῆς γῆς. 
α. Καὶ νῦν ὁ λαός σου ὃ κατοιχῶν τὴν ὀρεινὴν, εἰ 

μὴ ἐφαύλισάν με, οὐχ ἂν ἦρα τὸ δόρυ μου ἐπ᾽ αὐτοὺς, 
ἀλλ᾽ αὐτοὶ ἑαυτοῖς ἐποίησαν ταῦτα. 

3. Καὶ νῦν λέγε μοι τίνος ἕνεκεν ἀπέδρας ἀπ᾽ αὐτῶν 
χαὶ ἦλθες πρὸς ἡμᾶς; Ἥχεις γὰρ εἰς σωτηρίαν. Θάρ- 

σει, ἐν τῇ νυχτὶ ταύτη ζήση, ᾿εἱ εἰς τὸ λοιπόν. 
«. Οὐ γάρ ἐστιν ὃς ἀδικήσει σε, ἀλλ᾽ εὖ σε ποιήσει 

χαθὰ γίνεται τοῖς δούλοις τοῦ χυρίου μου βασιλέως Να- 

ὀουχοδονόσορ. 
6. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν Ἰουδίθ’ Δέξαι τὰ ῥήματα 

τῆς δούλης σου, χαὶ λαλησάτω ἣ παιδίσχη σου χατὰ 

πρόςωπόν σου, καὶ οὐχ ἀναγγελῶ ψεῦδος τῷ χυρίῳ μου 
ἐν τῇ νυχτὶ ταύτη. 

6. Καὶ ἐὰν καταχολουθήσῃς τοῖς λόγοις τῆς παιδί-- 

σχης σου, τελείως πρᾶγμα ποιήσει μετὰ σοῦ ὁ Θεὸς, 
χαὶ οὐχ ἀποπεσεῖται ὃ χύριός μου τῶν ἐπιτηδευμάτων 

αὐτοῦ. 
η. Ζῇ γὰρ βασιλεὺς Ναδουχοδονόσορ πάξης τῆς γῆς, 

χαὶ ζῇ τὸ χράτος αὐτοῦ, ὃς ἀπέστειλέ σε εἰς χατόρθωσιν 

πάσης ψυχῆς, ὅτι οὐ μόνον ἄνθρωποι διὰ σὲ δουλεύου- 

σιν αὐτῷ, ἀλλὰ καὶ τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ χαὶ τὰ χτήνη 

χαὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ διὰ τῆς ἰσχύος σου ζήσον-- 

ται ἐπὶ Ναθοιιγοδονόσορ, καὶ πάντα τὸν οἶκον αὐτοῦ. 

ακρ. ΧΙ. 29 

εἰ οχ ποδὶβ ργοι θη [6, ἀοησς ἰγϑάρηὶ (6 Ώ τα} ο͵υ8. 

[6. 8] δυΐοπι 5ἰοἰογῖβ οογϑη] 60, Ὠ6 {ἰπηθὰφ οογὰθ ἰυ0, 86 ἃ 
δηηυηίί δοουμάσυῃη) γὸγῃὰ ἰυΔ, οἱ θ6η6 10] (Δοἰοί. 

17. Εἰ οἰοσρογυηῖ οχ ἰρϑὶβ Υἱγοὸβ οδῃίθμῃι, οἱ δἀϊυηχογαηΐ 
οἱ οἵ 8η01}18 ο}.8, οἱ ἀυχογιπὶ 688 δὰ ἰΔὈΟΓΔΟΙ]α πὶ ΟΙΟΡΠοΓ- 
ηἶξ. 

18. Εἰ (Δοΐι}8 6ϑῖ ΘὐῃοῦΓβα8 ἴῃ ΟἸΏΠἾΡ018 ὁΔ5[Γ18, μοι ΒΟ} }}6- 
ταί δηΐη ἰῃ ἰδ ΓΏΔ861}}}8 ργρβοιἷ 6᾽υ8 : οἱ υϑηϊθηΐθβ οἷγ- 

ουπιἀδῦδηϊ 6δη) βίοι β8ἰδαί οχίγα ἱδθογηδουϊαῃ ΟἸορίοΥ- 
Ὠἶβ8, ἀύῃθο δηημπηίνογυηῖ οἱ ἀ6 θᾶ. 

19. Εἰ τ ΓΔ ὈΔηΓΥ ΒΌρ6Γ θυ] τ υἀϊπ6 οἦυ8, οἱ ΠγΔΌΔἢ- 
(υν ἢ]108 [βϑγδ6! ὁχ θᾶ. Εἰ ἀϊχὶῖ υπαϑαυΐϑαυο δὰ ργοχίμημπτη 
βυυπ) : Ουὐἷ8 οοπίοπηηοῖ ρορυϊυπὶ υης ααΐ μαροί ἰῃ 86 π)0- 
᾿Ιΐογο8 [8168 Οὐοπίϑη ὨΟΏ ὈΟΏΠΠῚ 68. ΓΟΙΏ ΔΏΘΓΟ ΟΧ οἷβ ΥἱγΓυἢ) 

ὕπυπ, 4υΐ ἀϊπιἰβοὶ ροϊογυηὶ ἀδοίρογα Ομγποηι ἰογτδη,. 

40. Εἰ οχίογυηξ ᾳῃὶ ἀοιτηϊοθαπί Ἰυχία ΟἸΟρΡΒΘΓΏο οἱ 
ΟΓΏΠ6Β τηϊηϊ ΒΓ ο᾽118, οἱ ἰηἰγοάυχογιηΐ δᾶπι ἰῃ (Δ ΟΘΓΏΔΟΙΠ] ΠῚ. 

41. Εἰ ογδῖ ΟἸΟρἤΘγΠ65 του ΐθϑοθη 8 ΒΌΡΟΥ ᾿θοΐιΠὶ Βα 0) 
ἷῃ ΘΟΠΟΡΟΟ, χυοὰ ογὰΐ ὁχ ρυγρυτὰ οἷ δυγο δ βιηδγαϑῶο οἱ 
Ἰαρίἀϊδυ5 ργοίοϑίβ ἰμίοχίί8. 

22. ἘΠ᾿ Δηπυης δ ογαπηί οἱ ἀ0 68, οἱ οχί υἱΐ ἰῇ ργοϑοθη  ΠΠῺ, 
οἱ Ἰδιηρδάθβ δγβϑηΐδϑο ργοθαθηίθβ θυ πὶ. 

43. ὕ δυίΐοῃῃ γοηϊΐ δὰ (δοίθπ οἷυ8 υἀ1 ἢ οἱ τη βῖγογαμη 
οἰ8, Ὠγίγαιϊ! βυηΐ ΟἸΠ6Β ΒΌΡΟΓ ρυ]ο γυἀΐῃο (Δοϊοὶ ο᾽ι8 : οἱ 
Ργοοίάθηϑ ἰη (δοίοπὶ δάογαυϊ ουπι, οἱ ὀγοχογιαηΐ θδλ βουνὶ 
6}118. 

ΘΑΡΟΌΤ' ΧΙ. 

1. Ἐπ ἀϊχίί δὰ δᾶπι ΟἸορἤογη68 : Οοηῆάδ, τυ] θοῦ, π6 1ἰ- 
[1688 οογάσ ἴυ0, φυοηίδηη 680 ΠΟΙ τηδ᾽ οἴδοΐδη ΟΠ αιι8- 
4υ͵ἱβ οἰασαγὶὶ βουυῖγο Γορὶ ΝΟ ΠΟἀΔΟΠΟΒΟΥ ΟΠΠ18 ἴαγτδθ. 

4. Εῤ πυης ρορυ 89 ἰὰ08 ΠΑ [85 πιοηίδηδηι, πἰδὶ Υἱ ]ΐ- 
ρΡοηάἰββοηΐ πη6, ΠΟῺ ΘἰΘΥ 8561) Ὠδϑίδῃ) Ὠ168Π) ΒΌΡρΕΓ 608, 
δβαὰ ἰμ5ΐ 810 [δοδγυηί ἢῖδο. 

8. Εἴηυης ἀϊο εἶ πὶ σ}15 σταιία δυΐυρίδεϊ δὴ οἱβ οἱ υδηϊϑίὶ 
δὰ ποβῦὴὺ γοηΐβ δηΐμ δὰ βα᾽ἴθηι. σοηῆάθ, ἴῃ ποσί ἂς Υἱἱ- 

Υ68, οἷ ἴῃ ΓΟ] υῦπι. 
4. Νοη δηΐπι οἽϑὶ φυΐ {0ὲ ἰηϊαγίδηη 1ΠΠδία γι 811, δὰ ἤδθῃθ 

«ἰδὲ (δείοὶ βἰσυὶ ΐ βογυΐὶβ ἀοηληϊ πιοὶ γορσὶβ ΝΔθυομοάοηο- 
80Γ, . 

5. ἘΠ ἀἰχὶῖ δὰ οὐπὶ Φυἀ : δυδβεῖρα γ γα βοῦῦϑ ἰδ, οἱ 
Ἰοχυδίυτ δῃο ἃ ἴυδ δὰ (Δοίοπι ἰαδηι, οἱ ΠΟ ἀπηυη 80 ΠΊΕη- 
ἀδοίιαπι ἀοπιίηο πιθ0 ἰῃ ποοίο δα. 

8. Εἰ 8ὶ ϑϑουΐαβ [μα Υ8 γογθᾶ 86 1}185 ἰὰο0, ρογίθοί δ πδρο- 
ἔτ (Δοἰοὶ ἰοσυπι δι8, 6δἱ ποθὴ ἀροίάοί ἀοῃχίηιβ ΠΊΘι18 ἃ 

δῖ 8 808. 

7. Ὑίὶνίε οηἰα) τὸχ Νδθυσμοάοποθοῦ Ὀπίγαγδθο ἰθεσῶ, οἱ 
γίνε ἱπυρογίυπη 6᾽08, υΐ πιίδϊ᾽ (6 δὰ σογγθο! ολθπὶ ΟΠ,ηΐ8 
δηΐημθθ, 4υΐα Ὠοἢ 501 π| ΠΟΠΪΠ65 ργορίου (6 ΘΕΓΥ ΘΩΪ αἱ, 5οι] 
οἰΐδιη οϑῖϊδο δατὶ οἱ ρϑοογᾶ οἱ τ Ἱαι ἢ οἱ ργορίον ἰογι  ἴὰ- 

ἀΐποιη ἰυδη τἱνθηῖ δυρος ΝΑ μοάἀοποϑον, οἱ ολμθη ἀο- 

[0 ΠῚ 6118. 
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8. Ἦχούσαμεν γὰρ τὴν σοφίαν σου καὶ τὰ πανοὺ 
γεύματα τῆς ψυχῆς σου, καὶ ἀνηγγέλη πάσῃ τῇ γῇ ὅτι 
σὺ μόνος ἀγαθὸς ἐν πάση βασιλείᾳ ν χαὶ δυνατὸς ἐν ἐπὶι- 
βαηα , καὶ θαυμαστὸς ἐν στρατεύμασι πολέμου. 

9. Καὶ νῦν ὃ λόγος ὃν ἐλάλησεν ᾿Αγιὼρ ἐν τῇ συνε- 
δρείᾳ σου, ἠχούσαμεν τὰ ῥήματα αὐτοῦ, ὅτι περιε-- 
ποιήσαντο αὐτὸν οἱ ἄνδρες Βετυλούα, καὶ ἀνήγγειλεν 
αὐτοῖς πάντα ὅσα ἐξελάλησεν παρὰ σοί. 

10. Διὸ, δέσποτα χύριε, μὴ παρέλθης τὸν λόγον αὐ- 
τοῦ, ἀλλὰ κατάθου αὐτὸν ἐν τῇ χαρδίᾳ σου, ὅτι ἀληθής 
ἐστιν" οὐ γὰρ ἐχδιχᾶται τὸ γένος ἡμῶν, οὐ κατισχύει 
ῥομφαία ἐπ᾽ αὐτοὺς, ἐὰν μὴ ἁμάρτωσιν εἰς τὸν Θεὸν 

ν. 
ι1. Καὶ νῦν, ἵνα μὴ γένηται ὁ χύριός μου ἔχθολος 

καὶ ἄπραχτος, χαὶ ἐπιπεσεῖται θάνατος ἐπὶ πρόςωπον 
7 αὐτῶν, χαὶ χατελάδετο αὐτοὺς ἁμάρτημα ἐν ᾧ παρορ- 

γιοῦσι τὸν Θεὸν αὐτῶν, ὁπηνίχα ἂν ποιήσωσιν άτο- 
πίαν. 

1. ᾿Επεὶ γὰρ ἐξέλιπεν αὐτοὺς τὰ βρώματα, χαὶ 
ἐσπανίσθη πᾶν ὕδωρ, ἐδουλεύσαντο ἐπιδαλεῖν τοῖς 
χτήνεσιν αὐτῶν, χαὶ πάντα ὅσα διεστείλατο αὐτρῖς ὃ 
Θεὸς ἐν τοῖς νόμοις αὐτοῦ μὴ φαγεῖν, διέγνωσαν δαπα- 
νῇσαι. 

13. Καὶ τὰς ἀπαρχὰς τοῦ σίτου, χαὶ τὰς δεχάτας 
τοῦ οἴνου χαὶ τοῦ ἐλαίου, ἃ διεφύλαξαν ἁγιάσαντες 
τοῖς ἱερεῦσι τοῖς παρεστηχόσιν ἐν ἹΠΖΕῚΙ ἀπέναντι 
τοῦ προςώπου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, χεχρίκασιν ἐξαναλῶσαι, 
ὧν οὐδὲ ταῖς χερσὶν καθῆχεν ἅψασθαι οὐδένα τῶν ἐκ 
τοῦ λαοῦ. 

ι4. Καὶ ἀπεστάλχασιν εἰς ἹἹερουσαλὴμ,, ὅτι χαὶ οἵ 
ἐχεῖ χατοιχοῦντες ἐποίησαν ταῦτα, τοὺς μετοιχίσαντας 
αὐτοῖς τὴν ἄφεσιν παρὰ τῆς γερουσίας. 

15. Καὶ ἔσται, ὡς ἂν ἀναγγείλῃ αὐτοῖς χαὶ ποιή- 
σωσι,, δοθήσονταί σοι εἰς ὄλεθρον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη. 

16. Ὅθεν ἐγὼ ἡ δούλη σου, ἐπιγνοῦσα ταῦτα πάντα, 
ἀπέδρων ἀπὸ προςώπου αὐτῶν. Καὶ ἀπέστειλέ με ὃ 
Θεὸς ποιῆσαι μετὰ σοῦ πράγματα ἐφ᾽ οἷς ἐχστήσεται 
πᾶσα ἣ γῆ ὅσοι ἐὰν ἀχούσωσιν αὐτά. 

17. Ὅτι ἣ δούλη σου θεοσεδής ἐστι, καὶ θεραπεύ- 
ουσα νυχτὸς καὶ ἡμέρας τὸν Θεὸν τοῦ οὐρανοῦ’ χαὶ νῦν 
μενῶ παρά σοι, χύριέ μου, καὶ ἐξελεύσεται ἣ δούλη σου 
χατὰ νύχτα εἷς τὴν φάραγγα, χαὶ προςεύξομαι πρὸς 
τὸν Θεόν" καὶ ἐρεῖ μοι πότε ἐποίησαν τὰ ἁμαρτήματα 
αὐτῶν." 

18. καὶ ἐλθοῦσα προςανοίσω σοι’ ἐξελεύσῃ σὺν πάσῃ 
τῇ δυνάμει σου, καὶ οὐχ ἔστιν ὃς ἀντιστήσεταί σοι ἐξ 
αὐτῶν. . 

19. Καὶ ἄξω σε διὰ μέσου τῆς Ἰουδαίας, ἕως τοῦ 
ἐλθεῖν ἀπέναντι Ἱερουσαλήμ" καὶ θήσω τὸν δίφρον σου 
ἐν μέσῳ αὐτῆς, καὶ ἄξεις αὐτοὺς ὡς πρόδατα οἷς οὐχ 
ἔστι ποιμήν. Καὶ οὐ γρύξει χύων τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ 
ἀπέναντί σου, ὅτι ταῦτα ἐλαλήθη μοι χατὰ πρόγνωσίν 
μον, καὶ ἀπηγγέλη μοι, καὶ ἀπεστάλην ἀναγγεῖλαί 
σοι. 

20. Καὶ ἤρεσαν οἵ λόγοι αὐτῆς ἐναντίον Ολοφέρνου, 
καὶ ἐναντίον πάντων τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, ἐδ θαύ- 
μασαν ἐπὶ τῇ σοφία αὐτῆς, χαὶ εἶπαν" 

4. Οὐχ ἔστι τοιαύτη γυνὴ ἀπ᾽ ἄχρου ἕως ἄχρου τῆς 
γῆς καλῷ προςώπῳ χαὶ συνέσει λόγων. 

32. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὴν Ὀλοφέρνης" Εὖ ἐποίησεν 

ΙΟΥ̓ΔΙΘ. Κεφ. ΤΑ΄. 

8. Αὐυάϊγνίηηαδ δηἰπὶ δαρίςηςδπ) (ὕλη) οἱ 0Δ}}}12{68 δι ΐ πη 
ἴαδ, οἱ δηηυπίίδίυπι 68ὲ ομληὶ ἰΘγγῶ φυία ἰὰ 5038 ΟΠ ἰῃ 

ΟἸΠΐ ΓΟρΏΟ,, οἱ ροΐδη8 ἰῃ βοίθη(ία,, οἱ πιΐγδ Ὀ}186 ἰη ὀχροάϊιο- 
ἰδυδ 6]]}, 

9. Εἰ πυης 8670 4υσίῃ Ἰοουΐυβ 66ὲ Αο]οῦ ἴῃ Ομ Β6588 
ἴυο, δυάϊν! πη γογθά 6)}08, Τυοηίδη) βογγανογυηΐί οὐχ Υἱγὶ 

Βείγ!υδ,, οἱ δηπυῃίίδν! οἷ8 οπγηἰδ φυδουπηαιιο οἰοουΐαβ ογαὶ 
δρυά (6. 

10. Θύυδγο, ἀοεηίηδῖοῦ ἀοπηΐηθ, δ6 ἰγδηβστοα δγὶβ Ὑου] 
δ᾽υ8, 56ἃ ἀδροηθ ἐϊυἀ πῃ οογὰθ ἴυο, φυοηίϊᾶπι γογᾶχ οϑβί : 
Π0ὴ Θηΐηι δυμλϊίυγ Υἱηαϊοίδ ἀ6 φοπογο ποβίγο, ἤθη ργῳγδὶοὶ 
Εἰδαϊΐιι8 δύ νογβιϑ 608, πἰδὶ ροοοδυδγίηΐ ἰῃ ὨθΌτ δβυυμη. 

11. Εἰ πυδο, πί ηοὴ δι ἀοῃηίηυ8 τηθυ8 οὐδοία8 οἱ ΓΟ ἰη- 
(δοίδ ἀφϑβἰβίαη8, οἱ οδὰδί πηογδ ΒΌΡΟΓ (δείαπ) ΘΟγΌ, οἱ οὐ- 
ουρανὶϊ 605 ροοοδίιυπ ἰῃ αυο ἰγεϊδθυηὶ Πουπὶ βυυ, 4φυδη- 
ἀοουαυο ἰδοογίηϊ δυβυγάϊ αίθῃι. 

12. Ουοῃίδηι ὀπίπ) ἀοίδοογυηῖ 608 6808, οἱ γαγοίδοίδ οϑίΐ 
ομγηΐβ 84υδ, ἀοἷ: θογανεγυηΐ ἰη᾽ΐοογα τηδηυτ ᾿υτ6 {18 δου ΐδ, 
οί οπιηΐα αυδοουϊηαυθ ἀἰδιϊηχὶ! 615 Πθυ8 ἰη ἰοσίθι.5 618 ἢ 
οΟμοάο6ΓΟ, ἀδοσουογυῃῖ ἰηϑ0 ΠΊ6Γ6. 

13. Εἰ ργπι 88 ἰγυμπηοηι!, οἱ ἀδοίπηδδ Υἱηΐ οἱ οἱοἱ, χυϑὲ 
ΒΟΓΥΔΥΘΓΔηΐ ΒΔ ΠΟ Ποδπίο8 βδοογάοίϊ δυ8 δβϑ ϑιθηϊ 8 ἰη 36- 
ΓυβδΙο) δηΐα (Δείδπι Ποὶ ποϑβίγὶ, ἀδθογευθγυηὶ οχρϑηάογο, 
48 ποαυθ τηδηΐϊδι5 οροτγίθ δὶ ἰδῆσογθ 44 08Π) ΘΟΓΌΠΙ 
φυΐ ἀδ ρορυϊο. 

14. Εἰ πιϊδογυηΐ ἰῃ 76γυϑαίοθηι, χυοηίΐδηι σαὶ ἰδὶ Ὠδηϊίδηὶ 
ἰδοθγαηΐ ἰ880, 608 αυὶ ἰγδηβρογίδγοωηιϊ ᾿ρδῖ8 Γαι βϑἰοθθ) ἃ 
δοηδίυ. 

15. Εἰ οτἱί, βίπη δα τοπυη ἰδίππη ἱραὶβ (6 Ὑὶ οἵ (δοογὶηΐ, 
ἀδθυηίυν (Ἰ0ὲ ἰῃ ρογά οπϑηι ἰη ἀΐο 111. 

16. πὰ ο3ο βογγᾷ 8, ΘΟΖΠΟΒΟΘΏΒ [866 ΟἸηΐΔ, δυΐιρὶ ἃ 
[Δεὶβς θογυ,. ΕΠ ταδί 6 Πδυ8 ἴδοθγα ἰθοῦη ποροίΐδ 5ΌΡΟΓ 
φυΐθυβ βἰυρο δὶ υπίγογβᾶ ἰογγὰ φυϊουηχυδ δυάϊ νογίηί 68. 

17. Οὐυομίδηῃ βοῦνὰ ἰυἃ Ὠοΐ ουἹίγίχ 6δι, οἱ πη δ Γδη8 ποςία 
οἱ ἀΐα 60 ΟἹ : οἱ ἤνσ ΠδηΘῦο δρυὰ (6, ἀοπηίπα πὶ, οἱ 

οχὶθὶῖ βοῦν ἴυ8 ῬΟΥ ποοίθπι ἰῃ γ] 6 πὶ, οἱ ἀδργθοδροῦ δὰ 
Ὠδυμα : οἱ ἀϊοοῖ τιϊὶ φυδηάο (δοοιϊηΐ ροουδίᾶ βυᾶ : 

18. οἱ γοηΐοη5 ἀοίογδηι {ἰδὶ ; στοά οτβ ουπ ΟΠ! Υἱγίυϊα 
ἰυΔ, οἱ ποη 6δ6[ ααυὶΐ τοδὶ βίαι ΕΠ] ὁχ οἰβ. 

19. Εἰ ἀυόδη (6 μοῦ πιράϊυπι Ζυάδοξο, 8406 δὰ γνεηίο- 
ἄυμῃ οοηίγα Ψογυβδίοηι : οἱ ροηδπὶ βοάδιη ἰυδη ἱπ πγράϊο 
οἦυ8, οἵ 8368 605 ἰΔηηυ8π), ΟΥ̓́ΘΒ ΄υΐδυβ ΠΟΏ 6βί ρδϑίογ. Εἰ 
Ποὴ ἰδἰγαὲϊ οδηΐ5 ᾿ἰησιιδ δὺυ8 οογᾶπι ἰ6, αυοῃίδιημ ἢώοο ἀϊείδ 
ϑυηΐ πὶ ϑοουπάϊιπ) ργεοοορηϊ οηδπι πιθδηι, οἴ δηπαηϊίδιδ 
βιηΐ τχϊηΐ, εἰ Πυΐ588 8}. ΔΠΟΠΙΙΔΓΘ {ἰδ ]. 

40. Εἰ ρνἰδυσοεγυηὶ γοτθα 6115 Θογϑπ ΟἸΟΡ ογθ, οἱ ΘΟΥΔΙ) 

οἸμηΐ θυ Ὠγὶηΐς. γί8 ο᾽ι.8,, οἵ τηΐγαιΐ δι ηΐ ΘΌΡΟΓ βδρίθηἰία ο)υ5, 
εἱ ἀϊτονυηί : 

21. ΝΟὨ 681 (4118 ΤΡ ἃ 801Π|0 ὕϑ4υ6 δ βυ 1 ΠΊ1}} 
ἰθττα ρυ οἰ Γὰ 5066}6 οἱ ἰη(6]] ΘΟ. Ὑ ΘΓ ΟΓυ ΠῚ. 

22. Εἰ ἀϊχὶϊ δὰ ὁδηι ΟἹΟΡ!ΙΟΓΏΘΒ : ΒΟΩ6 ἔϑοὶί θὰ πνἰ δας 



ΦΌΘΙΤΗ. 

ὁ Θεὸς ἀποστείλας σε ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ, τοῦ γενηθῆ- 
ναι ἐν χερσὶν ἡμῶν κράτος, ἐν δὲ τοῖς φαυλίσασι τὸν 
χύριόν μου ἀπώλειαν. 

48. Καὶ νῦν ἀστεῖα εἶ σὺ ἐν τῷ εἴδει σου, καὶ ἀγαθὴ 
ἐν τοῖς λόγοις σου. ὍΟτι ἐὰν ποιήσης χαθὰ ἐλάλησας, 
ὃ Θεός σου ἔσται μου θεὸς, καὶ σὺ ἐν οἴχῳ βασιλέως Να-- 
θουχοδονόσορ καθήσῃ, καὶ ἔσῃ ὀνομαστὴ παρὰ πᾶσαν 
τὴν γῆν. 

ΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ 18΄. 

ι. Καὶ ἐκέλευσεν εἰςαγαγεῖν αὐτὴν οὗ ἐτίθετο τὰ 
ἀργυρώματα, καὶ αὐτοῦ συνέταξε καταστρῶσαι αὐτῇ 
ἀπὸ τῶν ὀψοποιημάτων αὐτοῦ, καὶ τοῦ οἴνου αὐτοῦ 
πίνειν. 

4. Καὶ εἶπεν Ἰουδίθ. Οὐ φάγομαι ἐξ αὐτῶν, ἵνα 
μὴ γένηται σχάνδαλον, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἠχολουθηχότων 
μοι χορηγηθήσεται. 

8. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὴν Ὀλοφέρνης" ᾿Εὰν δὲ ἐχλίπῃ 
τὰ ὄντα μετὰ σοῦ, πόθεν ἐξοίσομέν σοι δοῦναι ὅμοια αὖ- 
τοῖς; Οὐ γάρ ἐστι μεθ᾽ ἡμῶν ἐχ τοῦ ἔθνους σου. 

ς. Καὶ εἶπεν Ἰουδὶθ πρὸς αὐτόν. Ζῇ ἣ ψυχή σου, 
χύριέ μου, ὅτι οὐ δαπανήσει ἣ δούλη σου τὰ ὄντα μετ᾽ 
ἐμοῦ, ἕως ἂν ποιήσῃ Κύριος ἐν χειρί μου ἃ ἐδουλεύ- 
σατο. 

6. Καὶ ἠγάγοσαν αὐτὴν οἱ θεράποντες Ὀλοφέρνου 
εἷς τὴν σχηνὴν, καὶ ὕπνωσε μέχρι μεσούσης τῆς νυχτός" 
καὶ ἀνέστη πρὸς τὴν ἑωθινὴν φυλαχὴν, 

6. χαὶ ἀπέστειλε πρὸς ᾿Ολοφέρνην, λέγουσα - ᾽'Ἔπι- 
ταξάτω δὴ ὃ χύριός μου, ἐᾶσαι τὴν δούλην σου ἐπὶ 
προςευχὴν ἐξελθεῖν. 

γη. Καὶ προςέταξεν Ὀλοφέρνης τοῖς σωματοφύλαξι 
μὴ διαχωλύειν αὐτήν. Καὶ παρέμεινεν ἐν τῇ παρεμ- 
ὀολῇ ἡμέρας τρεῖς, καὶ ἐξεπορεύετο κατὰ νύχτα εἰς 
τὴν φάραγγα Βετυλούα, καὶ ἐδαπτίζετο ἐν τῇ παρεμ.- 
θολῇ ἐπὶ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος. 

8. Καὶ ὡς ἀνέδη, ἐδέετο τοῦ Κυρίου Θεοῦ Ἰσραὴλ 
χατευθύναι τὴν δδὸν αὐτῆς εἰς ἀνάστεμα τῶν υἱῶν τοῦ 
λωοῦ αὐτοῦ. ᾿ ἜΡ 

9. Καὶ εἰςπορευομένη χαθαρὰ παρέμενε ἐν τῇ σχηνῇ, 
μέχρις οὗ ἐδ θαι ἃ τὴν τροφὴν αὐτῆς πρὸς 
ἑ ν. ᾿ 

ὦ κὰ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρα τῇ παρτῇ γ ἐποίησεν 
Ὀλοφέρνης πότον τοῖς δούλοις αὐτοῦ μόνοις, χαὶ οὐχ 
ἐχάλεσεν εἰς τὴν χρῆσιν οὐδένα τῶν πρὸς ταῖς χρείαις. 

τ. Καὶ εἶπε Βαγώᾳ τῷ εὐνούχῳ, ὃς ἦν ἐφεστηκὼς 
ἐπὶ πάντων τῶν αὐτοῦ" Πεῖσον δὴ πορευθεὶς τὴν γυ- 
ναῖχα τὴν Ἑδραίαν ἥ ἐστι παρὰ σοὶ, τοῦ ἐλθεῖν πρὸς 
ἡμᾶς, καὶ φαγεῖν χαὶ πιεῖν μεθ᾽ ἡμῶν. 

12, Ἰδοὺ γὰρ αἰσχρὸν τῷ προςώπῳ ἡμῶν, εἰ γυναῖχα 
τοιαύτην παρήσομεν οὐχ ὁμιλήσαντες αὐτῇ, ὅτι ἐὰν 
ταύτην μὴ ἐπισπασώμεθα , χαταγελάσεται ἡμῶν. 

12. Καὶ ἐξῆλθε Βαγώας ἀπὸ προςώπου Ὀλοφέρνου, 
καὶ εἰςῆλθε πρὸς αὐτὴν, καὶ εἶπε᾽ Μὴ ὀχνησάτω δὴ ἣ 
παιδίσχη ἢ χαλὴ αὕτη ἐλθοῦσα πρὸς τὸν ἀν θῇ μου 
δοξασθῆναι κατὰ πρόζωπον αὐτοῦ, καὶ πιέσαι μεθ᾽ 
ἡμῶν εἷς εὐφροσύνην οἶνον, καὶ γενηθῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ταύτη ὡς θυγάτηρ μία τῶν υἱῶν Ἀσσοὺρ αἵ παρεστή- 
χασιν ἐν οἴχω Ναδουχοδονόσορ. 

ι4. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν Ἰουδίθ" Καὶ τίς εἶμι ἐγὼ 

ακνρ. ΧΙ. 81 

ἴθ δηΐο ροραϊαπι, υἱ Πδἱ ἴῃ πιδηΐνυβ ποδίγίϑ ροϊοηϊία, ἰῃ ἰὶς 
δυΐοπ) αυΐ Υἱ ραπάσγαηϊ ἀομηίηυπ πγδιιπὶ μϑγά ἰο. 

23. ἘῤΛ πυης γοηυδ.8 68 (0 ἱῃ Βρθοίθ ίυᾶ, οἱ Βοπᾶ ἰῃ γογ- 
μἱ9 ἰαἷδ. Οὐᾶγο 8] (δοδγίβ βίουϊ ἰοουΐϊδ 66, θυβ ἴαυβ ογὶξ 

[605 ἀθυβ, οἱ ἰὰ ἰῃ ἀοηιο γορί8 ΝΑ ΟΠΟἀΟΠΟΘΟΥ βοάθΐβ, 
οἱ οτγἷβ Ὠοιηϊηδίδ δρυἃ ΟΠΠΟΠῚ ἰδγγα τ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙ. 

1, Εἰ ᾿α 5811 ἰηἰγοἀποογο θδη υδὶ ροβί(δ ογαΐ 8 ρ 6 οχ ἃγ- 
βεοηΐοα 808, εἰ ἐδὶ ργοθοδρὶϊ μᾶγαγὶ οἱ ἀ6 οὐβοηΐβδ 80}8, οἱ 
ἀξ νἱπὸ δύο Ὀίβογο. 

ἃ. Ἐλΐχι σα] 1} : ΝΟη ὀομηοάδῃ ὁχ οἷ8, υἱ πο ἢδὶ β08}- 
ἀδίυπι, 864 ἀθ ἐΐβ 4φυ88 βοουίδ βυηΐ τη6 ργρθοδίϊατ. 

3. Εἰ ἀϊχί! δὰ ὁδ ΟἸΟΡΠΘΓΏΟΒ : δὲ δυΐδη) ἀοίδοοτγίηϊ 485 
ΒΌΠΙ ἰδοῦν, υπὰρ ργοίδγοιιβ εἰδὶ δὰ ἀδηάιιη δἰ} οἷ ἢ 
Νοῖ δηΐπ) 651 Ὠολθίδουπι ἀ6 σοηίο ἰυᾶ. 

4, Εἰ ἀἰχί! συ} δὰ οὐ : Υἱν δηΐπιᾶ ἴυδ, ἀοιηΐπα πὶ, 
υΐδ Ὡθη ἰηδυπιοί βεσῦα ἴῃ 6ἃ αι βδυιπΐ πηϑουπΊ, ἀοῃθο 
[ϑοογὶὶ Ποπλίηι8 ἰῃ δηι π|θᾶ {υδ' ἀ6}} ογαν ξ, 

ὅ. Εἰ ἀυχογυηΐ 681} Πρΐηϊϑίγ! ΟἸΟΡΒογη 8 ἰῃ ἰδθογηδου- 
Ἰυμ, οἱ ἀογηίνὶϊ 8406 δὰ τηραΐδη ποοΐριῃ : οἱ βυιτοχὶξ δὰ 
πιᾶϊυςἱΠ 81 Υἱοὶ ἴδῃ, 

6. οἵ πιἰϑὶϊ δὰ ΟἸορβογιθηι, ἀΐοθηβ : Ῥγδοϊρίδξ, 4ι)2580, 
ἀομχγίηυ8 τηου8, ΡΟΣ ί6Σ6 δούνδπὶ ἰυδηὶ δὰ ἀδργθοδι η 6 
ὀχίγο. 

7. ΕΛ  »γοοθρίξ ΟἸΟΡΒΘΓΙ6Β ουδίοαἑ Βα.9 ΘΟΓΡΟΓὶ8. ΠῚ ΡΓῸ- 
Ὠΐθογο θδη), Εἰ πηδη 81 ἰῃ οδϑίγί8 αἀ͵68 (Γ68, οἱ οχὶ δῖ ῬῈγ Π0- 
οἴοτη ἰῃ γ]| ]|6πὶ Βοίγυ]υδ, οἱ ὈΔρΕ ΖΔ Δί ἰῃ ΟΔ5.Γ18 80} 6 Γ 
(ομίοπλ Δ425. 

8. ἘΠαϊ δϑοοθιᾶογαὶ, ογαραὶ Ὠοπιίηυπι Ποῦ [8.86] αἰγὶ- 
ξοτο Υἱδι ἰρϑίυδ δὰ δυβοϊ(δίἰομοη Ἰογαπι ρορυ ὶ 88]. 

9. Εἰ ἱηρτοάΐδηβ πυηάδ πιδηοθδῖ ἴῃ ἱΔΟΓΏΔΟΙΪΟ, ΄φυοδά- 
Ὁβ406 δἰ 5561 ΔΙ ̓πηδηΐυπι ϑυυτ δὰ υθϑροῦδῃ). 

10. Εἰ (δοίυῃι 68 ἰῃ ἀΐα χυδγίᾶ, ἰθϑοὶϊξ ΟἸΟρ ΘΓ 68 οοηνΐ- 
σίται ϑογυὶδ 818 80118, οἱ θη γοοδυὶΐ δά πιϊηϊκἰογ υ τ χαθι- 
4υδπι οχ ἰδ φυὶ δὰ υβυ8. 

ι1. Εἰ ἀϊχί! Βαρος ουπυοὶο, φυὶ ογαί ργωίθοίιβ ΒΌΡΟΓ 

οἤηηΐαᾶ 4υδ ἱρϑὶυ8 : Ῥογβυδὰθ ἤθη0 γδάθῃϑ τ] 16 τὶ 1}} Η6- 
Ὀγῶθδ υξ 68ὶ ἀρυὰ ἰδ, γεηίγο δ ποθ, οἱ οοϊῃθάσδγε οἱ ὈΙθΘγα 
ΠΟ ϑ .Π,. 

1λ. Ἐσοα δηΐπὶ ἴάυπι ἰδοίοὶ ἡσδίγαθ, 8ὶ πιυ] ογο τι ἴδιο 
οζηἰἰδπηι8 ΠΟΏ σΟὨΥΘΓβδη 68 οὐ πὶ Θἃ, 4ΌΟΠἰ ΠῚ δὶ δῆ ΠΟῊ 
ΔΙΙΟχουί πη β, ἱγτ  ἀ ὁ 11 Ω08. 

13. Ελ οχὶνὶὶ Βαροδβ ἃ ἴδοϊθ ΟἹορμογηΐβ, οἱ ἰηΐγαν! δὰ 
681), οἱ ἀϊχίί : Νὰ ουποίείΓ, αυ8680, Ρυ 6118 ρυϊο! γᾶ ἢδοο 
γοηΐθηβ δὰ ἀομηίπυμ πηϑιπὶ σἰογ βοδγὶ δὰ (Δείθη οὖι18, οἱ Ὀΐ- 
θογο ποδίϑουμῃ ἰῃ Ἰεεἰ {18 νἱηυπι, οἱ βογὶ ἰη ἀΐδ ᾿86 βἰουΐϊ Π]18 

ὑπ Ὠοτυϊῃ Α880Ὁ 4υ85 δϑδίβίθηϊ ἰη ἀοπιο ΝΑθυ ΠΟἀοΟΠΟΒΟΥ. 

(4. Εἰ αἰχίξ δὰ ουπι “01 : ΕἸ φυδ δι ορ0 οοηίτδα!- 
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ἀντεροῦσα τῷ χυρίῳ μου; Ὅτι πᾶν ὃ ἔσται ἐν τοῖς 
ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἀρεστὸν, σπεύσασα ποιήσω, χαὶ 
ἕσται τοῦτο ἀγαλλίαμα ἕως ἡμέρας θανάτου μου. 

ι6. Καὶ διαναστᾶσα ἐχοσμήθη τῷ ἱματισμῷ χαὶ 
παντὶ τῷ χόσμῳ τῷ γυναιχείῳ᾽ χαὶ προςῆλθεν ἣ δούλη 
αὐτῆς, καὶ ἔστρωσεν αὐτῇ κατέναντι Ολοφέρνου χα- 
μαὶ τὰ χώδια, ἃ ἔλαδε παρὰ Βαγώου εἰς τὴν καθημε- 
ρινὴν δίαιταν αὐτῆς, εἰς τὸ ἐσθίειν χαταχλινομένην ἐπ᾽ 
αὐτῶν. 

16. Καὶ εἰςελθοῦσα ἀνέπεσεν Ἰουδὶθ, χαὶ ἐξέστη ἣ 
χαρδία ᾿Ολοφέρνου ἐπ᾿ αὐτὴν, χαὶ ἐσαλεύθη ἣ ψυχὴ 
αὐτοῦ  χαὶ ἦν χατεπίθυμος σφόδρα τοῦ συγγενέσθαι 
μετ᾽ αὐτῆς, καὶ ἐτήρει χαιρὸν τοῦ ἀπατῆσαι αὐτὴν, 
ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας εἶδεν αὐτήν. 

17. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὴν 
γενήθητι μεθ᾽ ἡμῶν εἰς εὐφροσύνην. 

18. Καὶ εἶπεν Ἰουδίθ: Πίομαι δὴ, χύριε, ὅτι ἐμε-- 
γαλύνθη τὸ ζῆν μου ἐν ἐμοὶ σήμερον παρὰ πάσας τὰς 
ἡμέρας τῆς γενέσεώς μου. 

ι9θ. Καὶ λαθδοῦσα ἔφαγε χαὶ ἔπιε χατέναντι αὐτοῦ ἃ 
ἡτοίμασεν ἣ δούλη αὐτῆς. 

20. Καὶ ηὐφράνθη Ολοφέρνης ἀπ᾽ αὐτῆς, χαὶ ἔπιεν 
οἶνον πολὺν σφόδρα, ὅσον οὐχ ἔπιε πώποτε ἐν ἡμέρα 
μιᾷ ἀφ᾽ οὗ ἐγεννήθη. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Γ΄. 

᾿Ολοφέρνης᾽ Πίε δὴ, χαὶ 

ι. Ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο, ἐσπούδασαν οἵ δοῦλοι αὐτοῦ 
ἀναλύειν- καὶ Βαγώας συνέχλεισε τὴν σχηνὴν ἔξωθεν, 
χαὶ ἀπέχλεισε τοὺς παρεστῶτας ἐχ προςώπου τοῦ χυρίου 
αὐτοῦ, καὶ ἀπώχοντο εἷς τὰς χοίτας αὐτῶν" ἦσαν γὰρ 
πάντες ακότς εἶνοῖ, διὰ τὸ ἐπὶ πλεῖον γεγονέναι τὸν 
πότον. 

ἃ. Ὑπελείφθη δὲ Ἰουδὶθ μόνη ἐν τῇ σχηνῇ, καὶ Ὀλο- 
φέρνης προπεπτωχὼς ἐπὶ τὴν χλίνην αὐτοῦ" ἦν γὰρ 
περιχεχυμένος αὐτῷ ὃ οἶνος. 

4. Καὶ εἶπεν Ἰουδὶθ τῇ δούλῃ αὐτῆς στῆναι ἔξω 
τοῦ κοιτῶνος αὐτῆς, χαὶ ἐπιτηρεῖν τὴν ἔξοδον αὐτῆς 
χαθάπερ χαθ᾽ ἡμέραν, ἐξελεύσεσθαι γὰρ ἔφη ἐπὶ τὴν 
προςευχὴν αὐτῆς" χαὶ τῷ Βαγώᾳ ἐλάλησε χατὰ τὰ 
δήματα ταῦτα. 

4. Καὶ ἀπήλθοσαν πάντες ἐχ προςώπου, χαὶ οὐδεὶς 
χατελείφθη ἐν τῷ χοιτῶνι ἀπὸ μιχροῦ ἕως μεγάλου. Καὶ 
στᾶσα ἴρυδιο παρὰ τὴν χλίνην αὐτοῦ, εἶπεν ἐν τῇ χαρ- 
δίᾳ αὐτῆς: Κύριε ὃ Θεὸς πάσης δυνάμεως, ἐπίόλεψον 
ἐν τῇ ὥρα ταύτη ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν μου, εἰς 
ὕψωμα ἹἹερουσαλὴμ,, 

δ. ὅτι νῦν καιρὸς ἀντιλαδέσθαι τῆς χληρονομίας 
σου, καὶ ποιῆσαι τὸ ἐπιτήδευμά μου, εἰς θραῦμα ἐχ-- 
θρῶν οὗ ἐπανέστησαν ἧἣμϊν. 

6. Καὶ προςελθοῦσα τῷ χανόνι τῆς χλίνης ὃς ἦν 
πρὸς Ἀεφαλῆς ᾿Ολοφέρνου, χαθεῖλε τὸν ἀχινάχην αὐ-- 
τοῦ ἀπ᾽ αὐτοῦ, 

1. καὶ ἐγγίσασα τῆς χλίνης ἐδράξατο τῆς χόμης 
τῆς χεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ εἶπεν" Κραταίωσόν με, ὃ Θεὸς 
Ἰσραὴλ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ. 

8. Καὶ ἐπάταξεν εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ δὶς ἐν τῇ 
ἰσχύϊ αὐτῆς, καὶ ἀφεῖλε τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἀπ᾽ αὐτοῦ, 

9. χαὶ ἀπεχύλισε τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀπὸ τῆς στρωμνῆς, 

Κεφ. Γ΄. 

ὁ6η8 ἀρῃληο [560 ἢ Οὐ] οἴδὰ χυοι ἐγ ἰῃ οου}18 6᾽8 ῃἷΔ- 
οἰ, 51] 808 (Δοέδη, οἱ ογὶ Ποὺ ὀχυ ίδιϊο υδαυ6 δὰ ἀΐοπὶ 
[ρου ἰ8 πι6. 

15. Εἰ ὀχυγζοθπβ ογδΥυὶὶ 86 γοϑίο οἱ οχηηὶ ογηδία Ὡ0}16- 
᾿ΒΗ͂ : οἱ δοοοδββὶξ βοῦύᾷ οἦιι8, οἱ βίγανί( οἱ δηίθ ΟἸορθογΏοα 
᾿υπιὶ Ρ6 168, αυδ8 δοοορογαῖ ἃ Βαροῦ δὰ χυοίἀϊδηυαι υδι1Πὶ 
δυυπ), υἱ τἸηδηἀυοδᾶγοῖ ΔΟΟυ}»6 8 δι ρου 688. 

16. Εἰ ἱηγγοβϑβᾶ γοοῦθυϊ Φυάϊ!η, οἵ βία ρυ!  οον ΟἸἹορδοῦ- 
Ηἶβ δύρεγ θδηι, δὲ οοπηπιοίδ 6δί δηΐιηᾶ 6}118 : οἱ ογαΐ ουρίυδ 

γϑ] ο σοηργοά! πα οὐμὰ 68, οἱ Οὔθογυδθδῖ ἰσῃιρο5 ἀδορἰοηὰϊ 
681), ὁΧ 4υἃ ἀΐα νἱάϊξ 68. 

17. Ελ ἀἰχὶ( δὰ οᾶπι ΟἹΟΡΒΟΣ6β : ΒΙΡ6᾽, Ζυδ80, οἱ 6580 
πολίδουμῃ ἰῃ 12 {{8. 

18. ΕΓ ἀϊχὶί Ψυάΐ(ι : ΒΙΌΔ ἢ) πππο, ἀοπιίῃα, φυοῃίϑηη Πλ)8- 
ξηϊῆοδῖδ οδβί νἱΐδ πηθᾶ ἰῃ ἴη6 Ὠοάΐα ργδθ ΟΠ θυ8 ἀΐεθυδ {6- 
ΠΟΓΔΙΪΟἢΪ8 626. 

19. Εἰ δυμηθηβ οομμοαϊῇ οἱ Ὀἱ 1 ΟΟΓΔΠ. 60 7 ραταγογδί 
ΒΟΙΓΥΔ ἰρδῖ08. 

20. ΕἰἸφἰδίυ5 651 ΟἸορ[οΓ68 οχ 6ᾶ, οἱ δ} υἱηαπι τηυ]}- 
ἰυσ᾽] γαϊάθ, αυδηΐμπ) ἤθη δ ἱθογαΐί ὑπχυδπὶ ἴῃ ἀἷδ αη8 ὁχ 
4ῦο πδίυβ ογδί. 

ΟΑΡΌΤ ΧΠΙ. 

1. ὕιτ᾽ δυίοιη β6γῸ ἴδοίυπι οϑὶ, (δδίἰηδυογυηΐ βογυὶ 1}} 108 
ἀϊνορίογα : οἱ Βδροδϑ σοπῃοὶυϑὶ! ἰδθογηδουϊυηὶ ἀοίογ8, οἱ 
Θχουδὶῖ αβϑἰβἰοη68 ἃ (δοΐα ἀοηίηϊ δυΐ, οἱ δρίογυπὶ δὰ οὐδὲὶ- 

[184 808 : οΥδηΐ θηΐπὶ οἵηῃοϑ ἀοίδιἰραί!, 60 αυοὰ ρῥἰυγίπηυῖ 
Ῥγοἀυοσίυμηῃ 6886 ΟΟηΥνΠ. 

. Ἀδηδηβὶὶ δυίΐίοπι Ζυάϊ!ῃ 8016 ἰῃ ἰδθογηδουΐϊο, οἱ ΟἹο- 
ῬἤΘΓΠΘΒ 8065 βὺρ6Γ ἰοοῖιπι δυυπ : ογαΐ οἱη) οἰγου θη] 
οἱ γἱυπ). 

3. Εἰ ἀἰϊχὶ 7 ἀἢ βαγτϑ δὺδ βίδγο ὀχίγα οὐ συ] πὶ ἱρ 5118, 
οἱ Οὔβογναγο οχίίυμ δ᾽} βίου! φυο( ἀϊ6, οχὶγθ δηΐπὶ ἀἰχὶϊ δὰ 

οὐδ οῃ6Π) Βυ 8) : οἱ Βαροςθ ἰοουΐδ 651 [υχίδ Ὑογθὰ [δρΟ. 

4. ἘΠ δοίογυηϊ ΟΠ 68 ἃ (δΔοΐ6, 6ἱ Π6ΠΙΟ Γοιηδηϑὶϊ ἱῃ οὐδ. 
Οὗ]0 ἃ ΡΆΓΥΟ υ5406 δὰ τηΔρῶυπ). Εἰ δἰ8η5 ἢ ἀρυὰ ἰοεῖυπ 

1108, ἀἰχὶὶ 'ῃ οογὰθ δυο : Ὠοπηῖηα θθυ5 οἵηηΐβ νἱγίυ( 5, 
Γοβρίοα ἱπ ΠΟΓᾺ Ὦδ0 ΒΌΡΘΡ Ορογᾷ πιδηυ τ Πηθᾶγυμ, ἴῃ Ἔχ} (Δ- 
[ἰοηοῖ 76 ΓΌΒ4 6), 

5. ἀυοηΐδη) ὩΠΏς ἰοΠηρυ8 δι 80 ρογο Προγοα ἰδίοπὶ ἰυ8πΠι, 
οἱ ίδοογα βίυἀΐυπι τηθυπι, ἴῃ αυδβϑαίίομοπι ποβίϊπ) αὶ ἰῃ- 
ΒΙΙΓΓΟΧΘΟΓΌΩΙΪ ΠΟ ]8. 

θ. Εἰ ἀοοράοῃβ δὰ ὁὀδηοποιη ἰδοίὶ 4υὶ ογαΐ δὰ δρυΐ ΟἹο- 
ΡΒΟΓηΪ8, ἀοροϑαὶῖ δοίπδοδι ο᾽.8 Δ 60, 

7. οἵ δρργορίπαυδηβ ἰδοῖο δρργο θη! ΘΟΙΔΠ) ΟΑΡ 8 
68, οἱ ἀἰχὶϊ ; Οοπβγηδ μα, Ὠδ08 [δγ86], ἰῃ ἀΐδ κδο. 

8. Εἰ ροτουϑ8ἰξ ἰῃ σογνίοθη) 6᾽05 Ὀἱς ἰη ἰογυἀΐηθ δυδ, 
οἱ Δρβίυ!ξ οαρυΐ ο͵υ8 ἃ 60, 

9. οἵ του ον  ὁογρα 8 ο᾽8 ἃ οἰγαῖο, οἱ δρβίυ 1 οοπορθυσῃ 
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καὶ ἀφεῖλε τὸ χωνωπεῖον ἀπὸ τῶν στύλων" χαὶ μετ᾽ 
ὀλίγον ἐξῆλθε, καὶ παρέδωχε τῇ δόρᾳ αὐτῆς τὴν χε- 
φαλὴν Ολοφέρνου. 

10. Καὶ ἐνεόαλεν αὐτὴν εἰς τὴν πήραν τῶν βρωμά- 
τῶν αὐτῆς, χαὶ ἐξῆλθον αἱ δῦο ἅμα χατὰ τὸν ἐθισμὸν 
αὐτῶν. Καὶ διελθοῦσαι τὴν παρεμδολὴν, ἐχύλλωσαν 
τὴν φάραγ α ἐχείνην, χαὶ προζςανέδησαν τὸ ὄρος Βε- 
τυλούα, χαὶ ἤλθοσαν πρὸς τὰς πύλας αὐτῆς. 

{π.- Καὶ εἶπεν Ἰουδὶθ μαχρόθεν τοῖς φυλάσσουσιν 
ἐπὶ τῶν πυλῶν Ἀνοίξατε, ἀνοίξατε δὴ τὴν πύλην, 
μεθ᾽ ἡμῶν ὃ Θεὸς, ὃ Θεὸς ἡμῶν, ποιῆσαι ἔτι ἰσχὺν 
ἐν Ἰσραὴλ χαὶ χράτος κατὰ τῶν ἐχθρῶν, χαθὰ χαὶ 
σήμερον ἐποίησε. 

ιᾶ. Καὶ ἐγένετο, ὡς ἤκουσαν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως 
αὐτῆς τὴν φωνὴν αὐτῆς, ἐσπούδασαν τοῦ καταῤῆναι 
εἰς τὴν πύλην τῆς πόλεως αὐτῶν χαὶ συνεχάλεσαν 
τοὺς πρεσδυτέρους τῆς πόλεως. 

13. Καὶ συνέδραμον πάντες ἀπὸ μιχροῦ ἕως μεγά-- 
λου, ὅτι παράδοξον ἦν αὐτοῖς τὸ ἐλθεῖν αὐτὴν, χαὶ 
ἤνοιξαν τὴν πύλην, καὶ ὑπεδέξαντο αὐτάς" χαὶ ἅψαν- 
τες πῦρ εἰς φαῦσιν περιεχύχλωσαν αὐτάς. 

1. Ἢ δὲ εἶπε πρὸς αὐτοὺς φωνῇ μεγάλη Αἰνεῖτε 
τὸν Θεὸν, αἰνεῖτε" αἰνεῖτε τὸν Θεὸν, ὃς οὐχ ἀπέστησε 
τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ οἴκου Ἰσραὴλ, ἀλλ᾽ ἔθραυσε 
τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν διὰ χειρός μου ἐν τῇ νυχτὶ ταύτη. 

16. Καὶ προελοῦσα τὴν κεφαλὴν ἐκ τῆς πήρας ἔδειξε, 
χαὶ εἶπεν αὐτοῖς" Ἰδοὺ ἢ χεφαλὴ Ὀλοφέρνου ἀρχιστρα- 
τήγου δυνάμεως Ἀσσοὺρ, καὶ ἰδοὺ τὸ χωνωπεῖον ἐν ᾧ 
χατέχειτο ἐν ταῖς μέθαις αὐτοῦ" χαὶ ἐπάταξεν αὐτὸν 
ὃ Κύριος ἐν χειρὶ θηλείας. 

16. Καὶ ζῇ Εύρω: ὃς διεφύλαξέ με ἐν τῇ δὲῷ μου 
ἢ ἐπορεύθην, ὅτι ἠπάτησεν αὐτὸν τὸ πρόςωπόν μου εἷς 
ἀπώλειαν αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐποίησεν ἁμάρτημα μετ᾽ 
ἐμοῦ εἰς μίασμα χαὶ αἰσχύνην. 

17. Καὶ ἐξέστη πᾶς ὃ λαὸς σφόδρα, καὶ χύψαντες 
προζεχύνησαν τῷ Θεῷ, χαὶ εἶπαν ὁμοθυμαδόν: Εὐ- 
λογητὸς εἰ, ὃ Θεὸς ἡμῶν, ὃ ἐξουδενώσας ἐν τῇ ἡμέρα 
τῇ σήμερον τοὺς ἐχθροὺς τοῦ λαοῦ σου. 

18. Καὶ εἶπεν αὐτῇ Ὀζίας: Εὐλογητὴ σὺ, θυγάτηρ, 
τῷ Θεῷ τῷ ὑψίστῳ παρὰ πάσας τὰς γυναῖχας τὰς ἐπὶ 
τῆς γῆς, χαὶ εὐλογημένος Κύριος ὃ Θεὸς, ὃς ἔχτισε 
τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὴν γῆν, ὃς χατεύθυνέ σε εἰς τραῦμα 
χεφαλῇς ἄρχοντος ἐχθρῶν ἡμῶν, 
δι ὅτι χὰ ΛΩΝ Δ ΒΑΘ ἐλπίς σου ἀπὸ καρδίας 

ἀνθρώπων μνημονευόντων ἰσχὺν Θεοῦ ἕως αἰῶνος. 
40. Καὶ ποιήσαι σοι αὐτὰ ὃ Θεὸς εἰς ὕψος αἰώνιον, 

τοῦ ἐπισχέψασθαί σε ἐν ἀγαθοῖς, ἀνθ᾽ ὧν οὐχ ἐφείσω 
τῆς ψυχῆς σου διὰ τὴν ταπείνωσιν τοῦ γένους ἡμῶν, 
ἀλλ᾽ ἐπεξῆλθες πτώματι ἡμῶν, ἐπ᾽ εὐθείαν πορευθεῖσα 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Καὶ εἶπαν πᾶς ὃ λαός: Γέ- 
νοῖτο, γένοιτο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ΄. 

ι. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς Ἰουδίθ: Ἀχούσατε δή μου, 
ἀδελφοὶ, καὶ λαθόντες τὴν χεφαλὴν ταύτην, χρεμάσατε 
αὐτὴν ἐπὶ τῆς ἐπάλξεως τοῦ τείχους ὑμῶν. 

4. Καὶ ἔσται, ἡνίχα ἂν διαφαύσῃ ὃ δ λθρὺς χαὶ ἐξέλθη 
ὃ ἥλιος ἐπὶ τὴν γῆν, ἀναλήψεσθε ἕχαστος τὰ σχεύη τ 
πολεμιχὰ ὑμῶν, καὶ ἐξελεύσεσθε πᾶς ἀνὴρ ἰσχύων ἔξω 

γετι 9 ΤΕΔΤΑΝΕΝΤΟΝ. --- 1. 

ἃ (Οἰυπηηΐ8 : οἱ ροβὶ ρδιουηι οχὶ νι, οἱ γα ἀϊδ δ "δ 5018: 
σδρυΐὶ ΟἸΟΡΠ ΘΓ ΐ8. 

10. Εἰ ἰη)δοὶς! ΠΠυἀ ἴῃ ραγδη οἱ ρου βαοίυμ, οἱ οτίογιηί 
διΏ 25 βίπ)}} βϑοουπάυπι οοηδυοίι ἀΠ6Π 8υδῃ). Εἰ ἰγδηϑοιη- 

(68 ολϑίγα, οἰγουμπηογυηί γδ]]}οπὶ {Π| 8, οἱ ἀϑοθηἀοθιπηΐ πηοη- 
ἴοι Βοίγ]υδ, οἱ γψϑποπιηὶ δα ρογίδβ α͵5. 

11. Εἰ ἀϊχὶϊ Ζυάϊ}} 8 Ἰοῆσο ἰἰθ φυΐ ουϑίοἀϊοθδηΐ βυροι 
Ῥογίδβ : Αρογίΐθ, δροῦῖία θυ ης ρογίδη., πορίβουπη Ὠδιι8, 

Ὀδυ5 ποϑβίου, δὰ (δοϊθρηάδῃ δός ἰογιϊἀΐποιὴ ἴῃ [8Γ86] οἱ 
Ροί(ομείδηι σοηῖγα ἰηἰπΐο08, δίουϊ 6Ὧπὶ μοάϊα δοὶξ. 

12. Εἰ (λοΐυηλ 681, υἱ δυάίογιηί Υἱγὶ οἰν!δ[15 6}8 γΟΟΟΠ 
6)}08, (δϑ[᾿ηνογιηΐ ἀοδοθηάσγο δὰ ρογίδηι οἰ Υ 1815 8118 : οἱ 
φοηγοοδυύογυηϊ βθη οΓο8 Οἱ 818. 

18. Εἰ σοποιστογιηΐ ΟἸΏΠ68 ἃ ὈΑΓΥ͂Ο υϑα06 δὰ ΙηΔεη.}, 
υοηΐδιη ργοθίογ ΟΡ  ΙΟἢ 6 πὶ ογαΐ οἷ5. Ὑδηΐγα ἱρβᾶπὶ, οἱ ρόγυθ- 
τυηΐ ρογίδηι, οἱ ϑυβοοθρογηηΐ 688 : οἱ Δοοοῃ θη 68 ἰρηθῃ δὰ 
ΠΌΤ δἰ Ιοηοηὶ οἰγουτμηἀοάογιηϊ 685. 

14, Αἱ 1Πὰ ἀϊχὶί δὰ θὸβ γόοῦδ τηδσῃᾶ : ϑυάδία ΠὨουμ, 
ἰδιιάδία : ἰδυἀαία Ὠουπι, 4ἱ ΠΟ διηοΥ Ἱ πικἰβογίςογάΐ δι 
8.8) ἃ ἀοπηο [8Γ80], 86 {661} ἰηϊ Πγῖ005 πΟϑίΓΟΒ ΡῸΓ ἸὩδηυπὶ 
ἴθ Δηὶ ἰῃ ποσί ἢδο. 

15. Εἰ ΡγΓοίογθῃϑ οδρυΐ 6 ρογὰ οδϑίθηαϊξ, οἱ ἀϊχὶί οἷβ : Εσος 
οαρυϊ ΟἸΟυρ]ιογηΐα ργποίρὶβ υἱγία 8 Αϑϑυν, οἵ θοῦΘ ΘΟΠΟρΡΟυ Τὴ 
'π 4ὺ0 ΓΟΟυΠΙ ΡΟ αἱ ἱπ οὈγιοίδ νυ 808 : οἱ Ρδγουβ8:} θὰηὶ 
Ὀομηΐηυϑ ἰῃ τηδη0 Οὐ Πγΐη 86. 

16. Εἰ Υἱνῖ᾽ οταΐηυ8 φιυὶ ουϑιοαι [26 ἰῃ Υἱὰ τηρᾶ 4 
ἱνῖ, χυοηίΐδηλ ἀδοσρὶΐ ουπὰ δοΐθ8 πγδθᾶ ἴῃ ρογ ἰηθηὶ ἱρϑίι5, 
οἵ ποὴ ἔδοῖ! ροοοδίυπι ρου ἰῃ ΡΟ] αἰ ΟΠ ΘΠ) αἱ σΟὨΓΒΙΟΠΟΠ,). 

17. ΕΠ οὐδίαρυϊ!, οπνηΐβ ρορυΐι8 νδ]άθ, αἱ ργοου πη θοηΐοβ 
δογαυογυηὶ Ὠου, οἱ ἀϊχογυηΐ Ὁπδηϊμ ογ : Βομράϊοίυ 8 

68, [)6 5 ποϑίογ, φυὶ δὰ πἰμίϊυτα γοάορίϑιὶ ἴῃ ἀϊο Ὠοάϊαγιᾶ 
ἰπἰ πιΐοοϑ ΡΟΡΟΪ ἴυϊ. 

18. Εἰ ἀϊχ[ί οἱ Οχίδβ : Βοηράϊοίδ ἰυ, ἢΠ Δ, 60 811|55100 
Ῥγῶ οπχηΐθυβ τυ ΘΓ νυ8 485 ΒΌΡΟΓ ἴδγγδῖῃ, οἱ "οποάϊοξιβ 
Ὀοπηλΐη)8 68, αυΐ ὀγοαυ  οοὐἶοϑβ οἱ ἰόγγδπι, αυὶΐ αἀἰγαχίί (6 
ἴῃ (τδοίοηθη ορ [8 ργηοἰρ δ ἰηϊϊ ΟΟΓΠι ΠΟΘΙ ΌΓυΠ), 

19. φυοηΐδηι ΠΟΠ τοι] Οὐ Ὀ Γ 5068 ἰᾳἃ ἃ ὍΟΓΔΟ Ποιμηΐηθη) 
ΘΟΠΝΘΠΟΥΔη  υπ (γα ΐηθπὶ οἱ θα ἰῃ βου]. 

40. Εἰ ἰδείαϊ 6 {ἰδὲ Π6υ.5 ἰῃ 50} Πι  (δίθη δοίογηδηι, υἱβὶ- 
ἰδηάο (6 ἰῃ Ὀοηΐβ, 00 ψφυοά ποη ρορογοίβίϊ δηϊπηο ἰδ ῃΓΟ- 

Ρίογ ΠυΠ) ΠΟ πο πὰ σΟΠοΥ8 ποϑίγὶ, δοὰ 8. οη δι! γυΐηο 
Ποϑῖ8Ρ, ἰῃ γασίαπη νδάρηϑ οογᾶμ 60 ποβίγο. Εἰ ἀϊχογυηίὶ 

ΟΙὨἢἶ5 ΡΟρυ]υς : Εἰδί, ἢαϊ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙΝ. 

ι. Εἰ αἰχκὶξ δὰ ἐοβ Φυ ἢ} : Αὐὐϊία ἤθμῆς 6, Πδίγοβ, οἱ 

(οΠ]οηΐο5 οδρυΐ οο, 8υϑρομα (6 ΠΠΠἀ ΒΌΡ6Γ οἰπηδουυπι τηυΓὶ 
γοϑίγὶ. 

ἃ. ἘλῚ ογτ, ουπὶ ἱΠυχοῦῖ: δηγογᾶ οἱ οχίνογὶι 50] 806. ἰ6γ- 
ΓδΠ, δ 6 [15 υπυδαιίϑηυ6 να88 ὈΘΠΠἰοὰ γοβίγα, οἱ ὀχ δ! {18 
οὨηΐβ Υἱγ ἴογε 8 οχίγα οἰ ν᾿ ἰδίθι, οἱ 115 θυ ποῖ ροιὴ ἴῃ οὐΝ, 

ῶ 
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τῆς πύλεως, καὶ δώσετε ἀρχηγὸν εἰς αὐτοὺς, ὡς χατα- 
δαίνοντες ἐπὶ τὸ πεδίον εἰς τὴν προφυλακὴν υἱῶν Ἀσ- 
σοὺ, χαὶ οὐ χαταθήσεσθε. 

3, Καὶ ἀναλαθόντες οὗτοι τὰς πανοπλίας αὐτῶν πο- 
ρεύσονται εἰς τὴν παρεμόῥολὴν αὐτῶν, καὶ ἐγεροῦσι τοὺς 
στρατηγοὺς τῆς δυνάμεως ᾿Ασσοὺρ, καὶ συνδραμοῦνται 
ἐπὶ τὴν σχηνὴν Ὀλοφέρνου, χαὶ οὐχ εὑρήσουσιν αὐτὸν, 
χαὶ ἐπιπεσεῖται ἐπ᾽ αὐτοὺς φόρος, καὶ φεύξονται ἀπὸ 
προςώπου ὑμῶν. 

4, Καὶ ἐπαχολουθήσαντες ὑμεῖς, χαὶ πάντες οἱ χα-- 
τοιχοῦντες πᾶν ὅριον Ἰσραὴλ, καταστρώσατε αὐτοὺς ἐν 
ταῖς δδοῖς αὐτῶν. 

δ. Πρὸ δὲ τοῦ ποιῆσαι ταῦτα, καλέσατέ μοι Ἀχιὼρ 
τὸν ᾿Αμμανίτην, ἵνα ἰδὼν ἐπιγνῷ τὸν ἐχφαυλίσαντα τὸν 
οἶχον τοῦ Ἰσραὴλ, καὶ αὐτὸν ὡς εἰς θάνατον ἀποστεί-- 
λαντα εἰς ἡμᾶς. 

6. Καὶ ἐχάλεσαν τὸν “Ἀχιὼρ ἐκ τοῦ οἴκου Ὀζία ὡς 
δὲ ἦλθε, καὶ εἶδε τὴν χεφαλὴν Ὀλοφέρνου ἐν ἀειοὶ ἀν-- 
δρὸς ἑνὸς ἐν τῇ ἐχχλησία τοῦ λαοῦ, ἔπεσεν ἐπὶ πρόςω- 
πον, καὶ ἐξελύθη τὸ πνεῦμα αὐτοῦ. 

7η. Ὥς δὲ ἀνέλαδον αὐτὸν, προςέπεσε τοῖς ποσὶν Ἰου- 
δὶθ, χαὶ προςεχύνησε τῷ προςώπῳ αὐτῆς, χαὶ εἶπεν. 
Εὐλογημένη σὺ ἐν παντὶ σχηνώματι Ἰούδα χαὶ ἐν παντὶ 
ἔθνει, οἵ τινες ἀχούσαντες τὸ ὄνομά σου ταραχθήσον-- 
ται. 

8. Καὶ νῦν ἀνάγγειλόν μοι ὅσα ἐποίησας ἐν ταῖς 
ἡμέραις ταύταις. Καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ Ἰουδὶθ ἐν μέσῳ 

“- “7 Ὑ “- ἐ ἈΝ τοῦ λαοῦ πάντα ὅσα ἦν πεποιηκυῖα, ἀφ ἧς ἡμέρας ἐξὴλ- 
θεν ἕως οὗ ἐλάλει αὐτοῖς. 

9. Ὥς δὲ ἐπαύσατο λαλοῦσα, ἠλάλαξεν ὃ λαὸς φωνῇ 
μεγάλῃ ) καὶ ἔδῶχεν φωνὴν εὐφρόσυνον ἐν τῇ πόλει 
αὐτῶν. 

10. Ἰδὼν δὲ Ἀχιὼρ πάντα ὅσα ἐποίησεν ὃ Θεὸς τοῦ 
Ἰσραὴλ, ἐπίστευσε τῷ Θεῷ σφόδρα, καὶ περιετέμετο 
τὴν σάρχα τῆς ἀχροδυστίας αὐτοῦ, καὶ προςετέθη πρὸς 
τὸν οἶχον Ἰσραὴλ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 

ιι. ἩΝνίχα δὲ ὁ ὄρθρος ἀνέβη. χαὶ ἐχρέμασαν τὴν 
χεφαλὴν Ὀλοφέρνου ἐκ τοῦ τείχους, καὶ ἀνέλαδε πᾶς 
ἀνὴρ Ἰσραλλ τὰ ὅπλα αὐτοῦ, χαὶ ἐξήλθοσαν κατὰ σπεί- 
ας ἐπὶ τὰς ἀναύασεις τοῦ ὄρους. 
ι. Οἱ δὲ υἱοὶ Ἀσσοὺρ, ὡς εἶδον αὐτοὺς, διέπεμψαν 

ἐπὶ τοὺς ἡγουμένους αὐτῶν." οἱ δὲ ἦλθον ἐπὶ στρατηγοὺς 
γχαὶ χιλιάρχους καὶ ἐπὶ πάντα ἄρχοντα αὐτῶν. 

13. Καὶ παρεγένοντο ἐπὶ τὴν σχηνὴν Ολοφέρνου, 
καὶ εἶπαν τῷ γι ἐπὶ πάντων τῶν αὐτοῦ" "γειρον δὴ 
τὸν χύριον ἡμῶν, ὅτι ἐτόλμησαν οἷ δοῦλοι ἐὶεήικας 
ἐφ᾽ ἡμᾶς εἰς πόλεμον, ἵνα ἐξολοθρευθῶσιν εἰς τέλος. 

Ι.. Καὶ εἰςῆλθε Βαγώας, καὶ ἔχρουσε τὴν αὐλαίαν 
τῆς σχηνῇς᾽ ὑπενοεῖτο γὰρ χαθεύδειν αὐτὸν μετὰ Ἰου- 
{0. 

Ι56. Ὥς δὲ οὐδεὶς ἐπήχουσε, διαστείλας εἰςῆλθεν εἰς 
τὸν χοιτῶνα, καὶ εὗρεν αὐτὸν ἐπὶ τῆς χελωνίδος ἐῤῥιμ- 
μένον ΟῚ χαὶ ἢ χεφαλὴ αὐτοῦ ἀφήρητο ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

6. Καὶ ἐθόησε φωνῇ μεγάλῃ μετὰ χλαυθμοῦ χαὶ 
στεναγμοῦ καὶ βοῆς ἰσχυρᾶς, καὶ διέῤῥηξε τὰ ἱμάτια 
αὐτοῦ. 

1). Καὶ εἰςῆλθεν εἰς τὴν σχηνὴν οὗ ἦν Ἰουδὶθ χατα- 
λύουσα, χαὶ οὐχ εὗρεν αὐτήν καὶ ἐξεπήδησεν εἰς τὸν 
λαὸν, κράζων᾽ 

16. ᾿Ηθέτησαν οἱ δοῦλοι, ἐποίησεν αἰσχύνην μία γυνὴ 
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(διηηθδι ἀοϑορηἀοηίο8 ἰῃ ἐδιηρυη δὰ Ὄχουίδβ ΘἸουγθπε 
Αβδ0γ, οἱ ἤθη ἀδβοθηοίΐβ. 

3. Εἰ βυπιρηί68 151] διτηδίηγδβ βι.85 ἰδυηὶ δὰ οδβῖγα βαὰ, 
οἱ ὀχοϊδυπὶ ἀϊιοδ5 Υἱγίυ 8 Αβϑυγ, οἱ ὀοῃουγΓοηί δὴ ἰδθοῦ- 

Ὠδουΐα) ΟΙΟρΠοι 8, οἵ ποη ἰηγδηίϊδηϊ διιη], οἱ ἰγγιιοῖ ΒΟΥ 

608 ἰἐπηον, οἱ [υσίοπὲ ἃ (οί Ὑοϑίγδ. 

4, Ετὶηβοουϊὶ τοβ, οἱ ΟΠ 5 ΘΔ Ὀ δι) 68 ΟἸΠΘΙ ἰογ ἰὴ 

15 γ86], ργοϑίογι 6 608 ἰῃ Υἱῖθ ΘΟΓΏΠ,. 

5. Ργυβϑαυδη) Υόγὸ ἰδείαιἰβ ᾿γθος, νοῦσδία πηι Αὐοἰνοῦ 
Απμηδηϊΐοίη, υἱ νἱάδη8 ἀφηοθοδὶ ουπὶ αᾳυὶ Υἱροπάοθαὶ ἀη- 
Ὠγαπὶ Ιϑσγδαὶ, οἱ ἰββαμπ ἰδιμαυδηι δὰ πιουΐοη πιθογδὶ δὰ ποθ. 

6. Εῤ νοοδυδγυηῖ Ασῃὶοῦ 6 ἀοίηο ΟζΖὶδ : υἱ δυίοηι γοηΐϊ, 

οἱ υἱάϊϊ οϑρυὶ ΟἸοριογηβ ἰῃ τδηυ νἱγὶ αηἰι18 ἀς φοοϊθ βία 
ΡΟΡΟΪ;, οδοίαϊ! ἰη ἐδοίεπι, οἱ ὀχβοίυΐυβ δὲ δρίγίἐυβ 6}08. 

7. ὔὕἱ αὐΐοπι γϑογοαγυηΐ διιπὶ, ργοοϊἀϊ δά ροὰθα Φυάίίἢ, 
οἱ δἀογανὶΐ ἰδείοιῃ οι β, οἱ ἀϊχὶξ : Βοποάϊοϊδ ἴυ 'ῃ οπιηΐ (ἃ- 
ὈΟγΏΔΟυ]Ο Φυάδ οἱ ἰῃ οπιηὶ σοηΐα, αυὶ αυϊάοπη δυάϊδηίο5 
ποιμοη ἰυτϊηὶ (ΓΑ υηίαΓ,. 

8. Εἰῤ πυῆς δηηυηίία πὶ αυθϑουη4ι6 ἰδοϊδί! ἰπ ἀΐουϑ 
ἢἶ5. Εἴ δηηιπίϊδν! οἱ σι} ἴμ πιράϊο ρΡΟρῸ] οπιηΐὰ 40.8- 

ουᾳιο Πιογδὶ δοίθηβ, ὁχ 48 ἀἷὰ οὶ ἀϑαυὸ ἀπ ἰο4υ6- 
Ὀδῖυγ οἷ8. 

9. {Ὁ δυίοτῃ οοβϑατὶ Ἰοᾳυοηβ, δ αν ρόορυϊυ5 νοσα 
"λσηᾶ, οἱ ἀράϊ! γοοδϑηλ ᾿οοίδη ἰῃ οἷν ἰδῖ6 διἃ. 

10. Υἱάδηβ δυίοτῃ ΑΟἸΐοΥ οππηΐὰ αυδρουτηᾳῃ ἰδοογδὶ 605 
15 δῖ, σγοάϊἀϊ θο τα]άς, οἱ εἰγουμ οἷ σάγηθηι ργορυίὶὶ 

ϑυὶ, οἱ δρροβίίυ5 65. δά ἀοιηυμη 18γδοὶ 5406 ἰη ἀΐδπη ἰδῆς. 

1{. Ῥοδίφυδπι ΥΘΓῸ δυγογᾶ Ἀϑοθηθιῖ, οἱ βυβροηαδγαηϊ ο8- 

Ρυΐϊ ΟΡ! οΓηΐβδ 6 ΠΓῸ, οἱ ϑυτηρ81ΐ ΟΠΙἢ8 Υἱγ ᾿βγδθὶ ἃγλα 
8.8, οἱ ουϊνογυηΐ ρῈΓ δρίΓΆ 8 δὶ ἀβοδηβίοῃ ϑϑ το ἶΆ. 

2. ΕἸ} δυΐδπι Αβ50γ, υἱ ΥἹάδγοηΐ 608, Τηϊδογυπὶ δὰ ρΓδο- 
δοῖοῦ βυοβ : {ΠΠ δυΐθιη νοπογιηῖ δὰ ἀκ65 οἱ δὰ ΟΠ ΓΟ 8 
οἱ δὰ ΟΠΠΘΠ) ΠΟ ρ6 ΠῚ 8.1Π|. 

13. Εἰ δἀνοπογυηὶ δὰ ἱδϑογηδουϊυπ) ΟἸΟΡΠΟΓηΐβ, οἱ ἀἶχθ- 
Γυηΐ οἱ φυὶ δυμοῖ οπηηΐα {ΠΠΠι5 : ἔχοι ἤθη ἀοπιΐπυπ) Πο- 
βίγα ἢ), συοηίδπι δυιϑὶ ϑυηϊ δογνὶ ἀθϑ ΘΠ Γ6 ΒΌΡΟΓ ποὸ8 δὰ 
ΡΓΘ πὶ, υἱ ΧΙ ΘΓ ΠΟη Υ ἰὼ ΠΏΘΙΏ. 

14. Εἰ ἱπίγανιὶ Βαροδβ, οἱ ρυ ]βαν αυϊδπὶ ἰδ γμ οὶ : 
διιδρί δ αίυγ θηΐπὶ ἀογηίγε {Πα οὐπὶ {06 1Π.. 

15. ὕἱ δυίοπι πϑῦο ουδυάϊν!!, ἀ 8] σθηΒ ἰηΐγαν ἴῃ οα- 
Ὀίουϊυηι, οἱ ἰηνθοϊξ ουπὶ βυροι βἰγδίυμι ργο)οοίαπη πηογίυυϊῃ, 

οἱ οδρυΐ οὐυβ δίδίυμ ογαὶ δῦ 60. 
16. Εἴ εἰαινανὶ νοῦδ πάσῃ οὐ μ]ογαία οἱ Ποία οἱ εἰδ- 

ἴογὰ (οτἱὶ, οἱ ἐἰβο  γροϑιϊπηοηΐδ δυᾶ. 

17. Ετ ἰηἰγανὶϊ ἰὼ ἰδ δογηδουϊυπη υδὶ (αἱ συ ἢ ἀϊνογίθῃβ, 
δὲ ποῦ ἰηγρηϊΐ οδπι : οἱ ργοβὶ ἶ δὰ ρορα απ), νοοϊίδγδῃβ : 

{8. Ῥγωυδγίοϑί! βυηΐ βουτὶ, (δεὶΐ οοηυϑίοποιη υὴᾶ τηυϊίον 



ΦΌΌΙΤΓΗ. 

τῶν “Ἑδραίων εἰς τὸν οἶχον τοῦ βασιλέως Ναδουχοδο-- 
νόσορ, ὅτι ἰδοὺ Ολοφέρνης χαμαὶ, καὶ ἣ χεφαλὴ οὐχ 
ἔστιν ἐπ᾽ αὐτῷ. 

19θ. Ὥς δὲ ἤκουσαν ταῦτα τὰ ῥήματα οἱ ἄρχοντες 
τῆς δυνάμεως Ἀσσοὺρ, τοὺς χιτῶνας αὐτῶν διέῤῥηξαν, 
χαὶ ἐταράχθη ἡ ψυχὴ αὐτῶν σφόδρα, χαὶ ἐγένετο αὐ- 
τῶν ιχραυγὴ καὶ βοὴ μεγάλη σφόδρα ἐν μέσῳ τῆς πα- 
ρεμθολῆς. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΙΕ΄. 

ι. Καὶ ὡς ἤχουσαν οἱ ἐν τοῖς σχηνώμασιν ὄντες, 
ἐξέστησαν ἐπὶ τὸ γεγονὸς, 

4. χαὶ ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτοὺς φόθδος καὶ τρόμος, καὶ 
οὐχ ἦν ἄνθ μένων κατὰ πρόζωπον τοῦ πλησίον 
ἔτι, ἀλλ᾽ ἐχχυθέντες ὁμοθυμαδὸν ἔφευγον ἐπὶ πᾶσαν 
ὁδὸν τοῦ πεδίου χαὶ τῆς ὀρεινῆς. 

8. Καὶ οἱ παρεμδεδληχότες ἐν τῇ ὀρεινῇ χύχλῳ Βε- 
τυλούα χαὶ ἐτράπησαν εἷς φυγήν καὶ τότε οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ 
πᾶς ἀνὴρ πολεμιστὴς ἐξ αὐτῶν ἐξεχύθησαν ἐπ᾽ αὐτούς. 

4. Καὶ ἀπέστειλεν Ὀζίας εἰς Βαιτομασθαὶμ χαὶ Χω- 
δαὶ καὶ Χωλὰ, καὶ εἰς πᾶν ὅριον Ἰσραὴλ, τοὺς ἀπαγ- 
γέλλοντας ὑπὲρ τῶν συντετελεσμένων, χαὶ ἵνα πάντες 
ἐπεχχυθῶσι τοῖς πολεμίοις εἷς τὴν ἀναίρεσιν αὐτῶν. 

56. Ὡς δὲ ἤχουσαν οἷ υἱοὶ Ἰσραὴλ, πάντες ὁμοθυμα- 
δὸν ἐπέπεσον ἐπ᾽ αὐτοὺς, χαὶ ἔχοπτον αὐτοὺς ἕως Χω- 
θά. ὡςζαύτως δὲ χαὶ οἱ ἐξ Ἱερουσαλὴμ παρεγενήθησαν 
χαὶ ἐκ πάσης τῆς ὀρεινῆς " ἀνήγγειλαν γὰρ αὐτοῖς τὰ 
εγονότα τῇ παρεμθδολῇ τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν. Καὶ οἱ ἐν 

Ἰαλαὰδ χαὶ οἱ ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ὑπερεχέρασαν αὐτοὺς 
πληγὴ μεγάλῃ, ἕως οὗ παρῆλθον Δαμασχὸν χαὶ τὰ 
ρια αὐτῆς. 

6. Οἱ δὲ λοιποὶ οἱ κατοικοῦντες Βετυλούα ἐπέπεσαν 
τῇ παρεμόολῇ Ἀσσοὺρ, καὶ ἐπρονόμευσαν αὐτοὺς, καὶ 
ἐπλούτησαν ὅτ ες 

7. Οἱ δὲ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀναστρέψαντες ἀπὸ τῆς κοπῆς 
ἐχυρίευσαν τῶν λοιπῶν, χαὶ αἱ χώμαι καὶ ἐπαύλεις ἐν 
τῇ ὀρεινῇ καὶ πεδινῇ ἐχράτησαν πολλῶν λαφύρων, ἦν 
γὰρ πλῆθος πολὺ σφόδρα. 

4. Καὶ Ἰωαχὶμ. ὃ ἱερεὺς ὃ μέγας καὶ ἣ γερουσία τῶν 
υἱῶν Ἰσραὴλ οἱ χατοιχοῦντες ἐν ἡερνυναλὴμ ἦλθον τοῦ 
θεάσασθαι τὰ ἀγαθὰ ἃ ἐποίησε Κύριος τῷ Ἰσραὴλ, καὶ 
τοῦ ἰδεῖν τὴν Ἰουδὶθ, χαὶ λαλῆσαι μετ᾽ αὐτῆς εἰρήνην. 

9. Ὥς δὲ εἰςῆλθον πρὸς αὐτὴν, εὐλόγησαν αὐτὴν 
πάντες ὁμοθυμαδὸν, καὶ εἶπαν πρὸς αὐτήν - Σὺ ὕψωμα 
Ἰσραὴλ, σὺ γαυρίαμα μέγα τοῦ Ἰσραὴλ, σὺ καύχημα 

γα τοῦ ἡμῶν. 
10. ᾿Εποίησας πάντα ταῦτα ἐν χειρί σου, ἐποίησας 

τὰ ἀγαθὰ μετὰ Ἰσραήλ᾽ χαὶ εὐδοχήσαι ἐπ᾽ αὐτοῖς ὃ 
Θεός. Εὐλογημένη γίνου παρὰ τῷ παντοχράτορι Κυρίῳ 
εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον. Καὶ εἶπε πᾶς ὃ λαός" Γένοιτο. 

ι:. Καὶ ἐλαφύρευσεν πᾶς ὁ λαὸς τὴν παρεμθολὴν ἐφ᾽ 
ἡμέρας τριάχοντα, χαὶ ἔδωχαν τῇ Ἰουδὶθ τὴν σχηνὴν 
᾿Ολοφέρνου, χαὶ πάντα τὰ ἀργυρώματα, χαὶ τὰς χλί- 
νας, χαὶ τὰ ὅλχια, καὶ πάντα τὰ σχευάσματα αὐτοῦ" 
καὶ λαθοῦσα αὕτη ἐπέθηχεν ἐπὶ τὴν ἡμίονον αὐτῆς, 
καὶ ἔζευξε τὰς ἁμάξας αὐτῆς, καὶ ἐσώρευσεν αὐτὰ ἐπ᾽ 
αὐτῶν. 

12. Καὶ συνέδραμε πᾶσα γυνὴ κα μάια τοῦ ἰδεῖν αὖ- 
τὴν, καὶ εὐλόγησαν αὐτήν’ χαὶ ἐποίησαν αὐτῇ χορὸν 
φ 

ακν. ΧΥ͂. 85 

Ἡεργοῦυμῃ ἰῃ ἀοιηῃ!η γοϑίβ ΝΑΡυοδοάοποβογ, φυοηίδῃ δοοθ 
ΟἸΟΡ ΙΟγΏ68 μυπιὶ, οἱ οδρυϊ ποὴ δὶ ΒΌΡΘΓ ουπ. 

19. ὕἱ δυίΐδη) δυάϊνογσυηϊς γογθδ Πῶς ῬΠηοίροδ νἱγίυ ἱβ 
ΑΒ80, (088 8.88 ἀϊδοϊἀογυμπί, οἱ ἑαγθαίδ οβὶ δηϊωα θογΏ 
γαϊάθ, οἱ ἔμοϊδ οδί ϑογυω) Ὑοοϊίοσαιο οἱ εἰδιηγος Ἰηδρηιϊς 
γα] 6 ἰῃ Ὠγοάΐο σδδίγογυμῃ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΥ. 

1. Εἰ υἱ δυάϊνογυη! φυΐ ογδηΐ ἰῃ ἰδθογηδοι β, οἈὈϑίυρυθ- 
τυηΐ Βυρογ (δοίυπ), 

2. οἱ ἱγγυῖϊί ΒΌρΟΥ 608 {ἰτηον οἱ ἰγθίλοσ, οἱ ἤθη ζωαϊξ Πποηο 
ΤΩΔΉΘΏ8 84 (Δοίοπι ρτοχί πὶ αἱ γᾶ, βοὰ οἴιιδὶ απδηϊπγίϊος ἤι- 
δἰοθδῃΐ βυραδγ ὁπιπθίη Υἱδῆὴ οδπηρὶ οἱ πιοῃίδηξο. 

3. Εἴ φυὶ ολϑίγαπλοῖδιϊ ογδηΐ ἰῃ τηοηΐδηᾶ ἴῃ εἰγουΐϊα Βοιγ- 
Ἰὰ οἱ υϑγδὶ βϑυηΐ ἰῃ Ὀρᾶπι : δἱ ἰυης ΠΕ Ιβγϑοὶ οὶ τίς 
ΒΕ δῖον οχ οἷβ οἰυδγαμι 86 Ξυρογ θ08. 

4. ΕΠ πηΐδὶ1 ΟΖίδ8 ἰη Βω ]ΠοπιβίΠδοῃ οἱ ΟἸοΒαΐὶ οἱ ΟὩυ]ἃ Ὰ 
οἱ δὰ οπιηθπι ἰογηλίπυ τ 1ϑγϑαὶ, χαὶ δηηυπίίαγθηΐ ΒΌΡΘΓ Εν 
ιξ οοηΐοοίδ ἰμογδηΐ, οἱ υἱ οἴηηθ8 ϑυρογίιμμογοηίυν δοβ,» 
Ὀ08 δὰ ρογάϊΟΏ6Π δογυηι. 

ὅ. ὕἱ δαυΐδηι δυάϊνογαηῖ ΠΠΪ Ι5γᾶθ], οὔγηθ8 ὑπδηϊηηγίίοῦ 
ἱγτυγυηΐ ΒΌΡΕΓ 608, εἴ ορἀοθδηΐ 608 8406 ΟΠοδᾶ : δἰ π}}}1- 
ἰεγ δυΐοπ) οἱ χυΐ ἀδ 76 β8]|6Π) δ νοπογδηΐ οἱ οχ οῃπχηΐ τηοῦ- 
ἴδῃ : δηπυπηί(ίδυθγιηΐ οιΐπὶ οἷ8 4υὰ ἴβοία δγδηΐ οδβίγίβ 
ἰπἰπιϊοογαπι βυογαπη. Εἰ φαΐ ἰῃ Οα]αδὰ οἱ ιν ἑῃ ΟΘα! ρα ἀΐ8- 
ΒΙρΑΥΘΓΌΩΪ 608 Ραψα τηᾶσῃδ, αυοδάμβαιιε ργρίογδγυηὶ 
Βδρμδδουηλ οἱ ἤη65 6}118. 

6. Οδίοσὶ δυΐθηηθ χυΐ παϑίίδθδιί Βοίγ] δ ἱγτυθγαηὶ ἰῃ 
Οδϑίσγα Αβϑυγ, οἱ ργοράδίϊ βυηΐ 608, αἱ ἀϊίδιϊ ϑυηί γδ]άθ. 

7. ἘΠῚ: δυΐοπι [βγδὲὶ γονογίθηϊθβ ἃ οδοὰθ ἀοῃιίῃδίὶ βυηῖ 
το] χυόγυπι, οἱ ρμαρὶ οἱ Υἱ]}δ8 ἰπ πηοῃίδηδ οἱ οδπηροβίτγὶ οδίΐ- 
πυδγυηΐ ᾿υἱΐδ δρο] ᾶ, εγδὶ θηΐπ παι! τυ ὰο μἱυγίηχα γα} 6. 

8. Εἰ 7Τοδοίπη βδοθγὰοβ ΠΡ οἱ δοηΐογοὺ ἢ] ογα τὴ [δγδοὶ 
Βα ἰΔη.68 ἱπ 9 Γι 88]6η) ψεπογυηί δ βροοίδηάυπι θοηδ υδὸ 
(δοδγαί Ποπηίηυ8 18γδοὶΐ, οἱ δὰ υἱάθηάδῃ σα", οἱ Ἰοφυθη. Ὁ 
ἀυπ οὐ} οἃ ΡϑΟΘΠ,. ᾿ 

9. ὕἱ δυίοῃ) ἰηίγαγυηΐ δὰ οδῖῃ, θοηοαϊχογυηί 68η} ΟΓΏΘβ 
υμπδηίϊηλϊίοτ, οἱ ἀϊχογυηί δὰ θᾶ : Τὰ δυ θ᾽ ην 85 13γὯ6], ἴὰ 
ΘΧβυ 8110 τηᾶρηᾶ [δγδοὶ, ἰὰ ρ]οτίδ[Ο πηᾶρτιᾶ σοπογί8 Ὠοβίγὶ. 

10. Ἐθοίδιὶ οπηηΐδ ᾿δο6 ἰῃ δῆ ἰυᾶ, (οοἰδεΐ θοηδ Οὔ) 
[8.86] : οἱ θΕ6Π6 δοη(ἰδὶ βιρει οἷβ δι.8. Βοηδάϊοίδ οβϑῖο δρυὰ 
οἰηηϊροίοηίοιη Ὠομλΐπυπ) ἰῃ δεἰογηυπ ἰοιηρυδ. Εἰ ἀϊχὶί 
ΟὨηΐ8 ροριυυδ : Εἰδὶ, 

11. Εἰ δρο]δυῖ οπηηΐβ ρορυϊα8 οδδίγα ΡῈ ἀΐθβ ἰτὶρίηΐδ, 
εἱ ἀδάογυηὶ 7υἀ }} ἰΔογηδου!υπι ΟἸΟρΡ Θγηΐβ, οἱ οππηθτη 
ἈΓρΘηΐοδ) δ. ΡΟ] ΘΟ 6 πὶ, οἱ Ἰοοΐοβ, οἱ ροϊνθιη, οἱ οἤηθ 
γδβαγ 0 6}08 : οἱ δοοὶρίθηῃβϑ 'ρβᾶ ἱπιροβϑυΐϊξ ΒΌΡΟΙ τ] Δ} 
δυδη), εἰ ἡυηχὶϊ ρμδυδθίγδ βυ8, οἱ σοδοογυδυΐ δὰ 800 6γ {Π|8. 

12. Εἰ οοπουττ( ΟΠ δ Κη} 16 1βγδοὶ δὰ υἱἀοηάδην δᾶπι, 
οἱ Ῥοποάϊχογυηΐ 68} : οἱ (δρογυηΐ οἱ οπογθτα δχ 86: εἱ 



86 ΙΟΥ̓ΔΙΘ. 

ι αὐτῶν: καὶ ἔλαῤε θύρσους ἐν τὰἀϊς χερσοὶν αὐτῆς, χαὶ 

ἔοωχε ταῖς γυναιξὶ ταῖς μετ᾽ αὐτῆς, 

13. καὶ ἐστεφανώσαντο τὴν ἐλαίαν αὕτη χαὶ αἷ μετ᾽ 

αὐτῆς. Καὶ προῦλθε παντὸς τοῦ λαοῦ ἐν χορείᾳ » ἦγου-- 

μένη τασῶν τῶν γυναιχῶν, καὶ ἠχολούθει πᾶς ἀνὴρ 

ἰσραὴλ ἐνωπλισμένοι μετὰ στεφάνων καὶ ὕμνων ἐν τῷ 

στόματι αὐτῶν. 

ΚΕΦΑΛΛΑΙ͂ΟΝ Ιτ΄. 

ι. Καὶ ἐξῆρχεν Ἰουδὶθ τὴν ἐξομολόγησιν ταύτην ἐν 

παντὶ Ἰσραὴλ, καὶ ὑπεφώνει πᾶς ὃ λαὸς τὴν αἴνεσιν 

ταύτην. 
4. Καὶ εἶπεν Ἰουδίθ" ᾿Εξάρχετε τῷ Θεῷ μου ἐν τυμ- 

πάνοις, ἄσατε τῷ Κυρίῳ μου ἐν χυμθάλοις, ἐναρμό- 

σασθε αὐτῷ ψαλμὸν χαινὸν, ὑψοῦτε καὶ ἐπικαλέσασθε 

τὸ ὄνομα αὐτοῦ" 
8. ὅτι Θεὸς συντρίδων πολέμους Κύριος, 

4 ὅτι εἷς παρεμθολὰς αὐτοῦ ἐν μέσῳ λαοῦ ἐξείλατό 

με ἐχ ἀειρὸς τῶν χαταδιωχόντων με. 

5. Ἦλθεν Ἀσσοὺρ ἐξ ὀρέων ἀπὸ βοῤῥᾶ, ἦλθεν ἐν 

μυριάσι δυνάμεως αὐτοῦ, ὧν τὸ πλῆθος αὐτῶν ἐνέφραξε 

χειμάῤῥους, χαὶ ἡ ἵππος αὐτῶν ἐκάλυψε ἐπαθιν 

4. Εἶπεν ἐμπρήσειν τὰ ὅριά μου, χὰ 

σχους μου ἀνελεῖν ἐν ῥομφαίᾳ, χαὶ τὰ θηλάζοντά μου 

θήσειν εἰς ἔδαφος, καὶ τὰ νήπιά μου δώσειν εἰς προ- 

νομὴν, καὶ τὰς παρθένους μου σχυλεῦσαι. 

η. Κύριος παντοχράτωρ ἠθέτησεν αὐτοὺς ἐν χειρὶ 

θηλείας. 
8. Οὐγὰρ ὑπέπεσεν ὃ δυνατὸς αὐτῶν ὑπὸ νεανίσχων, 

οὐδὲ υἱοὶ Τιτάνων ἐπάταξαν αὐτὸν, οὐδὲ ὑψηλοὶ Γίγαν- 

τες ἐπέθεντο αὐτῷ, ἀλλὰ Ἰουδὶθ θυγάτηρ Μεραρὶ ἐν 

κάλλει προςώπου αὐτῆς παρέλυσεν αὐτόν. 

υ. Ἐξεδύσατο γὰρ στολὴν χηρεύσεως αὐτῆς εἰς ὕψος 

τῶν πονούντων ἐν Ἰσραὴλ, ᾿ 

ι0θ. ἠλείψατο τὸ πρόζωπον αὐτῆς ἐν μυρισμῷ, καὶ 

ἐδήσατο τὰς τρίχας αὐτῆς ἐν μίτρᾳ, χαὶ ἔλαθε στολὴν 

λινῆν εἰς ἀπάτην αὐτοῦ. 

ι. Τὸ σανδάλιον αὐτῆς ἥρπασεν ὀφθαλμὸν αὐτοῦ, 

χαὶ τὸ κάλλος αὐτῆς ἡχμαλώτισε ψυχὴν αὐτοῦ " διῆλθεν 

ὃ ἀχινάχης τὸν τράχηλον αὐτοῦ. 

15. Ἔφριξαν έρσαι τὴν τόλμαν αὐτῆς, χαὶ Μῆδοι 

τὸ θράσος αὐτῆς εν. μμθὰ 

ι3. Τότε ἠλάλαξαν οἱ ταπεινοί μου, καὶ ἐφοδήθησαν 

οἱ ἀσθενοῦντές μου, χαὶ ἐπτοήθησαν " ὕψωσαν τὴν φω- 

γὴν αὐτῶν, καὶ ἀνετράπησαν. 

14. Υἱοὶ κορασίων χατεχέντησαν αὐτοὺς, καὶ ὡς παῖ- 

δας αὐτομολούντων ἐτίτρωσχον αὐτούς ἀπώλοντο ἐχ 

παρατάξεως Κυρίου μου. 
ιτ5θ. Ὑμνήσω τῷ Θεῷ τ ὕμνον καινόν. 

16. Κύριε, μέγας εἶ, καὶ ἔνδοξος, θαυμαστὸς ἐν ἰσχύϊ, 

ἀνυπέρύλητος. 

17. Σοὶ δουλευσάτω πᾶσα ἣ χτίσις σου, ὅτι εἶπας, 

χαὶ ἐγενήθησαν" ἀπέστειλας τὸ πνεῦμά σου, καὶ ᾧχο- 

δόμησε, καὶ οὐχ ἔστιν ὃς ἀντιστήσεται τῇ φωνῇ σου. 

18. Ὄρη γὰρ ἐκ θεμελίων σὺν ὕδασι σα ευθήσεται, 

πέτραι δὲ ἀπὸ προςώπου σου ὡς χη ὃς ταχήσονται, 

ἐπὶ δὲ τοῖς φοθουμένοις δε σὺ εὐϊλατεύεις αὐτοῖς. 

10. Ὅτι μιχρὸν πᾶσα θυσία εἰς ὀσμὴν εὐωδίας, καὶ 

ἔλάχιστον πᾶν στέαρ εἰς ὁλοκαύτωμά σοι" ὃ δὲ φοθού- 

μένος τὸν Κύριον μέγας διαπαντός. 

,. 
τοὺς νεανί- 

Κεφ. 1ς΄. 

Βυπιρδὶι ἱμγτεοβ ἰῃ πηδηΐθι18 δυΐβ, οἱ ἀρὰ! τυ} αν 8 αι 
Β6ΟΙΠΊ, 

3. οἵ οογοηδῖίδο βυηῖ οἰΐνᾶ ἱρ88 οἱ 4ι186 οὐ 'ρ88. Εἰ ρῥγα ϊ- 

τὶ οπμμοῖη ΡΟρυΪυπ) ἴῃ οἤογαρα, ἀυσδηδ ΟἸΠΠ65 ΤΠ] ΟΓΟΒ, 
οἱ βοψιιθθαῖυγ οπιηἶβ Υἷν 15τ86] ΔΥστδίΐ ΟΠ) ΘΟΓΟΙΪ5 εἴ ἢγ- 
ΓΩηΪ8 πῃ ΟΥΕῈ 800. 

ΟΑΡΌΤ ΧΥῚ. 

1. Εἰ ᾿ποποᾶνῖί 0 ἀ: {1 οοη[οβϑοπθη ἤδῆς ἰῃ Οπγηὶΐ [ϑγδοὶ, 
οἱ δυθείποραι ομληΐβ ρορυῖιι8 Ἰαυάοπὶ ἤδηΟ. 

4. ΕΠ. αἰχὶε Ζυ61{}} : [πεϊρ 6 ΠθῸ Ὡ160 ἴῃ ἱγπιραηὶβ, ὁ8η- 
ἰαῖα Πομηῖθο τθὺ ἰῃ ΟΥ̓́ Ρ4]18, πηοάυ]δηλίπ! οἱ ῥβδὶ ΠΌΣΑ 
ποναπι, αχαϊίδία οἱ ἰηνοοδΐα ποϊηθῃ 6)08 : 

8. ᾳυοηίδπι Ὠδῦ8 ΟΟὨΐοΓΘἢΒ Ὀ6}18 Ὠοπιίπυϑ, 
4. χυοηίΐδπι ἰῃ οαδιτὶβ 6}.8 ἰῃ πηρᾶϊο ρορυ]! οτίρυϊ πιὸ ἀς 

πιδη ρΡογβοαυοηί( υ) [Π6. 
5, γοηὶξ Αβϑϑυγ 6 πιοηίθι}8 δ0 δαυΐϊοπο, γὙοηϊὶ ἰὴ πηγγῖᾶ- 

ἀϊδὰβ υἱγίυ 9 δα, ψυᾶγατα πιὰ πὸ δᾶγαμπι οὈϑίγυχογαῖ 
ἰοττοηίοϑ, οἱ δαυϊδῖυβ Θογὰπι Ορογ γαῖ ΟΟ}]68. 

6. Ὀἰχὶξ οοιθυθίυγιμη ἤπο5 πιθὺ8, οἱ ᾿ΠΥ̓́ΘΠΟ8. Π10Ο5 ρ6- 
γοπιρίυγαμ ἐπ οἰααΐο, οἱ ἰδοίοπίθβ π1608 ροϑίἰυτι ἰῃ Ραν]- 
πιοηίυηι, οἱ ἰηἰδηΐο5. πιθὸ5 ἀδίαγυηι ἰη αἰγορίοῃοπι, οἵ Υἱγ- 

δὶμα8 πη688 Βρο  δίυ ΓΙ η,. 
7. Ῥοπιίμυ8 οπιηἱροίοῃβ ἔγυβίγαίιβ οδί 608 ἰη πιᾶδυ ἴα:- 

τὴΐπδ. 
8. Νοη οηΐπι οοοίαϊξ ροίδῃ8 ΘΟΓΌ πὶ ἃ ᾿υγοηΐ 8, ΠΟΙ δ 

ΠῚ} Τῆϊδπυπι ρογουβδογιηΐ οαπὶ, ΠΟ]ῸΘ Θχοσὶβὶ αἰζαηῖοβ 
ἱηγδβογῃπὶ ουπὶ, 86 7 δ] ΜΟγδὶ ἰῃ Ρυ]οπγὐϊπο 
[Δοίοὶ 58. ἀἰ5801νΥ 1 61]. 

9. Ἐχυϊί οηΐτηῃ 51ο]δην τἱἀ υἱΐαιῖβ δι85 ἰῃ 50} π|| ἰδ ]Δ00- 

Γδηϊίυπὶ ἰῃ 1Βγ80}, 

10. υηχὶΐ (δοίοῃ βυιδηλ ἰῃ ὑπρυθηΐο, οἱ ᾿ἰρανὴ σαρ 103 

8.08 ἴῃ ταἱῖτα,, οἱ βυιηρδὶ! διοἸδη) ΠΙηθᾶπὶ ἱπἀδοοριοηθπι ἰ- 

Ἰυ8. 

11. βαηῃάδ!επι ἱροὶα5 ταρυΐί οου]υδὴ 65, οἵ ρυ] πο 

ἰρβίαϑ οαρίἱγαν τ δηϊπιδια ὁ) 8 : ραΓΙγδηβὶϊ! δΔΟΙπδο68 ΟΟΓΥΪΟΘΙῺ 
αἦυβ. ᾿ 

12. Ἠοττυογαηΐ Ῥογδα δυάδοϊαπὶ ἱρϑίυβ, οἱ Μοαΐ οοῃῇ- 

ἀοπίία ἰρβὶι8 ἀϊβγυρίὶ βυηί. 

(3. Τυης τοο(ογδίϊ δυηὶ Πυπ}}168 τηοὶ, οἱ {ἰπηαογυπὶ ἰη- 

βγπιὶ πιοὶ, οἱ βυραυδγυηΐ : οχδιίδυθγιμὶ Ὑ ΟΘ ἢ δι δπι), οἵ 

ΓΟΥΘΡΘὶ δηϊ. ὔ 

14. ἘΠῚ ρα] αγυπὶ οοπιρυηχογαηί 608, οἵ ἰδηηχυδηι ρ06- 

τῸ8 ἰγδῃβίασδγιπι Υυϊπογάθϑηί 605 : μευ ἐγυπί ἃ δοί 1)0- 

τηϊηὶ πιοὶ. 

15. Ἡγπιημηι ἀΐοδπι Ὠ60 Τη60,, ΠΥ̓ΠΊΠΙΠ. ΠΟΥΈΙΠ,. 

6. ΠΒοπιΐπο, πιδσπι}8 65, οἱ φἰογίοδιβ,, πιγ 1118 ἴῃ Ἰογ(ἐϊα- 

ἀϊιδ, ἱπθυρογδ 18. 

17. Τὶ δογνίαϊ οπιηΐβ ογοδίυγα ἰυᾶ, φιοπίαηι ἀἰχ δὶ, οἱ 

(λοῖδ ϑυηί : πιἰβίϑιὶ βρίγίϊαπὶ ἴσυπι, εἰ ἐρἀϊβολυῖ!, εἰ ἤθη 

εϑἱ φυὶ γοδἰδίδί υοοὶ ἴυδ.. 

18. Μοηΐοβ οπΐπι ἃ Πιπάδιμθη δ οὐπι Δ4υ 5 ΟΟΙΙΠΊΟΥΘ- 

Βυπίαν, ροῖγο δυΐοπι ἃ ἴδοίθ ἰυδ ἰδπυχυδπι οογὰ Πἰφυοϑοθηϊ, 

ΒΈρο {πηοηί68 δυίεπι (6 ἰὰ ὈᾺΠ6 ΡΡΟρ  ἰΔΓ15 εἰ. 

19. Οὐοπίαπι ΡΑΓΥῸΠῚ ΟΠΊΠΕ 58ογ οἴ ἴῃ Οὐογρηλ 8᾽18- 

γί(αιϊβ, οἱ πιϊαίπιυϑ οπιπὶβ δάθρβ ἰῃ  ιοϊοσδυβίομνα εἰθὶ : 

εἰπνοις δυίδι οηνἶπιιπὶ ΠηΔΘΏΙ5 ΒΟ! ρέΣ. 



ἘΘΤΗΕΆΒ. ΟκΡ. 1. 

40. Οὐαὶ ἔθνεσιν ἐπανισταμένοις τῷ γένει μου, Κύ-- 
ρίος παντοχράτωρ ἐχδικήσει αὐτοὺς ἐν ἡμέρα χρίσεως, 

41. δοῦναι πῦρ καὶ σχώληχας εἰς σάρχας αὐτῶν, χαὶ 
χλαύσονται ἐν αἰσθήσει ἕως αἰῶνος. 

22. Ὡς δὲ ἤλθοσαν εἰς Ἱερουσαλὴμ, προςεχύνησαν 
τῷ Θεῷ καὶ ἡνίχα ἐκαθαρίσθη ὃ λαὸς, ἀνήνεγχαν τὰ 
ὁλοχαυτώματα αὐτῶν, καὶ τὰ ἑχούσια αὐτῶν χαὶ τὰ 
δόματα. 

23. Καὶ ἀνέθηκεν Ἰουδὶθ πάντα τὰ σχεύη Ολοφέρνου, 
ὅσα ἔδωχεν ὁ λαὸς αὐτῇ, χαὶ τὸ χωνωπεῖον ὃ ἔλαόδεν 
αὕτη ἐχ τοῦ χοιτῶνος αὐτοῦ, εἰς ἀνάθημα τῷ Θεῷ ἔδωχε. 

44. Καὶ ἦν ὁ λαὸς εὐφραινόμενος ἐν ᾿ἱἱερουσαλὴμ 
κατὰ πρόςωπον τῶν ἁγίων ἐπὶ μῆνας τρεῖς, χαὶ Ἰουδὶθ 
μετ᾽ αὐτῶν χατέμεινεν. 

45. Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας ξυλζενξεν ἕχαστος 
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20. γὰ βοπείθυβ8 ἱπδυ! δηιδυς9 ροποῦὶ τηθο,  οπν πῃ 3 
οπηΐροίοῃ8 υ]οϊβοδίιΓ 608 ἰῃ ἀϊ6 [υάαϊοἷ!, 

21. ἀδηάο ἱβποίῃ οἱ υ θυ Πι68 ἰῃ σΓΠ68 ΘΟΓΌΠῚ, οἱ ρ]ογαΐν } 
ἴῃ 8681} [8706 ἰῃ 5266 Ό] 01. [: 

22. {δυίοπι γοπογιηί ἰῃ Φογ 381 6π|, δἀοτανδγιηΐ Που: 
οἱ ροβίχυδηι τηυπάδίιι8 681 ρορυ]υβ8, οὐ] γιηΐ Ποϊοοδ- 
δἰοῃγαίδ 5::8, οἱ δροηΐδηοδ 808 αἱ ἀοῃ. τ 

28. Εἰ ροβυὶϊ! συ οπιηΐᾷ νᾶ88 ΟἸΟΡ]ογηΐ8., χυδ: ἀοθ- 
γαῖ ρορυ!]ὺ8 ἱρδὶ, οἵ οοπορϑούῃ) φυοά βυιηρθογδὶ ἱρϑᾶ 6 συ 
6)8, ἰῃ δηδίῃοιηδ [60 ἀράϊί. 

- 24, Εἰ [υἱἱ ρορυ]υ8 ἸαἴΔη8 ἰῃ 76 Γ1158816Πὶ δὰ ἰΔεΐθπ) 8βδηοίο- 
ΓᾺΠῚ ΡΟΓ ΠΙ6η868 ἴγ68, οἱ Ζυἀ ἢ ουπὶ οἱβ πηδηδὶΐ. 

26. Ῥοϑῖ ἀΐδ8 διιίΐίοτῃ [08 ἀἰδοοβϑὶϊ υηυδχυίΐίθαᾳυο δὰ Πῶτα- 
εἰς τὴν χληρονομίαν αὐτοῦ" χαὶ Ἰουδὶθ ἀπῆλθεν εἰς, ἀϊϊδίοπι βυδηι : οἱ ᾿υἀ! ἢ ΔΌΪ 1 ἰα ΒΘίγ]υδ, οἱ πηϑηβὶξ βυρ ον 
Βετυλούα, χαὶ χατέμεινεν ἐπὶ τῆς ὑπάρξεως αὐτῆς, 
χαὶ ἐγένετο κατὰ τὸν χαιρὸν αὐτῆς ἔνδοξος ἐν πάσῃ 

τῇ γῆ. 
46. Καὶ πολλοὶ ἐπεθύμησαν αὐτὴν, χαὶ οὐχ ἔγνω 

ἀνὴρ αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῆς, ἀφ᾽ 
ἧς ἡμέρας ἀπέθανε Νανασσὴς ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, καὶ προς- 
ἐτέθη πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ. 

37. Καὶ ἦν προδαίγουσα μεγάλη σφόδρα" 
38. χαὶ ἐγήρασεν ἐν τῷ οἴχῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἔτη 

ἑχατὸν πέντε, χαὶ ἀφῆχε τὴν ἅόραν αὐτῆς ἐλευθέραν, 
χαὶ ἀπέθανεν εἰς Βετυλούα, χαὶ ἔθαψαν. αὐτὴν ἐν τῷ 
σπηλαίῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς Μανασσῆ, 

29. χαὶ ἐπένθησεν αὐτὴν οἶχος ΙΙσραὴλ ἡμέρας ἕπτά. 
Καὶ διεῖλε τὰ ὑπάρχοντα αὐτῆς, πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν 
αὐτὴν, πᾶσι τοῖς ἔγγιστα Μανασσῇ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς, 
χαὶ τοῖς ἔγγιστα τοῦ γένους αὐτῆς. 

80. Καὶ οὐχ ἦν ἔτι ὃ ἐχφοθῶν τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ ἐν 
ταῖς ἡμέραις Ἰουδὶθ χαὶ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν αὐτὴν ἧμέ- 
ρᾶς πολλᾶς. 

ΕΣΘΗΡ. 
---«-ααρί,».αες.".....» 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Α΄. 

( σαρ. ΧΙ, 2-ΧΠ, 1-6.) "Ἑτους δευτέρου βασιλεύοντος 
᾿Αρταξέρξου τοῦ μεγάλου βασιλέως, τῇ μιᾷ τοῦ νισὰν, 
ἐνύπνιον εἶδε Μαρδοχαῖος ὃ τοῦ Ἰαΐρου, τοῦ Σεμεΐου, 
τοῦ Κισαίου, ἐχ φυλῆς Βενιαμὶν, ἄνθρωπος Ἰουδαῖος, 
οἰχῶν ἐν Σούσοις τῇ πόλει, ἄνθρωπος μέγας, θεραπεύων 
ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ βασιλέως. Ἣν δὲ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας ἧς 
ἠχμαλώτευσε Ναδουχοδονόσορ βασιλεὺς βαδυλῶνος ἐξ 
ΤΡΟΡΑ ΩΝ μετὰ Ἰεχονίου τοῦ βασιλέως τῆς Ιουδαίας. 
Καὶ τοῦτο αὐτοῦ τὸ ἐνύπνιον. Καὶ Ἰδοὺ φωναὶ χαὶ θόρυ- 
ὅος, βρονταὶ καὶ σεισμὸς, τάχαρος ἐπὶ τῆς γῆς" καὶ ἰδοὺ 
δύο δράχοντες μεγάλοι ἕτοιμοι προΐλθον ἀμφότεροι πα- 
λαίειν  χαὶ ἢ νετο αὐτῶν φωνὴ μεγάλη, καὶ τῇ φωνῇ 
αὐτῶν ἡτοιμάσθη πᾶν ἔθνος εἰς πόλεμον, ὥςτε πολεμῆσαι 
δικαίων ἔθνος. Καὶ ἰδοὺ ἡμέρα σκότους καὶ γνόφου, 
θλῖψις καὶ στενοχωρία, χάχωσις χαὶ τάραχος μέγας ἐπὶ 
τῆς γῆς, καὶ ἐταράχθη πᾶν ἔθνος δίχαιον φαδούμενοι 
τὰ ἑαυτῶν χαχὰ, χαὶ ἡτοιλάαθησαν ἀπολεαθαι, χαὶ 

βυ  ϑίδη(ἰδπι δυ8πηι. Εἰ ἰδοίδ. ὁδὶ μ6Γ ἰδιηρυϑ δυυ αἰοτίοβα 
ἰη υπἰνογβᾶ ἰογγᾶ. 

46. ΕΓ πμ}ἰ οοπουρίογαηΐ 6Δη), οἱ ΠΟ ΠΟΟΠΟΥΗ͂ Υἱν αδίη 
οἰμηΐθυ8 ἀΐοθυδ Υἱΐδ 6} 5, ὁχ φυᾶὰ ἀΪ6 τηογίυυβ οδἱ Μδηδ8865 
Υἱγ ο}118, οἱ Δρροϑί(ι8 6ϑὲ δά ρορυϊυπι βϑυυπι. 

47. ἘΠ᾿ ογδὶ ργοοθάδῃβ τηᾶρῃδ γὙ8]Ὰ6 : 

48. οἱ δου ἰῃ ἀοπῖο Υἱτγὶ 8ι11 ἃΠη08 οοηίυπι φαΐηᾳι6, οἱ 
ἀϊπηἰδϑ!1 δηο Π]8πὶ 80ᾶπι Πα γαπι, οἱ τηοτγίυδ 6δὲ ἴῃ Βοίγίυᾶ, 
οἱ βοροὶἰδγυηὶ 68π| ἰῃ βροίυποδ Υἱγὶ 6)}08 Μδῆδβ886, 

49. οἱ Ιυχὶξ ὁᾶπὶ ἀοηυ}8 185Γ86] ἀϊδ5 βορίθῃ. ἘΠ ἀἰδίγί δα ΐ 
βυ ϑἰδη(ΐαῃι βϑυδηι, δηΐθαυδῃη ἱρ88 ΠΟΤΟΓοίΌΓ, οΠηηΐ νι18 ρΓῸ- 

Ρἰπαυΐᾳ Μδηδ5886 Υἱγὶ 8}, δἱ ργορίῃαυΐβ σοηογὶ8 δι, 

30. Εἰ ποη (υἱΐ Δ) 0} 105 φυὶ ἰοττογοί ἢ] 08 15Γ86] ἰῃ ἀἰθἂι8 
7Ζυἀ 1} οἱ ροβίφυδῃμ ἱρθᾶ πιοτίυδ οδἰ ἀΐ68 πυ 08. 

ΕΟΤΗΒΉ. 
σππαταταισρτῇρ: ἐδ εν 4 εἰξξίξοισαι. τις, 

ΟΛΡΟΤ Ι. 

(Ορρ. ΧΙ͂, 3.ΧῚ1, 1-6.) ΑἸΠΟ 8θσυηάο Γορηδηΐθ Αγίδχογθα 

Τηᾶρῃο, ργίτηᾶ αἶα Πη6Π 8.8 πἴϑδῃ, Υἱ Ϊ βοιππίτπη ΜΑΓΠΟΟἰ δου 

Β]1υ8 7ἰτὶ, 611} οιμοίδο, ἢ} Οἰβϑοὶ, ἀθ (τὰ ΒοηϊΔηνίη, ᾿ΟΠ)0 

Τυάξυβ, φαΐ παρ (δαὶ ἰῃ ὑγθ6 Θυ 818, ΠΟΠΙΟ ΠηΔΡΏ.5., Πγΐη8- 

(γδη8 ἰῃ δυΪὶὰ γορὶβ. Εγδί δυίθιη ὁχ σδρί!ν ἰαΐθ 4181} ΟΡ γᾶ Π| 

ἀυτογαὶ ΝΑΘυσΠοάοηοϑοῦ γὸχ ΒΟΥ] Οηΐδ 6 Φ6Γυ}8816Π| ΟὈ ἢ] .16- 
οἰιοηΐᾷ τορα Ψυάφαι. ΕΓ Ποο ο}0υ8 βοιηπίυμ. Εἰ ΘΟΟ6 γοΟ68 οἱ 
{ὐπυἱΐ5, ἰοηἰίγυδ οἱ (οΓτῶ πιοΐυ8, οοηίυ θα ἴ0 ΘΌΡΟΓ ἰδγγδῃ : 

οἱ 6006 ἄυο ἀγδοοῦθδ τηδρηὶ ρᾶγϊϊ ργοοσδϑϑογιηΐ υἱγίαυς δὰ 
οΟἸυοἰδηάυμῃ : οἱ ἰδοίδ 651 δογιιπὶ γοὸχ πιᾶσηδ, οἱ γοῦ6 ΘΟΓῸΠῚ 
ρᾶγδίδ ϑϑὶ οπηηἑϑ σ6η5 δὰ θ6]] 0), υἱ πρυρπαγοηΐ ᾿υδίογυῃ) 
δοηίοηι. Εἰ οοοα ἀΐᾳ5 ἰϑῃο γαγυμι οἱ ΟΔΙΙ σἰἶδ, ἰγἰ υυ]α ἰο οἱ 
δησυϑίϊα, αἴηιοιίο οἱ ἰυγ θαι ΐο πιάση 5006 Γ ἰδγγάι, οἱ ἰ0Γ- 
βΜαΐ4 οδῇὲ απϊνογθα σ6ἢ8 }ιι818 {πο 68 δυδ 118]8, οἱ ραγδιὶ 
ογδηΐ ροείγα, οἱ οἰαῃμδυογυηΐ δὰ ὈὨδιυη). Α οἰδπιογα διιΐθηι 
δογυμῃ ἰδοίιπλ 6δὲ (Δι 08 ἃ ΡΆΓΥΟ ἰοπίθ ἤΠυπηθη πηι, 
878 πη 118. ΕΙ Ἰυμηθη οἱ 80] ἐχογίυϑ οϑί,, δἰ ᾿νυμηῖ]6 8 οχα δι! 
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ἐδόησαν πρὸς τὸν Θεόν. ᾿Ἀπὸ δὲ τῆς βοῆς αὐτῶν ἐγένετο 
ὡςανεὶ ἀπὸ μικρᾶς πηγῆς ποταμὸς μέγας, ὅδωρ πολύ. 
Καὶ φῶς χαὶ ὃ ἥλιος ἀνέτειλε, χαὶ οἱ ταπεινοὶ ὑψώθη - 
σαν, χαὶ χατέφαγον τοὺς ἐνδόξους. Καὶ διεγερθεὶς Μία 
δοχαῖος ὃ ἑωραχὼς τὸ ἐνύπνιον τοῦτο, χαὶ τί ὁ Θεὸς 
βεδούλενται ποιῆσαι, εἶχεν αὐτὸ ἐν τῇ καρδίᾳ, χαὶ ἐν 
παντὶ λόγῳ ἤθελεν ἐπιγνῶναι αὐτὸ ἕως τῆς νυχτός. Καὶ 
ἡσύχασε Μαρδοχαῖος ἐν τῇ αὐλῇ μετὰ Γαδαθὰ χαὶ 
Θάῤῥα τῶν δύο εὐνούχων τοῦ βασιλέως, τῶν φυλασσόν- 
τῶν τὴν αὐλὴν, ἤχουσέ τε αὐτῶν τοὺς λογισμοὺς χαὶ 
τὰς μερίμνας αὐτῶν ἐξηρεύνησεν" χαὶ ἔμαθεν ὅτι ἕτοι- 
μάζουσι τὰς χεῖρας ἐπιθαλεῖν Αρταξέρξη, τῷ βασιλεῖ" 
χαὶ ὑπέδειξε τῷ βασιλεῖ περὶ αὐτῶν. Καὶ ἐξήτασεν ὃ 
βασιλεὺς τοὺς δύο εὐνούχους, καὶ ὁμολογήσαντες ἀπή- 
χθησαν. Καὶ ἔγραψεν ὃ βασιλεὺς τοὺς λόγους τούτους 
εἰς μνημόσυνον, χαὶ Μαρδοχαῖος ἔγραψε περὶ τῶν λόγων 
τούτων. Καὶ ἐπέταξεν ὃ βασιλεὺς Μαρδοχαίῳ θερα- 
πεύειν ἐν τῇ αὐλῇ, χαὶ ἔδωχεν αὐτῷ δόματα περὶ τού- 
των. Καὶ ἦν Ἀμὰν Ἀμαδάθου Βουγαῖος ἔνδοξος ἐνώπιον 
τοῦ βασιλέως, χαὶ ἐζήτησε χαχοποιῆσαι τὸν Μαρδοχαῖον 
χαὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ, ὑπὲρ τῶν δύο εὐνούχων τοῦ βασι- 
λέως. 

ι. Καὶ ἐγένετο, μετὰ τοὺς λόγους τούτους, ἐν ταῖς 
ἡμέραις Ἀρταξέρξου, οὗτος ὃ Ἀρταξέρξης ἀπὸ τῆς Ἶν- 
δικῆς ἑκατὸν εἰχοσιεπτὰ χωρῶν ἐχράτησεν. 

“. Ἔν αὐταῖς ταῖς ἡμέραις, ὅτε ἐθρονίσθη βασιλεὺς 
Ἀρταξέρξης ἐν Σούσοις τῇ πόλει, 

8. ἐν τῷ τρίτῳ ἔτει βασιλεύοντος αὐτοῦ, δοχὴν ἐποίη- 
σε τοῖς φίλοις χαὶ τοῖς λοιποῖς ἔθνεσι, χαὶ τοῖς Περσῶν 
χαὶ Μήδων ἐνδόξοις, χαὶ τοῖς ἄρχουσι τῶν σατραπῶν. 

(. Καὶ μετὰ ταῦτα, μετὰ τὸ δεῖξαι αὐτοῖς τὸν πλοῦ- 
τον τῆς βασιλείας αὐτοῦ, χαὶ τὴν δόξαν τῆς εὐφροσύνης 
τοῦ πλούτου αὐτοῦ ἐν ἡμέραις ἑκατὸν ὀγδοήχοντα" 

ὕ. ὅτε δὲ ἀνεπληρώθησαν αἵ ἡμέραι τοῦ γάμον, 
ἐποίησεν ὃ βασιλεὺς πότον τοῖς ἔθνεσι τοῖς εὑρεθεῖσιν 
εἰς τὴν πόλιν ἐπὶ ἡμέρας ἔξ, ἐν αὐλῇ οἴκου τοῦ βασι- 
λέως, . 

6. χεχοσμημένη βυσσίνοις χαὶ χαρπασίνοις τεταμέ-- 
νοις ἐπὶ σχον οις βυσσίνοις χαὶ πορφυροῖς, ἐπὶ χύθοις 
χρυσοῖς χα ἀργυροῖς, ἐπὶ στύλοις παρίνοις χαὶ λιθίνοις" 

ίναι χρυσαῖ χαὶ ἀργυραῖ ἐπὶ ΠΕ σμαραγδί- 
νου λίθου, καὶ πιννίνου, χαὶ παρίνου λίθου" χαὶ στρω- 
μναὶ διαφανεῖς ποικίλως διηνθισμέναι, χύχλῳ ῥόδα πε- 
πασμένα. 

η. ποτήρια χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ, χαὶ ἀνθράχινον 
χυλίχιον προχείμενον ἀπὸ ταλάντων τριςμυρίων " οἶνος 
πολὺς καὶ ἡδὺς, ὃν αὐτὸς ὃ βασιλεὺς ἔπινεν. 

8. Ὁ δὲ πότος οὗτος οὐ χατὰ προχείμενον νόμον 
ἐγένετο" οὕτως δὲ ἠθέλησεν ὁ βασιλεὺς, καὶ ἐπέταξε 
τοῖς οἰκονόμοις ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ χαὶ τῶν ἀν- 
θρώπων. 

ν. Καὶ ᾿Αστὶν ἢ βασίλισσα ἐποίησε πότον ταῖς γυ- 
ναιξὶν ἐν τοῖς βασιλείοις, ὅπου ὃ βασιλεὺς ᾿Αρταξέρξης. 

ι0θ. Ἐν δὲ τῇ ἡμέρα τῇ ἑδδόμη ἡδέως γενόμενος ὃ 
βασίλευς εἶπε τῷ Ἀμὰν, χαὶ Βαζὰν, χαὶ Θάῤῥα, καὶ 
Βαραζὶ, χαὶ Ζαθολθὰ, χαὶ ᾿ἈἈδαταζὰ, χαὶ Θαραδὰ, 
τοῖς ἑπτὰ εὐνούχοις τοῖς διακόνοις τοῦ βασιλέως Ἄρτα- 

ξέρξου, 

π. εἰςαγαγεῖν τὴν βασίλισσαν πρὸς αὐτὸν, βασιλεύειν 

ΕΣΘΗΡ. Κεφ. Α΄. 

βυηΐ, οἱ ἀονογανογυηί ἱπο! γίοβ. Εἰ ὀχοίίδίυ5 Μαγαοοδιδοι 

φαὶ νἱάογαὶ βοπηπίυμ μος, οἱ φυϊὰ 608 ἀοἰογαυογαῖ ἴδοοιο, 

μαθυϊῖ ΠΠυὰ ἱῃ οοτγάς, οἱ ἰῃ οπηηὶ τόγθὸὺ υοϊοθαὶ οορηοβοοῖο 

ΠΠἸυὰ ἀϑαυδ δὰ ποοίοπ). Εἰ φυίον!ε Μαγαἀοοϊδοιιβ ἴῃ 818 σὰπὰ 

Οδοδί ἃ οἱ ΤΊιδγγα ἀυοθυβ δυηυς β γοσίϑ, φυΐ ουδιοάϊοδδοξ 

ΔΏΪΔη. οἱ διάϊν!! δογυμ βογιηοοίμαίξοποθ οἱ ευγᾶβ δογυΐ 

Ρογβογυίδίι8 οϑὶ : οἱ αἰάϊοὶξ φυΐα ρᾶγαΐ πϑη0}8 ἰπίοεγα ΑὝ- 

ἰδχογϑὶ γοφὶ : οἱ ἱπάϊοδυϊ τορὶ 6 [ἦ8,ι Εἰ ὀχαιηϊηδυὶϊ τῸχ 

υἱτζοβαὰθδ ουμυοῇοδ, οἱ ὁοηίεδϑὶ δίσαησυ δαί! βυηϊ. Εἰ δεγὶ ρϑὶϊ 

ΤῸΧ υοῦθᾶ δδ0 ἰπ οομῃμηθηίαγο, οἱ Μδγἀοοῃδουϑ 5ογ ρ81 ἀδ 

γο 5 15. Εἰ ργϑοορὶΐ γὸχ Μαγάοομδρο τη δίγασο ἰῃ δία, 

οἱ ἀραϊὶ οἱ τηυποζᾶ γγῸ ᾿ιΐ8. Εἰ ἐγδί Απιδὴ Απηιδά δι! Βυρξοιβ 
ἰροἰγῖυϑ ΟΟΓΔΠπῚ τορα, οἱ φυδοβίυἱϊ ἤοοογο Μαγάοοϊιδοο οἱ ρο- 

ρυΐϊο αὐι5., ργορίθν ἀυοβ δυιπυοίο8 Γοσἰ5. 

1, Εἰ (λοίυπηι 68, ροδί γοργὰ 1'8οο, ἰη ἀΐοῦυβ Ατγίδχογβίβ, 
᾿ς Αγίδχογβοβ δὺ ᾿πάϊοα οδηΐιπ) Υἱσίπί! βορίθηι γοβίοῃθβ 
οβιίίηυϊί. 

4. 1ῃ δ[18 αἰοῦυ8, φυδηᾶο δραϊὶ ἴῃ (Πγοηο Γὸχ Αγίδχογβοβ 
ἴῃ ϑυδ5 εἰν (ἴδ, 

3. ἴῃ ὅΠη0 ἰογίο Γοσηδηΐδ 'ρ80, ΟΟὨΥΥΐυπὶ δος ἀπ) εἰβ 
οἱ το αι 8 βοηθυ.5, οἱ Ῥαγβδγι οἱ Μοάογυμ ἱποίγιίβ, οἱ 
ργϊμοὶρίθυι8 ϑαῖγαραγυῃι. 

4, ἘΠ᾿ οϑὶ δοο, ροβίχυδπι οϑίθηαϊᾷ οἷ5 ἀἰν [85 γορτΐ 8υΐ, 
οἵ ρΙογίαπι ἰοοΕΠ{1 ορυ]οη(ἰδο ϑυ8 ἰη αἰοῦυβ σδπίι πηι οοίο- 
εἰηίᾶ : 

5. ΖυδηἋο δυΐοδηλ ἱπηρ]οιἰ δυπὶ ἀἴ68 πυρίδγυηι, (ροἰΐ γὸχ 
σΟΙἱγἱυΠ φοη ἰὈ0.8 ἱμ Θη ἶ8 ἰῃ αὐν δίθ ΠῚ ἀΐθ8 β6χ.,, ἰῃ δἰγίο 

ἀοιηυβ τορίβ, 

6. ογμδῖίο Ὀγβδίηἰβ οἱ οδγραβίῃηἰ8 ὀχίθη 8 βυροῦ (πίθυβ 
υγδϑίηϊβ δἱ ρυγρυγοῖϑ, ΒΌΡΟΓ ΟὐθῸ5 ΔΌΓΘΟΒ Οἱ δἀγμθηΐίθοβ, 
ΒΌΡΘΓ ΘΟ] Π]88 ΡδΓ188 οἱ ᾿᾿δρίἀ688 : Ἰοοἴ! δυγεὶ οἱ δγρδηϊοὶ 
ΒΌΡΟΙ ραυἰτθπίυπι βπιαγαράϊηϊ ἀρ 418, οἱ ρἱπηΐηὶ!, οἱ ραγὶϊ 
Ιαρίἀΐβ : οἱ βίγαίδ ρθ!] υοἱάἃ ναγὶα ογπδία πουγίθυβ, ἰη οἰγουϊίυ 
ΓΟδ88 ϑρδγδῶβ. 

7. Ῥοουΐα δυγοα οἱ ἀγροηίθδ, οἱ ροπηπιδίι5 ΟΔἸΪχ ρΓΟρο- 

ϑἰίυ5 6 ἰδἰοπ 5 ἰγίρίη δ π}}}}} 18 : νἱηυτ Ἰηυ]ΐαπιὶ οἱ δυδγα, 
αυοὰ ἰρ86 γεχ ὈΪθαθαῖ. 

8. Ῥοΐυβ δυίΐδῃ) ἢΐος ποη δοουηάνηι ργοροπβίίδηι ἰοβοτη ἔ6- 
μᾶί : εἷς οηἱπὶ υοἱἱ γοχ,, οἱ ργϑοθρὶῖ Θοοποι!δ ίδοδγα γ0- 
Ιυηϊδίοιι ἰρϑβὶι8 οἱ Βοπηίηυμι. 

9. Εἰ Αβιΐῃ γορσίπϑ ἰθοὶϊ οοην νυν γα] γί δυ8 ἰὴ γορὶΐβ, 
υδί γοχ ΑΓίδχγβΟϑ, 

10. Ιῃ ἀΐα δυΐοπι βορίίπια Ἔχ ἢ αγδίιβ τὸχ ἀἰχὶῖ δὰ Αππιδη, 
οἱ Βαζϑῃ, οἱ Τίιδιτα, οἱ Βαγαζὶ, οἱ Ζδίῃο πα, οἱ Αθαΐδζδ, οἱ 

Τῆᾶγαθδ, δϑρίοπι ουπιοὶοϑ τη ϑῖγοΒ Γορίδ Αὐἰδυογδίβ, 

{1.υὕνἱ ἰεαἰγοἀυοεγοηῖ γορίηδηι δὰ ἰρβιη), δὰ Δοδη 1 681) 



ΕΤΗΒΆ. 

αὐτὴν, καὶ περιθεῖναι αὐτῇ τὸ διάδημα, χαὶ δεῖξαι αὐ- 
δέν γον ἄρχουσι χαὶ τοῖς ἔθνεσι τὸ κάλλης αὐτῆς, ὅτι 
χαλὴ ἦν. 

12. Καὶ οὐχ εἰςήχουσεν αὐτοῦ ᾿Αστὶν ἣ βασίλισσα 
ἐλθεῖν μετὰ τῶν εὐνούχων. χαὶ ἔλυπήθη ὁ βασιλεὺς χαὶ 
ὠργίσθη, 

12. καὶ εἶπε τοῖς φίλοις αὐτοῦ - Κατὰ ταῦτα ἐλάλη- 
σεν ᾿Αστὶν, ποιήσατε οὖν περὶ τούτου νόμον καὶ χρίσιν. 

14. Καὶ προςῆλθεν αὐτῷ Ἀρχεσαῖος καὶ Σαρσα- 
θαῖος χαὶ Μαλισεὰρ, οἱ ἄρχοντες Περσῶν χαὶ Μήδων, 
οἱ ἐγγὺς τοῦ βασιλέως, οἱ πρῶτοι παραχαθήμενοι τῷ 
βασιλεῖ, 

156. χαὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ χατὰ τοὺς νόμους ὡς δεῖ 
ποιῆσαι Αστὶν τῇ βασιλίσση, ὅτι οὐχ δ πίηα τὰ ὑπὸ 
τοῦ βασιλέως προςταχθέντα διὰ τῶν εὐνούχων. 

16, Καὶ εἶπεν ὃ Μουχαῖος πρὸς τὸν βασιλέα χαὶ 
τοὺς ἄρχοντας" Οὐ τὸν βασιλέα μόνον ἠδίχησεν ᾿Αστὶν 
ἣ ἐν Δ σα, ἀλλὰ χαὶ πάντας τοὺς ἄρχοντας χαὶ τοὺς 
ἡγουμένους τοῦ βασιλέως" 

17. χαὶ γὰρ διηγήσατο αὐτοῖς τὰ ῥήματα τῆς βασι- 
λίσσης, “ἢ ὡς ἀντεῖπε τῷ βασιλεῖ, “Ὡς οὖν ἀντεῖπε 
τῷ βασιλεῖ Ἀρταξέρξῃ. 

18. οὕτω σήμερον αἵ τυραννίδες αἵ λοιπαὶ τῶν ἀρ- 
χόντων Περσῶν καὶ Μήδων, ἀχούσασαι τὰ τῷ βασιλεῖ 

θέντα ὑπ᾽ αὐτῆς, τολμήσουσιν ὁμοίως ἀτιμάσαι 
τοὺς ἄνδρας αὐτῶν. 

19. Εἰ οὖν δοχεῖ τῷ βασιλεῖ, προςταξάτω βασιλιχὸν, 
καὶ γραφήτω χατὰ τοὺς νόμους Μήδων χαὶ Περσῶν, 
καὶ Ἷ ἄλλως χρησάσθω, μηδὲ εἰςελθέτω ἔτι ἡ βασί-- 
λισσα πρὸς αὐτὸν, χαὶ τὴν βασιλείαν αὐτῆς δότω ὃ 
βασιλεὺς γυναικὶ χρείττονι αὐτῆς. 

0. Καὶ ἀχουσθήτω ὁ νόμος ὁ ὑπὸ τοῦ βασιλέως, 
ὃν ἐὰν ποιῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ - χαὶ οὕτω πᾶσαι αἱ 
γυναῖχες περιθήσουσι τιμὴν τοῖς ἀνδράσιν ἑαυτῶν, ἀπὸ 
πτωχοῦ ἕως πλουσίου. 

41. Καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος τῷ βασιλεῖ χαὶ τοῖς ἄρχουσι, 
χαὶ ἐποίησεν ὃ βασιλεὺς χαθὰ ἐλάλησεν ὃ Μουχαῖος, 

22. χαὶ ἀπέστειλεν εἰς πᾶσαν τὴν βασιλείαν χατὰ 
χώραν, κατὰ τὴν λέξιν αὐτῶν, ὥςτε εἶναι φόθον αὐτοῖς 
ἐν ταῖς οἰχίαις αὐτῶν. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Β΄. 

'. Καὶ μετὰ τοὺς λόγους τούτους ἐχόπασεν ὃ βασι- 
λεὺς τοῦ θυμοῦ, χαὶ οὐχ ἔτι ἐμνήσθη τῆς Ἀστὶν, μνη- 
μονεύων οἷα ἐλάλησε, καὶ ὡς χατέχρινεν αὐτήν. 

4. Καὶ εἶπαν οἱ διάκονοι τοῦ βασιλέως" Ζητηθήτω 
τῷ βασιλεῖ χοράσια ἄφθορα χαλὰ τῷ εἴδει " 

8. χαὶ χαταστήσει ὃ βασιλεὺς χωμάρχας ἐν πάσαις 
ταῖς χώραις τῆς βασιλείας αὐτοῦ᾽ χαὶ ἐπιλεξάτωσαν 
χοράσια παρθενιχὰ χαλὰ τῷ εἴδει εἰς Σοῦδσαν τὴν πόλιν 
εἰς τὸν γυναικῶνα, χαὶ παραδοθήτωσαν τῷ εὐνούχῳ τοῦ 
βασιλέως τῷ φύλαχι τῶν γυναιχῶν " χαὶ δοθήτω σμῆῇ- 
γμα, χαὶ ἣ λοιπὴ ἐπιμέλεια. 

4. Καὶ ἡ γυνὴ ἣ ἂν ἀρέσῃ τῷ βασιλεῖ βασιλεύσει 
ἀντὶ ᾿Ἀστίν. Καὶ ἤρεσε τῷ βασιλεῖ τὸ πρᾶγμα, χαὶ 
ἐποίησεν οὕτως. 

δ. Καὶ ἄνθρωπος ἣν Ἰουδαῖος ἐν Σούσοις τῇ πόλει, 
γχαὶ ὄνομα αὐτοῦ Μαρδοχαῖος ὃ τοῦ Ἰαΐρου, τοῦ Σε- 
μείου, τοῦ Κισαίου, Ἢ φυλῆς Βενιαμὶν, 
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ΓοβΏδΓΘ, οἵ εἰγοαπιροποπάσπι οἱ ἀΐδάριμα, οἱ οβίοπι θη άδιι 
θδπὶ ΡγΙπορ 8 οἱ ροηςδυ5 ρυ]ομιευἀϊαοίη αἰυβ, φυοῃίΐδῃ) 
Ρυ] ΟΣ γα ογαῖ. 

12. Εἴ ποη δχαυάϊνὶϊ ουπ) Αϑιΐη γορίπα αἱ γοηΐγαί οὐ 
ουμθο 8 : οἱ ἐγίβίδίι 6ϑὶ γοχ οἱ ἰγαίῃβ οϑί, 

18. εἱ ἀἰχὶξ δηγίοἰβ βιυιῖ8 : δδεδιῃάυη 60 Ἰοσυίδ οδὲ Αϑιΐῃ, 
(δοἰ6 ἱρί (αν ἀδ πος Ἰοσοπὶ οἱ ᾿υἀϊοίιπ). 

14. Εἰ δοοδϑβδὶὶ δά δι! Αγοδβδοὺβϑ οἱ ϑαγβδίιθοιιβ οἱ ΜὩ- 
᾿ἰδθᾶγ, ργϊμοῖροϑ Ρεγβᾶγαῃι οἱ θάογαπ), φαΐ ργορο τοβθηι, αὶ 
ῬΓΙμοὶ Αϑϑἰ ἀθη(68 γορὶ, 

156. οἱ δηπυπίίγογιηί οἱ δοουπάυπι ᾿ορ68 φυοιϊηοὰο Οροτ- 
(εἰ ἰΔοθγο Αβίϊη γορίῃϑο, χυΐδ ποὴ ἴδοὶϊξ ἃ 4085 ἃ γαβα διυηΐ 
Οορδί 8 ροΓ ουπυοθοθ, 

(6. Εἰ ἀϊχ!᾽ Μυοιδυβ δὰ γϑβθῖ οἱ ὑγίῃοῖραβ : ΝΟῚ γοθθην 
801 0πὰ ἰη)υγίδ αἴθοὶ᾿ Αβίΐῃ γερίῃδ, βϑὰ οἰΐδη) οἴ Π68 ργίποῖραβ 
οἱ ἀι068 γορίϑ : 

17. οἰδηἰπη Ὠδγγαυ οἷ γϑγ θὰ γορίηϑο, οἱ φυοπιοάο οοπίγδ- 
αἀϊχ[α τοί. δου! ἰσίαγ οοπίγδαϊχ[ϊ γομὶ Αὐἰδχογϑὶ, 

(8. Βἷο ποαΐα γοϊΐχψιιδε ἀοηλίπδο ῥυϊποίρυπι Ῥογβαγυμ οἱ 
Μοάογῃπι, διιἀϊοηίο5 485 τορὶ ἀϊοίᾶ βυηὶ δ οἃ, διυάθθυπί 
8.0} 1} 6 Γ ὙΠ ροΠάθ ΓΟ Ὑἱγοδ 8.108. 

19. δὶ ἰρίυν νἱάδίυν γορί, βίδίυδι ραἀϊοίυπι γορίυπι, οἱ 
βου δαίυγ βοουπάσπι ἰο,68 ΜΘαογυπι οἱ ῬΟΓβΑΓΠ), οἱ ἢοῃ 
Δ]Πογ αἱδῖμν, πΠοαυ 6 ἱπρηραϊδιον οἱ γᾶ γορίῃᾶ δὰ δου], οἱ Ττο- 
ξηυπ 118 ἀοί γὸχ πηι! οὶ το ογὶ θᾶ. 

40. Εἰ διιϊδίυγ Ἰοχ (π1|85 ἃ τορα, αυδιμουημ]ιο ἐδοοτὶ ἰῇ 
ΓΟΡΏΟ δ00 : Οἱ ἰΐὰ ΟἸΠ6Β Πγι}6γ6 8 ἀδίογοηϊ μοὶ Υἱτὴβ 
δυβ, ἃ πιοηαΐοο υ84060 δα αν θη. 

41. Εἰ ρἰδουΐϊξ γογθυπὶ γορὶ οἱ ρυποὶ ρίθυθ, οἱ ἔδοὶϊ Γὸχ δἱ- 
ουἱ ἸΙοουΐυ8 ο8ἱ Μυο)δοιιδ, 

42. οἵ Π311} ἰῃ ΟΠἸΠΘ ΓΟΏΠΙ ΡῸΡ γορίοδαδη, [ἰυχίδ ΒοΓΠιο- 
ΘΙ ΘΟΓΌΙ, υἱ οδβοὶ ἔἰπηοῦ οἷ ἱπ ἀοιίθιι8 8ι:18. 

ΟΑΡΌΤ Π. 

1. Εἰ ροϑί γογθα ἰδρὸ ὀοϑϑαυΐϊ γὸχ ἃ ὥσγογθ, οἱ ποὴ υ] γὰ 
τορογάδίι8 οδὲ ἱρϑίιι8 Αδίίη, ἰῇ τηϑπιογίδ ἰδῦθπϑ 4υ8}14 ἰο- 
εἰ οταὶ, οἱ φυοιιοᾶο φοπασῃμηδνογαί οδηι. 

4, Εἰ ἀϊκογυηῖὶ πκϊηἰδίτὶ γορίϑ : Οὐδογδηΐον γορὶ ρ0 61}: ἰη- 
οοΥτυρίδο ρυ]οῦΓδο Βρθοῖὸ : 

3. οἵ οσῃδίυδὶ γὸχ ὑγωίθοίοβ ἐπ οπληΐθυ8 γορίοηΐθι8 Γ6- 
πὶ 58] : οἱ ἀο! σδηὶ ρυ.61188 νἱγβρίποβ ρυ]οῆγαϑ βρϑοὶα ἰῃ 50: 
881 οἰγὶἰαίδι ἰῃ σγηδοοδιηι, οἱ ἰγδά δ ουῃυο}0 Γορὶδ Ο]- 

δἰράϊ χηυϊίοτυμι : οἱ ἀοία πησυρηίυηι ΔΒίοΓΘΏ8, εἰ το χυυ8 
ουἱίυ8. 

4, Εἰ τυ ον (8 Ρἰδουοεῖξ γοσὲ γοσηδ  μγὸ Αδίΐίη. Εἰ 
Ρἰδουΐί γορὶ γθ8, οἵ (βοὶΐ δἱο. 

5, ἘΠΊ οὔ ογαΐ Ζυάξουβ ἰῃ 5088 εἰν (δΐῖ6, οἱ βοιῃθῃ α)ι.8 
Μαγάοοθερυβ ἤϊίυδ 7 6ἰγὶ, 11] ϑοιμοίθ, 1 Οἰδδοὶ, ἀο (στῖυυ 

Βα απηΐη, 
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, δ. ὃς ἦν αἰχμάλωτος ἐξ Ἱερουσαλὴμ, ἣν ἠχμαλώ- 
τευσε Ναδουχοδονότορ βασιλεὺς Βαῤυλῶνος. 

γ. Καὶ ἦν τούτῳ παίς θρεπτὴ, θυγάτηρ Ἀμιναδὰδ 
ἀδελφοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ ὄνομα αὐτῇ ᾿Εσθήρ. ᾿Εν δὲ 
τῷ ἐπαλλθεαι αὐτῆς τοὺς γονεῖς, ἐπαίδευσεν αὐτὴν 
ἑαυτῷ εἰς γυναῖχα. Καὶ ἦν τὸ χοράσιον χαλὸν τὸ εἴδει. 

8. Καὶ ὅτε ἠκούσθη τὸ τοῦ βασιλέως πρόςταγμα, 
συνήχθησαν πολλὰ χοράσια εἰς Σοῦσαν τὴν πόλιν ὑπὸ 
χεῖρα αὶ, καὶ ἤχθη ᾿Εσθὴρ πρὸς Γαΐ τὸν φύλαχα τῶν 
γυναιχῶν. , 

9. Καὶ ἤρεσεν αὐτῷ τὸ χοράσιον, χαὶ εὗρε χάριν 
ἐνώπιον αὐτοῦ. Καὶ ἔσπευσεν δοῦναι αὐτῇ τὸ σμῆγμα, 
χαὶ τὴν μερίδα, χαὶ τὰ ἑπτὰ χοράσια τὰ ὁποδεδειγμένα 
αὐτῇ ἐχ βασιλιχοῦ" καὶ ἐχρήσατο αὐτῇ καλῶς χαὶ ταῖς 
ἅῤραις αὐτῆς ἐν τῷ γυναιχῶνι. 

10. Καὶ οὐχ ὑπέδειξεν Ἐσθὴρ τὸ γένος αὐτῆς οὐδὲ 
τὴν ΠΡ ΤῸ ὃ γὰρ Μαρδοχαῖος ἐνετείλατο αὐτῇ μὴ 
ἀπαγγεῖλαι. 

11. Καθ᾿ ἐχάστην δὲ ἡμέραν περιεπάτει ὃ Μαρδο- 
αἴος χατὰ τὴν αὐλὴν τὴν γυναιχείαν, ἐπισχοπῶν τί 
Ἐσθὴρ συμθήσεται. 

12. Οὗτος δὲ ἦν χαιρὸς χορασίου εἰςελθεῖν πρὸς τὸν 
βασιλέα, ὅταν ἀναπληρώσῃ μῆνας δεχαδύο" οὕτως γὰ 
ἀναπληροῦνται αἱ ἡμέραι τῆς θεραπείας" μῆνας ἐξ 
ἀλειφομέναις ἐν σμυρνίνῳ ἐλαίῳ, χαὶ μῆνας ἕξ ἐν τοῖς 
ἀρώμασι χαὶ ἐν τοῖς σμήγμασι τῶν γυναιχῶν, 

18. καὶ τότε εἰςπορεύεται πρὸς τὸν βασιλέα“ χαὶ 
ἐὰν εἴπη, παραδώσει αὐτὴν συνειςέρχεσθαι αὐτῷ ἀπ 
τοῦ γυναιχῶνος ἕως τῶν βασιλείων " 

14. δείλης εἰςπορεύεται, καὶ πρὸς ἡμέραν ἀποτρέχει 
εἰς τὸν γυναιχῶνα τὸν δεύτερον, οὗ Γαὶ ὁ εὐνοῦχος τοῦ 
βασιλέως ὃ φύλαξ τῶν γυναιχῶν, καὶ οὐχ ἔτι εἰςπορεύε- 
ται πρὸς τὸν βασιλέα, ἐὰν μὴ χληθῇ ὀνόματι. 

ι56. Ἐν δὲ τῷ ἀναπληροῦσθαι τὸν χρόνον Ἐσθὴρ 
τῆς θυγατρὸς ᾿Αμιναδὰδ ἀδελφοῦ πατρὸς Μαρδοχαίου 
εἰςελθεῖν πρὸς τὸν βασιλέα, οὐδὲν ἠθέτησεν ὧν ἐνετεί- 
λατο ὅ εὐνοῦχος ὁ φύλαξ τῶν γυναικῶν " ἦν γὰρ Ἐσθὴρ 
εὑρίσχουσα χάριν παρὰ πάντων τῶν βλεπόντων αὐτήν. 

16. Καὶ εἰςῆλθεν ᾿Εσθὴρ πρὸς Ἀρταξέρξην τὸν βα-- 
σιλέα τῷ δωδεχάτῳ μηνὶ, ὅς ἐστιν ἀδὰρ, τῷ ἑδδόμῳ 
ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ. 

17. Καὶ ἠράσθη ὃ βασιλεὺς Ἐσθὴρ, καὶ εὗρε χάριν 
παρὰ πάσας τὰς παρθένους, καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὸ διά- 
δημα τὸ γυναικεῖον. 

18. Καὶ ἐποίησεν ὃ βασιλεὺς πότον πᾶσι τοῖς φίλοις 
αὐτοῦ καὶ ταῖς δυνάμεσιν ἐπὶ ἡμέρας ἑπτὰ, χαὶ ὕψωσε 
τοὺς γάμους ᾿Εσθὴρ, καὶ ἄφεσιν ἐποίησε τοῖς ὁπὸ τὴν 
βασιλείαν αὐτοῦ. 

19. Ὁ δὲ Μαρδοχαῖος ἐθεράπευεν ἐν τῇ αὐλῇ. 
30. Ἧ δὲ ᾿Εσθὴρ οὐχ ὑπέδειξε τὴν πατρίδα αὐτῆς" 

οὕτως γὰρ ἐνετείλατο αὐτῇ Μαρδοχαῖος, φοβεῖσθαι τὸν 
Θεὺν, χαὶ ποιεῖν τὰ προςτάγματα αὐτοῦ χαθὼς ἦν 
μετ᾽ αὐτοῦ. Καὶ ᾿Εσθὴρ οὐ μετήλλαξε τὴν ἀγωγὴν αὐ- 
τῆς. 

21. Καὶ ἐλυπήθησαν οἱ δύο εὐνοῦχοι τοῦ βασιλέως 
οἷ ἀρχισωματοφύλαχες, ὅτι προήχθη Μα δοχαῖος, χαὶ 
ἐζήτουν ἀποχτεῖναι Ἀρταξέρξην τὸν βασίλέα. 

22. Καὶ ἐδηλώθη Μαρδοχαίῳ ὃ λόγος, καὶ ἐσήμανεν 
᾿Εσθὴρ, χαὶ αὐτὴ αι δε τῷ βασιλεῖ τὰ τῆς ἐπι- 
δουλῇῆςς. 

ΕΣΘΗΡ. Κεφ. Β΄. 

8. αυἱ ἕπογαί ἀυοία5 ἐαρίἑ γτι8 6 Ζογυβαίθηι, 4αδπὶ Θαρί!- 
γαγογδῖ ΝΔΌΘΘΠΟαΟΠΟδΟΥ γὸχ ΒΔΟΥ]ΟηΪβ. 

ι. 7. Εἰ γαῖ ἢτΐο ρυ6 118 ηυϊγι δ, ΗΠ] 8 Α πιπδαδ [γδίγ15 ρᾶ- 
{τὶ ἱρβἴι5, αἱ ποιηθη οἱ ἘδίΠ6Γ. [ἢ (γδηϑιηϊζγαηάο δυΐίοθιη ρΆ- 
Γοηΐο8 6), Θγυάϊν} Θδτ δὶ ἰῃ τυ] ογοηι. Εἰ ογαΐ ρῦ6118 

ρυ]οῆγα βρϑοίθ. 
8. ἘῤΓαᾳυδληθο δυάίΐυπι 65. οἀϊοίυπι Γορί8, οηρτγορδίδο δυηΐ 

ταῦ] α" ΡῈ6}180 ἰῃ ϑυϑδηη οἰ  δίοπι 58 πηδησπὶ Οαἱ, οἱ ἀπεία 
68. ἘΒΙΠΟΓ δὰ Οδὶ ουδίοάρι ᾿μυ]οτη. 

9. Εἰ ρδουὶϊ οἱ ρυ 6118, οἱ ἱηνοηϊ ργαιίδπη ἴῃ οοῃβροοῖα 
ο͵υ8. Εἴ (δϑπἰπανὶϊΐ ἀδγὸ οἱ υησυοσπίυπι), οἱ ραγίαῃ, οἱ 86- 
Ρίδιῃ ρ0}0}128 δϑϑἰηιαΐαβ οἱ 6 ἀοπο γορίδ : οἱ υϑὺ5 δεῖ 1118 
ἈΘΠ6 οἵ Δη0.}}}8 α}118 ἰπ μγηδθῦθο. 

10. Εῤ ποη ἱπάϊοανίξ ἘδίΠΟΓ σοηυ8 80) ΠΟΩΌΘ ραϊτίδηπι, 

ΜΡ ἀοοῃορυβ οηἰπὶ πιδηάδγυογδί οἱ ΠΟ ΔΠηιη ἰ8Γ6. 

11. ῬΟΓ 8ἰηρΌ}]ο8 δυΐοπη ἀΐε8 ἀδδιθυϊαθαί Μαγάοοϊιδουβ 
ΡῸΓ δίγιιαι ψγπθροοὶ, Βροουϊδηβ ΄υϊὰ ΕΒΙΠΘΥ δοοίἀογοί. 

12. Ηοσ διυίΐίθη ογδὶ ἰδρυϑ ρ06}18 ἱπίγδηάϊ δὰ γόϑοπι, 

οὕπη ἱπιρί ουοσὶξ πθη868 ἀυοάοοίημ : δὶς οπΐηλ ἱπηὴρ] πα ἀΪ65 
ουίυ8 : Π]6η868 861 υποῖ[5 ἴῃ Ο6ΟῸ ΠιυΓΓ ἢ Π0,, οἱ ΠΠΘΏ865 80Χ 
ἷἰῃ διοιηδίίθυ5 οἱ ἰηὴ υησυσηί5 τη] ογαιη, 

13. οἵ ἔχης ἱηστγοαϊίυν δὰ Γοροηὴ : οἵ φιυξουπηχυρ ἀἰχουῖξ, 
ἰγδάοί δ αἱ δἰη}0] ἱπσγεάϊδίυν δὰ 56 ἀ6 σγηδοοο 8406 δὰ 
ΓΟΡΙΔΒ : 

14. γοϑροῦα ἱηστοαϊίυγ, οἱ ὙοΥβ0}8 ἀἰδηλ Γοουγγὶ ἴῃ “Ύπι20- 
ὁδυ βοουηάσυπι, υδὶ δὶ δα πυσῆυ 5 γορὶϑ ουβίο05 ΤΠ ΠΙΪΘΓΌΠΩ, 

οἴ ποὴ υἱῖγτα ἱηργοαϊυγ δὰ γοροῖ, πἰϑὶ γοσδίδ [ιογὶξ Ὠο- 
τηΐηθ6. 

15. Ὁὺπ δυΐοπι ἱπηῃ] γον ἴδηρι5 Ἐβίθογ [Π᾿80 Αι δ 81) 
ἔγαϊγὶ8 ραίγ!9 Μαγάοομοιὶ ᾿ηἰγδηαϊ δὰ γοροιῃ,, π1}}}} Ῥγδουγῖ- 
δδῖδ οϑ1 ΘΟΥΙΠῚ 4υδ' ΤηΔηἀ Δ Υ} δυπυοΐ8 Οἰ8105 Π}0 6 ΓΌ]η : 
ογδῖ δηΐπη Ἐ5ΓΠΟΓ ἱπυ θη 68 ργα[8π| ἀρυα Ομ 68 δϑρίοϊ (68 
ΘΠ]. 

10. Εἰ ἱπίγανὶ! ἘΒίΠοΡ δ Αὐγἰδχούβοιη γοβο ἀυοάοοίπ)ο 
[6 ῆ86, 4ἱ 681 δάδ᾽, βορίϊ πο ἃῆποὸ τορῃὶ 6118. 

17. ἘΠ᾿ ραν! τὸχ Ἐβίδον, οἱ ἰηνοηὶ σταιίᾶπὴ ΡΓ ομμηΐθυ5 
Υἱγρίηἰθυ8, οἱ ἰπιροϑυ ! οἱ ἀϊδάδημδ πλ}}Π ΘΓ. 

(8. Εἰ ἴοοὶϊΐ γοχ οοην ἐν πὶ ΟΠ ἰ 115 8Π11018 58 οἱ Υἱγῖι:- 
(ἰθὺ8 μοῦ ἀ168 βορίοπι, οἱ ὀχδιίδυ! πυρί185 Ἐδί ΠΟΥ, οἱ ΓΘ- 
ΠιΡἰϑϑἰοηοῖῃ ἴδοὶί 18 φαΐ 6} ΓΟΖΏΟ ἰρϑ108. 

19. Ματγάοοϊιουβ δυίοιι βογυϊοραί ἴῃ 808. 
40. ΕΒΙΠΟΓ δυΐδη πο ἰπά σαν μαι Γίδη) δυδηῃ : ϑῖ0 Θἢ ΠῚ 

τηδηάδανογαὶ οἱ Μαγοοῃουβ, (ἰπηογα θθυηι, οἱ ἴδοογα ὈΓΞῸ- 

οορῖδ ο᾽08 βἰουΐ ογαῖ οὔτ 60. Εἰ Εβίῃμου ποὴ πηυίαΥὶΐ οἀυοδ- 
ΕἰοΠΘΙ, 8113η}. 

41. Εἰ (ἰγβίαι! βυηὶ ἄυο δυπυζῃὶ τορὶβ ργίποῖρο5 σιδίοάυγα 
οΟΥ̓ΡΟΣΒ, συοηΐδπι ῃγογοοίιδ [ογᾶὶ Μαγαἀοοϊδθαϑ, οἱ 408:- 

γορδηΐ οὐοϊάρογα Αγίδχογβθῃ) ΓΟΡΟΠΊ. 

42. Ελ πιδηϊοϑίυμη (ἰἰξ ΜΑγάσοἢ 850 γογϑυῃ), οἱ ϑἐσπίβοδ- 
Υἱί ἘΒΙΠΘΡ, οἱ 'ρβά ραἰείοοἰί γορὶ ἰη 5. 185. 



ἘΘΤΗΕΆ. 

42. Ὃ δὲ βασιλεὺς ἤτασε τοὺς δύο εὐνούχους, καὶ 
ἐχρέμασεν αὐτούς. Καὶ προςέταξεν ὃ βασιλεὺς χαταχω- 
ρίδαι εἰς μνημόσυνον ἐν τῇ βασιλικῇ βιδλιοθήχῃ, ὑπὲρ 
τῆς εὐνοίας Μαρδοχαίου, ἐν ἐγχωμίῳ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. 

ι. Μετὰ δὲ ταῦτα ἐδόξασεν ὃ βασιλεὺς Ἀρταξέρξης 
Ἀμὰν Ἀμαδαθοῦ Βουγαῖον, χαὶ ὕψωσεν αὐτὸν, χαὶ 
ἐπρωτοδάθρει πάντων τῶν φίλων αὐτοῦ, 

2. χαὶ πάντες οἱ ἐν τῇ αὐλῇ προςεχύνουν αὐτῷ " οὔ-- 
τῶς γὰρ προςέταξεν ὃ βασιλεὺς ποιῆσαι, Ὃ δὲ Μαρδο- 
χαῖος οὐ προςεχύνει αὐτῷ. 

3. Καὶ ἐλάλησαν οἱ ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ βασιλέως τῷ 
Μαρδοχαίῳ: Μαρδοχαῖε, τί παραχούεις τὰ ὑπὸ τοῦ 
βασιλέως λεγόμενα; 

ς. Καθ’ ἑχάστην ἡμέραν ἐλάλουν αὐτῷ, χαὶ οὖχ 
ὑπήχουεν αὐτῶν. Καὶ ὑπέδειξαν τῷ Ἀμὰν Μαρδοχαῖον 
τοῖς τοῦ βασιλέως λόγοις ἀντιτασσόμενον, χαὶ ὑπέδειξεν 
αὐτοῖς ὃ Μαρδοχαῖος ὅτι Ἰουδαῖός ἐστι. 

δ. Καὶ ἐπιγνοὺς ᾿Αμὰν ὅτι οὐ προςχυνεῖ αὐτῷ Μαρ- 
δοχαῖος, ἐθυμώθη σφόδρα, 

6. χαὶ ἐδουλεύσατο ἀφανίσαι πάντας τοὺς ὑπὸ τὴν 
Ἀρταξέρξου βασιλείαν Ἰουδαίους. 

γ. Καὶ ἐποίησε ψήφισμα ἐν ἔτει δωδεχάτῳ τῆς βα- 
σιλείας Ἀρταξέρξου, καὶ ἔδαλε χλήρους ἡμέραν ἐξ ἧμέ- 
ρας, καὶ μῆνα ἐκ μηνὸς, ὥςτε ἀπολέσαι ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ 
τὸ γένος Μαρδοχαίου" καὶ ἔπεσεν ὁ χλῆρος εἷς τὴν τεσ- 
σαρεςκαιδεχάτην τοῦ μηνὸς ὅς ἐστιν ἀδάρ. 

8. Καὶ ἐλάλησε πρὸς τὸν βασιλέα Ἀρταξέρξην, λέ- 
γων" Ὑπάρχει ἔθνος διεσπαρμένον ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐν 
πάση τῇ βασιλεία σου, οἱ δὲ νόμοι αὐτῶν ἔξαλλοι παρὰ 
πάντα τὰ ἔθνη, τῶν δὲ νόμων τοῦ βασιλέως παραχού- 
ουσι, καὶ οὐ συμφέρει τῷ βασιλεῖ ἐᾶσαι αὐτούς. 

ο. Εἰ δοκεῖ τῷ βασιλεῖ, δογματισάτω ἀπολέσαι αὖ- 
τοὺς, χἀγὼ διαγράψω εἰς τὸ γαζοφυλάχιον τοῦ βασιλέως 
ἀργυρίου τάλαντα μύρια. 

ιο. Καὶ περιελόμενος ὃ βασιλεὺς τὸν δαχτύλιον, 
ἔδωχεν εἷς χεῖρας τῷ Ἀμὰν, σφραγίσαι κατὰ τῶν γε- 
γραμμένων χατὰ τῶν ᾿Ιουδαίων. 

τι. Καὶ εἶπεν ὃ βασιλεὺς τῷ ᾿Αμὰν-" Τὸ μὲν ἀργύ-- 
ἔχε, τῷ δὲ ἔθνει χρῶ) ὡς βούλει. 

12. Καὶ ἐκλήθησαν οἵ γραμματεῖς τοῦ βασιλέως μηνὶ 
πρώτῳ, τῇ τριςκαιδεχάτη, χαὶ ἔγραψαν, ὡς ἐπέταξεν 
Ἀμὰν, τοῖς στρατηγοῖς καὶ τοῖς ἄρχουσι χατὰ πᾶσαν 
χώραν ἀπὸ Ἰνδικῆς ἕως τῆς Αἰθιοπίας, ταῖς ἑχατὸν 
εἰκοσιεπτὰ χώραις, τοῖς τε ἄρχουσι τῶν ἐθνῶν χατὰ 
τὴν αὐτῶν λέξιν, διὰ Ἀρταξέ ἐν τοῦ βασιλέως. 

13. Καὶ ἀπεστάλη διὰ μέιορίριι εἰς τὴν Ἄρτα- 
ξέρξου βασιλείαν, ἀφανίσαι τὸ γένος τῶν Ἰουδαίων ἐν 
ἡμέρα μιᾷ μηνὸς δωδεχάτου, ὅς ἐστιν ἀδὰρ, χαὶ διαρ-- 
πάσαι τὰ ὑπάρχοντα αὐτῶν. Τῆς δὲ ἐπιστολῆς ἐστι τὸ 
ἀντίγραφον τόθε, ((αρ. ΧΙΠ, 1-7.) Βασιλεὺς μέγας Ἀ 
ταξέρξης τοῖς ἀπὸ τῆς Ἰνδικῆς ἕως τῆς Αἰθιοπίας ἕχατον 
εἰχοσιεπτὰ χωρῶν ἄρχουσι καὶ τοπάρχαις ὑποτεταγμέ- 
νοις τάδε γράφει" Πλῶν ἐπάρξας ἐθνῶν, καὶ πάσης 
ἐπικρατήσας οἰχουμένης, ἐδουλήθην μὴ τῷ θράσει τῆς 
ἐξουσίας ἐπαιρόμενος, ἐπιεικέστερον δὲ καὶ μετὰ ἠπιό-- 
τητος ἀεὶ διεξάγων, τοὶς τῶν ὁποτεταγμένων ἀχυμάντους 
διχπαντὸς χαταστῆσαι βίους, τήν τε βασιλείαν ἥμερον 

σαν. ΠῚ. 41 

43. Βοχ δυίδθηι δχδηνίηδυϊ ἀϊι08 1Π]08 ΘΙΠυΟἾΟΒ, οἱ 5118- 
Ροῃὰϊξ 608. Εἰ ργοοσορὶ ΓΟΧ 86 ρΟΠΘΓΘ ἰῃ ΘΟΠΙΠΘηἰΔΓΙΟ ἰῃ γ- 
βἷα ὈΪΟΙΠοἴμοοδ, ργο Ὀοδονο θη Μαγὰοοξηρὶ, ἰὴ Θηοομηῖο. 

ΟΑΡΌΤ ΠῚ. 

Ἱ. Ῥοβῖ ἴδ δυΐοτηη ρον αν γοχ ΑΥΆΓΧογβο8 ΑΠπιδῃ 
Αἰηδάδίηἱ Βυρθυπ), οἱ ὀχδιαυ! Θυπι, οἱ ὈγΟΣ ϑοαοδὶ 
ΟἸΐ 0.8 δηγΐοὶβ 888, 

2. οἵ ΟΠΙΠ68 αυὶ ἰῃ δ]8 Δαογδῦδηϊΐ 6Θ11Ππὶ : ἰΐδ ΘεΠ| ρΓΖΘΟΘ. 
Ρἱϊ γὸχ ἴδοθγθ. Μαγάοοβδουβ δυΐδπ) ΠΟη δἀογαθαῖ οὐ]. 

8. Εἰ]οουί βυηΐ αὐυΐ ἰῃ δ0}}Δ τορὶβ ΜΑΓἀσΟ δρΟ : Μαγάο- 
οἶθα, αυϊὰ πΠοη ΟὈδΒογυδϑ 6ἃ 4.28 ἃ Γαζὸ ἀϊουῃίυΓ 

4, ῬοῪ βίῃσιϊοβ ἀΪ68 ἸΟαα  ὈΔηΐαΓ οἱ, οἵ ἤοὴ οδοάϊομαὶ οἱβ. 
Εἰ ἱπάϊοδγυαμίὶ Απηδη Μαγἀοομερυμι γὙογἷβ γορὶβ τορυρῃδῃ- 
ἰδ, οἱ ἰῃαἀϊοεγδὶ οἷ8 Μαγάἀοοπδουβ 4υΐδ ᾿υάξοι! 65. 

ὅ. ΕΠ σοβηοβοθηβ8 ΑΔ 4υΐα ποη δάογαί οὑπὶ Μδγάο- 
οὔδουβ, ἱπάϊσηδίυβ 65. γ8]66, 

6. οἱ ἀοογουὶ ἀθίογθ οπμη68 αυΐ ϑὺ} ΑΥἱδγχογϑὶβ γοβηο 70- 
ἄξοβ. 

7. Ἐπ [δεῖῖ ἀδογοῖυπι ἰἱῃ ἄηπο ἀμποάοοίηιο τορι Αὐἰδγχογ- 
558, οἱ Πχϊδ 1 βογίοβ ἀΐθιῃ οχ ἀΐδ, οἵ πιθῆβϑῃι δχ πηθη86, υἱ 
Ρογάδγοῖ ἰῇ ὑπ ἀΐδ ροῆυβ Μαγαοοϊ δοὶ : οἱ οδοίἀϊξ 8οῦ8 ἰῃ 
υδγίδπι οἱ ἀϑοϊμιδηι πηθη 55 αἱ ὁδί δδγ. 

8. ἘΠῚ᾽οσα 5 681 δα ΓΕΘ Π) ΑΥάχογβοηι), ἀΐσθῃβ : Εδὶ σδηϑ 
ἀἰδβεπιίηδίδ ἰῃ σοη(θιι8 ἰπ ΟἸηΐ ΓΟβΏΟ ἴσο, ἰαρβα8 διιίοπὶ 
ΘΟΓΏΠῚ ἀἰγογβδθ ὈΓΘοίοῦ ΟΠΠΠ68 βοηΐί68, ἰορσίθυ5 δυΐ οἴη γοσὶβ 
δηῖ ἱπο θα! οπΐ68, οἱ ποη Οοπίογί γοσὶ ρογηἐ ἴογΓ 608. 

9. 5] νἱάοίυγ τοὶ, ἀδοογηδῖ ρογάογο 608, οἷ ορὸ ἀδβογίὶ- 
8η) ἰῃ ρΑΖΟΡὮΥ ΔΟΙΪΟ ΓΟσὶ8. δυροηςὶ ἰΔ]θηία ἀδοθη τ}}}ἰἃ. 

10. Εἰ (οἰ]6Π8 τὸχ δηπυίαι, ἀοάϊξ ἴῃ πηδηυ8 Απδη, δὰ 
οὐδ ξηδηάιηι)ι βυρογ 118 φυδ βογὶρία οοηίΓὰ διά 8ρ08. 

11. Εἰ ἀϊχίἐ γοχ δὰ Απγδῃ : Αὐροπίυπι συίΐ θη) Δῃ6, σοηΐο 
δυΐοτλ υἱογα δίουΐ Υἱϑ. 

12. Εἰ νοσδῖϊ βιιηΐ βου δ5 ΓΟΡῚ5 [686 μγίηιο, [ογϊα ἀδοὶ- 
πιὰ αϊα, οἱ 5ογίρβογυηΐ, βἰοιδ ργοθρὶῖ ΑἸηδη, ἀυσίθι8 οἱ 
Ῥγϊμοὶ ρί θα 8 Ρ6Γ οπιηθηι ΓΟΡΊΟΠΘΙη δὺ [πΠἀ]ο8 8406 δὰ “ΕΠΠἰο- 
Ρἷᾶπι, σδηΐιπιὶ Υἱσίηςἱ βορίθηι ὈΓΟΥΪΠΟΙΪ8, οἱ ρυϊποίρί θι}8 
ξοη (πὶ δοουηάθπι δΟΓΠΠπὶ ᾿ἰηριιδη), Ρ6Γ ΑΥὙἰΔΊΘΓΒΘΙῚ ΓΟΡΘΙΩ. 

13. Εἰ πηΐϑϑυπὶ) 68{ ρ6ὺ [8061] γ|08 ἰῃ ΑΓ χογϑῖβ Γοζηυηι, 
ἀοίογο ρϑηπ8 ἡπάδρογιπι ἴῃ ἀἶθ ὑυπᾶ πιοηβὶ8 ἀυοάθδοϊηὶ, χυὶ 
65. δάδν, οἱ αἰγίρογο δ ϑίδη [88 ΘΟΓΌ). ἘΡ 810188 δυίΐοηη 6Χ- 
ΘΠΊΡΙαΓ οϑὲ ἢος : (ἀρ. ΧΠΠ, 1-7.}) Ἀθχ τρᾶρθβ ΑΥίδχογβοβ 
18 φυΐ ἃ [πᾶϊ8 υϑαυς δὰ ΞΕ. ορίδιη ὁδηίπτη νἱσίηἰἱ δορίοι 
ῥγουϊμποίδγυπ)η Ὀγποὶρίθυ8 οἱ Ιοοογιηι ρτροίδοι 8 80 }}6 6119 ᾿δθο 
βου ( : ΜῈ1}18 οὐιπὶ ἱπιρογάγοη σοπίθι18, οἱ αἰ υογϑῦπι ΟὟ Ϊ- 
Βα ΐ 886 η) ΟΥΌΘΠΊ, γοϊαὶ οοηοηίία ρο(οϑίδί!8 ΠοῺ εἰδίιι8, βοὰ 
αἰ υ8 οἱ οὔτ πιδηϑυρίιαἿ 6 ΒΘΙΏΡΟΓ ζυ ΘΓ ΔΗ, δ ͵ ]οἴογυ πη 

ἘΓΔΏΠυ 88 Ῥογροίυο γοάάογο υἱίδϑ, δΐ γορῆσαι ρῥἰδοϊδυιη οἱ 
ΡΟΓΥΐ ΠῚ 0.8471|6 δἃ ἤπ65 ργα οηβ8,, ΓΟ ΟΥΑΓΘ Οἰἶδῆι ΟρίΔίΔΠΊ 
ομπηΐθυ5 Ποιηηΐθι}5 ρϑοοι. Ρογουποίδηϊο δ 61} ΠΟ ΘΟ δ ἃ 



4 ΕΣΘΗΡ. Κεφ. Δ'. 
χαὶ πορευτὴν μέχρι περάτων παρεξόμενος, ἀνανεώσα- 
σθαί τε τὴν ποθουμένην τοῖς πᾶσιν ἀνθρώποις εἰρήνην. 
Πυθομένου δέ μου τῶν συμόούλων πῶς ἂν ἀχθείη τοῦτο 
ἐπὶ πέρας, ὃ σωφροσύνη παρ᾽ ἡμῖν διενέγκας, χαὶ ἐν 
τῇ εὐνοίᾳ ἀπαραλλάχτως χαὶ βεῤθαίᾳ πίστει ἀποδεδει-- 
μένος, χαὶ δεύτερον τῶν βασιλειῶν γέρας ἀπενηνεγμέ- 
νος Ἀμὰν, ἐπέδειξεν ἡμῖν ἐν πάσαις ταῖς χατὰ τὴν 
οἰχουμένην φυλαῖς ἀναμεμίχθαι δυσμενῆ λαόν τινα, 
τοῖς νόμοις ἀντίθετον πρὸς πᾶν ἔθνος, τά τε τῶν βασι- 
λέων παραπέμποντας ὀιηνεχῶς διατάγματα, πρὸς τὸ 
μὴ κατατίθεσθαι τὴν ὅφ᾽ ἡμῶν χατευθυνομένην ἀμέμ.-- 
πτως συναρχίαν. Διειληφότες οὖν τόδε τὸ ἔθνος μονώ- 
τατον ἐν ἀντιπαραγωγῇ παντὶ διαπαντὸς ἀνθρώπῳ χεί- 
μενον, διαγωγὴν δι κῳ ξενίζουσαν παραλλάσσον, χαὶ 
δυςνοοῦν τοῖς ἡμετέροις πράγμασι τὰ χείριστα συντε- 
λοῦν χαχὰ, χαὶ πρὸς τὸ μὴ τὴν βασιλείαν εὐσταθείας 
τυγχάνειν. προςτετάχαμεν οὖν τοὺς σημαινομένους 
μιν ἐν τοῖς γεγραμμένοις ὑπὸ Ἀμὰν τοῦ τεταγμένου 
ἐπὶ τῶν πραγμάτων, καὶ δευτέρου πατρὸς ἡμῶν, πάν- 
τας σὺν γυναιξὶ χαὶ τέκνοις ἀπολέσαι ἐλθεῖίις ταῖς 
τῶν ἐχθρῶν μαχαίραις, ἄνευ παντὸς οἴχτου καὶ φειδοῦς, 
τῇ τεσσαρεςχαιδεχάτη τοῦ δωδεχάτου μηνὸς ἀδὰρ τοῦ 
ἐνεστῶτος ἔτους, ὅπως οἱ πάλαι χαὶ νῦν δυςμενεῖς ἐν 
ἡμέρᾳ μιᾷ βιαίως εἰς τὸν ἅδην χατελθόντες, εἷς τὸν 
μετέπειτα χρόνον εὐσταθῇ χαὶ ἀτάραχα παρέχωσιν 
ἡμῖν διὰ τέλους τὰ πράγματα. 

14. Τὰ δὲ ἀντίγραφα τῶν ἐπιστολῶν ἐξετίθετο χατὰ 
χώραν. καὶ προςετάγη πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν ἑτοίμους εἶναι 
εἷς τὴν ἡμέραν ταύτην. 

16. Ἐσπεύδετο δὲ τὸ πρᾶγμα χαὶ εἰς Σοῦσαν. Ὁ 
δὲ βασιλεὺς καὶ Ἀμὰν ἐχωθωνίζοντο- ἐταράσσετο δὲ ἣ 
πόλις. 

ΚΕΦΑΔΛΑΙ͂ΟΝ Δ'. 

:. Ὁ δὲ Μαρδοχαῖος ἐπιγνοὺς τὸ συντελούμενον 
διέῤῥηξε τὰ ἱμάτια ἑαυτοῦ, καὶ ἐνεδύσατο σάχχον, καὶ 
χατεπάσατο σποδόν’ χαὶ ἐχπηδήσας διὰ τῆς πλατείας 
τῆς πόλεως, ἐδόα φωνῇ μεγάλη" Αἴρεται ἔθνος μηδὲν 
ἠδικηχός. 

4. Καὶ ἦλθεν ἕως τῆς πύλης τοῦ βασιλέως, καὶ ἔστη 
οὗ γὰρ ἦν αὐτῷ ἐξὸν εἰςελθεῖν εἰς τὴν αὐλὴν, σάχχον 
ἔχοντι καὶ σποδόν. 

8. Καὶ ἔν πάση χώρᾳ, οὗ ἐξετίθετο τὰ γράμματα, 
χραυγὴ χαὶ χοπετὸς χαὶ πένθος μέγα τοῖς Ἰουδαίοις, 
αάχχον χαὶ σποδὸν ἔστρωσαν ἑαυτοῖς. 

ς. Καὶ εἰςῆλθον αἱ ἅδραι χαὶ οἱ εὐνοῦχοι τῆς βασι- 
λίσσης, καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῇ " καὶ ἐταράχθη ἀχούσασα 
τὸ γεγονός" χαὶ ἀπέστειλε στολίσαι τὸν Μαρδοχαῖον, 
χαὶ ἀφελέσθαι αὐτοῦ τὸν σάχχον᾽ ὃ δὲ οὐχ ἐπείσθη. 

6. Ἢ δὲ ᾿Εσθὴρ προζεκαλέσατο ᾿Αχραθαῖον τὸν εὐὖ- 
νοῦχον αὐτῆς, ὃς παρειστήχει αὐτῇ, καὶ ἀπέστειλε 
μαθεῖν αὕτη παρὰ τοῦ Μαρδοχαίου τὸ ἀχριθές. 

η. Ὁ δὲ Μαρδοχαῖος ὑπέδειξεν αὐτῷ τὸ γεγονὸς, 
χαὶ τὴν ἐπαγγελίαν ἣν ἐπηγγείλατο ᾿᾿Αμὰν τῷ βασιλεῖ 
εἰς τὴν γάζαν ταλάντων μυρίων, ἵνα ἀπολέσῃ τοὺς 
Ἰουδαίους. 

8. Καὶ τὸ ἀντίγραφον τὸ ἐν Σούσοις ἐκτεθὲν ὑπὲρ 
τοῦ ἀπολέσθαι αὐτοὺς ἔδωχεν αὐτῷ δεῖξαι τῇ ᾿Εσθὴρ, 
καὶ εἶπεν αὐτῷ, ἐντείλασθαι αὐτῇ εἰςελθούσῃ παραι- 

τίοϑ φυοιῃσῦο ρεγάἀυοδίυνγ μου δὰ ἤηθῃ), ἰβ (τ ποάογδίίοηο 
δρυὰ Ὠ08 ργεθ οι ἰ, οἱ ἰῃ Βοηουοϊοηιία ἱεηγηυδ 0} 15 οἱ δ: δ᾽! 
δ.46 ῥγοδδίυβ, εἴ βδδουμάθπι ἃ Γοβὸ ΒΟπογθ δἀορίυβ Απιδῃ, 

᾿πάϊοαυ πῇ ποἷθ. ἰῃ ομηπίυβ χυδὲ ῥοῦ ογθϑε (γί θυθυβ δάηιὶ- 
8βῖυ.πι 6886 Οὐϊοβαπι ρορε!υπι συδιηάδηι, ἰορί 5 ορροδίίαπι 

δΔανογδυϑ ΟΠιΔ68 μοηί68, οἴ τοζύυμ ργιογηη ἰοη.68 ἀϑςἀυς 
ΟΟὨ ΒΕ 0268, υἱ ἢο οοιηροηδίυν 8 φυὶ ἃ ποδὶβ ἀἰγί σι υΓ 

βίῃ Υἱῇο σΟΏΘΟΓΒ ῥγίποϊραίυβ. Ουπὶ ἰκι(Γ δοοορογηυβ 
δῆ ἰρβ8δπ) βοηίοπι βοίδπι ὁχ δάψογθο οὔνηὶ βοῦρογ ποπιπὶ 
Ροδὶίδπι, οοτημηυϊδηΐειη ἰηβι! υἱόποι ἰοσυμ) ρογορτίηδιω, 

οἱ ἀἰββϑη(οηίθπι ποβέγὶβ γοθυ8 μαββὶ πη ΟΟΠδΟΠΊΩΓΟ Πιαδ, 
οἱ δὰ ἰὰ υἱ τοχῃυπι Ῥοπυπ βίδίυπι πο Θοηϑοαυδίυγ : ρΓθ- 
Οἰρίπιιβ ἱφιἱυγ 608 αυὶΐ πἰρηϊβοδπίυς γοὶβ ἰῃ βογίρ(ϊ8 δὺ 
ΑἸΔῈ ῬΓΖΡΡΟΒΙΙΟ βιραῦ ποροίΐα, οἱ βϑουῃμο ρδίγο ποβξίγο, 
ΟἸὨΏ68 οὐ ἀχογίθι8 οἱ 118 ρογάδγα γδαϊο ἰυ5, ἱρ818 ἰαϊπι- 
Οὐγπι ρἸ Δ 5, δἰηθ {||} πκἰδογίοογαΐδ οἱ οἰοπιοηίίδ, ἀΐα 
υδγίδαοἰπια ἀυοάθδοϊπι! πη ῃ 88 δὰδγ ργϑβϑθηκ 8 δηῃὶ, υἱ 

ἀδϑορηάοηίο8, ἰῃ ροβίογυμπι ἰδεηριι5 ὕ6Ω6 οομδίϊ( 88 οἱ ἴγδη- 
40}}148 ργεροδῃΐ ποῦῖϑ ρογίθοϊα γθϑ. 

14. Ἐχειηρ αγία δυΐδηι ορἰδιοἴδγαπ) οάϊίδ βυηὶ μὲσ γοξίο- 
Π6 πη; οἱ ἱπηροταίαπι (υἱὲ οπμηΐ 0.9 σοης ν18 ρδγαῖοβ 6586 ἰῃ 
ἀΐοπι ἰβίδηι. 

15. Ὀγμορδίυγ δυΐθι ποροίίυπι οἱ ἰῃ 5.58. Ἦοχ δυιίοιηῃ οἱ 
Αἰἴηδῃ Θρυ δῆ : ΓΔ δίοῦ δυίδη οὐν 88. 

ΟΑΡΌΤ ΙΥ. 

1. Μαγαοοϊδοιιδ δυΐϑηῃ Θορποϑόθηβ ἰὰ αυοὰ Θοηϑθυκηπιδίθπι 
(υογαῖ ἀἰβοαϊξ γϑϑιπηρηίδ δυδ, οἵ ἰπάυϊυϑ ο8ὶ βδοζο, οἱ οσῃ- 
ΒΡΟΓΒΙϊ 86 ΟἶπαΓα : οἱ οχβὶ 6 ἢ 8 μοῦ ρ]δίδδηι οἰν ἰδ 8, οἰδισδθδὶ 
γ006 πιδρηᾶ : ΤΟΙ ῸΓ 5608 ΄υδ πἰ }} ἰη 86 ορὶΐ. 

3. Ἐὺ νηΐ ϑη06 δὰ ρογίδῃ γορὶβ, οἱ βίοι : πο θηΐῃ 
ογδὶ οἱ Ἰο  .πὶ ἱησγοαϊ ἰῃ δυΐδην, ὁδοουπὶ ΠΔΌΘη οἱ οἰποιδε. 

8. Εἰ ἰη οπμηὶ γοσίουο δὶ οὐϊίδο [πογδηί ἢ {6 Γῶρ, ΟἰΔ ΠΟΥ 

οἱ ρῥἰδηοίυβ οἱ Ἰυοίυδ πιᾶρηυκ 7υΐδοῖθ, βδοοῦπλ οἱ οἰπογοι 
βίγαγογδαηί βἰδί. 

4, ἘΠῚ Ἰηἰγανογυηΐ ἀπο 1188 οἱ δυυοὶ τορίηδ, οἱ δηηυδῇϊδ- 
Γυηΐ οἱ : οἱ ἰυγραΐδ 68 διιάϊθῃβ (δείυπι : οἱ υἱδὶὶ δὰ ἱπμάιιθη- 

ἀυπὶ 5101 Μαγάοοδοριηι, οἱ δυίεγοηάυη) 6)}8 βδοου : 1}}8 
δαίΐίο ρογϑυδϑ0}8 ΠΟ 6βΐ. 

δ. Ἐδίῃοῦ δυΐοιῃ δά νοολυὶ Αοπγαϊμδουτ δυπυοσίαπι δυύυι, 
αυὶ αϑδἰδίοδαί οἱ, οἱ πγἱδὶὶ εἰ αἰϑοογοὶ ἰρ8ᾶ ἃ Μγάοοϊιδδεο γϑπὶ 
ἰρβᾶπι δοχχυϊϑἰία. 

ἡ. Μαγάοοϊδαβ δυΐοιη ἰηάϊοδυὶ οἱ (δοίαπι, εἰ ργομπηβδίο- 
Ὠρῖῃ 4υδηι ργοπηγϑογδὶ ΑἸηδη γορὶ ἰῃ β8Ζδ) ἰδ]επίυσυηλ ἀς- 
οοτὴ 1], υἱ ρογάδὶ Φυξδο8. 

8. ἘΠ ΧΟΙΠΊΡΙΔΓ ἰῃ δυι8ἰ8 οἀϊίυηι ἀδ ᾿ρδ8 ρεγἀθηδὶβ ἀοάϊ[ 
οἱ δὰ οδἰοηἀοηάυπ) ἰρϑὶ Εδίμον, οἱ ἀἰχὶ( οἱ, υἱ πιαπύαγοῖ {Πὶ 
ἱπρτοάϊοηίὶ ἀοριδοδσγὶ γοβθῖ), οἱ ΟΥΓΆΓΘ ουπὴ ΡΓῸ Ρορυϊο, ωγὲ- 



ἘΝΤΗΕΒ. σκρ. ΙΥ. 

τήσασθαι τὸν βασιλέα, καὶ ἀξιῶσαι αὐτὸν περὶ τοῦ 
λαοῦ, μνησθεῖσα ἡμερῶν ταπεινώσεώς σου, ὡς ἐτράφης 
ἐν χειρί μου, διότι Ἀμὰν ὃ δευτερεύων τῷ βασιλεῖ 
ἐλάλησε καθ᾽ ἡμῶν εἰς θάνατον. ᾿Επιχάλεσαι τὸν Κύ- 
ιον, χαὶ λάλησον τῷ βασιλεῖ περὶ ἡμῶν, ῥδύσαι ἡμᾶς 
θανάτου. 
9. Εἰςελθὼν δὲ ὃ Ἀχραθαῖος ἐλάλησεν αὐτῇ πάντας 

τοὺς λόγους τούτους. 
το. Εἶπε δὲ ᾿Εσθὴρ πρὸς Ἀχραθαῖον: Πορεύθητι πρὸς 

ἀὐων μι χαὶ εἶπον, 
ει. ὅτι τὰ ἔθνη πάντα τῆς βασιλείας γινώσχει ὅτι 

κᾶς ἄνθρωπος ἢ γυνὴ, ὃς εἰςελεύσεται πρὸς τὸν βασιλέα 
εἷς μὰν τραις ν Τρ τος, οὐχ ἔστιν αὐτῷ 
σωτηρία" πλὴν ᾧ ἐχτείνη ὃ βασιλεὺς τὴν χρυσῆν ῥά-- 
ἔδον, οὗτος ϑήσι αι. ΤῊΝ οὗ Κλπδα νὰ ἀν 5 
πρὸς τὸν τρί δε, εἰσὶν αὗται ἡμέραι τρί κοντε: 

α 1. Καὶ ἀπήγγειλεν Ἀχραθαῖος Μαρδοχαίῳ πάντας 
τοὺς λόγους ᾿Εσθήρ. 

13. Καὶ εἶπε Μαρδοχαῖος πρὸς Ἀχραθαῖον: Πορεύ- 
θητι, χαὶ εἶπον αὐτῇ᾽ ἔπσθὴρ, μ ἔτης Πρ ει να 
σωθήσῃ μόνη ἐν τῇ βασιλείᾳ παρὰ πάντας τοὺς Ἶου-- 
δαίους" 

. Ἢ καιρῷ, ἄλ- 
λοθεν βοήθεια καὶ σχέπη ἔσται τοῖς Ἰουδαίοις" σὺ δὲ, 
χαὶ ὃ οἶχος τοῦ πατρός σου ἀπολεῖσθε. Καὶ τίς εἶδεν 
εἰ εἰς τὸν χαιρὸν τοῦτον ἐδασίλευσας:; ᾿ 

16. Καὶ ἐξαπέστειλεν ᾿Εσθὴρ τὸν ἥχοντα πρὸς αὐτὴν, 
πρὸς Μαρδοχαῖον, λέγουσα" 

16. Βαδίσας ἐχχλησίασον τοὺς Ἰουδαίους τοὺς ἐν 
Σούσοις, καὶ νηστεύσατε ἐπ᾽ ἐμοὶ, χαὶ μὴ φάγητε 
μηδὲ πίητε ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς νύχτα καὶ ἡμέραν' χἀγὼ 
δὲ καὶ αἱ ἄδραι μου "ΝΘ ΝᾺ καὶ τότε εἰςελεύσομαι 
τον βασιλέα παρὰ τὸν νόμον, ἐὰν καὶ ἀπολέσθαι 
με δέη. 

17. Καὶ βαδίσας Μαρδοχαῖος ἐποίησεν ὅσα ἐνετείλατο 
αὐτῷ Ἐσθήρ. ((αρ. ΧΙΠ,8, ΧΙΥ.) Καὶ ἐδεήθη Κυρίου, 
μνημονεύων πάντα τὰ ἔργα Κυρίου, καὶ εἶπε" Κύριε, 
Κύριε βασιλεῦ πάντων χρατῶν, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ σου τὸ 
πᾶν ἔστι, καὶ οὐχ ἔστιν ὁ ἀντιδοξῶν σοι ἐν τῷ θέλειν σε 
σῶσαι τὸν Ἰσραήλ" ὅτι σὺ ἐποίησας τὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν 
γῆν, καὶ πᾶν θαυμαζόμενον ἐν τῇ ὑπ᾽ οὐρανόν. Καὶ Κύ- 
ρίος εἰ πάντων, χαὶ οὐχ ἔστιν ὃς ἀντιτάξεταί σοι τῷ 
Κυρίῳ. Σὺ πάντα γινώσχεις " σὺ οἶδας, Κύριε, ὅτι οὐχ ἐν 
ὕόρει, οὐδὲ ἐν ὑπερηφανεία, οὐδὲ ἐν φιλοδοξίᾳ ἐποίησα 
τοῦτο, τὸ μὴ προςχυνεῖν τὸν ὑπερήφανον Ἀμάν. ὅτι ηὐ- 
δόχουν φιλεῖν πέλματα ποδῶν αὐτοῦ πρὸς σωτηρίαν 
Ἰσραήλ. Ἀλλ’ ἐποίησα τοῦτο, ἵνα μὴ θῶ δόξαν ἀνθρώ- 
που ὑπεράνω δόξης Θεοῦ" χαὶ οὐ προςχυνήσω οὐδένα 
πλὴν σοῦ τοῦ Κυρίου μου, χαὶ οὐ ποιήσω αὐτὰ ἐν ὑπερ- 
ηφανείᾳ. Καὶ νῦν, Κύριε ὃ Θεὸς ὁ βασιλεὺς, ὁ Θεὸς 
Ἀδραὰμ,, φεῖσαι τοῦ λαοῦ σου, ὅτι ἐπιόλέπουσιν ἡμῖν 
εἰς χαταφθορὰν, καὶ ἐπεθύμησαν ἀπολέσαι τὴν ἐξ ἀρχῆς 
χληρονομίαν σου. Μὴ ὑπερίδης τὴν μερίδα σου, ἣν 
σεαυτῷ ἐλυτρώσω ἐκ γῆς Αἰγύπτου. ᾿Επάχουσον τῆς 
δεήσεως μου, καὶ ἱλάσθητι τῷ χλήρῳ σου, καὶ στρέψον 
τὸ πένθος ἡμῶν εἰς εὐωχίαν, ἵνα ζῶντες ὑμνῶμεέν σου τὸ 
ὄνομα, Κύριε, καὶ μὴ ἀφανίσῃς στόμα αἰνούντων σε, 
Κύριε. Καὶ πᾶς Ἰσραὴλ ἐχέκραξεν ἐξ ἰσχύος αὐτῶν, ὅτι 
θάνατος αὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Καὶ ᾿Εσθὴρ ἡ βα- 

14. ὡς ὅτι ἐὰν παραχούσης ἐν τούτῳ τῷ 
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τοῦ ἀΐογυπι Βα πὶ! δι ἰοη [8 ἰδ, φυοπιοάο πυίτ δ 68 ἰῃ μδπὰ 
Π168, αποπίδπη Απηδη δοουπαβ ἃ Γοζο Ἰσουία3 εἐδὲ οὐηίτα Ὧ08 
δὰ πιογίϑαν. Ιηνοῦᾶ Ὀοπηίηυμ), οἱ ἸΟσΌΘΓΕ τοὶ ρῸ ΟΡ ΐ5, 
᾿Πογὰ Ὡ08 ἃ πηοτγίο. 

9. Ἰπργδδϑι! δυίθηι ΛΟ γί ἤδουϑ Ἰοσυΐαβ. 65ὲ οἱ οὔπηηΐδ 
γοῦθα πῶ. 

10. υἱχ ( δυιΐίδε Ἐδβίμον δὰ Αοῃγαίιδουηι : Ὑδὰδ δὰ Μαι- 
ἀοεϊιδοῦηι, οἱ ἀΐς, 

11. φυΐα φοηί68 ΟἸΏΠ68 γορηὶ βοἰιπι χυίΐα οπηηΐθ Ποπο γοὶ 
ΤῊ] 16 ν, χυὶΐ ἱηρτοαϊοίυν δὰ γοζθπ) ἰῃ δυ]δη ἰηἰδείογθῃ πῇ 
γοσδίυδ, ΠΟῊ 68 οἱ 88}08 : ἰΔηίυπι ουαἱ οχίοηοτὶΐ γοχ ΔΌγοδΠη 
Υἱγρδπ), ἢἷο βα υδ ϊυγ. Ἐξ 650 ποὴ δπ| νοῦδίδ ἱηρτοάϊ δὰ 
Το), δυπὶ ἱρϑὶ ἀΐθ5 ἰγἱᾳἰηίδ. 

. (2. Εἰ δηηυηζίαν  ΑΟἢγαίδουϑ Μδγάοοίδοο Οπγηΐα γοῦθα 
Ἐίπου. 

13. Εἰ αἰχί( Μαγάοοϊιδουβ δῇ Αοἰιγδίϊμουπι : δάθ, οἱ ἀϊς 
εἰ : Ἐβίμιον, η6 ἀΐχογίβ {{0], φυΐα 881 γ δ γῖ8 ϑοῖα ἰῃ γεῆῃο 
ῬΓΘΙΟΥ ΟἸΏΠ65 υάξοοβ : 

14. αυοπίδηι ηἰδὶ δυάϊοτὶ8 ἰῃ ἰδ ροΥΘ Ὦος, δίυπάθ δυχὶ- 
Ἰΐυμ οἱ ργοίθοίϊίο εὐἱΐ 7 ἀδοἷδ : ἰὰ δυίοπι, οἱ ἀοπηυβ ραἰείδ (αἱ 
ΡΟ 18. Εἰ 418 ΠΟΥΪΐ δἰ δὰ ἰδ ρυ8 ποὺ [Δοίδ 68 γορίπδὺ 

16. Εἰ τηΐϑὶ! ἘβίΠμοΥ θυ αᾳυὶ νρηΐοραὶ δὰ 80, δὰ Μδγάο- 
οἰδρυπ), αἰ ΟΘῺ8 : 

16. νδάδῃβ οοηγοοᾶ Τυ 6608 αυὶΐ ἰῃ δυ5ἰ8, οἱ Ἰο)ιιηδῖα6 50.- 
ΡΟΓ π|6, οἱ Βοη οοηιράδίϊ8, ρας Οἱ 4115 ροῚ ἀΐδθα ἴγθ8 ποοίο 
οἱ ἀΐα : οἵ α3ο Υ6γῸ δ δῃοί ]δ5 [688 Δ᾽β που ἃ οἶδο : οἱ 
ἴσπο ἱηρτγοάϊαν δὰ γοβϑ ῥγίογ ἰθβθιι, οἰΐδη 8ἱ ρϑυίγθ τ)6 
ορογίοδί. 

17. Εἰ ρογροηβ Μαγάοοπῦυβ ἴδοὶ χαδοοιπαυο πιαηάαγαῖ οἱ 

Ἐβίῃον. (Οα». ΧΙΠ, 8, ΧΙΥ͂.) Εἰ ἀδρτγϑοδίυβ οβί οι, 

ΤΏΘΙΠΟΥ ΟἸηηΐυπ) ορογιπὶ Ὠομηίηΐ, οἱ ἀἰχίί : Βομίπο, Ποπλῖηο 

τὸχ οὐπηϊροίθῃδβ, αυΐδ ἰῃ ροίεδίαίε ἰυἃ δυηί οἵηπίδ, οἱ ὨΟἢ 6δὶ 

φαὶ ἀἰδϑοηίδί ἃ ἰ6 οὐπὶ ἴα το] οΓὶ 8 ΒΔΙγ γα 1βγδοὶ : συοηίδῃη 
ἴυ (δεἰδιὶ οἰ υτ οἱ ἰογσαπι, οἱ πῆς φυοὰ βυϑρί οἰ υΓ ἴῃ δὰ 

οΟ]οβ,. Εἰ οι π8 65 ΟἸηπίυπι οἱ ποη οδί χυὶ γοϑίϑίδί εἰ ὶ 

Ῥοπμῖηο. Τα οπηηΐδ οορῃοϑοὶβϑ : ἴθ ποϑίΐ, θοπλπ6, φυΐᾶ Ποὴ ἱπ 

οΟὨἰυΠ16118., ὨΘαΌΟ ἴῃ δ ρΟΓΐδ, ὨΘ4Ὲ6 ἰῃ ουρίαϊ δα σοτγίου 

(ρα Ποῦ, υἱ πΠοη δἀογᾶγοι ΒΌΡΟΓ θυ") ΑἸΔῃ : υοηίδιη ὈΘη6 

δϊοοί8 ΘΓ ΠῚ οδου]ᾶΓὶ γοβίϊσία ροὰυπι 6}0.8 δα 54]υ{6Π} [Βγδο]. 

δ0( [δεὶ ῃος, αἱ ΠΟ. ΡοΠογοίῃ σἰογ πὶ ΠΟΙ ἰπἰ8 ΒΌΡΘΓ σου πὶ 

δοἱ : οἵ ποη δογαῃο χυσιηυδπ) ργεοίογ ἰ6 οι ϊηυπ) ΠΊΘΌΠΙ,. 
οἱ δοη δοίδῃμ ᾿μδδς ἰῃ ϑυρογθία. Εἴ σης, Ὠοηηηθ 608 ΓΟχ, 

Ὁδυδ Αθγᾶ8Π), ρᾶγοθ ρόρυϊο ἴυ0, φιοπίδηι ἰπἰΘὨἴΓ πο8 δὰ 

Ρογϊ ποθ, οἱ οοπουρίογυπί ρογάογο 68 ΄υξ ἃ ρῥΓγίῃοίρῖο 

᾿δογοάϊἰδίοια ἴυᾶπι. Νὰ ἀοδρίοἰδβ ρδγίθῃι ἰσδηι, φύδηι {ἰδὲ 

Γοαρηγϑιὶ 9 ἰογγὰ ΕαγΥρίὶ. Εχδυάὶ ἀδργοοδὶ οηθπη χοᾶ. οἱ 

ῥτγορίἰἰαγα ϑουίὶ ἰυδ, οἱ νεγίϑ Ἰαοίυμη ποβίγυζη ἰη ἀο]θοίδ[ϊο- 

Ὠ6Ω, υἱ Υἱνϑηΐδβ ἢν" Ώ 15 ΟΟἸΘὈγοιη 8 ΠΟΠΙΘη ἰυυπλ, Ὠοπηΐπο, 

οἱ π6 ἀοἰοδ8 ο8 ἰδιιἀδῃίίυη (6, Ὠοιϊαΐηπα. Εἰ οπηη 8. 18γϑε] 

γοοίίογαϊυδ ὁδί οχ (ογἰἰυἀϊηο θυ8, αυοηίδιη Ὠϊογβ δυᾶ ἰη 

ο60}}5 ἰρδογυῶ. Εἰ Εδβίμον γορὶπδ οοηδπιρὶὶ δὰ Πημπηίηυπι ἰῃ 

σίλισσα χατέφυγεν ἐπὶ τὸν Κύριον ἐν ἀγῶνι θανάτου [ δροῦθ πιοζίίβ οοιργθμθηβα, δὲ δυίογοηθ γαδιπιθηίδ ρἰοτία 
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χατειλημμένη, καὶ ἀφελομένη τὰ ἱμάτια τῆς δόξης : Βυδ, ἱπάαἱ( γαβεϊπιοηίδ δηριϑιίδ οἱ Ἰυοία8, οἱ ργὸ βυρθενέβ 
αὐτῆς, ἐνεδύσατο ἱμάτια στενοχωρίας χαὶ πένθους, καὶ 
ἀντὶ τῶν ὑπερηφάνων ἡδυσμάτων, σποδοῦ καὶ χοπριῶν ᾿ 
ἐνέπλησε τὴν κεφαλὴν αὐτῆς" καὶ τὸ σῶμα αὐτῆς ἐτα-- 
πείνωσε σφόδρα" καὶ πάντα τόπον κόσμου ἀγαλλιάμα- 
τὸς αὐτῆς ἔπλησε στρεπτῶν τριχῶν αὐτῆς. Καὶ ἐδεῖτο 
Κυρίου Θεοῦ Ἰσραὴλ, καὶ εἶπε- Κύριέ μου, βασιλεὺς 
ἡμῶν, σὺ εἶ χὰ ΒΑΡ ΩΝ μοι τῇ μόνη, χαὶ μὴ ἐχούση 
βοηθὸν εἰ μὴ σὲ, ὅτι χίνδυνός μου ἐν χειρί μου. ᾿Εγὼ 
ἤχουον ἐχ γενετῆς μου ἐν φυλῇ πατριᾶς μου, ὅτι σὺ, 
Κύριε, ἔλαδες τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν, καὶ 
τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐκ πάντων τῶν προγόνων αὐτῶν 
εἷς κληρονομίαν αἰώνιον, καὶ ἐποίησας αὐτοῖς ὅσα ἐλά- 
λησας. Καὶ νῦν ἡμάρτομεν ἐνώπιόν σου, χαὶ παρέδωχας 
ἡμᾶς εἰς χεῖρας τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν, ἀνθ᾽ ὧν ἐδοξάσαμεν 
τοὺς θεοὺς αὐτῶν. Δίχαιος εἶ Κύριε. Καὶ νῦν οὐχ ἱκα- 
γώθησαν ἐν πιχρασμῷ δουλείας ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἔθηχαν τὰς 
χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τὰς χεῖρας τῶν εἰδώλων αὐτῶν, ἐξά-- 
ραι δρισμὸν στόματός σου, χαὶ ἀφανίσαι χληρονομίαν 
σου, χαὶ ἸἈΆΘΑΣΝ στόμα αἰνούντων σοι, χαὶ σόέσαι 
δόξαν οἴχου σου χαὶ θυσιαστηρίου σου, καὶ ἀνοίξαι 
στόμα ἐθνῶν εἰς ἀρετὰς ματαίων, καὶ θαυμασθῆναι βα- 
σιλέα σάρχινον εἰς αἰῶνα. Μὴ παραδῷς, Κύριε, τὸ 
σχἧπτρόν σου τοῖς μὴ οὖσι, καὶ μὴ χαταγελασάτωσαν 
ἐν τῇ πτώσει ἡμῶν, ἀλλὰ στρέψον τὴν βουλὴν αὐτῶν 
ἐπ᾽ αὐτούς: τὸν δὲ ἀρξάμενον ἐφ᾽ ἡμᾶς παραδειγμά- 
τισον. Μνήσθητι, Κύριε, γνώσθητι ἐν χαιρῷ θλίψεως 
ἡμῶν, χαὶ ἐμὲ θάρσυνον, βασιλεῦ τῶν θεῶν χαὶ πά- 
σης ἀρχῆς ἐπιχρατῶν. Δὸς λόγον εὕρυθμον εἰς τὸ στόμα 
μου ἐνώπιον τοῦ λέοντος, καὶ μετάθες τὴν καρδίαν αὐ- 
τοῦ εἰς μῖσος τοῦ πολεμοῦντος ἡμᾶς, εἰς συντέλειαν 
αὐτοῦ καὶ τῶν ὁμονοούντων αὐτῷ. Ἡμᾶς δὲ ῥῦσαι ἐν 
χειρί σου, καὶ βοήθησόν μοι τῇ μόνη, χαὶ Ἰ ἐχούση 
εἰ μὴ σὲ, Κύριε. Πάντων γνῶσιν ἔχεις, χαὶ οἶδας ὅτι 
ἐμίσησα δόξαν ἀνόμων, καὶ βδελύσσομαι χοίτην ἀπε-- 
ριτμήτων, καὶ παντὸς ἀλλοτρίου. Σὺ οἶδας τὴν ἀνάγχην 
μου, ὅτι βδελύσσομαι τὸ σημεῖον τῆς ὑπερηφανείας 
μου, ὅ ἐστιν ἐπὶ. τῆς χεφαλῇς μου ἐν ἡμέραις ὀπτασίας 
μου" βδελύσσομαι αὐτὸ ὡς “Ὲ χαταμηνίων, χαὶ οὐ 
ορῶ αὐτὸ ἐν ἡμέραις ἡσυχίας μου. Καὶ οὐχ ἔφαγεν ἣ 

δούλη σου τράπεζαν Ἀμὰν, χαὶ οὐχ ἐδόξασα συμπόσιον 
βασιλέως, οὐδὲ ἔπιον να σπονδῶν" χαὶ οὐχ ηὐφράνθη 
ἡ δούλη σου ἀφ᾽ ἡμέρας μεταδολῆς μου μέχρι νῦν, πλὴν 
ἐπὶ σοὶ, Κύριε ὁ Θεὸς Ἀόραάμ. Ὁ Θεὸς ὃ ἰσχύων ἐπὶ 
πάντας, εἰςάχουσον φωνῆς ἀπηλπισμένων, χαὶ ῥῦσαι 
ἡμᾶς ἐχ χειρὸς τῶν πονηρευομένων, καὶ ῥῦσαί με ἐχ 
τοῦ φόθου μου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄. 

1. Καὶ ἐγενήθη ἐν τῇ ἦέ ᾳ τῇ τρίτη, ὡς ἐπαύσατο 
προςευχομένη; ἐξεδύσατο τ ἔς τῆς θεραπείας, καὶ 
περιεύάλλετο τὴν δόξαν αὐτῆς" καὶ γενηθεῖσα ἐπιφανὴς, 
ἐπιχαλεσαμένη τὸν πάντων ἐπόπτην Θεὸν χαὶ σωτῆρα, 
παρέλαθε τὰς δύο ἄδρας" καὶ τῇ μὲν μιᾷ ἐπηρείδετο 
ὡς ἜΤ ΡΈ; ἡ δὲ ἑτέρα ἐπηκολούθει χουφίζουσα 
τὴν ἔνδυσιν αὐτῆς. Καὶ αὐτὴ ἐρυθριῶσα ἀχμῇ χάλλους 
αὐτῆς" καὶ τὸ πρόςτωπον αὐτῆς ἱλυρὸν, ὡς προςφιλές" ἢ 
δὲ χαρδία αὐτῆς ἀπεστενωμένη ἀπὸ τοῦ φόθου. Καὶ 
εἰςελθοῦσα πάσας τὰς θύρας κατέστη ἐνώπιον τυῦ βα- 

Βιδν (Αἰϊουβ, οἶπογα οἱ θπ0 ἱπ]ΡΙΟΥ οἂρυϊΐ δυυπι : οἱ οογρῸ8 

ϑυυ ὨΌΠ. Πανὶ γὙ]Δ6 : οἱ ΟΠ ΏΘῺ ἸΙοο πὶ οἸτιδῖ8 ΘΧ 0} Δ[10- 

ηἶδ 51.125 γορ  αυΐῇ ἰδοθγαῖϊβ οΔρ1}}15 διι18. Εἰ ἀοργοοδία 6ϑὶ Ὠο- 

[αἰηυπι Ὠουχὴ 18γᾶρ], οἱ αἰχὶΐ : Ποηιηα πὶ, Γοχ Ὠοβίογ, ἴα 

68 8015, δάΐαγᾷ Π16 δ0]Δῆ), οἱ Ὠοη ὨΔΡοηίοιη δα) ΐογϑι εἰδὶ 

(6, ᾳυοῃίδπι ρογϊου !υτ πηθὰπὶ ἴῃ πλᾶηυ πηθ8. ἔσο διιάϊο άπ 

ἃ πδιἱνιδίο πηθὰ ἰῃ ἰγίθυυ μαίΓίδο Πηθ85, φυΐᾶ ἴὰ, Ποπιίηα, 

8.580 8511} [Βγ6] ὁχ οἠηηΐθυ8 “οηίἰδυ8, οἱ ρϑίγου ποϑίχοβ 

6χ οἸμηΐνυ5 χἸηδ͵ογίθιι8 ΘΟ ἰῃ Ὠεργραϊδίθπ δείδγπδπι, οἱ 

(οοἰδιὶ οἷς χυδοουμηχυδ Ἰοουΐυ8 66. Εἰ ὐπὸ ΡΟΟΟΔΥἑΠ.}8 ΟΟΓΑΠῚ 

(6, οἱ γδάϊαἰςϊ 05 ἰπ ΠηΔΠ115 ᾿πἰ ΠιοΟΥΓ πὶ ὨΟΘΙΓΟΓΙΠΙ, 60 

υοὰ ρ]ογ οανίηγυβ ἀθ08 θογυ, Φυϑίυβ 66, Ὠοπκῖπα. Εἰ 

ὨΌΠΟ ΠΟῚ 8818 Δ θι ΘΓΌΩΐ ἴῃ διμαγὶ υἷπ6 βογυϊα 8 Ὠοβίγδι, 

βοὰ ρμοϑιυογιῃί ὨηδΔη0}8 80:88 ϑυροῦ πηδηυβ ἰάἀοογυπ) βυογυῖῃ., 

δὰ ἰο]]οη δι ἀοἰογμ ἰηΔ 106 οΟΥἱδ ἴθ, οἰ ἀοϊοηάδηι [μϑρτ6- 

ἀϊδίοι ἴδηι, οἱ οὈίυγαηῃάιϊμπ οὁ8 ἰδυάδη(ίθη) (6, οἱ οχίίη- 

Βυδηάδηι ρ᾽ογίδη ἀοιυδ ἰυδ8 οἵ 8|{Δγ]8 (ιἱ, οἱ δρογοηάυμι 

08 ζομίίυπηι δὰ νἱγίιι 68 νδῃογιη, οἱ δἀμηϊγαίοηἱ μαθοηάυπι 

Γοβοδ. οδγηθυι ἰῃ βδοου!υη). Να ἰτα 88, Ὠοπληθ, ΒΟΟΡΙΓΩ 

ἰυυμὰ ἰΐ8 4] ποὴ ϑιιηΐ, οἵ δοη ἰγγίἀδδηΐ ἰῃ τυϊηὰ ποεῖσαᾶ, 

568 γογία ΘΟῃ 81} 1} π} ΘΟΓΌ. ΒῈΡΟΓ 608 : 6 ἰῃ δ πὶ 4υἱ αὐρὶῖ 

ΒΌΡΘΓ Ὧ08 ΘχορΪἃ δίδίιῃθ. Μοιηθηῖο, Πομηΐηθ, οδίοηάδ ἰα ἰῃ 

ἰορογο ἰγί θυ ]αι ΟΠ 8 ποδίγ, οἱ ἀδ τηϊ πὶ Παυοίαηι, γοχ ἀθ0- 

γΓυμλ οἱ οπιηὶ ργποϊρϑῖυϊ ἱπιρογᾷη8. δὰ βουωοηθπὶ Ὀ6ΠΘ 

οομηροδίζυ ἰῃ ΟΒ ΠηΘΌπιὶ ΟΟΓδπ ἰΘ0Π6, οἱ ἰγδηβίογ οὐγ ἱ1} 108 

ἴῃ οαΐππι ἱπιρυρηδη 8 ἢ08, ἱπ σΟμδυπηπδίοηθπὶ 6}08 οἱ 

οοπϑοη(ἰοη(ίυτ οἱ. ΝΟ δαίΐθιῃ ᾿ἰθογᾶ ἰῃ πάη ἰυϑ, οἱ δάϊαγὰ 

6 δοϊδῃη, δἱ ἤθη δαϊθοηΐοπλ ηἰϑὶ (6, Ὠομιίηθ. Οπιηίυι 

βοϊδητίαι Παρ ο8, οἱ ποϑίϊ χυΐὰ οὐϊ ρσἰογίαπη ἰϊχυογυηι, οἱ 

δθομηΐηογ οὐ 116 ἱποϊγουπλ οἰ δοΓΌ 9. αἴ οππηΐδ 8] 6 ηϊ. Τὰ ποϑιϊ 

ποορϑϑἰἰδίοη) 68πι, 418 ΔΡΟΙΑΪΏΟΓ δ᾽ σπῈ}Πὶ ΒΌΡΟΓΌΪδ5 ἤγθδδ, 

4υοά οδὲ βυρον οἀρυΐ πιουπὶ ἰῃ ἀἰθῦυ8 οϑἰθη ἰδ] 018 πηθ28 : 

δροιίηοῦ {Ππὰ δἰοαϊ ραμηῦπι ΠηΘηϑἰΓογυΠπι, οἴ Ὠ0η ρμοτίο 

Πυἀ ἰη ἀΐοῦθυ8 δἰ ἰθη(1 πιο. Εἴ ποὴ οομηθάϊῇ βογνὰ ἰυ8 πιοι58πΠὶ 

Αἰηδη, οἱ βοὴ ρίογἥοανὶ ΘΟΩΥ 11} ΓΟ Ι8., ΠΘΖαΘ ὈἾΌΙ ΥἱπαιΣ 

᾿ἰθαπιίπυπι : οἵ ποῃ 68 [ἰδία βοῦν ἰυἃ ἃ αἶα ἰΓδηβἰδίἰουνβ 

ποῦ υϑαὰδ ἤυπο, εἶδὶ ἴῃ (6, Ποπιΐηο Πδὺ8 ΑὈγδᾶπ). θθυ5 

(οταϊβ ΒΌΡΟΓ οἴμηθ8, δχδιάϊ νοῦθαιν ἀσδρογδίογυμη, οἱ ογι8 

09 ἀ6 τηδηὰ πηα] σιδηϊίυπι, οἱ ΠΟ γὰ τη6 ἃ {Ππ͵ὩΟΓῈ Π160. 

᾿ 

ΟΑΡΌΤ Υ. 

1. Εἰ ἰβεΐϊυπη 68 ἰη ἀἶο ἰογίία, υἱ οοδϑδανὶϊ ογᾶηβ, δχυὶὶ 

γοϑ ἰπιϑηίδ βογυϊαιδ, οἱ εἰγουπιά δία 681 ρ]ογίᾶ δυᾶ : οἱ δοίδ 

δρίθῃ θη, ἱπυοοδἢ8 ΟὨληΐυπι ἱμϑρθοίογοια θη) οἱ 68] νἃ» 

ἰογθηι, 885ππηρϑὶῖ ἀμὰ5 δηλ 148 ; οἱ υπὶ αυϊάθηη ἰηπίϊοδίυγ 

ἰδιπαύδηη ἀ 6] |εἰ 8 αἰ ΠΊ 68, Δ] ογὰ δυΐοπη 88 πο φυσθαίαγ 8Π6- 

γδηϑ γαϑίοῃ ο͵ι8. Εἰ 'ρ58 γυ 68 νἱβογα ρυ] γ υ ἰΠἰ5 δ : 

οἱ [Δοΐδβ οὐυβ [}}18118, ἰαπιαυδη ἡυσυπάᾶ : ΟΟΥ δυΐοῃι 60}5 ἃΓ- 

οἰαίυμη ργο ἰηογο. Εἰ ἰηργοβ8ἃ ΟἸΠΏ68 [Δηιι88 5.6 {{{ ἴῃ ΟΟὨ- 

βρθείυ τορίβ. Εἰ ἰμ86 βοάθρδί δρεγ ἰβγουυπι τοβηὶ δυϊ, εἰ 
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σιλέως. Καὶ αὐτὸς ἐχάθητο ἐπὶ τοῦ θρόνου τῆς βασι- 

λείας αὐτοῦ, καὶ πᾶσαν στολὴν τῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ 

ἐνδεδύχει, ὅλος διὰ χρυσοῦ καὶ λίθων πολυτελῶν, χαὶ 
ἣν φοδερὸς σφόδρα. Καὶ ἄρας τὸ πρόζωπον αὐτοῦ πε-- 

ἐφ ϑαν γϑ ῃ, ἐν ἀχμῇ θυμοῦ Ἰόχεψε . Καὶ ἔπεσεν 

ἡ βασίλισσα, καὶ μετέθαλε τὸ χρῶμα αὐτῆς ἐν ἐχλύ- 

σει, χαὶ χατεπέχυψεν ἐπὶ τὴν χεφαλὴν τῆς δόρας τῆς 

προπ ευομένης. Καὶ μετέδαλεν ὃ Θεὸς τὸ πνεῦμα τοῦ 

ασ εἰς πραύτητα, καὶ ἀγωνιάσας ἀνεπήδησεν ἀπὸ 

τοῦ θρόνου αὐτοῦ, καὶ ἀνέλαδεν αὐτὴν ἐπὶ τὰς ἀγχά- 

λας αὐτοῦ μέχρις οὗ χατέστη, καὶ παρεχάλει αὐτὴν 

λόγοις εἰρηνιχοίς, χαὶ εἶπεν αὐτῇ Τί ἐστιν, Ἐσθήρ; 

Ἐγὼ ὁ ἀδελφός σου, θάρσει, οὐ μὴ ἀποθάνῃς: ὅτι χοινὸν 

τὸ πρόςταγμα ἡμῶν ἐστιν. Πρόςελθε. 
2. Καὶ ἄρας τὴν χρυσὴν ῥάδδον ἐπέθηχεν ἐπὶ τὸν 

τράχηλον αὐτῆς, καὶ ἠσπάσατο αὐτὴν, χαὶ εἶπε’ Λά- 

λησόν μοι. Καὶ εἶπεν αὐτῷ" Εἶδόν σε, χύριε, ὡς ἄγγε- 

λον Θεοῦ, χαὶ ἐταράχθη ἣ χαρδία μου ἀπὸ φόθου τῆς 

δόξης σου, ὅτι θαυμαστὸς εἶ, χύριε, καὶ τὸ πρόςωπόν 

σου χαρίτων μεστόν. Ἔν δὲ τῷ διαλέγεσθαι αὐτὴν, 

ἔπεσεν ἀπὸ ἐχλύσεως. Καὶ ὁ βασιλεὺς ἐταράσσετο, καὶ 

πᾶσα ἡ θεραπεία αὐτοῦ παρεχάλει αὐτήν. 

4. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς: Τί θέλεις, ᾿Εσθήρ; καὶ τί 

σου ἐστὶ τὸ ἀξίωμα; “Ἕως τοῦ ἡμίσους τῆς βασιλείας 

μου, χαὶ ἔσται σοι. 
ς. Εἶπε δὲ Ἐσθήρ' Ἡμέρα μου ἐπίσημος σήμερόν 

ἐστι: εἰ οὖν δοχεῖ τῷ βασιλεῖ, ἐλθάτω καὶ αὐτὸς καὶ 

Ἀμὰν εἰς τὴν δοχὴν ἣν ποιήσω σήμερον. 

5. Καὶ εἶπεν ὁ βάἀσιλεύς: Κατασπεύσατε Ἀμὰν, ὅπως 

ποιήσωμεν τὸν λόγον ᾿Εσθήρ. Καὶ παραγίνονται ἀμ- 

φότεροι εἰς τὴν δοχὴν, ἣ εἶπεν Ἐσθήρ. 

ε. Ἐν δὲ τῷ πότῳ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Ἐσθήρ’ 

Τί ἐστιν, βασίλισσα ᾿Εσθήρ; χαὶ ἔσται ὅσα ἀξιοῖς. 

η. Καὶ εἶπε: Τὸ αἴτημά μον, καὶ τὸ ἀξίωμα" 

8. Εἰ εὗρον χάριν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, ἔλθάτω ὃ 

βασιλεὺς καὶ Ἀμὰν ἔτι τὴν αὔριον εἰς τὴν δοχὴν ἣν 

ποιήσῶ αὐτοῖς, χαὶ αὔριον ποιήσω τὰ αὖτά. 

ο. Καὶ ἐξῆλθεν ὁ Ἀμὰν ἀπὸ τοῦ βασιλέως ὅπερχα- 

ρὴς εὐφραινόμενος" ἐν δὲ τῷ ἰδεῖν Ἀμὰν Μαρδοχαῖον 

τὸν Ἰουδαῖον ἐν τῇ αὐλῇ, ἐθυμώθη σφόδρα. 

10. Καὶ εἰςελθὼν εἰς τὰ ἴδια, ἐκάλεσε τοὺς φίλους, 

χαὶ Ζωσάραν τὴν γυναῖχα αὐτοῦ, 
εἰ. καὶ ὑπέδειξεν αὐτοῖς τὸν πλοῦτον αὐτοῦ, καὶ 

τὴν δόξαν ἣν ὃ βασιλεὺς αὐτῷ περιέθηκε, χαὶ ὡς ἐποίη- 

σεν αὐτὸν πρωτεύειν χαὶ ἡγεῖσθαι τῆς βασιλείας. 

.5. Καὶ εἶπεν Ἀμάν' Οὐ κέχληχεν ἢ βασίλισσα μετὰ 

τοῦ βασιλέως οὐδένα εἰς τὴν δοχὴν, ἀλλ᾽ ἢ ἐμὲ, καὶ εἰς 

τὴν αὔριον χέχλημαι. 
12. Καὶ ταῦτά μοι οὐχ ἀρέσχει, ὅταν ἴδω Μαρδο- 

χαῖον τὸν Ἰουδαῖον ἐν τῇ αὐλῇ. 
14. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν Ζωδάρα ἢ γυνὴ αὐτοῦ, χαὶ 

οἵἱ φίλοι: Κοπήτω σοι ξύλον πηχῶν πεντήχοντα, ὄρθρου 

δὲ εἶπον τῷ βασιλεῖ, χαὶ χρεμασθήἥτω Μαρδοχαῖος ἐπὶ 

τοῦ ξύλου" σὺ δὲ εἴςελθε εἰς τὴν δοχὴν σὺν τῷ βασιλεῖ, 

χαὶ εὐφραίνου. Καὶ ἤρεσε τὸ ῥῆμα τῷ ̓ Αμὰν καὶ ἕτοι- 

μάσθη τὸ ξύλον. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ς΄. 

ι. Ὁ δὲ Κύριος ἀπέστησε τὸν ὕπνον ἀπὸ τοῦ βασι- 
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οἴρηδη δίοϊδπι βρίοηἀογίβ ϑυὶ ἱπαπογαὶ, ἰοίυ8 ἰῃ δυϊὸ οἱ 

Ἰαρίάϊθυϑ ρτοιοβὶβ, οἱ ογδῖ (6 τ 91} 18 νδὰθ, ἘΠ οὐδ 5 [Δοΐδπὶ 
ϑύδηι ἱπἤδηγχηηδίδιη ρ]οτία, ἴῃ νἱζογα ἔιγοσβ ἀδροχῖϊ. Εἰ ὁ6- 

εἰάϊ! τορὶπα, οἱ τυυΐϊδυ! οοϊογθηι ϑυυπι ἰῃ ἀϊδδοίϊα ἴ0π6, οἵ 

Ργοσυθυϊξ βυρογῦ οδραΐ Δη6 118 ργϑοδυηί5. Εἰ ἰπιηυΐαν! 605 

βρί γἰαπὶ τορίβ δὰ τηδηϑυοίαἀΐποηι , οἱ Ἰδοῖυ5 ἷῃ δϑοηΐα ργῸ- 
5111 ὁ ἰὨγοπο 800, οἱ δϑϑυμηρϑὶξ ΘΠ) ΒΌΡΟΓ Ὁ1]Π88 δυδδ, 

ἄσπρο γοϑϊαίδ 6ϑι, οἱ οοῃβοϊδαίυγ θᾶτη Ὑογ}}}8 ῥϑοιβοίβ, οἱ 

ἀἰχὶϊ οἱ : Ουἱά οδι., Εδίμον ὃ ΕΟ ἔγαίθγ ἰυ11.8., οοηῇαθ, ΠΟῊ 

Π]ΟΓ οὐ : φυοηίδη) σομθηθ ῥγοθρίαι ποδίγιπι ο5ῖ. 

Αὐορράθ. 

4. ἘΠ οἰονδῆβ δυγϑᾶτ Υυἱγρᾶπι ἱπηροϑυΐξ ΒΌΡΟΓ ΘΟΙΣΎΪΟΘΏ, 
αὐι5, οἱ ἀιιρίοχυβ οβί 6δπι, οἱ ἀϊχίὶ : Ποαυθγο πλϊν!. Εἰ ἀϊχ! 
δὰ ουπὰ : ὙἹάὶ ἴ6, ἀοῃιίπα, ἰδιηυδηι δηροίυμι οὶ, οἱ ἴυ- 
Ὀδίυπ) οϑὲ ΟΟΓ τη ΘΠ) ργῶ (ἰππογὰ φἰοτίδ (25, φυοηΐδη, Πιΐ- 
ΓΑ} 68, ἀομμηίηα, οἱ ἴδεϊίθβ ἰυἃ φγαίίγι Ρ]6 8. θυ πὶ 
διίΐδηι ἱρβᾶ ἰοχιογοίυγ, οδοίαἀϊξ ργῶ ἀϊββοϊυἱΐοηθ. Εἰ τὸχ 
ἰυτθαῖυϑ αδὲ, οἱ ομπα δηιυϊ ΐυπι 6.8 ΟΟὨ ΒΟ] δίυΓ Θδπη, 

8. Εἰ ἀϊχὶϊ τὸχ : Ουἱὰ γἱβ, Ἐβίμον ἢ οἱ φυαοὰ ἴασπι 6δὶ ρ0- 
βίυ]δίαπι} ὕδᾳιο δὰ ἀϊπιίάϊυπι τορηΐ τοὶ, οἱ δεῖ! ΕΠ]. 

4, Ὀϊκχίς δυίΐοωι Ἐδίπαγ : Πΐ65 πιϑᾶ ἰπδίηΐβ Ποὰϊΐα οδϑὲ : δὶ 
ἰεἰτυγ νἱάθίαν τορὶ, υϑηΐδί οἱ ἰρθα οἱ Απιὰῃ δᾷ σοι  Υ 11] 

αυοά [Δοΐδηι οάϊΐθ. 
5. Εἰ ἀϊχὶ! τὸχ : γοοδί οἱΐο Απιᾶπ, υἱ [Δοίδηγυβ Ὑ Γ υ ΠῚ 

Ἐβίιογ. Εἰ δἀνεπίυπί υἱγφυς δὰ οοηγίνίυηι, φυοὰ ἀἰϊχὶϊ 

ἘΙΠοΥ. 
8. [ἡ ροίδέίοπα δυίοπι ἀἰϊχὶϊ γὸχ δὰ Εϑίμογ : Ουἱὰ 65ῖ, ΓΟ" 

εἶπα ΕδίπογΡ οἱ ἀγυπὶ φυρρουμαυδ ρμοδίυ ΔΥΟΙ͂Ν ἢ 

ἡ. Εὼῤ αἰχὶξ : Ροϊπίο θᾶ, οἱ ροϑιυϊαΐυπι : 

8. 81 ἱπγϑηὶ φγαϊϊαπι ἰῃ οοπβροοίυ γαρὶδ, Ὑδηϊαὶ γὸχ οἱ 

ΑἸηδῃ δάδιιιο οσὰβ δὰ οοηγίνίυιη χυοὰ [Δοίᾶτὰ οἶδ, οἱ ογ88 ἴδ - 

οἷδπὶ θᾶ. 

9. Εἰ οχἱξ ΑἸδη ἃ γοζα δίδοδν ἰῖυβ. [πὸ Ὑἱάδπαο δυίθπ) 

Αἴδη Μαγαοοπουπι Ζυάδουμι ἰῃ δύ, ἐν ϊιιαία 8 65 γα !ὰθ. 

10. Εἰ ἰπστθβ8118 ἰῃ ργοργίδ, γοοανἱ ἀπλίοοβ,, οἱ Ζοβαγδπ) 

χογειη 81|18η}; 
{1. οἱ ἀοιιοπβίγανίἐ οἷ8 ἀὐνὶ (88 βυδ8, οἱ αἰογτίδῃῃ αὐδῇ! 

τοχ οἱ εἰτουπιροϑυογδῖ, οἵ φιυοιῃοᾶο ἴδοογαὶ οὺπὶ ἰθῆθγο 

ρυϊαυαι ἸΙοουηι οἱ μγΓάρ6558 ΓΘΩ͂ΠΟ. 

12. Ελ ἀκ Αἴηδη : ΝΟ. Ὑοοδυϊ γοσίπᾶ οὐπὶ γοζὸ αιθῖη- 

αυδι δὰ οοηγυίνίυπι,, Ὠἶβὶ πη6, οἰἴδηὶ ἴῃ οΥδδίίηδη γοοδίι}8 

5.1}. 
13. ἘΠ Ως αὐ πὶ ποη ρἱδοοηϊ, φυδηηάϊα γἱάογο Μαζάο- 

οἰϊδουηι Ζυάεουμα [ἢ δαΪᾶ. 

14. Εἰ ἀἰχὶὶ δά διὰπὶ Ζοβᾶγα ἸΧΟΥ οἦα8, οἱ δηιίοὶ : Οδδ- 

(αν {ἰδὲ Πσιιστι ουδίϊογυπι φυϊηαυδρίπία, πιᾶηθ υίΐεπ ας 

τοσὶ, οἱ βυβροπαδίυγ ΜΑΓαΟΟἰλδοι1.8 δΌΡΟΓ ᾿ἰἰμπαπὶ : ( δι 6 Π 

ἰηἴτα δὰ οοηγἑγίαπι οὐηι γοβα, οἱ Ἰφϑίδγο. Εἰ μἰδουὶξ τοῦ- 

θυπὴ ἰρϑὶ ἀπίῃ, οἱ ραγαΐυπι (αυἱΐ ᾿ἰξηυπι. 

ΟΑΡΌΤ ΥἹ. 

1. Ῥοιηΐπιιδ δυΐδηι ἀπιουὶ βοιηιιπη ἃ γαβα ποσίθ ἢΠ|8 : 
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λέως τὴν νύχτα ἐχείνην᾽ χαὶ εἶπε τῷ διαχόνῳ αὐτοῦ 
εἰςφέρειν γράμματα μνημόσυνα τῶν ἡμερῶν ἀναγινί- 
σχεῖν αὐτῷ. 

4. Ἐὖρε δὲ τὰ γράμματα τὰ γραφέντα περὶ Μαρ- 
δοχαίου, ὡς ἀπήγγειλε τῷ βασιλεῖ περὶ τῶν δύο εὐνού- 
χων τοῦ βασιλέως ἐν τῷ φυλάσσειν αὐτοὺς, χαὶ ζητῆσαι 
ἐπιδαλεῖν τὰς χεῖρας Ἀρταξέρξῃ. | 

8. Εἶπε δὲ ὁ βασιλεύς: Τίνα δόξαν ἢ χάριν ἐποιήσα- 
μὲν τῷ Μαρδοχαίῳ; Καὶ εἶπαν οἱ διάχονοι τοῦ βασι- 
λέως: Οὐχ ἰσοϑοι αὐτῷ οὐδέν. 

4. Ἔν δὲ τῷ πυνθάνεσθαι τὸν βασιλέα περὶ τῆς εὐ- 
νοίας Μαρδοχαίου, ἰδοὺ Ἀμὰν ἐν τῇ αὐλῇ εἶπε δὲ ὃ 
βασιλεύς- Τίς ἐν τῇ αὐλῇ; Ὁ δὲ ᾿᾿Αμὰν εἰςῆλθεν εἰπεῖν 
τῷ Ππθθ:ι, χρεμάσαι τὸν Μαρδοχαῖον ἐπὶ τῷ ξύλῳ ᾧ 
ἡτοίμασε. 

5. Καὶ εἶπαν οἱ διάχονοι τοῦ βασιλέως" Ἰδοὺ Ἀμὰν 
ἕστηχεν ἐν τῇ αὐλῇ. Καὶ εἶπεν ὃ βασιλεύς: Καλέσατε 
αὐτόν. 

4. Εἶπε δὲ ὁ βασιλεὺς τῷ Ἀμάν' Τί ποιήσω τῷ ἀν-- 
θρώπῳ ὃν ἐγὼ θέλω δοξάσαι; Εἶπε δὲ ἐν ἑαυτῷ Ἀμάν" 
Ἅίνα θέλει ὴ θόλον δοξάσαι εἰ μὴ ἐμέ; Ἕ 

η. Εἶπε δὲ πρὸς τὸν βασιλέα" Ἄνθρωπον ὃν ὃ βασι- 
λεὺς θέλει δοξάσαι, 

8. ἐνεγχάτωσαν οἵ παῖδες τοῦ βασιλέως στολὴν βυσ- 
αίνην ἣν ὁ βασιλεὺς περιδάλλεται, χαὶ ἵππον ἐφ᾽ ὃν ὃ 
βασιλεὺς ἐπιδαίνει, 

9. χαὶ δότω ἑνὶ τῶν φίλων τοῦ βασιλέως τῶν ἐνδόξων. 
καὶ στολισάτω τὸν ἄνθρωπον ὃν ὃ βασιλεὺς ἀγαπᾷ" καὶ 
ἀναδιδασάτω αὐτὸν ἐπὶ τὸν ἵππον, χαὶ χηρυσσέτω διὰ 
τῆς πλατείας τῆς πόλεως, λέγων - Οὕτως ἔσται παντὶ 
ἀνθρώπῳ ὃν ὃ βασιλεὺς δοξαζει. 

ιο. ΕἾπε δὲ ὃ βασιλεὺς τῷ Ἀμάν- Καλῶς ἐλάλησας" 
οὕτως ποίησον τῷ Μαρδοχαίῳ τῷ Ἰουδαίῳ, τῷ θερα-- 
πεύοντι ἐν τῇ αὐλῇ, καὶ μὴ παραπεσάτω σου λόγος ὧν 
ἐλάλησας. 

τι. ΓἜλαῤδε δὲ Ἀμὰν τὴν στολὴν χαὶ τὸν ἵππον, χαὶ 
ἐστόλισε τὸν Μαρδοχαῖον, καὶ ἀνεδίθασεν αὐτὸν ἐπὶ τὸν 
ἵππον, χαὶ διῆλθε κὰ τῆς πλατείας τῆς πόλεως, χαὶ 
ἐχήρυσσε λέγων Οὕτως ἔσται παντὶ ἀνθρώπῳ ὃν ὃ βα- 
σιλεὺς θέλει δοξάσαι. 

12. ἽἜΕπέστρεψε δὲ ὃ Μαρδοχαῖος εἰς τὴν αὐλήν: Ἀμὰν 
δὲ ὑπέστρεψεν εἰς τὰ ἴδια ΣΝ τς χατὰ χεφαλῆςς. 

13. Καὶ διηγήσατο ᾿Αμὰν τὰ συμδεδηκότα αὐτῷ Ζω- 
σάρα τῇ γυναιχὶ αὐτοῦ καὶ τοῖς φίλοις. Καὶ εἶπαν πρὸς 
αὐτὸν οἵ φίλοι καὶ ἣ γυνή" Εἰ ἐχ γένους Ἰουδαίων Μαρ- 
δοχαῖος, ἦρξαι ταπεινοῦσθαι ἐνώπιον αὐτοῦ" πεσὼν 
πεσῇ, χαὶ οὗ μὴ δύνη αὐτὸν ἀμύνασθαι, ὅτι Θεὸς ζῶν 
μετ᾽ αὐτοῦ. 

ι4. Ἔτι αὐτῶν λαλούντων, παραγίνονται οἱ εὐνοῦ-- 
χοι, ἐπισπεύδοντες τὸν Ἀμὰν ἐπὶ τὸν πότον ὃν ἡτοίμα- 
σεν ᾿Εσθήρ. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Ζ΄. 

ι. Εἰςζῆλθε δὲ ὁ βασιλεὺς καὶ Ἀμὰν, συμπιεῖν τῇ 
βασιλίσσῃ. 

.. Εἶπε δὲ ὃ βασιλεὺς ᾿Εσθὴ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ ἐν 
τῷ πότῳ Τί ἐστιν, ᾽᾿Εσθὴρ βασίλισδα, χαὶ τὶ τὸ αἴτημά 
σου, χαὶ τί τὸ ἀξίωμά σου; καὶ ἔστω σοι ἕως ἡμίσους 
τῆς βασιλείας μου. 

ΕΣΘΗΡ. Κεφ. Ζ΄. 

οἱ ἀἰκὶϊ πϊηἰδῖγο 880 δϊΐϊοιτο ἐπ τῶδ ἡγοιηογίδιοα ἀϊογῶ δὰ 

Ἰεξοπάυμι οἱ. 

3. ἸΙηγοηΐϊ! δαΐεπι ᾿{|6Γ88 Βόγὶρίδ8 ἀΘ Μαγάοεϊδο, η00- 
ἴηοῦο δηηυπίίδγαϊ γοϑὶ ἀ6 ἀυοδὰβ δυμυοὶν δ γερὶς ἀυπὶ ἰἢ] 
ουδίοἀΐδδα δρογοηΐ, οἱ αυφεοτγθηΐ ἱπίδγγο πηδηϊῆ ΑἸἰδχογὶ. 

3. Τῆχίξ δυΐοιῃ τὸχ : Οὐδηὶ β]οτίδη) νοὶ στ δηϊΐ ἰδοϊμγυ5 
Μαιάαοοοοῦ Εἰ ἀϊχογυηΐ τϊηἰκίτὶ γορὶβ : ΝΟὴ (δοϊδιΐ οἱ 
αυϊοαυδῃ). 

4. θυπὴ δυΐθπ) Ῥογοιηοίδγοίῦ Γὸχ ἀθ Ὀομουο θη ἰδ ΝδΓ- 
ἀοομοῦὶ, θοῦ ΑἸΔῺ ἱπ διὰ : ἀἰχίϊ δυίθῃ γὸχ : Ουΐβ ἰῶ 

8014 ἢ Απδὴ δυίοηι ἰηἰγαγνογαί δὰ ἀϊοδηάιπ) τορὶ, υἱ δὺ- 
βροπάογοῖ Μδγάἀοοϊιοθυπι ἴῃ ᾿ἴδηο ᾳυοὰ ρᾶγαγογδί. 

5. ΕΠ ἀϊχογυπὶ εἰηδίγὶ γορὶβ : Εκοα Αἰηδη βἰδὶ ἰῃ δι]δ. 
Εἰ ἀϊχὶΐί τσ : γοοδῖο οὐ. 

6. Ὠἰχὶὶϊ δυίοι τὸς δὰ Αἴβδηὴ : Ουἱὰ ιείδιῃ οἱ ηὶ 

4θῃ 6ΡῸ γοΐο φίογίοαγο ἢ ὈΪϊχ!ϊ δυΐθπι ἴῃ δοῖρδο Απηδῃ : 
Οὐδ γυ]ὶἱ τὸχ δ)]ου  ἤσδγα πἰϑὶ Π}6 ἢ 

ἡ. Ὀϊχὶῖ δυίδηη δὰ γοβϑῶ : ΗἨοπιηοηι συ τῇ] γὸχ 
Εἰογίοαγο, 

8. δ[}ογδηΐ ρυοσί γοαίϑ ϑίοϊδι ὈΥβϑί δὶ 4118 ΓῸΧ οἰγΓουπη- 
ἀδίων, οἱ δαυιϊτλ ΒΌΡΟΙ 4υθ ΓΟΧ ἰηβορηάϊί, 

9. οἱ ἀοΐ υπὶ διηϊοογυπι τορὶϑ ποπογδίογιπι, οἱ ἰηάυδὶ 
δίοϊα Ὠοῃπι μοὶ 406 Γοχ αἰαὶ : οἱ δϑοοημάθγο (δείδϊ θυ πὶ 
ΒΌΡΟΓ οαυῦπι, οἱ ρυράϊοοῖὶ ΡῈ Γ ρἰδἴθδπι οἰν δι18, ἀϊοδθῃβ : 
δὶ οἱ οἱῃπὶ ομἰηὶ 4861 τοχ δου Ποδί. 

10. ὈΪϊχὶϊ δυΐδῃη Υὸχ δὰ Αμπιδῃ : γον Ἰουΐυβ 65 : εἷς 
[Δοϊΐο Μαγάοοῃδροο Ψυάδοο, δου ίθηί ἰῃ 818, οἱ ἢοῃ ἀφεὶάδὶ 
ἃ ἰ6 γογῦυσμι οχ 18 4080 ἰοου 5 68. 

11. δυπιροίῖ δυίϑῃ) Απηδη 8.10}8π| οἱ οαυυπι, οἱ δβῖοϊδ 
ἱπάυΐ! Μαγάοοδδουπι, οἱ ἱμηροδυὶΐξ Θυπὶ ΒΡ Γ οαυυπ) οἵ ̓ γδηθ- 
ἰνὶτ ΡῈ ῥἰαίθαπι οἰ Δι18, οἱ ὑγεραϊοδθαὶ ἀΐοθηϑ : 5ίο δι! 
οπιηὶ ποιηΐηὶ 46 γὸχ υὐὔἱί φ!ογ ἤσδγο. 

12. Βοάϊξ δυΐδ) Μαγάοομδοι8 ἰῃ δ]Δπὶ : Απιδῆ δυΐδι 
ΓΟΎΘΓΒΕ18 681 ἰῃ ργορτγίᾶ (Γἰδίδηϑ ἀθπη 550 οδρίϊα. 

13. Εἰ πδιταυνϊΐ Αἰηδη αιδ δἰ δὶ δοοίἀθγδηΐ Ζοβδγθ υχοεγὶ 
βυξ οἱ δηη1ο8. Εἰ ἀϊχογιηΐ δὰ δου δηλίεὶ οἱ ὕτὸγ 3 51] ἀδ 
βοηογο Τυάεοογαπι) Μαγαοομιδθυβ, ορ  βιὶ Ὠυ! ΠἸαγὶ οσγᾶη) 
60 : οδάθῃβ ὁδάθβ, οἱ πο μοϊοεγίβ οὐ υἱοἰδοὶ, φυοῃίδπ) 

Ὠθυ8 Υἱγδϑῆϑ Οὐ 60. 

(4. Αἀῆυς ἱρ5ὶ8 Ἰοχιδηίθυϑ, δάγοηΐυηΐ ουπαο ιν ὑγρθη- 
(68 ΑἸηδη δὰ σοοηγνίυπι φυοὰ ρᾶγανγεογαὶ Ἐδι Ποῦ. 

ΟΑΡΌΤ ΥἹΙ. 

1. Τηἰγαυὲ δυΐίοη ΓῸΧ οἱ Απιδῃ, υἱ δ ΒΟΓοηΐ ΟἸΠῚ ΓΘ- 

αἰπᾶ. 
4. ὈὨἰϊχἰϊ δυΐοτη τοχ δὰ βίον βοουπᾶδ 416 ἰη ρμοίδίίοηα : 

Ουἱὰ οδἰ, ΕΒΙΠΟΓ τορίμα, οἱ χυδ μοί ἶἰο ἰθᾶ, εἴ χυοά 
ροβιυϊδίυπι ἰυυπὶ ὃ οἱ δβίο {{π| ὑϑδαυα δὰ ἀϊπχίάϊι τορπὶ 
πηεὶ. 



Ε5ΤΗΒΕΆ. 

8. Καὶ ἀποχριθεῖσα εἶπεν- Εἰ εὗρον χάριν ἐνώπιον 
τοῦ βασιλέως, ἐοθήτω ἣ Ψυχὴ τῷ αἰτήματί μου, καὶ ὃ 
λαός μου τῷ ἀξιώματί μου. : 

4. Ἐπράθημεν ὰρ ἐγώ τε χαὶ ὁ λαύς μου εἰς ἀπώ- 
λειαν καὶ δας μαγ.. χαὶ δουλείαν, ἡμεῖς χαὶ τὰ τέχνα 
ἡμῶν εἰς παῖδας χαὶ παιδίσχας, χαὶ παρήχουσα᾽ οὐ γὰρ 
ἄξιος ὃ διάθολος τῆς αὐλῆς τοῦ βασιλέως. 

5. Εἶπε δὲ ὁ βασιλεύς: Τίς οὗτος ὅς τις ἐτόλμησε 
ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα τοῦτο; 

6. Εἰπε δὲ Ἐσθήρ᾽ Ἄνθρωπος ἐχθρὸς Ἀμὰν ὁ πονη- 
ρὸς οὗτος. Ἀμὰν δὲ ἐταράχθη ἀπὸ τοῦ βασιλέως καὶ τῆς 
βασιλίσσης. 

η. Ὁ δὲ βασιλεὺς ἐξανέστη ἀπὸ τοῦ συμποσίου εἷς τὸν 
χῆπον" ὃ δὲ Ἀμὰν παρητεῖτο τὴν βασίλισσαν, ἑώρα γὰρ 
ἑαυτὸν ἐν χαχοῖς ὄντα. 

8. ᾿Επέστρεψεν δὲ ὁ βασιλεὺς ἐκ τοῦ χήπου" Ἀμὰν 
δὲ ἐπιπεπτώχει ἐπὶ τὴν χλίνην, ἀξιῶν τὴν βασίλισσαν. 
Εἶπε δὲ ὃ βασιλεύς: Ὥςτε χαὶ τὴν γυναῖχα βιάζῃ ἐν τῇ 
οἰκίᾳ μου; ᾿Αμὰν δὲ ἀχούσας διετράπη τῷ προςώπῳ. 

9. Εἶπε δὲ αθὰν εἷς τῶν εὐνούχων πρὸς τὸν βα- 
σιλέα- Ἰδοὺ καὶ ξύλον ἡτοίμασεν Ἀμὰν Μαρδοχαίῳ τῷ 
λαλήσαντι περὶ τοῦ βασιλέως, χαὶ ὥρθωται ἐν τοῖς 
Ἀμὰν ξύλον πηχῶν πεντήκοντα. Εἶπε δὲ ὃ βασιλεύς" 
Στα ἤτω ἐπ᾿ αὐτοῦ. 

ιο. Καὶ ἐχρεμάσθη ᾿Αμὰν ἐπὶ τοῦ ξύλου ὃ ἡτοιμάσθη 
Μαρδοχαίῳ. κ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. 

ι. Καὶ ἐν υἷι τῇ ἡμέρᾳ ὃ μρέο ἃ ΠΤ 
ἐδωρήσατο Ἔ, ὅσα ὑπῆρχεν ᾿Αψμὰν τῷ δια , χα 
Μαρδοχαῖος προιοι θη ὑῷ τοῦ βασιλέως: δπέδειξε 
γὰρ ᾿Εσθὴρ ὅτι ἐνοικείωται αὐτῇ. 

4. ΓΕλαόε δὲ ὃ βασιλεὺς τὸν δαχτύλιον ὃν ἀφείλατο 
Ἀμᾶν, καὶ ἔδωχεν αὐτὸν Μαρδοχαίῳ, καὶ χατέστησεν 
Ἐσθὴρ Μαρδοχαῖον ἐπὶ πάντων τῶν Ἀμάν. 

8, Καὶ προςθεῖσα ἐλάλησε πρὸς τὸν βασιλέα. καὶ 
π εάε πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ, χαὶ ἠξίου ἀφελεῖν 

ν Ἀμὰν χαχίαν, χαὶ ὅσα ἐποίησε τοῖς Ἰουδαίοις. 
4. ᾿Εξέτεινε δὲ ὁ βασιλεὺς Ἔσθὴρ τὴν ῥάδδον τὴν 

χρυσῆν" ἐξηγέρθη δὲ ᾿Εσθὴρ παρεστηχέναι τῷ βασι- 
λεὶ 

6. καὶ εἶπεν Ἐσθήρ: Εἰ δοχεῖ σοι, καὶ εὗρον χάριν, 
πεμφθήτω ἀποστραφῆναι τὰ γράμματα τὰ ἀπεσταλ-- 
μένα ὑπὸ Ἀμὰν, τὸ γραφέντα ἀπολέσθαι τοὺς Ἰουδαίους 
οἵ εἰσιν ἐν τῷ βασιλείᾳ σου. 

6. Πῶς γὰρ δυνήσομαι ἰδεῖν τὴν χάχωσιν τοῦ λαοῦ 
μου, καὶ πῶς δυνήσομαι σωθῆναι ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆς 
πατρίδος μου; ' 

7. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Ἐσθήρ. Εἰ πάντα τὰ 
ὑπάρχοντα Ἀμὰν χαὶ ἐχαρισάμην σοι, καὶ αὐτὸν 
ἐχρέμασα ἐπὶ ξύλου, ὅτι τὰς χεῖρας ἐπήνεγχε τοῖς ἼἸου-- 
δαίοις, τὶ ἔτι ἐπιζητεῖς; 

8. Γράγατε καὶ ὑμεῖς ἐχ τοῦ ὀνόματός μου, ὡς δοχεῖ 
ὁμῖν, χαὶ σφραγίσατε τῷ δαχτυλίῳ μου ὅσα γὰρ γρά- 
ἐται τοῦ βασιλέως ἐπιτάξαντος, χαὶ σφραγισθῇ τῷ 

ξακτυλίῳ μου, οὐχ ἔστιν αὐτοῖς ἀντειπεῖν. 
9. ᾿Εχλήθησαν δὲ οἱ γραμματεῖς ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ, 

ὅς ἐστι νισὰν, τρίτη καὶ εἰχάδι τοῦ αὐτοῦ ἕτους, καὶ 
ἐγράφη τοῖς Ἰουδαίοις ὅσα ἐνετείλατο τοῖς οἰκονόμοις 
χαὶϊ τοῖς ἄρχουσι τῶν σατραπῶν, ἀπὸ τῆς Ἰνδικῆς ἕως 

αἱ τότε ὁ βασιλεὺς ἐχόπασε τοῦ θυμοῦ. 
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3. Εἰ τοβροπάδηϑ ἀἰχὶς : δὲ ἰπνϑηὶ ργαϊίδπι ἰῃ οοπϑροοία 
Γορῖβ, ἀδίυγ δηΐῃδ μοι ἰοηἱ πγοθθ, δἱ ρορυΐὰβ πιδὰβ ρο- 
δἴυ ΔΈΩ Ϊ Γ626. 

4. Ὑρρα εηΐπ ϑυπιυδ οἱ οροῸ οἱ ρορυ]υβ τηθαϑ ἰῃ ρ6ῖ- 
ἀἰ ἰοηθηι εἰ ἀϊγορί οηθηι οἱ βογυ υἱθαι, Ὧ08 οἱ 6} ποβίτὶ 
ἴῃ ρΌΘΓΟΒ οἱ ΔΠΟΪ 1188, δὲ ποὺ δυάϊνὶ ; ποη δηΐπ) ἀἰρῃυβ 
ΟΥ Δίου 80] γορίβ. 

ὅδ. Ὀϊχ δυίΐίθη τὸχ : Ουἱβ ἰδία χυΐ διιϑὺ8 6βὶ ἴδοδγο γϑῆη 
Ὠδηοὃ 

ὁ. ὈΪϊχὶξ δυίοῃλ Ἐϑίδ6Γ : Ηογιο ἰηἰπλΐοιΒ ΑἸδη πιδισηυβ 
ἰδί8. ΑἸἰηδη διιΐοη ἰυΓδΐι18 6δἴ ΟΣ τόρ οἱ γορίηδ. 

7. Βὸχ δυίθιηῃ βυττοχὶΐ ἃ δυιηροβῖο ἰῃ Ὠογίαπι : ΑἸδη δι1}- 
ἰοηι ἀδργοοδ᾽διυν γοσίηδη), υἱάθγδί θη Π) 56 ἰῃ τ 8]}15 6886. 

8. ΒογογΕΐ δυΐοπι τάχ ἀθ Πογίο : Αηδῃ δυΐδηι ργοσυθῃ6- 
Γδἂϊΐ ΒΌΡΟΥ Ἰοοίαπι, ΟΓΔΠ8 γορίηδη). Ὠἰχὶξ δυΐθπ) γὸχ :  οἰΐδηη 
υχοτὶ Υἱπὶ δἴϊεσαϊ ἰῃ ἀ0η)0 [268 ὃ Αἴώδῃ διιΐθπι δυάΐθηβ ὁοη- 
ἔυϑυ8 68( [Δ0ἰ6. 

9. Ὀϊχὶ δυΐοπι Βυραίπδη υὴν18 Θππυςθογαπι δὰ τοβϑιλ : 
Ἑοοδ οἱ ᾿ἰσηυτὴ ρᾶγαυὶϊ Αἰηδη Μαγάοομέοο αυΐ Ἰοουΐυ5 οδί 
ΡΓΟ ΓΟΡΘ, οἱ ογϑοίυπ δϑὲ ἴῃ ργοργὶϊβ Αἰηδη ᾿ἰσευπι οὐδ ϊο- 
ταῦ αυϊηυδρὶπία, Ὠἰχἰΐ δι ΐοι γὸχ : Ογυοίρδίαιγ ἴῃ 6ο. 

10. Εἴ ΒυΒρΘῃΒῈΒ δὲ ΑἸηδη 8006 ᾿ίξηῦτ χυοά ρᾶγδίαπηι 
[υογαὶ Μαγάοοδιδοο. Εἰ ἴχπης ΓΟχ οοδβδυὶ ἃ ἤιΓΟΓο. 

ΟΑΡΌΤ ΥΠΙ]. 

1. Εἰ ἰὴ δδάθῃ ἀϊθ Γὸχ ΑΥὙΐδχογβοϑ ἰαγρί 5 οδὲ Ββίθοτ 
αυεουμήχιι [μογαηΐ Απηδη οδι υπγηΐδίογίὶ, οἱ Μδγάοομδοῦβ 
δΟΟοΓϑἐ 118 οδὲ ἃ ΓΟβΘ : ἱπάϊοαυί! δΐτ Ἐβίθογ χυΐδ 8:0] ργο- 
Ρίηχυιυϑ ογδί. ᾿ 

2. δυμηρδὶῖ δυΐοηι) τὸχ δηηυ]υ πη) σύθηι δρϑίυϊογαί 80 
Αππδῃ, οἱ ἀδάϊΐ δου Μαγάοοθδο, οἱ Ἐβίῃος οοῃδί (υἱἱ ΜδΓ- 
ἀοοπευπι βυροῦ οπιηΐᾷ 7188 ΓΠογᾶηΐ Απηδῃ. 

3. Εἰ δα  εΐίθῃβ ἰοσυΐδ οἱ δὰ γορϑῆι, οἱ ργοοία! δὰ ρϑὰθϑ 
6͵υ8, οἱ ροίυαν!ξ δία γ Ὁ ΤΏ Δ] υπ ἰρβίυϑ Αμιδη,, οἱ χιιδοου)- 
4υ6 [οοογδὶ 7υἀ με 5. 

4, Εχίοηα!! δυίθῃ Γὸχ δὰ Ἐδβίμον υἱγζᾶπη δυγοᾶπὶ : δ0- 
τοχὶῖ δυίοι Εδίμον δὰ δάϑίδπυμ τοδὶ, 

ὅδ. οἱ ἀϊχὶί Ἐδίμοῦ : δὶ νυἱάδίν ἰδὲ, οἱ ἰηνοηὶ σγδιίδη, 
τηἰἰΔίυν αἱ τονογίδπίυγ ᾿ἰ 6 Γο τ ἶ8526 80 Αἰηδῃ,, δογίρίξ υἱ 
Ρεγαδγοπίουνγ Ζυάοοὶ φαΐ δυηὶ ἰῃ το ἴυο. 

δ. Οὐυοτηοῦο οηΐϊ ροΐοτο υἱάογο δῇϊ!ᾶοι, οησπ ρορυ  πλοὶ, 
δὲ φυοϊηοάο ροΐδτο 8δἰναγὶ ἰῃ ρεγὰϊϊομο ραίσίδο πηθδο ὃ 

7. Εἰ ϊχὶὶ τὸχ δα Ἐδίδμοῦ : δὶ οἴηποῃ δυθδίδη( 8ηι ΑΠΊδη 
ἀοαΐ οἱ ὑγαιοδίυβ δαπὶ Εἰ, οἱ ἰρϑ0}) δυδβροηὰϊ ΒΈΡῈΣ 1] - 
ξυυῃ, χυοηίδηι πδηι5 ἰπίυϊογαΐ Ψυάδείβ, φυϊὰ δάῃυς 488» 
γδὴ 

8. δου θἰ16 οἰΐδη) γο08 ὁχ Ὠοπιίηθ πη60, βἰοοὶ νἱάθίιγ γὸ- 
"ἱβ, οἱ ονβίζησί δ δῆηυ}0 [160 : φυδούπ4υθ οηἰπι βου υηίι 
τορα ργοορίοηΐο, οἱ ομδίχζαδία (πογίηΐ ἀπη0}0 π260, ΠΟΏ 6δὶ 

οἷ8 οοῃίΓδαϊοογο. 
9. Ὑοοδιὶ δυΐοπη βυχί 5. γῖ86 ἰῃ ὑγίπιο Ὡθηθ6, αὶ 681 ηἱ- 

δδη, ἰοἰα οἱ γΥἱμοδίπιδ εὐυβάθῃ δηηὶ, οἱ βου ρίυμ) οϑδὶ 
Ψυάκεῖθ φυδρουμηᾳυθ πηδηάανί! (ΟΟπομ 8 οἱ ῥγϊηοίρὶ θὰ8 88- 
ἰγαρατγιηι, 80 [πὰϊα ὕυδῳιο δὰ “Εἰορίδιμβ, οθηίαπι Υἱαίπιὶ 
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τῆς Αἰθιοπίας, ἑκατὸν εἰχοσιεπτὰ σατράπαις χατὰ χώ- 
ραν χαὶ κώραν, χατὰ τὴν αὐτῶν λέξιν. 

190. ᾿[γράφη δὲ διὰ τοῦ βασιλέως, καὶ ἐσφραγίσθη 
τῷ δακτυλίῳ αὐτοῦ, Καὶ ἐξαπέστειλαν τὰ γράμματα 
διὰ βιόλιοφόρων, 

11. ὡς ἐπέταξεν αὐτοῖς χρῆσθαι τοῖς νόμοις αὐτῶν ἐν 
πάσῃ πόλει, βοηθῆσαί τε αὐτοῖς, χαὶ χρῆσθαι τοῖς ἀν- 
τιδίκοις αὐτῶν χαὶ τοῖς ἀντιχειμένοις αὐτῶν ὡς βού-- 
λονται, 

12. ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ ἐν πάση τῇ βασιλεΐα Ἀρταξέρξου, 
τῇ τριςχαιδεχάτῃ τοῦ δωδεχάτου μηνὸς, ὅς ἐστιν ἀδάρ. 

18. Ὧν ἐστιν ἀντίγραφον τῆς ἐπιστολῆς τὰ ὅπογε-- 
γραμμένα: (Οαρ. ΧΥ1.) βασιλεὺς μέγας Ἀρταξέρξης 
τοῖς ἀπὸ τῆς Ἰνδιχῇς ἕως τῆς Αἰθιοπίας ἑχατὸν εἶχο- 
σιεπτὰ σατραπείαις, χωρῶν ἄρχουσι, καὶ τοῖς τὰ ἥμέ- 
τερα φρονοῦσι, χαίρειν. Πολλὰ ) τῇ πλείστη τῶν εὐερ-- 
ετούντων χρηστότητι πυχνότερον τιμώμενοι, μεῖζον 
μελιῶτα χαὶ οὐ μόνον τοὺς ὑποτεταγμένους ἡμῖν 
ζητοῦσι χαχοποιεῖν, τόν τε χόρον οὐ δυνάμενοι φέρειν, 
χαὶ τοῖς ἑαυτῶν εὐεργέταις ἐπιχειροῦσι μηχανᾶσθαι" 
χαὶ τὴν εὐχαριστίαν οὐ μόνον ἐκ τῶν ἀνθρώπων ἀντα- 
ναιροῦντες, ἀλλὰ χαὶ τοῖς τῶν ἀπειραγάθων χόμποις 
ἐπαρθέντες, τοῦ τὰ πάντα χατοπτεύοντος ἀεὶ Θεοῦ 
μισοπόνηρον ὑπολαμόανουσιν ἐχφεύξεσθαι δίχην. Πολ- 
λάκις δὲ χαὶ πολλοὺς τῶν ἐπ᾽ ἐξουσίαις τεταγμένων, 
τῶν πιστευθέντων χειρίζειν φίλων τὰ πράγματα, πα- 
ραμυθία μετόχους αἱμάτων ἀθῴων χαταστήσασα περιέ- 
θαλε συμφοραῖς ἀνηκέστοις, τῷ τῆς χαχοηθεΐας ψευδεῖ 
παραλογισμῷ παραλογισαμένων τὴν τῶν ἐπιχρατούν - 
τῶν ᾿ἀχέραιον εὐγνωμοσύνην. Σχοπεῖν δὲ ἔξεστιν, οὐ 
τοσοῦτον ἐχ τῶν παλαιστέρων ὡς παρεδώχαμεν ἱστοριῶν 
ὅσα ἐστὶ παρὰ πόδας ὑμᾶς ἐχζητοῦντας ἀνοσίως συντε- 
τελεσμένα τὴ τῶν ἀνάξια δυναστευόντων λοιμότητι, 
χαὶ προςέχειν εἰς τὰ μετὰ ταῦτα, εἰς τὸ τὴν βασιλείαν 
ἀτάραχον τοῖς πᾶσιν ἀνθρώποις μετ᾽ εἰρήνης παρεξό-- 
μεθα χρώμενοι ταῖς μεταδολαῖς, τὰ δὲ ὑπὸ τὴν ὄψιν 
ἐρχόμενα διαχρίνοντες ἀεὶ μετ᾽ ἐπιειχεστέρας ἀπαν- 
εἶμαι Ὥς γὰρ Ἀμὰν Ἀμαδαθοῦ Μαχεδὼν, ταῖς ἀλη- 
θείαις ἀλλότριος τοῦ τῶν Περσῶν αἵματος, καὶ πολὺ 
διεστηχὼς τῆς ἡμετέρας χρηστότητος, ἐπιξενωθεὶς ἡμῖν, 
ἔτυχεν ἧς ἔχομεν πρὸς πᾶν ἔθνος φιλανθρωπίας ἐπὶ 
τοσοῦτον, ὥςτε ἀναγορεύεσθαι ἡμῶν πατέρα, χαὶ προς- 
χυνούμενον ὑπὸ πάντων, τὸ δεύτερον τοῦ βασιλιχοῦ 
θρόνου πρόςωπον διατελεῖν. Οὐχ ἐνέγκας δὲ τὴν ὑπερη- 
φανίαν ἐπετήδευσε τῆς ἀρχῆς στερῆσαι ἡμᾶς, χαὶ τοῦ 
πνεύματος, τόν τε ἡμέτερον σωτῆρα χαὶ διαπαντὸς 
εὐεργέτην Μαρδοχαῖον, καὶ τὴν ἄμεμπτον τῆς βασι-- 
λείας χοινωνὸν ᾿Εσθὴρ σὺν παντὶ τῷ τούτων ἔθνει πο- 
λυπλόχοις μεθόδων παραλογισμοῖς αἰτησάμενος εἰς ἀπώ- 
λειαν" διὰ γὰρ τῶν τρόπων τούτων φήθη λαῤὼν ἡμᾶς 
ἐρήμους, τὴν τῶν Περσῶν ἐπιχράτησιν εἰς τοὺς Μίαχε- 
δόνας μετάξαι. Ἡμεῖς δὲ τοὺς ὑπὸ τοῦ τριςαλιτηρίου 
παραδεδομένους εἷς ἀφανισμὸν Ἰουδαίους εὑρίσχομεν 
οὐ χαχούργους ὄντας, δικαιοτάτοις δὲ πολιτευομένους 
νόμοις, γι δὲ υἱοὺς τοῦ ὑψίστον, μεγίστου, ζῶντος 
Θεοῦ, τοῦ χατευθύνοντος ἧμῖν τε χαὶ τοῖς προγόνοις 
ἡμῶν τὴν βασιλείαν ἐν τῇ χαλλίστη διαθέσει. Καλῶς 
ν πϑήτον μὴ προςχρησάμενοι τοῖς ὑπὸ Ἀμὰν Ἀμα- 
δαθοῦ ἀποσταλεῖσι γράμμασι" διὰ τὸ αὐτὸν τὸν ταῦτα 
ἐξεργασάμενον πρὸς ταῖς Σούσων πύλαις ἐσταυρῶσθαι 

ΕΣΘΗΡ. Κεφ. Η΄. 

βορίθπι βδίγαῃ 8 βῈὺ ργονυϊποίδῃ οἱ ὑγουϊποίδην, βοοιῃιπβάστη 
οογυπ ᾿ΐησυδη). 

10. Βοεὶρίυπι 651 δυιίΐίοπι ρ6Γ ΤοΚΟΙΩ ν θ᾽ ορείσηδίυπι δηηυῖο 
6᾽08. Εἰ πϊδογυηὶ ΠΕ|6Γᾶ8 ΡῈ ἱμθο ]αγίοσ, 

11. αυοπηοῦο ρῥγδοθρὶξ οἱβ υἱἱ Ἰεμίδυβ βυὲβ ἰῃ οἠηιηὶ οὐγὶ- 
ἰδΐρ, οἵ δυχ δὶ 1118, δὲ τἱΐ ἱηἰ πνὶοΐβ Ἰρθογαπὶ οἱ δάνογεα.- 
ΓἾ 18 ἰρϑόγιη) δἰουΐ νοϊαπί, 

12. ἴῃ ἀΐδ υπᾶ ἴῃ οπιηὶ γοβηῆο ΑὙίδχογϑὶβ, ἰογίϊα ἀθοὶπηα 
ἀϊο ἀυοάθοίηι πηδη5858, χυΐ 68 δίδγ, 

18. Θυδγυπ) 68ὲ ὀχθιρίδν ορί βίο {ιιδ βογὶρία βυηὶ : 
((αρ. ΧΥ͂Ι.}) Ἀδθχ πηᾶρηυ8 ΑΥἰᾶχογδ65 80 [ηἀΐα ὑϑαια ΖΕ νο- 
Ρίδηι οδηΐυπιλ Υἱρίηἰΐ βαρίοιη ργουῃοὶϊ8, τορἰοῃ πη) Ρυϊβοίρί- 
θυδ, οἱ ᾿ἰ8 φαΐ ποϑῖγδ ουγδηξ, γαογθ. ΜΠ), ρ]υγίηνα θθηθ- 
(Δοϊδηίαπι Βοπἰἰαἴδ γοααθμ 8 Ποπογαί!, πιδογᾶ βαρυοδχιηί, 

οἴ ποῦ 5010 πὶ 8:0} 6οἴοβ ΠΟ 8 φαδογυτί τη8}18 δἥσογα, οἱ βαίΐο- 
ἰαίθην ΠΟὴ γδ]εηΐ6 5 ἴσγγο, οἰϊδπι ἴῃ 5008 ἰρϑογαπλ Βοηοίδοϊογοα 
Δρογραϊ πίω τηδο ἰηδτὶ : οἵ ργαιυὺἀϊῃθη πο βοϊ τ χ ἢο- 
ΓΉΪΠΙΡῈΒ δι δγθηΐοϑ, δθα θίϊδπι ἰη80 Πογυμ ΒΟπογιιπὰ ροῃ)- 
Ρἰ8. οἷαί! 1118 οπληΐα ἱπβρίοἰθπ 8 βοηρογ [)οὶ ἰηἰπλήοδπι 
ΤΠ βρη 8 Βοηἰοη δι οχἰβ(ἰπηδηϊ 86 Υἱίδίαιγοβ. 58 ρα διιέϑῃι οἱ 
ΤΩ] ΟΒ ϑογαπι ααΐ ἰῃ ροἰοϑίδι 8 βαηΐ Θομϑι (αἱ, χυΐ ρετ- 
βι.88] βυπὶ δι 80 ρ6 6 δπισογυπιὶ ποροίία, Ὀδηα ἶ8 ρδγιίεῖρος 
βΒΔησΟΪυΣ ἱπποοδηίυπι 608 το ἀθῃ8 εἰγουμηάοάϊῥ οδἰδηγίδι!- 
5 ἱπουγδ Πὰ8,, (Ὁ]]8οὶ ππδ!ση δ 18 ἀδοερίίοης ἀθεὶρίοι.- 
Εἰθὺ8 ἱπιρογϑη( [πὶ 58: Πρ] 6 πὶ χοἰ δίδιμ. Οοηίδιηρϊδεί δυ- 
ἴοι Ἠοϑί, ποῦ ἴδηι οχ γοϊογίδυ8 υἱ ἰγτδαϊαϊπγαβ Ὠἰςίογ 
οχαυϊγοηΐοβ γ08 ΄φυδουπηαυ δὰ ροᾶδ5 ἱπὴρίθ βυπί οΘοπβαῃν 
τηδῖδ Θθογυπὶ ααΐ ἱηάϊρτια ἀοηηϊπαίίομα ργοπηυῶς ροβίξοτὰ 
ΟοΙταρίεϊα, οἱ δἰϊθπάδγα δα δᾶ χιιᾶ ροβὲ ἴξθροὸ, χῃοπιοᾶο γε- 
βηυπι ἰγϑηαυ  πι ομληΐ 8 Πομιΐηΐ δυ}.9 οὐπὶ Ρδ6Θ. Ῥγαθοδ. 
08 υἱδηί68 πη [10 0008, οἱ 4 Δα φοῃδροοίυπη γϑηῤυπὶ 
αἰ υάϊοδηῦθθ βοηροῦ οὐπὶ δοαυίογο οὐσαγδιι.. Εἰδηΐμ) ΑἸδη 
Αἰηδάδίἱ Μδοθάο,, γούθγᾶ ΔΙ ΙΒῃ08 ἃ ῬΘγβΔΓΊἢΣ 5διισυΐῃα, οἱ 
ἸηΪ]πῈ ἀἰδίδηβ ἃ ποϑίγα ᾿δηϊρηίϊίδία, ρογοσγίπυβ ἃ ποδὶβ 
ϑυδοορίυβ, ΟΟ᾽ϑθου 05 65( 4ηδη) ΠΔΘΠΊῸΒ ἜΓΡᾺ ΟἸΠη6Π 26 Π- 
ἰθηλ Πυμηδηϊ δίεπι 60 ϑαυθ, υἱ Δρροὶ]αγοίαγ ποϑίογ μαῖογ, 

οἱ δάογδίιιβ 80 οπγῃΐθυ8, δϑοιῃ δπη γορδι5 (ΠγοΩΐ ρογβοῦϑιη 

βέγογοῖ, ΝΟη ἴδγθη8 δυιΐθαι βαρογ ἰ πὶ βίυάυϊ! ρῥεϊποϊραίυ 

ὈΓΙΤΑΓΘ 05, οἷ Βρί γϊι, οἱ ποβίΓΠΠὶ 58] γαίογοθη δ. 6 ομὔχγηΐα 

Ὀοηοίδοίογοιμ Μδγἀοοίμβουηι, οἱ ἰηου ρδίδηι γοσηὶ οοῃϑογίδιη 

ΕΒ1ΠΟΓ οὐτὰ υηΐϊνογβᾶ μογυπι βοηΐο τη} Εἰ ρ] εἰθυς ἀγ οϊογΌτη 

ἀδοορίἰοηΐυ8 ροίθηβ δ ρον Ἰ0Ώ6Π). : Ρ6Γ ἢ05 δηἰπὶ ποΐοβ 
Ῥυΐϊανὶϊ πδοίυ8 Π08 ἀθβοϊδίοβ,, Ῥογβδγυπι ἱπηρογίαπι δὰ Μα- 

ΟΟθΠ88 ἰγΓδηϑίογγα. ΝΟΒ δυΐθηι ἰγδαϊ 08 ἃ ἰ6Γ οχἑ (ἰ4}} {110 δὰ 

Ρεγαϊἰοηοηὶ 7 8808 ἰμγθηϊπμυ8 ΠΟῚ 6586 Πηδ]οῆοοβ, βορὰ 
᾿ιδιἰβ5ἰπλ8 συ δογιδγὶ ἰερί θα 8, 6556 διυιΐθπὶ ἢ] 108 8} {185ἰ πὶ, 

ΤΩΔΧΙ ΠΣ, ΥἱΥΘΏ1|8 οὶ, αυὶ ἀϊγοχὶῖ οἵ που 8 οἱ τῃηδ)οεῖ νας 

ποϑίγί5 γορῆιηι ἰῃ ρυ]ομουσί ηἃ ἀϊβροβι(ἰοηθ. Βοοῖο ἰχίταγ [ἃ- 

οἰοιἰβ Ὡ0ἢ υἱδηίθ8 Πκἰδαοὶδ ἃ) ΑΙ δὴ Αἰδαδιἱ ᾿ἰ 65 : οῸ 

αᾳυοὰ ἰρ86 φυὶ ἢδς πη] 118 681 ἀρυὰ δυβδγιπ) ροτγίδ8 οχζυοὶ- 

ἔχῃ 68ὲ οὑπὶ ἰοίᾶ (Δη} ἶ8, ἀἰσηυη 60 4υἱ ομηηΐδ ἰοηοὶ ἤθὸ 

γοϊοοϊϊον γοἀάοηίο οἱ ἡπαϊοίαπι. ἘχοΙηρίᾶγ δυίοα ορίδίοῖδ᾽ 



ΕΒΤΒΕΆ. 

σὺν τῇ πανοιχίᾳ, τὴν χκαταξίαν τοῦ τὰ πάντα ἐπιχρα- 
τοῦντος Θεοῦ διατάχους ἀποδόντος αὐτῷ χρίσιν. Τὸ δὲ 
ἀντίγραφον τῆς ἐπιστολῆς ταύτης ἐχθέντες ἐν παντὶ 
τόπῳ, μετὰ παῤῥησίας ἐᾶν τοὺς Ἰουδαίους χρῆσθαι τοῖς 
ἑαυτῶν νομίμοις, καὶ συνεπισχύειν αὐτοῖς, ὅπως τοὺς ἐν 
καιρῷ θλίψεως ἐπιθεμένους αὐτοῖς ἀμύνωνται τῇ τρις-- 
και αξτη τοῦ δωδεχάτου μηνὸς ἀδὰρ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ 
ταύτην γὰρ ὃ τὰ πάντα δυναστεύων Θεὸς ἀντ᾽ ὀλεθρίας 
τοῦ ἐχλεχτοῦ γένους ἐποίησεν αὐτοῖς εὐφροσύνην. Καὶ 
ὑμεῖς οὖν ἐν ταῖς ἐπωνύμοις μῶν ἑορταῖς ἐπίσημον 
ἡμέραν μετὰ πάσης εὐωχίας ἄγετε, ὅπως καὶ νῦν χαὶ 
ἐβεῖ ταῦτα σωτηρία ἡ ἡμῖν χαὶ τοῖς εὐνοοῦσι Πέρσαις, 
τοῖς δὲ ἡμῖν ἐπιδουλεύουσι μνημόσυνον τῆς ἀπωλείας. 
Πᾶσα δὲ πόλις ἣ χώρα τὸ σύνολον, ἥτις κατὰ ταῦτα μὴ 
ποιήση,, δόρατι καὶ πυρὶ χαταναλωθήσεται μετ᾽ ὀργῆς᾽ 
οὗ μόνον ἀνθρώποις ἄδατος, ἀλλὰ καὶ θηρίοις χαὶ πε- 
τεινοῖς εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον ἔχθιστος χατασταθήσε- 
«αι. Τὰ δὲ ἀντίγραφα ἐχτιθέσθωσαν ὀφθαλμοφανῶς ἐν 
πάσῃ τῇ βασιλεία, ἑτοίμους τε εἶναι πάντας τοὺς Ἰου- 
δαίους εἰς ταύτην τὴν ἡμέραν, πολεμῆσαι αὐτῶν τοὺς 
ὑπεναντίους. 

14. Οἱ μὲν οὖν ἱππεῖς ἐξῆλθον σπεύδοντες τὰ ὑπὸ τοῦ 
βασιλέως λεγόμενα ἐπιτελεῖν " ἐξετέθη δὲ τὸ πρόςτταγμα 
χαὶ ἐν Σούσοις. 

15. Ὁ δὲ Μαρδοχαῖος ἐξῆλθεν ἐστολισμένος τὴν βα- 
σιλικὴν στολὴν, χαὶ στέφανον ἔχων χρυσοῦν, χαὶ διά-- 
δημα βύσσινον πορφυροῦν ἰδόντες δὲ οἱ ἐν Σούσοις 
ἐχάρησαν. 

16. Τοῖς δὲ Ἰουδαΐοις ἐγένετο φῶς χαὶ εὐφροσύνη 
17. κατὰ πόλιν χαὶ χώραν, οὗ ἂν ἐξετέθη τὸ πρός-- 

ταγμα᾿ οὗ ἂν ἐξετέθη τὸ δ μῶν χαρὰ χαὶ εὐφροσύνη 
τοῖς Ἰουδαίοις, κώθων χαὶ εὐφροσύνη. Καὶ πολλοὶ τῶν 
ἐθνῶν περιετέμοντο, καὶ ἰουδάϊζον διὰ τὸν φόθον τῶν 
Ἰουδαίων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄. 

Ι. Ἐν γὰρ τῷ δωδεχάτῳ μηνὶ, τῇ τριςχαιδεκάτη, 
τοῦ μηνὸς, ὃς ἐστιν ἀδὰρ. παρῆν τὰ γράμματα τὰ γρα- 
φέντα ὑπὸ τοῦ βασιλέως. 

4. Ἔν αὐτῇ τῇ ἡμέρα ἀπώλοντο οἵ ἀντιχείμενοι τοῖς 
Ἰουδαίοις οὐδεὶς γὰρ ἀντέστη, φοδούμενος αὐτούς. 

8. Οἵ γὰρ ἄρχοντες τῶν σατραπῶν, χαὶ οἵ Ἂν τὐ μον, 
χαὶ οἱ βασιλιχοὶ γραυματεῖς ἐτίμων τοὺς Ἰουδαίους " 
ὃ γὰρ ὙΠῸΣ Μαρδοχαίου ἐνέχειτο αὐτοῖς. 

4. Προςέπεσε γὰρ τὸ Ἐρ ΠΕ Ο τοῦ βασιλέως ὀνο-- 
μασθῆναι ἐν πάση τῇ βασιλείᾳ. 

6. Καὶ ἐν Σούσοις τῇ πόλει ἀπέχτειναν οἱ Ἰουδαῖοι 
ἄνδρας πενταχοσίους, 

7. τόν τε Φαρσαννὲς, χαὶ Δελφὼν, καὶ Φασγὰ, 
8. χαὶ Φαραδαθὰ, χαὶ Βαρεὰ, χαὶ Σαρόαχὰ, 
9. χαὶ Μαρμασιμὰ, χαὶ ουφαῖον, καὶ Ἀρσαῖον, 

καὶ Ζαῤουθαῖον, 
10. τοὺς δέχα υἱοὺς ἡ τς ̓Ἀψμαδαθοῦ Βουγαίου τοῦ 

ἐχθροῦ τῶν Ἰουδαίων, καὶ διήρπασαν ον 
1:. ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ. ᾿Επεδόθη τε ὃ ἀριθμὸς τῷ 

βασιλεῖ τῶν ἀπολωλότων ἐν Σούσοις. 
12. Εἶπε δὲ ὁ βασιλεὺς πρὸς Ἐσθήρ’ Ἀπώλεσαν οἵ 

Ἰουδαῖοι ἐν Σούσοις τῇ πόλει ἄνδρας πενταχοσίους, ἐν 
δὲ τῇ περιχώρῳ πῶς, οἴει, ἐχρήσαντο; Τί οἦὖν ἀξιοῖς 
ἔτι, χαὶ ἔσται σοι; 

ΥΕτυϑ ΤΕΣΤΑΝΈΝΤΟΝ. -- ᾿1. 

κρ. ΙΧ. 49 

διυΐυ8 οἀθηΐο8 ἐπ οπιηΐ 000, οὐ ΠΡογίδία ροστη ἰδι18 7- 
ἄδθοβ υἱὶ 5 ἷβ Ἰορἐ {Ππ|15., οἱ διἀπκίηίουϊο 8118 οἱβ, υἱ [108 αυὶ 

ἴῃ δ6 ἰῃ ἰθηρογα ἐγ θυ δ! οἢἿ8 ἰπϑυττοχογδηΐ, υἱοἰδοδηΐυτ 

ἀἰο ἰεγἰδἀδοίπια ἀποάδοίτη! πηθης18 δὰδν δδιϊοπὶ ἀΐδ : ἤδῃς 
δηΐπὶ οπηηίαπ) ἀπ παῖον Πδι18 ργὸ ρογϊ θη οἰδοιΐ σοηογίβ 
[ϑοἰΐ οἷς ᾿ωἰἰ απ. Εἰ γοβ ἰχίίυγ ἰῃ ἱποῖγ 5 γϑϑίγὶ 8 [δεν 8- 
ἘΠ θυ5 ἱπδίξηθηι ἀΐδηλ οὰπι Οπγηΐ [εἰ ἀρίία, αἱ οἱ πυης οἱ 
Ῥοϑί ἴβδθῸ 88}0.8 81 Ποῦ 8 οἱ 118 φαΐ ΒδΠΘΥΟΙΪ  βυηί Ῥαγβίβ, 8 
δυίοπι 4} ΠΟΡὲΒ ἰῃβ᾽ ἀἰδηίγ τηθηπογία!α ρογαϊἰοπίβ. ΟὨϊηΐ8 
δυΐθῃι οἰ 88 γ6ὶ ργουίποία ομμπίῃο, 7085 δϑοουπάυπι [γ8δ6 
ΒΟῚ ἰδοεγί,, μδβίδ οἱ ἱφτιὶ οοηϑυτηοίογ οππὶ γᾶ ; ἤθη βοϊυηι 
Βοπηηΐθυβ ἰηνὶα., βϑὰ οἰΐδπλ βαβίϊβ οἱ νοϊδί!δυβ ἰπ Θἴγηθ 
ἰδηρυ8 οὐϊοκἰββίῃηᾶ γρὰἀδίυγ, χορ αγίδ δυΐθῃη ΡΓΟρΡΟηδΔη- 
ἰὰγ Υἱ δ  ὈΓΠ 6 τ ἰῃ ΟΠΠΠὶ ΓΟηο,, ραγαίί χα βἰηξ ομγηθα Φυάεί ἰη 
ιδῆς ἀΐξι), ἀθθθῖϊαγο βυ08 δά οσβδγίοϑ. 

14. Ἰρ!ν ἰρϑὶ χυϊάδαι Θχαϊί6 5 οχίσογαηΐ [δδιἰδηΐθα οὰ 
΄υῶ ἃ Γερο ἀϊοία ἐγϑδηΐ ρεγῆοογθ : ργοροδίίυπη 68ὶ δυΐδθηι 
οἀϊοίυπι οἰἰδη) ἰῃ 518. 

15, Μαγάοοϊιεβυβ δυΐοπι) ργοοθβϑβὶβ ογηδίαβ γοβδὶὶ βίοϊδ, 
Εἰ ΟΟΓΟΏ2Πὶ ]ΔΡΘΏΒ δυγοδη, οἵ ἀἰδάδηχα Ὀγβϑίμιιπι ρυγρα- 
ΓΘΌΙΩ : Υἱἀθῃ (68 διιίοτ φαΐ ἰῃ ϑυδὲ8 γανίδὶ βυηΐ, 

16. υάεεῖ8 Δυΐοπι (δοία 68 Ἰαχ οἱ ᾿:ο {8 
17. ΡῈΓ αἰν!(Δίοπι εἴ ργουϊποίαπι, υθἰουτηαα8 ργοροβί θὰ 

ἰυογαῖ δαἀϊοίιπ) : υδἱουμηχυδ ργοροβίζαμ (ὑδγαΐ οἀϊοίαπι, 
ξδυάϊΐυπι οἱ ᾿:ε Τυά εἶδ, Θρυ]αῖϊο οἱ Ἰφ ἰεἶα. ἘΠ πλ}} εχ 
βεηι 65 οἰγουπιοίἀοθδηίαγ, οἱ ᾿υἀδίζαθαηΐ ργορίου {ἱπηογθιι 
Φυάερογθῃ,. 

ΟΑΡΟΤ. ΙΧ. 

ΠῚ. Ἰῃ ἀυοάθαϊαιο δηἰπὶ τηδῆ86, ἰοτιἰδἀθοίπια τηδηείδ, αὶ 
68ἰ δάδσ, δἀθγδηΐ 1Π{|6γ8θ βοσὶ ρίδε ἃ γθζθ. 

ἃ. ἴῃ οδάδη ἀΐδ μογίασυηὶ χαΐ δνδγβα δηΐων Τυΐροίδ -: 
Ὠ0}]ὰ8 Θηΐαλ οοηΐγᾶ βίοι, {ἰπγ6 8 608. 

3. Ῥγίποῖραβ δηΐμ 8δίγαρδγιηι, οἱ ἱγταπηΐ, οἱ γοὶΐ βογί Ὅ8 
Ποπογδθδηΐ 70 8508 : [ἰΠ10Γ οὨΐπὶ Μαγάοοϊμοί ἱπουθυοτγαί οἶδ. 

4, Αὐἀγρηογαὶ οἷ οἀϊοίυπι γοσίβ αἱ ὨΠομηϊηδίυβ 6886 ἰῃ 
ΟἸΠηΐ ΓΟΒΠΟ. 

θ. Εἰ ἰη δυπὶ8 οἰν ἰδία ἰηίογίθοοεγυηξ Τυάδ νἱγοβ χυΐη- 

βεηΐοβ, 
7. οἱ Ῥῃδγδδηῃθβ, οἱ Ὀοίρῆοη, οἱ ῬΏΔΒΡΆ, 
8. οἰ Ρ]ιαγδάδίῃδ, οἱ Βαγοᾶ, οἱ ϑαγθδοδ, 

9. οἱ Μαγῃγδϑίηδ, οἱ Βυρμοουμι, οἱ Αγβϑυύπι,, οἱ Ζαῦυ- 
ἰδρΌ, 

10. ἀδοϑη ἢ] 08 Αἰθδηὴ Αὐηδάδιμί Βυρδοὶ ἰπίηνοὶ 7υ.ἀ4850- 
τῦπι, οἱ ἀἰϊγρυογυηί 

11. ἐπ οδήδη ἀΐθ. ἘΠ ἀδίῃβ 6ϑὲ Ὠυπ6 18 σορὶ θογῦπι σαὶ 
Ραγίογαηΐ ἴῃ διιδἰβ. 

᾿ 42, Ὠἰχὶϊ δυΐοῃ τὸχ δὰ Ἐβίῃπου : Ῥογοιηθγθηῖ Τυδροὶ ἰῃ 
ϑιυιὶβ οὐνίϊλί6 Ὑἱγοβ φυϊηροπίοβ, ἱπ δι δοθηίθ δυΐθμ αυο- 
τηοὰο, ῥΡυΐδβ, υδὶ δυηι Ὁ Ουἱά ἰφίίας ροδία!δ5 διρρίϊις, εἱ 
ογὶε {|0ἱ} 
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12. Καὶ εἶπεν ᾿Εσθὴρ τῷ βασιλεῖ: Δοθήτω τοῖς Ἰου- 
δαίοις χρῆσθαι ὡςαύτως τὴν αὔριον, ὥςτε τοὺς δέχα 
υἱοὺς ᾿Αμὰν χρεμάσχι. 

ι4. Καὶ ἐπέτρεψεν οὕτως γενέσθαι, χαὶ ἐξέθηχε 
τοῖς Ἰουδαίοις τῆς πόλεως τὰ σώματα τῶν υἱῶν ᾿Ἀψμὰν 
χρεμάσαι. 

ι5. Καὶ συνήχθησαν οἱ Ἰουδαῖοι ἐν Σούσοις τῇ 
τεσσαρεςχαιδεχάτη τοῦ ἀδὰρ, χαὶ ἀπέχτειναν ἄνδρας 
τριαχοσίους, καὶ οὐδὲν διήρπασαν. 

ι6. Οἱ δὲ λοιποὶ τῶν Ἰουδαίων οἵ ἐν τῇ βασιλεία 
συνήχθησαν, καὶ ἑαυτοῖς ἐθοήθουν, χαὶ ἀνεπαύσαντο 
ἀπὸ τῶν πολεμίων ἀπώλεσαν γὰρ αὐτῶν μυρίους πεν- 
ταχιςχιλίους τῇ τριςκαιδεχάτη τοῦ ἀδὰρ, χαὶ οὐδὲν 
διήρπασαν. 

1). Καὶ ἀνεπαύσαντο τῇ τεσσαρεςκαιδεχάτη τοῦ 
αὐτοῦ μηνὸς, χαὶ ἦγον αὐτὴν ἡμέραν ἀναπαύσεως 
ἀετὰ χαρᾶς χαὶ εὐφροσύνης. 

18. Οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἐν Σούσοις τῇ πόλει συνήχθησαν 
χαὶ τῇ τεσσαρεςχαιδεχάτη, καὶ ἀνεπαύσαντο" τἰβ δὲ 
καὶ τὴν πεντεχαιδεχάτην μετὰ χαρᾶς χαὶ εὐφροσύνης. 

19. Διὰ τοῦτο οὖν οἱ Ἰουδαῖοι οἱ διεσπαρμένοι ἐν 
πάσῃ χώρᾳ τῇ ἔξω ἄγουσι τὴν τεσσαρεςκαιδεχάτην τοῦ 
ἀν ἡμέραν ἀγαθὴν μετ᾽ εὐφροσύνης, ἀποστέλλοντες 

ὃ μερίδας ἕχαστος τῷ πλησίον. 
20. Ἔγραψε δὲ Μαρδοχαῖος τοὺς λόγους τούτους εἰς 

βιδλίον, καὶ ἐξαπέστειλε τοῖς Ἰουδαίοις, ὅσοι ἦσαν ἐν 
τῇ Ἀρταξέρξου βασιλείᾳ, τοῖς ἐγγὺς καὶ τοῖς μακρὰν, 

21. στῆσαι τὰς ἡμέρας ταύτας ἀγαθὰς, ἄγειν τε τὴν 
τεσσαρεςκαιδεκάτην καὶ τὴν πεντεχαιδεχάτην τοῦ ἀδάρ᾽ 

22. ἐν γὰρ ταύταις ταῖς ἡμέραις ἀνεπαύσαντο οἱ 
Ἰουδαῖοι ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν" καὶ τὸν μῆνα ἐν ᾧ 
ἐστράφη αὐτοῖς, ὃς ἦν ἀδὰρ, ἀπὸ πένθους εἰς χαρὰν, 
χαὶ ἀπὸ ὀδύνης εἰς ἀγαθὴν ἡμέραν, ἄγειν ὅλον ἀγαθὰς 
ἡμέρας γάμων χαὶ εὐφροσύνης, ἐξαποστέλλοντες με.- 
ρίδας τοῖς φίλοις καὶ τοῖς πτωχοῖς. 

48. Καὶ προςεδέξαντο οἱ Ἰουδαῖοι, χαθὼς ἔγραψεν 
αὑτοῖς ὃ Μαρβογαΐος: 

Δ. πῶς ᾿Αμὰν Ἀμαδαθοῦ ὁ Μαχεδὼν ἐπολέμει αὐ-- 
τοὺς, χαθὼς ἔθετο ψήφισμα χαὶ κλῆρον ἀφανίσαι αὐὖ- 
τοὺς, ΄ 

26. χαὶ ὡς εἰςῆλθε πρὸς τὸν βασιλέα, λέγων χρε-- 
μάσαι τὸν Μαρδοχαῖον: ὅσα δὲ ἐπεχείρησεν ἐπάξαι 
ἐπὶ τοὺς Ἰουδαίους χαχὰ, ἐπ᾽ αὐτὸν ἐγένοντο, καὶ ἐχρε- 
μάσθη αὐτὸς, χαὶ τὰ τέχνα αὐτοῦ. 

36. Διὰ τοῦτο ἐπεχλήθησαν αἱ ἡμέραι αὗται Φρου- 
ραὶ διὰ τοὺς χλήρους, ὅτι τῇ διαλέχτῳ αὐτῶν καλοῦνται 
Φρουραὶ, διὰ τοὺς λόγους τῆς ἐπιστολῆς ταύτης, χαὶ 
ὅσα πεπόνθασι διὰ ταῦτα, καὶ ὅσα αὐτοῖς ἐγένετο, 

27. καὶ ἔστησε. Καὶ προςεδέχοντο οἱ Ἰουδαῖοι ἐφ᾽ 
ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τῷ σπέρματι αὐτῶν χαὶ ἐπὶ τοῖς προς- 
τεθειμένοις ἐπ᾽ αὐτῶν, οὐδὲ μὴν ἄλλως χρήσονται. Αἴ 
δὲ ἡμέραι αὗται μνημόσυνον ἐπιτελούμενον κατὰ γε- 
νεὰν χαὶ γενεὰν, χαὶ πόλιν, καὶ πατριὰν, χαὶ χώραν. 

3... Αἰ δὲ ἡμέραι αὗται τῶν Φρουραὶ ἀχθήσονται εἰς 
τὸν ἅπαντα χρόνον, χαὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν οὐ μὴ 
ἐχλίπη ἐκ τῶν γενεῶν. 

40. Καὶ ἔγραψεν Ἐσθὴρ ἣ βασίλισσα, θυγάτη 
Ἀμιναδὰῤ, μι εἰ ἰδ 
τὸ, τε στερέωμα τῆς ἐπιστολῆς τῶν Φρουραί. 

ΕΣΘΗΡ. Κεφ. Θ΄. 

18. ἘΠ ἀἰκὶς ΕΔΉ] ΕΓ γορὶ : θεῖν Ζυάεοίβ υἱ υἱδηίυγ αἰδνκὶ- 
Ἰογ ογα8, υἱ ἀφοθπὶ Π] 08 Απιδῃ ϑυδροπάληϊ. 

(4. Εἰ ρογιηβϑ τὸχ δἱς ἢουὶ, οἱ ρογιηϊϑὶ! ᾿υἀδοὶβ εἰν δ 15 
οὐτρογὰ []Ἰούἢ) ΑΔ ϑυΘρΟΠάοΓΟ. 

15. Εἰ οηρτορβδὶ βυηΐ Τυάοὶ ἰη δυ 85 χυδγίδαοεὶπιδ δάδυ, 

οἱ οοαἰἀογυηὶ Υἱγοβ ἰγοοθπίοβ, οἱ Ὠἰ}}} αἰγὶ ραδγυηῖ. 

16. Οείογὶ δυίοηι ὁχ 7 πἀδο.8 χυὶ ἰῃ γορῆο σοηρτορδί! βυπὶ, 

οἱ βοίρ808 δάινδθδηΐ, οἱ γοαυϊουογυηΐ Δ} ᾿Οϑ ἴὈ08 : νογο- 
τογιηϊ οηΐπ) ὁχ οἷ5 φυϊηάοοίπι αν} ἀἰς ἰοτι Δ οοἰπιδ διϊδσ, 
οἵ ἷ 81} αἰγὶ ρυσγυηί. 

17. Εἰ τγοχυϊονογυηί αυδεηίδαἀοοίπια οἰ υδϑάσπι), πηθηβίβ, οἱ 
οβογυηί ἀΐοῃι {πὶ τοχυΐοιϊβ οὐπὶ σδυάίο οἱ ᾿:Ε{{|8. 

8. Τυάδαοὶ δυίΐίοη φαΐ ἰῃ 5ι.515 εἰν Δία οοηστομαί! βιηὶ 
οἰἶδπ) ᾳυδγίδἀοοίηηδ, οἱ τοαυϊογογιηΐ : ορβογαηί δηΐθπὶ οἱ 
φυϊηϊδηγάδοϊπλδηι οιπὶ ραυάϊο οἱ ἰδοε{{ἰ8, 

(9. Ρτγορίογ ποὺ ἰχίαγ Ζυάεθὶ φυὶΐ ἀἰϑδοπηηδῖ! δυηὶ ἴῃ 
οπιηΐ τορίοηθ 4085 οτίγα ΠΔΌΓΟΘ δρυηΐ αυδιίδηπμ οἰ πηλ πη 
διδν ἀΐδηι Ροηδη οὐπὶ ἰεοἰἰ 8, πὐἰ(ἰΘη.6 8 ρᾶγίο8 ὑπυϑαυΐε- 
46 ρΓΟΧ ΠΟ. 

40. ϑουρϑί! δυίοθηι Μαγοοϊϑουδ τοῦδ ἰδ. ἰῃ [ἰδγο, οἱ 
τηΐδὶὶ Τυάδείδ,, φυϊουαυθ ογδηὶ ἰὴ ΓΟΠΟ Ατίδχθγβίβ, 118. φαΐ 
ῬΓΟΡΘ εἱ ἰἶ8 φυὶ ἰοηβθ, 

41. υνἱ δἰδίιογοηϊ ἀϊθ8 ᾿Ὸ8 ὈοΠπΟΒ, οἱ σα γαγθηΐ 40.8Γ- 

ἰδηγάοαίπηδηι οἱ χυϊηίδηγθοϊπιδπὶ δ δᾶγ : 

42. ἴῃ [εἶδ οηἰπὶ ἀΐοθαβ γοχυϊονογυηΐ Ζυάαοί δἷν ἰπίην οἶδ 
8} 8 : οἱ πιρη 56 ἰῃ 400 ἰΔεῖδ 681 οἱβ σοηγογϑίο, ααυὶ ογδὶ 
δάδι, ὁχ Ἰαοία ἰῃ σαυάϊΐυπι, οἱ χ ἀοίογα ἰῇ Ὀοπδηὴ ἀΐδθιῃ, 

ὁΟΙοὈγαγοηΐὶ ἰοίυσι 0208 ἀΐδ8 πιιριἱἀγυπὶ οἱ ἰδοιἐεἰώο, τι {6 ἢ- 
(68 ρᾶγί68 δπηΐείβ οἱ πιθηδίοϊδβ. 

43. Εἰ δυϑοορογυηῖ ἀεί, βίου! 5ογ ρ811 οἰ8 ΜΠ ἀγἀοοϊιθαβ : 

44. αυοιηοο Αῃλδη Απιδάδίῃί Μδοθὰο ἱπρυσηδθδὶ 006, 
δου! μοδυογδὶ ἀφογοίαηι οἱ βογίθῃῃ ἀθθηάϊΐ 608, 

45. οἱ υἱ ἰηίγδυὶ! δὰ τόξο, ἀΐοθηβ βυβροηάογοῖ Μδγάο- 
Οἰδουπι : ΖιβρΟΌΠΊαΙΙ6 ὙΘΓῸ ἀϑογοϑϑὺδ ὁδὶ ἱπάθοογο δυροῖ 
Φυάξοροβ πιᾶῖὶδᾶ, 80Ρ6. ἰρϑυῃ) ουθηογυηί, οἱ ϑυϑροηϑυθ οδί 

ἰρβ6, οἱ {ΠῚ} 68. 

426. Ῥγορίογ πος γοοδίϊ δυμί ἀΐθδ ἐ}}} Ρητυγα ργορίος βοσίοβ, 
χυοηίδηι ᾿ἰησυδ δογα) νοσδηΐιγ ΡΠ ΓιΓθθ, ΡῸΓ Ὑογδ Ορΐ- 
δίοἰα' ἢυ}8, οἱ φυξρουηαδ ρΡαβϑὶ δυηΐ ργορίογ ἰιθο, οἱ 4υ8- 
ΟαΠ4116 ΟΥ̓ΘΠΟΙΙΗΐ ἰρ588, 

47. οἱ βἰδίυϊ. Εἰ βυδοορογυηΐ Ψυ(οοὶ ΒΌΡΟΡ 86 οἱ ϑ0} ὁ 
ΒΟ Θἢ ϑυυ) Οἱ ΒΌΡΟΓ Δρροϑίίοβ δὰ ᾿'ρ808, ΠΟῸ δ8Ππ6 δ᾽ ἴον 
υἱοηίυγ. Ὠ168 δυΐδηη ἢ πιριηογίδ!6 ρογίδοϊυ τ ρῸΓ ργοβοηίθπι 
οἱ ργοβοπίοαι, οἱ οἰ ἰΔίοπι, οἱ ρδίγίδηι, οἱ γοφίοἤθη. 

48. Ὠ͵ο58 δυίΐοη ἢΐ ἰρβογυπι) Ρ]ιγυγῆθ ΟΟἰοὈγΑὈσΓ ἰῃ 
οἴπὸ ἰδ Ρ8, 6ἱ τηθηλοῦίδ οογυπι Ποη ἀοίοϊοί ἃ σομογδί!ο- 

ὨΪθ05. 

29. Εἰ βογίροίὶ Ἐβιθον γορίηδ, ἢἰϊα Αἰ πάλῃ, οἱ Μαγάο- 
αρδοχαῖος ὃ Ἰουδαῖος, ὅσα ἐποίνσαν,  οἴμδδβ Φυάφουιβ, αυφουπηυο ἰδοογαηῖ, εἴ θττηδηιοηΐυ 

ορίβί0]. ἱρδογιηλ ΡΠ γυγθ. 



ΕΘΤΒΕΒ. 

81. Καὶ Μαρδοχαῖος χαὶ ᾿Εσϑὴρ ἡ βασίλισσα ἔστη- 
σαν ἑαυτοῖς χαθ᾽ ἑαυτῶν, καὶ τότε στήσαντες χατὰ τῆς 
ὅγιείας ἑαυτῶν καὶ τὴν βουλὴν αὐτῶν. 

8. Καὶ Ἐσθὴρ λόγῳ ἔστησεν εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ 
ἐγράφη εἰς μνημόσυνον. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1΄. 

τ, Ἔγραψε δὲ ὃ βασιλεὺς ἐπὶ τὴν βασιλείαν τῆς τε 
γῆς καὶ τῆς θαλάσσης" 

4. χαὶ τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ χαὶ ἀνδραγαθίαν, πλοῦτόν 
τε καὶ δόξαν τῆς βασιλείας αὐτοῦ, ἰδοὺ γέγραπται ἐν 
βιδλίῳ βασιλέων ΠΠερσῶν καὶ Μήδων εἰς μνημόσυνον. 

3. Ὁ δὲ Μαρδοχαῖος διεδέχετο τὸν βασιλέα Ἀρτα- 
ξέρξην, χαὶ μέγας ἦν ἐν τῇ βασιλείᾳ, καὶ δεδοξασμένος 
ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων - χαὶ φιλούμενος διηγεῖτο τὴν ἀγω- 
γὴν παντὶ τῷ ἔθνει αὐτοῦ. ᾿ 

ς. Καὶ εἶπε Μαρδοχαῖος: Παρὰ τοῦ Θεοῦ ἐγένετο 
ταῦτα. 

5. Ἐμνήσθην γὰρ περὶ τοῦ ἐνυπνίου οὗ εἶδον περὶ 
τῶν λόγων τούτων’ οὐδὲ γὰρ παρῆλθεν ἀπ᾽ αὐτῶν λόγος. 

8. Ἧ μιχρὰ πηγὴ ἣ ἐγένετο ποταμὸς, καὶ ἦν φῶς 
χαὶ ἥλιος χαὶ ὕδωρ πολύ. ᾿Εσθήρ ἐστιν ὁ ποταμὸς, ἣν 
ἐγάμησεν ὃ βασιλεὺς, καὶ ἐποίησε βασίλισσαν. 

7. Οἱ δὲ δύο δράχοντες, ἐγώ εἰμι χαὶ Ἀμάν. 
8. Τὰ δὲ ἔθνη τὰ ἐπισυναχθέντα ἀπολέσαι τὸ ὄνομα 

τῶν Ἰουδαίων. 
9. Τὸ δὲ ἔθνος τὸ ἐμὸν, οὗτός ἐστιν ἐ ὐτρνς οἴ βοήσαν- 

τες πρὸς τὸν Θεὸν, χαὶ σωθέντες. Καὶ ἔσωσε Κύριος 
τὸν λαὸν αὐτοῦ, χαὶ ἐῤῥύσατο Κύριος ἡμᾶς ἐχ πάντων 
τῶν χαχῶν τούτων χαὶ ἐποίησεν ὃ Θεὸς τὰ σημεῖα, 
χαὶ τὰ τέρατα τὰ μεγάλα, ἃ οὐ γέγονεν ἐν τοῖς ἔθνεσι. 

10. Διὰ τοῦτο ἐποίησε χλήρους δύο, ἕνα τῷ λαῷ τοῦ 
Θεοῦ, χαὶ ἕνα πᾶσι τοῖς ἔθνεσι. 

π. Καὶ ἦλθον οἱ δύο κλῆροι οὗτοι εἰς ὥραν χαὶ χαι- 
ρὸν, χαὶ εἰς ἡμέραν χρίσεως, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ 
πᾶσι τοῖς ἔθγεσι. 

12. Καὶ ἐμνήσθη ὃ Θεὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, χαὶ ἐδι-- 
χαίωσε τὴν χληρονομίαν αὐτοῦ. 

13. Καὶ ἔσονται αὐτοῖς αἱ ἡμέραι αὗται ἐν μηνὶ ἀδὰρ 
τῇ τεσσαρεςχαιδεχάτη, χαὶ τῇ πεντεχαιδεχάτη τοῦ 
μηνὸς, μετὰ συναγωγῆς χαὶ χαρᾶς χαὶ εὐφροσύνης 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, χατὰ γενεὰν εἰς τὸν αἰῶνα ἐν τῷ 
λαῷ αὐτοῦ Ἰσραήλ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ’. 
1. Ἔτους τετάρτου βασιλεύοντος ΠΟ πμτίον χαὶ 

Κλεοπάτρας εἰςἤήνεγχε. Δοσίθεος, ὃς ἔφη εἶναι ἱερεὺς 
χαὶ Λευΐτης, χαὶ Πτολεμαῖος ὁ υἱὸς αὐτοῦ, τὴν προ- 
χειμένην ἐπιστολὴν τῶν Φρουραὶ, ἣν Ἧππν εἶναι 
χαὶ ἡρμηνευχέναι Λυσίμαχον Πτολεμαίου, τὸν ἐν 
Ἱερουσαλήμ. ΤΕΔΟΣ ΤΗΣ ΕΣΘΗΡ. 

ακρ. ΧΙ. 5, 

31, Εἰ Μαγάοολιδθαδ οἱ ἘδίΠ6Γ τορίηδ βίδίπογηπί ἰδὲ μοῦ 
86, Θἷ ἴυηο δἰδίιοηΐοδ ΡῈΓ 58 (Δί6π| δυδην ἰρβογυμ οἱ ὁθη- 
8. 11π| ἰρϑογαη,. 

32. Εἰ ΕΞΙΠΟΓ γ γΡῸ βίδίυϊξ ἰη δδοουϊαπι, οἱ βογ ρίαπι οδί [ἢ ἊΝ 

ΟΑΡΌΤ Χ. 

Ἷ. δουίρϑὶξ δυΐοπι ΓῈΣ δὰ γοζηιη) [ΟΥΤΩΣ οἱ Πηδγὶβ : 

2. οἱ (ογυάΐηοπ) 6}08 οἱ τηδρηοδη 8: ε05, οἱ ἀϊνὶ- 
(188 εἰ ρ]ογίδη γερῃὶ 608, Θ006 δογρία βυπὶ ἴῃ ΠὈγΟ γορυπὶ 
Ῥογβδγυη) οἱ Μϑράογυμ ἰῃ τηδιγογίδη). 

ὅ. ΜαΑγαρομδοαβ δαίοπι βεουηάυ8 ογδί ἃ γαῶο Αγίδχογθθ, 
οἱ ΠιδρηΠ8 ογδΐ ἴῃ γόζηο, οἱ ρ]ογ ἤοδίυβ ἃ 7υἀδοὶδ : οἱ δηνδίυβ 
πδιτδυδὶ οἀσοδί οῃθη Οπηΐ “θη δυ28. 

4, Εἰ ἀϊχὶὶ Μδιὰοομδουβ : Α δο ἴδοίδ βυηὲ ἰβίδ. 

5. Ἀοοογάδίυϑ ΘηΐΠ1 δ0}Π| ΒΟΠΛηΐἑ ΄συοὰ νἱάογϑιμ ἀθ γα 8 
Ὠἰβ ; ὨΟΩΌΘ Θμΐμ ργϑοίογι δ ἀ6 οἱβ γογθα μη. 

6. ῬΔΙΨΙΒ (008 αυὶ ἰδοίυ8 ὁδὶ ἤυμηδη, οἱ ογαί ἰυχ οἱ 89] 

οἱ δαυδ πιυϊδ. ΕΒ.ΠΟΓ οδί Πυϊθη, φυδηὶ τηδί τ τοηΐο ᾿ιη- 
χίί γοχ, οἱ ἰδοὶϊ γοχίῃδη. 

7. Ὅυο γξγῸ ἀγϑδοοῆθβ, 620 δῦ: οἱ Α"ηδη. 

8. ἀθηϊδβ δυΐδηι 4.80 Οομγεμογδηΐί δὰ ρογἀθηδυη) ΠῸ- 
θη ψυκδρογΌ). 

9. Ο6η85 δυΐοη) Π168, ἰκ)ὶς 6581 [βϑγδοί, αιιΐ οἰδιηδηΐθθ δὰ 
θυ, οἱ βαϊναίῖὶ. Εἰ βδί αν! Ποηγίηυβ ρορυϊυῃ βυυπι, οἱ 
οἱ  Ὀοηΐηυ8 ΠῸ08 ὁΧ ΟΠ ΠἾ 118 [818 ἷ8. : οἱ (δεϊΐ δι 8 

βίξπδ, οἱ ργοάϊ οί πιᾶσηδ, 1185 ΠοῚ βυηί (ΔοίΔ ἰῃ φοηϊ 08. 

10. Ῥτορίογ ἰοὺ (θοὶΐ βογίθβϑ ἀυ}δ8, ὕπᾶπὶ ρορυ]ὸ οί, οἱ 
ὕλη} ΟἸηἶρυΒ ροηίΐθι18. 

11. Εἰ τοποσυηΐ ἀυ βογίοθδβ ἢδ8 δά ογϑῃ οἱ ἰθηρυβ, οἱ 
δὰ ἀΐοιι ἰυἀϊοὶ!, οογδπλ Ὧ60 οἱ οπῃηΐθιι8 μοι 08. 

1. ἘΠ᾿ τοοογάδ[ιβ οδϑὲ 608 Ρορυ]ΐ 80], οἱ ᾿υδεβοανὶ! ἢ8- 
τοά᾽ αἰοτη 50 Δη,. 

13. Εἰ δγυηῖ οἷβ αἴ65 ἢ ἰῃ Ἰη6η86 δάδγ ἀΐ6 φυδιίδἀροίμηᾶ, 
οἱ φυϊηϊδἀδοίϊηη ΓηΘη 58, οἰ ϑΥΑσορλ οἱ ρδιάϊο οἱ 1ωἴἰ- 
ιἷα οογδη) Ὧ60, ῬῈΓ ὑγοβθηΐθη ἰῃ βϑθου 1 ἰῃ ΡΟΡΏΪΟ ο͵υ8 
[8γ86]. 

ΟΑΡΌῚΤ ΧΙ. 

1. ΑΠΩΟῸ υδγίο ταχηδηίο ῬίοϊοπηδοῸὺ οἱ ΟἹοοραῖγα δι(}}} 
Ὀοϑβί(πουβ, αυΐ ἀϊοοθαὶ 86 6586 βδοογαοίρπ οἱ 1, οΥ δπι, οἱ 
Ῥιοϊοπιθουβ ἢἢυ5 6708, ργοροϑίίδιη ορίϑίοϊδηχ ἰρβϑογυπὶ ῬΠΓυ- 
Γ8, Τυδηη ἀϊχογυηί 6886 οἱ ἰηἰογργοίδί ἢ) 6386 1 ὙΠ] ΔΟΠΠΠῚ 
Ῥιοϊοηχδοί, φυὶ ἰῃ Ζογιβαίθπι. ΕἸΝΙῚΒ ΕΘΤΗΕΆ. 

οὐκ εεγυμπίμν ἰπ εαὐἰέοπο ποηιαπα δὲ ἐπ. οοαΐοο Αἰδχαπαάγὶπο ΡΥ ἰοίμηι ἰἰδύηι ὑαγὶθ ἱπίογίο σία, ἐπ Ηοδτοδὶς 
σε δυτὶβ οοα οὶδιι5 ΠΟΉ 6χείαπί. Ηἰοεα ροξιηηιι5 οχ Οοπιρίμίοπϑὶ αα οοἰαίίοποπι ποείτο ἰαίίπα Ρμίσαία. 

4. "Ἔτους δευτέρου βασιλεύοντος Ἀρταξέρξου τοῦ 2. ΑΠΠΟ βθουηάο γορηδηΐο Ατίδχοῦβο ΒΟ, ὕυη8 πΐβδη, 

μεγάλου, τῇ μιᾷ τοῦ νισᾶν, ἐνύπνιον εἶδε Μαρδοχαῖος [ βοπιπίυμι Υἱάϊξ Μαγἀοοιιδδυιδ δ] υι6 δαὶ 11} Βθηνοῖ 61} Οἰδβεὶ, 
ὃ τοῦ Ἰάρου τοῦ Σεμεῖ τοῦ Κισαίου, ἐχ φυλῆς Βενιαμὶν, 

3. ἄνθρωπος Ἰουδαῖος, οἰκῶν ἐν Σούσοις τῇ πόλει" ἄν- 
6χ (τυ Βοη͵διηΐη, 

8. Ποπῖο δυάζθυδ, ὨΔὈΐ(ΔῺ8 ἰη ϑδυδὶδ οἰγ (δία : ΠΟΠΟ Πιᾶ- 
θρωπος μέγας, θεραπευτὴς ὧν ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ βασιλέως.  φηυ8, πιϊηἰδίοτ οχαίϑίξῃδ ἰῃ 80} 18 γθβίβ. 

4. 



52 ΕΣΘΗΡ. 

4, ἯΙν δὲ ἐχ τῆς αἰχμαλωσίας ἧς ἠχμαλώτευσε Να- 
ὀουχοδονόσορ ὃ βασιλεὺς Βαδυλῶνος ἐξ “ἹἹερουσαλὴμ 
μετὰ Ἰεχονίου βασιλέως τῆς Ἰουδαίας. 

6. Καὶ τοῦτο αὐτοῦ τὸ ἐνύπνιον. Καὶ ἰδοὺ φωνὴ θο- 
ρύδου, βρονταὶ καὶ σεισμὸς χαὶ τάραχος ἐπὶ τῆς γῆς. 

6. χαὶ ἰδοὺ δύο δράχοντες μεγάλοι, ἕτοιμοι προῆλ- 
θον ἀμφότεροι παλαίείιν. 

ν αὶ ἐγένετο αὐτῶν φωνὴ μεγάλη, χαὶ τῇ φωνῇ 
αὐτῶν ἡτοιμάσθη πᾶν ἔθνος εἰς πόλεμον, ὥςτε πολεμῆ- 
σαι διχαίων ἔθνος. 

8. Καὶ ἰδοὺ ἡμέρα σχότους καὶ γνόφου, θλίψις χαὶ 
στενοχωρία, χάχωσις χαὶ τάραχος μέγας ἐπὶ τῆς γῆς. 

9. Καὶ ἐταράχθη πᾶν ἔθνος δικαίων φοδούμενοι τὰ 
ἑαυτῶν χαχὰ, χαὶ ἡτοιμάσθησαν ἀπολέσθαι. 

το. Καὶ ἐῤόησαν πρὸς τὸν Θεόν: ἀπὸ δὲ τῆς βοῆς 
αὐτῶν ἐγένετο ὡσανεὶ ἀπὸ μιχρᾶς πηγῆς ποταμὸς μέ- 
γας, ὕδωρ πολύ. 

11. Καὶ φῶς χαὶ ὃ ἥλιος ἀνέτειλε, χαὶ οἵ ταπεινοὶ 
ὑψώθησαν καὶ χατέφαγον τοὺς ἐνδόξους. 

12. Καὶ διεγερθεὶς χῷ μῷ οἷ ὁ ἑωραχὼς τὸ ἐγύ-- 
πνιον τοῦτο, χαὶ τὲ ὃ Θεὸς βουλεύεται ποιῆσαι" εἶχε 
τὸ ἐνύπνιον τοῦτο ἐν τῇ χαρδίᾳ, χαὶ ἐν παντὶ λόγῳ 
ἠθέλησεν ἐπιγνῶναι αὐτὸ ἕως τῆς νυχτός. 

ΚΈΦΑΛΑΙΟΝ 18΄. 

ι. Καὶ ἡσύχασε Μαρδοχαῖος ἐν τῇ αὐλῇ μετὰ 
᾿αδαθὰ χαὶ Θάῤῥα, τῶν δύο εὐνούχων τοῦ βασιλέως, 
τῶν φυλασσόντων τὴν αὐλήν. 

. ᾿χουσέ τε αὐτῶν τοὺς λογισμοὺς, καὶ τὰς με- 
ρίμνας αὐτῶν ἐξηρεύνησε, χαὶ ἔμαθεν ὅτι ἑτοιμάζουσι 
τὰς χεῖρας ἐπιβαλεῖν Ἀρταξέρξῃ τῷ βασιλεῖ, καὶ ὑπέ- 
δειξε τῷ βασιλεῖ περὶ αὐτῶν. 

8. Καὶ ἐξήτασεν ὁ βασιλεὺς τοὺς δύο εὐνούχους αὐ- 
τοῦ, καὶ ὁμολογήσαντες ἀπήγχθησαν. ᾿ 

.. Καὶ ἐγραγο ὃ βασιλεὺς τοὺς λόγους τούτους εἷς 
μνημόσυνον, χαὶ Μαρδοχαῖος ἔγραψε περὶ τῶν λόγων. 

5. Καὶ ἐπέταξεν ὃ βασιλεὺς Μαρδοχαῖον θεραπεύειν 
ἐν τῇ αὐλῇ, χαὶ ἔδωχεν αὐτῷ δόματα περὶ τούτου. 

4. Καὶ ἦν Ἀμὰν ᾿Αμαδαθοῦ Βουγαῖος ἔνδοξος ἐνώπιον 
τοῦ βασιλέως, καὶ ἐζήτησε χαχοποιῆσαι τὸν Μαρδο- 
χαῖον καὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ ὁπὲρ τῶν δύο εὐνούχων τοῦ 
βασιλέως: τῆς δὲ ἐπιστολῆς ἔστι τὸ ἀντίγραφον τόδε. 

ΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ Γ΄. 

ι:. Βασιλεὺς μέγας ᾿Αρταξέρξης τοῖς ἀπὸ τῆς Ἰνδι- 
χῆς ἕως τῆς Αἰθιοπίας ἑχατὸν εἰχοσιεπτὰ χωρῶν ἄρ- 

᾿χουσι χαὶ τοπάρχαις ὑποτεταγμένοις, τάδε γράφει. 
5. Πολλῶν ἐπάρξας ἐθνῶν χαὶ πάσης ἐπιχρατήσας 

οἰκουμένης, ἐδουλήθην, μὴ τῷ θράσει τῆς δεν 
ἐπαιρόμενος, ἐπιειχέστερον δὲ χαὶ μετὰ ἠπιότητος ἀεὶ 
διεξάγων, τοὺς τῶν ὑποτεταγμένων ἀχυμάντους διαπαν- 
τὸς χαταστῆσαι βίου, τήν τε ῬρδαῦΝ ἤρεμον χαὶ πο- 
ρευτὴν μέχρι περάντων παρεξόμενος, ἀνανεώσασθαί τε 
τὴν ποθουμένην τοῖς πᾶσιν ἀνθρώποις εἰρήνην. 

8. Πυθομένου δέ μου τῶν συμδούλων πῶς ἂν ἀχθείη 
τοῦτο ἐπὶ πέρας, ὃ σωφροσύνη παρ᾽ ἡμῖν ρα τὸ με, 
χαὶ ἐν τῇ εὐνοίᾳ ἀπαραλλάχτῳ χαὶ βεδαίᾳ πίστει ἀπο- 
δεδειγμένος, καὶ δεύτερον τῶν βασιλειῶν γέρας ἀπεν- 
ηνεγμένος, Ἀμὰν, : 

Κεφ. Γ΄. 

4, Ἐταῖ δυίεπι ὁχ οΔρ ἱγ ἰδῖο χαᾶπι οδρίγανὲϊ Ναϊαιονο- 
ἀοΏΟΘΟΥ γὰχ Βδυυ!οηὶβ ἀθ 76 πβαίθηι οὐπὶ 9 οοΠοηΐδ γοζο 70- 
ἄξ5δ. 

ὅ. ΕΚ οΟ 6)}08 Βοπιηΐυμ. Εἰ Θοοα γοχ ἰυμμυ] 8, ἰοηϊ(πιἃ 
οἱ ἰοΥτδθ τοί οἱ ΘΟπίυγ Δ110 8 Ρ6Γ ἰοετάιῃ, 

6. οἱ ὁοδ ἄυο ἀγδοοῦθδ τηᾶσηΐ, ρᾶγδῖιὶ ργοοοββογιηΐ υἱΓὶ- 
416 ῥγ] δὶ. : 

7. Εἰ [Δοΐδ δὲ θογῦπι γοχ πιϑρῃδ, οἴ γσόοῦθ ΘΟΓΌΠΩ Ρδγαί 
Θϑ[ οἵθηΐδ 5608 δὲ ργρ] πὶ, υἱ οχρυρηδγοηί ᾿δίογυπι ρσοη- 
ἴδηι. 

8. ἘΠ δ006 αἶ68 ΘΟ ΌΓΔΓΙΣ οἱ οδ]ρίηἶ5, {γἰ θυ ϊδίϊο οἱ 
δηρυδίία, δῇ ο(ο οἱ ἐυγθδιϊο πηᾶσηδ ΒυΡ 6. ἰογγδ. 

9. Εἰ οοῃξυγθαίδ 651 Ομ" ΐ8 968 8.8 {πῃ [68 888 πιαίδ, 
οἱ ραγδίϊ ϑιπί ρεγίγ. 

10. Εἰ εἰδιημαυθγαηί δὰ Πϑυπ : ἃ} διιίθι οἰ ΔΠΊΟΓΟ ΘοτΌπΣ 
ἰδοΐαπι 6δὶ βἰουί ἃ ρᾶγγυο (οηΐα Πυνΐ.8 τηᾶσηυβ, δασᾶ μυϊίδ. 

11. Εἰ Ἰαχ οἱ 8580] ογίιιβ 6βί, οἱ ᾿νυπι 68 Ἔχ! ίδίΐ βαηὶ οἱ 
ἀογογαγνοσγυηί ἱποϊ γίο8. 

1Ὲ Εῤοῦυμ δυγγοχὶῖ Μαγάοομδιϑ αυἱ Υἱὰϊξ βοπηηΐυπι πος, 
οἱ αυἱὰ Ὠουβ ἀε!θογαὶ ἔδοεγα : Ὠδθυΐἑ δοπλῃΐυπ) ἢος ἰῃ 
οογάθ, οἱ ἰὰ οπιηΐ γογῦο Ὑοϊυϊϊ οοζηόϑοογο ἢοὺ ὑδ406 δὰ 
ὨΟΟῖΘΏ1. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙ. 

1. Εἰ αυϊον!! Μαγάοο! δου ἰη 018 οαπὶ σδρδίϊ οἱ ΤΏδΙΓα, 
ἀυοθοδ ουπυοὶιὶβ γορὶβ, ουδίοἀϊοηςθ5 δυ]άτη. 

2. Αυάϊν χα6 οογπ οορ [Δι Οη68, οἱ ΟὈΓΑΒ ΘΟΓΌΠ) 50ΓῸ- 
(δία ο8ῖ, οἱ ἀἰάϊοὶ( φιοὰ ραγδηΐ πιδῃι15 ἰη θοῦ Ατίδχογδὶ 
γορὶ, οἱ ἀοιηοῃϑίγαυϊι γορὶ ἀ6 οἶδ. 

3. Εἰ χυδιϑίνϊ γὸχ ἀυοβ δυμυΐοβ δυοβ, οἱ οοῃῆϊίοηϊ68 
δΔρΡΡΟ;δὶ βυηί. 

4, ΕΠ βογίρϑιϊ γοχ βου 68 ἢ08 ἰῃ ΘΟΙΠΊΘΗ ΔΓ 15, οἱ Ἀ18Γ- 
ἀοοξιώρυβ βογρϑὶὶ 6 υϑυΐβ. 

5. Εἰ ργϑοορὶϊ γοὸχ Μδγάοοδιϑιπι ἀθβουυίγα ἰῃ δυ]ὰ, οἱ ἀ6- 
ἀἰί οἱ ἀοηδ ργορίογ ἢ06. 

6. Εἰ εογαῖ Απδὴ Αἰηδαδίηιιβ Βυρδρυδ ἱποϊ γί ΟΟγᾶμὰ 
ΓΕβα, οἱ φυδιϑὶν!! δήπηιρογα Μαγαἀοοϊμουμλ οἱ ρορυϊυπὶ 6}08 
ρΡιορίογ ἄυοϑ Θῃ θ 0808 ΓΟΡΙΒ ; ἃί δορί ϑἰοἶδὲ ὁδὶ Θχθιρ ]ᾶγ ἰος. 

ΟΑΡΟΌΣΤ ΧΙΠ. 

1. Βὸχ πιδρηβ ΑΥΐδχογβοβ ἢἰ8 συὶ 80 [ηἀΐα υϑαὰο δὰ 
ΞΕ ορίδιῃ οθηΐαπι Υἱσίηι! βορίθι ργουϊποίδγυπι ρυϊμοῖροδ 
οἱ Ἰοοογυπι ργαϑί 68 ογάϊηδίϊ ϑυμὲ, 850 δου ]1. 

2. Οὐμὴ πη 15 ἱπηρογάδβοηι βαπ ΐδυ8 αἱ υηϊ γογϑὶ ἀοπη  δγοι 
ΟΥ̓ΐΒ ἰογγῶρ, το] οἷ, ποη ἰοιηογδῖ6 ροίοηι[85 οἰδίι8, τ 1105 

δυίΐοηι οἱ οπηὶ ΄φυΐοίθ βοιροι συ ΟΓΏδη8, Β0}}]6οἱ08 ΓΔ υ}}- 
108 Β6ρ6γ δίδίυογε υἱΐδ, οἱ γορζηυπὶ χφυϊοίυπι οἱ ρογυ 
υ84ὺυ6 δὰ θΠ68 ρΓΌΡΌΘΏΒ, ΓΟΏΟΥΔΙΌΖΟ6 ἀοδἰἀογαίδιῃ οὐ οἵ 8 
διοηκίηΐθιι8 ῬΘΘΘΩ. 

3. Ουδτγοηΐε δυίθῃ) τη6 ἃ ΟΠ  ἰτ186 φαοπηοὰο ἀοογοῖγ 
πος δὰ ἤποπ), υΐ βαρίοηἰἷα ἀρὰ πο8 ργϑοοαοραΐ, οἱ ἴῃ 
Ὀοπουοϊθηϊδδ ἱπηπυ Δ0}}} οἱ ἥττηα ἤἀ6 Δρργοπαίυϑ δέ, οἷ 80. 
ουη60 τορὶ9 ἀθηο ργωοοάθθαΐ, ΑἸΏΔΏ, 



ΕΚΤΒΕΒ. 

4. ἀπέδειξεν ἡμῖν ἐν πάσαις ταῖς χατὰ τὴν οἶχου-- 
μένην φυλαῖς ἀναμεμίχθαι δυσμενῆ λαόν τινα, τοῖς 
νόμοις ἐμροκεν πρὸς πᾶν ἔθνος, τά τε τῶν βασιλέων 
παραπέμποντας διηνεχῶς διατάγματα, πρὸς τὸ μὴ χα- 
τατείνεσθαι τὴν ὅφ᾽ ἡμῶν χατευθυνομένην ἀμέμπτως 
συναρχίαν. 

56. Διειληφότες οὖν ὡς τόδε τὸ ἔθνος μονώτατον ἐν ἀν- 
τιπαραγωγῇ παντὶ διαπαντὸς ἀνθρώπῳ χείμενον, δια-- 
γωγὴν νόμων ξενίζουσαν παραλλάσσον χαὶ δυςνοοῦν τοῖς 
ἡμετέροις πράγμασι, τὰ χείριστά τε συντελοῦν χαχὰ, 
γχαὶ πρὸς τὸ μὴ τὴν βασιλείαν εὐσταθείας τυγχάνειν" 

6. προςτετάχαμεν οὖν τοὺς σημαινομένους ὑμῖν ἐν τοῖς 
γεγραμμένοις ὑπὸ Ἀμὰν τοῦ τεταγμένου ἐπὶ τῶν πρα- 
γμάτων καὶ δευτέρου πρὸς ἡμῶν, πάντας σὺν γυναιξὶ 
χαὶ τέκνοις ἀπολέσθαι ὁλοῤῥίζως τῶν ἐχθρῶν ταῖς μα- 
χαίραις, ἄνευ παντὸς οἴχτου χαὶ φειδοῦς, τῇ τεσσα- 
ἐςκαιδεχάτη τοῦ δωδεκάτου μηνὸς ἀδὰρ τοῦ ἐνεστῶτος 

δὲ 
7. ὅπως οἱ πάλαι χαὶ νῦν δυςμενεῖς ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ 

βιαίως εἰς τὸν ἄδην χατελθόντες, εἰς τὸν μετέπειτα 
χρόνον εὐσταθῇ καὶ ἀτάραχα παρέχωσιν ἡμῶν δια τέ- 
λους τὰ πράγματα. 

8. Καὶ ἐδεήθη Κυρίου, μνημονεύων πάντα τὰ ἔργα 
Κυρίου, καὶ εἶπε" 

υ. Κύριε, χύριε βασιλεὺς παντοχράτωρ, ὅτι ἐν ἐξου- 
σία σου πᾶν ἐστι, χαὶ οὐχ ἔστιν ὃ ἀντιδοξῶν σοι ἐν τῷ 
θέλειν σε σῶσαι τὸν Ἰσραήλ’ 

10. ὅτι σὺ ἐποίησας τὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν γῆν, καὶ 
πᾶν θαυμαζόμενον ἐν τῇ ὑπ᾽ οὐρανόν. 

τι. Καὶ Κύριος εἶ πάντων, καὶ οὐχ ἔστιν ὃς ἀντιτά- 
ξεταί σοι τῷ Κυρίῳ. 

1. Σὺ πάντα γινώσχεις" σὺ οἶδας, Κύριε, ὅτι οὐχ ἐν 
ὕδρει, οὐδὲ ἐν ὑπερηφανία, οὐδὲ ἐν φιλοδοξίᾳ ἐποίησα 
τοῦτο, τὸ μὴ προςκχυνεῖν τὸν ὑπερήφανον Ἀμάν" 

18. ὅτι εὐδόχουν φιλεῖν πέλματα ποδῶν αὐτοῦ πρὸς 
σωτηρΐαν Ἰσραὴλ, 

14. ἀλλ᾽ ἐποίησα τοῦτο ἵνα μὴ θῶ δόξαν ἀνθρώπου 
δπεράνω δόξης Θεοῦ" χαὶ οὐ ττυτσ οὐδένα πλήν 
σου, Κύριε, καὶ οὐ ποιήσω αὐτὸ ἐν ὑπερηφανίᾳ. 

16. Καὶ νῦν, Κύριε ὁ Θεὸς ὁ βασιλεὺς, φεῖσαι τοῦ 
λαοῦ σου, ὅτι ἐπιδλέπουσιν ἡμῖν εἰς χαταφθορὰν, καὶ 
ἐπεθύμησαν ἀπολέσθαι τὴν ἐξ ἀρχῆς κληρονομίαν σου. 

16. Μὴ ὑπερίδης τὴν μερίδα σου, ἣν σεαυτῷ ἐλυ-- 
τρώσω ἐκ γῆς Αἰγύπτου. 

1). ᾿Επάχουσον τῆς δεήσεώς μου, χαὶ ἱλάσθητι τῷ 
χλήρῳ σου, χαὶ στρέψον τὸ πένθος ἡμῶν εἷς εὐωχίαν, 
ἵνα ζῶντες ὑμνήσωμέν σου τὸ ὄνομα, Κύριε, χαὶ μὴ 
ἀφανίσης στόμα αἰνούντων σε, Κύριε. 

18. Καὶ πᾶς Ἰσραὴλ ἐχέχραξαν ἐξ ἰσχύος αὐτῶν, ὅτι 
θάνατος αὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. 

ΚΕΦΑΔΛΑΙ͂ΟΝ ΙΔ΄. 

ι. Καὶ ᾿Εσθὴρ ἡ βασίλισσα χατέφυγεν ἐπὶ τὸν Κύ- 
ιον, ἐν ἀγῶνι θανάτου χατειλημμένη. 

4. Καὶ ἀφελομένη τὰ ἱμάτια τῆς δόξης αὐτῆς, ἐνε- 
δύσατο ἱμάτια στενοχωρίας χαὶ πένθους " χαὶ ἀντὶ τῶν 
ὑπερηφάνων ἡδυσμάτων, σποδοῦ χαὶ χοπριῶν ἐνέπλησε 
τὴν χεφαλὴν αὐτῆς" χαὶ τὸ σῶμα αὐτῆς ἐταπείνωσε 
σφόδρα" καὶ πάντα τόπον ἀγαλλιάματος αὐτῆς ἔπλησε 
στρεπτῶν τριχῶν αὐτῆς. 

ακαν. ΧΙΥ. 58 

4, ἰηάϊοανὶξ πο ὶβ ἐπ οππηΐνυϑ ῬῸΓ οΥ̓Β6πὶ ἰογίβο ἐγίθυθυς 
ΘΟ βἰ 1 6886 ἰηἰ που πὶ ῬΟΡΌΪυπΙ (ποπγάδπι, Ἰοσί 08 οο0π- 
ἰγαγίυ πῇ δὰ οπηηθηι βοηίθημ, οἱ γορυχ ρΓροογτ 6168 85- 

βἰάυδ οἀϊοίδ, υἱ ποη ἀδάἀυοδίυγ αιυὶ ἃ ποδὶβ αἰγὶ σὶυ βίῃ 
ἀείδοϊα ῥγἰπεϊραίι8. 

ὅ. συλ ἀἰάϊεϊ9βοηλυ8 οτῦο χυοὰ ἰδ “68 δοῖᾶα ἰηῃ σοῦοὶ- 
ἰἰομο ομπΐὶ βθιροῦ Βοιμἰπὶ ροϑίδ 8ἰ1, (Υἱἴδι}) Ιαζυζ ρδια- 
δγϊηδπὶ ρογἴ8η8 οἱ ἀ 886 η (168 ποϑίγὶ8 γοῦυ 8, .οϑϑδαυο 
ΟΟΏΒΌΠΊΘΠΒ Πηδ]ᾶ, οἱ αἰ ποὴ γορηυ οΟηϑίδηΔπ ΘΟμ Βα 6- 
ΤοΙ͂υΓ : 

0. ῥγϑοορίιυϑ ἰψ (Ρ 608 φαΐ δἰ τίβοδηίυς Ὑοδἱβ ἰη βογί- 
ΡΕ8 80 Απηδη ργϑροβίίο ἰὴ γθῦιυ}8 οἱ βδουπᾶὰο ἃ ΠΟ Ϊ8., ΟΠ ΘΒ 
οὐπὶ τυ ]]ογίυ8 οἱ Π]118 ρογὰϊ γάιοί(υ8 ἰπἰτηἰοογῦπ αἰ ΐ8, 
δίῃθ ομληὶ πιϊϑογίοογάϊδ οἱ ραγοἰἰδίθ, φυαγίδάοίπια ἀυυάοοὶπιί 
ΤΑΘΏ 88 δδ᾽ ῬΓΘΘΘΘΉ 18 δηηὶ : 

7. υἱ φυὶ οἸΐπ! οἱ ἤυηὸ ἰηἰηλἰοὶ ἰη ἀΐα πη νἱοϊθηίον ἰη ἰῃ- 
ἰδτΏιπὶ ἀοϑοδηδοηΐθβ, ἰῃ ροβίογυμ ἰδηρυ8 χυϊοίδϑ οἱ ἰΓδη- 
40}}148 ργθοδηί ΠΟ ἢ 8 ρογίδοϊ γΓοδ. Ι 

8. Εἰῤ ἀδρτιοθοδίυβ 65ὲ ᾿ουλἰ 0), ΤΩΘΠΊΟΓ ΟΠ πίτ πὶ ΟΡΘΓΙΙΠ) 
Βοπιϊηΐ, οἱ ἀἰϊχίϊ : 

9. Ῥομηΐηθ, ἀομηΐῃθ ΓῸΣ οὐπηϊροίθῃ8, αυΐδ ἰῃ ροίοϑίδίε ἴυδ 
ουῃοία ϑυηΐ, αἴ ῃοῃ 6ϑἷ αὐυἱ γοϑἰδ δῖ {Π0] συ πὶ γΟ] ΟΓΆ ἴα 85]- 
ΥδΓΘ ἴβγδεὶ : 

10. χφυΐδ ἴυ (δοἰδιϊ ΘΟ! πὶ οἱ ἰοττδῦι, οἵ οἴηπη6 τηγδ 16 ἰη 
80} οαἷο. 

11. Εἰ Βοπηίην}8 68 ΟΠπιηΐϊυη}, οἱ ὨΟη ὁϑί χαυΐ γαϑίϑίδί {ἰ} 
Ὀοῃηηΐηο. 

12. Τὰ οἴμηΐα ποβίϊ : ἴι 8018, Πυοπιῖηθ, αυΐᾶ πΠΟοη ἰῃ 6Ο0ῃ- 
ἰυπη6]18, ποχυθ ἰῃ βϑυρογθῖα, ποι ἴῃ αἰογίδ ουρίαϊδὶα [δοὶ 
[οο, ἢ ποη δἀογᾶγοῃ Βυρογθυπ) Απιδῃ : 

13. χυΐδ οοΙαρίαοοῦδῃ) ἀροβου !αγὶ τοδί σία ρϑάυπι 6}ι6 
δὰ 581υ}6 1 15Γ86], 

14. βορὰ ἴδοὶ ποὺ υἱ ΠΟῚ Ροπόγοπὶ β]ογίδπι Ποπιὶηΐἶθ δυρον 
εἰοτίδηχ Π οἱ : οἱ ποῃ δάογαθο φιθιηαυᾶπι ργϑίογ ἰ6, ὈΟΠιΐΠΟ, 
οἵ ποη (δοίδη πος ἰῃ δυρογθίᾶ. 

156. Εἰ πο, Ὠοπηΐηθ Ὠ6118 ΓΟΧ, ρᾶγοθ ρορυ!ο ἴυο, φυΐᾶ 
τοδρίοἑαπὶ ποὸ8 ἰπ ρογάϊ ἰοηθαι, οἱ ἀσϑίἀογαγογυπί ρογάθγο 
68η} 4.88 ἃ ρτἰποὶρὶο μοργοαϊδίθηι ἰυδῃ. 

16. Να ἀοϑρίοἰδβ ρατίοπι ἴυδηι, φυδηι (ἰὶ γοἀοηγίϑεϊ ἀθ 
ἰοῖτὰ ἘςΥΡΙΙ. ᾿ 

17. Ἐχδυάΐ ἀδργθοδοηθῃ πηθᾶπι, οἱ ὑγορ  ἰυ}8 6ϑῖο βογίὶ 
τυ, οἱ ὀοηγεγία ᾿υοἱυτη ποβίγια ἰπ ρδυάΐυπι, υἱ Υἱγοηίο5 
Ἰδυὰδηγυϑ ποηθη ἰυυπι, Πομλῆθ, οἱ π6 ρογάδβ οὁ8 ἰδυάδη- 

ὕυμῃ (6, Βομπηΐῃθ. 

18. Εἰ οἴχηηῖβ [8γ86] οἰδιμδυθγυηΐ οχ ἰογ ἀπ θυ, α0-Ὁ 
ὉΪΔΠῚ ΠΊΟΥΒ ΘΟΓΌΠΩ ἰῃ ΟΟ1}}18 ΘΟΓΙΗῺ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙ͂Υ. 

{. Εἰ Εδίδογ τορίηδ δοηίυρίί δα Ποηηυπηι, ἱπ Δρ6ῸΠΘ ΠιοΙ- 
(8. ΘΟΙΏΡΓΟ ΘΠ 88. 

2. ἘΣ ἀδροῃθῃϑ γρβίοϑ ρἰογί βυῶ, ἰηάυΐδ 681 ἰηπἀσπηθη 5 
διισυδίϊα» οἱ Ἰυσΐυβ : οἱ ΓῸ ϑυρογθὶβ υηρυθη{18, αοἰπογὸ οἱ 
βϑίογοογο ἱπιρ ον οδρυΐ δυυηι : οἵ ΘΟΓΡΌΒ δυῦπὶ Ὠυμη αν] 
γϑ]αα : οἱ οἠηβοίῃ ἰοουπὶ οχβα δι οπΐ8 805 ἱπιρ ΟΥ̓ ἵΐ ἰδοογαῖὶβ 

ογηἶδ}5 8υΐ8. 



54 ἜΣΘΗΡ. Κεφ. 1Ε΄. 
8, Καὶ ἐδεῖτο Κυρίου Θεοῦ Ἰσραὴλ, χαὶ ἐἶπε' Κύ- 

ριέ μου, ὃ βασιλεὺς ἡμῶν συ εἰ μόνος: βοήθησόν μοι 
τῇ μόνη καὶ μὴ ἐχυύσῃ βοηθὸν εἰ μή σε, 

4. ὅτι χίνδυνός μου ἐν χειρί μου. 
6. Ἐγὼ ἤχουον ἐχ γενετῆς μου ἐν φυλῇ πατριᾶς 

μου, ὅτι σὺ, Κύριε, ἔλαδες τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πάντων 
τῶν ἐθνῶν, χαὶ τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐκ πάντων τῶν 
προγόνων αὐτῶν εἰς χληρονομίαν αἰώνιον, χαὶ ἐποίησας 
αὐτοῖς ὅσα ἐλάλησας. 

6. Καὶ νῦν ἡμάρτομεν ἐνώπιόν σου, καὶ παρέδω-- 
χας ἡμᾶς εἷς χεῖρας τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν, 

ον 7, ἀνθ᾽ ὧν ἐδοξάσαμεν τοὺς θεοὺς αὐτῶν. Δίκαιος 

εἰ, Κύριε. 
8. Καὶ νῦν οὐχ ἰκανώθησαν ἐν πιχρασμῷ δουλείας 

ἡμῶν, ἀλλὰ ἔθηχας τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τὰς χεῖρας 
τῶν εἰδώλων αὐτῶν, 

9. ἐξᾶραι ἐλ ν στόματός σου καὶ ἀφανίσαι χλη- 
ρονομίαν σου, χαὶ ἐμφράξαι στόμα αἰνούντων σε, χαὶ 
σθέσαι δόξαν οἴκου σου καὶ θυσιαστηρίου σου, 

10. χαὶ ἀνοῖξαι στόμα ἐθνῶν εἰς ἀρετὰς ματαίων, 
χαὶ θαυμασθῆναι βασιλέα σάρχινον εἰς αἰῶνα. 

ι1. Μὴ παραδῷς, Κύριε, τὸ σχῆἥπτρον σου τοῖς μὴ 
οὖςι, καὶ μὴ χαταγελάτωσαν ἐν τῇ πτώσει ἡμῶν, ἀλλὰ 
στρέψον τὴν βουλὴν αὐτῶν ἐπ᾽ αὐτούς" τὸν δὲ ἀρξάμε- 
νον ἐφ᾽ ἡμᾶς παραδειγμάτισον. 

15. Νινήσθητι, Κύριε, γνώσθητι ἐν χαιρῷ θλίψεως 
ἡμῶν, καὶ ἐμὲ θάρσυνον, βασιλεῦ τῶν ἐθνῶν καὶ πάσης 
ἀρχῆς ἐπιχρατῶν" : 

138. δὸς λόγον εὔρυθμον εἷς τὸ στόμα μου ἐνώπιον 

τοῦ λέοντος, καὶ μεταθὲς τὴν οὐ ὐρ αὐτοῦ εἰς μῖσος 
τοῦ πολεμοῦντος ἡμᾶς, εἰς συντέλειαν αὐτοῦ χαὶ τῶν 

δὁμονοούτων αὐτῷ. 
μ. Ἡμᾶς δὲ ῥῦσαι ἐν χειρί σου, καὶ βοήθησόν μοι 

τῇ μόνη καὶ μὴ ἐχούσῃ ἕτερον βοηθὸν εἰ μή σε, Κύριε. 
Πάντων γνῶσιν ἐχεις, 

15. χαὶ οἶδας "Ἂ ἐμίσησα δόξαν ἀνόμων, χαὶ βδε- 

λύσσομαι χοίτην ἀπεριτμήτων καὶ παντὸς ἀλλοτρίου. 
16. Σὺ οἶδας τὴν ἀνάγχην μου, ὅτι βδελύσσομαι 

τὸ σημεῖον τῆς ὑπερηφανίας μου ὅ ἐστιν ἐπὶ τῆς χεφα- 
λῇς μου ἐν ἡμέραις ὀπτασίας μου" βδελύσσομαι αὐτὸ 

ὡς δάχος καταμηνίων, καὶ οὐ φορῶ αὐτὸ ἐν ἡμέραις 

ἡσυχίας μου. : 
17. Καὶ οὐκ ἔφαγεν ἡ δούλη σου τράπεζαν Ἀμὰν, 

χαὶ οὐχ ἐδόξασα συμπόσιον βασιλέως, οὐδὲ ἔπιον οἶνον 

σπονδῶν’ 
18. χαὶ οὐχ εὐφράνθη ἣ δούλη σου ἀφ᾽ ἡμέρας με- 

ταβολῇς μου μέχρι τοῦ νῦν, πλὴν ἐπὶ σοὶ, Κύριε ὃ 

Θεὸς ᾿Αύραάμ. 
το. Ὁ Θεὺς ἰσχύων ἐπὶ πάντας, εἰςάχουσον φωνῆς 

ἀπηλπισμένων, ἊἋ ῥῦσαι ἡμᾶς ἐχ χειρὸς τῶν πονη.- 
ρευομένων, καὶ ῥῦσαί με ἐχ τοῦ φόδου μου. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΙΕ΄. 

.. Καὶ ἐγενήθη ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτη, ὡς ἐπαύσατο 
προςευχομένη, ἐξεδύσατο τὰ ἱμάτια τοῦ πένθους, χαὶ 

περιεδάλετο δόξαν αὐτῆς. ᾿ 

5. Καὶ γενηθεῖσα ἐπιφανὴς, ἐπιχαλεσαμένη τὸν 
πάντων ἐπόπτην χαὶ σωτῆρα, παρέλαδε τὰς δύο 
ἄθρας" 

3. Εἰ ἀσργοοδδδίυγ οπηηυῃ) Ὀθυπὶ [γὰρ], οἱ ἀΐχὶῖ : Πο- 
πο τηΐ, ΓΟχ Ποδίου [11 68 50108, δά) ν8 Ὠϊ6 801} Γἰᾶτ οἱ ἢ 
Παθοηΐθηλ δ ίογοπ) ηἶδὶ (6, 

4, φιοηίδιη ρμογου]υπὶ πηϑυμ ἰῃ πηδηιϊ Πιόδ. 
ὅ. Εξο δυάϊνὶ ἃ πδιϊνι(δίθ πιὸϑ ἰῃ {τα ἰΔΠ. 1185 πλρδο. 

4υοά ἰυ, Βοιηίηθ, [0] 151} [5γ86] ἀθ οἱἠηηΐίθιιβ σοηϊυβ, οἱ 
Ρδῖγοϑ ποβίγοϑ ἀδ οπηηΐ 8 Π]Δ] ΟΣ θ08 8018 ἰὴ πιδργοάϊ(ίθα) 
Βοιρ  ογηδη), οἱ ἰδοίδίϊ οἷβ φυῶ Ἰοουΐυ5 68. 

6. Εἰ πυης ροοοδνίηυβ ἰῃ οοηϑροοῖι ἴυο, οἱ ἰγαάίάἰδιὶ 
ὯΟ8 ἰῃ τζΔη0.8 ἰηϊπίοδ ποδίγίὶβ, 

7. ὁὺ υοά ρἰογ ΠολΥ π)8 ἀθ08 Θοτιπι. Ζυϑῖυδ 66, Ὠο- 
Τηΐη6. 

8. ΕΓ ὭυΠΟ Ποῃ Οἰδ βυϊηοῖ! δικδγ υἀΐπα ϑογυ {18 ποδῖταυ, 
8β6ἃ ροϑυϊδίϊ πιδη 8 ΘΟΓΙΙ. 806 Γ τηδημ8 ἰἀο]οτυ ϑυόγυπι, 

9. υἱ οΧΙΌΠ γος ἀοιογηἰπδιίοηθηλ οτἱβ ἔυἱ οἱ ἀαϊογοπί 
Πφγοάϊδίοη ἰαδηι, οἱ ΟὈϊαγάγθηί 08 αι! ἀδηϊίυμ ἰ6, οἱ δχ- 
βιἰησυσγοηΐ σ]ογίαιη ἀομλυδ ἴυ88 οἱ ἃἰ1δγ8 ἰυΐ, 

10. οἱ δρογίγθηί οϑ ζοηζυπι δὰ υἱγίυΐθβ δἰυ!όγυπι, οἱ 
ΤοδρηϊΠοδιθίυγ γὸχ ΟΑΓΠΔ118 ἴῃ ΒΟ) ΘΓ ΠῚ. 

11. Να ἰγδάδϑ, Ποπηῖπθ, δβοορίγιπη ἰσυπὶ ἢἰ8. 48} Ὡθα 
βυηί, οἱ η6 ἀογϊἀδδηΐ ἰῃ 851: ὨΟΒίγΓο, 86 οοηγυογίο οομϑὶ- 
᾿᾿Π| ΘΟΓΠῚ 8006 ΓὙ 68 : δῖ Ταυὶ ἱποορὶϊ ΒΌροΓ 08 ἀϊθρεγάδ. 

2. Μοιηοηΐο, Ὠοπιῖπθ, ποίυπι (6 ἴδο ἰπ [ΘΙ ροτο ἰγὶθα- 
Ιαἰἱοηΐβ ποβίγῳ, οἱ ἀδ πλ}}ινἱ βάυοἰδη), τὸχ βοιυπ οἱ ΟΠηΐ8 
Ῥγϊῃοϊρδίυϑ ἀοπηίηδίογ : 

13. ἰτἱθυδ ΒΟΥ ΘΙ ΘΟΠρΟΒ᾽ ἔπ ἴῃ ΟΥ̓ Π160 ἴῃ ΘοὨβρδοίι 
Ἰοοηΐθ, οἱ ἰσϑηδίογ οοὺ {1118 ἰῃ οὐΐυπη) ΟΡρυσηδη 8 ἢ05, ἰῃ 
Ρογα ἰοηθιι ο᾽8 οἱ φογυπὶ αυΐ οΘοῃδοηιυηὶ οἱ. 

14. ΝοΒ δυίΐοδιῃ [ἰθογὰ ἰῃ πηδηὰ ἰυ8᾽, οἱ δάΐιιγα Ππη6 50}}- 
ἰΔγίδπ οἱ ποῃ ᾿ιδυθπίθιῃ δἰΐυμι δ  αἰογθπλ ἰδὲ ἰδ, Πομΐῃθ. 
Οπηΐυμ βοϊοηςἰδῃ 8068, 

15. οἱ ποδίϊΐ ᾳφυοᾶ οἀδεπι ρἰογίδηι ἰηἰχυογυπι, οἱ ἀοίοδίος 
συ 116 ἱποϊγουπηοίδογυῃ αἱ ΟἹ 8 δἰ οπἰρο πῶ, 

16. Τυ 5015 ἠροσϑϑιίδίθι πηθᾶπ), Τυοα ΔΟΌΟΙΑΪΠΘΓ δἰ ξῃυπ) 
ΒῈρΡΟΓί πηθᾶΣ φυοὰ οδΐ δυροῦ οἂρυΐ τηϑὺπὶ ἰῃ αἰεὶ 
οϑίδη(διϊοη 5 πη685 : ἀαίοβίογ ᾿ΠΠυ ἃ αυδϑὶ Ρδηηυπι πηρηϑίγυο- 
ταπλ, οἱ ποη ρογίοιῃ ἱΠπὰ ἴῃ ἀΐοῦυ8 8.16 η}ϊ πποὶ. 

17. ΕΓ ἢοῃ οομιθαϊξ δπο 8 ἴθ8 ἰῃ πη6η88 Απηδῃ, οἱ ποῦ 
τηδρηϊἢοινὶ οοηνί γί υπὶ ΓΕ (18, πόαιι Οἱδὶ νἱηυμ ᾿ἰαηληυπ : 

18. οἱ ποῃ ἰδίδίδ 81 δη0}}}ἃ (υἃ ἃ ἀΐδ ἐγδῃβ] δι οἢΐ8 τ6 85 
846 πυπῃο, γΟΓ ἰη (6, Ὠοιηΐης Π 6118 Αὐγδδιῃ. 

19. Πουβ ἰοΥἶθ ΒΌΓΟΓ Οοἴμηδδ, οχϑδυὰϊ Ὑο θ ἢ) ἀθδρογδῆ- 
(πὶ, οἱ Πρ γᾶ ἢῸ5 ἀ6 πηδηιϊ πη! σηδηζίιηι, οἱ 16 γᾶ ἢ6Ὲ ἃ 
{ἰΠΟΓ6 ΠΙΘΟ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΥ. 

4, Επ (Δοίυπι 6δι ἰῃ ἀΐδ ἰογίΐα, αἱ Θαββαυ ογᾶηβ, ἀδροδαυϊ! 
νρ(ηρϑηϊδ ᾿ἰυοίυ.8, οἱ ἱπάυ!δ οδὲ φἰογὶδ δυᾶ. ' 

5. Εἰ (Δοία βρίοηοπδ, οὐ ἱηγοοδβϑοὶ οἰ 8γοοίδ- 
(ὐγοὰ οἱ βαϊ γδίογομι, δϑϑυμπρϑὶΐ αἰι85 (Δι 88 : 



ΕΘΤΉΕΆ. Ολν. ΧΥ͂Ι. 

6. καὶ τῇ μὲν μιᾷ ἐπηρείδετο, ὡς τρυφερευομένη, 
γ. ἣ δὲ ἑτέρα ἐπηκολούθει "χουφίζουσα τὴν ἔνδυσιν 

αὐτῆς. 
8. Καὶ αὐτὴ ἐρυθριῶσα ἀχμῇ κάλλους αὐτῆς, καὶ 

τὸ πρόςωπον αὐτοῦ ὕδον ὡς προςφιλές: ἡ δὲ χαρδία 
αὐτῆς ἀπεστενωμένη ἀπὸ τοῦ φό ου. 

9. Καὶ εἰςελθοῦσα πάσας τὰς θύρας, χατέστη ἐνώ- 
πιον τοῦ βασιλέως καὶ αὐτὸς ἐχάθητο ἐπὶ τοῦ θρόνου 
τῆς βασιλείας αὐτοῦ - καὶ πᾶσαν στολὴν τῆς ἐπιφανείας 
αὐτοῦ ἐνεδεδύχει, ὅλος διὰ χρυσοῦ καὶ λίθων πολυτε- 
λῶν, καὶ ἦν φοδερὸς σφόδρα. 

10. Καὶ ἄρας τὸ πρόζωπον αὐτοῦ πεπυρωμένον δόξῃ 
ἐν ̓ ἀχμῇ θυμοῦ ἐπέόλεψε. Καὶ ἔπεσεν ἢ βασίλισσα καὶ 
μετέδαλε εἰ ὥμα αὐτῆς ἐν ἐχλύσει, καὶ χατέχυψεν 
ἐπὶ τὴν ἀπ κον, τῆι ἅδρας τῆς προπορενομένης. 

11. Καὶ μετέθαλεν ὃ Θεὸς τὸ πνεῦμα τοῦ βασιλέως 
εἰς πραότητα- χαὶ ἀγωνιάσας ἀνεπήδησεν ἀπὸ τοῦ 
θρόνου, χαὶ ἀνέλαδεν αὐτὴν ἐπὶ τὰς ἀγχάλας αὐτοῦ 
μέχρις οὗ χατέστη, καὶ παρεχάλει αὐτὴν λόγοις εἰρη- 
νιχοῖς, καὶ εἶπεν αὐτῇ" 
, 13. Τί ἐστιν, Ἐσδήρ; ᾿Εγὼ ὁ ἀδελφός σου, θάρσει, 

18. οὗ μὴ ἀποθάνης, ὅτι χοινὸν τὸ πρόςτ αγμα ἡμῶν 
στι. 

14. Πρόςελθε. 
16. Καὶ ἄρας τὴν χρυσῆν ῥάδδον ἐπέθηχεν ἐπὶ τὸν 

τράχηλον αὐτῆς, καὶ ἠσπάσατο αὐτὴν, καὶ εἶπεν" Λά- 
λησὴν μοι. 

16. Καὶ εἶπεν αὐτῷ - Εἶδόν σε, χύριε, ὡς ἄγγελον 
Θεοῦ, καὶ ἐταράχθη ἣ καρδία μου ἀπὸ τοῦ φόδου τῆς 

ἧς σου 
17. ὅτι θαυμαστὸς εἶ, κύριε, καὶ τὸ πρόζτωπόν σου 

χαρίτων μεστόν. 
18. Ἐν δὲ τῷ διαλέγεσθαι αὐτὴν, ἔπεσεν ἀπὸ ἐχλύ- 

φεὼως αὐτῆς. 
ιν. Καὶ ὃ βασιλεὺς ἐταράσσετο, καὶ πᾶσα ἣ θερα- 

πεία αὐτοῦ παρεχάλει αὐτήν. 

ἐ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ιἰς΄. 

ι. Βασιλεὺς μέγας Ἀρταξέρξης τοῖς ἀπὸ τῆς Ἰνδι- 

χῆς ἕως τῆς Αἰθιοπίας ἑκατὸν εἰκοσιεπτὰ σατράπαις 

χωρῶν ἄρχουσι, καὶ τοῖς τὰ ἡμέτερα φρονοῦσι, χαί- 

εἰν. 
: 4. Πολλοὶ, τῇ πλείστῃ τῶν ἐὐεργετούντων χρηστό- 
τῆτι πυχνότερον τιμώμενοι, μεῖζον ἐφρόνησαν, 

8. καὶ οὗ μόνον τοὺς ὑποτεταγμένους ἡμῖν ζητοῦσι 
χαχοποιεῖν, τόν τε κόρον οὗ δυνάμενοι φέρειν, χαὶ τοῖς 
ἑαυτῶν εὐεργέταις ἐπιχειροῦσι μηχανᾶσθαι" 

4. χαὶ τ ἐὰν ΗΔ ΗΝ, οὗ μόνον ἐχ τῶν ἀνθρώπων 
ἀνταναιροῦντες, ἀλλὰ καὶ τοῖς τῶν ἀπειραγάθων χόμ- 
ποις ἐπαρθέντες, τοῦ τὰ πάντα χατοπτεύοντος ἀεὶ Θεοῦ 

τὴν μισοπόνηρον ὑπολαμθάνουσιν ἐχφεύζεσθαι δίκην. 

5. Πολλάχις δὲ χαὶ πολλοὺς τῶν ἐπ᾽ ἐξουσίαις τετα- 

μένων, τῶν πιστευθέντων χειρίζειν φίλων τὰ πράγματα, 
παραμυθία μετόχους αἱμάτων ἀθῴων χαταστήσασα, 
περιέθαλε συμφοραῖς ἀνηκέστοις, 

6. τῷ τῆς χαχοηθείας ψεύδει παραλογισμῷ παραλο- 
γισαμένων τὴν τῶν ἐπιχρατούτων ἀχέραιον εὐγνωμο- 

σύνην. 
᾽. Σχοπεῖν δὲ ἔξεστιν οὐ τοσοῦτον ἐχ τῶν παλαιοτέ- ᾿ 

δὅ 

6. οἱ φυϊάδπι ϑ 06 Γ υηδη} ἰηη!εραίυν, 4φυδεοὶ ἀοἰοδίδ, 
7. δἱ διίογα βοαυθθδίυγ Ἰθυδηβ ἱηαυμηοηίδ οἰ08. 

8. ἘΠῚ 'μδ8 πιροίδοίδ υἱοῦ ρυϊυ ιν υἀϊη8 δυ2, οἱ νυϊΐυ8 
6)υ8 Πἰ!ατῖδ φαδϑὶ 8η}8}}}}}8 : δί οογ οὐ ἀγοίδίυμ ρΓδ {ἰπο06. 

9. Εἰ ἰημγοβδᾶ ΟἸΠ65 ρογίδ8, δίθιϊϊ οογδίη γορα : οἱ ἱρδ8 

βϑαθυδί βΌρο βο᾽  υπὶ γορηὶ 8υὶ : οἱ Οπηηθηὶ δίοἰδι) βρ|68Βᾷο- 
τὶβ 81} ἰηάυϊυ.8 ογαὶ, ἰοἴυ ἰῃ διιγοὸ οἱ Ἰδρίαἀΐθὰ8 ργοιἰοϑίδ, 
οἴ ογδῖ ἰθγτ Ὁ}}}8. Ὡἰπΐ8. 

10. Εἰ οἰουδῃβ ἰδοίθῃ) 88) ἱποθηβδηι σίοιία, ἰῃ δοῖα [- 
ΓΟΓΐβ ΘΟ ΒΡΟΧΙ . Εἰ οογγυὶῖ γοσίηδ οἵ πμυΐαν! ΟΟἸΟΓΘἢ) δυυη] 
ἴῃ ἀϊβϑοϊυιίοηθ, οἱ γϑο αν 86 ΒΌΡ6Γ σᾶροΐ ΔηΟ 1 }85 ᾿γθθοα- 
ἀδηί 8. 

11. Εἰ οουγοῦϊ Πθυ8 δρὶ γίυπι γΓορὶβ ἱπ πηδηδιδίι ἀπ 6} : 
οἱ (δϑιϊηδηβ οχβιἱνῖϊ ἀ6 80110, οἱ δββυμηρϑὶὶ θᾶ) ἴῃ υἱη 8 
818 ἄἀοῃος τράϊγοί, οἱ ὀοηϑο δμδίιγ οἂπὶ Ὑογ ἰδ ῃδοϊ εἶδ, οἱ 

ἀἰχὶϊ οἱ : 

1. Ουἱά εει, Εδίμιον" Ερο (τδῖογ ἰυ0.8, οοπῆάς, 
13. ποὴ ΠΟΥ ε 8, φυοπίδιηι σομλυπθ Ὀγιδοθρίυηι Ποϑίγιπι 

ὁδὶ. 
14. Αοοδάδ. 
15. Εἰ (0116Π8 δυγοδῖῃ Υἱερδρ πηροϑυὶϊ! δι ρῸγ ΟΟἸ]1Π} 

αἶυ8, οἱ διηρίαχδίυβ 6ϑὶ οᾶπι, οἱ ἀἰϊχὶξ : Ποχύθγα τι]. 

10. Εἰ ἀϊχὶί εἱ : Υἱάϊ (6, ἀοτηΐπα, αυϑ8ὶ δηροίυτη Ὠσοὶ, οἱ 
(υγθαίΐυπι 6δὲ ΟΟΓ ΠηΘΌΠ) ρΓδ πιογο δἰογίϑ ἴθ : 

17. φυοῃΐδη) πλΐΓΆ Ὀ 118 65, ἀοπιΐηδ, οἱ ίλοἸ65 ἴυδ ργαι γι) 

ΡΙομδ. 
18. Ουπὶ δυίΐοπι Ἰοφιδτοίυν ἰρ88, οογτυ 1 ργῷ ἀ 550] 006 

80. 
19. Εἰ τὸχ ἰυγτθαβδδίυτ, οἱ ομγηΐδ (δηλυ] 8 6}118 ΘΟ 50]8- 

Ὀαΐυν 6Δῃ). 

ΟΑΡΌΤ ΧΥ͂Ι. 

1. Ἀδχ τιδϑηυβ ΑΓίδχϑιβαβ ἰνΐ8 αυἱ 80 [πάΐᾶ υϑαυὲ δὰ 

ΔΕιθϊορίδηι οοπίυπι Υἱμίπιὶ ϑορίοπι δαί γαρὶ8 γορίοηυπὶ Ρῥγίμ- 

εἷρα8 βυηί, οἱ [8 4ιιΐ ποβίγα βδρίυμηί,, ΥΔ]6ΓΘ. 

ἃ. Μυϊὶ, ρίυγίπια θογυπὶ φαΐ θαπείδοϊυπί Βομίίαῖο ἴγε- 

φαρηίίυβ Βοπογαῖ!, πλαρὶβ βυρογ ἰοεγυπὶ, 

8. οἱ ποὴ βοΐυαμῃ δυθ᾽θοίοβ ποδὶβ φιθγυμηῖ δίδισογ, εἰ 

υδοτίδίοτη πο ροΐοπία8 [ἘΓΤ6,, οἱ ἰῃ ϑὰ05 ὈΘηθίδοΙΟΓΟ8 (0- 

Ὠδη(υΓ ταδοἰηδτὶ : 

4. οἱ «ται αὐἀϊηοπι 501 πὶ 80 Πογαίμῖ θυ 8 δυίογοηίοδ, 

βδὰ οἱ ἱποχρογίϑηια Βοῃόγιπὶ εἰδίοπίρυ8 οἰογναιὶ, 6ε)}05 4υ! 

“οανηίδ οογαΐξ δοῖαροῦ Ὀαὶ οἀΐοβᾶπι ἀγ ἐ ἰγδηίυν ἴυρβογο μΟδ556 

βοηϊθη(ἰΔΠ,. 
5. 506 δυΐοτα οἱ πη0} 105 δχ ᾿ν]18 4υ] ἰπ ροϊαδίδι 18 ΟΟΝΝ- 

δι υ{] ϑυπὶ, φαὶ ογοάϊεϊ δυμΐ συ θογηδγα δ οογυ πὶ Γάδ, 80- 

Ἰαϊϊατα ραγίἰοίρεβ βαῃρυίηα ἱπποοθηΐαπι ΟΟὨϑ Π 06 Π8, ἰπάυ! 

οΔΙ]αυ διΐ θυ. ἱπημοα 08} 808, 

6. ργαυ (8118 πιοπἀδοῖο γα ἀθοίρἰδηίλιιηι ΘΟΓΌ πα αυὶ 

ἀοπιϊπδηΐαν δἰ πιρ] οοτι ὈΘΠΘΥΟΙ ΘΠ ἰΔΠ|. 

. σϑθιβίάογαγο δυίοιη Ἰέοοὲ ποὺ ἰδηίαηι ΟΧ τοίογίδυς9 υἱ 
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ν ὡς παρεδώχαμεν ἱστοριῶν, ὅσα ἐστὶ παρὰ πόδας 
μᾶς ἐχζητοῦντας ἀνοσίως συντετελεσμένα, τῇ τῶν 

ἀναξίως δυναστευόντων λοιμότητι, 
8. χαὶ προςέχειν εἰς τὰ μετὰ ταῦτα, ὥςτε τὴν βα- 

σιλείαν ἀτάραχον τοῖς πᾶσιν ἀνθρώποις μετ᾽ εἰρήνης 
παρεξόμεθα" 

9. χρώμενοί τε μεταθολαῖς, τὰ δὲ ὑπὸ τὴν ὄψιν 
ἐρχόμενα διακρίνοντες ἀεὶ μετ᾽ ἐπιεικεστέρας ἀπαντή- 
σεως. ᾿ 

το. Ὡς γὰρ Ἀμὰν Ἀμαδαθοῦ Μαχεδὼν, ταῖς ἀλη- 
θείαις ἀλλότριος τοῦ τῶν Περσῶν αἵματος, χαὶ πολὺ 
ἐρυβρρας τῆς ἡμετέρας χρηστότητος, καὶ ξενωθεὶς 

ἵν, 
τ ἔτυχεν ἧς ἔχομεν πρὸς πᾶν ἔθνος τ πίας 

ἐπιτοσοῦτον, ὥςτε ἀγορεύεσθαι ἡμῶν πατέρα χαὶ προς- 

χυνούμενον ὑπὸ πάντων, τὸ δεύτερον τοῦ βασιλιχοῦ 
θρόνου πρόζωπον διατελεῖν. 

12, Οὐχ ἐνέγκας δὲ τὴν ὑπερηφανίαν, ἐπετήδευσε τῆς 
ἀρχῆς στερῆσαι ἡμᾶς καὶ τοῦ πνεύματος, 

18. τόν τε ἡμέτερον σωτῆρα χαὶ διὰ πάντων εὐερ- 
γέτην Μαρδοχαῖον, χαὶ τὴν ἀμέμπτον τῆς βασιλείας 
χοινωνὸν ᾿Εσθὴρ, σὺν παντὶ τῷ τούτων ἔθνει, πολυ- 
πλόχοις μεθόδων παραλογισμοῖς αἰτησάμενος εἷς ἀπό- 
λειαν" 

τῴ. διὰ γὰρ τῶν τρόπων τούτων φήθη λαδὼν ἡμᾶς 
ἐρήμους, ; τῶν Περσῶν ἐπιχράτησιν εἰς τοὺς Μα- 
χεδόνας μετατάξαι. 

15. Ἡμεῖς δὲ τοὺς ὁπὸ τοῦ τρισαλιτηρίου παραδεδο- 
μένους εἰς ἀφανισμὸν Ἰουδαίους, εὑρίσχομεν οὐ χα-- 
χούργους ὄντας, δικαιοτάτοις δὲ πολιτευομένους νόμοις, 

16. ὄντας δὲ υἱοὺς τοῦ ὑψίστου μεγίστου ζῶντος 
Θεοῦ, τοῦ χατευθύνοντος ἡμῖν τε χαὶ τοῖς προγόνοις 
ἡμῶν τὴν βασιλείαν ἐν τῇ καλλίστῃ διαθέσει. 

17, Καλῶς οὖν ποιεῖτε μὴ προςχρησάμενοι τοῖς ὑπὸ 
Ἀμὰν ᾿Ἀμαδαθοῦ ἀποσταλεῖσι γράμμασι" 

18. διὰ τὸ αὐτὸν τὸν ταῦτα ἐξεργασάμενον, πρὸς 
ταῖς Σούσων πύλαις ἐσταυρῶσθαι σὺν τῇ πανοιχία, τὴν 
χατἀξίαν τοῦ πάντα ἐπιχρατοῦντος Θεοῦ διατάχους 
ἀποδόντος αὐτῷ χρίσιν. 

19. Τὸ δὲ ἀντίγραφον τῆς ἐπιστολῆς ταύτης ἐχθέντες 
ἐν παντὶ τόπῳ, δε παῤῥησίας ἐᾶν τοὺς ᾿Ιουδαίους 
χρήσασθαι τοῖς ἑαυτῶν νόμοις, . 

20. χαὶ συνεπισχύειν αὐτοῖς ὅπως τοὺς ἐν καιρῷ 
θλίψεως ἐπιθεμένους αὐτοῖς ἀμύνωνται τῇ τριςκαιδεχάτη 
τοῦ δωδεχάτου μηνὸς ἀδὰρ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ" 

41. ταύτην γὰρ ὅ πάντα δυναστεύων Θεὸς, ἀντ᾽ 
ὀλεθρίας τοῦ ἐχλέκτου γένους, ἐποίησεν αὐτοῖς εὐφρο- 
σύνην. ; 

45. Καὶ ὑμεῖς οὖν ἐν ταῖς ἐπωνύμοις ὑμῶν ἑορταῖς 
ἐπίσημον ἡμέραν μετὰ πάσης εὐωχίας ἄγετε" : 

43. ὅπως χαὶ νῦν χαὶ μετὰ ταῦτα σωτηρία ἡμῖν χαὶ 
τοῖς εὐνοοῦσι Πέρσαις, τοῖς δὲ ἣμῖν ἐπιδουλεύουσι, 
μνημόσυνον τῆς ἀπωλείας. 

44. Πᾶσα δὲ πόλις ἢ χώρα τὸ σύνολον, ἅτις κατὰ 
ταῦτα μὴ ποιήση, δόρατι χαὶ πυρὶ χαταναλωθήσεται 
μετ᾽ ὀργῆς καὶ οὐ μόνον ἀνθρώποις ἄδατος, ἀλλὰ χαὶ 
θηρίοις χαὶ πετεινοῖς εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον ἔχθιστός τε 
χατασταθήσεται. 

Κεφ. ἰς΄. 

τυδάϊἀΐτηυ8 ᾿ιἰδίογ 8, 4085 δυηΐ ργορ6 γὸβ χυδογοηίθα πος 
οοῃδυιϊημηδίδ, οογυπὶ ΄υὶ ἰηάϊστιο ἀοπιηδηίυγ ρεδῖ6. 

8. οἱ δίίοπάογα δὰ δλ 48 ροβί ᾿μδθο, ἰΐᾶ εἱ γορηῦπι δἰηθ 
Κυγθαίίοηθ οπιηΐθιι8 Ὠποπιλἰπίϊιι8 ΟΠ ΡΔΟΘ ργδοθοδη}08 : 

9. υἱοηίοβαυθ πινυίϊαιοηΐδυδ, 68 δυίοπι συδ δὰ οοδερθ- 
οἴυμλ νοηίΐυπί αἰβοογ 68 ΒΟΙΏΡΟΓ οὑπὶ τηδηϑθοία οΟὐνὶδ- 
ἰἰοηο. 

10. ὕἱ οπἰπι Απιδὴ Απιδάδίϊυ Μδοράο, νου δῖ! "8 8]16- 
ἢι15 ἀ6 ῬΟΓΒΑΓΙΠ βδηρσυΐηπο, οἱ πη! υπὶ ἀϊδίδη8 ἃ ηυδῖγα Ὀευΐ- 

ξυϊαΐο, οἱ οδρί ἰδῖυβ ἃ βοθίβ, 

{1{. οοηβδουῖα5 6δῖ χυδ Παρθοιηυ8 δὰ οἴμηθη) βοηίοα 
υμηδηϊδίδη) ἱπ ἰδηΐυπι, οἱ γοσδγοίυγ ποβίογ ραΐδγ οἱ δάο- 
Γδύθίυγ 80 οἠηπίθυβ, δοουῃάδπι γορὶΐ {Πγομΐ ρογβϑοηδι 86- 
ΓΟΠ8. 

12. Νοη ἔδγθηβ δυίοπι ϑυραογθίδηι, πἰχυβ δϑὶ ρεϊμείρδίι 
ῬΓναΓα ὨΟ8 οἱ δρίγιιι, 

13. οἱ ποβίπιη) δ γαίογθηι οἱ ἰῃ ογπηηίθυβ Ὀοπείδοίογοι 
Μαγάαοοϊιδουπι, οἱ ἱγτοργο! θη 8. δ ́οῖ γορηΐ οοηϑογίοπη Ἐπί ποτ, 
οὐπὶ Πγηΐ ΠΟΓΌΠ οπία, τ} ρ οἰ νἱδγυηι ἀδοορίἰουΐ- 
θυ ἀχροίθῃβ ἰῃ ρΡοΓα  ΟΏΘΙ : 

14. μοῦ οηἰπὶ πιοὰοβ ἰ5ῖ08 οχἰ βίην δορί θη Ὡ08 ἀθ- 
ΒΟΓΐΟ8, Ῥογβδγιπ) ἀοπλὶηΐι πὶ ἰῃ Μδοθ οἢδ8 ἰγδηβίογγο. 

15. Νο5 Υ6γῸ δ Θχἑ 8}} ἰγδά 05 ἰῇ Ὠδδδη 7 8482505, Γ6- 
Ρογίπηυβ ποη πηδὶοἰδοίογοβ οχϑίβίθηίοβ, ἰιι8ὲ 881 πλ18 γοῦο ἀ6- 
ἐδη(685 Ἰοσίθυϑ, 

16. οχϑίβίθηϊοδ δυυΐῖοπι ἢ] ΐο6 811155]π|ὶ τπηδχίμηΐ υἱν θη 5 
οὶ, φυΐ ἀἰγίχίεέ πορὶβ 46 οἱ ῥγιπησροηίίογὶ νυ ποϑίγὶ8 γε - 
ξηυπὶ ἰῃ ορίϊπ)Δ ἀϊδροϑπὶ[[0η6. 

17. Βοπα ογρο ἰδοϊΐδ ποὴ υἱδηίαβ 8 405 Δ Αῃλδη 
Αἰηδάδίῃιυ πιῖβ8:6 [πδγυηΐ ΠΠΠ{6πὶ5 : 

18. ργορίογθδ αυοὰ ἰκὶο φυΐ νδδὸ ορογαίυ ϑϑί, δηΐδ 5:1158- 
Γυπ) Ρογία8 Δρρϑηϑ8 6ϑὲ ουὐπὶ οπμηηὶ (δηλ! ἶα, ἀϊσηιϊπ 60 αυἱΐ 
οἰπηΐυηιϊ ἀοπιπδίογ 60 τοϊοοίϊίογ γοαἀθηία οἱ ἡυἀϊοίι αὶ. 

19. Εἴ δχδηρίαγ ορίβίοϊς 0.105 ρταροηθηΐοθ ἱπ οπηηΐ 
Ιοοο, οὐπὶ ᾿ἰρογίαί 6 ἀπ ἰδι}5  υἀδ608 υἱἱ 818 Ιορὶ νυ, 

420. οἱ δάϊυνοῖίβ 608 : υἱ 608 4αυἱ ἰῃ τορα5 ἰγ θυ ]α οὐ δ 
ἱπηροϑιἱ ογαπὲ οἷβ υἹοϊδοδηίυγ ἰογι ἰδ ἀδοίπ)α ἀυοάδοίην! πηΕὩ- 
88 δάδι οδάδπὶ ἀΐθ : 

21. δῆς οηΐπι Οτηηΐιπ) ἀοιηηδίοῦ Ὠδ08, ρτὸ ροτάϊἑοῦθ 
οἰοοῖϊ φοηογίβ, ἔδοὶϊ οἱβ ρδυάϊιηλ. 

42. ΕἘΠΎΟΒ ΟΥΡῸ ἰη ἰπϑὶφηΐδυ8 γοβίγίβ (δϑι ἡ ν  διϊ δυ.8 ἰῃ5ὶ- 
δηθπὶ ἀΐοηι οὐπ οπηηὶ αἰ ἀυοίίο : 

243. υἱ οἵ ηυπὸ οἱ ροδὶ ἢδρο 8818 ΒΟ 5 οἵ ὈΘΏΘΥΟΙ ΙΒ ῬῈΣ- 

8ἷ8,, [8 γϑο χυὶ ΠΟ ὲ8 ἱπδἰ ἀϊδπίυγ, πιθειογία!θ ρογαϊοηΐδ. 

44. Οπηηΐθ δυίοηη Οοἰν 88 γ6] γορὶο οπηηίῃο, 4086 ἰυχίδ 
ἴδ ποὴ δοογὶὶ, ἰδῆοθᾶ οἱ ἱσπὶ οοηδυϊηοίυγ οὐῆι ἱγᾶ : εἴ ποῦ 
βοϊυπι Ποιηΐηΐ 8 ἰηνία, δοὰ οἱ δοϑιϊϑ οἱ γυ οἱδι υ8 ἰῃ 

ΟΠΊΠ6 ἰδ) ἰηϊπ) 56 πιΔα06 οοηδιϊπδίυΓ. 
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ΙΩ8. 
[2 
«-ἰτσεπηο (5.0. τ. ἀἴσθαικιει-.-. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Α΄. 

τ. Ἴλννθρωπός τις ἦν ἐν χώρᾳ τῇ Αὐσίτιδι ᾧ ὄνο 
Ἰὼό, χαὶ ἦν δ ἄνθ Ἰμταῖν ἀληθινὸς, τόρ τη 
δίκαιος, θεοσεδὴς, ἀπεχόμενος ἀπὸ παντὸς πονηροῦ 

πράγματος. 
4. ᾿Εγένοντο δὲ αὐτῷ υἱοὶ ἑπτὰ χαὶ θυγατέρες τρεῖς. 
5. Καὶ ἦν τὰ χτήνη αὐτοῦ πρόδατα ἐπεῶν μι 

χάμηλοι τριςχίλιαι, ζεύγη βοῶν πενταχόσιαι, θήλειαι 
ὄνοι νομάδες πενταχόσιαι, καὶ ὑπηρεσία πολλὴ σφόδρα, 
χαὶ ἔργα μεγάλα ἦν αὐτῷ ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἦν ὃ ἀν-- 
θρωπὸος ἐχεῖνος εὐγενὴς τῶν ἀφ᾽ ἡλίου ἀνατολῶν. 

4. Σμτυρεν μος δὲ οἵ υἱοὶ αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους 
ἐποιοῦσαν πότον καθ᾽ ἐχάστην ἡμέραν, συμπαραλαμ- 
δάνοντες ἅμα χαὶ τὰς τρεῖς ἀδελφὰς αὐτῶν, ἐσθίειν χαὶ 
πίνειν μετ᾽ αὐτῶν. 

6. Καὶ ὡς ἂν συνετελέσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ πότου, 
ἀπέστελλεν Ἰὼδ, χαὶ ἐχαθάριζεν αὐτοὺς ἀνιστάμενος 
τοπρωΐ, χαὶ προζέφερε περὶ αὐτῶν θυσίας χατὰ τὸν 
ἀριθμὸν αὐτῶν, χαὶ Ἢ: ον ἕνα περὶ ἁμαρτίας περὶ τῶν 
ψυχῶν αὐτῶν. Ἔλεγε γὰρ Ἰώδ- Μή ποτε οἱ υἱοί μου 

τῇ διανοίᾳ αὐτῶν χαχὰ ἐνενόησαν πρὸς Θεόν. Οὔ- 
τως οὖν ἐποίει Ἰὼ πάσας τὰς ἡμέρας. 

6. Καὶ ἐγένετο ὡς ἣ ἡμέρα αὕτη, καὶ ἰδοὺ ἦλθον 
οἵ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ παραστῆναι ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, 
χαὶ ὃ διάδολος ἦλθεν μετ᾽ αὐτῶν. 

7. Καὶ εἶπεν ὁ Κύριος τῷ διαδόλῳ- Πόθεν παρα- 
γονας; Καὶ ἀποχριθεὶς ὃ διάθολος τῷ Κυρίῳ εἶπε’ 
ἐριελθὼν τὴν γῆν, χαὶ ἐμπεριπατήσας τὴν ὑπ᾽ οὐρα- 

νὸν, πάρειμι. 
8. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Κύριος: Προςέσχες τῇ δια-- 

νοίᾳ σου χατὰ τοῦ παιδός μου Ἰώθδ; Ὅτι οὐχ ἔστι χατ᾽ 
αὐτὸν ἐπὶ τῆς γῆς; Ἄνθρωπος ἄμεμπτος, ἀληθινὸς, 
θεοσεδὴς, ἀπεχόμενος ἀπὸ παντὸς πονηροῦ πράγματος; 

ο. Ἀπεχρίθη δὲ ὃ διάθολος, χαὶ εἶπεν ἐναντίον τοῦ 
Κυρίου" Νὴ δωρεὰν Ἰὼδ σέδεται τὸν Κύριον: 

το. Οὐ σὺ περιέφραξας τὰ ἔξω αὐτοῦ, χαὶ τὰ ἔσω 
τῆς οἰχίας αὐτοῦ, δ). τὰ ἔξω πάντων τῶν ὄντων αὐτοῦ 
χύχλῳ; Τὰ δὲ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ εὐλόγησας, καὶ: 
τὰ χτήνη αὐτοῦ πολλὰ ἐποίησας ἐπὶ τῆς γῆς; 

1. Ἀλλὰ ἀπόστειλον τὴν χεῖρά σου, καὶ ἅψαι πάν- 
τῶν ὧν ἔχει ἦ μὴν εἰς πρόςωπόν σε εὐλογήσει. 

13. Τότε εἶπεν ὃ Κύριος τῷ διαβόλῳ Ἰδοὺ πάντα 
ὅσα ἐστὶν αὐτῷ, δίδωμι ἐν τῇ χειρί σου, ἀλλ᾽ αὐτοῦ 
μὴ ἅψη. Καὶ ἐξῆλθεν ὃ διάβολος παρὰ τοῦ Κυρίου. 

12. Καὶ ἦν ὡς ἢ ἡμέρα αὕτη, οἱ υἱοὶ Ἰὼδ χαὶ αἵ 
θυγατέρες αὐτοῦ ἔπινον οἶνον ἐν τῇ οἰχίᾳ τοῦ ἀδελφοῦ 
αὐτῶν τοῦ πρεσθυτέρου- 

14. χαὶ ἰδοὺ ἄγγελος ἦλθε πρὸς Ἰὼδ, καὶ εἶπεν αὐτῷ" 
Τὰ ζεύγη τῶν βοῶν ἠροτρία, χαὶ αἱ θήλειαι ὄνοι ἐδό- 
σχοντο ἐχόμεναι αὐτῶν, 

15. χαὶ ἐλθόντες οἱ αἰχμαλωτεύοντες ἠχμαλώτευσαν 
αὐτὰς, χαὶ τοὺς παῖδας ἀπέχτεινχν ἐν μαχαίραις" σω- 
θεὶς δὲ ἐγὼ μόνος ἦλθον τοῦ ἀπαγγεῖλαί σοι. 

ι6. Ἔτι τούτου λαλοῦντος ἦλθεν ἕτερυς ἄγγελος, καὶ 

1708. 
-“ΠΕΡΘΘ9 αἐ----- 

ΟΑΡΟΤ Ὶ. 

1. Βοπιὸ φυϊἀδῃ) δγαΐ ἴῃ γερίοπο Αὐυδίζἀ6 οαἱ ποηιοη 20 Ὁ, 
εἴ Θγαῖ Βοῦ,Ο 1116 γδγᾶχ,, βίῃθ ογίπΐηθ, ᾿υϑία8, οὐδη8 δια, 
δ᾽ δίἰ θη ἃ Οῃγηὶ ΠιΔ]8 γα. 

3. Ναῖΐ βαηΐ δυΐοπ) οἱ ἢ} βορίοπι οἱ ἢ] ἴδ γα 8. 
3. Εἰ ογδηΐ βϑοῦγὰ οὐυ}8 ΟΥ̓́ΣΒ Βορίΐθ 8 πη} }6, σϑιηθὶΐ ἴδς 

τ }}16, ᾽αρα Ὀουπὶ αυϊηροηῖδ, [ Πλίμδε δίῃ ραϑοῦδ!θβ χυΐῃ- 
βεηίξ, οἱ τηϊηἰδϑίογίαπι πλ0]} πὶ γ8} 6, οἱ ορογὰ πηᾶσῃδ ογαπί 

οἱ βυρ6 Ὁ ἰογτᾶπι, οἱ ογαί μοπιο {116 ΠΟ ἐ ΐ8 ἰπίον θ05 αὶ ἃ 80- 
118 ογίυ. 

4, Οοηγρηίοηίε8 δυίοῃι ἢ] 668 δὰ ἱηγίοθηι (δοίοθδηῖ 
ΟΟΕΥΪΥ ὉΠ} ΡΟ δἴηρυ}]ο8 ἀΐθ8, δβϑιηηρηίοβ βίην οἱ ἐγθ8 80- 
ΓΌΓΟΒ 8088, υἱ οοτηθάογρηϊ οἱ Ὀἱθογοηΐ οὐχ οἷδ. 

5. ΟἸΏΠ06 σΟὨΒΟΠΔιΪ οβϑοηΐ ἀΐδ8 ΟΟΩΥΪΥΙΪ, τἱ ον 
20}, οἱ ρυτγβοδθδί 605 Ὄχϑυγροηϑ 286, οἱ οἴϊεγοθδὶ ργὸ οἱβ 
Υἱοι πι88 δοουπάιηι ὨυΠπηΘΓυ τ) Θυγαπ), οἱ Υἱτ τὰ ὉΠΌΠΙ ΡΓῸ 
Ρϑοοδίο ΡιῸ δηϊ8 08 ΘΟΓ πὶ. Ὠ σα Ὀδί οηΐπὶ ΖΟὉ : ΝΘ ἔογίθ 
ΕΠ: τοὶ ἰμ πλθηΐα δι οορί ἰδυθγίηϊ πιὰ ἐγρὰ δύῃ). δὲο ἱᾳὶ- 
ἴυν ἰΔοίεραὶ 500 οἸπηίδυβ ἀΐοθι8. 

6. Εἰ (οί 681 βἰουϊὶ ἀΐ65 δος, οἱ οοῦα γϑηθγυηΐ δημοὶὶ 
Βεοἱ υἱ βίδγοηϊ οογᾶπι Ὠοιμίηο, οἱ ἀἰδθο υ8 υδηΐ οὔπι οἰ8. 

7. Εἰ αἰχὶ( οπιηπ8 ἀΐανοῖο : Ὁπά6 δά68} Εἰ τοϑροπάθηξβ 
ἀΐδῦο!υβ Ὠοπηΐηο, ἀϊχὶϊ : Ῥοδίαυδηι οἰγουϊνὶ ἰογγαᾶπη, οἷ ρδῖ- 
δι υϊνὶ θη 4085 δὰ ΟΟΪΟ, δι βιιη. 

8. ἘΠῚ αἰχὶξ οἱ Ποπιίηυδ : Αἰ οηά φ{ἰ πηοηἴθ ἴπ8 θΌΡ6Υ Ρ06- 
γῦη πλοῦπ 720} Οὐοὰ πο 68} [ἰυχίδ 611πΔ ἴῃ ἰοτγαῦ ΗΟΠΟ 

δἴη6 ΟΥἰΠλΠ6, ΤΟΓᾶχ,, ΟΟἸ6 8 Ὠουπι, ΔΒ. 68 8} Οπιηὶ πιδῖ8 
τοῦ 

9. Βοβροηάϊ, δυίΐίοπι ἀΐδθοϊυβ, οἱ αἰχὶ᾽ οογᾶπη Ὠομγΐηο : 
Νυπὶ μνδεϊ8 500 0111 Ποπιίπιπ ἢ 

10. ΝοΟΠηΘ ἴυ πγυπίδϑιϊ 68 4088 Οχίτα ἰρδυπι, οἱ 408 ἰπί γᾶ 
ἀοιηυπι 6}0.8, οἱ αυδ6 οχίγα δΧ οπηηΐθυ.5 αυ ϑυηῖ ἰῃ οἰγουϊία 
6͵08ὃ Ορογὰ δυΐδιῃ τηδηυυτ 608 Ὠρηραϊχίβιϊ, οἱ ρϑοογὰ οἦυ8 
[υ}]} 18 (δοἰ δῖ ΒΌΡΟΓ ἰΘΓΓΔἢ ἢ 

11. ϑοὰ πιξϊα πηδηθπὶ ἰπ8π|, οἱ ἴδησα οηληΐᾶ Ζυξ Παδοῖ : 
ὁογίο ἰῃ ἔδοὶθπ) 16 Ὀοπράϊορί. 

12. Τυῃὸ ἀἰϊχὶ! Ποπιίηι! ἀἰαθο]ο : ΕΟ6Θ οπηηΐᾷ αυλοουμηυθ 
βυηΐ οἱ, ἀο ἰῃ πηδηπηὶ ἰυδηι, 860 ἰρϑαπι Ὠ6 (οἰ  μογίβ. Εἰ οχὶ- 
Υἱὶ ἀἰδῦοϊιβ ἃ Ποπιίηο. 

13. Εἰ ογαὶ βίοι ἀἰ68 πδθο, ΗΠ 200 οἱ Π]128 οὐδ ὈἱΡο δῆ 
γἱἰηυ ἰῃ ἀοηο γίγἰβ βυὶ δϑηϊογὶϑ : 

14, οἱ 6666 πυη[ίυ5 γοηϊί δὰ Ζ0Ὁ, οἱ ἀϊχὶξ οἱ : υγ8 Ὀουπλ 
διδθδηϊ, οἵ ἰωιλίηδο δϑίηδο ὑδδοθδδπίαν οοη ποία εἰδ, 

15. οἱ νοηϊοηίοα Ὀγδράοηϑβ Ὀγερδίϊ δυηΐ θ88, οἵ Ῥυθγοβ 
ἰηϊογίδοογαηϊ ἴῃ ἰδ β : βδ᾽ γδίυβ δυΐθπη 630 8018 Υϑηὶ υἱ 
δηπιυηίίδγοηι Εἰ]. 

16. Αἄδπευς ἰβίο Ἰοφαοηία υϑῃϊὶ 8118 πυμπίϊιδ, οἱ ἀϊχἰϊ δὰ 
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εἶπε πρὸς Ἰώδ- Πῦρ ἔπεσεν ἐχ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ χα- 
τέχαυσε τὰ πρόδατα, χαὶ τοὺς ἀρ ΑἸ θᾺ κατέφαγεν 
ὁμοίως - σωθεὶς δὲ ἐγὼ μόνος ἦλθον τοῦ ἀπαγγεῖλαί σοι. 

17. Ἔτι τούτου λαλοῦντος ἦλθεν ἕτερος ἄγγελος, καὶ 
εἶπε πρὸς Ἰώδ- Οἱ ἱππεῖς ἐποίησαν ἡμῖν χεφαλὰς τρεῖς, 
χαὶ ἐκύχλωσαν τὰς χαμήλους, χαὶ ἠχμαλώτευσαν αὖ- 
τὰς, χαὶ τοὺς παῖδας ἀπέχτειναν ἐν μαχαίραις" ἐσώθην 
δὲ ἐγὼ μόνος, καὶ ἦλθον τοῦ ἀπαγγεῖλαί σοι. 

18. Ἔτι τούτου λαλοῦντος ἄλλος ἄγγελος ἔρχεται, 
λέγων τῷ Ἰώδ’ Τῶν υἱῶν σου χαὶ τῶν θυγατέρων σου 
ἐσθιόντων καὶ πινόντων παρὰ τῷ ἀδελφῷ αὐτῶν τῷ 
πρεσθυτέρῳ, 

19. ἐξαίφνης πνεῦμα μέγα ἐπῆλθεν ἐχ τῆς ἐρήμου, 
χαὶ ἥψατο τῶν τεσσάρων γωνιῶν τῆς οἰκίας, χαὶ ἔπε-- 
σεν ἣ οἰχία ἐπὶ τὰ παιδία σου, χαὶ ἐτελεύτησαν ἐσώ- 
θην δὲ ἐγὼ μόνος, καὶ ἦλθον τοῦ ἀπαγγεῖλαί σοι. 

40. Οὕτως ἀναστὰς ᾿Ιὼθδ ἔῤῥηξε τὰ ἱμάτια ἑαυτοῦ, 
χαὶ ἐχείρατο τὴν χόμην τῆς χεφαλῆς, χαὶ πεσὼν χαμαὶ 
προςεχύνησε, 

41. χαὶ εἶπεν" Αὐτὸς γυμνὸς ἐξῆλθον ἐχ χοιλίας μη- 
τρός μου, γυμνὸς χαὶ ἀπελεύσομαι ἐχεῖ" ὃ Κύριος ἔδω- 
χεν, ὃ Κύριος ἀφείλατο" ὡς τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν, οὕτως 
ἐγένετο, τὰ τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον. 
4. Ἔν τούτοις πᾶσι τοῖς συμδεθηχόσιν αὐτῷ οὐδὲν 

ἥμαρτεν Ἰὼδ ἐναντίον τοῦ Κυρίου, χαὶ οὐχ ἔδωχεν 
ἀφροσύνην τῷ Θεῷ. 

ΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ Β΄. 

ι. Ἐγένετο δὲ ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη, καὶ ἦλθον οἱ ἄγγε- 
λοι τοῦ Θεοῦ παραστῆναι ἕναντι Κυρίου, καὶ ὁ διάδολος 
ἦλθεν ἐν μέτῳ αὐτῶν παραστῆναι ἐναντίον τοῦ Κυρίου. 

4. Καὶ εἶπεν ὁ Κύριος τῷ διαδόλῳ- Πόθεν σὺ ἔρχῃ; 
Τότε εἶπεν ὁ διάδολος ἐνώπιον τοῦ Κυρίου - Διαπορευ- 
θεὶς τὴν ὑπ᾽ οὐρανὸν, χαὶ ἐμπεριπατήσας τὴν σύμπα- 
σαν, πάρειμι. 

8, Εἶπε δὲ ὁ Κύριος πρὸς τὸν διάθολον Προςέσχες 
οὖν τῷ θεράποντί μου Ἰὼδ, ὅτι οὐχ ἔστι χατ᾽ αὐτὸν 
τῶν ἐπὶ τῆς γῆς; Ἄνθρωπος ἄχαχος, ἀληθινὸς, ἄμεμ.- 
πτος, θεοσεθὴς, ἀπ νος ἀπὸ παντὸς χαχοῦ, ἔπι δὲ 
ἔχεται ἀχἀχίας" σὺ ὃ ἥτας ὑπάρχοντα αὐτοῦ διαχενῆς 
ἀπολέσαι. 

4. Ὑπολαδὼν δὲ ὃ διάδολος εἶπε τῷ Κυρίῳ" Δέρμα 
ὑπὲρ δέρματος, ὅσα ὑπάρχει ἀνθρώπῳ ὑπὲρ τῆς ψυχῆς 
αὐτοῦ ἐχτίσει. 

5. Οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ ἀποστείλας τὴν χεῖρά σου, ἅψαι 
τῶν ὀστῶν αὐτοῦ χαὶ τῶν σαρχῶν αὐτοῦ" ἡ μὴν εἰς 
πρόςωπόν σε εὐλογήσει. 

6. Εἶπε δὲ ὃ Κύριος τῷ διαδόλῳ᾽ ᾿Ιδοὺ παραδίδωμί 
σοι αὐτόν" μόνον τὴν ἀυχὶν αὐτοῦ διαφύλαξον. 

η. Ἐξῆλθε δὲ ὁ διάθολος ἀπὸ τοῦ Κυρίου χαὶ ἔπαι- 
ισε τὸν ᾿Ιὼῤ ἕλχει πονηρῷ ἀπὸ ποδῶν ἕως κεφαλῆς. 

8. Καὶ ἔλαθεν ὄστραχον, ἵνα τὸν ἰχῶρα ἔζης χαὶ 
ἐχάθητο ἐπὶ τῆς κοπρίας ἔξω τῆς υἷς. 

9. Χρόνου δὲ πολλοῦ προδεθηχότος εἶπεν αὐτῷ ἣ 
γυνὴ αὐτοῦ" Μέχρι τίνος χαρτερήσεις λέγων" « ᾿Ιδοὺ 
« ἀναμένω χρόνον ἔτι μιχρὸν, προςδεχόμενος τὴν ἔλ- 
« πίδα τῆς σωτηρίας μου; ᾿Ιδοὺ γὰρ ἠφανισταί σου τὸ 
« μνημόσυνον ἀπὸ τῆς γῆς, υἱοὶ χαὶ θυγατέρες, ἐμῆς 
« χοιλίας ὠδῖνες χαὶ πόνοι, οὖς εἰς τὸ κενὸν ἐχοπίασα 

200 : Ἰρηΐβ ὁδοί! ἀ6 ΘΪο, οἱ σομινακοὶί ονθ8, οἱ ἢ δδίϊογου 
ἀογογανυ δἰ πὶ ἰοῦ : δαϊνδίυδ δυίθπι ομο βυΐυβ γοπὶ υἱ 8η- 
Ὠυπίίΐαγοιῃ εἰ ὶ. 

17. Αὐἀΐνυο ἰδίο Ἰοχυδηΐο γτϑηϊὶ 8108 Φυδβίϊυ8, οἱ ἀἰχὶϊ δὰ 
200 : Εφιυιί (65 (δοογυηΐ πο δ οδρ δ ἰγὶδ, οἱ οἰγουμηἀοὰογυηὶ 
ΟΔΣΊΟΙΟΒ, οἱ οαρογιηί 608, οἱ ρυδγοῦ οοοϊἀογυηὶ ἰὼ μἰδάϊϊδ : 
δαὶ γϑίιβ δυίδι δι.Π) 6,0 30108, οἱ γολὶ υἱ δηηππίδγοπι δὲ. 

18. Αὐμιυο ἱβίο Ἰοαᾳυοηίδ, ἃ] 08 πυηϊὶυ8 δανοηϊ!, ἄϊοοπα 
ἱρδὶ 705 : ΕἸ 8 ἑαἱ5 οἱ ΠἸ1αἴν5 ἰυἱβ πιαπάἀπιοδηιΐ 05 οἱ υἱθει.- 
εἶδιι8 δρυά γδίγθη) δι) βοηίογοπι, 

19. τορδηΐθ δρί γί [18 τηδρηυ8 ἱγτοὶΐ 6 ἀσβογίο, οἱ (οἰΐριὶ 
ᾳυδίυοῦ δησυΐϊοδ ἀοπιυβ, οἱ οοοίἀϊξ ἀοπλυ8 ΒΡ Γ ρᾶγυυΐοα 
ἰυοϑ, οἱ πηοτίυ! βυηὶ : βδγαϊι5 δυΐοιη ΒΌΠ) 660 580108, οἱ νεηὶ 
υἱ δηπεηί,Δγθηι (ἰδὲ. 

20. δος ὀἀχϑυγβθηϑ 980 οὐῃδβοίαϊί τοδί πθηϊδ 808, οἱ ἰοϊοηάϊὲ 
οοΙ δηλ ΟΔρ (8, οἱ ργοουπηθοιδ ἢ πιὶ δαογανϊϊ, 

21. οἱ ἀἰχὶί : [ρ86 πυάυβ ορτοβϑυβ ϑ0π| ἀδ αἴθγο πρδίγὶβ 
ἴηθε, ἠυὰπβ οἱ τουογίδσ {Πὰς : Ὠοπιπυβ ἀράϊξ, Ποιμΐηυ δ 

ΔΌΦΙΟΙ : δίουϊ Ποπλὶπο ρἰδοιῖῖ, [8 (Δοῖυπι 681, δἰϊ ποιηθῇ 
Ὀοιαἰπὶ νοποαϊοίυμπ). 

22. ἴῃ ΟἸΠΐθι8 [ιἰ8 Ζυδ5 δοοίἀογιηί οἱ εἱἢ] ροούδυὶ 9οὉ 
ΟΟΓΔΠῚ Ὠοπλίηο, οἱ ποὴ ἀράϊϊ ἰηϑὶρίοη δι Ὠθο. 

ΟΑΡΌΤ Π. 

1. Ἐδοΐσμμ 65 δυίοῃ υἱ ἀΐ68 [μδ6, οἱ γϑῃογυπί δηροὶὶ Ὠοὶ 

υἱ δϑϑἰβδίογοηξ οογϑ Ὠομηῖπο, οἱ αἰδθοϊυβ υϑηϊ ἰὼ τηράϊο 
ούσυμ υἱ δϑβἰβίογοί οογδπ Ὠοπηἶῃο. 

4. Εἰ ἀϊχὶ! ομλίηυϑ8 ἀΐδνοῖο : }πῶῸ6 ἰὰ δάνοηΐβ ἢ Τυης ἀξ- 

χὶί ἀΐδοϊ8 ἰῃ σομδροοία Ὠομηϊηὶ : Ροβίᾳφυδπη ρογασγαν 
68) αυς 8. οαἶο, οἱ ΟΡ θυ ϊδυΐ υπί γογβδην, δάϑιπ). 

8. Ὀἰχίί διιίίθω, Ποηπιίπυβ δὰ ἀϊδθοίυμ : Αἰοα δ ὶ ἰσί υΣ 
ἰδιηυ]ο τθὸ δοῦ, αυοὰ οῃ 6δί ᾿υχίδ οὑπὶ ἀ6 ἰἰ8 φυὶ δυηὶ 
ΒΌΡΟΓ ἰογτη) ὃ ἨΟΠΊΟ ἱπηούθῃβ, Ὑογᾶχ, ἰγγοργο δ. 18. 
ὑπηθὴβ ἤδυπι, Δδι ΠΟ ἃ οὔηΐ π28]0, δάδηιις δυίοιῃ το ὶ- 
ποῖ ἱπηοορηίίδηῃ : (ὰ Υοῖὸ αἰχὶδιὶ ϑιυιϊθδίδη(διη 6}05 (ΓδίΓἃ 
ρογάογο. 

4. ϑδυδεοϊρίοῃβ δυίΐοηι ἀἰδ00}υ8 ἀϊχὶί Ἰϑοπηῖπο : Ῥεϊ θϊ ργὸ 
Ρ6Ι]ο, φαδοουϊηαας δυηΐ ΠΟμ πὶ ρΓῸ δηϊμ)ᾶ 8ι18 ροπάοί. 

5. ΑἸϊοαυΐη δυΐοπι πλ 68 πηδηπ πὶ ἴυ 8), ἰδῆσα ο558 6}113 
οἱ ὀδιτιοῦ 6}8 : Θογία ἰῃ (Δείοτῃ [6 Ὀαποάϊοοϊ, 

6. Ὀἰχὶϊ δυίοτα Πομηὶηυ8 ἀΐαῦοϊο : Εδοο ἰγδὰο {ἰδὲ οὐπὶ : 
ἰδηϊυππιοῦο δηϊηηδη) 6}1.8 ουϑίοἀϊὶ. 

7. Ἐχὶνὶ δυίοιη ἀϊα᾽Ὸ]υ8 ἃ Ὠομπηΐηο οἱ ρογουβδὶϊ 90} ]- 

ΘΟΓΟ ΔΙ ΏΟ ἃ μοαϊθυ5 π5406 «ἃ οδρυΐ. 
8. Εἰ βυμπμ)ρμοὶϊ! ἰοδίδιη, υἱἱ βδηΐθηι γαάογοὶ, οἱ βϑράθῃδί ἰῇ 

Βίογαυ  ἰηο οχίγα οἰ ν ἰδ [ 6]. 
9. Τοιροζα δυΐθηι πλ}]ο ἰγδηδδοίο ἀἰχὶϊ οἱ ὑχὸῦ ο͵08 : 

Οὐυουβ4υο 8ιι5(Ἰπεΐ8 αἰ ἢ : « ΕΠΟ6 ρΡοΓΠΊΔΏ60 ἰορυ8 δά- 
« ἵμης ρᾶσγυῦι, ουβρϑοίδῃβ βραίη 88}0υ{}8 πγθδὲ ὃ ΕΟ Θηΐπὶ 
« ἀοοίι) 6581 τηρπιογίαϊο ἰυαυπι ἀδ ἴογγα, {1} οἱ ἢ] 80, πιοὶ 
« υἱοὶ ἀο]ογοβ οἱ ἰδθογθβ, 4808 ἰῃ νδουυηι ἰδθογανΐ οΌ 
« ΦΙΓΌΠΙηΪ8 : ἴτι Υ6ΓῸ ἰρ86 ἰῃ μι γοάϊμο Ὑϑγιΐ πὶ 86408 Ρ6Γ- 
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« μετὰ μόχθων᾽ σύ τε αὐτὸς" ἐν σαπρία σχωλήχων χά - 
« θησαι διανυχτερεύων πθμα; χἀγὼ πλανωμένη χαὶ 
« λάτρις τόπον ἐχ τόπου καὶ οἰχίαν ἐξ οἰκίας, προςδεχο- 
« μένη τὸν ἥλιον πότε δύσεται, ἵνα ἀναπαύσωμαι τῶν 
« μόχθων μου καὶ τῶν ὀδυνῶν αἵ με νῦν συνέχουσιν. » 
᾿Αλλὰ εἶπόν τι ῥῆμα εἰς Κύριον, καὶ τελεύτα. 

10. Ὁ δὲ ἐμδλέψας εἶπεν αὐτῇ - “Ὥςπερ μία τῶν 
ἀφρόνων γυναιχῶν ἐλάλησας. Εἰ τὰ ἀγαθὰ ἐδεξάμεθα 
ἐχ χειρὸς Κυρίου, τὰ χαχὰ οὐχ ὑποίσομεν; Ἐν πᾶσι 
τούτοις τοῖς συμδεθηχκόσιν αὐτῷ οὐδὲν ἥμαρτεν Ἰὼόδ 
τοῖς χείλεσιν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. 

11. Ἀχούσαντες δὲ οἱ τρεῖς φίλοι αὐτοῦ τὰ χαχὰ 
πάντα τὰ ἐπελθόντα αὐτῷ, παρεγένοντο ἔχαστος ἐχ τῆς 
ἰδίας γώρας πρὸς αὐτόν" ᾿Ελιφὰζ ὁ Θαιμανῶν βασιλεὺς, 
Βαλδὰδ ὃ Σαυχέων τύραννος, Σωφὰρ Μιναίων βασι- 
λεύς- χαὶ παρεγένοντο πρὸς αὐτὸν ὁμοθυμαδὸν, τοῦ πα- 
ραχαλέσαι χαὶ ἐπισχέψασθαι αὐτόν. 

13. Ἰδόντες δὲ αὐτὸν το δ δεν οὐχ ἐπέγνωσαν " χαὶ 
βοήσαντες φωνῇ μεγάλη ἔχλαυσαν, δήξαντες ἕχαστος 

ἑαυτοῦ στολὴν, χαὶ χαταπασάμενοι γῆν, 
12. παρεχάθισαν αὐτῷ ἑπτὰ ἡμέρας χαὶ ἑπτὰ νύχτας, 

χαὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἔλάλησεν" ἑώρων γὰρ τὴν πληγὴν 
δεινὴν οὖσαν χαὶ μεγάλην σφόδρα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. 

ι. Μετὰ τοῦτο ἤνοιξεν Ἰὼδ τὸ στόμα αὐτοῦ, χαὶ 
χατηράσατο τὴν ἡμέραν αὐτοῦ, 

3. λέγων 
8. Ἀπόλοιτο ἣ ἡμέρα ἐν ἧ ἐγεννήθην, καὶ ἢ νὺξ 

ἐχείνη ἧ εἶπαν - Ἰδοὺ ἄρσεν. 
4. Ἡ νὺξ ἐχείνη εἴη σχότος, χαὶ μὴ ἀναζητήσαι αὐ- 

τὴν ὃ Κύριος ἄνωθεν, μηδὲ ἔλθοι εἰς αὐτὴν φέγγος" 
δ. ἐχλάθοι δὲ αὐτὴν σχότος ἐπ᾿ σχιὰ Ἵ ατΝ, ἐπέᾶλ.- 

θοι ἐπ’ αὐτὴν ος᾽ χαταραθείη ἡ ἡμέρα 
6. χαὶ ἣ ὍΣ ἀπενέγκαιτο αὐτὴν σχότος" μὴ 

εἴη εἰς ἡμέρας ἐνιαυτοῦ, μηδὲ ἀριθμηθείη εἰς ἡμέρας 
γῶν. 

δ, Ἀλλὰ ἡ νὺξ ἐχείνη εἴη ὀδύνη, χαὶ μὴ ἔλθοι ἐπ᾽ 
αὐτὴν εὐφροσύνη μηδὲ χαρμονή᾽ 

8. ἀλλὰ χαταράσαιτο αὐτὴν ὃ χαταρώμενος τὴν 
ἡμέραν ἐχείνην, ὃ μέλλων τὸ μέγα χῆτος χειρώσασθαι. 

9. Σχοτωθείη τὰ ἄστρα τῆς νυχτὸς ἐχείνης " ὑπομεί- 
ναι, χαὶ εἰς φωτισμὸν μὴ ἔλθοι, καὶ μὴ ἴδοι ἑωσφόρον 
ἀνατέλλοντα. 

10. Ὅτι οὐ συνέκλεισε πύλας γαστρὸς μητρός μου, 
ἀπήλλαξε γὰρ ἂν πόνον ἀπὸ ὀφθαλμῶν μου. 

11. Διατὶ γὰρ ἐν χοιλίᾳ οὐχ ἐτελεύτησα; ἐχ γαστρὸς 
᾿δὲ ἐξῆλθον, χαὶ οὐχ εὐθὺς ἀπωλόμην ; 

12. Ἱνατὶ δὲ συνήντησάν μοι τὰ γόνατα; ἱνατὶ δὲ 
μαστοὺς ἐθήλασα; 

13. Νῦν ἂν χοιμηθεὶς ἡσύχασα, ὑπνώσας δὲ ἀνε-- 
παυσάμην 

14. μετὰ βασιλέων, βουλευτῶν γῆς, οὗ ἐγαυριῶντο 
ἐπὶ ξίφεσιν, 

15. ἢ μετὰ ἀρχόντων, ὧν πολὺς ὁ χρυσὸς, οἵ ἔπλησαν 
τοὺς οἴχους αὐτῶν ἀργυρίου " 

16, ἢ ὥςπερ ἔχτρωμα ἐμ μὴ ὐῶα ἐχ μήτρας μη- 
τρὸς, ἢ ὥσπερ νήπιοι οἵ οὐχ. εἶδον φῶς. 

« πΟΟΙδΔΩ8 80} ἀΐο, οἱ 660 ΟΥΤΔῚ8 οἱ δΔης}]ὰ Ἰοουπι ΟΣ Ἰοθο 
« οἴ ἀοχηλπι ἃ ἀσῃ)ο, ἐχϑρθοίδῃδ βοΐθπὶ Ζυδηὰο οοοἰάοί »αἱ 
« τοαυϊοϑοδπι Δ ὩΤΌΠΙηΪ5 οἱ ἀοϊογίδιιβ 4υΐὶ τη6 πιῆς ΡΓθ- 
« πηπηΐ, » βοᾷ ἀἰοϊίο αἰϊχυοὰ τογθυπι ἰη Ὀοπηίπυπι, δὲ πιο- 
ΓΕΙ͂Θ. 

10. ΠΙΘ γδγὸ ἱπβρίοἰθῃβ ἀϊχὶί οἱ : Ταηχυδηι ἀπᾶ ἰηβὶρίοη- 
ἴππὶ Πλ0] γα πι Ἰοουΐα 65. δὶ θοηᾶ βιιβοο 18 ἀδ 8.1] 
Ῥοπηΐῃὶ, πι8]8 ΟΌΓ ὩΟῚ 8:18 {π0 Ὀΐ Πγ}}8Ὁ 1η ομηηΐθυ5 [8 φυδ 
δοοίἀδγυηΐ οἱ π1}}}] ροοοδυΐ Ζ00 Δ ἱ 8 οογᾶπη [ο. 

11. Οὐπὶ δυάϊβδθηί δυΐδη {γῈ8 δπ)ίοὶ ο᾽ι18 πη] ὁπιηΐδ 
συ Βυρογγοπογδηΐ οἱ, δάνοηογυηΐ υὑπιιδαυΐδαθθ 6 ργοργίϑ 
ΓΟΒΊΟΠΟ δα Θὔπὶ : ΕἸΙΡΠΔ2 Τοθδπογιη γοχ, Βδ] δ βδιιοίιδοο- 
ΓῸΠῚ ΕὙΤΔΏΠΙΒ. ΘΟΡΠΔΓ Μίπδρογαπι ΓΟχ : οἱ δοοοδϑογυηΐ δὰ 
ΘΌΠῚ ὑπδηϊπλίίος, δα ὁοηϑοϊδηάυτ οἱ Υἱβὶ διά π οι, 

12. Οὐπ Υἱ ἀΐββοηΐ δυΐθπι θυ πὶ ἀθ Ἰοῆρα, ποῃ ἃσπογογαυηΐ: 
οἱ οἰδηγδηΐί68 γοῦδ πηδρηᾶ ρ]ογαυογυῃὶ, βοϊμάθηΐοϑ υπυδαυΐδβ- 
4.6 8ἰοἾδπ) βυδηη, δὲ ΔΒρογβθηΐθβ [θγγδῃ), 

13. Δββϑάοσυπί οἱ βορίϑηι ἀϊθα οἱ βαρίθηι) ῃοοίθβ, οἵ Π6 ΠΟ 
ΘΟγὰπ) Ἰοουΐυ8 οδὲ : Υἱάδυϑηί δηίηι ρἰδραπ) 6886 στάνη οἱ 
ΓΔΖΉΔΙ γ8]46. 

ΟΑΡΌΤ ΠΙ. 

1. Ῥοδὶ [μόδὸ δρογιλὶ 700 08 δαυπι, οἱ πηδιοὰϊχἧς ἀἰεὶ 506, 

2. αἀἰσδηβ : 

3. Ρεγοδῖ ἀΐδθα ἰῃ χυδ μία δι), οἱ ποχ 1114 ᾳυᾶ ἀϊχο- 
Τυηΐ : ΕΟ06 ΓΔ500]08. 

4, Νὸχ {{|ἃ 5ἰ1 ἰθμοῦγαθ, ἤθάυδ γοαυίγαϊ θδπὰ Ὠοηιίηυβ ἀ6- 
ΒΌΡΘΓ, 66 γοηΐδῖ ἰῃ Θάηι ἰὉΠΏΘΗ : 

5. 86ἀ ὀχοϊρίδηϊ {Π|8π| ἰθῃ Όγοβ οἴ ὑπηθγᾶ πο ἶΒ, ΒΌΡΟΓΥΟ- 
ηἰδί ἰῃ δηλ οδ ῖζο : πηδ]οαϊοίδ 5ἰ( ἀΐθα 

6. οἱ ποχ {Π|8, δυίδγϑδηξ 68π| ἰθηθῦτδο : ΠΟὴ δἰ ἰη ἀΐδθιι5 
δηηΐ, Ὠραι6 Ὠσμπηογοΐυγ ἰη ἀΐθθι8 Ππηρηβίιη. 

7. δοὰ ποχ {Π|ἃ δἰ ἀοὶοῦ, δὲ πο υϑηΐδὶ δι βοῦ οδίη 1ςρεἰ ἴα 
ἜΘΧΟΟ ραυάΐυμι : 

8. δοὰ τρηδ]οαϊοδλί οἱ φαΐ πια]οάϊοϊ᾿ ἀΐδηλ {Π|8ην, αυΐ Βαροῖ 
[Ὠδϑημη) ΟΟἴ ΟΡΌΓΙ6γθ. 

9. ΟΒἰοηορτοβοδηῖϊ βἰάθγα ποοί 8 1118 : ροσιηδηθαί, οἱ ἰῃ 
᾿σο ἤοη γοηίαὶ, οἱ θοῦ γἱάθδὲ ᾿υοἰογυ Θχογίθηίθιῃ, 

10. Οὐυοπίδηι πΠοη ΘΟΠΟ]ιδὶῖ ρογίΔ8 τϑη(γίῷ τηδίγίὶβ πηδδ ᾿ 

δ υδίυ 886. οηΐη) εἰἰχ016 ἸΔΌΟΓΘΙΠΙ δ οου 18 τηοἰΨ. 

11. Ουᾶγο Θηΐπι ἴῃ Ὑθπίγα πο ΟὨἱ ἢ Θχ τιΐογο δυΐίδιη οχὶΐ, 
οἱ ἢ0ῃ ῥτγοίίῃυϑ ρογίϊ ὃ 

12. Οἱ ᾳυϊὰ δυίοῃη οὐουττογυπῖὶ Ὠ)]ὶ σΘη.Δ ὃ φυᾶγο δυίοπη 
υδοΓὰ βυχὶ ὃ 

13. ΝΟ υἱΐχθθ ἀογπλθῃ8 {υἱοβΟΘ ΓΟ ἢ), ΒΟ ἢ} δυο) 
οδρίθηβ γοχυίθβοθγθηλ 

14. οὐτὰ χοβίθυβ, ΟΟὨΒΙ Δ Υ 5 ἴοττα, φυὶ φογίδδηίαν ἰὴ 
εἰδάϊ 8, 

15. διυιῖ οὐπὶ ὑγίποὶρὶδυ8, χυΐδυ8 τηυ] πὶ ἔπ δυγυδ, 

χυὶ σοπηρ ονογαμί ἀοπι08 δυ88 ἀγμθηίο : 

16. δαὶ ἰαπηχυδηὶ ορογίί τυπὶ Οχίθη5 ἀ6 συγ Παίς, δυΐ 
ἰδιρᾳυδα) ἰπίϑη(68 φαΐ ποὺ Υἱάσγυῃηί ᾿06Ώ]. 



60 [Ω8. Κεφ. Δ΄. 

1). Ἐχεῖ ἀσεθεῖς ἐξέκαυσαν θυμὸν ὀργῆς, ἐχεῖ ἄνε- 
παύσαντο χατάχοποι τῷ ΦΑΤΟΝΗ 

αἰώνιοι. οὐχ ἤχουσαν φωνὴν 16. Ὁμοθυμαδὸν δὲ οἱ 
φορολόγου. : 

ι9. Μιχρὸς καὶ μέγας ἐχεῖ ἐστι, χαὶ θεράπων δεδοι- 
χὼς τὸν χύριον αὐτοῦ. 

30. Ἱνατί γὰρ δέδοται τοῖς ἐν πιχρίᾳ φῶς, ζωὴ δὲ 
ταῖς ἐν ὀδύναις ἧκε: 

“ι. Οἵ ἱμείρονται τοῦ θανάτου χαὶ οὗ τυγχάνουσιν, 
ἀνορύσσοντες τσπεῦ θησαυροὺς, 

33. περιχαρεῖς δὲ ἐγένοντο ἐὰν χατατύχωσι. 
43. Θάνατος ἀνδρὶ ἀνάπαυμα, συνέχλεισε γὰρ ὁ Θεὸς 

χατ᾽ αὐτοῦ. 
44. Πρὸ γὰρ τῶν σίτων μου στεναγμὸς ἥχει, δαχρύω 

δὲ ἐγὸν συνεχόμενος φόδῳ. 
25. Φόδος γὰρ ὃν ἐφρόντισα ἦλθέ μοι, καὶ ὃν ἐδε-. 

δοίχειν συνήντησέ μοι. 
46. Οὕτε εἰρήνευσα, οὔτε ἡσύχασα, οὔτε ἀνεπαυσά- 

μην, ἦλθε δέ μοι ὀργή. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Δ΄. 

1. Ὑπολαδὼν δὲ Ἐλιφὰζ ὃ Θαιμανίτης, λέγει" 
4. Νὴ πολλάχις σοι λελάληται ἐν χόπῳ; Ἰσχὺν 
μάτων σου τίς ὑποίσει ; 
8. Εἰ γὰρ σὺ ἐνουθέτησας πολλοὺς, καὶ χεῖρας ἀσθε- 

νοῦς παρεχάλεσας, 
4. ἀσθενοῦντάς τε ἐξανέστησας ῥήμασι, γόνασί τε 

ἀδυνατοῦσι θάρσος περιέθηχας" 
5. νῦν δὲ ἥχει ἐπὶ σὲ πόνος χαὶ ἥψατό σου, σὺ ἐσπού- 

δασας. 
6. Πότερον οὖχ ὃ φόθος σου ἐστὶν ἐν ἀφροσύνῃ, χαὶ 

ἡ ἔλπίς σου χαὶ ἢ χαχία τῆς ὁδοῦ σου; 
η. Νιννήσθητι οὖν, τίς καθαρὸς ὧν ἀπώλετο, ἢ πότε 

ἀληθινοὶ δὁλόῤῥιζοι ἀπώλοντο: 
8. Καθ᾿ ὃν τρόπον εἶδον τοὺς ἀροτριῶντας τὰ ἄτοπα, 

οἱ δὲ σπείροντες αὐτὰ ὀδύνας θεριοῦσιν ἑαυτοῖς. 
9. Ἀπὸ προςτάγματος Κυρίου ἀπολοῦνται, ἀπὸ δὲ 

πνεύματος ὀργῆς αὐτοῦ ἀφανισθήσονται. 

10. Σθένος λέοντος, φωνὴ δὲ λεαίνης, γαυρίαμα δὲ 
δραχόντων ἐσόδέσθη. 

[.- Μυρμηκολέων ὥλετο παρὰ τὸ μὴ ἔχειν βορὰν, 
σχύμνοι δὲ λεόντων ἔλιπον ἀλλήλους. 

ια. Εἰ δέ τι ῥῆμα ἀληθινὸν ἐγεγόνει ἐν λόγοις σου, 
οὐδὲν ἄν σοι τούτων χαχὸν ἀπήντησε. Πότερον οὐ δέξε-- 
ταί μου τὸ οὖς ἐξαίσια παρ᾽ αὐτοῦ; 

13. Φόῤδῳ δὲ χαὶ ἤχῳ νυχτερινῇ ἐπιπίπτων φόθος 
ἐπ᾽ ἀνθρώπους, 

14. φρίχη μοι συνήντησε χαὶ τρόμος, καὶ μεγάλως 
μου τὰ ὁστᾶ διέσεισε, 

16. χαὶ πνεῦμα ἐπὶ πρόςωπόν μου ἐπῆλθεν, ἔφριξαν 
δέ μου τρίχες καὶ σάρχες. 

16, Ἀνέστην καὶ οὖχ ἐπέγνων, εἶδον χαὶ οὐχ ἦν μορ- 
φὴ πρὸ ὀφθαλμῶν μου, ἀλλ᾽ ἢ αὔραν καὶ τοῖν 
ἤχονον. 

11. Τί γάρ; μὴ καθαρὸς ἔσται ἐναντίον τοῦ 
Κυρίου; ἀν ἐῶν ἐνὸν ϑϑι: θὰ ἀνήρ; 

16. Εἰ χατὰ παίδων αὐτοῦ οὐ πιστεύει, χατὰ δὲ ἀγ-- 
γέλων αὐτοῦ σχολιόν τι ἐπενόησε" 

17. υὐὴὶ ἱεμωρὶὶ δοοειβδογιηὶ (γοόγοῖ ἱγα, ἰδὲ γτοχυξογογαηὶ 
(ἰἱϊζδί! οογρογο. 

18. ῬΑΓΙΟΣ διιίΐδηι ΘδοοΌ 18 Γ68 ΠοΩ δυάϊοπιηϊ γοῦδῶ ὁχ8- 
οἰοτίβ. ᾿ 

9. Ῥυδ.}}υδ οἱ τηϑρηυς ἰδὲ ο6[, οἱ βοενυβ {πηρῆς ἀοτηΐπ! Ἢ 
ΒΌΛ). 

40. ὕἱ φυϊὰ οηίπι ἀαίδ αδὲ εἶδ αὶ ἰῃ δηιατγίυἀΐπο δυπε αχ, 
οἱ γνἱῖδ δηϊπιδίνιιβ 408 βυηί ἰῃ ἀοϊογίδυδ᾽ 

41. πὶ ἀφο ογαπὶ πιογίθσ οἱ ἤθη οοπίίηρὶ! ἐΠ1|6, οἴο- 
ἀϊδηΐοθ φυδϑὶ ἰΠδδδυγοβ, 

22. ἰειὶ δυίΐδη (Δοιὶ βυηΐ 5ὲ ἰυογίπί οοηδοουῖὶ. 
423. ΜοΙ5 Υἱγὸ γοαυΐθ8. Θὐπο! υδὲῖ οὨἰπὶ Ποὺ δυρόι οὐπὶ. 

24. Αηἴο 68088 αυΐρρα πιθ88 βοηίυ5 δάοδί, εἰ 60 6ρὸ 
οοδτοίδίυβ ἰἰηοΓο. 

25. ΤίηοΥ οηΐπ αυδῖι γογθῦδι υοηΐϊΐ πὐῃὶ, οἱ φυθῶ τ)6- 
(ἀθγδπὶ οσουγτεὶί τ] ἢὶ. 

46. Νόφιιο ἴῃ ράσο αἱ, ὨΘ4Ό6 ἰῃ δἰδπ 9, ΠΟΖΌΘ ἰῃ γοχυΐα, 
γρηϊ δυίοπι τ ιἱ ἱγᾶ. 

ΟΑΡΌΤ ΓΝ. 

1. ϑυδεϊρίοῃ8 δυίΐδη) ΕἸ ρ[ 42 ΤἼξδηϊίο8, αἱἷΐ : 
Ἅ. ΝΌΠ) 82606 {Π0] ΒΟΙΤΏΟ 68 Δ ΐ 5 ἰῃ πγοϊοβίϊα ἢ Ῥοπάυδ 

δυίοπι γογθογυ ἰυογυπ) 4υ8 δι ηοὈὶΐ ἢ 
3. Βἰ οί ἰὰ ογυάϊν δι πη] 108, οἷ Π1Δ})}}5 ἱπῆγ Π1|88 οομδυ- 

Ἰαΐυδ 68, 

4, οἱ 608 αυὶ ἰμθβττρδυδηίΐίυγ ογοσ ϑιὶ υογδὶδ, ροηϊυϑσυς 
ἱπιροίδη(ΐυ85 Παυςίϑη αοἰγουπιροδυ δι! : 

ὅ. Ὠ050 διυιΐδη) γϑηΐ δυροῖ ἴθ ἰδοῦ οἱ (οἰἰρὶῖ ἴα, υτϑαίαβ 
68. ὶ 

6. ΝΟΠΏΘ ἴἰπηοῦ ἰπυ5 68ὲ ἰῃ δβίυ  ἰ{|8. οἱ δρ68 ἴυδ οἱ ἰηΐ- 
φυϊίδ5 γί ἴυδοὉ 

7. Βοοογάδγο ἰρί αν, 4υΐβ8 οὔπὰὴ υηὰυ8 66861 ρεεγὶϊξ, τοὶ 
φυδηάο γογδοθδ γδαϊοἰ 8 ροτίογυηῖ Ὁ 

8. Ουοσηηδἀτηοάμμη) Υἱάϊ 608 4υἱὶ ἀγα θδηΐ δρδυτγάδ, χυὶ δ0.- 
(οπι βοιἱηδηΐ 68 ἀ0}0Γ68 τηοίϊθηϊ 5). 

9. Α ῥγϑδοθρίο ϑοπηπὶ ρογίθυηί, ἃ βρίγίἑυ δυίόπι ἱγδ 6) 5 
ἀεϊοθυηίΐυν. 

[0. ΒοΡιν Ἰοοηΐβ, οἱ νὸχ 1θϑρῆβ, οἱ ρδυάΐυτη ἀγδοοῆσμ 
Θχϑιϊποίυπι 68. 

11. Μγτγηίοοϊδοη μοῦ 60 φυοᾶ Ὠοω Πδρογοί θϑοδῃ, οἱ 
οδίυ! Ἰθοπυπὶ αἰ ν δὶ βυιηΐ 81} ἰῃ υἱοθι. 

12. 5] φιοά δυΐθπι νογθυπὶ Ὑϑγᾶχ ἔπ 886 ἰῃ βουηοηΐ θΠ8 
τυΐδ, πἰ}}}} ΕΓ πογαῃλ πλδυ δορί ἰ886ῖ. Νυηαυϊὰ θη Ο8- 
Ρἰδί δυγίβ πηθᾶ δ 60 πηδρη "08 ἢ 

3. Τίπιογο δυίομῃ οἱ δοηϊξι ποοίυχπηο ἱποίἀθηβ ἔπιοῖ 5" 
ΡοΓ Ποηλΐποϑ, " 

14. ὨοΙΤΟΥ Πἷ}}} οοουγτίὶ( οἱ τοιοῦ, οἱ νδὰθ οδϑᾶ ἤγθᾶ 
οοηεσυδβδὶί, 

15. οἱ βρ᾽ Πυ.5 ἴῃ δοίθπ πηθδη) ἱπουττὶξ, Ποιτυθγυηΐ δι.- 
1 ἴοι ρὲ πὶ ἱ οἱ σᾶΓΏ68. 

16. δυιτοχὶ οἱ ἤθη οορῃουί, Υἱὰϊΐ οἱ ποὴ ογᾶϊ ἤρῃγα δηίο 
ΟΟΌΪΟΒ Πγ608, 860ἃ διυγᾶπι οἱ γοοθπὶ δυάϊθ θη). 

17. Ουἱὰ οηἰπι» πιιαυΐϊὰ πο οογϑτ Ὠοπλίθο τηυπυ3 
οὐἱτ νοὶ ἀ6 ορογίδυβ δυ18 ἰοῦ ρα }}} 18 νἱγ ἢ 

18. δ5ὲ ὁσῃίγδ βοΙΎΟϑ 8008 00 ογοάϊί, οἱ δάγδγϑμθιιβϑ δῆροὶοβ 
805 Ργάγυπι φυϊὰ δανογιί : 
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19. τοὺς δὲ χατοιχοῦντας οἰχίας πηλίνας, ἐξ ὧν χαὶ 
αὐτοὶ ἐχ τοῦ αὐτοῦ πηλοῦ ἐσμεν, ἔπαισεν αὐτοὺς σητὸς 
τρόπον, 

40. καὶ ἀπὸ πρωΐθεν μέχρι ἑσπέρας οὖχ ἔτι εἰσί" 
παρὰ τὸ μὴ δύνασθαι αὐτοὺς ἑαυτοῖς βοηθῆσαι, ἀπώ- 
λοντο. 

“1. Ἐνεφύσησε γὰρ αὐτοῖς καὶ ἐξηράνθησαν, ἀπώ- 
λοντο παρὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτοὺς σοφίαν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ἐ΄. 

:. Ἐπιχάλεσαι δὲ εἴ τις σοι ὑπακούσεται, ἢ εἴ τινα 
ἀγγέλων ἁγίων ὄψη. 

4. Καὶ γὰρ ἄφρονα ἀναιρεῖ ὀργὴ, πεπλανημένον δὲ 
θανατοῖ ζῆλος. 

8. ᾿γὼ δὲ ἑώρακα ἄφρονας ῥίζαν βάλλοντας, ἀλλ᾽ 
εὐθέως ἐδρώθη αὐτῶν ἣ δίαιτα. 

4. Πόῤῥω γένοιντο οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἀπὸ σωτηρίας, 
χολαδρισθείησαν δὲ ἐπὶ θύραις ἡσσόνων, καὶ οὐχ ἔσται 
ὃ ἐξαιρούμενος. 

δ. ΙΝ γὰρ ἐχεῖνοι συνήγαγον, δίχαιοι ἔδονται, αὐτοὶ 
δὲ ἐχ χαχῶν οὖχ ἐξαίρετοι ἔσονται" ἐχσιφωνισθείη αὐὖ-- 
τῶν ἣ ἰσχύς" 

6. οὗ γὰρ μὴ ἐξέλθη ἐκ τῆς γῆς κόπος, οὐδὲ ἐξ ὀρέων 
ἀναῤλαστήσει πόνος. 

᾿ς 7, Ἀλλὰ ἄνθρωπος γεννᾶται χόπω, νεοσσοὶ δὲ γυ- 
πὸς τὰ ὑψηλὰ πέτονται. 

8. Οὐ μὴν δὲ, ἀλλὰ ἐγὼ δεηθήσομαι Κυρίου, Κύ- 
ριον δὲ τὸν πάντων δεσπότην ἐπικαλέσομαι, 

9. τὸν ποιοῦντα μεγάλα χαὶ ἀνεξιχνίαστα, ἔνδοξά τε 
καὶ ἐξαίσια, ὧν οὐχ ἔστιν ἀριθμός, 

10. τὸν διδόντα ὑετὸν ἐπὶ τὴν γῆν, ἀποστέλλοντα 
ὕδωρ ἐπὶ τὴν ὑπ᾽ οὐρανόν, 

11. τὸν ποιοῦντα ταπεινοὺς εἰς ὕψος, χαὶ ἀπολωλότας 
ἐξεγείροντα, 

[ῖ3. διαλλάσσοντα βουλὰς πανούργων, χαὶ οὐ μὴ 
ποιήσουσιν αἵ χεῖρες αὐτῶν ἀληθές. 

ι3. Ὃ χαταλαμὔανων σοφοὺς ἐν τῇ φρονήσει, βου- 
λὴν δὲ κολυπλόχων ἐξέστησεν. 

4. Ἡμέρας συναντήσεται αὐτοῖς σχότος, τὸ δὲ με- 
σημόρινὸν ψηλαφήσαισαν ἶσα νυχτὶ, 

16. ἀπόλοιντο δὲ ἐν πολέμῳ, ἀδύνατος δὲ ἐξέλθοι ἐκ 
χειρὸς δυνάστου. 

16. Εἴη δὲ ἀδυνάτῳ ἔλπὶς, ἀδίχου δὲ στόμα ἐμφρα- 
θείη. 

Ά 17. Μαχάριος δὲ ἄνθρωπος ὃν ἤλεγξεν ὃ Κύριος, 
νουθέτημα δὲ Παντοκράτορος μὴ ἀπαναίνου. 

18. Αὐτὸς γὰρ ἀλγεῖν ποιεῖ, καὶ πάλιν ἀποχαθίστη- 
σιν" ἔπαισε, καὶ αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἰάσαντο. 

1.0. Ἑξάχις ἐξ ἀναγχῶν σε ἐξελεῖται, ἐν δὲ τῷ ἐδδό-- 
μῳ οὐ μὴ ἅψηταί σου καχόν. 

20. Ἔν λιμῷ ῥύσεταί σε ἐκ θανάτου, ἐν πολέμῳ δὲ 
ἐκ χειρὸς σιδήρου λύσει σε. 

41. Ἀπὸ μάστιγος γλώσσης σε χρύψει, χαὶ οὐ μὴ 
φοδηθῇς ἀπὸ χαχῶν ἐρχομένων. 

4). Ἀδίχων καὶ ἀνόμων χαταγελάση, ἀπὸ δὲ θηρίων 
ἀγρίων οὐ μὴ φοδηθῆς. 

48. Θῆρες γὰρ τ λα εἰρηνεύσουσί σοι. 
,(. Εἶτα γνώση ὅτι εἰρηνεύσει σου ὁ οἶχος" ἣ δὲ 

δίαιτα τῆς σκηνῆς σου οὐ μὴ ἁμάρτη. 

19. Βα ἰδηΐδ5 διιΐδηι ἀυπιο8 ᾿ἰυΐδδ8, οχ χυΐϊθθβ οἱ ἱρεὶ 
ἀδ ϑοάδῃ Ἰυ0 δυιηυδ, ροτουβδὶβ 1105 ἰδ φιδη [ἰποδ, 

20. οἱ ἃ 286 8606 δὰ γΟΡρΡΟΓΔΠὶ Οἱ τ ΠΏ δαὶ : 60 
φυοὰ πο ρουβδροηί 8] ἐρϑὶβ δι υθηΐγα, ρογίἐγιηὶΐ, 

41. ΙηβαΠΠανΐ! δπίαι οἷβ οἱ ὀχαγυδγυηΐ, ἱπίογίογαπὶ φιΐᾶ 
ὯΟη ὨΔΌΘΡδηϊ δδρ οη (δι). 

ΟΑΡΌΤ Υ. 

1. Ἰηγοοδ δυΐθπ) δὶ χυΐβ {ἰδὲ τεϑροπάδδί, γοὶ βἱ συδθίη 
ΔΗΡΟΙΟΓΌ ΠῚ ΒΔ ΠΟίοΟΓΌΠΙ δϑρίοἰδ8. 

2. Εἰοηΐῃλ βίυϊξυπι ρογί] 'γᾶ, οὐτδηίο δυίομῃ οὐοἰαϊ 
16 108. 

3. Εξο δυίδθῃ Υἱάϊ βίυ] 08 γδάϊοθῃι τη ἰθη.68, β6ἃ 5β(δ[1πὶ 
διδυχηρίδ 6ϑὲ {Πογαπὶ ὨδὈϊ δίϊο. 

ά, Πμοηρο ἤδηΐ ἢ]}1 Θοιππ) ἃ βδ]υΐθ, οἱ ὁοῃίογδηοῦ ΒΌΡΟΓ 
᾿δῆυδδ πιϊπογυπι, οἱ πο ογὶΐ χυὶ ογρί δὶ. 

5. Οὐ δηΐπὶ 1}|} οοηρτορανογυηὶ, [υ8ὲ1 οομπημοάοηϊ, ἱρδὶ 
ὙΟΙῸ ἀδ π)8}}8 πο ᾿ἰοσαθυηίυγ : ὀχιδυγίδίυγ (ογί 0 
ΘΟ : 
᾿θ. δο0ῇ οηΐπ) ῃγοάϊοί ἀ6 ἰδῦγᾷ 8 ΠῸΓ, ἤϑ΄υθ ἀδ τηοπΐϊθιυ.8 
βουταϊ δ: πιο θβ[ϊδ. 

7. 86 Ὠοιηο Ὡδϑοϊυγ Ἰδθογὶ, Ρ0}}} δυΐοι γυ]ίυγίδ αἰ εἰα- 
βἰπ)θ νοὶ] ίδηίΐ. 

8. Ὑογυτ διηθ 80 ἀδργθοθΟΓ Πορλίηυπ), Ὀοι πὶ 
δυΐοπ) Οηγηΐαπι ΒΟΓ ΠῚ) ἀομηἱπαίογοιῃ ἰθνοοδρο, 

9. ᾳυὶ (Δεὶϊ τρᾶρηᾶ οἱ ποη ναβίρ Ὀ  ᾶ, μ'οτοβδαῃα οἱ 
Τηλρηἰἤο8, ΠΌΟΓΌΙ ΠΟ 6ϑὲ ΠυΠΊΟΓ8, 

10. φᾳυΐ ἀαὶ ρῥ]υνίδηι δυροῦ ἰδσταπ), χαΐ πλἰ Ε{{ ἀ]ΌΔΏ, 
ΒΌΡΟΓ 68ηὶ (8 δὺ οαἶο, 

11. αυἱ (Δεϊξ υμμ}}65 ἱπ δι πἀΐηοηι, οἱ βαδβοί δὶ 606 χαὶ 
Ρογίογαηί, 

12. αυἱ ἀγοΥΕϊ ΘΟὨ δ 114 γογβυίογυ, οἵ ἤθη ἰδοίδηΐ ΠηΔηι:8 
Θογυπὶ υογ ἰδίθῃ. 

13. Ουἱ οαρὶὶ βαρίθηίοβ ἰὴ ρὈγιθθηςδ, ΟΟὨΒΠ  υπ δυΐδη 
δϑίυϊογυηι ἀἰϊβ)6οἱξ. 

14, 1η ἀΐα οοουγγοηῖΐ αἷθ ἰδ ΘΌΓδΡ, ἰῃ τηργίἀϊα δυΐδηι ἢ8]- 
Ροηΐ ἰδηγυδηι ἰῃ ποσί, 

15. οἱ ρογοδηΐ ἰῃ Ὀ6]]ο, ἱπῆγτηυβ δυίοιη οατοάϊδίυγ ἀδ 
τΔηι ροίοὨ 8. 

16. 511 δυίΐοιι ἰηῆστηο 5ρ68, ἱπἰυδίὶ δυΐδη ο8. οὐβίγυδ 
ἴυγ. 

17. Βοδίυβ δυίοιη βοπιῸ 4806πὶ ἀγροὶ Ποηιίην8, ΤΠ ἴ|0- 
Ὧ6Π] γΟῸ ΟΙηηίροίοηϊἷθ Π6 ΓΟΏΠ88. 

18. [086 οπίμι ἀοίογα (Δοῖΐ, οἱ γαγβϑυβ γοϑί αἱ : ρογουβδὶξ, 
οἱ πιδῆυ8 6}118 Βδηδ οΓυηΐ. 

19. δαχίϑβ ἀθ ἠϑθορβϑι δὶ 05 [6 ὀγυσί, ἰῃ ΒΟΡΕ 20 ΤΟΙῸ ὨΟῸΠ 
16 ἰδηροί Π18]0Π}. 

40. ἴῃ ἴδπιο ἰ6 ἰθοσδἱῖ ἃ τηοτίθ, ἰῃ ὈΓΔΟ]Ϊ0 ΤΈΓῸ ἀδ πηδῆυ 
[οττὶ βοϊγνοὶ (6. 

41. Α ἤαροῖϊο ᾿ἰησυδθ δβοοηάσί (6, οἱ ποὺ εἰπηθ θ᾽ ἃ 
Πι2}186 νοηΐοης θυ: 

93. Ἰη]υδίο8 οἱ ἰηΐ4θο5 ἀοτγίοἷ8, οἱ ἔδγοῦθϑθ ᾿δϑιΐδα ΠΟῸῚ 
Κι θΐδ. 

43. Βεβίΐδ οηΐῃ) ἔδγϑ ρϑοδί οἰπιηὶ {} ὶ. 
“4. Ἠοίηδο δοίεβ ᾳυοὰ ἰῃ ΡΔ06 ογἷξ ἀοπλδ ἴπ8 : [Δ᾽ Δ[10 

δαϊοπι ἰδ δ οι}! αἱ ὨοῺ ροοσδ ὶϊ. 
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26. Γνώσῃ δὲ ὅτι πολὺ τὸ σπέρμα σου, τὰ δὲ τέκνα 
σου ἔσται ὥςπερ τὸ παμύόότανον τοῦ ἀγροῦ. 

46, ᾿Ελεύση δὲ ἐν τάφῳ ὥςπερ σῖτος ὥριμος κατὰ 
καιρὸν θεριζόμενος, ἢ ὥςπερ θημωνία ἅλωνος χαθ᾽ ὥραν 
συγχομισθεῖσα. 

47. Ἰδοὺ ταῦτα οὕτως ἐξιχνιάσαμεν " ταῦτά ἐστιν ἃ 
ἀχηχόαμεν" σὺ δὲ γνῶθι σεαυτῷ, εἴ τι ἔπραξας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ς΄. 

ι:. Ὑπολαῤὼν δὲ Ἰὼδ, λέγει" 
.. Εἰ γάρ τις ἱστῶν στήσαι μου τὴν ὀργὴν, τὰς δὲ 

ὀδύνας μου ἄραι ἐν ζυγῷ ὁμοθυμαδόν, 
83, χαὶ δὴ ἄμμου παραλίας βαρυτέρα ἔσται" ἀλλ᾽, ὡς 

ἔοικε, τὰ ῥήματά μου ἐστὶ φαῦλα. 
4. Βέλη γὰρ Κυρίου ἐν τῷ σώματί μου ἐστὶν, ὧν ὃ 

θυμὸς αὐτῶν ἐχπίνει μου τὸ αἷμα " ὅταν ἄρξωμαι λα- 
λεῖν, χεντοῦσί με. 

6. Τί γάρ; Μὴ διαχενῆς χεχράξεται ὄνος ἄγριος, ἀλλ᾽ 
ἢ τὰ σῖτα ζητῶν; Εἰ δὲ χαὶ δήξει φωνὴν βοῦς ἐπὶ φάτ- 
νης ἔχων τὰ βρώματα ; 

6. Εἰ βρωθήσεται ἄρτος ἄνευ ἁλός, εἰ δὲ χαὶ ἔστι 
γεῦμα ἐν ῥήμασι μιά: 

η. Οὐ δύναται γὰρ παύσασθαί μου ἣ ὀργή᾽ ν 
γὰρ ὁρῶ τὰ σῖτά Ὁ ὑϑς ΑΚ δ δ ΠΣ 

8. Εἰ γὰρ δῴη καὶ ἔλθοι μου ἡ αἴτησις, χαὶ τὴν 
ἔλπίδα μου ἔζη ὃ Κύριος" 

9. ἀρξάμενος ὁ Κύριος τρωσάτω με, εἷς τέλος δὲ μή 
με ἀνελέτω. 

10. Εἴη δέ μου πόλις τάφος, ἐφ᾽ ἧς ἐπὶ τειχέων ἢλ- 
λόμην ἐπ᾽ αὐτῆς οὐ φείσομαι " οὐ γὰρ ἐψευσάμην ῥή- 
ματα ἅγια Θεοῦ μου. 

ει, Τίς γάρ μου ἣ ἰσχὺς, ὅτι ὑπομένω; ἣ τίς μου 
ὃ χρόνος, ὅτι ἀνέχεταί μου ἣ ψυχή; 

:. Μὴ ἰσχὺς λίθων ἡ ἰσχύς μου; ἣ αἱ σάρχες μου 
εἰσὶ χάλχεαι; 

18. ἢ οὐχ ἐπ᾽ αὐτῷ ἐπεποίθειν; Βοήθεια δὲ ἀπ’ 
ἐμοῦ ἄπεστιν, 

14. ἀπείπατό με ἔλεος, ἐπισχοπὴ δὲ Κυρίου ὕπερ- 
εἴδέ με. 

τὸ Οὐ προςεῖδόν με οἱ ἐγγύτατοί μου, ὥςπερ χει- 
μάῤῥους ἐχλείπων, ἢ ὥςπερ κῦμα παρῆλθόν με. 

16. Οἵτινές με διευλαθοῦντο, νῦν ἐπιπεπτώχασί μοι 
ὥςπερ χιὼν ἢ χρύσταλλος πεπηγώς. 

17. Καθὼς ταχεῖσα θέρμης γενομένης, οὐχ ἐπεγνώ- 
σθη ὅπερ-ἦν, 

18. δ τῶι χἀγὼ κατελείφθην ὑπὸ πάντων, ἀπωλόμην 
δὲ χαὶ ἔξοιχος ἐγενόμην. 

19. Ἴδετε ὁδοὺς Θαιμανῶν, ἀτραποὺς Σαθῶν οἱ διο- 
ρῶντες, ᾿ 

30. χαὶ αἰσχύνην ὀφειλήσουσιν οἱ ἐπὶ πόλεσιν χαὶ 
χρήμασι πεποιθότες. 

21. Ἀτὰρ δὲ χαὶ ὑμεῖς ἐπέδητέ μοι ἀνελεημόνως, 
ὥςτε ἰδόντες τὸ ἐμὸν τραῦμα φοδήθητε. 

5. Τί γάρ; Μήτι ὑμᾶς ἤτησα, ἣ τῆς παρ᾽ ὑμῶν 
ἰσχύος ἐπιδέομαι, 

23. ὥςτε σῶσαί με ἐξ ἐχθρῶν, ἢ ἐχ χειρὸς δυναστῶν 
δύσασθαί με; 

24. Διδάξατέ με, ἐγὼ δὲ χωφεύσω ᾿ εἴ τι πεπλάνη - 
μαι, φράσατέ μοι. 

ΙΩΒ. Κεφ. ς΄. 

45. δείαϑ διυΐίοπι αυοὰ πα] βοθθη ἰσυπη), οἱ ΠΠ1 ἐοἱ 
ὁγυ;ΐ αυδδὶ οπγηΐβ Πογ θᾶ σδιηρὶ. 

46. Ελ Ὑδηΐθ8 [ἢ δορυ]ογυπὶ ἰδπηη]υδη) ἰγυπηθηίυπι πρδῖτ- 
τυπὶ αυοὰ ἴῃ ΘΙ ΡΟΓα πιοϑϑαθγυηΐ, Υὶ δου δοοσυυβ δγΘ δ: 
ἴῃ ἰδρογο οοιηρογίδίθβ8. 

47. Ἐδοα ᾿ς ἰΐὰ Θχαυϊ δὶ Υἱλ0}8 : [856 διεηΐ χυδ δυάϊν]- 
08 : ἴὰ γεῖῸ βοίο Εἰ ἱρδὶ, δὶ φυϊὰ ἐξογίβ. 

ΟΑΡΌΤ ΥἹ. 

1. Βεβροπάρηβ δυΐοπι 200, ἀϊοὶΐ : 
2 5] γϑῖοὸ αυΐβ δρραιάδθηβ δρροηάδογοί ἰγδπ) τθδπι, ὧο0- 

ἸοΓ68 δαΐδῃ π)608 ἰΟ]]6γοί ἰη βίδίογα ραγί δι, 
3. οἱ ὑπ 46 δθηδ πιλγὶβ ΘΥαΥυΪοῦ ογὶϊ : δοὰ, υἱ Υἱάσίυγ, 

γοῦθὰ πηθᾶἃ δυηΐ Πη)δ]δ. 
4, δδρί((δ. δηΐηι Ὠομιηΐ ἰῃ ΘΟΓΡΟΙΘΟ π|θ0 ϑυπὶ, φυδγυῃι 

ἔυγοτ οϑγυμῃ ἰδὲ 1 Βδηρυ 6) ΠΩΘΌΙ : ΟΠ ἱποροΙῸ ἰοχαΐ, 
δἰἰηγεϊδηί Π16. 

δ. Ουἱὰ οηπηῦ Νυηυνχυϊὰ ἔπιϑίγα ΟΉΔΡΟΓ Οἰδιμα!ϊ, ηἰδὶ 
ο8085 γεσυϊγοηδῦὺ Νυμηαυϊὰ οἱ οὐππτηροῖ γοοθη ὈῸΒ ΕὐΠὶ 
Πδυθδὶί ἱπ ὑγϑοβθρα οἷθοβ ἢ 

6. Νυιηχυϊὰ ροίοβί βἰπο 5816 οαΐ ῥὑδηΐβ, δυὶ δδί δᾶρουῦ ἰῃ 
βοιτηοηΐι18 Ὑδηΐδ ἢ 

7. Πποη ροίοϑι Θῃΐπλ ΟΟ58ΆΓ6 ἱγᾶ Πη68 : [οἴογοηι δηΐῃ) Υἱάθο 
68088 Π1688 δἰοῖ 681 οὐογ ἸΘΟηΐδ. 

8. δὶ οπίπι ἀοί οἱ γοϑηΐδί ρμοδίιι αι ἰο τγθᾶ, οἱ βρθῃ) πη 8ῃ) 
ἀοὶ δομπηίηι8 : ὶ 

9. φυὶ οαρίϊ Βοιμηίηυδ γυϊηογοὶ πιθ, ἰῃ ἤποηι δυίοπη Ὠ6 
τὴ (0]δἱ. 

10. δ5ἰῖ δυίΐίδῃη τηθὰ αἰγὶ [85 βϑορυϊογυτλ, δυρ 6. Ου)υ8 πηὰ- 
ΓῸΒ 5818 ϑ1 ΒΌΡΟΓ 68} : ὨΟἢ ΡᾶΓΟΔΠΙ : ΠΟῚ ΘὨΪπὶ τηδπ 5 
δυγ) γογῦᾶ δδηοίδ δ οὶ πιοὶ. 

11. Ουξ οηἰπ υἱγίυβ πιϑᾶ, υἱ ΒυΠ Γαπ}} διῖ ᾳυοὰ ἰδιη- 
ΡῬὺδ θυ, υἱ βυδίϊηοαὶ ΔηΪπιᾶ Π168 ὃ 

12. Νυιηφυϊά νΥἱγίυδ ἰαρίἀυηλ Υἱγίι.8 Π168 ὃ δυϊ ΟΔΓΠΘΒ [628 

βυηΐ δοηθδδ} 
(3. δυῖ ποῃ ἰῃ ἰρδὸ οοηδάοῦδηι}» 56 δα) οῦΒῃ) ἃ Π16 

γΓϑορβϑίϊ, 
14. πομανϊί τὴ6 πιϑογοογάϊα, Υἱϑέϊδιϊο τ γὸ ῬΟΠ ηΐ πλ6 

ἀοβροχίί. ἡ 

(5. Ρτγτορίηφυϊ πηοὶ ὨΟῺ τοϑροχογυηὶ Ώ16, ἰδσυδηι ἴογ- 
ΓΘη8 ἀοἢοίοηβ, δυΐ βίουϊ Παοίυ58 ἰγδηδίογιηϊΐ Π|6. 

16. Ουἱ γογουδη(ιγ ΠΊ6, ΠΌ50 ἰγΓΌΘΓΟΩἑ ΒΌΡΟΥ πη6 βίουὶ 
εἶχ δυΐ ροϊὰ οοπογοίυπ). 

[7. Ουοπιδάπιοάμπ) αυοά ᾿ἰφαοίδοίυηλ 661 ΟΔΙΟΓΟ Θχουίο, 

δοη οοφηί(ιηι 6581 αυοὰ οΓδῖ, 
8. ἰϊα οἱ οξὸ ἀδγο!ϊοῖαιβ βπ| 8Ὁ ομμηΐθυ8, μοῦ! δυίδηι 

οἱ ὁχυ] ἀδ ἀοπηο πη68 (δοίι.8 501). 
19. ὙίΔ8 Τἰοιηδπογῦπηι Υἱάοῖα, Βοη 88 ϑδθθρογυπὶ ἰη- 

[υδηί68, 

40. οἱ οοηπίαβίομοια ἀοροθυηὶ χυὶΐ ἰῃ οἰν Δ 5 οἱ ροου- 
ηἰΐθΒ οοηβάαστγυηί. 

41. Νυῃς δυΐίοπῃ οἱ γοβ ἰῃϑυγγοχ βί!8 ἰῃ ΠΘ 516 Πλἰδογὶ- 
οὐγάϊΐδ, ἰίδαυο νἱἀδηίοβ νυϊηυβ πιδυτῃ {ἰπη6ί6. 

44. Ουἱὰ οηἰπι" Νυιηχυΐά αἰἰφυϊὰ γο8 ροίϊ, δυΐ (ογη- 

ἀΐϊπο γοϑίγα ἰμαΐρσοο, 

43. ὃυἱ βδιγοίϊβ τ ἀδ ἰηἰηγίοΐβ. γ6] ἀ6 τηϑηυ ρΡοίδη( 1 

᾿ἰθογοῖ 8 πὸ 
44. Ὠοοδία ἴη6, οἱ 660 οδηγυίοβοδιῃ : εἰ αυϊὰ ογγανΐ, ἀϊ- 

οἶϊδ πα ἢ. 
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36. Ἀλλ᾽, ὡς ἔοιχε, φαῦλα ἀληθινοῦ ῥήματα, οὐ γὰρ 
παρ᾽ ὑμῶν ἰσχὺν αἰτοῦμαι, 

46. οὐδὲ ἔλεγχος ὑμῶν ῥήμασί με παύσει, οὐδὲ γὰρ 
ὑμῶν φθέγμα ῥήματος ἀνέξομαι. 

47. Πλὴν ὅτι ἐπ᾽ ὀρφανῷ ἐπιπίπτετε, ἐνάλλεσθε δὲ 
ἐπὶ φίλω ὑμῶν. 

.5. Νυνὶ δὲ εἰςόλέψας εἰς πρόςωπα ὑμῶν, οὐ ψεύσο-- 
αι. 
40. Καθίσατε δὴ, χαὶ μὴ εἴη ἄδιχον, χαὶ πάλιν τῷ 

δικαίῳ συνέρχεσθε: 
380. Οὐ γάρ ἐστιν ἐν γλώσσῃ μου ἄδιχον, ἢ ὃ λάρυγξ 

μου οὐχὶ σύνεσιν μελετᾷ; 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄. 

τι. Πότερον οὐχὶ πειρατήριόν ἐστιν ὃ βίος ἀνθρώπου 
ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ὥςπερ μισθίου αὐθημερινοῦ ἣ ζωὴ αὐ- 
τοῦ; 

,. ἢ ὥςπερ θεράπων δεδοικὼς τὸν χύριον αὐτοῦ, 
χαὶ τετευχὼς σχιᾶς; ἢ ὥςπερ μισθωτὸς ἀναμένων τὸν 
μισθὸν αὐτοῦ; 

4. Οὕτω χἀγὼ ὑπέμεινα μῆνας χενοὺς, νύχτες δὲ 
ὀδυνῶν δεδομέναι μοί εἰσιν. 

4. Ἐὰν χοιμηθῶ, λέγω’ Πότε ἡμέρα; Ὡς δ᾽ ἂν 
ἀναστῶ, πάλιν" Πότε ἑσπέρα; Πλήρης ὃ γίνομαι ὀδυ- 
νῶν ἀπὸ ἑσπέρας ἕως πρωΐ, 

6. φύρεται δέ͵ μου τὸ σῶμα ἐν σαπρίᾳ σχωλήχων, 
τήχω ἢ βώλαχας γῆς ἀπὸ ἰχῶρος ξύων" 

6. ὃ δὲ βίος μου ἔστιν ἐλαφρότερος λαλιᾶς, ἀπόλωλε 
δὲ ἐν χενῇ ἐλπίδι. 

η. Νινήσθητι οὖν ὅτι πνεῦμά μου ἣ ζωὴ, καὶ οὐχ 
ἔτι ἐπανελεύσεται ὀφθαλμός μου ἰδεῖν ἀγαθόν. 

8. Οὐ περιδλέψεταί με ὀφθαλμὸς δρῶντός με, οἵ 
ὀφθαλμοί σου ἐν ἐμοὶ, καὶ οὐχ ἔτι εἰμί, 

9. ὥςπερ νέφος ἀποχαθαρθὲν ἀπ᾽ οὐρανοῦ. ᾿Εὰν γὰρ 
ἄνθρωπος χαταθῇ εἰς ἄδην, οὐχ ἔτι μὴ ἀναδῇ, 

10. οὐδ᾽ οὐ μὴ ἐπιστρέψη εἰς τὸν ἴδιον οἶχον, οὐδ᾽ οὐ 
μὴ ἐπιγνῷ αὐτὸν ἔτι ὃ τόπος αὐτοῦ. 

ι1. Ἀτὰρ οὖν οὐδὲ ἐγὼ φείσομαι τῷ στόματί μου, 
λαλήσω ἐν ἀνάγχῃ ὧν, Ἰνοίζω πικρίαν ψυχῆς μου συν- 
ἐχόμενος. 

12. Πότερον θάλασσα εἰμὶ ἣ δράχων, ὅτι χατέταξας 
ἐπ᾽ ἐμὲ φυλαχήν ; 

18. Εἶπα ὅτι παραχαλέσει με ἣ κλίνη μου, ἀνοίσω 
δὲ πρὸς ἐμαυτὸν ἰδία λόγον τῇ χοίτη μου. 

14. ἐχφοθεῖς με ἐνυπνίοις, καὶ ἐν δὁράμασί με χατα- 
πλήσσεις. 

16. Ἀπαλλάξεις ἀπὸ πνεύματός μου τὴν ψυχήν μου, 
ἀπὸ δὲ θανάτου τὰ ὀστᾶ μου. : 

16. Οὐ γὰρ εἰς τὸν αἰῶνα ζήσομαι, ἵνα μαχροθυ-- 
μήσω. Ἀπόστα ἀπ᾽ ἐμοῦ, κενὸς γάρ μου ὃ βίος. 

ι7. Τί γάρ ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι ἐμεγάλυνας αὐτὸν, 
ἢ ὅτι προςέχεις τὸν νοῦν εἰς αὐτόν; 

18. Ἦ ἐπισχοπὴν αὐτοῦ ποιήση ἕως τὸ πρωΐ, χαὶ 
εἰς ἀνάπαυσιν αὐτὸν χρινεῖς; 

19. Ἕως τίνος οὐχ ἐᾷξς με, οὐδὲ προΐη με, ἕως ἂν 
χαταπίω τὸν πτύελόν. μου: 

40. Εἰ ἐγὼ ἥμαρτον, τὶ δυνήσομαι πρᾶξαι, ὃ ἐπι- 
στάμενος τὸν νοῦν τῶν ἀνθρώπων; Διατί ἔθου με χα- 
τεντευτήν σου, εἰμὶ δὲ ἐπὶ σοὶ φορτίον; 

45. 564, υἱ νἱάοίυν, Υἱ} 18 γογδοίβ υογῦδ, ἤθη οηΐμι ἃ γον ὲς 
(ογἱυάΐποηι ρμοῖο, 

26. ΠΟΘ ΟΟΥΓΟΡΙΪΟ γὙϑδίγα Ὑθγθβ τὴ δοάδῖ(, 649 
Θηΐη) Θἰοου {ἰοΠΘΙῺ ΒΟ ΓΟ 8 γοϑίγὶ βυβεποῦο. 

47. ὙοΓυμ ΔΠΊΘΏ ΒΌΡ6Γ ρΡῸΡ᾿Π] ἢ} ἱγτο 8, Δυΐ ΓΙ ἰηδυ ἰ8(18 
ΒΌΡΟΓ διηΐουπι γοϑίγυπι. 

28. Νυῃο δηΐθη) ἰπϑρίοίθηβ ἰῃ ἴδοὶθϑ Ὑϑϑίγαβϑ, ΠΟῚ ΠΊΘΠ- 
ιἷαγ. 

29. ϑοάοία, ΟὈδϑθοΓο, οἱ 08 811 ἰπ᾽ δίῃ, οἱ γυγδὺβ ᾿η8ἴ0 
δαοϑβίοίο. 

30. ΝΟ 6ϑὲ δηΐῃ} 'ἰπ Ἰΐηρυδ τη6ἃ ἰηἰχυΐία 8, δυΐ Δυσ68 
[Ὧ628 ὨΘΏΠ6 πῃ 6}16ουπὶ πιο ἰδηίυτγ 

ΟΑΡΌΤ ΥἹ]. 

1. Νυπιαυϊὰ ποὺ ἰοηίδίϊο 681 Υἱῖδ που ἑηΐ8 8006 Γ (ΟΓΓδΏ,, 
6ἱ δἰουΐϊ ᾳυο([ἀΐδηϊ ᾿ὨοΓΟΘηδγὶ! Υἱΐᾶ 6}08 ἢ 

2. διιῖ ἰΔΙη4018Πι| 86 ΓὙ118 ΠΟ ΌΘΩΒ ἀοπηΐηυπι βυυ πη, οἱ 60ῃ- 
βοουΐαϑ ὉΠ} ΓΔ ἢ ἃυ} ΔΙ ΠΌΔΙ) ΠΠΘΓΟΘΠΔΓΙῚΒ ΟΧΒρΟΟίΔΏ 8 Πγ6Γ- 
ὁδάφπι 818Π}} , 

3. 5ὲὸ οἱ ορὸ ὀχβρϑοίαυϊ Πλ6 568 Υ8Π058, ΠΟΟΐ68 δυίΐοηη ἀ010- 
ΓΌΠ ἀδΐδο βυηΐ Πι} ι!. 

ἤ, δὶ ἀοτγημγίογο, ἀΐοο : Οὐδηᾶο (Ϊ68᾽ ΕΠ δὶ ΒΕΓΓΟΧΟΙῸ, 
Γυγδὺϑβ : Οὐδηο γοϑρογ ἢ ΒΘρΙθοῦ δυΐθπη ἀοἰοεῖι18 ἃ γϑϑρογᾶ 
υϑαι6 δὰ τηᾶπ6, 

ὃ. οἱ σοηβρογαί αν σογρὺ8 θυ πὶ ἰη ρυϊγοάΐῃα γογηίθπ), 
ἰηίπηἀο δυίΐοιη κἰο θ68 ἴογγξβο ἃ 5816 γδάθῃ8: 

6. οἱ γνἱΐδ πιθᾶ αὶ ἶοῦ οϑὲ 4υ8π} Ἰοαυδ δ, ρος δυίδπ ἰῃ 
ΥΔΠΔ ΒΡ6. 

7. Ἀοοογάδγο οὐοὸ φυΐδ 5ρίγ 8 681 Υἱΐδ θᾶ, οἱ θῇ Γγθ- 
γοτίοίυτ γα ὁσθ]υ8 πιδαδ δὰ οογμοπὰυπι Ὀοηυχη. 

8. ΝΟ Οἰγουϊηβρίοϊαϊ τη6 ΟΟὐ]ὺΒ νἱά θη 8 τη6, οουὔϊὶ [αἱ 
ἱῃ 6, Οἱ θη υἱ τὰ 801), 

9. ἰδιηχυδηι Π0 068 Ἔχρυγραίδ ἀθ οΪο. δὲ θηΐμ οι ἀ6- 
βοδηάογὶὶ δὰ ἱηοΓ Ό), 0Π|Γᾶ πο δδοθπάοξ, 

10. οἵ ποῦ γαυογίοίυγ διηρίϊυδ ἰη ἀοπηη) βυϑη, Ὠδαυ6 
οοσποϑοδί δι ρ ] ἰυ8 ουπὶ Ιο0Ο118 608. 

11. Ῥτγορίογοα ἰἴδαμα οἱ 650 ΟῚ ῬᾶΓΟΆΠ) ΟΥ 260, ἰοχῦδε 

οὐ ἰῃ ποοοβϑί(δίο βίη), δρογίδιλ διη8ι.  ἱ πο δΔηΐηηδ5 ὨγΟῶ8 
ΘΟΠΊΡΓΟ5508. 

12. Ὁμυμῆῆο ΤΔΓΘ βὺπ| 660 δυῖ ἀγδοο, φυὶΐδ δίδίυ πὶ 
ΒΌΡΟΓ 2,6 ουβίοαϊδπι ἢ 

13. Ὀἰχὶ αυΐδ οομβο δ θἑτυγ [26 Ἰοοῖυδ πίθυβ, δἰ ΓΟίδγδι 
δὰ πῃοίρϑιιπὶ Ὀγί γί: ΒΟΓΠΟΠΘΠῚ {ΠΟΓῸ [60 : 

14, Θχίογγοϑ ΠΙ6 ρ6Γ δοπιηΐδ, οἱ Ρ6Γ Υἱβίοῃθβ 8 οὐϑίυ- 
Ῥοίδοϊ8. 

16. ΑὈΒΟΙΥΟΒ ἃ ϑρ  Γἰ ( [260 ΔηΪπΊΔη) Π168Π|, ἃ πηογΐα δυΐεπ) 
ο888 Πηθ8. . 

16. Νου δῃΐ ἰῃ δορ ἰογπαπὶ Υἱνϑηι, υἱ ἸΟΠρΔηϊ ἰοῦ 
δρδϑια. Ὀϊϑοοὰθ ἃ Π1Β, Υϑηᾶ 6δὲ ΘὨΐη1 Υἱίδ Πηθᾶ. 

17. Ουἱά οηίἰπι 68{ οπιο φυοὰ πρδρηϊοδϑι: δυηι, δαί φυοά 
8} 068 τηδηΐθῃ) ΟΓᾺ Θυ ὃ 

18. Νυῃ) Υἱδ ἰδ ἰοηθα οὐ 8 (Δοἶ6 8 ὉΒ4ῸΘ τη8η6, οἱ ἰῃ ΓΘΑιΐΘ 

᾿υά δ 5 ουτὴ ὃ 
19. ὕϑαυρχιο πο δἰηΐ8 πὸ, ποάιο ἀϊπι1 18 τη6, ἀοηθο 

ἀορ]υιίδηι 581 781) ποδί ἢ 
20. δὶ 60 ροοοανὶ, χυϊὰ ρΡοΐογο ἴδοδγα, χυὶ 868 τηθηΐεπὶ 

πομηΐηαπιῦ Οὐᾶγα σοηϑ 81 πη6 υἱ ἸΟσύογος δάύογϑιϑ ἴθ, 
801 δι θη) ΒΌΡΟΓ (6 Οη08 



θ4 

4“(. Διατί οὖχ ἐποιήσω τῆς ἀνομίας μου λήθην, χαὶ 
χαθαρισμὸν τῆς ἁμαρτίας μου; Νυνὶ δὲ εἰς γῆν ἀπελεύ-- 
σομαι, ὀρθρίζων δὲ οὐχ ἔτι εἰμί, 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ π΄. 

ι. Ὑπολαδὼν δὲ Βαλδὰδ ὃ Σαυχίτης, λέγει" 
4. Μέχρι τίνος λαλήσεις ταῦτα, πνεῦμα πολυῤῥῆμον 

τοῦ στόματός σου; 
3. Μὴ ὃ Κύριος ἀδικήσει χρίνων, ἣ ὃ τὰ πάντα ποιή- 

σας ταρἄξει τὸ δίχαιον - 
.. ΕἸ οἱ υἱοί σου ἥμαρτον ἐναντίον αὐτοῦ, ἀπέστει- 

λεν ἐν χει ὶ ἀνομίας αὐτῶν. 
ὅ. Σὺ Ἢ ὄρθριζε πρὸς Κύριον παντοχράτορα δεόμε-- 

γος" 
6. εἰ καθαρὸς εἶ καὶ ἀληθινὸς, δεήσεως ἐπαχούσεταί 

σου, ἀποχαταστήσει δέ σοι δίαιταν δικαιοσύνης. 
7. ἔσται οὖν τὰ μὲν πρῶτά σου ὀλίγα, τὰ δὲ ἔσχατά 

σου ἀμύθητα. 
8. Ἐπερώτησον γὰρ γενεὰν πρώτην, ἐξιχνίασον δὲ 

κατὰ γένος πατέρων. 
9. Χρθιζοὶ γάρ ἐσμεν, καὶ οὖκ οἴδαμεν " σκιὰ γάρ ἐστιν 

ἡμῶν ἐπὶ τῆς γῆς ὁ βίος, 
ο. Ἦ οὐχ οὗτοι σε διδάξουσι, καὶ ἀναγγελοῦσι, χαὶ 

ἐχ καρδίας ἐξάξουσι ῥήματα; 
ιτ. Μὴ θάλλει πάπυρος ἄνευ ὕδατος ἢ ὑψωθήσεται 
ὕτομον ἄνευ πότου ; 
1.. Ἔτι ὃν ἐπὶ ῥίζης, καὶ οὐ μὴ θερισθῇ; Πρὸ τοῦ 

πιεῖν, πᾶσα βοτάνη οὐχὶ ξηραίνεται; 
15. Οὕτω τοίνυν ἔσται εἰ ἔσχατα πάντων τῶν ἐπι- 

λανθανομένων τοῦ Κυρίου" ἐλπὶς γὰρ ἀσεθοῦς ἀπολεῖ- 
ται. 

14. Ἀοίχητος γὰρ αὐτοῦ ἔσται ὃ οἶχος, ἀράχνη δὲ 
αὐτοῦ ἀποθήσεται ἣ σχηνή. 

16. Ἐὰν ὑπερείση τὴν οἰχίαν αὐτοῦ, οὐ μὴ στῇ ἐπι- 
λαδομένου δὲ αὐτοῦ, οὐ μὴ ὑπομείνη" 

16. ὑγρὸς γάρ ἐστιν ὑπὸ ἡλίου, καὶ ἐχ σαπρίας αὖ-- 
τοῦ ὃ ῥάδαμνος αὐτοῦ ἐξελεύσεται. 

17. ᾿Επὶ συναγωγὴν λίθων χοιμᾶται" ἐν δὲ μέσῳ 
χαλίκων ζήσεται. 

16. ᾿Εὰν χαταπίη, ὃ τόπος ψεύσεται αὐτόν. Οὐχ ἑώ- 
ραχας τοιαῦτα, 

19. ὅτι χαταστροφὴ ἀσεθοῦς τοιαύτη, ἐχ δὲ γῆς ἄλ- 
λον ἀναδλαστήσει. 

40. Ὁ γὰρ Κύριος οὗ μὴ ἀποποιήσηται τὸν ἄχαχον" 
πᾶν δὲ δῶρον ἀσεδοῦς οὐ δέξεται. 

41. Ἀληθινῶν δὲ στόμα ἐμπλήσει γέλωτος, τὰ δὲ 
χείλη αὐτῶν ἐξομολογήσεως. 

5. Οἱ δὲ ἐχθροὶ αὐτῶν ἐνδύσονται αἰσχύνην, δίαιτα 
δὲ ἀσεθοῦς οὐχ ἔσται. 

ΚΕἘΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Θ΄. 

ι. Ὑπολαδὼν δὲ Ἰὼό, λέγει" 
4. Ἐπ᾿ ἀληθείας οἶδα ὅτι οὕτως ἐστί" πῶς γὰρ ἔσται 

ἀνθ ν, ἀυλες παρὰ Κυρίῳ; 
ἃ. Ἐὰν γὰρ βούληται χριθῆναι τ τὴ; οὗ μὴ ὕπα- 

δρνοῦ, αὐτῷ, ἵνα μὴ ἀντείπη πρὸς ἕνα λόγον αὐτοῦ ἐχ 
χιλίων. : 

4. ὃς γάρ ἐστι διανοίᾳ, χραταιός τε χαὶ μέγας. 
Τίς ἿΣ γενόμενος ἐναντίον αὐτοῦ ὑπέμεινεν; : 

ΙΩΒ. Κεφ. Θ΄. 
41. ΟὔὐδΙΘ ΠοῺ ἔδοί8Η ἰηἰχυ (8:8 τθ οὐϊνίοαοαι, οἱ 

Ρυγρδιίίοποαι Ῥϑοσδίΐ τοὶ ἢ Νυης δυΐοιῃ ἰῃ ἰογγᾶπι δοϊθο, 
ΤΩΔ6 δυίοη) δυγζθῃδ Εἰ Σὰ ΠΟΩ 6ΓῸ. 

ΟΘΑΡΌΤ ΥΠ]|. 

1. Ἀοδροπάθῃβ δυίΐρηι Βα] δὰ δαυοῃ ο8, αἱ : 
4. ὕβϑφιυσαυο ἰοφυογὶβ [866 . δρί {115 λυ οαφυυ8 οτἶβ (αἱ 

8. Νυπιφυϊὰ  οπηίηυβ ἰηυδί6 δροῖ ᾿υάΐοδηβ, δαὶ φυὶ 
ομηηἱὰ (θεὶς (υγ δ [5 {|8Πὶ Ὁ 

4, 8ὶ ΗΠ] (υἱ ροοοδυθγυηΐ οογδηι 60, πιΐδὶ( ἰῃ τηδῆυ ἰηΐ- 
αυϊϊαῖο5 δογυπι. 

5. Τὰ δυΐοπι αἰϊυου]ο δυγαθ δὰ δοῃιπυπ) ομηηϊροίοηϊδη 
ἀοργθοδῃϑ8 : 

6. 8] πηιη 115 68 οἱ ΤΟΓΆΧ, ἀδργοοδίἰοηδ δχδυάϊοϊ ἰμδπι, 
γοδιϊυοί δυΐοπη ΕΠ ὶ ΠΔηϊδου]υπ) ᾿.8{{{|8 : 

7. οἱ δγυηΐ ργίογᾶ φυϊάοπι ἴυδ ρᾶυςσᾶ, ΠΟΥ βδίπλλ δυΐθι 
ἴυδ ἱποηδιτδ Ὠ ]ΐἃ. 

8. Ἰπίοττορδ οηἰπι φοηογδίη6Π) Ὀγίπηδηι, οἱ ἱπηγοβίϊρα μα 
βθηι5 ρύσῃ. 

9. Ἠοδίογηὶΐ οηἰπλ δι, δἰ ὨρβΟἰ Πη08 : ὉΠ} Ό ΓΔ οηἰπι 6δὶ 
ὨΟϑίΓδ ΒΌΡΟΓ ἰδουγδιῃ Υἱίδ. 

10. Αὖἱ ηυπιχυϊὰ πο ἐΐ ἀοοδθυμπὶ ἴα, οἱ τοίογοηί, οἱ 6 
οογάο ργοίογοηϊ υϑγθᾶ ἢ 

11. Νυιιαυϊὰ νἱγοί βείγρυϑ δίῃ δαυδ, δαὶ ὀχδι δυο 
Ῥγαίυῃι 8ϊπ6 ροΐα ἢ 

2. Αἄδπυο ἰῃ δυᾶ γδάΐοο οοηβίβιϊί, οἱ ἴση πγοίοίῃγ » Αὐΐδ- 
αῦδπι 84]14ἱ, οπηπβ ΠΟΓθα ΠΟΠηΘ ἀγοβοὶ! 

13. δῖ. ἰᾳί[γ ὀγαῃϊ ΠΟΥ 851 Ππ|ἃ ομῃίιηι φυὶΐ ΟὈἸ τἰδουηΐας 
Ῥοιηίηὶ : 5068 ΘὨΐπι ἱχπηρὶΐ ρα Ὀἰ(. 

14. ΤΠ Δ} Δ }18 οηΐπὶ 6}88 οὐ ̓  ἀοζαι 8, ἀγδῆθᾶ δυίΐίοθῃ αὐἃ- 
ἀσί 6)08 1Δ) ἘΓΏ ΔΟυ] η,. 

15. 5] 8 ΠΒογ[ ἀοτηυπ) βυδη), ὨΟΏ δἰδϊί : οἱ ουπὶ οὐὗ- 
Ῥογϊ, πο ρου ΔΗΘΡΪ : 

16. μυπιίάυ Θηΐτ 6ϑὲὶ 80} οθϊο, δὲ ἀδ ρυϊγοάϊῃα 605 
Βοιτηθη 6}118 δδοθηάοί. 

47. 1ῃ οοηργορδίίοης ἰδμίάυπι ἀογεηϊί : ἰῃ τηραΐο δυΐδηι 
δἰ συ πὶ υἱνοῖ. ἮΝ 

18. δὶ δΔΌθογθυοῦ δ, Ἰοσῦβ πηρηϊοίυγ δύῃ). Νοὴ υΥἱαάϊ δι 
(418, 

19. ᾳυοῃΐδηη ϑυ γογδίο ἰπηρὶΐ (8118, ἀ6 ἰογσὰ δυΐοθπι 8|[6- 
ΓΌηΙ ροττηϊηδὈϊ(. 

40. Βοιηίπυβ οηΐπιὶ ἢο ἐπ ργο δὶ! ἱπηοοδηΐοπι; πδς υἷ» 
Ἰυτὴ πιυηι5 ἐηρὶ] δοοίρἰοΐ. 

41. Ὑογδοίυτι διυιίθη) Οὁ8 ἐπι ρ] ΟὈἱΐ γίϑυ,, 1Δ}ν8 δυίΐδη ΘΟΓΌΣΩ 
οοηίδβϑίοῃθ. 

42. 1ηἰπιῖοὶ δυίοπι οογαπι ἱπάυοπίυγ οὐμἤιδίοησιῃ, οἱ ἰἃ- 
Βογηδου πὶ ἱπηρὶ ἤθη γί. 

ΟΑΡΟΌΤ ΙΧ. 

1. Βοδροῃάθῃδ δυΐθηι 70}, δἱΐ : 
4. ὝοΓΟ δοίο αυΐδ ἰΐδ οδί : φυοπιοῦο οηίἰπ οεἰΐ [υδἴπ5 ΒΟΠΊΟ 

δρυὰ Βομιηυῃῦ 

8. 8] δηἰηι νοϊυογὶί πμ ϊοδγὶ οὐ 60, δοῦ οὐδυάϊοί οἱ, υἱ 
οη οοπίτγαάϊοδὶ δὰ ὑπιιη} δοιτηθηθι) 6}08 ἀ6 π)}16. ὶ 

4, ϑδρίθηβ οδί δηΐπη τηθηΐθ, τοβδυδβίηθ]αῃθ οἱ τηλρηυ8. 
Ουὶΐδ ἀυγυ8 ἰδοίυδ δῖ ΘΌπὶ ροστηδηδί ἢ 



508. ἀκ». ΙΧ. 

΄δ6. Ὁ παλαιῶν ὄρη καὶ οὖχ οἴδασιν, ὁ καταστρέφων 
αὐτὰ ὀργῇ᾽ 

6. ὃ σείων τὴν ὑπ᾽ οὐρανὸν ἐχ θεμελίων, οἱ δὲ στῦλοι 
αὐτῆς σαλεύονται᾽ 

7. ὃ λέγων τῷ ἡλίῳ καὶ οὐχ ἀνατέλλει, χατὰ δὲ 
ἄστρων χατασφραγίζει" 

8. ὃ τανύσας τὸν οὐρανὸν μόνος, καὶ περιπατῶν ὡς 
ἐπ᾽ ἐδάφους ἐπὶ θαλάσσης" 

θ. ὃ ποιῶν Πλειάδα χαὶ “Ἕσπερον καὶ ᾿ἈΑρχτοῦρον, 
καὶ ταμεῖα 

10. ὃ ποιῶν μεγάλα χαὶ ἀνεξιχνίαστα, ἔνδοξά τε χαὶ 
ἐξαίσια, ὧν οὖχ ἔστιν ἀριθμός. 

11. ᾿Εὰν ὑπερόῇ με, οὐ μὴ ἴδω" ἐὰν παρέλθη με, 
οὐδ᾽ ὡς ἔγνων. 

15. ᾽Εὰν ἀπαλλάξῃ, τίς ἀποστρέψει, ἢ τίς ἐρεῖ αὐτῷ 
Τί ἐποίησας: 

18. Αὐτὸς γὰρ ἀπέστραπται ὀργὴν, ὁπ᾽ αὐτοῦ ἐχάμ- 
φθησαν χήτη τὰ ὑπ᾽ οὐρανόν. 

ι4. ᾿Εὰν δέ μον ὑπακούσεται, ἢ διαχρίνει τὰ ῥήματά 

ἀν: Ἐὰν γὰρ ὦ δίκαιος, οὖχ εἰςαχούσεταί μου, τοῦ 
χρίματος αὐτοῦ δεηθήσομαι. 

16. Ἐάν τε χαλέσω χαὶ μὴ ὑπαχούσῃ, οὐ πιστεύω 
ὅτι εἰςαχήχοέν μου τῆς φωνῆς. 

17. Πρ γτον με ἐκτρίψη" πολλὰ δέ μου τὰ συντρίμ- 
ματα πεποίηχε διαχενῆῇς. 

186. Οὐχ ἐᾷ γάρ με ἀναπνεῦσαι, ἐνέπλησε δέ με 
πιχρίας, : 

19. ὅτι μὲν γὰρ ἰσχύει κράτει " τίς οὖν χρίματι αὐ- 
τοῦ ἀντιστήσεται: 

20. ᾿Εὰν γὰρ ὦ δίκαιος, τὸ στόμα μου ἀσεθήσει ἐάν 
τε ὦ ἄμεμπτος, σκολιὸς ἀποδήσομαι. 

21. Εἴτε γὰρ ἠσέδησα, οὐχ οἶδα τῇ ψυχῇ, πλὴν 
ἀφαιρεῖταί μου ἣ ζωή. 

35. Διὸ εἶπον" Μέγαν χαὶ δυνάστην ἀπολλύει ὀργὴ, 
43. ὅτι φαῦλοι ἐν θανάτῳ ἐξαισίῳ, ἀλλὰ δίκαιοι χα-- 

ταγελῶνται. 
24. Παραδέδονται γὰρ εἷς χεῖρας ἀσεθδοῦς, πρόζςωπα 

χριτῶν αὐτῆς συγχαλύπτει. ἷ ἐὲ μὴ αὐτός ἐστι, τίς 
ἐστιν: 

“5. Ὁ δὲ βίος μου ἐστὶν ἐλαφρότερος δρομέως᾽" ἀπέ- 
ὄρασαν, καὶ οὐχ εἴδοσαν. 

36. Ἢ χαί ἐστι ναυσὶν ἴχνος ὁδοῦ, ἣ ἀετοῦ πετομένου 
ζητοῦντος βοράν; 

7. ᾽Ἔαν τε γὰρ εἴπω, ἐπιλήσομαι λαλῶν, συγχύψας 
τῷ προζςώπῳ στενάξω" 

48. σείομαι πᾶσι τοῖς μέλεσιν, οἶδα γὰρ ὅτι οὐχ 
ἀθῷον με ἐάσεις. 

39. Ἐπειδὴ δέ εἶμι ἀσεδὴς, διὰ τί οὐχ ἀπέθανον; 
30. Ἐὰν γὰρ ἀπολούσωμαι χιόνι, καὶ ἀποχαθάρω-- 

μαι χερσὶ καθαραῖς, 
381. ἱκανῶς ἐν ῥύπῳ με ἔδαψας, ἐδδελύξατο δέ με ἡ 

στολή. 
88. Οὐ γὰρ εἶ ἄνθρωπος κατ᾽ ἐμὲ, ᾧ ἀντιχρινοῦμαι, 

ἵνα ἔλθωμεν ὁμοθυμαδὸν εἷς χρίσιν. 
32. Εἴθε ἦν ὁ μεσίτης ἡμῶν, χαὶ ἐλέγχων, χαὶ δια- 

χούων ἀναμέσον ἀμφοτέρων. 
3.. Ἀπαλλαξάτω ἀπ’ ἐμοῦ τὴν ῥαόδον, ὃ δὲ φόδος 

αὐτοῦ μή με στροθείτω, 
ΥΕΤΌΒ ΤΕΔΤΑΝΕΝΤΟΝ. “-- ἴ]. 
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ὅ. Ου] ἰῃ γεϊυβίδίαι! ρογάποὶξ τηθη ο8 οἱ ποϑείαμὶ, χφυΐ 
γογίδϊ 608 ἰῃ ἱγὰ : 

ὃ. αυΐϊ οομμπιοΥναῖ θδπὶ αυξ δὰ" οαἷὸ ἃ [ππἀδιλοπἷ8, οἱ 
οΟΪυπηδ6 618 ΄φυδιϊυπίυΓ : 

7. υὶ ἀϊοὶϊ 8ο}]} εἰ ποι ογί[ὑγ, οσπίγα δἰάογα δυίοιη δίβῃηδ- 
ουἱυπ Ροηϊΐ : 

8. αυἱ οχίοηαϊϊί ΟΟἸΌΠῚ 80108, δ διηθυϊαί ΘΌρ6Γ ΤΏΔΤΘ 
ἱδηΖυδπΠ) βΌρ6Γ ΡΑΥΪΠΘηΐυΠ : ; 

9. αυἱ ἰδοϊὶ ΡΙεἰδὰδ οἱ Ηδϑρογυῃι οἱ Αγοϊυγι, οἱ ρθῃ6- 
1γδ}}8 δἃυιϑίτὶ : 

(0. σχυὶ [οἱ πιδρῃδ οἱ ποὴ Ὑοβρ Δ 8, ρ]οτοβαααα οἱ 
ΤηΪΓΔὈ]11δ, φυογυῃ ΟῚ 681 ὨΙΠΊΘΙΊΙΒ. 

11. δ] ᾿γδηββγθβϑὰβ τη6 {ποτὶ ΐ, ἤθη Ὑἱάθθο : βἰ ργϑοίδγίοσὶς 
Πη6, 6406 ϑ8ἰ6 ὨοΥὶΪ. 

2. δὶ γοιουγῖ, αυΐβ γοβιἰυδἱ, δυΐ φυΐϑ ἀϊοοί οἱ : Ουἱὰ 
[δοϊςιὶ ἢ 

[38. ἴῥμρ86 Θηΐπη ἀυογίἰ ἃ 86 γᾶ, δῸ 60 ἱμουγγαῖΐ βυηὶ 
Ἑοο(Ϊ αυἱ δὺυὺ οὐὐἶο. 

14. 5[ ΥΟ7Ὸ π|6 δυάϊον, γο] ἀϊ)αάϊοαδὶ γογδ τηθᾶ. 

15. Ουοὰ εἰ οἰἰδπὶ μετο ᾿υδίυ8, πο ὀχδυάϊοί 26, 70. ϊ- 
οἰυπι 6)}0.8 τοχᾶῦο. 

16. δὶ γΘΙῸ ἱποσδυοο οἱ ὨΟη ὀχδυάϊογὶὶ, ἡθἢ ἐγοάδηι 
ᾳὐοὰ ὀχδυάϊνογιὶ γοσδῆ) πγθϑι). 

17. Νὰ οδι κί π8 ὁορίογαϊί : πλυ] 185 δυίοτ ἰγὶ Αἰ ἰ 0:65 
Πη688 (δοἱξ ἰῃ γϑη 1. . 

18. ΝΟῚ ΘΏΪΠ δἰηΐΐ [26 Γοϑρίγαγο, ἐπηρ]οΥ δυΐθ) Π6 
διηδι υἀΐηθ. 

19. αυοηίΐδπι 50]Ποοἱ να]οὶ μοίθηϊίᾷ : φυΐ8 ἰσίίυγ [υαϊοὶο 
θ)υ8 τοβίβίοι 

20. Ουοὰ 8 οἰΐάτη (μ6γῸ ᾿υβίυ8, 05 πηδῦμ ἰπηρίδ ἰοφυρίυγ: 
δἷνα [Ὡ6ΓῸ 81Π6 οὐ 6, ρταν 8 οὐδάδῃ. 

21. δὶ δηΐπ) ᾿πρὶ6 δορὶ, ΠΟ ΠΟΥΪ δηΐπη0, γΟΥΒΠ Δ ΠΊ6 ἢ 80- 
(ὀγίυγ γἱίδ τηθϑ. 

22. Οὐδρτγορίογ ἀϊχὶ : Μαρηυπ) οἱ ροἰδηΐοῃ ἀἰϑρογαϊί ἱγᾶ, 
23. αυἱὰ Ὠρχυδϑη) [οι Π68 ἰῃ πηᾶρηδ τηοτίθ οσγυηί, βοὰ 

ἦυ5ι1 ἀοεγίἀδηίυγ. 

24. Τιδαϊὶ οδηΐπ) δαης ἢ τηδηυ8 ἱπιρὶΐ, (Δοΐ68 ἰοῦ πη 6}118 
ορογίί. Ουοὰ 5[ ὨοΏ ἰρϑ6 οϑί, χιυΐβ οδί ὃ 

25. Ὑἱίδ δυΐοῃῃ πηοᾶ ἰΟΥΪΟΡ 6δὲ ΟὕΓΘΟΓΟ : δυίασογιηϊ, οἱ 
ΟῚ Υἱάσευηί. 

26. Νυμηχυίϊὰ οἷ 651 πΑυίθυ8 γοϑίϊρίυμη Υἱθ, δυΐ δ40}}85 
γοϊδηιβ φυξγθη 18 οδοδῃ ὃ 

27. Ουοὰ οἴϑὶ Ἰοουΐι8 ἔμο.Ὸ,, ΟὈἸ  Υἰβοῶν ἀυτὴ ἰοσυοτ, ἀ6- 
Οἰϊπδηβ ἰη ἰδοΐθη) ἱῃσοηλϑοδῃ : 

28. ΟΟΠΙΠΊΟΥ͂ΘΟΥ ΟΠ 08 Το ΓΒ, 860 θηΐπ χυοὰ Ὠοὰ 
᾿ηϑοηΐίθη) Π16 Δ[868. 

29. Εἰ αυΐᾶ βυηιϊ ἰηἰχυυδ, ΖυδγΘ ὨΟΏ 801) τοτίυυ 
30. Νδιῃ δἱ ἰοΐυβ ἤμογο ηἷνό, οἱ ηυηάδίυδ (0670 πη υπάΐ8 

τδηΐ 08, 

31. 88,8 ἰῃὴ ϑογὰθ πη6 ἱγαχίδίὶ, οἱ ὀχϑϑογαΐμηι οδί γοϑίϊ- 
τηρηίυ. 

32. ΝΟΥ 68 ΘὨΪπὶ ὨοῖΟ δίουΐ ὁρο, ουὲ οοη Γδ ϊοδη), υἱ 
ὙΘὨΪΔΠ.08 ρΔΥΪ ΘΓ ἰῃ ἡ] οἱ απ}. 

33. υἱίμδηι 68861 ΠοΌΐ8 πηράϊδη8, οἱ δγζυθηδ, οἱ ἀΪδβ66- 
Ὀΐδη8 ἰηίοῦ υἱπιηλχυθ ] 

34. Αγογίδί ἃ τηὸ υἱγῴϑη), ἰἰπηῆος δυΐδη) 608 ὨΟῚ [6 
᾿δηϑΥ ΓΘΌΠῚ ρδί, ἘΝ 
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86. χαὶ οὐ μὴ φοδηθῶ, ἀλλὰ λαλήσω οὐ γὰρ οὕτω 
συνεπίσταμαι. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄. 

ι. Κάμνων τῇ ψυχῇ μου, στένων ἐπαφήσω ἐπ᾽ αὐ- 
τὸν τὰ ῥήματά μου’ λαλήσω πιχρίᾳ ψυχῆς μου συνεχό- 

νος, 
ἀξ. χαὶ ἐρῶ πρὸς Κύριον: Μή με ἀσεθεῖν δίδασχε- καὶ 
διατί με οὕτως ἔχρινας; 

τς 3, Ἦ καλόν σοι ἐὰν ἀδικήσω; ὅτι ἀπείπω ἔργα χει- 
ρῶν σου, βουλῇ δὲ ἀσεδῶν προςέσχες. 

4. Ἦ ὥςπερ βροτὸς ὁρᾷ, καθορᾶς; ἣ καθὼς δρᾷ ἄν- 
θρωπος, βλέψη; 

6. Ἦ ὁ βίος σου ἀνθρώπινός ἐστιν, ἣ τὰ ἔτη σου ἀν- 
δρὸς, ι 
Ἷ 6. ὅτι ἀνεζήτησας τὴν ἀνομίαν μου, καὶ τὰς ἅμαρ-- 

τίας μου ἐξιχνίασας: 
η. Οἶδας γὰρ ὅτι οὐχ ἠσέδησα᾽ ἀλλὰ τίς ἐστιν ὃ ἐχ 

τῶν χειρῶν σου ἐξαιρούμενος; 
8.Ὰ χεῖρές σου ἔπλασάν με χαὶ ἐποίησάν με΄ μετὰ 

ταῦτα μεταδαλών με, ἔπαισας. 
9. Μνήσθητι ὅτι πηλόν με ἔπλασας, εἰς δὲ γῆν με 

πάλιν ἀποστρέφεις. 
10.Ἢ οὐχ ὥςπερ γάλα με ἤμελξας, ἐτύρωσας δέ με 

ἶσα τυρῷ; 
1. Δέρμα δὲ χαὶ κρέας με ἐνέδυσας, ὀστέοις δὲ καὶ 

νεύροις με ἐνείρας. 
:. Ζωὴν δὲ καὶ ἔλεος ἔθου παρ᾽ ἐμοὶ, ἣ δὲ ἐπισχοπή 

σου ἐφύλαξέ μου τὸ πνεῦμα. : 
15. Ταῦτα ἔχων ἐν σεαυτῷ, οἶδα ὅτι πάντα δύνασαι" 

ἀδυνατεῖ δέ σοι οὐδέν. 
.4. Ἐάν τε γὰρ ἁμάρτω, φυλάσσεις με, ἀπὸ δὲ ἀνο- 

μίας οὐχ ἀθῷον με πεποίηχας. 
16. Ἐν τε γὰρ ἀσεδήσω, οἴμοι" ἐὰν δὲ ὦ δίχαιος, 

οὗ δύναμαι πω ύναι, πλήρης γὰρ ἀτιμίας εἰμί. 
16. Ἀγρεύομαι γὰρ ὥςπερ λέων εἷς σφαγήν " πάλιν 

γὰρ μεταθαλὼν δεινῶς με ὀλέχεις, 
17. ἐπαναχαινίζων ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν ἔτασίν μου ὀργῇ δὲ 

μεγάλη μοι ἐχρήσω , ἐπήγαγες δὲ ἐπ᾽ ἐμὲ πειρατήρια. 
18. Ἱνατί οὖν ἐχ χοιλίας με ἐξήγαγες, καὶ οὐχ ἀπέθα- 

νον ; Ὀφθαλμὸς δέ με οὐχ εἰδε, 
19. καὶ ὥςπερ οὐχ ὧν ἐγενόμην; Διατί γὰρ ἐχ γαστρὸς 

εἰς μνῆμα οὐχ ἐἰβανεμις 
20. Ἢ οὐχ ὀλίγος ἐστὶν ὃ βίος τοῦ χρόνου μου; Ἴα- 

σόν με ἀναπαύσασθαι μιχρὸν, 
41. πρὸ τοῦ με πορευθῆναι ὅθεν οὐχ ἀναστρέψω, εἷς 

γῆν σχοτεινὴν χαὶ γνοφερὰν, 
ες 48,. εἷς γὴν σκότους αἰωνίου, οὗ οὐχ ἔστι φέγγος, οὐδὲ 

δρᾶν ζωὴν βροτῶν. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ΄. 

ι. Ὑπολαδὼν' δὲ Σωφὰρ ὃ Μιναῖος, λέγει" 
“. Ὁ τὰ πολλὰ λέγων, καὶ ἀνταχούσεται᾽ ἣ χαὶ ὃ 

εὔλαλος οἴεται εἶναι δίχαιος: Εὐλογημένος γεννητὸς γυ- 
ναιχὸς ὀλιγόθιος. 

8. Μὴ πολὺς ἐν ῥήμασι γίνου, οὗ γάρ ἐστιν ὃ ἀντι- 
κρινόμενός σοι. 

ς, Μὴ γὰρ λέγε ὅτι χαθαρός εἰμι τοῖς ἔργοις, χαὶ 
ἄμεμπτος ἐναντίον αὐτοῦ" 

38. οἵ δοη {ἰπηθὈοΟ, 86 ἰοαυδὺ : ΠΟῚ ΘΠ 5ίς οοηβαϊαβ 
δυη. 

ΟΑΡΌΤ Χ, 

1. [μΔὈΟΓΔΏ8 δηΐπ)ἃ Πιθᾶ, βοπΊθη8 αἰπγ δ) ΒΌΡΟΣΙ τ 6 
γογθδ τη6ἃ : ἸΟφυδΓ διγαγιυ ἀΐπα δηΐπιδα Πηδε8 ΟΟΙΏΡΓΟΒ508., 

2. οἱ ἀΐοδπι δὰ δοπιίηυμῃ : ΝΟΙὶ Ὠ16 ἀοοθγο ἱπιρίυπη 6586 : 

Ορογὰ πιδηυυπ) ἰυάγυπ), οἱ δ ΟΟΠ5 ΠἾ11πὶ ἱπιριογι τ δηϊπιδὰ- 
γογ δι. 

4, Αὐἱ δἰουΐϊ πηοτίδ}}8 υἱάθὶ, ἀοσδροοίθϑ» δυί βἰςαΐ ὨἸοΩΟ 
Υἱάοὶ, Ρογβρίοἰθδ ἢ 

δ. Αὐ ᾿υπηδηλ ο6δὲ Υἱίᾶ ἰυδ, δυΐ δηηὶΐ (υἱ 5ιηϊὶ Υἱγί, 

6. αυοῃΐδη) ἱηαυ οὶ Υἱδιὶ ἱπίφυϊίδίο πη τηθδη), οἱ ροροδίδ 
τηθᾶ ἱηνοβί αϑίὶ ἢ 

7. δοἷβ Θηΐπὰ Π|6 ὨΟῺ ΟΩ 1866 ἱπηρίθ : δοὰ φυΐδ 6δὲ αυὶ ἀ6 
ῃηδηΐδυ9 ἰυΐβ ογὶ ρἰαι} 

8. δηυβ ἴυδ5 ρἰδβιηδυογαηΐ τη6 οἱ ἰδοογυηῖ 26 : ροδίθδ 
πιθίδη5, ραΓΟΙ 8881 Π|6. 

9. ΜοηλΟΥ 6510 ᾳυοὰ Ἰυϊυπ βηχίϑιἱ πι6, οἱ ἰῃ ἰδυτὰπὶ Π16 
ἰΐογιιπι σοηοΓί68. 

10. Νοηηο ἰδιηχυδηλ ͵δὸ τυ δἰδέϊ τη6, εἰ οσαϑυϊδδιΐ ἢ 6 
006 80 Ο8860Π}} 

11. ῬΕΙΙΟ δυΐδηι οἱ ΟΔΥΓΠ6 Ὑϑ8[ 151] πᾶ, Οδείθυθαῃα οἴ ποτ- 
Υἱβ ΘΟ ΒΟΓ ἰδ. Π16. 

{2. ὙΠ δηλ δυΐεδπι οἱ πἰβογ οοτΐδη ροδυΐδιὶ δρυὰ πιο, οἱ 
Υἱδιίδιο 08 ουδίοαϊν!ξ δρὶγἰΐυπ τηθυηι. 

13. Ηξοο συηὶ Πδθ6Δ8 ἴῃ ἰοἶρ8ο, δβοίο φιιοὰ οπιμίδ ρμοΐοϑ : 
οἴ πῃ] Εἰ ἱ ουδάϊξ ἱπιροβϑίθιϊο. 

14, Ουοὰ 8 οἱ ροοσΆγοΓΟ, Οπδἰοα 8 Π16, 80 ἰηϊχυϊίδία δὺ- 
ἰοτὰ Ὠοθη ἰἱπδοηίοηι πη6 ἔροϊϑίϊ. 

15. δίνο δηΐπι ἱπηρίθ οβογο, γῳ τἰνὶ : οἱ δἱ [ϑἴπ5 ἤμοτο, 
ΠΟΏ ΡοΟβδυτ διιδρίοογα, ρ᾽θπυ8 Θηΐηι 88Π| ΟρΡργο το. 

16. Εἰ οδρίογ βἰουΐ 160 δὰ οσοϊδίοποηι : ἰΟΓΌΠ ΘηΐπῈ ΟΟΠῚ- 
Πηυΐϊδῃ8 88606 [η6 ρΕΓ(Ϊδ8. 

17. ἰῃηδίδυγϑηβ ἰῃ ΠπΠ|6 ἱπαυ δ᾽ ἰθΏθ) Πηθ8η} : ἱγᾶ δυΐοπι 
τοᾶσυϑ ΠΥ ἰ 0818 68, οἱ ἱπάπιχὶϑιϊ ΒΌΡΟΙ πὴ6 ἰδηΐδ 065. 

18. Ουᾶγα ΕΓΖΟ ἀδ γρηΐγο δἀυχὶϑιὶ π6, οἱ ΠΟῚ 81}Π| ΤῸ Γ- 
[υὐ8ῦ Οου]υ8 δυΐομ ποη Υἱά ἰβϑοῖ πη6, 

9. οἱ 658θῃ) ἰδ) 4υ8πι ΠΟ υ β5οτη» ΟἿΓ Θηΐ ἢ) ἀδ πἴοτο ἴῃ 
Ἰοηυ 6 ηΓ0Π| ΟῚ δ0Π| ΓΔ 5]δυ8 ἢ 

40. Αυἱ πυιηφυϊά ποἢ 681 ραγγὰ υἱῖδ (θη ρογίὶβ πηοὶ ἢ Ῥδίογ 
[16 ΓΟ΄υΐοδοογα ρα" }ΠΠυπ|, 

41. δηίοαυδηι 681} υπδ ΠΟῚ γουογίδυ, δα (οσγϑτη (δ  Ὀτο- 
ΔΙᾺ Οἱ ΟΔ  ἰσί ΠΟ88Π), ' 

42. δὰ ἰογτδηλ ἰΘΠΘΌΓΔΓΌΠῚ δ ΟΥΠΙΔΓΊΠ.., δὲ ΠΟῚ οδ5[ ἰυχ, 
Ὠ6αυΘ 6ϑὲ νἱάογθ Υἱίδιπι οι πΌΠ,. 

ΘΑΡΌΤ ΧΙ. 

1 Βοϑροῃάθηϑ δυΐθῃ) ΘΟρ ΔΓ Μίπόδυ5, δἱξ : 
α. Ουἱ ταὐἹίδ ἀἰοὶξ, οἱ νἱοϊδδὶπ δυάϊεξ : δυὶ οἰἰΔῃ) ΘΙ ΟΤΌΘἢ8 

Ρυΐϊδὶ 86 6856 ᾿υδίυπι}" Βεπραϊοίυ8 Ὠδίυδ πη} 6 Ὑ5 ὈΓΟΥΪΘ 
Υἱΐϑ.. 

3. Νκἕὰ τυ 8 5.8 ἰῃ σοῦ ἰβ, ΟΠ ὨΘΠΙῸ δἱῖ σαὶ οοηϊγδαϊοαϊ 
πρὶ. 

4. ΝοΙ͂Ι οηἰηι ἀΐσογα φαυΐδ τυπάσ8 δύχη Ορογίθυδ, οἱ ἱεῖϑι 
ῬΓΘὨ θη 8}0}}18 δη(6 οαπι : 
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5. ἀλλὰ πῶς ἂν ὁ Κύριος λαλήσαι πρὸς σὲ, χαὶ ἀνοί- 
ξει χείλη αὐτοῦ μετὰ σοῦ; 

8. Εἴτα ἀναγγελεῖ σοι δύναμιν σοφίας, ὅτι διπλοῦς 
ἔσται τῶν κατὰ σέ" χαὶ τότε γνώσῃ ὅτι ἄξιά σοι ἀπέθη 
ἀπὸ Κυρίου ὧν ἡμάρτυγκας. 

η. Ἦ ἴχνος Κυρίου εὑρήσεις, ἢ εἰς τὰ ἔσχατα ἀφίκου 
ἃ ἐποίησεν ὁ Παντοχράτωρ; 

8. Ὑψηλὸς ὃ οὐρανὸς, χαὶ τί ποιήσεις; Βαθύτερα δὲ 
τῶν ἐν ἄδου, τί οἶδας; 

9. Ἢ μαχρό ἐρὰ τὴ ὰ ἧς, ἣ εὔρους θαλάσσης: 
το. ᾿Εὰν δὲ καταστρέψῃ τὰ πάντα, τίς ἐρεῖ αὐτῷ Τί 

ἐποίησας: 
ιτ. Αὐτὸς γὰρ οἶδεν ἔργα ἀνόμων, ἰδὼν δὲ ἄτοπα οὐ 

παρόψεται. 
12. Ἄνθρωπος δὲ. ἄλλως νήχεται λόγοις" βροτὸς δὲ 

γεννητὸς γυναιχὸς, ἴσα ὄνῳ ἐρημίτη. 
13. Εἰ γὰρ σὺ καθαρὰν ἔθου τὴν χαρδίαν σου, ὁπτιά- 

ζεις δὲ χεῖρας πρὸς αὐτόν. 
ι4. Εἰ ἄνομόν τί ἐστιν ἐν χερσί σου. πόῤῥω ποίησον 

αὐτὸ ἀπὸ σοῦ, ἀδικία δὲ ἐν διαίτῃ σου μὴ αὐλισθήτω᾽" 
16. οὕτω γὰρ ἀναλάμψει σου τὸ πρόςωπον ὥςπερ 

ὕδωρ καθαρὸν, αδύση δὲ ῥύπον, καὶ οὐ μὴ φοθδηθήση" 
16. χαὶ τὸν χόπον ἐπιλήση, ὥςπερ χῦμα παρελθὸν, 

χαὶ οὐ πτοηθήση᾽ 
17. ἣ δὲ εὐχή σου ὥςπερ ἑωςφόρος, ἐκ δὲ μεσημθρίας 

ἄνατελεϊ σοι ζωή" : 
18. πεποιθώς τε ἔση, ὅτι ἔστι σοι ἔλπὶς, ἐχ δὲ μερί- 

μνης καὶ φροντίδος ἀναφανεῖταί σοι εἰρήνη" 
19. ἧσυχάσεις γὰρ, καὶ οὐχ ἔσται ὁ πολεμῶν σε" με- 

ταθδαλόμενοι δὲ πολλοί σου δεηθήσονται. 
40. Σωτηρία δὲ αὐτοὺς ἀπολείψει" ἣ γὰρ ἐλπὶς αὐ- 

τῶν ἀπώλεια, ὀφθαλμοὶ δὲ ἀσεδῶν ταχήσονται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18’. 

ι. Ὑπολαῤὼν δὲ Ἰὼό, λέγει" 
4. Εἶτα ὑμεῖς ἐστε ἄνθρωποι, ἢ μεθ᾽ ὁμῶν τελευ- 

τήσει σοφία; 
8. Κἀμοὶ μὲν χαρδία καθ᾽ ὁμᾶς ἐστι, 
4. δίχαιος γὰρ ἀνὴρ χαὶ ἄμεμπτος ἐγεννήθη εἰς 

χλεύασμα. 
5. Εἰς χρόνον γὰρ ταχτὸν ἡτοίμαστο πεσεῖν ὁπὸ 

ἄλλων, οἴκους τε αὐτοῦ ἐχπορθεῖσθαι ὑπὸ ἀνόμων. Οὐ 
μὴν δὲ ἀλλὰ μηδεὶς πεποιθέτω, πονηρὸς ὧν, ἀθῷος 
ἔσεσθαι" 

8. ὅσοι παροργίζουσι τὸν Κύριον, ὡς οὐχὶ καὶ ἔτα-- 
σις αὐτῶν ἔσται. 

7. Ἀλλὰ δὴ ἐρώτησον τετράποδα ἐάν σοι εἴπωσι, 
πετεινὰ δὲ οὐρανοῦ ἐάν σοι ἀπαγγείλωσιν. 

8. ᾿Εχδιήγησαι γῇ ἐάν σοι φράσῃη, καὶ ἐξηγήσον- 
ταί σοι οἱ ἰχθῦες τῆς θαλάσσης. 

υ Τὶς οὖν οὐκ ἔγνω ἐν πᾶσι τούτοις, ὅτι χεὶρ 
Κυρίου ἐποίησς ταῦτα : 

1ο. Εἰ μὴ ἐν χειρὶ αὐτοῦ ψυχὴ πάντων ζώντων, 
χαὶ πνεῦμα παντὸς ἀνθρώπου. 

11. Οὐς μὲν γὰρ ῥήματα διαχρίνει, λάρυγξ δὲ σῖτα 
γεύεται. 
᾿ Ἔν πολλῷ χρόνῳ σοφία, ἐν δὲ πολλῷ βίῳ ἐπι- 

μη. 
13. Παρ᾽ αὐτῷ σοφία καὶ δύναμις, αὐτῷ βᾳυλὴ 

χαὶ σύνεσις. 

5. βεοὲ συοπιοάο Ὠοπμηίηυβ Ἰοχυοσίυν δὰ [6, οἱ δρογίοί ἰδία 
868 ἰδουηὶ} 

6. Ὠοΐπάδ δηηυπηδοϊ 0] τἰ γί 6 πὰ δαρίθη (ἰδ, χυΐδ ἀυ- 
Ῥῖοχ ογἱὶ δὰ θὰ 408 οἰγοᾶ ἰ6 : οἱ ἰυῃς 86:68 φυΐϊὰ αἰξζηῃδ 6Υ6- 
εἰμηΐ {0 ἃ ΘομηΠο0 408 ροοοδοίϊ. 

7. Αὐἱ γοβίϊσίυπι Ὠοηιίηὶ ᾿μγθηἶ68, δυῖΐϊ δὰ υ{1π|8ἃ ρόγτο- 
Ὠἰδίϊ ΄φυδ δοὶϊ Ομγηΐροίθηδ ὃ 

8. 5}]1Ππ|6 658[ οΟ] υηι, οἱ φυϊὰ ἴδοϊ68" ῬγοΪυηἀϊοΓγᾶ δυΐοῃη 
ἰϊ8. φυδ ἰῃ ἰπίογηο, αυἱὰ ποδίτὶ ἢ 

. 3 ΝΟΏΙΘ ἸΟησίογὰ 4υ 81) προ μϑυγᾷ ἰΟΣτῶΒ, Υγ6] ἰδ υ 0 ΠηΔ- 
Γ ἷβ 

10. 5 δυίθπ) βυδνοσίοσι, ομηηΐδ, 4018 ἀἰἱοοί 11} : Ουἱὰ [δοὶ- 
δὶ} 

1. 1086 οηΐπλ 8501} ορογὰ ἰηἰφυογύτα, Υἱ 65 δυΐοπι ἀυδυγὰὰ 
ὨΟῺ ἀσϑρίοεϊοῖ, 

12. ἨοπιΟ ΥοΓῸ ἃ] 16 παίδί βοιτηοηΐ 08 : οἱ Υἱγ ἡδίυ8 τηι- 
[Ἰογῖβ, ἰδιηαυδη ΟὨΔΩΟΥ 80] Δγῖι8. 

13. Νδη 8ὶ ἰὰ τηυπάσυπι) ροδυϊβιϊ οοΥ ἴυυπῃ, οἱ οχίθη 8 
ΤΩΔΏ118 δὰ Θυ}. 

14. δὲ ἰπίαυυμπι φυϊὰ 65 ἴῃ τώδηυ ἴσα, Ἰοηψο ἔδοίίο ἡ]υὰ 
ἃ ἴα, οἱ ἰῃϊαυϊίδ8 ἴῃ ἀοπηο ἰυἃ ποη τηδησϑῖ : 
15. 86 οηΐπὶ Ἰρ ἢ ὁ [Δ οἷ68 (08 ἰδιηχυδπὶ Δαυδ ῬυΓᾶ, 

ὀχιο5 ἁυίΐομῃ βδογάδῃ, οἱ βοὴ {{π|6 0 8 : 

16. οἱ ἰΔθογθηι ΟΝ ν ἰϑοογδ ἰδιηαυδπ) Ποία αυΐ ργϑοίογϊξ, 
Θἱ πο ἰδγγο μουΐβ : 

17. οἱ ογδίϊο ἰυᾶ ἰδιραυδῃ ἰυοὐΐοῦ οἰ, ἀ6 πηογὶ 6 δυΐδηι 
οὐοίυν ΠΕ νἱΐδ : ; 

18. οοηβάρηβαμα ογβ, χυΐδ οδὲ ΕὈΪ 8ρ68, οἔ ἀθ Γᾶ δὺ 
50] εἰ τυάΐπο ἀρραγοῦὶξ εἰδὶ Ρᾶχ : 

19. χυΐο8068 οηἰπι, οἴ ποη ογὶΐ φαΐ ορρυρπηοὶ [6 : ἰΓΔΠΚΠ)Π- 
(αἱΐ δυΐομῃ τυ} γορδαηῖ ἴο. 

20. 58108 δυ ίΐοπι 006 ἀαϑοζγοί : 8068 Θηἶπὶ ΘΟΓΌΙΩ ρΟΓ ἰο, οἱ 
ΟΟΌΪΐ ἱπιρίογυμι ἰδοβοθηΐ. 

ΘΑΡΌΤ ΧΠ. 

1. Ἀσϑρομάθηῃβ δυΐθιῃ 900, δἰἱΐ : 
2. Ἰίλααθ Υγο5 ὁδ81}8 μοιΐποβϑ, δὺΐ γοδἰϑοῦγη πιογ θυ 88- 

ΡἰομίδΡ 
3. ΕΓ πὶ φυΐάοηι οὐὐ ἰυχία γὸ8 οδβΐ, 
4, 864 Ἰυδίυ Υἱῖ οἱ βίπα οὐἱηγίηθ υϑηΐΐ ἰῃ ἀογ βΌ,. 

5. ἴη ἰορυ8 δυίοτῃ δἰδία υπὶ ραγδίαβ [πογαὶ υἱ οδάοτοῖ 
8 δ᾽ 118, οἱ ἀοπ)β οὐδ υἱ ἀαναβίδγοηϊυγ 80 ἰη 4υ 5. Ὑ ΘΓ Ω)- 
ἴδ Ὡρ0 οομῆάδιὶ, οὐπὶ ΤΙ ση0}5 δἰῖ, (υἱυγυμι 86 ἰῃ- 
Βοῃΐίοιῃ : 

6. ᾳυϊουμηχαο ἱγη ἰδηΐ ομιΐηυπ),, ἰδ συδπι ἰηαυΐ 5: 0 ἰπ 
608 ΒΟἢ 5ἰΐ {υἱυΓᾶ. 

7. 86 ἰληγθὴ ἰπίοττοσα χυδατιροαία 8 {10ὲ γοϑρομάσδηϊ, 
γοϊδῦ 8 δυίοπι ΟΟἿΐ δἰ {ἰδὲ δηπυηιδηί. 

8. ἘΠΑΓΓΆ ἰδγγθὸ δὶ {0 ἀϊοαὶ, οἱ ὀχροῃδηῖΐ {Π0ὶ οἱ80 68 Πηὰ- 
Ττίβ. 

9. Ουἱἷς ἱφ! υὙ ΟῚ ΘΟΡΠΟΥΪ ἰῃ μη 08 [ε͵8, χυοᾶ πδηυ5 
Ῥοπιίηϊ οἱ ᾿μδο ἢ 

10. 5] θη ἰῃ τηδηῦ 6}08 65[ δηΐηᾶ οἴη ἰυπ}) Υἱγ θη Ὁ}, 
οἴ βρί γί [8 ΟΠ ἶ8 ΠΟΙ 8 ἢ 

11. Νάπ) δυγίδ φυϊάθηι Αἰ) υἀϊοαὶ γογθᾶ, ἔδυ 068 δυΐδηι οἱ» 
008 φυϑίδηϊ. 

12. 1 τυ]ο ἰορογα δαρίοηία 6δί, οἱ ἰὴ τηυἱδ Υἱἵδ οϑὶ 
Ββεὶοηῖίδ. 

13. Αρυὰ οὕπὶ βαρίοηίία οἱ νἱγῖαβ, ἴρϑὶ δϑῖ ὁϑηϑι!μπι οἱ 
ἰηι6]]δοίυ 8. 
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ι4, ᾽Εὰν καταθάλῃ, τίς οἰχοδομήσει; ᾿Εὰν χλείσῃ 
χατ᾽ ἀνθρώπων, χὶς ἀνοίξει - 

ι6. Ἐὰν χωλύσῃ τὸ ὕδωρ, ξηρανεῖ τὴν γῆν ἐὰν δὲ 
ἐπαφῇ, ἀπώλεσεν αὐτὴν χαταστρέψας. 

186. Παρ᾽ αὐτῷ χράτος καὶ ἰσχὺς, αὐτῷ ἐπιστήμη 
χαὶ σύνεσις. 

17. Διάγων βουλευτὰς αἰχμαλώτους, χριτὰς δὲ γῆς 
ἐξέστησε. 

186. Καθιζάνων βασιλεῖς ἐπὶ θρόνους, καὶ περιέδησε 
ζώνῃ ὀσφύας αὐτῶν. 

19. ᾿Εξαποστέλλων ἱερεῖς αἰχμαλώτους, δυνάστας 
δὲ γῆς χατέστρεψε. 

80. λιαλλάσσων χείλη πιστῶν, σύνεσιν δὲ πρεσόυ-- 
τέρων ἔγνω. 

21. ᾿Ἐχχέων ἀτιμίαν ἐπ᾽ ἄρχοντας, ταπεινοὺς δὲ 
ἰάσατο. 

22. Ἀναχαλύπτων βαθέα ἐχ σχότους, ἐξήγαγε δὲ εἷς 
φῶς σχιὰν θανάτου. 

48. Πλανῶν ἔθνη καὶ ἀπολλύων αὐτὰ, καταστρων-- 
γύων ἔθνη χαὶ χαθοδηγῶν αὐτά. 

84. Διαλλάσσιον χαρδίας ἀρχόντων γῆς" ἐπλάνησε 
δὲ αὐτοὺς ἐν ὁδῷ ἧ οὐχ ἤδεισαν. 

46. ψηλαφήσαισαν σχότος χαὶ μὴ φῶς, πλανηθείη- 
σαν δὲ ὥςπερ ὃ μεθύων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ, Γ΄. 

:. Ἰδοὺ ταῦτα ἑώραχέ μου ὁ ὀφθαλμὸς, χαὶ ἀχήχοέ 

μου τὸ οὖς" 
4, χαὶ οἶδα ὅσα καὶ ὑμεῖς ἐπίστασθε, καὶ οὐκ ἀσυνε- 

τὠτερός εἶμι ὑμῶν. 
8. Οὐμὴν δὲ, ἀλλ᾽ ἐγὼ πρὸς Κύριον λαλήδω, ἐλέγξω 

δὲ ἐναντίον αὐτοῦ ἐὰν βούληται. 
4. Ὑμεῖς δὲ ἐστὲ ἰατροὶ ἄδιχοι, καὶ ἰαταὶ χαχῶν 
ντες. 
5. Εἴη δὲ ὑμῖν κωφεῦσαι, καὶ ἀποδήσεται ὑμῖν 

σοφία. 
ἐ Ἀχούσατε δὲ ἔλεγχον τοῦ στόματός μου, χρίσιν 

δὲ χειλέων μου προςέχετε. 
7. Πότερον οὐχ ἔναντι Κυρίου λαλεῖτε, ἔναντι δὲ 

αὐτοῦ φθέγγεσθε δόλον ; 
8. Ἢ ὑποστελεῖσθε; Ὑμεῖς δὲ αὐτοὶ χριταὶ γίνεσθε. 
9. Καλὸν γὰρ ἐὰν ἐξιχνιάσῃ ὑμᾶς" εἰ γὰρ τὰ πάντα 

ποιοῦντες προςτεθήσεσθε αὐτῷ, 
10. οὐδὲν ἧττον ἐλέγξει ὑμᾶς. Εἰ δὲ καὶ χρυφῇ 

πρόςωπα θαυμάσεσθε, 
ι1. πότερον οὐχ ἣ δῖνα αὐτοῦ στροδήσει ὑμᾶς; ὃ 

φόθος δὲ παρ᾽ αὐτοῦ ἐπιπεσεῖται ὑμῖν, 
12. ἀποθδήσεται δὲ ὑμῶν τὸ γαυρίαμα ἶσα σποδῷ, 

τὸ δὲ σῶμα πήλινον. 
13, Κωφεύσατε ἵνα λαλήσω, καὶ ἀναπαύσωμαι θυ- 

μοῦ, 
14. ἀναλαδὼν τὰς σάρκας μου τοῖς ὀδοῦσι, ψυχὴν 

δέ μου θήσω ἐν χειρί. 
16. Ἐάν με χειρώσηται ὃ δυνάστης, ἐπεὶ καὶ ἦρκται, 

ἦ μὴν λαλήσω καὶ ἐλέγξω ἐναντίον αὐτοῦ" 

186. χαὶ τοῦτό μοι ἀποδήσεται εἷς σωτηρίαν, οὗ γὺρ 

ἐναγτίον αὐτοῦ δόλος εἰςελεύσεται. 

17. Ἀχούσατε, ἀχούσατε τὰ ῥήματά μου, ἀναγγελῶ 
γὰρ ὑμῶν ἀχουῤντων. 

4. δὲ ἀοδίγυχογίὶῖ, αι ΐ8 φρο βοδθί! 8: οἰδυϑοῦῖ  οὐθίΓδ 
μοπιΐηοθ5, 48 δρογίοί ἢ 

15. δὶ ργοϊθυογς δαυδπι, βἰσοδἱξ ἰογγᾶπη : αυοὰ οἱ εἱ 
ομηϊβογί:, μογαϊαϊ ἐυθυθ8 6811. 

16. Αρυὰ ἰρδυηι ροϊοηῖϊα οἱ (ογιπάο,, ἱμδὶ βοείοπεδ οἱ ἰῃ- 
(ο]]οοἴα8. 

17. Ουἱ ἀυείί ὀσῃϑυϊογο8 σΔΡΌΥΟΒ, ᾿υἀΐοοθδ δυίΐίοθι ἰθγγῶθ 
ἴῃ ρανόγοηι Πηδὶξ. 

18. Ουἱ οοἰϊοοδῖ Το68 ΒΌΡΟΓ δβοάδβ, οἱ οἰγουπκοαϊ Ὀα]- 
(0 ὑπ 08 ΘΟΓΊΏΊ. 

19. Ουἱ οἰ {{|| βδοογάοίεβ οδρΕγοδ, ἀγηδείδβ δυίΐοδίῃ ἰἐτ- 
τῷ ουὐογί. ; 

40. Οαἱ ροιταυίδὶ ἰδΐα Πάδὶ]υπι, ἐπί  !ροη δηλ δαυίθιη 
Β6Π08) ΟΟΠΟΥΪ. ᾿ 

41. Ουἱ οἴἴυάϊ( ἱξποπλίηΐδιαι ΒΌΡΟΓ ργϊηοῖρθθ, Ὠυπι}}65 8ι.- 
(6 πὶ βΔηδυ . 

4. Ουἱ τογοῖδὶ ῥγοίυπἀδ ἀθ ἰΘμ ὈΓ8, οἱ ργοάυχὶί ἰῃ ἰὰ- 
σοι ὑπ γδϑίη πιογίΐβ. 

43. Ὀϑοὶρίουβ φοη 68 οἱ ρογάθῃβ 685, δίθγῃθηβ βοηΐθ8 οἱ 
ἰῃ νἱᾶ ἀυ 6 5 688. 

44, Ῥοτηυΐδη8 οογὰδ ρυΐμοὶ ΡΌΓΩ ἴοττδ : ΟΓτάγα ἴδαὶί 608 ἴῃ 
γἱὰ 408) ΠΟῚ ΠΟΥΘΓΔΗΪ. 

45. Ῥαϊροηί (ΠΟ ΓΔΒ οἱ Ὠ0ἢ ἰυ 061), Θγτϑηΐ δυίοτι ἰΔπηαυδηι 

οὈτίυβ. 

ΟΑΡΟΌΤ ΧΙ. 

1. Ἑσοο ἴδοο Υἱαὰἱ οουϊα8 τηθΌ8, οἱ δυάϊν! δυτὶβ Τη68: 

4. οἵ ποΥΐ φυφουηαῦθ οἱ γοδ βοί (8, οἵ ποῦ δυῃ) Β}}ΠῸῈ8 

ἰρ6Π]Πσοπβ 4υδπι ΥΟ8. 
3. Ὑεγυμίδπιοη 660 δὰ Ποιϊηΐπυτῃ ἰοαυϑΥ, οἴ ἀγβύδι ἰῃ 

οοηϑροοῖυ 6)0.8 5δἱ γνοϊαογίί. 
4. Ὗοβ δυΐοτῃ 6515 πηράϊοὶ ἰπ᾽ δι, οἱ συγδίογοϑ πδίογυμι 

ΟἸΏΏ6Β. 
5. 811 δυίοπι νονἱβ οριμυίοδβοογο, οἱ ουδάοὶ γοθ 8 βαρίθ" 

[ἰἃ. : 

ὃ. Αὐαϊϊα ἀγρο ἱπογορδιίοῃθῃηι οτίβ πηοὶ, [αἀϊοίυπι γογὸ ἰΔ- 

Ὀίογαπι πιδογιπὶ δηϊπηδαγου 6. 
7. Νιυιιχυϊὰ πο οογδι Ὠοιιΐηο Ἰοαυϊηλίηϊ, οἰ δηΐδ οθῃ- 

βροοίΐυμ οὖ ργοίογ( 8 ἀοἰυμπιῦ 

8. Αἢ βυυίγδιιοί 8 τοϑὺ Νο8 δυΐοτῃ ἰρϑὶ [υἀοα8 δ {{8. 

9. Βοηῦπ οηίπι δὶ ἰηγοϑιϊοί γο8 : δὶ δῃΐπι ὁπηηίδ (Δο δ πί68 

δα) !οἰοπι πὶ οἱ, 

10. πἰμἰ!οπιίδυϑ ἀρχαί γο8. Οὐυοὰ οἷ δἱ οὐου 88 ΡΕΓΒΟΏΔΒ 

γτηἰγδῖϊ ἕιογ [8.,.. 

{1. ὨΟΠΏ6 οοππιοίίο ο6᾽ι18 γογβδοὶί ΥΟ8 ἢ Εἰπιοῦ δυΐοπι ἃ 

60 οδάσί βυΡγ τό, 

2. οὐδάδὲ δυίΐθμι οἰαίίο γοβϑίγα ἰδιδαυδτι Οἷπὶδ, ΟΟΓΡῸΒ 

δυίομι Ἰυϊουη. ᾿ 

ι3. Οὐπιυϊοδοίίο υἱ Ἰοφυδτ, οἱ γοχυϊθθοδιῃ 80 ἱγᾶ, 

(4. Δρριθιθη θη 8 Πη688 ΟΔΓΠ68 ἀπ Βυ8 πλοὶϑ,, οἱ δηΐπιδηὰ 

ΤΘΔΙῺ ΡΟΏΔΠ ἴῃ ΤηΔΏυ. 

5. 1μοο( ορργίπιδὶ τὴ6 φαΐ ροΐοῃϑ 6δὲ, φυοηΐδπι οἱ οαρίξ, 

ἰδηλθη Ιοαυᾶγ οἵ οογδῃι 60 ἀγβυδΠ) : 

16. οἵ ἢος τηἱπὶ οὐδάρί ἰῃ βδ᾽ αἴθ, Ὠοη δηΐπὶ ΟΟΓΔΠῚ 60 

ἀοῖν8 ἱηργοαϊοίι. 

47. Αὐὐϊίο, δυάϊ!α νεῦρα πιθᾶ, Ὠλύτάθο δηΐπὶ γ 8 δὰ- 

ἀϊοπιϊθυϑ. 



708. σαρ. ΧΙΓ. 

18. Ἰδοὺ ἐγὼ ἐγγύς εἶμι τοῦ χρίματός μου, οἶδα ἐγὼ 
ὅτι δίχαιος ἀναφανοῦμαι. 

19. Τίς γάρ ἐστιν ὃ χριθησόμενός μοι, ὅτι νῦν χω- 
φεύσω χαὶ ἐχλείψω; 

30. Δυεῖν δέ μοι χρήσῃ, τότε ἀπὸ τοῦ προςώπου 
σου οὐ χρυβήσομαι. 

2:. Τὴν χεῖρα ἀπ᾽ ἐμοῦ ἀπέχου, καὶ ὁ φόδος σου μή 
με καταπλησσέτω. 

“5, Εἶτα χαλέσεις, ἐγὼ δέ σοι ὑπαχούσομαι- ἣ λα- 
λήσεις, ἐγὼ δέ σοι δώσω ἀνταπόχρισιν. 

33. Πόσαι εἰσὶν αἱ ἁμαρτίαι μου χαὶ ἀνομίαι μου, 
δίδαξόν με τίνες εἰσί: 

34. Διατί ἀπ᾽ ἐμοῦ χρύπτῃ, ἥγησαι δέ με ὅπεναν-- 
τίον σοι; 

46. Ἢ ὡς φύλλον χινούμενον ὑπὸ ἀνέμου εὐλαόη;- 
θήση, ἢ ὡς χόρτῳ φερομένῳ ὑπὸ πνεύματος ἀντίχεισαί 

ι; 
6. Ὅτι κατέγραψας κατ᾽ ἐμοῦ χαχὰ, περιέθηκας 

δέ μοι νεότητος ἁμαρτίας. 
37. Ἔθου δέ μου τὸν πόδα ἐν χωλύματι, ἐφύλαξας 

δέ "Ξ πάντα τὰ ἔργα, εἰς δὲ ῥίζας τῶν ποδῶν μον 
ου. 5 

ἐ"5: Ὃ παλαιοῦται ἶσα ἀσχῷ, ἢ ὥςπερ ἱμάτιον ση- 
τόόδρωτον. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1Δ΄. 

1. Βροτὸς γὰρ γεννητὸς γυναιχὸς, ὀλιγόδιος, χαὶ 
πλήρης ὀργῆς ᾽ 

3. ἢ ὥςπερ ἄνθος ἀνθῆσαν ἐξέπεσεν, ἀπέδρα δὲ ὥς-- 
περ σχιὰ, ᾿ὴ οὗ μὴ στῇ. 

8. Οὐχὶ χαὶ τούτου λόγον ἐποιήσω, χαὶ τοῦτον 
ἐποίησας εἰςελθεῖν ἐν χρίματι ἐνώπιόν σου: 

4. Τίς γὰρ χαθαρὸς ἔσται ἀπὸ ῥύπου; Ἀλλ᾽ οὐδεὶς, 
5. ἐὰν αὶ μία ἡμέρα ὃ βίος αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς. 

᾿Ἀριθμητοὶ δὲ μῆνες αὐτοῦ παρ' αὐτοῦ" εἷς χρόνον 
ἔθου, χαὶ οὐ μὴ ὁπερόῇ. 

8. Ἀπόστα ἀπ᾽ αὐτοῦ ἵνα ἡσυχάσῃ, χαὶ εὐδοχήσῃ 
τὸν βίον, βεοϑμ ὃ μισθωτός. 

7. Ἔστι γὰρ δένδρῳ ἔλπίς" ἐὰν γὰρ ἐχχοπῇ, ἔτι 
ἐπανθήσει, χαὶ ὃ ῥάδαμνος αὐτοῦ οὐ μὴ ἐχλείπη. 

8. ᾿Εὰν γὰρ γηράση ἐν γῇ ἡ ῥίζα αὐτοῦ, ἐν δὲ πέ- 
τρᾳ τελευτήση τὸ στέλεχος αὐτοῦ 

9. ἀπὸ ὀσμῆς ὕδατος ἀνθήσει, ποιήσει δὲ θερισμὸν, 
ὥςπερ γεόφυτον. 

10. Ἄνηρ δὲ τελευτήσας ᾧχετο, πεσὼν δὲ βροτὸς 
οὖχ ἔτι ἐστί. 

11. ἢ γὰρ σπανίζεται θάλασσα, ποταμὸς δὲ 
ἑ εἰς ἐξηράνθη 
Ῥμλωον ἅ δὲ χοιμηθεὶς οὐ μὴν ἀναστῇ" ἕως ἂν 
ὃ οὐρανὸς οὐ μὴ συῤῥαφῇ, καὶ οὐχ ἐξυπνισθήσονται ἐξ 

δὰ Εἰὰ . ὄφελον ἐν ἄδη με ἐφύλαξας, ἔχρυψας δέ 13. Εἰ ἐλον ἐν δι ᾿ 
ἕως δ. παύσηται σου ἣ ὀργὴ, καὶ τάξῃ μοι χρόνον 

ν ᾧ μνείαν μου ποιήση. ' 
4. ᾿Εὰν γὰρ ἀποθάνῃ ἄνθ ) ζήσεται συντελέ-- 

σας ἡμέρας τοῦ βίου αὐτοῦ. “ὙὙπομενῶ ἕως πάλιν γέ- 
νώμαι, 

16. Εἶτα καλέσεις, ἐγὼ δέ σοι ὑπαχούσομαι, τὰ δὲ 
ἔργα τῶν χειρῶν σου μὴ ἀποποιοῦ. 
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48. ἘΟΩΘ 630 ϑρρτγορίπαυο ᾿υἀο0 πίδσ, πουΐ δορὸ χυοὰ 
᾿πδίυϑ Δρρᾶγοθο. 

19. Ουἱξ δδὶ εηἰπι αυΐ ᾿υἀϊοίυπ) οἷἐ (δοΐαγυϑ τὰ] ΐ, ᾳυΐὰ 
Ὠυπηο Οδιηυί(οθοδῃ οἱ ἀοἢοίδηῦ 

20. θῦο διιίομι ἢ δ ργοθθᾶ8, ἴυπῃς ἃ ἴδεϊθ ἴυδ ποι 
δΌΒΟΟΠ ΔΓ, 

21. ΝΜδμῃυῃ) δυίου ἃ τη6, αἱ {ΠΟΥ ἴθ} ΠΟ Πι6 ἰοσγοδῖ. 

22. Ῥεΐμά6 γοοδθΐβ, 650 δυΐοιῃ {{0] οὐαάϊδῃ : δαί ἰΙοχαθ- 
τἶϑ, 620 δυΐθπι {{0ὶ ἀδο γοβροηβυπι, 

28, Ουοῖ βυπΐ ροοοδίδ πηθᾶ οἱ ἰηἰχυϊϊδίοβ πηθδ8β, ἄοοθ π6 
αυδηϑι βυηΐῦ 

24. Οὖν δυβοοηάογὶβ ἃ τη6, οἷ ρυΐδ8 Π1Θ 6886 ὁοηίγδγί ἃ 1. 
εἰνὶ} ὶ 

25. Νυιησυϊὰ χιδϑὶ (Ὁ υ}π) χυοὰ πιογαίυν ἃ υθηΐο γϑγα- 
Ἀεγίβ, δυΐ φυδδὶ ἔῃο χυοὰ [δγίυγ ἃ βρί γα ορροϑαίβιϊ (6 
τα ἢ 

26, Ουοῃίδπι βογίρείβι! ΘΟπίγᾶ τὸ τηδ]8, οἱ ἱπιροβαίϑιὶ 
τα ϊῃὶ ρμϑοοδίδ ἱπυγϑηίυ 8. 

27. ΕΓ ροβυϊδίϊ ἰῃ ἱπηροάϊπιοηΐο ρϑάδη ππϑυπὶ, οἵ οὔβοῖ- 
ΤΑΙ οἴηηΐᾶ Ορθγὰ ῃ)68, οἱ δὰ γϑάϊοθϑ ρϑάϊυπι τηθογθῃ) ροΓ- 
ΥΘη ἰδ Ϊ. 

48. Ουἱ γοίογαθοι ἡ βίους υἱόῦ, δὲ γοὶυΐ γοϑιἐπηθπίυτ 
αυσὰ ἃ ἰ{πη68 Θοτηρϑίαπ) 68. 

ΟΑΡΟΤ ΧΙ͂Υ. 

1. ΗοπΟ οηΐπὶ ἢδίυβ ὁχ Πυ}]16Γ6., ὈΓΟΥΪ ΥἹΥΘΏΒ [ΟΠΊΡΟΙΘ, 
Οἵ ΡΙδπυβ ἱγδουπάϊ:», 

2. δυΐ ἰΔηγησυδιη 08 ΟΥ̓ ΟΓΟδΟΟἢ8 ἀροίαϊξ, δυίυσί! δυΐοπ) 
γουΐ υμργα, οἱ πο βίδυϊΐ. 

8. Νυιῃηαυϊὰ οἔ Βυΐθβ γαϊϊοπθει ἔδοΐϑεϊ, οἱ ἤυης (δοὶβιὶ 
ΥΟΠΪΓΘ ἰη ἰυάἀϊΐξοϊῃπι οογδη (6 ἢ 

4. Ουΐδ 6ηἰπὶ τησηάυ8 ΟΡ ἃ βογάδῦ Αἴ ποίῃο, 
ὅ. 6ἷ εἷ ὑῃυ8 ἀἷ68 8ἰ[ Υἱίδ 6) 8 ΒΌΡΟΓ ἰογγδη). Ὠἰηυμπηγογδιὶ 

Θηἶπὶ βυῃΐ ΤΠ6η568 6}08 ΔῸ 60 : δὰ ἰοηρυδ ροδυίδίϊ, οἱ ἤοη 
Γδηδσγοα οί Γ. 

6. Ὀἰβορὰθ δὺ 60 υἱ τοχυϊεϑοδί, οἱ Ὀθ6)6 γε 11} υἱίδηι, βἰουὶ 
ΤΩΘΓΟΘΏΔΓ 3. Ι ' 

7. Ἐδὶ οηἰπὶ δγθογὶ 8ρ68 : δὶ δηΐπη οχοίϑα (ποῦ, δάμυο 
Ρυλ δ ἱί,, οἱ μοστηθη οὐδ ἤθη ἀεδείοῖ. ᾿ 

8. 51 οηἰῃ βϑηθογὶϊ ἰῃ ἰοΓα γδαϊχ ο᾽ὰ8, οἱ ἰῃ ροίγδ δυίΐδθι 
ἰηἰογίογὶ᾿ ΓυΠουΒ 6)}}}8 

9. 80 Οὐογθ δ΄υξ8 ροιτηίηδοίί, ἔβοϊοῖ δυίθηι πηθββθη), δἰ- 
οὐ ογ6}18 ρ]δηίαίἷο. 

ἴ0. ΥἹΓ Υ67Ὸ οὐπὶ πιογίυυ [πιογὶϊ δ ὁ, οἱ τηου8}} 8 συ πη 
οθοϊ ἀογἱ ΠΟῊ 0] Γᾶ 68. 

11. Τοιυροτο δηΐμ) ταγοῖϊξ τᾶ, οἱ ἤιυγνί8 ἀαϑοϊαίυ5 
οχασὶί : 

12. ὨΟΙΏΟ δυΐδαι οὐ} ἀογιηΐεγὶ! πο αἱΐαια γοδυγροῖ 400- 
δάυδβχυδ ΟΟἸὰπι ΠΟ 5[ῖ οοηδυίΐυμη, οἱ ποῃ ὀχοϊδθυπίυν (6 
ϑΟΙΏ0 δύο. 

13. Ἰίδαυο υἱἱηδιη δρυὰ ἱπίογοβ π|6 ουϑι σα 8568, οἱ Δυβοοῃ- 
ἀἶδθ68 πιὸ ἀόῃθὸ γοχυΐοβοογοὶ ἱγὰ ἰυδ, οἱ σομῃδβί 85 τ 
ἰδ Ρ8 ἰπ 4υ0 πηοηιοτίδπι πιεὶ (Δοΐ88. 

ι4, δὶ οηΐπ) πιογίΐαῃ!8 ποεῖ Ὠοιηο, Υἱνοΐῖ σοηϑυμησηδίξ 
ἀἰεδυ8 Υἱίδε δυ85. δυδίίηοο ἀοηθὸ γυγϑυ8 ἤδη). 

156. Ὀοϊπάο γοοδυΐβ, οἱ οβὸ ορϑάΐδχῃ [10], ϑϑὰ οροζᾶ ῃ)ὰ- 
ἢυυ) [υΓΌΠ ὯΘ ΓΟΡ6]189. 



70 ΙΩΒ. Κεφ. 1Ε΄. 
ερ, Ἠρίθμησας δέ μου τὰ ἐπιτηδεύματα, καὶ οὐ μὴ 
παρέλθη σε οὐδὲν τῶν ἁμαρτιῶν μου. 

17. Ἐετρτ δες δέ μου τὰς ἀνομίας ἐν βαλαντίῳ, 
ἐπεσημήνω δὲ εἴτι ἄχων παρέθην. 

18. Καὶ πλὴν ὄρος πίπτον διαπεσεῖται, χαὶ πέτρα 
παλαιωθήσεται ἐχ τοῦ τόπου αὐτῆς. 

19. Λίθους ἐλέαναν ὕδατα, χαὶ χατέχλυσεν ὕδατα 
ὕπτια τοῦ χώματος τῆς γῆς χαὶ ὑπομονὴν ἀνθρώπου 
ἀπώλεσας. ᾿ 

20. ὮὯσας αὐτὸν εἷς τέλος, χαὶ ᾧχετο" ἐπέστησας 
αὐτῷ τὸ πρόςωπον, καὶ ἐξαπέστειλας. 

21. Πολλῶν δὲ γενομένων τῶν υἱῶν αὐτοῦ, οὐχ οἶδεν’ 
ἐὰν δὲ ὀλίγοι γένωνται, οὐκ ἐπίσταται. 

48. Ἀλλ᾽ ἣ αἱ σάρχες αὐτοῦ ἤλγησαν, ἣ δὲ ψυχὴ 
αὐτοῦ ἐπένθησεν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1Ε΄. 

ι. Ὑπολαξὼν δὲ Ἐλιφὰζ ὁ Θαιμανίτης, λέγει" 
3. Πότερον σοφὸς ἀπόχρισιν δώσει συνέσεως πνεῦμα, 

χαὶ ἐνέπλησε πόνον ταένς, 
8. ἐλέγχων ἐν ῥήμασιν οἷς οὗ δεῖ, χαὶ ἐν λόγοις οἷς 

οὐδὲν ὄφελος : 
4. Οὐ καὶ σὺ ἀπεποιήσω φόθον, συνετελέσω δὲ ῥή- 

ματα τοιαῦτα ἔναντι τοῦ Κυρίου ; 
6. "Ἔνοχος εἶ ῥήμασι στ ἑατὴ σου, οὐδὲ διέχρινας 

δήματα δυναστῶν. 
8. ᾿ἘΕλέγξαι σε τὸ σὸν στόμα καὶ μὴ ἐγὼ, τὰ δὲ χείλη 

σου χαταμαρτυρήσουσί σου. 
7. Τὶ γάρ; Μὴ πρῶτος ἀνθρώπων ἐγεννήθης, ἢ πρὸ 

θινῶν ἐπάγης; 
8. Ἢ σύνταγμα Κυρίου ἀχήχοας, ἢ συμδούλῳ σοι 

ἐχρήσατο ὁ Θεὸς, εἰς δέ δε ἀφίχετο σοζία: 
9. Τί γὰρ οἶδας ὃ οὐχ οἴδαμεν, ἢ τί συνίεις σὺ ὃ οὐ 

χαὶ ἡμεῖς; 
10. Καί γε πρεσθύτης χαί γε παλαιὸς ἐν ἡμῖν, βα- 

ρύτερος τοῦ πατρός σου ἡμέραις. 
τ. Ὀλίγα ὧν ἡμάρτηκας μεμαστίγωσαι, μεγάλως 

ὑπερθαλλόντως λελάληχας. 
1. Τί ἐτόλμησεν ἣ καρδία σου, ἣ τί ἐπήνεγχαν οἵ 

ὀφθαλμοί σου, 
“13. ὅτι θυμὸν ἔῤῥηξας ἔναντι Κυρίου, ἐξήγαγες δὲ 
ἐχ στόματος ῥήματα τοιαῦτα; 

ι4. Τίς γὰρ ὧν βροτὸς, ὅτι ἔσται ἄμεμπτος; ἢ ὡς 
ἐσόμενος δίκαιος γεννητὸς γυναιχός; 

ι6. Εἰ κατὰ ἁγίων οὐ πιστεύει, οὐρανὸς δὲ οὐ χαθα- 
ρὸς ἐναντίον αὐτοῦ. ὶ 

16. Ἔα δὲ, ἐδδελυγμένος καὶ ἀκάθαρτος ἀνὴρ, πί- 
νων ἀδιχίας ἶσα ποτῷ" 

17). Ἀναγγελῶ δέ σοι, ἄκουέ μου, ἃ δὴ ἑώραχα ἀναγ- 
γελῶ σοι, 

18. ἃ σοφοὶ ἐροῦσιν, καὶ οὐχ ἔχρυψαν πατέρες αὐὖ- 
τῶν. . 

το. Αὐτοῖς μόνοις ἐδόθη ἣ γῆ, καὶ οὐχ ἐπῆλθεν 
ἀλλογενὴς ἐπ᾽ αὐτούς. 

40, Πᾶς ὁ βίος ἀσεθοῦς ἐν φροντίδι, ἔτη δὲ ἀριθμητὰ 
δεδομένα δυνάστη. 

αἱ. Ὁ δὲ φόδος αὐτοῦ ἐν ὠσὶν αὐτοῦ" ὅταν δοχῇ 
ἤδη εἰρηνεύειν, ἥξει αὐτοῦ ἡ χαταστροφή. 

42. Μὴ πιστευέτω ἀποστραφῆναι ἀπὸ σχότους, 
ἐντέταλται γὰρ ἤδη εἷς χεῖρας σιδήρου, 

16. Ναπιοτδβίὶ δυΐθπι δάΐηνθο 068 Ὠ!688, οἱ ΠΟ ΡΓθ- 
(γ᾽ ἰ6 Ὁ]Πὺπ ροοσδίογυπ), ΠΙΘΟΓΏΏ,. 

17. δἰ σπδϑίὶ δυίδπη ἰῃ βδοοῦϊο ἰηἰαυϊδίοβ πηθᾶ5, οἱ δΔῆο- 
(Δ51] δὶ φυϊὰ ἰην 5 ογτανὶ. 

18. Εἰ αυϊάθηι πιοη8 οδὰθη8 ἀδοϊάσί, εἰ ροίγα υνεἰογδδοοὶ 
ἀ6 Ιοο0 800. 

19. Ἰ,δρί 8 εν ζανογυηΐ δάυδο, οἱ ἀδῃογβογυπΐ δ4025 
βυρίηδ συ }ϊ (ογτε : οἱ ρϑιδη( δηλ Πομλίηΐβ ρογαϊ ἰδ. 

20. Πρυ] 511 ουμ ἰη ἤθδηι, οἱ Δ} : δά θοίδίϊ οἱ (δείθῃι, 
οἱ ἀϊηηίο δῖ). 

41. Εἴ οὔτ τυ] ἱ ἰυογυηΐ ΠΩ ο)υ8, ποβοϊί : βίῃ δυΐίαπι 
ρϑιιοὶ (υογίηϊ, ἱσπογαί. 

22. δ6ὰ ΟδΓΏ6Β 6)05 ἀο]αδγυηί, οἱ δηΐπιλ 6}08 Ἰυχὶϊ, 

ΟΑΡΟΌΤ ΧΥ͂. 

1. Ἀαβροηόθῃβ δυίοπι ΕἸ ρ 82 ΓΒΔ ΔηΪἶ 68, αἱ : 
2. Νυμπμχυϊὰ δβδρίοθῃβ γοδροπδίομθι ἀδῃϊ βοϊθηίί85 βρίγί- 

ἴυ8, οἱ ἱπηρονἱξ ἀοϊογετι νη Γ5, 

3. ἀγβυδηβ ἰῃ νυ δ Ταϊθ8 ἤθη οροτίεί, οἵ ἰῃ βοιτηοηΐ- 
θυβ φυϊθυβ π0}}6 υ{1{{85}. 

4, Νοῆπο οἱ ἴθ τΓορυ]  6{1 {ἰπηογοπι, οομϑυπηπηδδῖὶ διυίΐοη) 
γογθα (4118 οογϑηλ Ποηγίῃο ὃ 

5. Ποὺ 68 γ ΓΌΪ8 ογίβ (αἱ, ποαυο ἀϊἀϊοδδίϊ τογθα ροίθη- 
ἴππι. 

6. Ατρυδῖ (6 08 ἴυαυπι αἴ ποη 660, εἱ Ἰαλὶα ἰυἃ (68.860 8- 
᾿υπίυ σοί ἴα. 

7. Ουἱὰ οηΐπ ἢ Νυπηαυϊὰ ρεΐπιυϑ ὈΟΠ.Ο παΐυδ 68, δυιῖ δηΐα 
Ο01168 οοηογοίι8 68᾽ 

8. Αὐυἱ οοηβιυἱοηστ) Ὠοπμηἰ δυάϊβιὶ, δυΐ οομβ ]Ἰδεῖο ἴθ 
0808 6δ[ Ὠουϑ, οἱ ἰῃ (6 ΡογΥ θη δαρίθπίϊᾶ ἢ 

9. Ουϊὰ οπίμ) ποϑίΐ φυοὰ Ὠοη Ὠουϊπλυ8, δυῖ αυϊὰ ἱπ|6}}}- 
Εἰβ ἰὰ φιοὰ ποη οἱ Ὠ089 

10. δὰ οἵ δοηδχ οἱ δηίχιυβ ἰῃ πο δϑί, ρδϑῖγο ἰυ0 βγᾶ- 
Υἱοῦ ἀἰοθυβ. 

11. Ῥδυοδ ργ ἰΐδ αυδ ροοοδϑίὶ δοοορί βδιὶ γογθογα, ναὶ ὰθ 
δύργα πηοάπῃ) ἰοουΐ8 68. 

12. Ουϊά δυϑιιπὶ [υἱξ οοὐ θυ), δὺυΐ φυϊὰ δβυϑιἰηυογαηὶ 

οοὐϊὶ ἰυἱ, 

18. φυοά ἔυγόγοηι γυρίδιὶ δηΐς θοιαΐπυπι, Ὀγοίυ δ. δα- 
ἰδ ὁχ ογὰ γνογὺδ (δ! ἰα ὃ 

14. Οιυἱἷβ οπίτ οὐ ὨΟΙΏΟ 5[1, φιΐᾶ ογὶ ἱ βίῃε οὐ ἷπ69 δυῖ 
ἰδιαυδαι (αϊυγυβ [818 μδίυϑ ἀδ τυ] 6 γα ἢ 

15. δὶ ἴῃ 5δης(|5 βοὴ ογοάϊί, οἱ οοϊυτ ποὴ 6βἰ ηυπάυπι 

δη{6 οι} 

16. δίῆο γϑγο, δροιηἰηπδίυϑ οἱ ἱπηηυημὰυ 8 Υἱγ, ὈΐθΘΏ8 ἰῃ- 

7. 511128 αυδϑὶ ρο(ἱοῃοιῃ ἢ 
17. Απηυητίαθο δυΐοιῃ ἰδὲ, δυάϊ 6, αυδὲ υἱΐᾳυο Υυἱάϊ 

δηπυηίίδθο ἰδὲ, 
18. 42 βαρίοηΐο8 ἀϊοορηΐ, οἱ ἤοη Οδἰδυθγυηὶ ρᾶγοηίοδ 

Θογυπ. 
19. 1ρϑ8ὲ8 8016 ἀδία δδὶ ἰοστᾶ, πθὸ βυροιυοηίί 118 ὀχῖγα- 

Ὠθιι8. 
40. Οτηηΐβ Υἱΐδ ἱπιρὶ! ἰῃ 80} οἰ υἀΐπο, δηπὶ δυΐδην ὨυΤΩ6- 

γΓδῖΐ ροίοη!! ἀδίδ δβιιηί. 
41. Τίιπηογ δυίΐοθηι ἱρϑίυ 8 ἰῃ δυγὶ 8 ἱρβίῃβ : οὔτι ρυϊδγτοτί 

86 6886 81 ἰῃ ρΡᾶοδ, νϑηϊοί 6) 08 8 ὈνΕΓβο. 
42. Νοὴ ογοάδί οομυογιὶ ἃ ἰθθθυγὶβ, ἀοογαία8 οη τι ὁδὶ ͵81} 

ἰῃ ΠΙΔΏ0.8 [ΟΓΤῚ, 



508. Οκρ. ΧΥ͂Ι. 

43. χατατέταχται δὲ εἰς σῖτα γυψίν᾽ οἶδε δὲ ἐν ἑαυ- 
τῷ ὅτι μένει εἷς πτῶμα "ἡμέρα δὲ σχοτεινὴ αὐτὸν 
στροδήσει, 

4. ἀνάγχη δὲ χαὶ θλῖψις αὐτὸν χαθέξει, ὥςπερ 
μὰ: πρωτοστάτης πίπτων" 

35. ὅτι ἦρχεν χεῖρας ἐναντίον τοῦ Κυρίου, ἔναντι δὲ 
Κυρίου παντοχράτορος ἐτραχηλίασεν. 

86. Ἔδραμε δὲ ἐναντίον αὐτοῦ ὕϑόρει ἐν πάχει νώτου 
ἀσπίδος αὐτοῦ. 

47. Ὅτι ἐχάλυψε τὸ π ν αὐτοῦ ἐν στέατι 
αὐτοῦ, καὶ ἐποίησε περιστόμιον ἐπὶ τῶν μηρίων. 

48. Αὐλισθείη δὲ πόλεις ἐρήμους, εἰςέλθοι δὲ εἷς 
οἴχους ἀοιχήτους" ἃ δὲ ἐχεῖνοι ἡτοίμασαν, ἄλλοι ἀποί-- 
σονται. 

49. Οὔτε μὴ πλουτισθῇ, οὔτε μὴ μείνη αὐτοῦ τὰ 
δκάρχοντα' οὗ μὴ βάλῃ ἐπὶ τὴν γῆν σχιὰν, 

80. οὐδὲ μὴ ἐχφύγη τὸ σχότος" τὸν βλαστὸν αὐτοῦ 
μαράναι ἄνεμος, ἐχπέσοι δὲ αὐτοῦ τὸ ἄνθος. 

81. Μὴ πιστευέτω ὅτι ὑπομενεῖ, χενὰ γὰρ ἀποδή- 
σεται αὐτῷ. 

8.. Ἡ τομὴ αὐτοῦ πρὸ ὥρας φθαρήσεται, χαὶ ὁ 
ῥάδαμινος αὐτοῦ οὐ μὴ πυχάση. 

88. Τρυγηθείη δὲ ὡς ὄμφαξ πρὸ ὥρας, ἐκπέσοι δὲ 
ὡς ἄνθος ἐλαίας. 

84. Μαρτύριον γὰρ ἀσεθοῦς θάνατος" πῦρ δὲ καύσει 
οἴχους δωροδεχτῶν. 

85. Ἔν γαστρὶ δὲ λήψεται ὀδύνας, ἀποθήσεται δὲ 
αὐτῷ χενὰ, ἣ δὲ χοιλία αὐτοῦ ὑποίσει δόλον. 

ΚΈΦΑΔΑΙΟΝ Ις΄!. 

:. Ὑπολαῤὼν δὲ Ἰὼῤ, λέγει" 
4. Ἀχήχοα τοιαῦτα πολλὰ, παραχλήτορες χαχῶν 
ντες. 
8. Τί γάρ; Μὴ τάξις ἐστὶ ῥήμασι πνεύματος; ἢ τί 

παρενοχλήσει σοι ὅτι ἀποχρίνη; 
4. Κἀγὼ καθ᾽ ὑμᾶς λαλήσω. Εἰ ὑπέχειτό γε ἣ ψυχὴ 

ὑμῶν ἀπὶ τῆς ἐμῆς, 
6. εἶτ᾽ ἐναλοῦμαι ὄμῖν ῥδήμασι' χινήσω δὲ καθ᾽ 

ὑμῶν χεφαλήν. 
6. Ἐΐη δὲ ἰσχὺς ἐν τῷ στόματί μου, χίνησιν δὲ 

"ἰλέων οὐ φείσομαι. 
γ. Ἐὰν γὰρ λαλήσω, οὐχ ἀλγήσω τὸ τραῦμα ἐὰν 

δὲ καὶ σιωπήσω, τί ἔλαττον τρωθήσομαι; 
8. Νῦν δὲ χατάχοπόν με πεποίηχε, μωρὸν, σεση- 

πότα, χαὶ ἐπελάθου μου, 
9. εἰς μαρτύριον ἐγενήθη, καὶ ἀνέστη ἐν ἐμοὶ τὸ 

ψεῦδός μου, κατὰ πρόςωπόν μου ἀνταπεχρίθη. 
10. Ὄργῇ χρησάμενος χατέθαλέ με, ἔδρυξεν ἐπ᾽ 

ἐμὲ τοὺς ὀδόντας, βέλη πειρατῶν αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμοὶ ἔπε-- 
σαν. . 

11. ᾿ἀχίσιν ὀφθαλμῶν ἐνήλατο, ὀξεῖ ἔπαισέ με εἰς τὰ 
γόνατα, ὁμοθυμαδὸν δὲ χατέδραμον ἐπ᾽ ἐμοί. 

12. Παρέδωχε γάρ με ὁ Κύριος εἰς χεῖρας ἀδίχων, 
ἐπὶ δὲ ἀσεθέσιν ἔῤῥιγέ Με. 

18. Εἰρηνεύοντα διεσχέδασέ με λαδών με τῆς κό- 
μῆς διέτιλε, κατέστησέ με ὥςπερ σχοπόν. 

14. ᾿Εχύχλωσαάν με λόγχαις τς εἰς νεφρούς 
μου, οὐ φειδόμενοι ἐξέχεαν εἰς τὴν γῆν τὴν χολήν μου. 

156. Κατέθαλόν με πτῶμα ἐπὶ πτώματι, ἔδραμον 
πρός με δυνάμενοι. ᾿ 

, 
πα 

7ι 

28. οἱ ἀϊδροδὶ [8 ἴῃ 680 85 ΤΌΣ ΓΌΓΩ : ΠΟΥΪΐ δυΐδπη ἐπ ϑεῖρβο 
αυοὰ πιδηοῖ ἰῃ Γυΐπᾶηι : ἀ[68 δυίΐοπι ἰθποθγοδδ ἰρβυμπ ΥοΓ- 
δαθίί, 

24. δηρυβίία δυΐοηι οἱ ὑσὶ θυ]: ᾿ρϑὰ πη ΘοΙρτίπιοί, βίους 
ἀυχ ἰῃ ργίμηδ δείθ ἀθείἀθῃ8 : ᾿ 

25. αυΐὰ οἰογαν  τηδη118 οοηΐγα Ὠομμηΐηυηι, οἱ οοπίγα Πο- 
ταϊηυπὶ οπμηΐβοίδηΐθη ἱπάυγανϊξ οοαγυίοβη). : 

46. Ουουσίξ δυίΐίοπ) οοηΐγα ὑπ ἰη᾽υτία ἰῃ ογαβοὶ τυ ΐῃ6 
ἀογεὶ βου 8υΐ. 

27. Ουἷά ορογυϊῇ (Δοΐθπ οἦα8 ἰῃ δάΐρο δυο, οἱ (δεὶϊ ραγί- 
βΒ[οΠλ Ὁ} ΒΌΡΟΓ ἰδηοῖδ. 

28. Ηδθίϊοϊ δυίΐθη) εἰν δίο8 ἀδβογίδβ, οἱ ἱηργοάίδίιγ ἰὼ 
ἀοιηο8 πο [ιαδὲ(δίδϑ : 4085 δυΐοπα {1} ραγαυθγυπί, δ} 1} δὺ- 
[Ἔγοηΐ. 

29. ΕΓ ποὴ Αἰ δἰ Γ, Ὡθὺ ῬΟΓΙΏΔΉΘΌΪΝ βυθδίδηϊ ο᾽υ8 : 
ΟῚ ἱπηΠλ (ἰδὲ ΒΌΡΟΓ [ΘΟ Τ8Π) ὉΠ ΌΓΔΠῚ, 

30. ραυθ οἴἶδιρίοί ἰδ ΌΓΑΒ : β[ϊγροη) ο͵8 δγοίδοϊοί γϑη- 
(υ8, ἀδοίάδ[ δυΐδιῃ [05 618. 

31. ΝΟ ογοαδί χαΐδ βιιϑίϊ που ῖ!, γδηδ πίη ουδαθηΐ οἱ. 

32. Ῥγθοίβίο δ᾽ 8 δηΐα ἤΟΓΆΠῚ ΟΟΥΤΙΠΙροίυΓ, οἱ γαπ)8 οὐ 8 
ὨΟῺΏ ΘΟ ἀΘΗΒΔΌΪ ΩΓ. 

33. Ὑἱηἀοηίοίυγ δἰουΐ δογοδίδ δηΐδ ογᾶῃ, ἀροίἀ δὲ διι- 
ἴδπῈ ἰδιηῃαυδμ [108 Οἰἰγϑ. 

34. Τοβεπιοηΐυπὶ Θηΐπι ἱπῃρὶΐ ΠΠΟΓΘ : ἰσΐβ8 γϑγοὸ σοθυγοῖ 
ἀοπηοϑ8 ΘΟγ ΠΣ ́ υΐ πυπογὰ δοοὶρὶ ἢ. 

356. Οοποίρίοὶ οἱ ἰῇ υὙϑηΐγα βοιηϊι8, ουδὰθηΐ δυΐδθη) οἱ 
ΥδΔΏδ., γοηΐογ 6}}}8 δυδίϊοὈἱξ ἀο] χη. 

ΟΑΡΌΤ ΧΥ͂Ι. 

1. Βαβροηάθῃβ δυΐθῃ 9200, δἰΐ : 

2. Αὐὐϊγὶ (Δ1184 τυ] 8, ΘΟ δΟἰδίογοϑ τ ΔΙ ΟΥΌ τ ΟΠ 66. 

3. Ουἱά οτκοῦ Νυϊηχυϊὰ ογο 68ἱ βουτηοηΐ θυ ϑρίγ 8} δυΐ 
αυϊὰ τηο]οϑίυπι {Π0Ὶ] ογὶ᾿ αυοὰ Γοβροηά 688 ἢ 

ά4͵ ΕΠ ὁρο ϑοσυπάσυπη γο8 Ισφυδῖ. δ8ὶ βυθ᾽θοίδ 6586 δηΐπ)ᾶ 
γοϑίγα ρΓῸ Πηθ68, 

δ. ἀοίπάς ἰηδυ]δῦο ἰῃ γὸ8 ὙΟΓῸΪ8 : ΠΟΥ ΠῸ ΥΘΓῸ ΘΟὨ Γᾶ 
Υο85 σδρυϊ. 

6. δὶϊ δυίΐοηι ἰοΥ πᾶ ἰῃ ΟΓΘ π)60, πιοίυἱ δυίΐοι ΙΔ ἰογυ 
ΠΟΏ ΡΔΓΟΔΠῚ. 

7. 51 οηΐπι ἸοααδΣ, ἤθη ἀοίοθο γυ]ηὰ8 : χαρὰ οἰδὶ ἰδ Ὁ, 
αυϊὰ τηΐηυ8 ὙὈΪ]ΠΟΓΆΒΟΓ ἢ 

8. Νυῃο δυίΐδηι ἰΔ58δίυπη π16 ἰδεϊΐ, δἰ] τ, ρΡυΐγοιη, οἱ 
ΔΡΡΙΓΘΠΘΙαΙ5(1 Π]6, 

9. ἰη (οσϑἰϊπιοηίυηι ἰμἰξ, οἱ βυϊγοχὶϊ ΒΌΡΟΓ Ππη6 τηρηὐἀδοίυτ) 
του, οοπίτ δείοτη πηθᾶμῃ γοϑροηαϊῖ. 

10. Ιγδουπάϊα 808 ἀο᾽θοὶξ Τη6, δοπλυἱῇ ΒΌΡΟΓ πη6 ἀθηίὶ- 
θυδ, δαρί([δ5 Ρἰγαίδγιιη) 6}08 δυροῦ 6 ἀοοϊἀογυηί. 

11. Αοἰθ Θου!ογυτὰ ἰγγυϊξ, ΤΩ ΠΟΣΟΏ6 ρογουδβδιῖ Πη6 ἰῃ βοηΪ- 
θυ8, βίου} δυΐοι οΘΟμουγγο Ὡΐ ἴῃ Π16. 

12. Τιδαϊάϊ οηΐπὶ ἢγ6 Ὠοηηίηιϊι8 ἰῃ τηδη08 ἰῃ) υδίοτιπι, οἱ 
ΒΌΡΟΥ ἱπηρῖο08 ργο]θοὶί Π16. 

13. 1 Ρ806 οὐπιὶ 65856Πη) ἀἰβοογρϑίϊ 126 ; ἴθ 8 Ὠ16 ΟΟΠ)Δ 
ἀἰγυ]διῖ, δἰδίυϊξ πη6 δἰουῖ βἰζηυῃι. 

(4. Οἰγουηδοάοσειηϊ Π16 Δι οοΐβ ΘΙ 668 [ἢ ΓΟ 68 Πη608, 
ὨΟΏ ρδιοθηίοβ οἰμάθδγυηϊ ἴῃ ἰογγαῃι [δἰ Πηθυτη. 

15. Βοϊοοογυηῖξ πὴὸ Γυΐϊηδη) βυροῦ γυΐϊπδπ), συουτγογυηῖ 

ΟΙ88 Π16 ροίοηίοϑβ. 
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186. Σάχχον ἔῤῥαψαν ἐπὶ βύρσης μου, τὸ δὲ σθένος 
μου ἐν γῇ ἐσδέσθη. 

17. Ἧ γαστήρ μου συγχέχαυται ἀπὸ χλαυθμοῦ, ἐπὶ 
δὲ βλεφάροις μου σχιά. 

18. Ἄδιχον δὲ οὐδὲν ἦν ἐν χερσί μου, εὐχὴ δέ μου 
χαθαρά. 

ι9. Γῆ, μὴ ἐπιχαλύψης ἐφ᾽ αἵματι τῆς σαρχός μου, 
μηδὲ εἴη τόπος τῇ χραυγῇ μου. 

20. Καὶ νῦν ἰδοὺ ἐν οὐρανοῖς ὃ μάρτυς μου, ὃ δὲ 
συνίστωρ μου ἐν ὀψίστοις. 

1. Ἀφίχοιτό μου ἣ δέησις πρὸς Κύριον, ἔναντι δὲ 
αὐτοῦ στάζοι μου ὃ ὀφθαλμός. 

4. Εἴη δὲ ἔλεγχος ἀνδρὶ ἔναντι Κυρίου, καὶ υἱῷ 
ἀνθρώπου τῷ πλησίον αὐτοῦ. 

38, Ἔτη δὲ ἀριθμητὰ ἥχασιν, ὁδῷ δὲ ἧ οὐχ ἐπανα- 
στραφήσομαι πορεύσομαι. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΧ 1Ζ΄. 

ι. Ὀλέχομαι πνεύματι φερόμενος, δέομαι δὲ ταφῆς, 
χαὶ οὐ τυγχάνω. 

4. Λίσσομαι χάμνων, χαὶ τί ποιήσας ; "Ἔχλεψαν δέ 
μου τὰ ὑπάρχοντα ἀλλότριοι. 

8. Τίς ἐστιν οὗτος; Τῇ χειρί μου συνδεθήτω. 
4. Ὅτι χαρδίαν αὐτῶν ἔχρυψας ἀπὸ φρονήσεως, 

διὰ τοῦτο οὐ μὴ ὑψώσης αὐτούς. 
5. Τῇ μερίδι ἀναγγελεῖ χαχίας, ὀφθαλμοὶ δὲ ἐφ᾽ 

υἱοῖς ἐτάχησαν. 
6. ΓἜθου δέ με θρύλλὴμα ἐν ἔθνεσι, γέλως δὲ αὐτοῖς 

ἀπέθην. 
7. Πεπώρωνται γὰρ ἀπὸ ὀργῆς οἱ ὀφθαλμοί μου, πε- 

πολιόρχημαι μεγάλως ὑπὸ πάντων. 
8. Θαῦμα ἔσχεν ἀληθινοὺς ἐπὶ τούτῳ, δίκαιος δὲ 

ἐπὶ παρανόμῳ ἐπανασταίη. 
9. Σχοίη δὲ πιστὸς τὴν ἑαυτοῦ δδὸν, χαθαρὸς δὲ 

᾿ χεῖρας ἀναλάθοι θάρσος. 
10. Οὐ μὴν δὲ, ἀλλὰ πάντες ἐρείδετε χαὶ δεῦτε δή" 

οὗ γὰρ εὑρίσχω ἐν ὑμῖν ἀληθές. 
1. Αἴ ἡμέραι μου παρῆλθον ἐν βρόμῳ, ἐῤῥάγη δὲ 

τὰ ἄρθρα τῆς καρδίας μου. 
1. δυὸ εἰς ἡμέραν ἔθηκα, φῶς ἐγγὺς ἀπὸ προςώ- 

που σχότους. 

γνόφῳ ἔστρωται μου ἣ στρωμνή. 
14. Θάνατον ἐπεχαλεσάμην πατέρα μου εἶναι, μη- 

τέρα δέ μου καὶ ἀδελφὴν σαπρίαν. 
ι6. Ποῦ οὖν μου ἔτι ἐστὶν ἣ ἐλπὶς, ἢ τὰ ἀγαθά μου 

ΤῊΝ 16. Ἦ μετ᾽ ἐμοῦ εἰς ἄδην χαταδήσονται, ἣ ὅὁμοθυ- 
μαξδὸν ἐπὶ χώματος καταδησόμεθα; 

ἈΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ [8’, 

1. Ὑπολαξὼν δὲ Βαλδὰδ ὁ Σαυχίτης, λέγει" 
4. Μέχρι τίνος οὐ παύσῃ; Ἐπίσχες, ἵνα καὶ αὐτοὶ 

λαλήσωμεν. 
8. Διατί δὲ ὥςπερ τετράποδα σεσιωπήχαμεν ἐναν-- 

τίον σου ̓  ; εἰ ἱ 
4, Κέχρηταί σοι ὀργή. Τί γάρ; ᾿Εὰν σὺ ἀποθάνης, 

δλοτοις ὑπ᾽ ἀν ολις ἣ ἐατς ατραν ἡ σεῖο ὄρη ἐχ 
θεμελίων ; 

13. Ἐὰν γὰρ ὑπομείνω, ἄδης μου ὃ οἶχος, ἐν δὲ 

ΙΩΒ. Κεφ. ΤΗ͂. 

16. ΟΠ οἷυμν δϑδυσυπὶ οὐγο π260, τοῦυγ δυΐθη) ΠΡῸΠ) 
ἰῃ ἰογγα δχδίίποίυη) 6. 

17. ΥδηῖοΓ τει8 οομ!δυδῖίυ ο8ὲ ἃ Πεῖι, εἰ δυροῦ μβϑὶρθ- 
Ὀγδβ Π1688 06} γᾶ. 

18. Ιηὐυδίυπ) δυίΐίδι πἰ}}} ἔἱξ ἱπ πηδηΐδυφΦ τπεΐ5, ἀορεο. 
Οδί!ο δυίδπι 168 τηὐηάδ. 

19. Τοῦτα, 6 Ορογίδβ Βυρογ δδῃσυ 6) ΟΔΓΠΪΒ Πιδδρ, Πδς 
8ἰ1 Ιου οἰδιηοτί πθο. 

20. Εἰ ὁεοδ πὰς ἱπ ΟΟἸ 8 οϑὶ (θβίϊβ πιθῦυβ, οἱ οοηϑοὶυβ 
Τηθυ8 ἴῃ Θχοθἰβὶβ. 

21. Ῥογυθηίΐδὶί ὁγδῖὶο πγθ8 δὰ δοπιίπηπι, οἱ ΟΟγδπὶ 60 δι ἐ}οὶ 
ΟΟΌΪυ8 πγου8. 

22. 511 δυΐοῃι γοθδγρυ το γίγο οογϑί Θομιίπο, οἱ ἢἸΐο ᾽0- " 
ΐηἶβ δά ργοχίπηιπ) βυ0π,. 

23. Απηὶΐ ἐπἰπὶ ἀϊπυηλογαίί τϑηογυπὶ, εἰ Υἱᾶ μῈγ αυδηὶ Ὠοα 
ταυογίδγ δι θυ ῦο. 

ΟΑΡΌΣ ΧΥ͂Ι. 

1. Ῥεγοο βρίγἰϊα δφιἰδίυδ, οὔοὸ δαΐοπ βορυϊοσθη), οἱ ποῦ 
οοπίησι! πιἰὶ. 

2. ῬΓΘΟΘβ δά! ἶθθ0 οὐπὶ ἴδῦογα, οἱ αυϊὰ [ροὶ ὃ Εἰ υγαῖ βυηὶ 

Οχίγδηδὶ ΒΟΠΔ Πη68. 
3. ΟυΪ8 68 ἰδί6 Ὁ Μᾶπα πηθᾶ ᾿ἰμοίυν. 

ά, Ουἱᾶ οοΓ Θογιη) Δυβοοηάϊδιὶ ἃ ῥγυάδηίία, ργορίογ Β0Ο 
6 ΟΥϑ] ἰΔΥοΓ8 608. 

δ. ῬΑ πυπίίδ οὶ! πιδ]δ,, οἱ Οου] δι ρογ ἢ]105 ἰδθυογυμπῖ. 

6. Ῥοβυϊδίϊ δυίθι) πιὸ ἔδθυΐδα) ἰῃ ἠδίϊοηΐυ8, οἱ γίδυβ 
{118 ἀσνρηὶ. 

7. Ομοδίί δηΐπλ διηΐ δ ἱγὰ οὐ Ἱἱ πιοὶ, ὀχρυφαδίυβ βυτὰ 
γαϊὰθ 80 οπηηΐθι8. 

8. Αὐἀπηϊγαίίο ἰσπυΐϊξ Ὑογδθθ8 δΌροΟΥ δοΟ, υδίι.5 δυΐδπι 8ι1- 
ΡΟΓ ἰηἰπλίοιιπι σοηδυγχαῖ. 

9. Τεροδὶ δυΐδιῃ Β.6}18 Υἱᾶπὶ διιδ, οἵ ρυγιβ πιδηΐθυ8 
Ββυπηδῖ δυάἀδοίδη. 

10. ΓΙ ἰΔΠ)ΘῈ ΟἸΏΏ63 ἱπουτηϊϊα οἱ γοίί6, 40.880 : Ὠοἢ 
Θῃΐμ ἰηνοηὶο ἰῃ υοδἱβ νοῦ ἰδίθε. 

11. Ὀΐ68 πιοὶ ἐγδηβίογυης ἰῃ βἰγορίίυ, οἱ γυρίΐ βυηί γι ἰ- 
Οὔ οογα 5 πηοὶ. 

1. Νοοίδηι ἰῃ ἀΐθπι ροϑυΐ, ᾿Ἰυπηθ ργορα ἃ (Δεὶ6 ἰδηοῦγα- 
ΠῚ. 

18. ΝΠ) δὶ βιβίίη6 0, ἰηΐονγὶ ἀοιη8 δᾶ δγιηΐ, οἱ ἴῃ 
οδΙσίη6 βἴγαίυΠ) 651 βίγα( 1) ὨΘΙἢ.. 

4. Τηϊογίἴυπιὶ ἀρρο αν ρϑίγο πη ΠΠΘΊ1Π) 6886, πηαίγοῃ) δυΐθηι 
ΤΏΘδΠ Οἱ ΒΟΓΟΓΟΙΏ, [Δ Ό 61]. 

15. ὕδὶ ἰεἰίυν δὲ ποθ ᾽8π| 8ρ68, δυϊ Ὀοῃᾶ τγ68 Υἱάοθο ἡ 

16. Αὐἱ ηδουπὶ δὰ ἰηίογοβ ἀοδοθηάοηί, δυϊ μι (6 Γ δυρεῖ 
Ῥυϊνογοιη ἀοβοθηἀθηλυ8 ὃ 

ΟΑΡΌΤ ΧΥΠΙ. 

1. Ἀεβροηάδιβ δυΐδπ) Βα ἀδὰ δυο οβ, αἱΐ : 
2. Οὐυουϑια ἢοῃ Οδδβδυὶβ 9 Οὐδ 0 (6, υἱ εἴ ἱρδὶ Ἰοχυδ- 

[Π0Γ.- 
3. Εἰ οὖν ἰδΔιηᾳφύδῃ ᾳφυδάγιροαΐδ ἰδοιιίπηυδ ΟΟΓΆΠ (6 ἢ 

4, 0.8ἃ οϑί ἰ6 ἱγᾶ. Ουἱὰ οδηΐπι9 δὶ ἰὰᾳ πηουΐυυδ [μογ8, ἰῃμᾶ- - 

ΙΔ ὈΠΠ}8 ογ οἃ αυδ' 60} οὐοἰο, δὺϊ βυνγοκίοηίυγ Ὠιοηίοδ ἃ 
(νη ἀδηγοηί 8 ἢ 
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δ. Καὶ φῶς ἀσεδῶν σδεσθήσεται, χαὶ οὐχ ἀποδήσε- 

ται αὐτῶν ἡ φλόξ ; 
6. Τὸ φῶς αὐτοῦ σχότος ἐν διαίτη, ὃ δὲ λύχνος ἐπ᾽ 

αὐτῷ σδεσθήσεται. 
ἡ. Θηρεύσαισαν ἔλάχιστοι τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ" 

σφάλαι δὲ αὐτοῦ ἣ βουλή. 
8. ᾿Ἐμθέδθληται δὲ ὁ ποῦς αὐτοῦ ἐν παγίδι, ἐν δι-- 

χτύῳ ἑλιχθείη. 
9. ΓἝλθοισαν δὲ ἐπ᾽ αὐτὸν παγίδες, χατισχύσει ἐπ᾽ 

αὐτὸν διψῶντας. 
10. Κέχρυπται ἐν τῇ γῇ σχοινίον αὐτοῦ, καὶ ἣ σύλ- 

ληψις αὐτοῦ ἐπὶ τρίθον. 
1, Κύχλῳ ὀλέσαισαν αὐτὸν ὠδύναι᾽ πολλοὶ δὲ περὶ 

πόδα αὐτοῦ ἔλθοισαν 
13. ἐν λιμῷ στενῷ πτῶμα δὲ αὐτῷ ἡτοίμασται 

ἐξαίσιον. 
13, Βρωθείησαν αὐτοῦ χλῶνες ποδῶν, κατέδεται δὲ 

αὐτοῦ τὰ ὡραῖα θάνατος. 
14. Ἐχραγείη δὲ ἐκ διαίτης αὐτοῦ ἴασις, σχοίη δὲ 

αὐτὸν ἀνάγχη αἰτίᾳ βασιλιχῇ. 
15. Κατασχηνώσει ἐν τῇ σχηνῇ αὐτοῦ ἐν νυχτὶ αὐτοῦ, 

χατασπαρήσονται τὰ εὐπρεπῆ αὐτοῦ θείῳ. 
16. Ὑποχάτωθεν αἱ ῥίζαι αὐτοῦ ξηρανθήσονται, χαὶ 

ἐπάνωθεν ἐπιπεσεῖται θερισμὸς αὐτοῦ. 
1). Τὸ μνη νον αὐτοῦ ἀπώλοιτο ἐχ γῆς, καὶ 

ὑπάρξει ὄνομα αὐτῷ ἐπὶ πρόςωπον ἐξωτέρω. 
18. Ἀπώσειεν αὐτὸν ἐχ φωτὸς εἷς σχότος. 
19. Οὐχ ἔσται ἐπίγνωστος ἐν λαῷ αὐτοῦ, οὐδὲ φεσω- 

σμένος ἐν τῇ ὑπ᾽ οὐρανὸν ὃ οἶχος αὐτοῦ. 
30. Ἀλλ᾽ ἐν τοῖς αὐτοῦ ζήσονται ἕτεροι. Ἐπ᾿ αὐτῷ 

ἐστέναξαν ἔσχατοι, πρώτους δὲ ἔσχε θαῦμα. 
4“ι. Οὗτοί εἰσιν οἱ οἶχοι ἀδίχων., οὗτος δὲ ὅ τόπος 

τῶν μὴ εἰδότων τὸν Κύριον. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ΄. 

ι. Ὑπολαδὼν δὲ Ἰὼόδ, λέγει" 
4. Ἕως τίνος ἔγχοπον ποιήσετε ψυχήν μου, χαὶ χα- 

θαιρεῖτε με λόγοις; Γνῶτε μόνον ὅτι ὃ Κύριος ἐποίησέ 
με οὕτως. 

8. Καταλαλεῖτέ μον, οὐχ αἰσχυνόμενοί με ἐπίχεισθέ 
ι. 

ΠΣ Ναὶ δὴ ἐπ᾽ ἀληθείας ἐγὼ ἐπλανήθην, παρ᾽ ἐμοὶ 
δὲ αὐλίζεται πλάνος" λαλῆσαι ῥήματα ἃ οὐχ ἔδει, τὰ 
δὲ ῥήματά μου πλανᾶται χαὶ οὐχ ἐπὶ χαιροῦ. 

6. Ἔα δὲ, ὅτι ἐπ᾽ ἐμοὶ μεγαλύνεσθε, ἐνάλλεσθε δέ 
μοι ὀνείδει. 

6. Γνῶτε οὖν ὅτι Κύριός ἐστιν ὃ ταράξας, ὀχύρωμα 
δὲ αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμὲ ὕψωσεν. 

7. Ἰδοὺ γελῶ ὀνείδει, οὐ λαλήσω" χεχράξομαι, χαὶ 
οὐδαμοῦ χρίμα. - 

8. Κύχλῳ περιῳχοδόμημαι, χαὶ οὐ μὴ διαδῶ, ἐπὶ 
πρόςωπόν μου σχότος ἔθετο. 

9. Τὴν δὲ δόξαν ἀπ᾽ ἐμοῦ ἐξέδυσεν, ἀφεῖλε δὲ στέ-- 
φανον ἀπὸ χεφαλῆς μου. 

10. ἘΡΈΚΑΙ τ χύνλῳ χαὶ ᾧχόμην, ἐξέχοψε δὲ 
ὥςπερ δένδρον τὴν ἐλπίδα μου. 

11. Δεινῶς δέ μοι ὀργῇ ἐχρήσατο, ἡγήσατο δέ με 
ὥςπερ ἐχθρόν. 

15. ὉὉμοθυμαδὸν δὲ ἦλθον τὰ πειρατήρια αὐτοῦ ἐπ᾽ 
ἐμοὶ, ταῖς ὁδοῖς μου ἐχύχλωσαν ἐγκάθετοι. 

ὅ. Εἰ Ἰυμηθὴ ἰπηρίοτυτα Θχϑεπριοίαν, οἱ πϑη ῥγοςοαοΐ ἰὰ- 
ΤΏΘἢ ΘΟΓΌΠ ἢ 

6. [Κυχ 6}08 ἰδ,Θ ὈΓῶ ἰῃ ἀοπηο, οἱ Ἰυσοιπιᾶ ΒΌΡΟΓ ΘΌΠ 6χ- 
διἰηρσυοίυγ. 

7. ὙεμοηῺΓ ἰηθγηη! βυ ϑϑἰδη[ίδηη οὐὰ8 : οἵτοί δυΐδιηῃ ο͵ι8 
ΟΟὨ 5 Π 0. 

8. ἘΠῚ ἱπηγηΐ8888 681 Ρ68 6}08 ἰῃ ἰαχασῦπ, ἰη γαία ἰηγοῖτα- 
ἴυΓ. 

. 9. γεπίθηϊ δυίΐθαι δΡῈΓ οὐ Ἰἰδχυεὶ, οοηίογίδίε ρον 
ουπὶ δἰ (ἰοηί68. 

10. ΑΡδοοῃάϊ[πϑ 681 ἰῃ ἰοιτὰ [υπίου] 8 οὐυ8, οἱ ολρ[ο οἷαβ 
ἴῃ βϑιϊδ. 

11. Ῥὲγ οἰγουϊΐαπη ρογάδηϊ θυπὶ ἀΟ]ΟΓΕΒ : ταῦ} γ6ΓῸ οἰγοᾶ 
ΡΘά68 6705 γοηΐδηΐ Ἐν 

12. ἰη δηριυιϑίϊα (ΔΠ}18 : ταὶη δυΐθῃη ραγδία δδί οἱ ἰμβίσιηίβ. 

(8. Οοτηοάδηίαγ γι) ροάυῃι ο118, πιοῦβ δυ θη ἀδγογοῖ 
βρθοίοβᾶ ο]0υ8. 

14, Ἀυμρδίυνγ δυΐοη ἀ6 ΠΑΡ ἰΔΟΌ]ο 6}18 βδηΐίδβ, ἰδηρδὲ 
Υ6ΓῸ ὁυπ} Ὠθορβϑἰ(88 οδιι8ἃ γορδὶὶ. 

15. ΗΔ ΔὈΪ 1 ἴῃ ἱΔΌΘΓΏδΟυ]Ο οὐι.8 ἰῃ ποοίθ οὐ 8, ἀβρογβϑῃ- 
ἴυ βροϑοϊοϑᾶ 6). 8:0 }0Γ6. 

16. 6 δυδίυβ γδάϊοθβ 68 58 οοδθαηίωυγ, οἱ ἀδϑαγβουμι ἀθ- 
εἰἀοὲ πηρϑ5ἰ0 ο)υ8. 

17. Μοιηογίδ! δ α᾽υ8 ρογοᾶὶ ἀδ ἰοτιτα, οἱ οσίἑ ποιηρῃ οἱ δι.- 
ΡΘΓ ἰδοίθῃλ ὀχίγα. 

18. Ἐχρο]!αὶ οὐ ἀ6 ᾿π06 ἰῃ ἰδῆ ῦΓδ8. 

19. Νοη ογὶξ οορπομηδίυϑ ἱῃ ρΡΟρυ]Ὸ ϑυ0, Ὠδαῦυ6 ἀοϊηθ8 
ο᾽)υ8 δα! νδίδ ἰὴ θὰ ΄φυδ δὺὉ οὗὔἱο. 

20. 564 ἰῃ Γ6Ι18 68 υἱυθηΐ 811}. ΘΌρογ δου ροπιθογυμὶ 
υἱἰΐ, ρτί 08 δυΐοπι ἰοηυϊΐ δα ηὐἐγϑί!ο. 

41 Ηδ' βυηΐϊ ἀοημι8 ἰϊπηρίογυπι, ἢΐο ὙΘΙῸ 68 ἰοῦ δου 
φυὶ ἢοη πογογυῃί οι ίηυπι. 

ΟΑΡΌῚΣ ΧΙΧ. 

1. Βεβροῃάθῃβ δυίΐίθηι 200, ἰῇ: : 

4. ὕδαυδαυο πῃο]οβίϊδπι (Δ οἰ οἰ8 ΔΗ Π|85 τη686, οἱ ἀδδίγιο 8 
πὴ6 γογυὶθ᾽ δοϊίοία ἰδηίυπι ᾳυΐϊὰ Ὠουηγίηυ8 ἴδοϊξ 6 8ἰ6. 

3. 1οχυϊπηίηΐ οσηίγα πιθ, θη γούθγεΐ πθ ἰπίδϑι! δδεΐβ 
ΠΝ 

4, Ἐϑίο υἱΐχυσ ἱῃ γογ(δίῖδ θοῷ ογγανὶ, ἀρὰ Πη6 ΤΘΓῸ Πιογᾶ- 
[αν οἴτογ: Ἰοχαὶ γϑῦθα 'φὰδὲ πο ορογίοθαϊ, γοσθα δυΐθπὶ πιθᾶ 
ογγδηΐ οἱ ποῇ ἰῇ ἰθρογα. ' 

. 5, 5126 Υ6Γ0, συοῃίδηι 8006 Ὠ16 πιδρηϊοδιηίηί, ἰπ80}- 
(4118 δυίΐίοπι πα Ορργοῦτίο. 

6. ϑείίοίε ἰφίίυς αυἱὰ Ὠομηίῃυ8 68ὲ φαΐ (υγΡαΥ , οἱ Ὑ]] πὶ 
Βυ ΒΌΡΘΓ π|6 Ἔχ  ἈΥ]!. 

7. Ἑδοδ τίάθο ὀρργοῦγίο, ποῦ ἰοαδγ : οἰδηγαῦο, οἱ Ὠ08- 
ᾳυδπὶ ͵υἀϊείαπι. ' 

8. 1 εἰγουΐία εἰγουμηοϊΠοδίαβ δύπι), οἱ Ὠοη ἰγδηδίθο, 
ἰῃ νυ! τηθ0 ἰοποῦγαβ ροδβυϊΐ. 

9. Εἰ φἰογίδι πλϑᾶπ) ἃ 16 ὀχυΐί, δυβίυ δ δυΐθιῃ ΘΟΓΟΠΔῺΣ 

ἀο οδρί6 Π|60. 
10. Ὀἱγυρίῖ πιὸ υπάΐᾳφυξ οἱ Δ Ϊΐ, ὀχοίαϊ υογὸ ἰδη)αῦδηι 

ΔΙΌΡΟΓΘΠΙ ΒρΟΙ. ΠΘΔΠ 1. 

{1. Οταυ ον δαίθϑιῃ τὶ ἱγὰ ὑϑὺ8 οδὲ, οἱ γί γαίυ8 δϑὶ 

τη6 ἰδιμαυδπι ἰηἰηγξουη). 
12. Ὁπδηϊηνίίον δυΐοπι τοηογιηΐ ἰθηἰΔί 0068 6͵0}8 ΒΌΡΟΣ 

τ18, Υἱἱδ πιοὶδ ἴῃ οἰγουϊία ἱποοὶὀγαπὶ ἰμδἰ ἀἰδίογοϑ, 
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18. Ἀπ' ἐμοῦ ἀδελφοί μου ἀπέστησαν, ἔγνωσαν ἀλ- 
λοτρίους ἣ ἐμέ" φίλοι δέ μου ἀνελεήμονες Ἰβοκυονι 

14. οὐ προςεποιήσαντό με οἱ ἐγγύτατοί μου, χαὶ οἱ 
εἰδότες μου τὸ ὄνομα ἐπελάθοντό ἘΣ 

;5. Γείτονες οἰκίας θεράπαιναί τε μου, ἀλλογενὴς 
ἤμην ἐναντίον αὐτῶν. ᾿ 

16. Θεράποντά μου ἐχάλεσα, χαὶ οὐχ ὑπήχουσε" 
στόμα δέ μου ἐδέετο, 

17. χαὶ ἱκέτευον τὴν γυναῖχά μου, προςεχαλούμῃεν 
δὲ χολαχεύων υἱοὺς παλλαχίδων μου’ 

18. οἷ δὲ εἰς τὸν αἰῶνά με ἀπεποιήσαντο' ὅταν ἀνα-- 
στῶ, χατ᾽ ἐμοῦ λαλοῦσιν. 

ι9. ᾿Εὐδελύξαντό με οἷ ἰδόντες με" οὃς δὴ ἠγαπή- 
χεῖιν, ἐπανέστησάν μοι. 

20, ᾽ν δέρματί μου. ἐσάπησαν αἱ σάρχες μου, τὰ 
δὲ ὀστᾶ μου ᾿ ὀδοῦσιν ἔχεται. 

21, Ἐλεήσατέ με, ἐλεήσατέ με, ὦ φίλοι’ χεὶρ γὰρ 
Κυρίου ἣ ἁψαμένη μου ἐρτί. ' 

45. Διατὶ με διώχετε ὥςπερ χαὶ ὁ Κύριος, ἀπὸ δὲ 
σαρχῶν μου οὖχ ἐμπίπλασθε; 

43. Τίς γὰρ ἂν δοίη γραφῆναι τὰ ῥήματά μου, τεθῇ- 
ναι δὲ αὐτὰ ἐν βιδλίῳ εἷς τὸν αἰῶνα, ᾿ 

34. ἐν γραφείῳ σιδηρῷ χαὶ μολίδῳ, ἣ ἐν πέτραις ἐγ- 
γλυφῆναι; 

46. Οἶδα γὰρ ὅτι ἀένναός ἐστιν ὁ ἐχλύειν με μέλλων, 
ἐπὶ γῆς 
᾿Ν ἀναστῆσαι τὸ δέρμα μου τὸ ἀναντλοῦν ταῦτα" 

παρὰ γὰρ Κυρίου ταῦτα μοι συνετελέσθη, 
47. ἃ ἐγὼ ἐμαυτῷ συνεπίσταμαι, ἃ ὃ ὀφθαλμός μου 

ἑώραχε, καὶ οὐχ ἄλλος, πάντα δέ μοι συντετέλεσται ἐν 
χόλπῳ. 

48. Εἰ δὲ χαὶ ἐρεῖτε. Τί ἐροῦμεν ἔναντι αὐτοῦ χαὶ 
δίζαν λόγου εὑρήσομεν ἐν αὐτῷ; 

49. Εὐλαδήθητε δὴ χαὶ ὑμεῖς ἀπὸ ἐπιχαλύμματος, 
θυμὸς γὰρ ἐπ᾽ ἀνόμους ἐπελεύσεται χαὶ τότε γνώσονται 
ποῦ ἐστιν αὐτῶν ἣ ὕλη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ΄. 

ι. Ὑπολαδὼν δὲ Σωφὰρ δ Μιναῖος, λέγει" 
4. Οὐχ οὕτως ὑπελάμδανον ἀντερεῖν σε ταῦτα, χαὶ 

οὐχὶ πνιε μᾶλλον ἣ καὶ ἐγώ" 
3. παιδείαν ἐντροπῆς μου ἀχούσομαι, χαὶ πνεῦμα ἐκ 

τῆς συνέσεως ἀποχρίνεταί μοι. 
4, Νὴ ταῦτα ἔγνως ἀπὸ τοῦ ἔτι, ἀφ᾽ οὗ ἐτέθη ἄνθρω- 

πος ἐπὶ τῆς γῆς; 
6. Εὐφροσύνη δὲ ἀσεδῶν πτῶμα ἐξαίσιον, χαρμονὴ 

δὲ παρανόμων ἀπώλεια. 
8. ᾿Εὰν ἀναδῇ εἷς οὐρανὸν αὐτοῦ τὰ δῶρα, ἣ δὲ θυσία 

αὐτοῦ νεφῶν ἅψηται. ᾿ 
7. Ὅταν γὰρ δοχῇ ἤδη χατεστηρίχθαι, τότε εἰς τέ- 

λος ἀπολεῖται. οἵ δὲ εἰδότες αὐτὸν ἐροῦσι: Ποῦ ἐστιν; 
8. “Ὥςπερ ἐνύπνιον ἐχπετασθὲν οὐ μὴ εὑρεθῇ, ἔπτη 

δὲ ὥςπερ φάσμα νυχτερινόν. 
9. ᾿Οφθαλμὸς παρέδλεψε » καὶ οὗ προςθήσει, χαὶ οὐχ 

ἔτι προςνοήσει αὐτὸν ὃ τόπος αὐτοῦ. 
10. Τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ὀλέσαισαν ἥττονες, αἱ δὲ χεῖ- 

ρὲς αὐτοῦ πυρσεύσαισαν ὀδύνας. 
τ, Ὀστᾷᾶ αὐτοῦ ἐνεπλήσθησαν νεότητος αὐτοῦ, καὶ 

μετ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ χώματος χοιμηθήσεται. 

---- 
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ΙΩΒ. Κεφ. Κ΄. 

13.Ὰ. π16 ἤδίσγοβ ηγεί γοοοδβούιηϊ, δουθγπηὶ Δ θηοβ φίδηι 
6 : διηϊοεὶ Υ6ΓῸ τοὶ ἱπηπ) βου οογά δ (δοϊΐ βυηξ : 

14. Π0η δ μοβογυηΐ Ὠλΐ ] ργοχὶηιὶ τηεὶ, οἱ βοϊδωΐδβ ποζηθῆ 
Πηθῦμλ ΟἹ ἰ ϑαηΐ πηεὶ. 

15. Ὑἱομὶ ἀοτῃυδ οἱ δῃ 01 }180 πηθῶ8, αἰϊδηΐσοπα {αὶ ΟΟΓδηὰ 
οἰ8. 

16. ΘοΓνΌ ) πιο) ὙοΟδΥΪ, δὲ ἤορ ονοάϊγὶἑ : οϑ δυυΐοηι 
τηρῦη) ἀσργθοδυδίυγ, 

17. οἵ γορδθδπι ᾿χογϑῖλ Ὡλ6ΔΠ), οἱ ἱηγοοδαπὶ ᾿᾽δηά εἰς 
ὯΠΪο8 Θοῃουθίαγυπ τηδδγυΐη : 

18. {Π| ὙΘΡῸ ἰῃ Βοθοῦ υπλ π6 δγαγεδιὶ βαηΐ : ΟΠ Ἔχδυτ- 
ΓΌΧΘΙΟ,, Οὐ Γᾶ Πη6 Ἰοφυυηίυγ. 

19. ΑΒΟμλΪπβί! βυηΐ τη6 4υὶΐ τη6 Υἱάορδηὶ : οἱ {υος ἀἰϊοχο- 
ΓΔ, ΟΟηϑυττοχΧογαηΐ ἰῃ Π6. 

20. ἴῃ συΐα Πη68 ΘΟΠΡυ ΓΌΘΓυΙΙ ΟΔΓΠ68 τηθ86, οἴ οδδᾶ Πηδᾶ 
ἴω ἀοη(θυ8 ἰφγεηΐ. Ἔ 

21. Μἰ βογοιηἰηὶ πγοΐ, τα ἰϑοιθῃγίηΐ τοὶ, Ὁ διίοὶ : ΤζΏΔηυ8 
Θηΐπὶ Ὠοηλίηὶ 68ὲ χυδὲ (οἰἰκὶς πγ6. 

22. ΟὐᾶΓδ Π)6 ρογβοαυϊηίηϊ δἰουΐ οἱ Βοπιίπυβ, οἱ ἀκ Οδγ- 
ἈἰΡῈ1.5 πγοΐβ ποη 88: δηγϊηΐ ὃ 

23. Ουΐδ δηΐη υἱΐχαθ ἀεὶ υἱ ϑογίρία βἰηΐ γϑσθδ πποᾶ, οἱ 
ἰρ88 μοδί(ἃ ἰῃ 1 το ἴῃ βϑοου υπ), ᾿ 

24. οἷ ἰῃ δἴγ0 ἔδστθο οί ρίυμηρο, δυΐ ἰῃ ρείγίβ ἰηβουϊρία) 

25. 8οίο δοηἷπι χυΐδ εοἰογηι 6δὲ ψαΪ πιὸ γοβϑοϊαΐυγιδ 6δὲ, 
ΒΌΡΟΓ ἴογσγδιῃ 

26 δὰ τοββϑυβοϊἰδηάδπι συΐδηη Πηθδπὶ Ζαϑ6 ρογραϊ τ μδθο: 
ἃ Ὠοπηΐηο ΘὨΐτ [ι800 Β»}}}} ΟΟΒυπηη δῖα βυηξ, 

27. αυογῦῃ 690 τηἱιΐ οοπδβοΐυ 8 δὰ, Ζυ85 Οου 8 πλδεδ. 
Υἱαΐτ, οἵ Ὡοἢ Δ]ἰυ8, εἴ οὔπγηΐδ ῃνξΐ οομβυμπμπιδία βυηὶ ἰῃ 
βίπυ, 

18. Ουοὰ 8 οἵ ἀϊχουίεἶβ : Ουἱὰ ἀϊοοτηυβ οομίγδ Θυ, οἱ 
Γδάϊοοπι ΒΟΥ ἢ 8 ἱηγθῃίθιηι 8 ἰῃ 60 ἢ 

29. Οδγνοίο υἱἱχθδ οἱ γο8 ἃ ἰδσπίηθ, ἱγᾷ δηΐῃ) Βύρογ ἰπὶ- 
4008 γοηϊδί : οἱ ίαης οοξῃοϑορδηϊ δὶ δὶ θοῦ τηδίο δ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧ. 

1. Ἀδδρομάθῃϑ δυΐοπι ΘΟΡΉΔΓ ΜΙηδθυΒ, αἰΐ : 

2. ΝΟὴ βἰς ρυίδθδιῃ οοῃίγδάϊοογα (6 8, οἱ ἤθη ἱπίοΠΠἰρ τίς 
Τηδρὶβ φυδη οἱ 6ρὸ : 

3. ΘΓ ΟΠ 6 πὶ ΘΟΠ Ὁ ΒἰΟηΐ8 τηθο δυήίδηι, οἱ βρίγἰζυβ ὃσχ 
ἰη(Ε]]σοη ἶδ γαβροηδοΐ μἱἱ. 

ά, ΝΟΠΏ6 Πδο0 ποϑἰΐ 80 ὁ0 φυοὰ οἸΐηι, ὁχ 4υ0 ροβίϊυδ α5ὶ 
ΠΟΙΏΟ 806 Ὁ [Ογγᾶτη ἢ 

ὅ. 1 {|Δ δυΐοιῃ ἱπιρίογυπ ττιΐμδ ἰηβἰατιὶθ, σδυάίαπι τ τὸ 
ἰη! χυαονυπ οδί μογαϊϊο. 

6. 8: ἀβοθηἀογίηι ἴῃ οϑίαμι ἀοηᾶ οἷα, οἵ βδου ποϊ πὶ οἦαβ 
(εἰἰχοτ ἢυ0 68. 

7. Νά) ουπ) Υἱδὺ8 ἤιογὶξ ᾽δι) ἢττηδίυϑ 6886, της ἰη ἤρα) 
ΡΟΠἰ : χυΐ δυΐδιη πονογδηΐ οὐ αἰ ορηί : Ὁμθὶ δῖ} 

8. ΤαπΤυδη) ϑοπηηϊυ πη αυοὰ ἀγοϊαυὶξ ποη ἰηγοηίοίαν, γὸ- 
Ἰανΐξ ϑυυΐθπῃ βίουϊ Υἱβίο ἠοοίυγῃδ. 

9. Οευΐυδ Υἱάϊξ, οἴ ποὴ δά ϊϊοϊδὶ, οἱ ἤοῃ ὑΠ γᾶ δηἰπιδάγοσ- 
(οἴ ουπ ἰοσυ8 ϑυυ8. 

10. ΕΠ|ῚΟ5. εἦυ8 ἀἰπρογάδηϊς χγΐπογοδ, τὩδηΠ8 ὙΘΙῸ οἦαε 
διιοοοῃάδηί ἀο]ΟΓΟΒ. 

11. Οδδ8ἃ 6}08 ἱπηρ]οίδ βυηὶ ᾿αγεηίυΐα ο͵α8, οἱ στ 60 80- 
ῬΟΓ Ρυϊγογρῶ, ἀογιηίοηί. 
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14. Ἐὰν γλυχανθῇ ἐν στόματι αὐτοῦ χαχία, χρύψει 
αὐτὴν ὑπὸ τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ, 

18. οὐ φείσεται αὐτῆς, καὶ οὐχ ἐγκαταλείψει αὐτήν" 
χαὶ συνάξει αὐτὴν ἐν μέσῳ τοῦ λάρυγγος αὐτοῦ, 

"4. καὶ οὐ μὴ δυνηθῇ βοηθῆσαι ἑαυτῷ. Χολὴ ἀσπί-- 
δος ἐν γαστρὶ αὐτοῦ. 

15. Πλοῦτος ἀδίχως συναγόμενος ἐξεμεθήσεται, ἐξ 
οἰχίας αὐτοῦ ἐξελχύσει αὐτὸν ἄγγελος. 

16. Θυμὸν δὲ δραχόντων θηλάσειεν, ἀνέλοι δὲ αὐτὸν 
γλῶσσα ὄφεως. 

1). Νὴ ἴδοι ἄμελξιν νομάδων, μηδὲ νομὰς μέλιτος 
καὶ βουτύρου. 

186. Εἷς χενὰ χαὶ μάταια ἐχοπίασε, πλοῦτον ἐξ οὗ οὐ 
γεύςεται' ὥςπερ στρίφνος ἀμάσητος, ἀχατάποτος. 

19. Πολλῶν γὰρ δυνατῶν οἴχους ἔθλασε" δίαιταν δὲ 
ἥρπασε, καὶ οὐχ ἐὐδομαὶ 

30. Οὐχ ἔστιν αὐτοῦ σωτηρία τοῖς ὑπάρχουσιν, ἐν 
ἐπιθυμίᾳ αὐτοῦ οὐ σωθήσεται. 

41. Οὐχ ἔστιν ὑπόλειμμα τοῖς βρώμασιν αὐτοῦ, διὰ 
τοῦτο οὐκ ἀνθήσει αὐτοῦ τὰ ἀγαθά. ἜΝ 

42. Ὅταν δὲ δοχῇ ἤδη πεπληρῶσθαι, θλιδήσεται, 
πᾶσα δὲ ἀνάγκη ἐπ᾽ αὐτὸν ἐπελεύσεται. 

23. Ε πως εἶ πληρῶσαι γαστέρα αὐτοῦ, ἐπαποστεί- 
λαι ἐπ᾽ αὐτὸν θυμὸν ὀργῆς, νίψαι ἐπ᾽ αὐτὸν ὀδύνας" 

34. χαὶ οὗ τὴ σωθῇ ἐκ χειρὸς σιδήρου, τρώσαι αὐτὸν 
τόξον χάλχειον. 

45. Διεξέλθοι δὲ διὰ σώματος αὐτοῦ βθος, ἄστρα δὲ 
ἐν διαίταις αὐτοῦ. Περιπατήσαισαν ἐπ᾿ αὐτῷ φὐδν, 

6. πᾶν δὲ σχότος αὐτῷ ὑπομείναι. Κατέδεται αὐ-- 
οοὶ πῦρ ἄκαυστον, χκαχώσαι δὲ αὐτοῦ ἐπήλυτος τὸν 
οἶχον, 

27. ἀνακαλύψαι δὲ αὐτοῦ ὃ οὐρανὸς τὰς ἀνομίας, γῆ 
δὲ ἐπανασταίη αὐτῷο 

28. Ἑλχύσαι τὸν οἶχον αὐτοῦ ἀπώλεια εἷς τέλος, 
ἡμέρα ὀργῆς ἐπέλθοι αὐτῷ. 

49. Αὕτη ἡ μερὶς ἀνθρώπου ἀσεθοῦς παρὰ Κυρίου, 
χαὶ χτῆμα ὑπαρχόντων αὐτῷ παρὰ τοῦ ἐπισχόπου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ΄. 

:. Ὑπολαῤὼν δὲ Ἰὼῤ, λέγει" 
4. Ἀχούσατε, ἀχούσατέ μου τῶν λόγων, ἵνα μὴ ἦ 

μοι παρ᾽ ὑμῶν αὕτη ἡ παράχλησις, 
8. Ἄρατέ με, ἐγὼ δὲ λαλήσω, εἶτ᾽ οὐ χαταγελάσετέ 

μου. 
4. Τί γάρ; Μὴ ἀνθρώπου μου ἣ ἔλεγξις ; ἢ διὰ τί 

οὐ θυμωθήσομαι; 
6. Εἰςὀλέψαντες εἷς ἐμὲ θαυμάσετε, χεῖρα θέντες 

ἐπὶ σιαγόνι. 
6. Ἐαν τε γὰρ μνησθῶ, ἐσπούδακα" ἔχουσι δέ μου 

τὰς σάρχας ὀδύναι. 
7. Διὰ τί ἀσεθεῖς ζῶσι, πεπαλαίωνται δὲ καὶ ἐν 

πλούτῳ; 
8. Ὁ σπόρος αὐτῶν χατὰ ψυχὴν, τὰ δὲ τέχνα αὐ- 

τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς. 
9. Οἱ οἶχοι αὐτῶν εὐθηνοῦσι, φόδος δὲ οὐδαμοῦ, 

μάστιξ δὲ παρὰ Κυρίου οὐχ ἔστιν ἐπ᾽ αὐτοῖς. 
16θ. Ἧ βοῦς αὐτῶν οὐχ ὠμοτόκησε, διεσώθη δὲ αὐτῶν 

ἐν γαστρὶ ἔχουσα καὶ οὐχ ἔσφαλε. 
ι1. Μένουσι δὲ ὡς πρόδατα αἰώνια, τὰ δὲ παιδία 

αὐτῶν προςπαίζουσιν, 

11. δὶ ἀυϊουοτίδ ἴῃ ΟΥῸ δὐπδ τηδιὶσηἑίλ5, δυβοοπάοὶ θᾶπ) 
Β0 ᾿ησθδ δυ8, 

13. ποῖ ραγοοὶ οἱ, οἱ βοὴ γοϊῃχυδί οδηι : οἱ οὐ ἶσοῖ θδπὶ 
ἴῃ πηράϊο συζυγο δυο, 

14. οἱ ποῃ ροίογίί δυθνδηΐγο εἰδὶ. Εδὶ δδρίαΐβ ἐμ υϑῃίγο 
ο͵υ8. 

15. Ὀὐνίἶδο ἰηΐχυς οσηστγορδίδθ ουοιμθηΐυγ, ἀ6 ἀοπιο οἰυ8 
οχίγδῃοί θυ δηροὶυ8. 

16. Εἰ υγοόγοῖ ἀγδοοῦυπὶ βυρδὶ, οἱ ἰηἰογβεδὶ 11υπ 1ἰη- 
δυδ ΘΟ τὶ. 

17. Νοὺ Υἱάοδὲ πη] οἴγϑολ ρϑούγυπι, ΠΟ406 ρᾶθυΐα π}6}}18 
οἱ Βυϊγτί. 

18. Ιῃ γδηῦτη οἱ ἰγυδίγα ἰδ ογανίξ, ἀΐν 88 ὁχ φυΐῃι.5 ποῃ 
ἀπατὰ : ἰδιωχυδη ἀυγυηὶ αυϊὰ χυοά ταδηϊ ποῦ ροίοδί, ἢ60 

19. Μυ]ογαμ οηΐη ροίοηίυπι ἀο0Πη08 ἐγορίέ : οἱ μα ἰδοὺ- 
ἴυπ) ἀϊπρυϊ!, οἱ ποη «ἰδίυϊί. 

20. ΝΟῊ 6ϑἷ ο͵8 δ81υ8 (δου ἰδ 08, ἰῃ ἀοδίἀοτγὶο 500 ποῦ 
ΒΔ ΙΥ Δ υΓ. 

21. Νου δυῃηῖ γα] χυΐδ οἰ δί8 ο᾽0 6, Ῥγορίογ ἴος ποῆ ἤογο- 
Βυηί οἦυ8 θοηδ. 

22. ἘΠ᾿ οὐπὶ ρυϊδγογίι 86 ᾽δη) χορ οϊπη 6386, οθδγοίδῃϊς 
ἴΓ, ΟἸΠηΐ8 δα 6) ὨΘΟΘΒ8188 ἴῃ ΘΠ} δ! ρογυθηίοι. 

423. 51 συοιηο60 5[ὲ ἱπηρίογο υθηΐγοπι ϑυυῆ, ἱπηγη δὶ ἰῃ 
ουπ ΛΙΓΟΓΟΙΏ ἱγθθ, ἰδυοῖ ΒΌΡΟΓ ΘΠ) ἀΟ]οΓοδ : 

24. οἵ Ποὴ βδ γεῖϊυγ ἀδ τηδηυ ἰδεγὶ, γα]ηθγοῖ ΘΠ) βαρ 
δογθᾶ. 

45. Ῥογίγδηδοδὶ μῸΓ ΟΓΡῸ8 οἷ ᾿δουΐϊυ, βἰάθγὰ δυίοι 
ἰῃ (Δθογηδου δ οἶπ8. ΟὈδι θη] δηΐ ΒΌΡΟΓ 611πὶ {ἰππ0Γ6 5, 

26. ΟΠΠ68 δυΐδῃῃ ἰΘΠΘΌτΓδο οἱ ρογιδηθδηί. σοπιράοσὶ οὐπ 
ἱσοὶβ φυΐ ποη δοοϑηά οσ, ἰδ δὶ δυίθι δάνθῃδ ἀοπλυπ οἷυδ, 

27. οἱ ἀοίερδί οὐαἰυπὶ ἰηἰαυϊαἴο5 ο]08, ἴοΓΤα Ὑ6ΓῸ ἰπϑυγραὶ 
δάνογδυβ ΘΌΙΏ. ! 

28. Τγαπδὶ ἀοπηθῃ ο᾽118 ρογάϊο ἰῃ ἤποηι, ἀΐ68 ἰγδθ 8" 

ρΡοτυοηίδί οἱ. 
49. Ηδοο 6ϑὲ ῬᾶγΓβ Ποιηίΐηΐβ ἱπηρὶ! ἃ Βοιμίηο, οἱ ροδϑϑβδίο 

ῬΟΠΟΓΏΙΩ 6}}}8 8 ΒυΡ6Γ ἰηἰοπάρηία. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΙ. 

1. Ἀοβροηάδηβ δυίοιῃ 20, δἱΐ : 
2. Αὐὐδίϊο, δυο ΒΟΠΏΟΠΝΘΒ 608, υἷ ΠΟ. 51. τ Π ἃ γῸ- 

8 ἤδδο οοηϑβοίαζίο. 
8. Βυδιϊποῖα ἴη6, ὁθ0 δυίοιῃ ᾿ἰοαῦδγ, ἀδἰμὰδ ποῦ ἱγτι Ὁ ΐ- 

(8. ἢ16. 
4. Οιυἱὰ οοἰπι" Νυϊηαυϊὰ Ποηιΐηἰ8 68ι οδϑίραίίο πηθᾶ ἢ δυϊ 

4θδΓο ΠΟῺ ἰΓΆϑΟΔΓ ἢ 
5. Ἰηϑρίοἰδηῖθ8 ἰῇ Π16 δαπιρὶγδἑτηΐῃΐ, ΤδΠΌ ΤΩ ΡΟΠΘηΐ68 

ΒΌΡΟΓ τηλα  Π]ἀΠπ|. 
8. ϑ8ὶ οἰοηίηι γοοοτά δι [Ὸ6ΓΟ, 5011 οἱἴπ8 [αἱ : οἱ ἰδσηοηῖυΓ 

οἌττι68 τῦθϑ ἀοϊουθυ8. 
7. Οὐδγα ἱμρὶΐ υἱνυηΐ, δεαηυδγυπί δυΐθῃι οἱ ἰῃ αν [16 ὃ 

8. ϑοωδθῃ ΘΟγΌπι δοουπαυ δηϊπιδπι, οἱ Π}1] οογιτλ ἴῃ 

οου 5. 
9. Ποῃ}8 θογυχῃ δδιιπάδηϊ, (ποῦ δυίοτῃ πύβα40δι1}), οἱ 

Παρ ]υπιὶ ἃ Ποπλίῃο πο 6δί ΔΌΡΟΓ 608. 
10. Βο8 θογυζῃ πο ἴα ἱπηπηδίυγυπι ρορογὶΐ, δ 1 7ἃ ΤΌΣΟ 

ουδβὶϊ θογυπὶ ργϑοδΔη8 οἱ ΠΟῚ Γυϑίγαίϊδ 6δῖ. 

{1. Εἰ ροτιηδηδηΐ δἰσαΐ ΟΥο8 ἐδίοΓδ5, οἱ ὈΑΓΥΟΪ ΘΟΓΌΏ, 

Ἰυάμπμηὶ, 



16 ΙΩΒ. Κεφ. ΚΒ'. 

14. ἀναλαθόντες ψαλτήριον χαὶ χιθάραν, χαὶ εὐὖ- 
φραίνονται φωνῇ ψαλμοῦ. 

13. Συνετέλεσαν δὲ ἐν ἀγαθοῖς τὸν βίον αὐτῶν, ἐν δὲ 
ἀναπαύσει ἅδου ἐχοιμήθησαν. 

14. Λέγει δὲ Κυρίῳ: ᾿Ἀπόστα ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὁδούς σου 
εἰδέναι οὐ βούλομαι. 

15. Τί ἱκανὸς, ὅτι δουλεύσομεν αὐτῷ; καὶ τίς ὠφέ- 
λεια, ὅτι ἀπαντήσομεν αὐτῷ; 

16. Ἐν χερσὶ γὰρ ἦν αὐτῶν τὰ ἀγαθὰ, ἔργα δὲ ἀσε- 
᾿ θῶν οὖχ ἐφορᾶ. ᾿ 

ι. Οὐ ᾿ς δὲ ἀλλὰ καὶ ἀσεδῶν λύχνος σδεσθήσε-- 
ται, ἐπελεύσεται δὲ αὐτοῖς ἢ καταστροφὴ, ὠδῖνες δὲ 
αὐτοὺς ἕξουσιν ἀπὸ ὀργῆς. 

18. σονται δὲ ὥςπερ ἄχυρα ὑπ᾽ ἀνέμου, ἢ ὥςπερ 
χονιορτὸς ὃν ὀφείλετο λαϊλαί. 

ι9. Ἐχλείποι υἱοὺς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, ἀνταπο- 
δώσει τ: αὐτὸν καὶ γνώσεται. 

20. Ἴϊδοισαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ τὴν ἑαυτοῦ σφαγὴν, 
ἀπὸ δὲ Κυρίου μὴ ᾿πδευ ἃ 

41. Ὅτι τὸ θέλημα αὐτοῦ ἐν οἴκῳ αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ, 
χαὶ ἀριθμοὶ μηνῶν αὐτοῦ διηρέθησαν. 

42. Πότερον οὐχὶ ὃ Κύριός ἐστιν ὃ διδάσχων σύνεσιν 
χαὶ ἐπιστήμην; Αὐτὸς δὲ νη διαχρίνει. 

23. Οὗτος ἀποθανεῖται ἐν χράτει ἁπλοσύνης αὐτοῦ, 
ὅλος δὲ εὐπαθῶν καὶ εὐθηνῶν. 

24. Τὰ δὲ ἔγχατα αὐτοῦ πλήρη στέατος. μυελὸς δὲ 
αὐτοῦ διαχεῖται. 

86. Ὃ δὲ τελευτᾷ ὑπὸ πιχρίας ψυχῆς, οὐ φαγὼν οὐ-- 
δὲν ἀγαθόν. 

36. Ὁμοθυμαδὸν δὲ ἐπὶ γῆς χοιμῶνται, σαπρία δὲ 
αὐτοὺς “μὰ 

47. Ὥςτε οἶδα ὑμᾶς ὅτι τόλμη ἐπίκεισθέ μοι. 
28. Ὥςτε ἐρεῖτε" Ποῦ ἐστιν οἶχος ἄρχοντος, καὶ ποῦ 

ἔστιν ἡ σχέπη τῶν σχηνωμάτων τῶν ἀσεθῶν; 
29. ᾿Ερωτήσατε παραπορευομένους ὁδὸν, χαὶ τὰ 

σημεῖα αὐτῶν οὐχ ἀπαλλοτριώσετε. 
80. Ὅτι εἰς ἡμέραν ἀπωλείας χουφίζεται ὃ πονηρὸς, 

εἷς ἡμέραν ὀργῆς αὐτοῦ ἀπαχθήσονται. 
8ι. Τίς ἀπαγγελεῖ ἐπὶ προςώπου αὐτοῦ τὴν ὁδὸν 

αὐτοῦ, χαὶ ἃ αὐτὸς ἐποίησε; Τίς ἀνταπωδώσει αὐτῷ; 
82. Καὶ αὐτὸς εἰς τάφους ἀπηνέχθη, χαὶ αὐτὸς ἐπὶ 

σωρῶν ἠγρύπνησεν. 
88. ᾿Εγλυχάνθησαν αὐτῷ λων χειμάῤῥου, χαὶ 

ὀπίσω αὐτοῦ πᾶς ἄνθρωπος ἀπελεύσεται, καὶ ἔμπροσθεν 
αὐτοῦ ἀναρίθμητοι. 

84. Πῶς δὲ παραχαλεῖτέ με χενά; Τὸ δὲ ἐμὲ χατα-- 
παύσασθαι ἀφ᾽ ὑμῶν οὐδέν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ'. 

ι. Ὑπολαύὼν δὲ ᾿Ελιφὰζ ὃ Θαιμανίτης, λέγει" 
4. Πότερον οὐχὶ ὁ Κύριός ἐστιν ὁ διδάσχων σύνεσιν 

χαὶ ἐπιστήμην; 
8. Τί γὰρ μέλει τῷ Κυρίῳ, ἐὰν σὺ ἦσθα τοῖς ἔργοις 

ἄμεμπτος, Ἱ ὠφέλεια ὅτι ἐξ ι, τὰν τὴν δδόν σου; 
4. Ἦ λόγον σου ποιούμενος ἐλέγξεις, χαὶ συνειςελεύ- 

σεταί σοι εἰς χρίσιν; 
δ. Πότερον οὐχ ἣ καχία σου ἐστὶ πολλὴ, ἀναρίθμη- 

τοι δέ σου εἰσὶν αἱ ἁμαρτίαι; 
6. Ἠνεχύραζες δὲ τοὺς ἀδελφούς σου δισχενῇς, ἀμ- 

φίασιν δὲ γυμνῶν ἀφείλου. 

18. δΒυϊηθηίθ8 ρδδιίογίυπ, οἱ οἰ πδγηηι, οἱ ᾿ίδη Ὁ τοῦς 
ῥϑβδην[. 

18. Οοπβϑυπιηδνογαηΐ δυΐοθι ἰῃ Ὀοη 8 Υἱίδη) δυδίῃ, οἱ ἰῃ 
Γοχυΐο ἱπίδγηϊ ἀοιτηϊδευηί. 

14, Ὠοἰὶ αυίοαλ Ὠομιίηο : Ἐδοράδ ἃ 20, νἱᾶς ἴ 88 δοίγο 
ὨΟΪο. 

156. Οὐυἰὰ ὁβὲ ΟἸηηίροίοηθ, 4υΐδ δεγυίθπηβ οἱ" οἱ χυξ 
υ{1}ἰὰ8, φυοηίδη) οὈγΐδηη ἰδ πηιδ οἱ ὃ 

16. Εγδῃΐ δηΐπ ἰῃ πηδηΐθυ8 δογυηιὶ ΒοΠᾶ, Ορογὰ δυίθηι 
ἱπηρίογ βοὴ ἰηδρίοϊί. | 

17. 0 γογὸ οἱ ἱπηρίογαπι δ γηδ οχοίησυσίυτ, οἱ 80- 

Ρογυθηϊοί οἷβ δ Ὀγ γβίο, ἀοίογοβ ἃυΐδηι ΠΔΌΟυηὶ 606 Δ} ἱγὰ. 

18. Ετυηΐ δυίοτῃ ἰΔπιχυδῇ ρ8 1686 80} γθηΐο, δῖ ἰδ 081) 
Ῥυϊν 8 φιθπὶ δυβίυ δε ἴυγθο. 

19. Ποβοίδηϊ Π]ο8 θοπδ ου8, γοίγθυσὶ δὰ ουπ οἱ οὐξπο- 
δορί. 

20. Υἱάσδηϊ οουἹἱ 608 Ὠθοδπὶ βύδηι, οἱ ἃ Ὠομλῖηο ποῦ 
ΒΔΙγοίΌΥ. 

41. Ουἱὰ νοϊυμπίδϑ 608 ἰῃ ἀοπιο ο᾽ 8 οὐπὶ 60, οἱ υπιοη 
ΤΩΘηΒ[0Π| 6}.8 ἀἰν δὲ δυῃί. 

22. Νυαιιαυΐά ποη Ὠοπηίηυβ 651 φαΐ ἀοοαί ἰηἰο!!δοΐαπι εἰ 
βοθη(ΐδη ἢ [086 δυίΐδία οποία ϊα ἀϊυάϊοδξ. 

23. Ηἶἷο πιογίοίυγ ἰῃ γόθογα βιιηρὶ οἰ δι δυῶ6, ἰοῖα8. δι- 
ἴοπι θ6πα δϊοοίυβ οἵ ργόβρογε 846}. 

24. Εἰ ἰπίοϑεϊηδ εὐι}8 ΡΙ6 πᾶ βυηὶ δάΐρε, πιοάυ}]δ δυΐρω 
οἰυ8 ἀἰδυπάϊί(ιις. 

245. ΠΠ|6 γ6γῸ ποῦ δὺ διῃηδε ἀϊη6 δηΪπμ85 δυδ, Οὐ) 
ΠΟῊ οοχῃηράογὶί 0] πὰ ὈΟΠθΠ). 

26. δίπηυ! δυυΐδπι βυροι ἴδγταπι ἀογιμίθηϊ, ρυΐϊγοίο δυΐοπὶ 
608 Ορογιῖ. 

27. Ἰίδαθ 86ῖο γδ διιάδοΐδγ πη ἱ ιΐ ἰηϑἐβίογο. 
28. Ουἷδ ἀϊοριϊδ : δὲ 6βῖ ἀοπγὺϑ ρυίῃοὶ 8, οἱ υδὶ οδὲ γο- 

ἰδιηθη ἰῃ ἱδθθγηδοι}}8 ἰπηρίογυπ) ἢ 
29. Ιηἰοτγγοβαῖο 608 48 ἰγαηϑουηΐ ροΓ Υἱδπὶ, οἱ βίζι")δ 60- 

ΤΌΓΩ ὨΟΩ Δ᾽ ηδὈϊ ἰ8. 

30, Ουοπίδη ἴῃ ἀΐδηι ρογαϊ ἰοη 5 ϑυ δ ἐπιδίυτ πιδ ίντι5, ἴῃ 
ἀΐθη) ἱγδ οι18 ἀνά υσεπίυτγ. ᾿ 

31. Ουἱβ ἀηπυηιία!! ἰη (Δοίδῃ 68 Υἱδπ 6}, Οἱ 41125 'ρξ6 
(οἱ Ουΐδ τοι ρυσί οἱ 

32. ΕΠ 'ρ86 ἰῃ βορυϊοτα ἀθάυοίυϑ 681, οἱ ἰρ86 δΌρος ϑοο.- 
γ08 νυἱρίαν ί. 

33. Ὠυ]ς68 πογυπὶ οἱ ᾿Δρ 468 ἰοττοη(18, οἵ μοϑὶ Θ}ΠῈ Οπιῃ 5 
βιοο δὶ ίϊ, οἵ δηΐθ ΘΠ ἱῃμ ΠΟ ΓΔ 168. 

34. Οὐυομηοᾶο δυίοτηη ΟΟηϑοἸδιηίηΐ τη6 ἰηδηϊίοτ ὃ ἘΠ αἱ ορὸ 

ὃχ το 8 γοαυΐϊθδοδηι ἢ} οϑί. 

σΑΡΌΤ ΧΧΙ͂Ι. 

1. ἈΒοβροηάθρῃϑ διιίοπι ΕἸ Ρ᾿2 ΤΙδοπιδηίί65, δἱΐ : 
2. Νοππο Ὠοιηίηυ 8 65 αυΐ ἀοοεῖ ἰηἰοἰοοϊυία οἱ βοΐθῃ- 

(ἴδπὶ Ὁ 
8. Ουἰὰ φοῃίΐπι συγ οδὲ Ποῃιίπο, δὶ ἰὰ (ἰδ. ορογίθυ8 αἷμ 

οὐ πηΐηθ, δυῖ υ{} {88 φυοά 5ἰ"}}} 66 πὶ ἴδοὶθ8 Υἱᾶη) ἴυδπ| ἢ 
4. Αὐἱ ταίοηρηι ἰυἱ ὨΔΌΘΏΒ ἀγρυθδ, οἱ γϑηϊοΐ ἰδουτ ἰῃ }0- 

ἀϊοίυμι ἢ 
5. ΝΟΏΩ6 τη} ἰἰὰ (08 οδὲ τὐυἹΐδ, οἱ ἱπηυπη ΓΑ Ὀ } 8 ἴἰυδ 

βιηί μοοσδίδ ἢ 

ὃ. Ιῃ ρίρῃμδ δυΐειη δοοορίβιὶ ἔγαίγοθ 008 ἱῃ υδῆυῃ, οἱ 
διηϊοίαπι ἠυάογιι δυβίυ [ιὶ. 
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η. Οὐδὲ ὕδωρ διψῶντας ἐπότισας, ἀλλὰ πεινώντων 
ἐστέρησας ν. 

8. ᾿Εθαύμασας δέ τινων πρόςωπον, ᾧχισας δὲ τοὺς 
ἐπὶ τῆς γῆς. 

9. Χήρας δὲ ἐξαπέστειλας χενὰς, ὀρφανοὺς δὲ ἐχά- 
χωσας. 

10. Τοιγαροῦν ἐχύχλωσαν σε παγίδες, χαὶ ἐσπούδασέ 
σε πόλειος δαίσιος. 

11. Τὸ φῶς σοι εἰς σχότος ἀπέθη, χοιμηθέντα δὲ 
ὕδωρ σε ἐχάλυψε. 

13. Μὴ οὐχὶ ὃ τὰ ὑψηλὰ ναίων ἐφορᾷ, τοὺς δὲ ὕδρει 
φερομένους ἐταπείνωσε ; 

13. ἀπ εἶπας: Τί ἔγνω ὃ Ἰσχυρὸς, ἢ χατὰ τοῦ γνό- 
κρίνει: 

ι.. ἐΝεφέλη ἀποχρυφὴ αὐτοῦ καὶ οὐχ δραθήσεται, 
καὶ γῦρον οὐρανοῦ διαπορεύεται. 

15. Μὴ τρίόον αἰώνιον φυλάξεις, ἣν ἐπάτησαν ἄν.-- 
ὄρες δίκαιοι, 

16. οἷ συνελήφθησαν ἄωροι; Ποταμὸς ἐπιῤῥέων οἵ 
θεμέλιοι αὐτῶν. 

17. Οἱ λέγοντες - Κύριος τί ποιήσει ἡμῖν ; ἣ τί ἐπά- 
ξεται ἡμῖν ὃ Παντοχράτωορ; 

16, Ὃς δὲ ἐνέπλησε τοὺς οἴχους αὐτῶν ἀγαθῶν, 
βουλὴ δὲ ἀσεόῶων πόῤῥω ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

19. Ἰδόντες δίχαιοι ἐγέλασαν, ἄμεμπτος δὲ ἐμυχτή- 
ρίσεν. 

10. Εἰ μὴ ἠφανίσθη ἡ ὑπόστασις αὐτῶν, χαὶ τὸ χα-- 
τάλειμμα αὐτῶν καταφάγεται πῦρ. 

41. Γενοῦ δὴ σχληρός" ἐὰν ὑπομείνης, εἶτα ὃ χαρ- 
πός σου ἔσται ἐν ἀγαθοῖς. 

44. Ἔχλαδε δὲ ἐχ στόματος αὐτοῦ ἐξηγορίαν, καὶ 
ἀνάλαδε τὰ ῥήματα αὐτοῦ ἐν καρδίᾳ σου. 

43. Ἐὰν δὲ ἐπιστραφῇς χαὶ ταπεινώσης σεαυτὸν 
ἕναντι Κυρίου, πόῤῥω ἐποίησας ἀπὸ διαίτης σου ἄδι- 
χον 

44. Θήση ἐπὶ χώματι ἐν πέτρᾳ, καὶ ὡς πέτρα χει- 
ά ίο. 

Ξ ῥῥοι ΣΦ οὖν σου δ ἸΙαντοχ ἀτωρ βοηθὸς ἀπὸ 
ἐχθρῶν, χαθαρὸν δὲ ἀποδώσει σε ὥςπερ ἀργύριον πε- 
πυρωμένον. , 

46. Εἶτα παῤῥησιασθήση, ἐναντίον Κυρίου, ἀναθλέ- 
ψας εἰς τὸν οὐρανὸν ἱλαρῶς. 

47. Εὐξαμένου δέ σου πρὸς αὐτὸν, εἰςαχούσεταί σου, 
δώσει δέ σοι ἀποδοῦναι τὰς εὐχάς. 

48. Ἀποχαταστήσει δέ σοι δίαιταν διχαιοσύνης, ἐπὶ 
δὲ ὁδοῖς σου ἔσται φέγγος. 

49. Ὅτι ἐταπείνωσας σεαυτὸν, χαὶ ἐρεῖς" Ὑπερηφα- 
νεύσατο, χαὶ χύφοντα ὀφθαλμοῖς σώσει. 

80. Ῥύσεται ἀθῷον, χαὶ διασώθητι ἐν χαθαραῖς 
χερσί σου. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΚΓΙΓ', 

ι. Ὑπολαῤὼν δὲ Ἰὼδ, λέγει" 
4, Καὶ δὴ οἶδα ὅτι ἐχ ἐμρὸς βου ἡ ἔλεγξίς ἐστι, καὶ 

ἢ χεὶρ αὐτοῦ βαρεῖα γέγονεν ἐπ᾿ ἐμῷ στεναγμῷ. 
8. Τίς δ᾽ ἄρα γνοίη ὅτι εὕροιμι αὐτὸν, καὶ ἔλθοιμι 

εἷς τέλος; ἽΝ 
4. Εἴποιμι δὲ ἐμαντοῦ χρίμα, τὸ δὲ στόμα μου 

ἐμπλῆσαι ἐλέγχων. 

7. ΝΟΤΖᾺΘ δαυᾶὰ δ {668 ροίΔ81}, δοὰ δβυγίοπί τη δ ῖγα. 
χἱβίϊ βδῆθη). 

8. Εἰ δἀηίγαΐυβ 65 χυοτυπ)άδη) ῬΟΓΒΟΏΔΠι, [Δ Ὀὐ ΆΓΟ δῦ - 
(δ. ἰδοϊβεϊ 608 411} δ ρ6Γ ἰογτγδῃ). 

9. Εἰ νἱάυαϑ ἀἰηγίδδιΐ ἰῃδη65, οἴ ρυρ "108 ΑἸ χίβιί. 

10. Ια ν εἰγουπμάοάογυηϊί [6 ἰαχυοὶ, οἱ 80]]ϊ}οἐία νυ ἰ6 θ6]- 
ἴυπ ἰπδίσῃα. 

11. μυπηοὴ {{Ὀὲ ἰῃ ΘΟ ΌΓΔΘ ΟΟΠΥΘΥΓΒΌΙΩ 68, οἱ ἀοττηϊοηΐοθηχ 
ἴδ ἃ ορογυϊί. 

12. Νοηπα ἰβ αυὶ ὀχοοὶβα ἢδυϊ δὲ δερίοἱἱ, 608 δυίΐδιη χαὶ 
οοηΐαπι6}18 αἰδοϊαπίιν Ὠυπ} αν ἢ 

13. Εἰ ἀϊχίβι!ί : Ουἱὰ πονΐϊξ ἘοΓΪ8, δὴ μοῦ οδ᾽ ἰσίπομ ἀΐα» 
αἀἰεδὶ ἢ 

4. Νυ 68 ̓ αϊἐδυ]υ ἢ οἷυδ. οἱ ποι υἱάοοίίυγ, οἱ δι υπι 
ΘΟ ρογαθυϊαῖ. 

15. Νυιηαυ βοι δι 86600}} Οὔθογυδῦδδ, συδῆ) ΟΔΙΟΔΥΘ- 
τυηὶ Υἱτὶ υδι. 

16. φυὶ ὀδρίΐ δυηὶ ἰπητηδίυτί ὃ ΕἸυΠ6ἢ ἀδουγτθ 8 Πιπἀδιηηοῃ- 
(8 ΘΟΓΌΠΙ. 

17. Θυὶΐ ἀϊευπὶ : Βοπιΐπυβ χυϊὰ (Δοίαΐ ΠΟΡ]8 ἢ δυὶ ᾳυϊὰ ἰῃ- 

ἀυοοί πορυὶβ ΟἸμπμηὶροίθῃΒ ἢ 
18. Π16 γϑτοὸ ἱπηρ!ονὶε ἀοτηοδ δογυμ ὈΟηΐδ, ΟΟὨ 5. 1Π} ὙΘΓῸ 

ἱπιρίογαμι Ἰοῦμα 6ϑΐ 80 θ0. 
19. Υἱάθηίοβ [811] τίβοσυπί, οἱ ἱπου ρα} } 18 βυ Ρ8ΔηηΔ- 

Υἱΐ. 

40. 5[ ποη ἀοϊοίδ 681 βιι5ἰδη(ἰ8 οογυηι, οἱ ΓΟ χα ΐ88 60- 
τυ οομηρδαοί ἰχηΐδ. 

21. Ἐϑῖο υἱΐᾳφυο ἀυγυβ : δὶ δυβ Ἐπ ογἷ8, ἀσὶμάθ ἰγυιοία5 
ἴυυ5 οΥ᾿ ἰὴ Ὀοηΐβ. 

23. Ἐχοίρα δυίΐίθηι ὁχ ΟΥ̓ {18 Θηυη ἰδ] 6π|, αἱ 8880Π16 
γογθα ο05 ἰη σοΓΙα6 ἴυο. 

23. δίῃ δυίοτῃη σοηγογβυδ [πογίβ οἱ ᾿νοῦ 8 (οἰ ΡΒΌΠ 
οογδπλ Ποηηΐπο, ρου] [δοϊβίὶ ἱπίᾳυϊ δίοπ) ἃ ἰδθογηδουῖο 
ίυο. 

44. ῬοποΓΙβ ΒΌΡΟΓ ἄρσογοηι ἰῃ ροΐίγα, οἵ ἰδιιζυδι) μοίγῶ 
Κογτϑη 8 ΒΟρ Ϊγ. 

425. Ἐπὶ ἰαίίυγ ἰυυ8 Οτηπὶροίοηβ δάὐιογ 8} ἰπἰπνίοἰβ, οἱ 
Ρυσγυπ) το ἀ δὶ ἰ6 ἰδ υδπ) ἀγροηίιη) ὀχδηγπδίυπι ἱξηί. 

26. Ἀεΐδάο δαυοίδ!!ογ ἀσθ8 οογϑηι Ὠοιηγΐηο, ἱῃμδρίοϊ δ 
[νν 2 ΠῚ} 1 ΠῚ 10 δ 

47. Εἰ οὐὴ ἀοργοοδίαβ [ποεῖ 5 δὰ ουπι, Θχδυάϊοί 6, οἱ 
ἀδὶξ υδἱ τράγο γὙοίδ. 

428. ΕΠ τοϑίυοὶ εἰδὶ ἰδ γ δου! τὴ [0 5{{{|8 8, οἱ ΒΌΡΟΙ Υἱδ8 
ἰυδ5 ογϊ Ἰυπ6ῃ. 

49, Ουὐοηίδηλ Πα ἢ δ8ι1 ἰοἰρδυηι, οἱ ἀΐοοδ : Ε]δῖυ8 6ϑὶ ἰῃ 
βιρου δι, οἱ ἀδηίβδυπι οΟι}}8 84 1 Ὑ 81. 

30. Επιοῖ ἱπποσοηίδημ, οἱ 88 γδρογὶβ πη (ἰδ ΠηΔΗΌ1Ω 

ἰυδΓύι. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΙΗ]. 

1. Βοβροηάθη5 δυΐθπ 70}, αἱΐ : 
4. Εἰ φυϊάοπ) βεἰο αυΐαὰ ἀ6 τηᾶῆὰ τη68 ἐφϑὲ ἱπογορδῇο, 

οἱ τηδηι.8 ο08 σγαν β ἴδοίδ δὶ βΈΡΟΓ ΘΌΠ ὉΠ ΠΈΡΙ. 
3. Ουἱβ ἰαίίυγ πονογὶξ χυοὰ ἰπνγοηίδη οὐ, οἱ ἀΐσαμ ἰῃ 

βηθιῦ 
4, Ἑὶ ἀΐοδη πηοῦυπὶ ἐραία8 Ἰυάϊοίυπι, 06 δυΐοί ΠηδΌ[ Γδ- 

Ῥίογα ἱπογερδίοηϊθυβ. 
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μει ἀπαγγελεῖ. 
6. Καὶ ἐν πολλῇ ἰσχύϊ ἐπελεύσεταί μοι, εἶτα ἐν 

ἀπειλῆ, μοι οὐ χρήσεται. 
η. Ἀλήθεια γὰρ καὶ ἔλεγχος παρ᾽ αὐτοῦ, ἐξαγάγοι 

δὲ εἰς τέλος τὸ χρίμα μου. 
8, Εἰ γὰρ πρῶτος πορεύσομαι, καὶ οὐχ ἔτι εἰμί: τὰ 

δὲ ἐπ᾽ ἐσχάτοις, τί οἶδα; 
9. ᾿Αριστερὰ ποιήσαντος αὐτοῦ χαὶ οὐ χατέσχον᾽ πε- 

ριθαλεῖ δεξιὰ χαὶ οὐχ ὄζομει 
10. Οἶδε γὰρ ἤδη ὁδόν μου, διέχρινε δέ με ὥςπερ τὸ 

χρυσίον. 
τι. ᾿Ἐξελεύσομαι δὲ ἐν ἐντάλμασιν αὐτοῦ, ὁδοὺς γὰρ 

αὐτοῦ ἐφύλαξα χαὶ οὐ μὴ ἐχχλίνω 
13. ἀπὸ ἐνταλμάτων αὐτοῦ, χαὶ οὐ μὴ παρέλθω ἐν 

δὲ κόλπῳ μου ἔκρυψα ῥήματα αὐτοῦ. 
18. Εἰ δὲ χαὶ αὐτὸς ἔχρινεν οὕτω, τίς ἐστιν ὃ ἀντει- 

πὼν αὐτῷ; Ὃ γὰρ αὐτὸς ἠθέλησε χαὶ ἐποίησε. 
14. Διὰ τοῦτο ἐπ᾽ αὐτῷ ἐσπούδαχα νουθετούμενος 

δὲ ἐφρόντισα αὐτοῦ. 
15. ᾿Επὶ τούτῳ ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ κατασπουδα- 

σθῶ- κατανοήσω, χαὶ πτοηθήσομαι ἐξ αὐτοῦ. 
16. Κύριος δὲ ἐμαλάχυνε τὴν χαρδίαν μου' ὁ δὲ 

Παντοχράτωρ ἐσπουδασέν με. 
17. Οὐ γὰρ ἤδειν ὅτι ἐπελεύσεταί μοι σχότος, πρὸ 

προςώπου δέ μου ἐχάλυψε γνόφος. 

ΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ ΚΔ', 

ι. Διατί δὲ Κύριον ἔλαθον ὧραι, 
ἃ. ἀσεθεῖς δὲ ὅριον ὑπερέθησαν, ποίμνιον σὺν ποι- 

μένι ἁρπάσαντες; 
8. ᾿ἵποζύγιον ὀρφανῶν ἀπήγαγον, καὶ βοῦν χήρας 

ἠνεχύρασαν. 
4. ᾿Ἐξέχλιναν ἀδυνάτους ἐξ ὁδοῦ δικαίας, ὁμοθυμαδὸν 

δὲ ἐχρύδθησαν πρᾳεῖς γῆς. 
5. ᾿Απέδησαν δὲ ὥςπερ ὄνοι ἐν ἀγρῷ, ὑπὲρ ἐμοῦ 

ἐξελθόντες τὴν ἑαυτῶν τάξιν: ἡδύνθη αὐτῷ ἄρτος εἷς 
νεωτέρους. 

8. ᾿Αγρὸν πρὸ ὥρας οὐχ αὐτῶν ὄντα ἐθέρισαν. ᾿Αδύ- 
νατοι ἀμπελῶνας ἀσεδῶν ἀμισθὶ καὶ ἀσιτὶ εἰργάσαντο. 

7. Γυμνοὺς πολλοὺς ἐχοίμισαν ἄνευ ἱματίων, ἀμ- 
φίασιν δὲ ψυχῆς αὐτῶν ἀφείλαντο. 

8. Ἀπὸ ψεχάδων ὀρέων ὑγραίνονται" παρὰ τὸ μὴ 
ἔχειν ἑαυτοὺς σκέπην, πέτραν περιεθάλοντο. 

ν. Ἥρπασαν ὀρφανὸν ἀπὸ μαστοῦ, ἐχπεπτωχότα δὲ 
ἐταπείνωσαν. 

10. Γυμνοὺς δὲ ἐχοίμισαν ἀδίχως, πεινώντων δὲ τὸν 
ψωυὸν ἀφείλαντο. 

1. Ἐν στενοῖς ἀδίχως ἐνήδρευσαν, δὲὸν δὲ δικαίαν 
οὐκ ἔδειδαν. 

1. Οἵ ἐχ πόλεως χαὶ οἴχων ἰδίων ἐξεδάλοντο, ψυχὴ 
δὲ νηπίων ἐστέναξε μέγα. 

13. Αὐτὸς δὲ διατί τούτων ἐπισχοπὴν οὐ πεποίηται ; 
ἐπὶ γῆς ὄντων αὐτῶν καὶ οὐχ ἐπέγνωσαν, ὁδὸν δὲ δι- 
χαιοσύνης οὐχ ἤδεισαν, οὐδὲ ἀτραποὺς αὐτῶν ἐπορεύθην 
σαν. 

ι4. Γνοὺς δὲ αὐτῶν τὰ ἔργα, παρέδωχεγ αὐτοὺς εἰς 
δχότος, χαὶ νυχτὸς ἔσται ὡς χλέπτης. 

ΙΩΒ. Κεφ. ΚΔ΄. 

6. Γνοίην δὲ ἰάματα ἅ μοι ἐρεῖ, αἰσθοίμην δὲ τίνα ᾿ 5. Εἰ ΟΟβποθΟδΙΣ ΒΔη Δ 0η68 4.88 ᾿ΟΖΌΘΙΌΥ Ὠγδ!, δαπΐδηι 
Υ6ΓῸ Ζυ: ἀπηυη(ἰΔ 01 τὶ. 

6. Εἰ πὶ πιυ!ῖα νἱγίυϊε δυρεγγνοηίοὶ τιἰῃί, ἀοίπὰα ἐμ ταΐηὶς 
[6 0 υἱοίῃγ. 

7. Μοῦ δΔβ οηἰπὶ οἱ ἱπογορδῖϊο ἐβὲ 80 ὁο, δὰυςδὶ δυίδε ἴῃ 
ἤηροπι ἰυὐϊοϊαμη πηουπι. 

8. Νδῖῃ δἰ βγί πη ΔΩ ΪΔΥΘΓΟ, οἱ ἤθη Ὁ] Γᾶ δΌϊ : {υ25 
διυΐδ ἢ} ἱπ ΠΟΥ ββί 8, χυΐὰ πουὶ 

9. Α ἰατὰ δἰ ἱρβ6 δροί οἱ ποῦ δρρυθποηάὶ : οἰγουμηίοροὶ 
ἀοχίγα οἱ ποὴ υἱάθρο. 

10. 50ἰῖ οοίπη [δ γἱδη) Ὠγόδηι, ργοῦδΥυΐ δυ (6 Π} τ.6 δἰσαὶ 
ΔΌΓΏΏΙ. 

11. Ἐσνϑάϊαν δυΐδῃι ἰῃ ργϑοοδρίί8 οἱ υ8, υἱδ6 δηΐπι οἷα οὕ- 
δίοἀϊν! οἵ πο ἀθοϊθο 

12. ἃ ργϑοορί 8 605, οἴ ΟῚ ργϑίογοδῃ : ἰῃ δίηυ δυΐϑεη 
1260 Δυδοοηάὶ γϑγῃᾶ 6}18. 

18. δὶ δυίΐοτῃ οἱ ᾿μ86 ᾿υἀϊοαγὶϊ δἷς, χυΐβ 68ὶ φυὶ οοπγδαϊ- 
οδί οἱ  [ρ86 Θηΐῃ) γοϊυἱί οἱ (οοἱ. 

14. Ῥτορίεογοδ βυρο ιν ἶρ80 ἱγορι ἀδυὶ : οἵ οοῃιπηοηΐ 8 80}}}- 
αἰΐα5 [πἱ ἀ6 60. 

[5. Ἰάοῖγοο ἃ ἔδοίθ 6)}88 ἰΓΌΔΒΟΥ : οοηδίάογαθο, εἰ ἵν 
ΤΏΘΡΟ 8} 60. ᾿ 

16. Εἴ Ποπίηυδ το εἰν ΐ οογ θαπι : Οππηϊροίδης δυΐοπι 
80] ]]οὐἰαγ ϊ πιο. 

17. Νοῖι δηΐπη βογογδπὶ αυοὰ δυρογγνοπίδηϊ πιὶ ἰδ ῦτγοο, 
δηί6 ἰδοίθπλ δυῖδπι πγδϑ) ΟρΡογυΪ, οδ! ἶσο. 

ΟΑΡΟΌῚΤ ΧΧΙΥ. 

ἵ. Ουδεοδυίοῃ Ὠομηίηυμ ἰδίποτυηὶ Πογᾶρ, 

2. 6ἱ ἱπαρίϊ ἰογίηυ ἰγδμδργοδαὶ δαηϊ, φγεζθη) ουπὶ ρᾶ- 
δίογο γδρίθηίοβῦ 

8. Βυδίυρα!ο ρυνὶ!]!ογυμ δαἀἀυχοευμί, οἱ Ὀονγο τἱάυξ 
ῬΓῸ ρίξηογο ἰἰογαηί. 

4, Ὀϊνογίογο (θοθγυηί ἱπροίοδηϊίοδ 8 Υἱδ ὑιιδίδ, οἱ δηλ} ἃὉ- 
Βοοῃά ἰ δυηΐ πγϊ168 ἰογΓξο. 

5. Εἰ ὀνδϑογιηί ἰδπηαυδη) δβἰηΐ ἰῃ στο, δυροῦ πι6 οαγοδεὶ 
δυύυπ ἰρϑογιη οΥἀΐῃο πὶ : βιιδν 8 (Δοία8 οδὲ εἰ ῥδηΐβ ἰῃ δάο- 
Ἰοβοθιίθ8. 

8. Αστυῃ δηία (ἀρυ5 ΠοῚ Βυππι ἀδηγοβδυογυηξ. Τπρο- 
ἰοπί68 Υἱπθδ8 ἱπρὶ ΟΓΌΠῚ δίῃ ᾿πηογοθάθ οἱ βίῃθ εἶθο ορογαιὶ 
δυηί. 

7. Νυάοϑ πηυ]108 ἀογπηῖγο ἔδοογυπί 8'η 6 Υϑϑι ΘΠΕ 5, ἰῃ- 
ἀυπιοπίυμη ΥΟΓῸ δηΐπη85 δογυπὴ δρδυϊογυηί. 

8. δ 5{{ΠΠ|:ε|4|18 πηοηυπι πιδάἀϑοιηΐ : 60 ᾳυοὰ ἱρ5ὶ ποη 
Βαροδηΐ ορογηρηίυπι, ροΐγδηι οἰδὶ οἰγουμημἀοάογαηῖ. 

9. Ἀδρυδγυμπΐ 80 υθέγὰ ρυρίΠ υὯι, ουπὶ γοργὸ αυΐ οδεϊαογαΐ 
Βυμ !δνογυηῖ. 

{0. Εἰ πυάοβ ἀοτγιηίγα (δοογαηὶ ἰη͵δῖ6, οδυτγί πὶ δα ίοπι 

Βυοσςο}]πὶ δϑίυϊογυηί. 

{1. Ιῃ δηφιυβι 5 ἱπβἰά δῖ! βυπί ἰηΐχαθ, οἷ Υἱδηι ἡ υ5ίδηι ΠΟ 

ΒΟΥΘΡΌΗΙ. 

12. Ηἰ ἀκα εἰν (δῖα ἀοπιΐθαβ Ῥγοργὶ 8 οἰ οἰ Ὀδηΐυγ, δΔηΪΠ)Δ 
γΘΙῸ ράγυυ ]ογυ τι ἰῃ σοι γ] 6 ζυϊί. ᾿ 

13. 1066 δυίοπι οὺγ Πογυπὶ Υἱδί ἰδἰἑομαπι ἤθη ἴθοῖ τ ἢ ουπὶ 
ΒΌΡΟΓ ἴογγδπι ἰρϑὶ οβϑϑηΐ οἵ ποὴ δρῃογδγιηΐ, οἱ υἱδπη [0.511{125 
Βοη πογοπιηΐ, 6406 8628 Θογυτη ἀηιρυϊδγογιηῖ. 

4. Αἱ φαὶ πονΐξ δογυι οροτᾶ, (γδαϊὰϊξ 606 ἰῃ ἰδηδεῦτδϑδ. 

οἵ ποοίυ οτἰϊ υἱ (υΓ. 



708. καρ. ΧΧΥ͂Ι. 

ι6. Καὶ οὔ ἐφύλαξε σχότος, λέγων" 
Οὐ εἶφο Αρλψ ϑηλ μος , Ἢ ἀποχρυδὴν προςώπου 
ἔθετο. 

16. Διώρυξεν ἐν σχότει οἰχίας, ἡμέρας ἐσφράγισαν 
ξαυτοὺς, οὐχ ἐπέγνωσαν φῶς. 

17. Ὅτι ὁμοθυμαδὸν αὐτοῖς τὸ πρωΐ σχιὰ θανάτου, 
ὅτι ἐπιγνώσεται τάραχος σχιᾶς θανάτου. 

18. Ἐλαφρός ἐστιν ἐπὶ πρόζτωπον ὕδατος, χαταραθείη 
ἣ μερὶς αὐτῶν ἐπὶ "““ οὐγ βρὸῖ δὲ τὰ φυτὰ αὐτῶν 

1ι9. ἐπὶ γῆς ξηρά: ἀγχαλίδα γὰρ ὀρφανῶν ἥρπασαν. 
40. Εἶτ᾽ ἀνεμνήσθη αὐτοῦ ἡ ἁμαρτία' ὥςπερ δὲ ὀμί- 

χλη δρόσου ἀφανὴς ἐγένετο. ᾿Ἀποδοθείη δὲ αὐτῷ ἃ 
πραξεν, συντριδείη δὲ πᾶς ἄδιχος ἶσα ξύλῳ ἀνιάτῳ. 

41. Στείραν δὲ οὐχ εὖ ἐποίησε, χαὶ γύναιον οὐχ 
ἠλέησε, 

45. θυμῷ δὲ λϑν λον ἀδυνάτους" ἀναστὰς τοιγαρ- 
οὖν οὐ μὴ πιστεύση χατὰ τῆς ἑαυτοῦ ζωῆς. 

43. Μαλαχισθεὶς μὴ ἐλπιζέτω δγιασθῆναι, ἀλλὰ 
πεσεῖται νόσῳ. οὐ τὸ ὕψω ἜΥ 

44. Πολλοὺς γὰρ ἐχάχωσε μα αὐτοῦ, ἐμα- 
ράνθη δὲ ὥςπερ μολόχη ἐν καύματι, ἢ ὥςπερ ὁ νος 
ἀπὸ χαλάμης αὐτόματος ἀποπεσών. 

᾿ς 45. Εἰ δὲ μὴ, Ἐ ἐστιν ὁ φάμενος ψευδῇ με λέγειν, 
καὶ θήσει εἷς οὐδὲν τὰ ῥήματα μου; 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΕ'. 

1. Ὑπολαύὼν δὲ Βαλδὰδ ὁ Σαυχίτης, λέγει" 
4. Τί γὰρ προοίμιον ἢ φόθδος παρ᾽ αὐτοῦ ὃ ποιῶν τὴν 

σύμπασαν ἐν ὑψίστῳ: 
84. Μὴ γάρ τις ὑπολάθοι ὅτι ἐστὶ παρέλχυσις πειρα- 

ταῖς, ἐπὶ τίνας δὲ οὐχ ἐπελεύσεται ἔνεδρα παρ᾽ αὐτοῦ; 
4. Πῶς γὰρ ἔσται δίκαιος βροτὸς ἔναντι Κυρίου; 
τίς ἂν ἀποχαθαρίσαι αὐτὸν γεννητὸς γυναιχός ; 
6. Εἰ σελήνη συντάσσει, καὶ οὖχ ἐπιφαύσχει, ἄστρα 

δὲ οὐ καθαρὰ ἐναντίον αὐτοῦ; ' 
8. Βα δὲ, ἄνθρωπος σαπρία, χαὶ υἱὸς ἀνθρώπου 

σχώληξ. . 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κιο΄. 

1. Ὑπολαδὼν δὲ Ἰὼδ, λέγει" 
4. Τίνι πρόςκεισαι, ἢ τίνι᾿ μέλλεις βοηθεῖν; Πότερον 

οὖὗχ ᾧ πολλὴ ἰσχὺς, καὶ ᾧ βραχίων κραταιός ἐστι; 
8. Τίνι σμδκ, ρευδει, οὐχ ᾧ πᾶσα σοφία; Τίνι 

ἐπαχολουθήσεις; οὐχ ᾧ μεγίστη δύνα ις; 
4. Τίνι ἀνήγγειλας ῥήματα; Πνοὴ δὲ τίνος ἐστὶν ἢ 

ἐξελθοῦσα ἐχ σοῦ ; 
6. Μὴ γίγαντες μαιωθήσονται ὑποχάτωθεν ὕδατος, 

χαὶ τῶν γειτόνων αὐτοῦ: 
8. Γυμνὸς ὃ ἅδης ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ οὐχ ἔστι περι- 

δόλαιον τῇ ἀπωλείᾳ. 
7. Ἔχτείνων βορέαν ἐπ᾽ οὐδὲν, χρεμάζων γῆν ἐπὶ 

οὐδενός" 
8. δεσμεύων ὕδωρ ἐν νεφέλαις αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐῤ- 

ῥάγη νέφος ὑποχάτω αὐτοῦ. 
9. Ὁ χρατῶν πρόζωπον θρόνου, ἐχπετάζων ἐπ᾽ 

αὐτὸν νέφος αὐτοῦ. 
10. Πρόςταγμα ἐγύρωσεν ἐπὶ πρόςτωπον ὕδατος 

μέχρι συντελείας πἀπυς μετὰ τάν; Ἐρ τὰ ' 
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15. Εἰ οου]υ8 δ] ογὶ ΟὈΒΟΥΤ ΑΥ ΘΟ ΌΓΑΒ, ἀἰοθη8 : Νοη 
ΘΟ, βἰἀογϑΪϊ π6 οὐὐ] 08, οἱ ορογίμδηίΐυπ) ἴδοίοὶ ροϑυΐί. 

16. δυῇοάϊίῥ, ἰῃ (ΘΟ ὈΓί8 ἀομη08, ρδῖ ἀΐδθι οὐδ φηδγογυηὶ 
ΒΟΙΡ808, ὨΟῺ ΘΟΒΠΟΥΘΓΏΠΙΙ [06 Π|. 

17. Ουἱὰ βἰπιυὶ οἷ8 πηᾶπο ὑπ γᾶ τοῦ ἷ8, αυἷα οορσποϑβοοὶ 

Κυπλυ! πὰ ὑτ Γᾶ ποΓί 9. 

18. 1,οΥΪ8 651 ϑι1ροῦ (δοῖοπη δαυδβ, τηϑ δὰ δία ρᾶ ΓΒ ΘΟΓΠΏ} 
ΒΌΡΟΓΣ ἰογγδη), οἱ δρρᾶγοδηί ρ᾽δῃ 28 ΘΟΓΙΠῚ 

19. ΒΌΡΘΓ ἴοΓγδπι γι δο : (ϑβοίου 1} δηΐτ ΡῈ ΡΠ ογυη) Γδ- 
ρυσγυηῖ. 

20. Βοίπας τοπηθπογδίυ) 6ϑὲ ροοσδίυπ 618, αἱ 5ἰουΐί ἢ6- 
θυ]ὰ τοτίβ δοΐυ8 δαί ΠΟῺ Ἄρρᾶγθηϑ. Βοίγ Ὀυδηίυγ διυίδη) οἱ 
ᾳιδ ἰδοϊϊ, οἱ οοη!ογαίυγ δίουΐ ᾿ὶρηυπλ ἰπδδ 8 0 }}6 Οτηΐ5 ἰηΐ- 
4υυ8. 

41. 516 ΓὙ1]}} εηἰτ ἤοη (ὁοἱϊ Ὀ6ης6, οἱ τυ} 6 Γ]8 Ππηϊϑογί 8 ΠΟ 
εεὶ, 

22. ἴσγογα δυΐδσῃ δὐγι δ ἱπιροίθηθβ : ΘΟρδυγ 8 ΟΥΓΘῸ 
ΟῚ ογοάδὶ οοηίτγᾷ Υἱΐδη) βαδιη. 

43. Οὐχ ἱπῆγπιαγί οορογὶϊ ἤο βρογοῖ δβδηϊ ἰδίθῃι, δβϑὰ 68- 
ἀοῖ προγῦο. 

244. Μυϊ δ οηἰπιὶ ποουϊὶ ΑΙ ἰἰυἀ0 αἦυ8, ομγδγουΐξ δυίθῃ) 58]- 
οὐδ ΠλΔ]γὰ ἰῃ δοβίυ, δυΐ βίου ἀ6 δίϊρυ]δ βρίοδ ἀδοί 68 βροῃΐθ 
808. 

25. ΑἸϊοχυίη, φυΐδ 68ὲ αὶ Ἰοαυδίυγ τπηοπάδολυπι 16 ἀἱ- 
ὁδγο, οἱ ροῃοῖ ἰῃ πἰΒἰ ἢ τ γθὰ πθδ ἢ 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΥ. 

1. Ἀδδροπάρδηβ δυΐοιι Βα] ἀδὰ 5800} 68, δἰΐ : 
4. Ουἱὰά οηἷπι οχογάΐαπη αυδη ἘἰΠῚῸΓ ἃὉ 60 φυὶ ἔδεὶϊ υηΐ- 

γογϑι δίθεῃ ἰῃ 81{188|π|0 ἢ 
3. Νεηϊο δηΐτ ρυΐεί 6586 ΠΠΟΓΆΠῚ ΡἰγΓαίί8, ἰὴ 4008 δυΐοπὶ 

65 γϑηϊδηΐ ἰηδί δ 80 60 ᾿ 

4, Ουοιϊηοᾶο Θπΐη) οΥἷξ ὨΟπΙΟ [υδἴ.}.8 οογᾶτ Ὠ60} γ6] αυ ϑ- 
δ) τη ἀδνογὶΐ 86 ἤδίυ8 6Χ Π}}] 6 ΓΟ ἢ 

5. 51 Ἰυῃδ ργεοὶρίξ, οἱ ποὺ Ἰυοδῖ, μθς δί6 1186 δυπί ηυπἀδ8 
δρυὰ οὕ ΄ 

6. 5ἰπο Υ67Ὸ, Βοιῃο ραϊΓοᾶο, 6ἐ Π1}8 ΠοΙηΐη 8 ΥΟΓΠκΐ8. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΥ͂Ι. 

1. Ἀδδροηάθη8 δυΐοῃ 70}, αἱΐ : 
ἃ. Ουἱ δά68, το φυσι δά)υΐζατιβ 68} Νυϊηχυΐὰ ποη ουἱ 

Βυυ] Δ 681 (ογιἰυἀο, οἱ ουἱ ὈΓΔΟΏϊυπι ροίθη8 651} 
8. Οσυΐ οομϑὶ!υπ) ἀοάϊβι}} ποππα ουἱΐ οπιηΐβ δλρίθηςίδῦ 

Οὐδ) ᾿πβϑαυογβ Ὁ ΒΟΏΩ6 Ουἱ τπηδχίπη 651 Υἱγίυ 8 ἢ 

4. Ουἱ δηπυηίίδοίί νοὶ ἢ ϑρίγαπιθη δυΐοπι ου͵18 65ὶ αυοὰ 
Οχὶὶ ὁχ ἰ6Ὁ ; 

δ. Νυπγαυϊὰ φἰραπίοδ ἰοττηδϑυηίυγ δυδίος δχύϑπηι, οἱ Υἱ- 
ΟἰΠο8 6}118 Ὁ 

6. Νυάῃϑ8 65. ᾿ῃΓΏυ9 ΟΟΓΔΠ] 60, δἰ ΠΟ. 68. γὙϑ] Δ 6 Ῥ6Γ- 
ἀϊιϊοηΐ. 

7. Ἐχίθη6ῃ8 δα ΟὨΘἢ βαροῦ ἡἰμ πὶ, ϑαϑροη 68 [6 Γ- 
ΓΔ δύροῦ Ὠἰ 1 Π} : : 

8. ᾿έχαηϑ δίδῃ ἰῃ πυ δὶ θυ8 οὐυ8, οἔ ἢοη 6δ6ὲ βο888 π0 68 

βυῦ 60. 
9. Ουἱ ἰοποὶ (Δοίοτ [Ὠτοηΐ, οχ ἰάθη 8 8606 οὐπὶ ΠΟ 

808Π). 

10. Ῥγδοορίυπμ οἰγουτηάδο([!ἑ ΘΌρΟΓ ἰδοίθι ἃ 1125, υ876 
δὰ οοηδυπηπ)δίίοῃεδιη ἰυοἷδ οὔ (ΘΠ ἢ ΓΙ. 
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ι[. Στῦλοι οὐρανοῦ ἐπετάσθησαν, καὶ ἐξέστησαν ἀπὸ 
τῆς ἐπιτιμήσεως αὐτοῦ. ᾿ 

13. Ἰσχύϊ κατέπαυσε τὴν θάλασσαν, ἐπιστήμη δὲ 
ἔστρωται τὸ χῆτος. 

13. Κλεῖθρα δὲ οὐρανοῦ δεδοίκασιν αὐτόν' προςτά- 
γματι δὲ ἐθανάτωσε δράχοντα ἀποστάτην. 

ι[4. Ἰδοὺ ταῦτα μέρη ὁδοῦ αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ ἰχμάδα 
λόγου ἀχουσόμεθα ἐν αὐτῷ" σθένος δὲ βροντῆς αὐτοῦ τίς 
οἶδεν ὁπότε ποιήσει; 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΖ'. 

:. Ἔτι δὲ προςθεὶς Ἰὼδ εἶπε τῷ προοιμίῳ' 
4. Ζῇ ὃ Θεὸς, ὃς οὕτω με εὐρειθης ἡπν Πᾶαντο- 

χράτωρ ὃ πιχράνας μου τὴν ψυχήν" ᾿ 
8. εἶ μὴν ἔτι τῆς πνοῆς μου ἐνούσης, πνεῦμα δὲ θεῖον 

τὸ περιόν μοι ἐν δινὶ, 
4. μὴ λαλήσειν τὰ χείλη μου ἄνομα, οὐδὲ ἢ ψυχή 

μου μελετήσει ἄδιχα. , 
5. Μή μοι εἴη δικαίους ὁμᾶς ἀποφῆναι ἕως ἂν ἀπο- 

θάνω, οὐ γὰρ ἀπαλλάξω μου τὴν ἀχαχίαν μου. 
6. Δικαιοσύνῃ δὲ προςέχων οὗ μὴν προῶμαι, οὗ γὰρ 

σύνοιδα ἐμαυτῷ ἄτοπα πράξας. 
7. Οὐ μὴν δὲ, ἀλλὰ εἴησαν οἷ ἐχθροί μου ὥςπερ ἧ 

χαταστροφὴ τῶν ἀσεθῶν, χαὶ οἱ ἐπ᾽ ἐμὲ ἐπανιστάμενοι 
ὥςπερ ἡ ἀπώλεια τῶν παρανόμων. 

8. Καὶ τίς γάρ ἐστιν ἐλπὶς ἀσεθεῖ, ὅτι ἐπέχει; Πε- 
ποιθὼς ἐπὶ Κύριον ἄρα σωθήσεται, 

9. ἢ τὴν δέησιν αὐτοῦ εἰςαχούσεται ὃ Θεός; Ἦ ἐπελ- 
θούσης αὐτῷ ἀνάγχης, 

ι0, μὴ χει τινὰ παῤῥησίαν ἔναντι αὐτοῦ, ἢ ὡς 
ἐπιχαλεσαμένου αὐτοῦ εἰςαχούσεται αὐτοῦ: 

11. Ἀλλὰ δὴ ἀναγγελῶ ὃμῖν τί ἐστιν ἐν χειρὶ Κυ- 
ρίου, ἅ ἐστι παρὰ Παντοχράτορι, οὐ ψεύσομαι. 

1. Ἰδοὺ πάντες οἴδατε ὅτι χενὰ χενοῖς ἐπιβάλλετε. 
13, Αὕτη ἡ μερὶς ἀνθρώπου ἀσεδοῦς παρὰ Κυρίου, 

χτῆμα δὲ δυναστῶν ἐλεύσεται παρὰ Παντοχράτορος ἐπ᾽ 
αὐτούς. 

ι.. ᾽Εὰν δὲ πολλοὶ γένωνται οἵ υἱοὶ αὐτῶν, εἰς σφα- 
γὴν ἔσονται᾽ ἐὰν δὲ τὰ ἀνδρωθῶσι, προςαιτήσουσιν. 

15. Οἵ δὲ περιόντες αὐτοῦ ἐν θανάτῳ τελευτήσουσι, 
χήρας δὲ αὐτῶν οὐδεὶς ἐλεήσει. 

16. Ἐὰν συναγάγῃ ὥςπερ γῆν ἀργύριον, ἶσα δὲ πηλῷ 
ἑτοιμάσῃ χρυσίον, 

17. ταῦτα πάντα δίχαιοι περιποιήσονται, τὰ δὲ χρή- 
ματα αὐτοῦ ἀληθινοὶ χαθέξουσιν. 

186. Ἀπέδη δὲ ὁ οἶχος αὐτοῦ ὥςπερ σῆτες, χαὶ ὥςπερ 
ἀράχνη. 

ιν. Πλούσιος χοιμηθήσεται χαὶ οὐ προςθήσει, ὀφθαλ- 
μοὺς αὐτοῦ διήνοιξε, χαὶ οὐχ ἔστι. 

30. Συνήντησαν αὐτῷ ὥςπερ ὕδωρ αἵ ὀδύναι, νυχτὶ 
δὲ ὑφείλετο αὐτὸν γνόφος. 

41. Ἀναλήψεται δὲ αὐτὸν χαύσων χαὶ ἀπελεύσεται, 
χαὶ λιχμήσει αὐτὸν ἐχ τοῦ τόπου αὐτοῦ. 

22, Καὶ ἐπιῤῥίψει ἐπ᾽ αὐτὸν χαὶ οὐ φείσεται, ἐχ χει- 
᾿ρὸς αὐτοῦ φυγῇ φεύξεται, 

28. Κροτήσει ἐπ᾽ αὐτοὺς χεῖρας αὐτῶν, χαὶ συριεῖ 
αὐτὸν ἐχ τοῦ τόπου αὐτοῦ. 

ΙΩΒ. Κῳ. ΚΖ΄. 
11. Οοϊαπηηδο ΟἹ  ὀχρδηδδ δβυηΐ, οἱ οὔδίυρυογαπὶ δὉ ἴπν 

ογορδίίομθ 6}0.8. 

42. Μιρίυϊο βράδυ δγο, οἵ βοϊθη[ἰἃ βίγδίιβ οοΐ οδίυβ. 

3. Εἰ οἰδυδίγα ΟἹ! πιοίασηϊ ΘΌΠ} : ργδοοθρίο δυίοτ ρα 
δ ἀγδοοηθη ἀδϑογίογοα. , 

(4. ἘσΟδ [188 ρᾶγίθϑ Υἱδὸ 6)08, δὲ ΒΌΡΟΥ 8: Π|8πὸ νογΐ 80- 
ἀϊοιηυδβ ἰῃ 60 : Υἱπίυίοπ) δυΐδηι ἰοπϊίγυὶϊ οἷυ8 χαΐδ βεϊνὶς 
΄υδηάο ἰδοίεί ἢ 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΥΠ. 

1. Αάδιυο δυίοπι δά οἰ οἢ 8 700 ἀϊχὶξ ργοα το : 
2. Ὑὶνὶ  Πουβ, φαυὶ 8ϊ6 Β)6 Ἰυάἀϊοανὶ!, οἱ Οπιηὶροίοῃ8 ᾳαὶ 

δίϊοοϊς διπιδσι υἀΐηα δἰ π)8Π| τγθδῃ : 

3. βἰφυϊάδιη δάῃυς μιαἰὰ Πη]60 ἱπηπιδηθηίδ, οἱ δρὶ Γαδ 
αἀἰνίηυβ φαὶ οἰγοδ πη6 681 ἰῃ ηδγίθυδ, 

4, Ἰαδία πηθᾶ ποῦ ἰοχυθηϊυγ ἰπίχυϑ, Ποχυθ δηΐπ)δ πηθᾶ 
τη αἰ Δ ϊυγ ἰη͵υδίδ. 

ὅ. Αμβὶϊ ἃ πιὸ }ϑῖ08 Υ7Ὸ58. ργοπθη γα ἀοῆθο πιοῦίδσ, ποῦ 
ΘηΐΠ) ΒΟρδγᾶθα, ἃ Π16 ἱβῃηοοδηί(ἰδπὶ πγοδηι. 

6. Ζυδει{ἰδ5 δυιΐδημ ἱπογοβ ἢ ἀδβογδη), θὰ δ ἷπῈ Ο0ῃ- 
5011}}18 8.1π| Πλἰἰ ΘΟΙΠ 81886 Δρϑυγάδ. 

7. ὙοΓυμπηίδηηθῃ δἰηί ἱηἰπιϊεὶ τηεὶ ϑἰουΐ ΘΥ̓ΟΓΒΙΟ ἱπῃρ ὍΤΙ, 
οἱ φυΐ ΒΌΡΟΓ πι6 ἰπδυγχυπί βίουΐ ρμογάϊἰο ἰηἰ φυογιηι. 

8. Εἰδηΐπι αυ88 5Ρ68 6ϑὶ ἱπηρῖο, φαΐ οχροοίαὶ ἢ ΟΟΠΠἀΏΔΏΘ 
ΒΌΡΟΓ Ὠοιμίηυπ) βδἰ υδυϊΐυν, 

9. δυΐ ἀδργοοδίίομοσω {08 ὀχδυάϊοί Πουδὺ Αὔἱ δἱ ουθῆθ- 
ΓΙ οἱ Ὠροθβϑίδβ, 

10. δδροίηο ἢάμποίαπι ΟΟγᾶπι 60, δυϊ ἰδιηααδηη 8 ἱπυοῦδ- 
γοτϊ θυ οχδυάϊδί δι} Ὁ 

11. Οὐδρτορίογ δπηυηϊίδθο ὙΟ 8 φυϊὰ δ[1 ἰῃ τηδῆυ ἢο- 
τηϊηΐ, αυδ δἰδὶ δρυὰ Ομηπὶροίομίοπι, ποὺ τηθη[ίδγ. 

12. ἘσΘδ ΟΙΏ65 Ὠοδίϊ8 48 Ὑδηδ τδηΐβ δα) οὐ 8. 

13. Ηδὴ 6δἰ ρᾶγϑ ποιηϊηΐδ ᾿πηρὶϊ ἃ Ποπιίηο, ροδϑοϑϑὶο γὙ6Ὸ 
Ροίοητυμ) νοηΐοὶ Δ0 Ομπηηϊροίδηία ΒΌΡΟΣ 608. 

14. Ουοά 8ὲ πη} (ποτὶ ΠἸ1 Θογαπι, ἰη οοεἰδίοποι απιηϊ: 
δἱ δυίΐοῃ οἱ τἱγὶ δοίὶ (πϑγίηϊ, πηϑηδοδθυηί. 

15. Εἴ αυὶϊ ογοᾶ ουπὶ διιηΐ ἰῃ τηογία τηογίοηίυγ, οἱ νἱάυἱϑ 
ΘΟΓΏΓΠ. ΠΘΙΏΟ πη δου  ἴυΓ. 

16. δὶ ΟΟἸ]οαογὶ( αἱ ἰογγᾶπ) ἀγρθηΐυμ, οἵ δῦ ἃς ἰυΐυπι 
ῬᾶγΔΥΠ ΔΌΓΟΠΙ, 

17. 856 οπηηΐδ [51] Υἱἀϊοδθυπί, οἱ ροοιΠΐ88 οὐ 8 ψογδοδδ 
ΟὈΠΩοθυηί. 

18. Ἐνδάοίΐ δυίΐδπι ἀοιυβ 6118 βίους {ἰπ685, οἱ βἰουΐ δγᾶ- 

η68. 
19. Ὠΐγαϑ ἀογιηἱεί οἵ ποη δαϊϊοϊοθῖ, οου]οβ 8805 ἀρογυϊΐ, οἱ 

ΏΟη 68. 

0. Οοουτγτγογιηΐ οἱ βίσυί Δ4υ8 ἀοίοτοϑ, Ὠοοία δυίοπι 5ι- 
8[0}}} οὐ οΔΙρῸ. 

41. ΤΟΙΙοῖ δυΐομπῇ δυ δοβίιβ οἱ δ 0 1, οἱ τη δ ουπὶ 
ἀ6 Ἰοοο 800. 

22. Εἰ ργο)οἰοῖ 8006 Ὁ ΘῸΠ) οἵ πο ρματοδί, 46 τηδηυ 608 
ίυρα [ρίεῖ. 

23. ῬΙδυάοί βυ ρον 608 Ὠηδηΐ 8 δι 8, οἱ ὁχβί Δ ΘΠ) ὧδ 
Ιο00 800. 



508. ἀκρ. ΧΧΙΧ. δι 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΗ΄. ὁ 

1. Ἔστι γὰρ ἀργυρίῳ τόπος ὅθεν γίνεται, τόπος δὲ 
χρυσίου ὅθεν διηθεῖται. 

3. Σίδηρος μὲν γὰρ ἐκ γῆς γίνεται, χαλχὸς δὲ ἴσα 
λίθῳ λατομεῖται. ' 

8. Τάξιν ἔθετο σχότει, χαὶ πᾶν πέρας αὐτὸς ἐξαχρι- 
δάζεται, λίθος σχοτία καὶ σχιὰ θανάτου. 

4. Διαχοπὴ χειμάῤῥου ἀπὸ κονίας, οἱ δὲ ἐπιλανθα- 
νόμενοι ὁδὸν διχαίαν ἠσθένησαν, ἐχ βροτῶν ἐσαλεύθη-- 
σαν. 

5. Γῆ, ἐξ αὐτῆς ἐξελεύσεται ἄρτος, ὑποχάτω αὐτῆς 
ἐστράφη ὡςεὶ πῦρ. 

6. Τόπος σαπφείρου οἷ λίθοι αὐτῆς, χαὶ χῶμα χρυ- 
σίον αὐτῷ. . 

η. Τρίθος, οὐκ ἔγνω αὐτὴν πετεινὸν, καὶ οὐ παρέδλε- 
ψεν αὐτὴν ὀφθαλμὸς γυπός" 

8. χαὶ οὐχ ἐπάτησαν αὐτὸν υἱοὶ ἀλαζόνων, οὐ παρῆλ- 
θεν ἐπ᾽ αὐτῆς λέων. ᾿ 

9. Ἔν ἀχροτόμῳ ἐξέτεινε χεῖρα αὐτοῦ, χατέστρε 
δὲ ἐκ ῥιζῶν ὄρη. ἂ μ ει 

10. Δίνας δὲ ποταμῶν διέῤῥηξε, πᾶν δὲ ἔντιμον εἶδέ 
μου ὃ ὀφθαλμός. 

τι. Βάθη δὲ ποταμῶν ἀνεχάλυψεν, ἔδειξε δὲ αὐτοῦ 
δύναμιν εἷς φῶς. 

1.. Ἡ δὲ σοφία πόθεν εὑρέθη, ποῖος δὲ τόπος ἐστὶ 
τῆς ἐπιστήμης; 

18. Οὐχ οἷδε βροτὸς ὁδὸν αὐτῆς, οὐδὲ μὴν εὑρέθη 
ἐν ἀνθρώποις. 

14. ᾿Αδυσσος εἶπεν’ Οὐχ ἔνεστιν ἐν ἐμοί" καὶ ἡ θά- 
λασσα εἶπεν: Οὐχ ἔνεστι μετ᾽ ἐμοῦ. 

15. Οὐ δώσει συγχλεισμὸν ἀντ᾽ αὐτῆς, χαὶ οὗ στα-- 
͵ 

θήσεται ἀ ρίον ἀντάλλαγμα αὐτῆς. 
16. Καὶ οὗ συμθασταχθήσεται χρυσίῳ Σωφὶρ, ἐν 

ὄνυχι τιμίῳ καὶ σαπφείρῳ. 
. " ἢ δν- ᾿ 17. Οὐχ ἰσωθήσεται αὐτῇ χρυσίον χαὶ ὕαλος, καὶ τὸ 

ἄλλαγμα αὐτῆς σκεύη χρυσᾶ. 
18. Μετέωρα χαὶ Γαδίοῦ μνησθήσεται, χαὶ ἕλχυσον 

σοφίαν ὑπὲρ τὰ ἐσώτατα. 
το. Οὐχ ἰσωθήσεται αὐτῇ τοπάζιον Αἰθιοπίας, χρυ- 

σίῳ καθαρῷ οὐ συμδασταχθήσεται. 
30. Ἢ δὲ σοφία πόθεν εὑρέθη, ποῖος δὲ τόπος ἐστὶ 

τῆς συνέσεως: 
21. Δέληθε πάντα ἄνθρωπον, καὶ ἀπὸ πετεινῶν τοῦ 

οὐρανοῦ ἐκρύθη. 
42. Ἧ ἀπώλεια καὶ ὁ θάνατος εἶπαν Ἀχηχόαμεν δὲ 

αὐτῆς τὸ χλέος. 
48. Ὁ Θϑεὺς εὖ συνέστησεν αὐτῆς τὴν ὁδὸν, αὐτὸς δὲ 

οἶδε τὸν τόπον αὐτῆς. 
᾿ς 44, Αὐτὸς γὰρ τὴν ὑπ᾽ οὐρανὸν πᾶσαν ἐφορᾷ, εἰδὼς 

πάντα τὰ ἐν τῇ γῆ; 
46. ἃ ἐποίησεν, ἀνέμων σταθμὸν, ὕδατος μέτρα 
38. ὅτε ἐποίησεν. Οὕτως ἰδὼν ἠρίθμησε, καὶ δδὸν ἐν 

τινάγματι φωνάς. 
“7. Τότε εἶδεν αὐτὴν, χαὶ ἐξηγήσατο αὐτὴν, ἔτοι- 

μάσας ἐξιχνίασεν. 
8. Εἶπε δὲ ἀνθρώπῳ" Ἰδοὺ ἢ θεοσέθεια ἐστὶ σοφία, 

τὸ δὲ ἀπέχεσθαι ἀπὸ χαχῶν ἐστὶν ἐπιστήμη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΘ'. 

ι. Ἔτι δὲ προςθεὶς Ἰὼδ εἶπε τῷ προοιμίῳ: 
γετῦϑ ΤΕΔΤΑΝΈΝΤΟΝ. -- ἴ1. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΥΠῚ. 

1. Εδὶ οηΐη) δγρθηΐίο ἰοουβ ὑηάδ ἢϊ, ἰΙοουϑ δυίθῃ δυτοὸ 
ὑπὰδ ροτγοοϊδίυν. 

2. ΕΠαηΐπὶ ἔρετυτ αυΐάδπ ἀ6 ἴοιτὰ ἢέ, 88 δι 61} 5ἰἢ}}} {6 Γ 
υἱ Ἰαρί8 οεραϊυγ. 

8. Ογάϊηοπι ροϑυΐξ (ΘΠ Ὀγ8, δ Ομηθπλ δηρηι ἰρ88 ραΓ- 
βοιιίδίυγ, [Δ 018 ἰδ ὈΓδα οἵ υ Γᾶ Του 8. 

4, Ῥροίβίο ἰογγθῃ 8 ἃ ρυΐϊγεγα, οἱ φυὶ ΟὈΪν βου Υἱδηη 
}υδίδιη ἱηθγηηδίὶ ϑυπΐ, ὁχ ποιλίηϊ δυ8 Οομπμηοίϊ βυηί. 

ὅ. Τοῖτᾶ, ὁχ 68 οργοάϊθίυν ρϑηΐβ, ἀ6 βυῖυ5 68 γογβδίυ 
θὲ ϑβἰοιί ἱζηΐβ. 

6. [,οουβ ΒΔρΡ ἰτὶ Ἰαρίἀ68 608, οἱ ἄσροῦ δυγυτῃ οἱ. 

ἡ. ϑοιηϊίδ, 4υδ) Ὠοἢ ΟὐρηοΥΐ  ἃνΐδ, πος υἱάϊξ οδῃ οσυ 8 
γυ] ΓΒ : 

8. οἱ ποὴ οδἰοδυογαηΐ ουτ Π]ϊΐ Βυ ρΟΥθΟΓΌΠ, ποη ἰγδηβὶ 1 
ΒΌΡΟΓ 68Π} ἰ60. 

9. [π ἀυγίβθἰπηο ἰδρίἀθ οχϊϑηὶὶ δῆ δυδη), οἱ ὀυθγε 
ἃ τδάϊοϊυ8 πηοῃίεβ. 

10. Εἴ συγαίίο8 Πυπηθπι ἀἰγυρὶξ, οὔθ Ὑ6ΓῸ ργοιοβυπὶ 
Υἱα ἡ οου]8 Πη608. 

11. Εῤ αἰεπἀΐπο8 διπλίηυηι γον οἰανίὶ, οἱ οβίοηάϊ, Υἱγίυ- 
(δῖη βῦ081) ἰῃ [ὉΠ η6. 

12. ϑαρίθηϊία δυΐδι ὑπὰθ ἰπνθηίδ οϑΐ, οἱ 40Δ}}5 ἰοοιι8 δϑί 
βοίηἶδο ἢ 

13. ΝΟη πουϊξ μοιο Υἱδῖὰ 6᾽0.8, Ὠθαυὰ ἱηνθηΐδ οδὲ ἰῇ ἢ0- 
τηἰηἶθυ8. 

14, ΑὈγδ8υ8 ἀἰχὶΐξ : ΝΟῚ 68 ἰῇ π6 : οἵ λΓὸ ἀϊχὶί : Νοη 
οδ8 ῃηΟΌΩ. 

15. Νοη ἀδδϊξ ΟΟΠΟΙ υΒΌΓΔΙΗΣ ρΓῸ ο8, αἱ ἢοη ρρηοίυτ ἄγβθη- 
ἴυχη οομμεηυίδί]ο0 608. 

16. Εἴ ποη Θοηίογοίυγ ἃῦγο ϑΟΡ}ἶγ, ἐμ ΟὨΥΟΒ6 ργοίίορο οἱ 
ΒΔΡΙ ΓΟ. 

17. Νου δαυδοίίας οἱ δυγαμ οἵ Υἱίγαπι, οἱ οοιμηλυίδίϊο 
οὐἷυβ γα88 δυγρᾶ. 

18. δυλὶυυΐα δὲ (δβ Ὡοη δγυμΐ ἰὼ Τηθιηοχίδ, οἱ δἰίγαηο 
βαρ ηἰίδηλ βυρογ ἰηἰἰ 18. 

19. Νου αυδοίτυγ οἱ ἰοραζίαπῃ ΕἸ ἰορὶδ5, ΔΌΓΟ ρυΓῸ ποη 

οοπίογοίυγ. 
40. Βαρί θη Ἀ δαΐδιη ὑπὰθ ἱηγοηΐδ 68ὲ, οἱ 40.818 Ἰοου18 68. 

ἱμί6}Π!σοη 8 ὃ 

“1. 1Αἰαϊξ οὁμηηθι ποιρίηθῃ, οἱ ἃ γοϊ γί θυ8 οοὐΐ Δδοοῆ- 

ἀϊΐδ 68ῖ. 
48. Ῥογαϊεὶο οἱ πλοῦ ἀϊχογυηί : Αὐαϊνίγηυδ Ὑ6ΓῸ α}0.8 ρἷο- 

ΓΙ ΔΩ. 
43. ομηίηυϑ Ὀ6Π6 ΟΟΡΒΟΥΪ Υἱδῆ 6}8, οἱ ἱρ86 πουὶϊΐ ἰὸ- 

οὐ αὖ08. 
44. 1086 Θηΐο Οἴηηθ υοὰ 681 80} Θ]0 ρογδρίοϊἱ, οί 

ΒΔΡοη5 οἴηπίδ 4028 ἰῃ ἴογγα ομγηΐᾷ, 

45. συ (ϑοϊξ, γοπίογαμι ᾿γδπηθηίυ), Δ]ΌΔΓΟΠῚ ὨΘΉ80 ΓΔΒ 
46. φυδηὰο (δοἰϊ. 5᾽6 Υἱάθῃβ πυπηοζαυΐ, οἱ Υἱδι ἰῃ 60}- 

Οὐ Ββί 006 ΥΟΟΘΒ. 
47. Ταης νγΥἱάϊΐ ὁδηι, οἱ οχροϑυϊ θα, οὐπὶ ρᾶγαβϑαί ἰῃ- 

γορί ραν !. 

48. Ὠἰχὶϊ δυΐοηχ ποιηϊηὶ : ΕΟΟα οὐ υ8 οὶ 68 βαρίοηίἃ, οἱ 

ΔΟΒ(ΐΠΟΓα ἃ Π}8}}8 οδί βοβη ἃ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΙ͂Χ. 

1. Αἀϊιυς δυίΐοῃη δι ἰοίοη5 50 Ὁ ἀϊχὶ( ργοωηο : 

6 
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4, Τίς ἂν με θείη χατὰ μῆνα ἔμπροσθεν ἡμερῶν ὧν 
με ὃ Θεὸς ἐφύλαξεν; 

8. Ὡς ὅτε ηὔγει ὁ λύχνος αὐτοῦ ὑπὲρ χεφαλῆς μου, 
ὅτε τῷ φωτὶ αὐτοῦ ἐπορευόμην ἐν σχότει" 

4. ὅτε ἥμην ἐπιύρίθων ὁδοὺς, ὅτε ὃ Θεὸς ἐπισχοπὴν 
ἐποιεῖτο τοῦ οἴχου μου’ 

6. ὅτε ἤμην ὑλώδης λίαν, χύχλῳ δέ μου οἱ παῖδες" 
8. ὅτε ἐχέοντο αἱ ὁδοί μου βουτύρῳ, τὰ δὲ ὄρη μου 

ἐχέοντο γάλαχτι: 
7. ὅτε ἐξεπορευόμην ὄρθριος ἐν πόλει, ἐν δὲ πλατεί- 

αις ἐτίθετό μου ὁ δίφρος. 
8. Ἰδόντες με νεανίσχοι ἐχρύθησαν, πρεσθύται δὲ 

πάντες ἔστησαν. 
9. Αδροὶ δὲ ἐπαύσαντο λαλοῦντες, δάχτυλον ἐπιθέν- 

τες ἐπὶ στόματι. 
ιο. Οἱ δὲ ἀχούσαντες ἐμαχάρισάν με. χαὶ γλῶσσα 

αὐτῶν τῷ λάρυγγι αὐτῶν ἐχολλήθη. 
1. Ὅτι οὖς ἤχουσε χαὶ ἐμαχάρισέ θαλμὸς δὲ 

ἰδών με ἐξέχλινε. ἐΡΕΞ ΙΒ Ὶς ΕΣ 
12. Διέσωσα γὰρ πτωχὸν ἐχ χειρὸς δυνάστου, καὶ 

ὀρφανῷ ᾧ οὐχ ἦν βοηθὸς ἐδοήθησα. 
13. Εὐλογία ἀπολλυμένου ἐπ᾽ ἐμὲ ἔλθοι, στόμα δὲ 

χήρας με εὐλόγησε. 
14. Δικαιοσύνην δὲ ἐνδεδύχειν, ἠμφιασάμην δὲ χρίμα 

ἴσα διπλοίδι. 
156. ᾿Οφθαλμὸς ἥμην τυφλῶν, ποῦς δὲ χωλῶν. 
15. Ἐγὼ ἤμην πατὴρ ἀδυνάτων, δίκην δὲ ἣν οὐχ 

ἤδειν ἐξιχνίασα. 
17. ἀδιϑ ὡ δὲ μύλας ἀδίκων, ἐχ μέσου τῶν ὀδόν- 

των αὐτῶν ἅρπαγμα ἐξήρπασα. 
18. Εἶπα δέ: Ἢ ἡλικία μου γηράσει ὥςπερ στέλεχος 

φοίνικος, πολὺν χρόνον βιώσι. 
ι9. Ἧ ῥίζα διήνοιχκται ἐπὶ ὕδατος, καὶ δρόσος αὖλι- 

σθήσεται ἐν τῷ θερισμῷ μου. 
40. Ἡ δόξα μου χενὴ μετ᾽ ἐμοῦ, χαὶ τὸ τόξον μου 

ἐν χειρὶ αὐτοῦ πορεύεται. 
21, ᾿Εμοῦ ἀχούσαντες προςέσχον, ἐσιώπησαν δὲ ἐπὶ 

ἢ, αμμῷ ῥήματι οὐ προςέθ ἷ 99. Ἐπὶ τῷ ἐμῷ ῥήματι οὐ προςέθεντο, περιχαρεῖς 
δὲ ἐνίνοντο ἐς αὐτοῖς ἐλάλουν. ΠΡ 

28. Ὥςπερ γῆ διψῶσα προςδεχομένη τὸν δετὸν, οὔ- 
τως οὗτοι τὴν ἐμὴν λαλιάν. 

44. ᾿Ἐὰν γελάσω πρὸς αὐτοὺς, οὐ μὴ πιστεύσωσι, 
καὶ φῶς τοῦ προςώπου μου οὐχ ἀπέπιπτεν. 

26. ᾿Ἐξελεξάμην ὁὸὸν αὐτῶν, χαὶ ἐχάθισα ἄρχων, 
καὶ χατεσχήνουν ὡςεὶ βασιλεὺς ἐν μονοζώνοις, ὃν τρό- 
πον παθεινοὺς παραχαλῶν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Λ΄. 

1. Νυνὶ δὲ χατεγέλασάν μου ἐλάχιστοι, νῦν νουθε- 
τοῦσί με ἐν μέρει, ὧν ἐξουδένουν τοὺς πατέρας αὐτῶν, 
οὺς οὐχ ἡγησάμην ἀξίους χυνῶν τῶν ἐμῶν νομάδων. 

ἃ. Καί γε ἰσχὺς χειρῶν αὐτῶν ἱνατί μοι; ᾿Ἐπ᾽ αὐὖὐ- 
τοὺς ἀπώλετο συντέλεια, 

8. Ἐν ἐνδείᾳ καὶ λιμῷ ἄγονος, οἱ φεύγοντες ἄνυδρον 
ἐχθὲς συνοχὴν χαὶ ταλαιπωρίαν’ 

4. οἱ περιχυχλοῦντες ἄλιμα ἐπὶ ἠχοῦντι, οἵτινες 
ἄλιμα ἦν αὐτῶν τὰ σῖτα, ἄτιμοι δὲ χαὶ περαυλισμένοι, 
ἐνδεεῖς ταντὸς ἀγαθοῦ, οἱ καὶ ῥίζας ξύλων ἐμασσῶντο 
ὑπὸ λιμοῦ μεγάλου, 

2. Ουἱἷς υἱΐχι!α πιὸ ροπδὶ ᾿υχίδ πηθηβοῖ Ὀγοιπι ἀἰ ΟΣ ΤΠ) 
φυΐθυιβ πὸ Ποὺ ουδιοὐϊο!αὶ 9 . 

3. 5ἰουΐ ουπὶ ἰσοὈ αὶ Ἰυσθτηδ 605 δυροῦ οδραΐ ΤΩΘΌϊΗ, 
οὐμὰ Ἰυτηΐηθ εἦκι5 Δηιθυ δάμη ἰῃ ἰδ ὈΓβ : 

ἅ, συ ΘΓαιῃ σιν βοθ8 Υἱΐδ, οὔτ] Ὦ6ι18 Υἱδὲϊδι θα) 
(Δοΐου αὶ ἀοπιὺϑ τὩ6 : 

5. ΟΠ} ογδηι πιδίογίαϊα8 ἢ πιΐδ,, οἱ ἰῃ εἰγουΐία Π260 ρυετὶ : 

6. οὐπὶ Πυσραπίὶ νἱα πηοᾶς Ὀυΐϊγτο, οἱ πιοπίοβ πρ)οὶ Πυο θδηὶ 

Ἰδοίθ : 
7. οὐπὶ Θχίθδη πλαίυ π08 ἰῃ ον 816, οἱ ἰπ μἰαίοῖδ͵ ΡΟΏΘ. 

Ῥδῖυγ πρὶ 5618. 

8. ΥἹἀδηΐο5 τη6 δἀοϊοϑοθηΐοβ δβοοπάθδηΐίαγ, βοθ8 δὺ- 

ἴριη οπλῃθδ δβἰοίθγυηῖ. 

9. Εἰ ροϊδηίο8 οεβδδυθγυηΐ ἰοαυὶ, ἀϊσίίυπι ἱμιροποηίθδ 
ΒΕΓ Ο8. 

10. Θυΐϊ δυίοῃχ δυάϊτογυηΐὶ Βοδι βοδθδηΐ πς, οἱ ᾿ίησυδ 
οογυηὶ συίιυγὶ Θογυλ δα 5911. 

{1. Ουἱά δυγῖϑ δυάν[ι οἱ θοδ ἰδοανὶξ 6, οἱ οου 5 Υἱὰ θη 8 

[6 ἀφοϊίπαν ϊ. 
12. ϑαινανὶ θη πιοηάϊουπη ἀδ πλᾶπι ροίοη 18, οἱ ΡΟ! ]Π πὶ 

ουἱΐ πῃοῃ οτδὶ δό)αῖον δά)υνὶ!. 
18. Βοηράϊοιο ραγθυῃ 8 Βυροῦ τὸ γϑηΐδὶ, οἱ ὁ8 Υἱάὰυδ: 

Βοποάϊχὶϊ π)6. 
14. 7υδι{{ἰ8πῈ σόγο ἱμάιι.8 β80π), οἱ νοϑιϊϊυ5 ϑ0π) υἀϊοεΐο 

βἰςυὶ ἀϊρ]οίάα. 
15. Οὔοὐ]}8 αἱ σΔΡΟΟΓΏΠι οἱ ρΡ65 ΟἸδυ ΔΟΓΏΠΙ. 
16. Εξο Πιὶ ρδῖογ ἱπιροϊδηϊίαπι, οἱ ᾿υἀϊείυπι φυοὰ ποῦ 

Ὠογογδηλ ουαυΐδιν!. 
17. Ουηίγορὶ δυΐδηχ τηοδ5 ἰηἰφαογαῃι, ἀ6 πιράϊο ἀδηίίυπι 

θογυπιὶ γαρίηδπ οτγὶρυὶ. 
18. ἱχὶ δυΐθι : ἘΠ43 πηθᾶ βϑηδϑοσῖ δἰοαὶ ἰΓυποῦϑ ρᾶ] ΠλδΣ, 

ἴ]ῖο Υἱναπ) ἰδ θοΓα. 
(9. Ἀδάϊχ ἀρογίδ δϑὶ ΒΌΡΟΓ δηυ 8), οἱ ΓΟ8 ΠΟΓΔΌΪ ΟΣ ἰπ 

ἴΏ6856 Πη6ᾶ. 

420. ΟΑἸογίᾳ θὰ νυδῃᾶ ΤΩΘΟΌΠΔ, οἱ ἈγΓΟΙ8 [608 ἰδ Πδῆυ 

6115 ργὰά! Γ. 
41. Ουἱ π)6 δυάϊδγιηΐ αἰἰοπάσγυηξ, οἱ δἰ υστηΐ βυροῖ 

σομϑ 110 Π160. 

41. ΕΠ ἢ ΒΟΓΠΊΟΏΘ 60 ποη δἀ᾽δοογυηΐ, 564 ραν δὶ βαηΐ 

οὐ ἸΟ]ΌΘΓΟΓ οἶ8. 
43. δίουϊ ἰογγὰ 5 {168 διιϑοὶρίθι8 ρἰυνίδηῃ, 8. ἰδ! πχϑύιη 

ΒΟΓΙΠΟΠΘΙΙ. 

44. δὶ τἰάδγοη) διὰ 608, πο ὁγθάθθαηϊ, οἱ Ἰυπηθ) ἴδοίοὶ 

τηθα ποη ἀροϊοὈαῖ. 
45. ΕΙοαὶ υἱδηὶ δογιην, οἱ β86θαϊ ργίηοδρϑ, οἵ δ ϊιδῆδη) 

βίου! γὸχ ἰῃ δοοίηοί δ, 4ιιδϑὶ 8ἱ Ὁθ 80.818 ἰΓἰϑί68. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧ. 

1. Νυης δὐυΐσπηλ ἀοΥϑογυηΐ τη6 πλϊηἰπλὶ, ἤσπὸ πιοηθηϊ ΠῈ6 

ἴῃ ρᾶγίθ, ΖιΟΓΌΠῚ ΒΡΟΓΏΘΔΠι ραγοηΐ68 ΘΟΓΙΠ), 4008 ὯΟΙ) ρυ- 

ἰανὶ ἀΐχποδ σδῃΐθ8 ΠΘΟΓῺ ΠῚ σγοβυ ἢ. 
ἃ. Εἰ φυϊάριη υἱγίαβ πιδηυσηλ θογυΐλ οἱ αυϊὰ Π 1} ΘΌρετ 

608 ραγὶ δαὶ σομδυμηπιδίϊο. 
3. [ἢ οβροϑίδία οἱ ἔδιμδ δίογ 8, αυὶ {πρ᾽οαπὶ ἱπδαυοϑδηι 

Ἰιοσὶ ργοϑϑυγαι οἱ [ηϊδογίδιῃ : 
4. αχαὶΐ οἰγουϊναπὶ δ] ̓πιᾶ ἱπ γοβοηδηΐο, φυογυπ) αυϊὰ6Ώ) 

δἰέιπᾶ ογαί θογυπ οἱ μαγία, ἰῃμοπογαῖϊ δυίοπι οἱ Δ) οοι!, οξοη- 
ἰε8 οπιηὶ ὈοΠΟ, αιὶ οἱ γδάΐϊοδϑ ρπογυμι δηἀυοδραηὶ ργορίεγ 
Ἰηδρηδηι (ΔΘ ἢ), 
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δ. ἐπανέστησάν μοι χλέπται, 
6. ὧν οἵ οἶχοι αὐτῶν ἦσαν τρῶγλαι πετρῶν, 
7. Ἀναμέσον εὐήχων βοήσονται, οὗ ὑπὸ φρύγανα 

ἄγρια διητῶντο. 
8. Ἀφρόνων υἱοὶ χαὶ ἀτίμων ὄνομα χαὶ χλέος ἐσθε-- 

σμένον ἀπὸ γῆς. 
; 9. Νυνὶ δὲ χιθάρα ἐγώ εἶμι αὐτῶν, χαὶ ἐμὲ θρύλλημα 

ουσιν. 
᾿ 10. ᾿Εὐδελύξαντο δέ με ἀποστάντες μαχρὰν, ἀπὸ δὲ 

τοῦ προςώπου μου οὐχ ἐφείσαντο πτύελον. 
τι. Ἀνοίξας γὰρ ἐδ στε αὐτοῦ ἐκάχωσέ με, καὶ 

χαλινὸν τοῦ προςώπου μου ἐξαπέστειλαν. 
14. ᾿Επὶ δεξιῶν βλαστοῦ ἐπανέστησαν, πόδα αὐτῶν 

ἐξέτειναν, καὶ ὡδοποίησαν ἐπ᾽ ἐμέ τρίόους ἀπωλείας 
αὐτῶν. ᾿ 

13. ᾿Ἐξετρίδησαν τρίδοι μου, ἐξέδυσαν γάρ μου τὴν 
στολήν. Βέλεσιν αὐτοῦ χατηχόντισέ με. 

ι4. Κέχρηται δέ μοι ὡς βούλεται, ἐν ὀδύναις πέ- 
φυρνᾶν; 

156. ἐπιστρέφονταί μου αἵ ὀδύναι, ᾧχετό μου ἡ ἐλπὶς 
ὥςπερ πνεῦμα, καὶ ὥςπερ νέφος ἣ σωτηρία μου. 

16. Καὶ νῦν ἐπ᾽ ἐμὲ ἐχχυθήσεται ἣ ψυχή μου, ἔχου- 
σιν δέ με ἡμέραι ὀδυνῶν. 

17. Νυχτὶ δέ μου τὰ ὀστᾶ συγχέχυται, τὰ δὲ νεῦρά 
μου διαλέλυται. 

186. Ἔν πολλῇ ἰσχύϊ ἐπελάδετό μου τῆς στολῆς, 
ὥςπερ τὸ περιστόμιον τοῦ χιτῶνός μου περιέσχε με. 

19. Ἥγησαι δέ με ἶσα πηλῷ, ἐν γῇ καὶ σποδῷ μου 
ἣ μερίς. ' 
᾿ Κέχραγα δὲ πρὸς σὲ χαὶ οὐχ ἀχούεις μου " ἔστη- 

σαν δὲ χαὶ χατενόησαν με. | 
21. Ἐπέδησαν δέ μοι ἀνελεημόνως, χειρὶ χραταιᾷ 

με ἐμαστίγωσας. 
44. Ἕταξας δέ με ἐν ὀδύναις, καὶ ἀπέῤῥιψάς με 

ἀπὸ ρίας. 
.. Οἶδα γὰρ ὅτι θάνατός με ἐχτρίψει, οἰκία γὰρ 

παντὶ θνητῷ γῆ τῷ γῆ. 
44. Εἰ γὰρ ἐνμλδν δυναίμην ἐμαυτὸν χειρώσασθαι, 

ἢ δεηθείς γε ἔτέρου, καὶ ποιήσει μοι τοῦτο. : 
45. ᾿Εγὼ δὲ ἐπὶ παντὶ ἀδυνάτῳ ἔχλαυσα, ἐστέναξα 

ἰδὼν ἄνδρα ἐν ἀνάγκαις. 
56. Ἐγὼ δὲ ἐπέχων ἀγαθοῖς, ἰδοὺ συνήντησάν μοι 

μᾶλλον ἡμέραι χαχῶν. 
47. Ἧ χοιλία μου ἐξέζεσε καὶ οὐ σιωπήσεται, προέ- 

φθασάν με ἡμέραι πτωχείας. 
28. Στένων πεπόρευμαι ἄνευ φιμοῦ, ἕστηκα δὲ ἐν 

«ἐχχλησί αγώς. 
29. Ἀδελφὺς γέγονα σειρήνων, ἑταῖρος δὲ στρουθῶν. 
80. Τὸ δὲ δέρμα μου ἐσχότωται μεγάλως, τὰ δὲ 

ὀστᾶ μου ἀπὸ καύματος. 
81. Ἀπέδη δὲ εἰς πένθος μου ἧ κιθάρα, ὃ δὲ ψαλ- 

’ μός μου εἰς χλαυθμὸν ἐμοί. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΑ΄. 

ι. Διαθήχην ἐθέμην τοῖς ὀφθαλμοῖς μου, χαὶ οὐ 
συνήσω ἐπὶ παρθένον. 

4. Καὶ τί ἐμέρισεν ὃ Θεὸς ἄνωθεν, καὶ χληρονομία 
Ἵχανοῦ ἐξ ὑψίστων; 

4. Οὐαὶ, ἀπώλεια τῷ ἀδίχῳ καὶ ἀπαλλοτρίωσις τοῖς 
ποιοῦσιν ἀνομίαν. 

ὅ. [ΠΒΌΓΓΟΧΟΓΠΗΙ ΔΌΡΟΓ ΤῺ6 [ὩΓ68, 
ὃ. χυογυπὶ ἀοτη8 ογϑηΐ ΟΔΥΟ ΤΠ: ΡΟ ΓΑΓΌΠ,. 

7. Ἰηΐον τηοάϊαπι Ὅδη6 βοηδηίυπη οἰδιηδθυηΐῖ, χυὶ Β0Ὁ 
ΒδΙΤΉ ἢ [8 ἀρτοϑίϊδυδ ἸΩΔηΘΌδηΐ. 

8. δἰυ !ογαα) ἢ] οἱ ἱρηοθ!]υτ ποπθη οἱ ρἰογίδ οτϑεηςία 
οδὶ ἀ6 [6Γτἃ. 

9. Νυῃο δυΐοιῃ Οἱ ΠᾶΓδ ΘΟΓΌΠ ΘθῸ Β0π), οἱ τη6 [Δ Βυϊδη) 
᾿ΔὈρηΐ. 

10. Εἰ Δροιηίηδε βυηΐ π6 ἀἰδοθάδηϊθβ ργοουϊ, π66 ἰη [ἃ- 
οἷο χγ68Π) ρδρϑγοογυηΐ βρῦσγο. 

11. ΑΡδγίθῃδ δηΐπὴ Ῥῃδγοίγδῃ βυδιη ΔΙ χ  ἐ τη6, οἱ ἰγοῆυπ) 
[δοϊοΐ πλθϑὲ διυγϊβογυηί. 

12. ΒΌΡΟΓ ἀοχίγα βογηίηβ ἰηθυιτοχογυηὶ, ροάθι δυθπι 
ὀχίοηἀογαηΐ, οἱ βίγανοσιηῖΐ βυρας τγ0 βϑιηδ8 ρεγαϊοη 8 

ἰρϑουπι. : ' 

13. ΟΟμπίγ [86 δυπί βοιη ἴ26 τη 86, Θχυ Γυηΐ ΘηΐπΠ) 116 8108. 
δου 5 8018 νυ ]πογανϊ τη6. 

14. ΑὈαδβυ8 6δβὲ π|6 δἰοπί σὰ], ἀο]ογθυ8 πιδοογαῖυϑ δυπηι, 

15. ΘΟΙΨΟΓΟΠΟΙ ἰῃ π|6 ἀΟἸΟγ 8, ἀἰϑοδϑδὶΐ βρο8 τηθδᾶ δίουϊ 
δρὶ γι 8, οἱ δίουϊ 0068 5810 8 Πηρ8. 

16. Εἰ δυηὸ δυροῦ τη6 ΕἸ ΠἀΘΙΌΓ δηΐμηὴδ πηθᾶἃ, Πδυθηὶ 
δΔυϊΈΠπὶ Π16 ἀΐδ8 ἀο]οΟΓΌΠι. ᾿ 

17. Νοοῖίο ΥὍγῸ οδϑ8 πηθᾶ σοη[ι8ᾶἃ ϑυηΐ, οἱ ὨΘΓΥὶ πηρὶ ἀΐ8- 
βοίυἱἱ βυῃϊ. 

18. ἴῃ τυ] 8 Υἱγίαϊδ ΔΡρΓΘ ΘΠ αἰ βίο π} τβθᾶτη, 4.88] ΟΓὰ 
γοβι πηϑηὶ πγοΐ εἰγουπηἀραϊ ξ πγ6. 

19. Βερυϊδοῖϊ δυίΐοηι πιὸ δβίουϊ ἰυΐαμη, ἰῃ ἰθεγα οἱ οἷβογα 
ΡϑΓΒ ΠηθΆ. 

40. ΟἸδιμανὶ δυΐοι δὰ ἴ6 οἱ βοὴ δυκϊδ τη : δίοίογυηΐ δῦ- 
ἰοῖ οἱ οοῃδίἀδγαυθγυῃηΐ 16. 

21. Ἰηβυϊίδτγυηί δυΐοπι παΐτΐ ἐπ γ βου οογ ἐδ Ὶ, τ δηι ρΟ- 
ἰδ πιὸ βδρο  Ἰ88{]. 

22. δίδίυἱδίΐ δυίοτη π|6 ἰῃ ἀο]ΟΣ 08, οἱ ῥγο θολβδὶὶ π6 ἃ 
δαϊαΐο. ᾿ ᾿ 

23. ΝΟΥ͂Ϊ οηἰπ) χυοὰ ΠΟΥ π|6 οοηίογοὶ, ἀοτηυ8 φηΐπὶ οὶ 
ομηΐ πιοτίδ]! ἰθττᾶ. 

24. Αἰἴχιθ υἱϊπδηλ ρΟβϑοῖ Πλϊ ἰ ̓ρ86 ΠλΔη0}8 ΔΙΈΓΓΟ, δυὶ 
ΤΟΙΆΓΘΙΠ 8} ἴυη, οἱ (Δοογοῖ τὐὶ ΠΟΘ. 

25. Εδο δυΐδιῃ βιρ6Γ οἵηπὶ ἱπιροίοηίο Πογὶ, σοιυΐ νἱάθη8 
γἱγα} ἰῃ Ὠοοοβϑ (δι 5. 

26. Εξο αὐυΐδηιϊ ΠΏΣΟΓΘΏΒ Ὀοπΐβ, 6006 Οσουγγογαῃβ τἱ ΐ 
ΤῊΔΡὶδ αἰ68 ΓΔΙΟΓΌΙΩ, 

47. Ὑοηΐοῦ τηθυβ οἴεγθυϊξ οἱ ἤοὴ ἰδοθῦϊί, ργϑουθηογυηὶ 
[Ὼ6 ἀἶαβ τηρπα οἰ ἰδ 5. : 

28. ΟΘΙΏΘΏΒ ἱγνΐ δὶπο ἔἴγθηο, οἱ βίοϊὶ ἰῃ οΐυ οἰδιηδηβ. 

49. ΕΤΔΙΟΓ (Δεῖ 801} βυγθηυτῃ,, οἱ βοοία8 βίγυ ἰοηυ πη. 
30. Εἰ οὐ1ϊ5 τηοᾶ οΟδίοηοῦγαίδ οϑὲ γαϊὰθ, εἴ οβϑᾶ πηθϑᾶ δὺ 

δοβίῃ. 
81. Ὑοῖβα οϑἱ δυίδπη ἕἰῃ Ἰυοϊθ ΟἰΠΠδγΓᾶ Πηθ8,, Θἱ ῥδδὶπμ5 

608 ἰη Ποίυμ τὶ. 

ΘΟΑΡῸΤ ΧΧΧΙ. 

1. Ταρίδιηοηίυπι ροϑυΐὶ οου}}8 πιοίδ, οἱ ποῦ ἐπί ᾿ΐσϑτι δι:- 
Υ Ὃ 

δ Εἰ πιὰ ρατί τυ ἐδὲ 608 ἀοδβαρογ, οἱ Ὠθογθά 88 Οτηηΐ- 
Ῥοίοπε8 ὁχ 8185] "8 Ὁ 

3. Νε, μεγάϊεϊο ἱπ)υδίο οἱ ἀνα! οηδίίο (Δοϊοἰἶθα8 ἰπίπυϊ- 
ἰδίδιῃ. 

6. 
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4. Οὐχὶ αὐτὸς ὄψεται ὁδόν μον, καὶ πάντα τὰ δια-- 
θήματά μου ἐξαριθμήσεται; 

5. Εἰ δὲ ἤμην πεπορευμένος μετὰ γελοιαστῶν, εἰ δὲ 
καὶ ἐσπούδασεν ὃ ποῦς μου εἷς δόλον’ 

8. ἕσταμαι γὰρ ἐν ζυγῷ δικαίῳ, οἶδε δὲ ὁ Κύριος 
τὴν ἀχαχίαν μου. 

7. Εἰ ἐξέχλινεν ὁ ποῦς μου ἐχ τῆς ὁδοῦ, εἰ δὲ χαὶ τῷ 
ὀφθαλμῷ ἐπηκολούθησεν ἣ χαρδία μου, εἰ δὲ χαὶ ταῖς 
χεροί μου ἡψάμην δώρων, 

8. σπείραιμι ἄρα χαὶ ἄλλοι φάγοισαν, ἄῤῥιζος δὲ γε- 
νοίμην ἐπὶ γῆς. 

9. Εἰ ἐξηκολούθησεν ἥ χαρδία μου γυναιχὶ ἀνδρὸς 
ἑτέρου, εἰ χαὶ ἐγκάθετος ἐγενόμην ἐπὶ θύραις αὐτῆς, 

10. ἀρέσαι ἄρα χαὶ ἣ γυνή μου ἑτέρω, τὰ δὲ νήπιά 
μου ταπεινωθείη. 

"1. Θυμὸς γὰρ ὀργῆς ἀκατάσχετος τὸ μιᾶναι ἀνδρὸς 
γυναῖχα. 

15. Πῦρ γάρ ἐστι καιόμενον ἐπὶ πάντων τῶν με- 
ρῶν, οὗ δ᾽ ἂν ἐπέλθη ἐχ ῥιζῶν ἀπώλεσεν. 

15. Εἰ δὲ καὶ ἐφαύλισα χρίμα θεράποντός μου ἣ 
θεραπαίνης, χρινομένων αὐτῶν π : 

ιι. Τί γὸο ποιήσω ἐὰν ἔτασίν μου ποιῆται ὃ Κύ- 
ρίος; Ἐὰν δὲ καὶ ἐπισχοπὴν, τινα ἀπόκρισιν ποιήσο- 
μαι; 

16. Πότερον οὐχ ὡς ἐγὼ ἐγενόμην ἐν γαστρὶ, χαὶ 
ἐχεῖνοι γεγόνασι; Γεγόναμεν δὲ ἐν τῇ αὐτῇ χοιλία. 

156. Ἀδύνατοι δὲ χρείαν ἥν ποτε εἶχον οὐχ ἀπέτυ- 
χον, χήρας δὲ τὸν ὀφθαλμὸν οὐχ ἐξέτηξα. 

17. Εἰ δὲ χαὶ τὸν ψωμόν μου ἔφαγον μόνος, χαὶ οὐχὶ 
ὀρφανῷ μετέδωχα᾽ 

18. Ὅτι ἐχ νεότητός μου ἐξέτρεφον ὡς πατὴρ, καὶ 
ἐχ γαστρὸς μητρός μου ὡδήγησα" 

19. τ δὲ χαὶ ὑπερεῖδον γυμνὸν ἀπολλύμενον, καὶ 
οὐχ ἠμφίασα αὐτόν" 

930. ̓ἀδύνατοι δὲ εἰ μὴ εὐλόγησάν με, ἀπὸ δὲ χουρᾶς 
ἀμνῶν μου ἐθερμάνθησαν οἱ ὦμοι αὐτῶν" 

41. εἰ ἐπῆρα ὀρφανῷ χεῖρα, πεποιθὼς ὅτι πολλή 
μοι βοήθεια περίεστιν" 

22. ἀποσταίη ἄρα ὃ ὦμός μου ἀπὸ τῆς χλειδὸς, ὃ 
δὲ βραχίων μου ἀπὸ τοῦ ἀγχῶνος συντριθείη. 

23. Φόδος γὰρ Κυρίου συνέσχε με, ἀπὸ τοῦ λήυ-.- 
᾿ς ματος αὐτοῦ οὐχ ὑποίσω. 

44. Εἰ ἔταξα χρυσίον εἰς χοῦν μου, εἰ δὲ χαὶ λίθῳ 
πολυτελεῖ ἐπεποίθησα, 

46. εἰ δὲ χαὶ εὐφράνθην πολλοῦ πλούτου μοι γενο- 
μένου, εἰ δὲ καὶ ἐπ᾽ ἀναριθμήτοις ἐθέμην χεῖρά μου’ 

46, ἣ οὐχ δρῶμεν ἥλιον τὸν ἐπιφαύσχοντα ἐχλεί-- 
ποντα, σελήνην δὲ φθίνουσαν; Οὐ γὰρ ἐπ᾽ αὐτοῖς ἐστι" 

47. καὶ εἰ ἠπατήθη λάθρα ἣ χαρδία μου, εἶ δὲ χεῖρά 
μου ἐπιθεὶς ἐπὶ στόματί μου ἐφίλησα" 

28. χαὶ τοῦτό μοι ἄρα ἀνομία ἣ μεγίστη λογισθείη, 
ὅτι ἐψευσάμην ἡ στῶ Κυρίου τοῦ ὑψίστου" Ἵ 

“9. Εἰ δὲ χαὶ ἐπιχαρὴς ἐγενόμην πτώματι ἐχθρῶν 
μου, καὶ εἶπεν ἢ χαρδία μου" Εὖγε" 

80. ἀχούσαι ἄρα τὸ οὖς μου τὴν χατάραν μου, θρυλ- 
ληθείην δὲ ἄρα πὸ λαοῦ μου χαχούμενος. 

91. Εἰ δὲ καὶ πολλάχις εἶπον αἱ θεράπαιναί μου" 
Τίς ἂν δώη ἡμῖν τῶν σαρχῶν αὐτοῦ πλησθῆναι; Λίαν 
μου χρηστοῦ ὄντος" 

4. ΝΟΠΏΘ ἰρ86 Υἱάθδὶς υἱδηὶ πηθδῆ), εἴ οἴποϑ τοδδὺυ 
Π1608 Θηυ μη γδθὶ ὃ 

5. δὶ γόγὸ ἰῃοδβϑϑὶ οὔ ἱγτ βου θα 8, ναὶ δὶ [δδίἰηδυὶξ δὰ 
ἀο]υπ) ρ68 πιδα8 : 

6. 8.61 οηΐπι ἰῃ δἰδίοσγα διιδίδ, ὨΟΥΪΐ δαίοη Ποιμίηυκ ἰῃ- 
ὨΟΟΘΘΠ(8Π) Π164Π). Ξ 

7. 51 ἀδε! ἑαυ ρ68 ποθι 8 46 νἱδ, γοὸ] δἱ συ ϊο ΟὈδϑουίΐίυπι 
Θδί οοσ τηϑυῃι, Υοὶ δὶ πηδη θυ πγοἰ8 ἱ ἰἰμὶ ἀοηᾶ, 

. 8. Βογδίῃ ἰρί (ιν οἱ δ}}} οἀδηί, οἱ δίηθ γδάϊοδ βίτη δυροῦ ἴδι- 
Γδῖη. 

9. 5ὶ βοουίαμ δϑί οοΥ τηθυη1 Πλ}] ΘΓ) Υἱγὶ δἰἰογίας, ἂυὶ 
δὶ οὐβοὰάϊΐ δηυ.88 6}05, 

10. ρἰδοοδί φυοαιδ υχοΓ πιοδ αἰ(ογὶ, οἱ ΒΕ πηοὶ Ὠυπλ "6 ἢ- 
ἴυγ. 

11. ΕἼΓΟΓ ΟὨΐπη ἰγδ ἰηἀοπλίἶυ8 ΘΟΙπ δου Γο Υἱγὶ ὕχόγθηι. 

12. Ἰρηΐβ οηΐπὶ 6δὲ ἀγάθῃβ Βυροῦ ΟΠ)η68 ρᾶγίθ9, φυοσυπι- 
406 βυρεγγοηογὶΐ ἃ γα! οἰ δι ρογα α}. 

13. Ουοά δἰ οἱ ἀεδβροχὶ ᾿υἀϊοίαπη ἔΔπλ}}} αγοὶ δαϊ δηςὶ}]:», 
ὀπὶ ἱρ5ὶ Πἰρατγοηὶ πιθοῦ. 

14. Ουἱϊὰ εηἰηι Δοίδπι 5] ἱπα4υ δ  ἰοησθι πγοὶ [δεϊδὶ Ὠοηιὶ- 
089 Ουοὰά 8 οἱ νἱβϑἰἰδιἰοηθη), αυοὰ γοϑροηδυπὶ ἀδ 0 ὃ 

15. ΝΟΏΠ6 5ἰουΐ οὔοὸ ἰδοίῃβ βυὴ) ἰῃ υἱόῖο, «οἱ ᾿ξ (δεῖϊὶ 
βυηΐ»" Εδοίΐ δυΐοηγ δ 18 ἰῃ δάση Ὑϑηΐγο. 

16. Ππηρο(οηίοδ δυΐοῃη ΄συδοιπΊηι6 Δ 480 ΓΘ Ορῃ8 [.8- 
Βοθδηΐ ποῦ βιιηΐ (γυϑίγαι:, οἱ νυ 85 οου πὶ ποη ἰδροίδοϊ. 

17. Ουοά δἰ εἰ Ὀυοσορ! πὶ τηθδπὶ οοηγθαΪ βοΐαϑ, οἱ ρυρὶ]ϊο 
ΟῚ ΟΟΙΠΠΠἰοδΥΐ : 

(8. Οποηΐδηι ἃ ᾿υτοηΐαΐδ πηθᾶ ὡπυίγίοθδηὶ υἱ ρδίογ, οἱ ἀθ 
νρηΐγο πιδίγὶβ τ 8 ἀυχ οἰδ [υἱ : 

19. δυὶ δὶ ἀεϑβροχὶ πυάυτῃ ρογουπίοπι, οἱ ΠΟ ΟρεΓαΐ Θι1Π : 

20. οἱ δἱ ποῆ Ὀοηποάϊχογυηΐ π|6 ᾿ροίοηία5, οἱ ἀ6 ἰοηδυγὰ 

δσπογυη) ΠΊΘΟΓῸ ΠῚ οδείδοι! δαηΐ Πυπγογὶ ὀογΌ : 

41. 5 Ἰουδυὶ δύυροῦ ρῸΡΠΠυπ) παδηθπὶ, οομβάρῃβϑ αυἱἃ 
τἰἐὶ οϑὲ δάϊυϊογην λυ 1} : 

43. ἀἰϑοοάαϊ Πυπηθι 8 πιδιι8 ἃ ἰυποίυγα, οἱ Ὀτγδοϊιίυτα 
που ἃ ουνίῖο οοηίγίησαίυΓ. 

43. Τίηοῦ δηΐπλ Ποηιίηὶ οοηἰίηυϊξ 6, ἃ ρεΘ ἢ ΠΘὨϑ, 0.6 6)0.5 
ὨΟΏ 808.π600. 

44. 5] ροϑιὶ δυγιπὶ ἰπ οουσίυπ που, φυορὰ δ οἵ ἰῃ ἰΔ- 
νίάς ργοίίοβο Πα Όδηι, 

45. βἰ οἱ ᾿φρἰἰ 9 Βπ| συ οδ86. ΓΪιὶ ΘΟ 8605 Πιυ 08, 5ἱ 

οἵ ἰπ ἱπηυπιογ δ Ὀ ἢ δυ.5 ΡῬΟΘῸΪ τηδήυπὶ πηρᾶπὶ : 

46. 8ἢ ποη Υἱἀοηγ8 5016ηὶ 4 Ἰυοοῦαὶ ἀοβεϊοπίοιι, ἴὰ- 
Ὠδηὶ δυίοτη ἀρφογοϑοοπίθπι» ΝΟῚ ΘὨΪ πὰ ἰῃ 6ἷβ οδί : 

47. οἵ εἷ ἀοοορίυπι 651 οἰδπὰ οοὐ ποι πΊ, 4ποὰ οἱ 8ἱ οϑουϊδ- 
08 511Π| δ ηυ Π Π)ΘΔΠῚ, ΡΟΠΟΏ5 δὰ 08 ΠΙΘῸΠΙ : 

48. οἵ πος ἰρί(αγ πλΐἱ ἰαἰφυ 5 τπηᾶχίπιδ οὐτηρυϊοίυνγ, φαοὰ 
τησης8 δυτ οογϑιη Ὠοιηΐηο 8} 88ϊΠη0. 

49. Οὐυοὰ δἰ οἱ ρανίϑ:18 80Π) 8006 τυΐϊπὰ ἰηϊπηϊοογθῃι 
γιθογυηι, οἱ ἀἰϊχὶζ οοῦ θθυπλ : Εὐμὰ : 

30. δυάϊαϊ δυγὶ8 πηοᾶ πιδὶοἀϊοϊοποηὶ πηϑδιῃ, οἱ ἀἰ Πδηλος 

ἃ ΡΟΡΌΪΟ Π160 1816 ἃἴϊοοί8. 

31. Ουοὰ 8ὲ οἱ βξρ6 ἀϊχογιηί δηοὶ "28 ποθῶ : Ου ἰ8 υἱχψυς 
ἀοὶ ποδὶβ υἱ σαγηΐνυβ ο05 δαἰἰοπηιγ» Ουπὶ γα] 16 ὈοΏυ8 65- 

86: 
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81. ἔξω δὲ οὐχ ηὐλίζετο ξένος, ἡ δὲ θύρα μον παντὶ 
ἔλθόντι ἀνέῳχτο" ͵ 

83. εἰ δὲ χαὶ ἁμαρτὼν ἀχουσίως ἔχρυψα τὴν ἅμαρ- 
τίαν μου" 

84. οὐ γὰρ διετράπην -πολυοχλίαν πλήθους, τοῦ μὴ 
ἐξαγορεῦσαι ἐνώπιον αὐτῶν" εἰ δὲ χαὶ εἴασα ἀδύνατον 
ἐξελθεῖν θύραν μου χόλπῳ χενῷ" 

356. τίς δῴη ἀχούοντά μου; Χεῖρα δὲ Κυρίου εἰ μὴ 
ἐδεδοίχειν, συγγραφὴν δὲ ἣν εἶχον χατά τινος, 

86. ἐπ᾽ ὥμοις ἂν περιθέμενος στέφανον, ἀνεγίνωσχον, 
37. χαὶ εἰ μὴ ῥήξας αὐτὴν ἀπέδωχα, οὐδὲν λαδὼν 

παρὰ χρεωφειλέτου" 
88. εἰ ἐπ᾽ ἐμοί ποτε ἣ γῇ ἐστέναξεν, εἰ δὲ καὶ οἱ 

αὔλαχες αὐτῆς ἔχλαυσαν ὁμοθυμαδόν" 
39. εἰ δὲ καὶ τὴν ἰσχὺν αὐτῆς ἔφαγον μόνος ἄνευ 

τιμῆς, εἰ δὲ καὶ ψυχὴν κυρίου τῆς γῆς ἐχλαδὼν ἐλύ-- 
πησα' 

40. ἀντὶ πυροῦ ἄρα ἐξέλθοι μοι χνίδη, ἀντὶ δὲ χρι- 
θῇς βάτος. Καὶ ἐπαύσατο ᾿Ιὼ6 ῥήμασιν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΒ'. 

ϊ. Ἡσύχασαν δὲ χαὶ οἱ τρεῖς φίλοι αὐτοῦ ἔτι ἄντει- 
πεῖν Ἰὼ. ἦν γὰρ Ἰὼδ δίχαιος ἐναντίον αὐτῶν. 

3. Ὦργίσθη δὲ ᾿Ελιοὺς ὁ τοῦ Βαραχιὴλ ὃ Βουζίτης 
ἐκ τῆς συγγενείας ῬΡὰμ, τῆς Αὐσίτιδος χώρας" ὠργί- 
σθη δὲ τῷ Ἰὼ σφόδρα, διότι ἀπέφηνεν ἑαυτὸν δίχαιον 
ἐναντίον Κυρίου. 

8. Καὶ χατὰ τῶν τριῶν δὲ φίλων ὠργίσθη σφόδρα, 
διότι οὐχ ἠδυνήθησαν ἀποχριθῆναι ἀντίθετα Ἰὼδ, καὶ 
ἔθεντο αὐτὸν εἶναι ἀσεθῇ. 

4. ᾿Ελιοὺς δὲ ὑπέμεινε δοῦναι ἀπόχρισιν Ἰὼδ, ὅτι 
πρεσθύτεροι αὐτοῦ εἶσιν ἡμέραις. 

6. Καὶ εἶδεν Ἐλιοὺς ὅτι οὖχ ἔστιν ἀπόχρισις ἐν 
στόματι τῶν τριῶν ἀνδρῶν, καὶ ἐθυμώθη ὀργῇ αὐτοῦ, 

6. Ὑπολαδὼν δὲ ᾿Ελιοὺς ὁ τοῦ Βαραχιὴλ ὃ Βουζί-- 
της; εἶπε" Νεώτερος μέν εἶμι τῷ χρόνῳ, ὑμεῖς δέ ἐστε 
πρεσθύτεροι, διὸ ἡσύχασα φοδηθεὶς τοῦ ὑμῖν ἀναγ-- 
γεῖλαι τὴν ἐμαυτοῦ ἐπιστήμην. 

η. Εἶπα δὲ, ὅτι οὐχ ὃ χρόνος ἐστὶν ὃ λαλῶν, ἐν πολ- 
λοῖς δὲ ἕτεσιν οἴδασι σοφίαν". 

8. ἀλλὰ πνεῦμά ἐστιν ἐν βροτοῖς" πνοὴ δὲ Παντο-- 
χράτορος ἐστὶν ἣ διδάσχουσα. 

9. Οὐχ οἵ πολυχρόνιοί εἶσιν σοφοὶ, οὐδ᾽ οἱ γέροντες 
οἴδασι οὐ 
ΠΩ Διὸ εἶπα" Ἀχούσατέ μου, καὶ ἀναγγελῶ ὃμῖν ἃ 
οἶδα. 

τι. Ἐνωτίζεσθέ μου τὰ ῥήματα’ ἐρῶ γὰρ ὑμῶν 
ἀχουόντων ἄχρις οὗ ἐτάσητε λόγους, ᾿ 

12. χαὶ μέχρι δμῶν συνήσω, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν τῷ Ἰὼδ 
ἐλέγχων, ἀνταποχρινόμενος ῥήματα αὐτοῦ, ἐξ ὑμῶν" 

13. ἵνα μὴ εἴπητε Εὔρομεν σοψίαν Κυρίῳ προςθέ-- 
ι. 

ἀν ᾿ἈΑνθρώπῳ δὲ ἐπετρέψατε λαλῆσαι τοιαῦτα ῥή- 
τα. 

τ, ᾿Επτοήθησαν, οὐχ ἀπεχρίθησαν ἔτι, ἐπαλαίωσαν 
ἐξ αὐτῶν λόγους. 

16. Ὑπέμεινα, οὐ γὰρ ἐλάλησα, ὅτι ἔστησαν, οὐχ 
ἀπεχρίθησαν. 

175. Ὑπολαῤὼν δὲ ᾿Ελυὺς, λέγει: Πάλιν λαλήσω, 

52. οἵ (οΥϑ θη τηδηορδὶ ΠΟΒρΡ68, οἱ οβίϊ απ πιουτῃ οπιμὶ 
Ὑϑη οηὶ ρδίυϊῇ : 

38, αυυὰ 58ὲ οἱ οὔπὰὴ ΠΟῚ Βροῃῖδ ρθοοᾶββοια ΔΌβοοηαὶ ροο- 
οδίυπι Πηθυτὴ : 

34. ΒΟη Θηΐη] ΘΧραΥϊΐ (υΓθ πὶ τ} ἰυἀϊηἴ8, υἱ ΠΟῊ ΘηδΓ- 
ΓΆΓΘΩῚ ΟΟΓΔΠῚ Οἰδ : διιῖϊ 5] αἰ πηϊδὶ ἱπῆγπλ π βίη γᾶουο οχΐὶγα 
7 δι 68 : 

35. αὐυΐδ αὐἱὶ ἰτἰδαδί δυὰϊογθ Ὁ Εΐ πλδημη) 1λοηλίηὶ εἰ 
ὨΟῊ {ἰπγυΐ, ΒΥΩσΓΔρ δ πὶ γ6ΓῸ φυδπι ΠδΌυΐ οοηἰγα ψιοπηρίδηι, 

36. ἴῃ Πυπηογὶβ υἱϊχι! ΟοἰΓΟ ΠΡΟ ΘΠ 8 ΘΟΓΟΏΔΠΙ, ἰοραθδηι, 
37. οἷ δ' βοὴ βοίμάθηβ θδπι γα ϊάϊ, πὲ ἢ] δοοὶρί ἢ ἃ ἀ6 - 

Ὀἱϊογο᾽ : 

38. 8ἷ ϑυρ6Γ 126 Ὁπαυδη) ἴοττα βοηλυἷί, δυΐ δἱ βυ]οεὶ οἦυ9 
Ρἰογαυθγυηὶ βί πηι] : , 

39. δυῖΐ δὶ οἱ υἱγίαϊδπι οἷ 8 οοπηθαΐ 80108 βἰπ6 ργεϊίο, δυὶ 
δἰ δηϊπηδη) ἀομγἐπὶ ἰοΥτϑ γθοὶρίοηβ οοη τ βιανὶ :, 

40. ῥγὸ ἱπ ῖοο ρογτηίηρῖ με αγιϊοδ,, οἱ ργὸ Βογάθο βρίηα. 
Εἰ οθδβ8 Υ 1 50) ἃ γ ΓΌ 8. 

τ ΟΑΡῸΣΤ ΧΧΧΙΠ. 

1. Οεδϑαγοσπιηὶ δυΐίθι οἱ [γ68 δηη]οὶ οἰ ὉΠ Γὰ οοὨΓδάϊ- 
ΘΟΓΟ 50, ογαί δηΐπ 500 υδπ8 σΟΓΔΠ οἶδ. 

ἃ. ᾿ταῖΒ8 οϑί δῃξοπι) ΕἸΐυ.5» Π]}8 ΒΑΓΔΟΙιΙοΙ ΒυΖὶ (68 ἀ6 6ο0- 
δμδιίοηο Ηδπι, Αὐϑ {118 γα ρίοἢ 8 : ἱγαῖῃ!8 δὲ δυίθῃ ἰη 50" 
γδὰδ6.,, ὁ0 ΄υοὰ ῥτοπυηίίαγογαΐ βοίρϑυηι ᾿υϑίυμη οοΐδηι Ὠο- 
τηΐηο. 

3. ΕΓ ΥΕΙῸ δάγογϑιιβ (Γ68 δηηΐο08 ἰγδίυ 8 681 γδ]46, 60 χυοὰ 
ΠΟ Ροϊυπογδηΐ ΓΟΒΡΟΠάΘΓΘ Ορροδὶίδ ἱρϑὶ 7200, οἱ ροδαογδηῖΐ 
ἰρβαχῃ 6886 ἱπῃρὶ ὉΠ]. 

4, ἘΠῚ8 δυΐοπι 8υδεϊ θογαΐ ἀᾶγθ Γοϑροηδϑίοηθηι 700, 400- 
εἰδπὶ δθῃΐογ 8 60 ογϑηὶ ἀἰθθυ. 

δ. ἘΛ Υἱαϊξ ΕΠυ8 φιοὰ Ὠθἢ 6δβὶ γοϑροηδίο ἰῃ ογὸ (γα Υἱἷ- 
τοῦ, οἱ ἱπάϊρσηδίυϑ 681 ἰγᾶ δι8ἃ. 

6. δυβοίρίοῃβ δυίομι Ε]}υ8 ἢ 03 ΒΑΓΔΟΙ 6] Βυζίῖο5, ἀἰχίϊ: 
Φυπίον φυϊάδη) 80) ἰθιηρογθ, Υο8 διιίΐίοπι 68118 βΒδηΐίογοϑ, 
αύυδτοα βἰ υἱ {{π6 8 ἰἱῃ γὙο 8 Δηηυπ γα Πγθ8Π| ἰρϑἰι.8 βοίθη- 
(ἰδ. 

7. ὈΪϊχὶ δυΐο, φαοὰ ποῃ 68 ἰρηρυ8 φυοὰ Ἰοφυίίατ, οἱ ἰῃ 
τη} 18 Δηη8 ΠΟΥΘΓῸΩΐ βδρ [ἀπ : 

8. 864 βρίγἴυ.8 6581 ἰη Ποιηΐθ08 : δρίγαῖΐο δυΐοιμ ΟπμηΪ- 
Ροϊοη 8 οδἱ χυξ ἀοοοῖ : 

9. Νοη ἰοηγδουὶ δυηΐ βαρ θηΐθ8, ὨΘΩῸΘ 86 068 ΠΟΥΘΓΌΙΙ 
7υαϊείυπι. 

10. Οὐδῖθ ἀϊχὶ : Αὐυάΐίθ 26, οἵ δηπυηίία ο γοδίϑ 48 
ὨΟΥ͂Ϊ. : 

11. Αὐγίθυϑ ρογοὶρί (6 πγθᾶ γ θᾶ : ἀἰοδπὶ Θηΐτ γΟ}8 δὺ- 
ἀϊοπεϊθυϑ χφυοδάυδαιο Ἔχαυ γαῖἷ8 ΒΟΙΤΩΌΠΘΒ, 

12. οἱ υϑ406 δὰ γοβ ἱπ|6} }! δι, οἱ Θ006 Ὠοη ογδὶ ἰρϑὶ 500 
φυὶ ἀγβαοσγοῖ, φαΐ νἱοἰββίπ γοβροπάθγοί υϑγθὶβ 6.8, ὁχ γοϑίβ : 

13. υἱ πα ἀἰοαίίϑ : Τηγοηΐη)ι}8 βαρ η(ᾶπὶ Ὠοιμϊμὸ δά͵θοί!. 

14. Ηομπηΐ δυΐθιη Ῥογιη 5518 Ἰοχαὶ [8118 Ὑογθδ. 

15. Ἐχίονγιἰ ϑυηΐϊ, ἤθη τοϑροηογυηὶ υ]Γα,, γϑίογοϑ (606- 
[υηΐ ὁχ 86 ΒΟΓΙΠΟΏΘΒ. ᾿ 

16. δυβεηυϊΐ, ποη οηΐπλ Ἰοουϊαβ δυηιϊ, αυ͵ΐδ δἰοίογυῃί, 

πο τοϑροπάοχυῃῖ. 
17. δυκοὶρίθῃ8 δυΐοπι ΕἸ. 5, δἰΐ : Κυγβυδ ἰοαυδῦ, 



86 ΙΩΒ. Κεφ. ΔΙ". 

18. πλήρης γάρ εἶμι ῥημάτων, ὠλέχει γάρ με τὸ 
πνεῦμα τῆς γαστρός. 

ι9θ. Ἡ δὲ γαστήρ μου ὥςπερ ἀσχὸς γλεύχους ζέων 
δεδεμένος, ἢ ὥςπερ φυσητὴρ χαλχέως ἐῤῥηγώς. 

20. Ααλήσω, ἵνα ἀναπαύσωμαι ἀνοίξας τὰ χείλη, 
41. ἄνθρωπον γὰρ οὐ μὴ αἰσχυνθῶ, ἀλλὰ μὴν οὐδὲ 

βροτὸν οὐ μὴ ἀρ ώρη, 
25. Οὐ γὰρ ἐπίσταμαι θαυμάσαι πρόςωπα. εἰ δὲ μὴ, 

χαὶ ἐμὲ σῆτες ἔδονται. 

ΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ ΔΓ΄. 

:. Οὐ μὴν δὲ, ἀλλὰ ἄχουσον, Ἰὼδ, τὰ ῥήματά μου, 
καὶ λαλιὰν ἐνωτίζου μου. 

4. Ἰδοὺ γὰρ ἤνοιξα τὸ στόμα μου, καὶ ἔλάλησεν ἡ 
γλῶσσά μου. ᾿ 

8. Καθαρά μου ἡ χαρδία ῥήμασιν, σύνεσις δὲ χει- 
λέων μου χαθαρὰ νοήσει. : 

ς. Πνεῦμα θεΐον τὸ ποιῆσάν με, πνοὴ δὲ Παντοχρά- 
τορος ἣ διδάσχουσά με. 

6. Ἐὰν δύνη, δός μοι ἀπόχρισιν πρὸς ταῦτα, ὑπό- 
μεῖνον, στῆθι χατ᾽ ἐμὲ, καὶ ἐγὼ κατὰ σέ. 

8. Ἐχ πηλοῦ διήρτισαι σὺ ὡς χαὶ ἐγὼ, ἐχ τοῦ αὖ- 
τοῦ διηρτίσμεθα. ᾿ 

γη. Οὐχ ὁ ες μου σὲ στροβήσει, οὐδὲ ἣ χείρ μου 
βαρεῖα ἔσται ἐπὶ σοί. " 

8. Πλὴν εἶπας ἐν ὠσί μου, φωνὴν ῥημάτων σου 
ἀχήκχοα" διότι λέγεις" 

νυ. Καθαρός εἶμι οὐχ ἁμαρτὼν, ἄμεμπτος εἰμὶ, οὐ 
γὰρ ἠνόμησα- : 

10. μέμψιν δὲ κατ᾽ ἐμοῦ εὗρεν" ἥγηται δέ με, ὥςπερ 
ὑπεναντίον. 

1. ἜἜθετο δὲ ἐν ξύλῳ τὸν πόδα μου, ἐφύλαξε δέ 
μου πάσας τὰς ὁδούς. 

(.. Πῶς γὰρ λέγεις" Δίκαιός εἶμι, καὶ οὐκ ἐπαχήχοέ 
μου; αἰώνιος γάρ ἐστιν ὁ ἐπάνω βροτῶν. 

15. Λέγεις δέ" Διατί τῆς δίχης μου οὐκ ἐπαχήχοέ μου 
πᾶν ῥῆμα; 

4. Ἔν γὰρ τῷ ἅπαξ λαλῆσαι ὃ Κύριος, ἐν δὲ τῷ 
δευτέρῳ, 

16. ἐνύπνιον ἢ ἐν μελέτη νυχτερινῇ» ὡς ὅταν ἐπι- 
πίπτη δεινὸς φόδος ἐπ᾽ ἀνθρώπους, ἐπὶ νυσταγμάτων 
ἐπὶ οὐδ Ὶ Ρ ν 

16. τότε ἀναχαλύπτει νοῦν ἀνθρώπων, ἐν εἴδεσι φό 
ὄου τοιούτοις αὐτοὺς ἐξεφόθησεν. λὰ Το 

17. Ἀποστρέψαι ἄνθρωπον ἀπὸ ἀδιχίας,, τὸ δὲ σῶμα 
αὐτοῦ ἀπὸ πτώματος ἐῤῥύσατο. 

14. ᾿Ἐφείσατο δὲ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἀπὸ θανάτου, 
καὶ μὴ πεσεῖν αὐτὸν ἐν πολέμῳ. 

19θ. Πάλιν δὲ ἤλεγξεν αὐτὸν ἐπὶ μαλαχίᾳ ἐπὶ χοίτης, 
χαὶ πλῆθος ὀστῶν αὐτοῦ ἐνάρχησε. 

30. Πᾶν δὲ βρωτὸν σίτου οὐ μὴ δύνηται προςδέξα- 
σθαι, καὶ ἣ ψυχὴ αὐτοῦ βρῶσιν ἐπιθυμήσει. 

41. Ἕως ἂν σχπῶσιν αὐτοῦ αἱ σάρχες, καὶ ἀποδείξη 
τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ χενά. 

25. Ἤγγισε δὲ εἰς θάνατον ἢ ψυχὴ αὐτοῦ, ἣ δὲ 
ζωὴ αὐτοῦ ἐν ἅδη. 

48. Ἐὰν ὦσι χίλιοι ἄγγελοι θανατηφόροι, εἷς αὐτῶν 
οὐ μὴ τρώσῃ αὐτόν. ᾿Εὰν νοήση τῇ καρδίᾳ ἐπιστραφῆ- 
γαι ποὸς Κύριον, ἀναγγείλῃ δὲ ἀνθρώπῳ τὴν ἑαυτοῦ 
μέμψιν, τὴν δὲ ἄνοιαν αὐτοῦ δείξη, 

18. ΡΙΕδυ5 Θηἰπὶ 86} γογθοσι, ρον ὰϊξ δηΐῃ Πγ6 δρέτέϊπα 
ΥΘΏΓΓΊ8. 

19. Ὑδηίον δυΐδηι Πη608 βἰουΐ υἱοῦ τημδίο ἔθγυ ῦ ᾿ἰρδίυ, 
διυΐ νο]ιὶ [0118 δογαγὶὶ ἀϊγυρίυβ. 

20. [οαυᾶγ, υἱ γοχυΐοδοδπ) ἀροσίοθῃβ ἰδ ίδ, 

21. πομιπο πη Θηΐ ἢ ΠΟῚ ὙΟΓΘΌΟΓ, δοὰ Βόσυα οὐδ Ππιουίδιοη 
οοπίυηάδι. 

22. Νοῆ δηΐπ) ὨΟΥΪ δἀπηγαγὶ (Δοἰ68 : ἃΙἰοφυΐπ, οἱ 6 (ἰοῦε 
οἀφηΐ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΙΠ. 

1. Μεγυμπηίδιηθη δυαΐ, 9200'᾽, γϑῦρὰ πιϑᾶ, οἱ δυγίδυδβ Ρὲζ- 
αἷρο ἰοουἱοηέξῃ το δ}. 

2. ΕΘΟδ δηΐη) ΔΡΟΙῸΪ Ο8 ποῦ, οἱ Ἰος1Δ 6δὶ ̓ ΐπρστια Ππιδᾶ. 

3. Μυπάσι δδἰ οοὐὐ ηδυπὶ τοῦδ, οἱ ἰῃ| 6] οἰ ΔΌΪΟΓΌΠ, 
ΤΘογυπ) τ) η68 οὐ (Δ. 

4, δρίγίία5 ἀϊγνίηιβ ἐ81 αυἱ τη6 (εοϊΐ, δβρίγδίϊο δυΐοδι 
Οπιηϊροίοη!ἰ8 658. χυδ' ἀοοοὶ "6. 

5. δὶ ροίεγὶ8, ἀδ τηϊῃὶ Γοβροηδίοῃοηι, διὰ δδ6 δυβίϊηα, 
δἰδ Ἰυχία η6, οἷ 660 )υχίδ ἴ6. 

6. Ὧδ Ἰυΐο ἐογηδίυϑ 68 ἰυ βἰσαὶ οἱ 6ρο0, οχ ϑοάσιῃ (ογτηδί! 
ΒΌΠΊΠ8. 

7. Νοῦ ὕΠ|0Γ ποῦ ἰ6 ἰυγ δ ΐξ, ὨΘΧΌΘ πιδηυ}8 [208 σΓδΥ δ 
αεὶϊ ΒΌΡΟΓ (Ε. ᾿ 

8. Ὑογυμπιίδιηοη αἰχίβιὶ ἴῃ δῦ 8 τηοΐδ, νοοδ) σὙογῦο- 

τοῦ ἰθογυπὶ δυάϊνὶ : συδηἀοχυϊάσπι ἀἱςεὶϑ : 

9. Μυπάυβ διπλὴ ὩΟῺ ρϑοῦδῃβ, βἰπα γι πιίηρ 81Π|., ΟῚ 
οηΐη ἰηίχφαο οὶ : 

10. δοσυϑαίοηδ δυίΐθῃμ οοὨἰΓὰ 26 ἰηυθηΐ : ρυίδυὶξ δυ- 
(δι Π|6, δίουϊ δἀνογϑδγίυ τ. 

1{|{. Ῥοδβυϊῖ δυίΐίδη ἰη ᾿ἴσῃο ρμοάδι βου, οἱ οὐϑογυδυ 
ΟἸΠ68 Υἱᾶϑ "688. 

12. Οὐυοπιοῦο φοηΐπ ἀϊοβ : 7 υδίυδ βυηι, 6ἐ Ὠοὴ οχδυάϊτὶϊΐ 

ἴη 6 δοΐδγῃυβ θηΐῃι οὶ 1Ζυὶ 6 ΒΌΡΟΓ Πομ η68. 

13. Ὠεῖ8 δυΐδη : Οὐ ἱπιάϊοεὶυπι τθυπ ἤοΩ δχδυάινί 
ἴὩ6.ΠῚ ΟἸΏΠΘ ὙΘΓΌΙ1 ἢ ; 

14. δ6ηι0} οἰ Ἰοφυδίυν οηλίηυβ, βοουπάὰο δυΐοαι, 

156. βοπηηίΐυπι δυὶ ἰη πιοάϊἰδιίοιο Ὠοσίυγηδ,, δίουϊ χυδηάο 
ἱποίαἰξ βου {ἰΠῚῸΥ ἴῃ Ὠουηΐηθ8, ἰῃ ἀογιη δίϊοηϊ 05 δαροι 
ΘΟ : : 

16. απο γουοὶδὶ τηοηίθπ ποπιίπαπι, ἰῃ δροϑοίθυυδ Εἰπιοτὶβ 
(αἰἴδυι 606 Ἔχίογγαυϊῇ. 

17. Αγογίδί ποιηίῃθπ δ ἰηὐυδειϊ, οἱ οΘογρυ8 6)88 ἃ Γυΐῃ8 
᾿ρογαυῖῖ. 

18. Εἰ ρορογοὶϊ δηΐπηϑ 608 ἃ τηογίθ, οἵ ἤοἢ ὁδάδὶ {||6- ἴῃ 
θ6}1ο. 

19. Πογυ διιΐοπ ἀγζυὶΐξ δου. ἰῃ ᾿ΔΏρτΟΓΘ δυροσ οὐδῆς, 

οἱ την ἰυἀο οβδίαπι ου.8 ΟὈίογρυϊί. 
40. Εἰ οπηηοπὶ δὁβοδηὶ {γυπηθηϊ ποῦ ροίογϊ δυξηθγο, οἱ 

δηΐπιδ ο᾽ι.5 εἰδυηι ἀδδι ΘΓ. 
41. χφυοδάυθαυδ ρυϊγυοεγίηϊ δ᾽ 8 οδττι68, οἴ οδἰοηἀοτΓὶῖ ο888 

80}. ἰηδηΐᾶ. 
42. Αρργορίπαυδγίῖ δυΐδπι δὰ τηογίοῃ δηϊπ)ὰ 6}1.8, οἱ 

Υἱίᾶ οὐ ἰη ἴηίεγῃο. 

23. 8. Πιογίηί τ 16 δηροὶ! πιογι γί, ὑῃ08 ΘΟΓΌΠῚ ὨΟΣ 
Ὑὐ]ογαὶῖ ουπι. δ] οορηδνυογι οογὰδ γουθτιὶ δὰ Ποιηίηυπι, 

δηηιηῃ νοῦ δυίοθηι Ποιμἱηὶΐ ϑιπὶ ἱρδίι 8 ογίπιθη, οἱ δυδῆὶ 
δίυ ἰδ) οδἰοαεεὶί, 



408. αν. ΧΧΧΙΥ. 

44. ἀνθέξεται τοῦ μὴ πεσεῖν εἷς θάνατον" ἀνανεώσει 
δὲ αὐτοῦ τὸ σῶμα ὥςπερ ἀλοιφὴν ἐπὶ τοίχου, τὰ δὲ 
ὀστᾶ αὐτοῦ ἐμπλήςει μυελοῦ. 

95. ᾿Ἀπαλυνεῖ δὲ αὐτοῦ τὰς σάρχας ὥςπερ νηπίου, 
ἀποχαταστήσει δὲ αὐτὸν ἀνδρωθέντα ἐν ἀνθρώποις. 

86. Ἐὐξάμενος δὲ πρὸς Κύριον καὶ δεχτὰ αὐτῷ ἔς- 
ται, εἰςελεύσεται προςώπῳ ἱλαρῷ σὺν ἐξηγορίᾳ" ἀπο- 
δώσει δὲ ἀνθρώποις διχαιοσύνην. 

ῳ. Ετα τότε ἀπομέμψεται ἄνθρωπος αὐτὸς ἑαυτῷ, 
λέγων: Οἷα συνετέλουν; Καὶ οὐκ ἄξια ἤτασέ με ὧν 
ἥμαρτον. 

38. Σῶσον ψυχήν μου τοῦ μὴ ἐλθεῖν εἰς διαφθορὰν, 
χαὶ ἢ ζωή μου φῶς ὄψεται. 
᾿ ἸΙἰδοὺ ταῦτα πάντα ἐργᾶται ὁ ἰσχυρὸς ὁδοὺς τρεῖς 

ἀνδρός. 
τ δ βῥύσατο τὴν ψυχήν μου ἐχ θανάτου, ἵνα ἣ 
ζωή μου ἐν φωτὶ αἰνῇ αὐτόν. 

31. Ἐνωτίζου, Ἰὼδ, καὶ ἄχουέ μου" χώφευσον, καὶ 
ἐγώ εἶμι λαλήσω. 

32. ΕἸ εἰσί σοι λόγοι, ἀποχρίθητί μοι. Λάλησον, θέλω 
γὰρ δικαιωθῆναί σε. 

85. Εἰμὴ, σὺ ἄχουσόν μου, χώφευσον χαὶ διδάξω σε. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΑΔ'. 

Ι. Ὑπολαῤὼν δὲ ᾿Ελιοὺς, λέγει" 
4. Ἀχούσατέ μου, σοφοὶ. ἐπιστάμενοι, ἐνωτίζεσθε. 
8. Ὅτι οὖς λόγους δοχιμάζει, χαὶ λάρυγξ γεύεται 

βρῶσιν. 
4, Κρίσιν ἑλώμεθα ἑαυτοῖς, γνῶμεν ἀναμέσον ἕαυ- 

τῶν, ὅ τι χαλόν. 
6. Ὅτι εἴρηκεν Ἰώδ" Δίκαιός εἶμι" ὁ Κύριος ἀπήλ- 

λαξέ μου τὸ χρίμα. 
6. ᾿Εψεύσατο δὲ τῷ χρίματί μου, βίαιον τὸ βέλος 

μου ἄνευ ἀδιχίας. 
, η. Τίς ἀνὴρ ὥςπερ Ἰὼῤδ, πίνων μυχτηρισμὸν ὥςπερ 
δωρ; 
"ὦ Οὐχ ἁμαρτὼν οὐδὲ ἀσεδήσας, ἢ οὐδ᾽ οὐ χοινω- 

γήσας μετὰ ποιούντων τὰ ἄνομα, τοῦ πορευθῆναι μετὰ 
ἀσεθῶν; 

9. Μὴ γὰρ εἴπης, ὅτι οὖχ ἔσται ἐπισχοπὴ ἀγδρὸς, 
καὶ ἐπισχοπὴ αὐτῷ παρὰ Κυρίου. 

10. Διὸ, συνετοὶ τα διαξ; τού παεὶ μου, μή μοι εἴη 
ἔναντι Κυρίου ἀσεθῆσαι, καὶ ἔναντι Παντοχράτορος 
ταράξαι τὸ δίχαιον. 

ει. ᾿Αλλὰ ἀποδιδοῖ ἀνθρώπῳ χαθὰ ποιεῖ ἕχαστος 
αὐτῶν, καὶ ἐν τρίδῳ ἀνδρὸς εὑρήσει αὐτόν. 

1. Οἴει δὲ τὸν Κύριον ἄτοπα ποιήσειν, ἢ ὃ Παντο- 
ἄτωρ ταράξει χρίσιν, ὃς ἐποίησε τὴν γῆν; 

Ἔν ἰτίς δὲ ὑεῖ δ, ποιῶν τὴν ὑπ᾽ οὐραύδ χαὶ τὰ 
ἐνόντα πάντα; 

14. Εἰ γὰρ βούλοιτο συνέχειν, καὶ τὸ πνεῦμα παρ᾽ 
αὐτῷ χατασχεῖν, 

16. τελευτήσει πᾶσα σὰρξ ὁμοθυμαδὸν, πᾶς δὲ βρο-- 
τὸς εἰς γῆν ἀπελεύσεται, ὅθεν χαὶ ἐπλάσθη. 

10. Εἰ δὲ μὴ νουθετῇ,, ἄχονε ταῦτα, ἐνωτίζου φωνὴν 
των. 

17. Ἴδε σὺ τὸν μισοῦντα ἄνομα, χαὶ τὸν ὀλλύντα 
τοὺς πονηροὺς, ὄντα αἰώνιον δίκαιον. ; 

18. ᾿Ἀσεδὴς ὁ λέγων βασιλεῖ: Παρανομεῖς, ἀσεέ- 
στατε, τοῖς ἄρχουσιν. 
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24. τοῖο] η6 οαἀδί ἴῃ πιογίοπη : οἱ γοπουδΌϊϊ ΘΟΓΌυ8 
688 δἰουϊ ἰδοϊογίπη ἰὴ ρδγίοῖθ, οἱ 9581 6}08 ἱπηρίο δ τ6- 
ἀυ}18ἃ. 

25. Εἰ π)ο]]οὶ ΑΓ 68 6}0.8 βίσαϊ ράγν!, οἱ γοϑίϊ οὶ οὐ) 
Υἱγιη1 (Δοΐπλ ἰηΐοῦ ΠΟΠλΪΏΘ6Β. 

26. Ὠοργροδίυβ δυίΐδπ δὰ Ὀομπηίπυτῃ οἱ δουορίδ οἱ ογυηΐ, 
ἰηἰγδῦϊ! (δοΐα ἢ ἰγὶ σὰ πῇ μγοίοϑδίοῃο : γοἀ ἀδθὶ δυΐοπη ᾿ομ ηἷ - 
085 0561] 8}. 

27. Τοίπάδ ἴμπο δοουβδὶῖ ΠοΙηΟ 86 ἰρ86, ἀϊοθη8 : Οὐδ] ἃ 
οοηδυμῃδῦδηι" Εἰ ποη ἀΐρηο ἴῃ τη6 ἰπαυΐοίνιϊ ὕγοὸ [18 4118 
ΡΘΟΟ(ΔΥ͂Ϊ. 

28. ϑ8| 178 δῃΪΠ1ΔΠ) Ὠη6δ} Ὧ6 τϑηΐδὶ ἰη οογγυρίίοηοσπι, οἱ 
Υἱδ πιδᾶ Ἰυσθα ν᾽ οϊΐ, 

29. Ἐοδ ἴδ66 ΟἸηἶΔ ΟΡΟΓΔΙΌΓ ἘΟΓΙΪΒ Υἱδδ ἰγῸ 5 ΟὐΠ} Υἱγο. 

30. ΕΛ ογυΐϊΐ δηϊπηδη) πηθδι ἀ6 πηογία, υΐ Υἱίᾶ ἴγ88 ἧι 
Ἰυπνίηδ οοἰϊδιιὰοὶ {Π|Πυ1}. 

31. Αὐτίθυβ ρογοὶρα, 200}, οἱ δυὰϊ πιὸ : οθηηυΐοβοο, οἱ 
ο60 αυϊάδῃι ἰοΟχυδν. 

32. δὶ ϑυηῖ {ἘὈΪ Βουπιοηοβ, τοϑροηδο τρΐῃὶ. ΤΠ αίιοσα, 
γοΐο δηἰπ) ᾿υϑιΠοατὶ 6. 

33. δίῃ τηΐημ8, ἴθ δυάὶ ἤγ6, οὈπχυΐοδοα οἱ ἀοορῦο (6. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΙΝ. 

ἵ. Ἀοθβροπάθηβ δυίΐθηι ΕἸἸυ5, αἰχὶί : 
4. Αὐάϊῇδ τη6, δαρίθηΐο58, αυὶ Παροῖὶβ βοίδηκίδην, δυγίυ8 

Ρογοίρίϊο. : 
3. Φυΐδ ἃυγὶβ ΒοΙΤηθη68 ριοδδὶ, οἱ ζυϊί φυϑίδί 6808 Π). 

4, 7υάϊοϊυτα οἰ φίπηυϑ ΠΟ 8, ποβοδγλιβ ἰμίοῦ "08, φυοὰ 
Βοῦυπι. ᾿ ᾿ 

5. Ουἱἷὰ ἀὐχὶξ Φ00 : υβίυβ δύ) : Ποιηΐηθ8 ΓΟΙΩΟΥΪ Ἰααϊ- 
οἷ πὶ ΠπηΘΌ 1. 

6. Εἰ πηρη{[{π8 68 ἰη υάϊοϊο τη60, Υἱοϊδηΐαπι ἰλουϊυτη 
που 81Π6 ἰη͵ υ5{}{|8. : 

7. Ου8 τὶν αἱ 700, Ὀϊδ6Π8 δ δ πη δ ΟὨ ἢ δίουΐ δαυδῃ) ἢ 

8. Ουἱ ποὺ ρροοδυϊὶ ποαῦς ἰτρὶς ορί(, δὺϊ Ποα06 οΟΠι- 
πηθηἰοαΥἹῇ ουπὶ (ΔοΙοὨ ἰδυ8 ἰπίφαα,, υἱ διηθυϊαγοὶ ουπὶ ἱπι- 
5 ἢ 

9. Νἐ σηΐπ ἀϊχογίβ, φυΐα ὨΟᾺ οτΐ Υἱβ (ΔΕ υἱγὶ, οἱ υἱβὶ(ἃ- 
[ἰὸ οἱ ἃ Ποηῃηΐπο. 

10. Ουδγα, ἱπίο ]ἰ σοηΐθ8 οογὰδ, δυάϊίθ πι|6, δϑίϊ ἃ πιὰ 

ὁογᾶπη Ὠοιηΐηο ἱπιρὶα ἄζοῖθ, εἰ οογδπι Οπιηἰροίδηϊα ἰυγθᾶΓ6 
ἠυδι ἰδη). 

11. δοὰ γοἀδάδὶ ποιηϊηὶ βίουϊ (Δεἰϊ πηυδχυΐϑ4ας οοτυ, οἱ 
ἴῃ δβοιη δ υἱγὶ ἱηνοηΐοὶ δου πὶ. 

12. Ῥυΐδϑ διιϊΐδαι Ποπιίηθπι ἀρϑυγὰδ (Δοίυγιπι, ἂυΐ Ομηΐ- 
ροΐοῃ8 τυγϑαθὶϊ ᾿υἀϊοείππι, αυὶ (δεἰΐ ἰδγγαπι} 

13. Ουἱ5 δυίΐοιῃ 68ὲ φαΐ (Δοὶξ 68 χυξε δὺ οαἶο, οἱ ψυξ 
ἰπϑυπὶ Οπιηΐδὺ 

4. Νὴ 5ἰ γ6}}} ΘΟ θΟΓΟ, δὲ βρίγυπὶ δρυὰ 86 ἀοίίπογο, 

15. ῬοΡὲζ ΟἸΠΐΒ ΟΔΓῸ βίπηαϊ, οἱ οπιηΐβ ποτ} 18 ἰῃ [0 Γ- 
Το δἰ δἰξ, υπὰδ οἱ ογπιδίιι 681. 

16. δἰῃι δι ΐο) ΠΟῚ 5ἰ8 πηοηΐία8, δυὰϊ δος, δυγίθυ8 ρογ- 
εἷρθ τόοσθπὶ γΟΓΌΟΓΙΠΙ. 

17. Υἱάδ ἰὰ ουπὶ φυὶ οὐϊὲ ἰπίφυδ, οἱ ρογὰϊε πγα]ΐζηοβ, 
6886 φἰδγπῦπ) ἐιδί0.η}. 

18. Ἱπιρίυ8 65 χυὶ ἀϊοί!, γερὶ : Ἰπίυξίς δρίβ,, ἱπιρὶ εδίην, 
ῥγποὶρίθι8. . 



88 ΙΩΒ. Κεφ. ΔΕ". 
ι9θ. Ὃς οὐχ ἐπαισχυνθῇ πρόζωπον ἐντίμου, οὐδὲ 

οἶδε τιμὴν θέσθαι ἁδροῖς, θαυμασθῆναι πρόζωπα αὐτῶν. 
20. Κενὰ δὲ αὐτοῖς ἀποδήσεται, τὸ χεχραγέναι χαὶ 

δεῖσθαι ἀνδρός " ἐχρήσαντο γὰρ παρανόμως, ἐχχλεινο- 
μένων ἀδυνάτων. 

91. Αὐτὸς γὰρ δρατής ἐστι ἔργων ἀνθρώπων, λέληθε 
δὲ αὐτὸν οὐδὲν πράσσουσιν. 

95, Οὐδὲ ἔσται τόπος τοῦ χρυθδῆναι τοὺς ποιοῦντας 
τὰ ἄνομα" 

28. ὅτι οὐχ ἐπ᾽ ἄνδρα θήσει ἔτι. 
84. Ὁ γὰρ Κύριος πάντας ἐφορᾷ’ ὃ καταλαμθάνων 
πΜέω ἔνδοξά τε χαὶ ἐξαίσια, ὧν οὐχ ἔστιν 
ἀριθμός. 

46. ὋὉ γνωρίζων αὐτῶν τὰ ἔργα, χαὶ στρέψει νύχτα 
χαὶ ΤΗΣ 7 πῆι: 

26. ΓΕσδεσε δὲ ἀσεθεῖς, δρατοὶ δὲ ἐναντίον αὐτοῦ. 
27. Ὅτι ἐξέχλιναν ἐκ νόμου Θεοῦ, δικαιώματα δὲ 

αὐτοῦ οὐχ ἐπέγνωσαν, 
28. τοῦ ἐπαγαγεῖν ἐπ᾽ αὐτὸν χραυγὴν πενήτων, χαὶ 

χραυγὴν πτωχῶν εἰςαχούσεται. 
29. Καὶ αὐτὸς ἡσυχίαν παρέξει, καὶ τίς χαταδιχά- 

σεται; Καὶ κρύψει πρόςωπον, χαὶ τίς ὄψεται αὐτόν; Καὶ 
κατὰ ἔθνους, χαὶ χατὰ ἀνθρώπου ὁμοῦ. , 

80, Βασιλεύων ἄνθρωπον ὑποχριτὴν ἀπὸ δυςκολίας 
λαοῦ. 

81, Ὅτι πρὸς τὸν Ἰσχυρὸν ὁ λέγων’ Εἴληφα, οὐχ 
ἐνεχυράσι" . ; 

82. ἄνευ ἐμαυτοῦ ὄψομαι" σὺ δεῖξόν μοι εἰ ἀδιχίαν 
εἰργασάμην, οὐ μὴ προςθήσω. 

43. Μὴ ἀπὸ σοῦ ἀποτίσει αὐτὴν, ὅτι σὺ ἀπώση; Ὅτι 
σὺ ἐχλέξη, χαὶ οὐχ ἐγώ; Καὶ τί ἔγνως, λάλησον. 

84 Διὸ συνετοὶ χαρδίας ἐροῦσι ταῦτα, ἀνὴρ δὲ σο- 
φὸς ἀχήχοέ μου τὸ ῥῆμα. 

856. Ἰωό δὲ οὐχ ἐν συνέσει ἐλάλησεν, τὰ δήματα 
αὐτοῦ οὐχ ἐν ἐπιστήμη. 

46. Οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ μάθε, Ἰὼό, μὴἡ δῷς ἔτι ἀντα- 
πόχρισιν, ὥςπερ οἱ ἄφρονες. ᾿ 

87. Ἵνα μὴ προσθῶμεν ἐφ᾽ ἁμαρτίαις ἡμῶν, ἀνομία 
δὲ ἐφ᾽ ἡμῖν λογισθήσεται, πολλὰ λαλούντων ῥήματα 
ἐναντίον τοῦ Κυρίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΔΕ΄. 

1. Ὑπολαῤὼν δὲ Ἐλιοὺς, λέγει" 
4. Τί τοῦτο ἡγήσω ἐν χρίσεὶ; Σὺ τίς εἶ, ὅτι εἶπας: 

Δίκαιός εἶμι ἕναντι Κυρίου; (") 
4. Ἐγώ σοι δώσω ἀπόχρισιν, καὶ τοῖς τρισὶ φίλοις 

σου. 
δ. ΕΘ ΕΟΥ εἷς τὸν οὐρανὸν, χαὶ ἴδε" κατάμαθε δὲ 

νέφη, ὡς ὑψηλὰ ἀπὸ σοῦ. 
6. Εἰ ἥμαρτες, τί πράξεις; Εἰ δὲ χαὶ πολλὰ ἠνόμη- 

σας, τί δύνασαι ποιΐσαι; 
γη. Ἐπεὶ δὲ οὖν δίκαιος εἶ, τί δώσεις αὐτῷ, ἣ τί ἐχ 

χειρός σου λήψεται: 
8. Ἀνδρὶ τῷ ὁμοίῳ σου ἡ ἀσέδειά σου, χαὶ υἱῷ ἀν- 

θρώπου ἣ διχαιοσύνη σου. 
9. Ἀπὸ πλήθους συχοφαντούμενοι χεχράζονται, βοή- 

σονται ἀπὸ βραχίονος πολλῶν. 

(5) 3. Ἢ ἐρεῖς: Τί ποιήσω ἁμαρτῶν ; ( Αἴδα.) 

19. Ουἱ πο ὁδὶ γουϊξυδ (δοίοηι Ποηογδῖέ, ἢράῦδ ποτὶ 
ΒΟΠΟΓΘΙΣ ΡΟΏΘΓΘ ροϊθηϊίθυβϑ, δἀπυγαγὶ ἔδοΐθβ Θογι τη. 

40. ἴδῃ διιίθεη 6138 ουδάδθῃηῖ, οἰδῃη8856 δὲ Ὁγᾶσο ΥἱγΌ ἢ : 

δυδὶ δυηΐ Θηΐπὶ) ἰηΐαι!6, ΘΧΠΟΠογδί 8 ἰῃ γι ΐΆ. 

21. 1056 Θηΐη) ἱὨΒΟΘΟΙΟΥ 68 ὀρογιπ) Βοπιίηυ, ἰδίυϊξ δυ- 
[61 ουπὶ ΗΠ] οογυτ ΄υδὲ ἀρσυηί. 

22. Νο(αΒ οΥ ἰοῦ υἱ ἰδ οπὶ χυὶ (Δοϊυηΐ ἰμίχυδ : 

23. υοῃΐδπι ΠΟῺ δύυγον Υἱγῦπι ροηοῖ } Γἃ. 

24. Ὀογγΐηθ8 ΘὨΪΠ ΟΠπὰ5 ἰηϑρίοὶξ : σαὶ οομμργομοηάϊι 
ὯΟΏ Ὑο δ Δ Ὀ 114, οἱ φοσίοβδ οἱ πιδρηίῆσδ,, ΠΖΟΓΌΠ. ΠΟ. 65ὶ 
ΠυΠΊΘΓΙ8. 

25. Ουἱ οορῃοϑοίί ΘΟΓΏΣῚ Οροσδ, οἱ ουφγζίοϊ ηοοΐδη οἱ ἢπ- 
τ ἰδ ΡαηΐυΓ. 

26. Εἰ οχϑιίηχὶϊ ἱπηρίοβ, οοηδρίουϊ δυΐοπι ΘΟΥΔΠῚ 60. 
47. Ουοηΐδηι ἀφο! παγογυηΐ ἀθ Ἰορα οὶ, οἱ }υ5{Π δ 00,65 

608 ἤθη οορπιογογαηῖ, 

428. υἱ ρογίογαϊγ δά δὺπὶ Οἴδσοῦ ρδυρογυπι, οἱ οἰλπιογεῆι 
ΓΘ ηἀϊοογ) οχδυαϊοῖ, 

29. Εἰ 'ρδ86 φυϊοίοιι ἀδοϊῖ, οἱ χυὶβ οὐπαἀοηηηδυί!} Εἰ 808- 
οοηάοὶ (δοίοπι, οἱ χῃΐδ υἱάθθὲξ θαπη} Εἰ οοηΐγα σοηίοβ, οἱ 
οοπίγᾶ ΠΟΠΉΪΏΘΙῺ 5ΠΏ0. 

30. Ουἱ γοργὰ δοὶΐ Βοπλίμθπλ Ὠγροογί δΠ ργορίοσ ροῖ- 
γογβίἰδίομῃ ρορυϊί. 

31. Οὐυο ΐδπι ΓΑ ἰογίοι αὶ ἀϊοὶξ : ϑυβοορί, Ὠοὴ δυίδγδσω 
Ιοοο ρῥἰ φῃογίβ : 

32. ΔΌθαυΘ π|6 Υἱάθθο : ἰὰ οδἰοηᾶα τὶ δἰ ἰη 8 1{1 8} 
ορογϑδῖαϑ δυπι, ΠΟΩ 8] οἶδ). 

33, Νιυυηαυϊὰ ἃ ἴα γοδάοὶ 68π), φυΐδ᾽ ἴι, ΟΧρ6 1168 ὃ Θαοηίδπι 
ἴυ 6Ἰ1χ68, οἱ ποη 6ροῦ Εἰ αυϊὰ ποϑβίΐ, ἸοφύοΓα. 

84. Ουδᾶτγο ἰηῖο} } οηϊ68 οογὰθ ἀϊοοηὶ ἤδος, οἱ ΥἹΓ ΒΔ ΟῚ 
δυάϊν!ϊ γογθυπ Του. 

35. Φ00 δυΐοπη ποη ἰῃ ἱπη(6]] θοΐα Ἰοουΐϊυβ 68ῖ, τοῦδδ οἷυ5 
ὨΟὴ ἰη δαϊοηιίδ. 

36. Ὑογυμπιίδηγθη ἀΐβοθ, 700, η6 ἀράογίδ Ὁ] Γᾶ γοϑρο;ϑίο- 
ὍΘΙ, δίουϊΐ ἱμειρίοπίθβ. 

37. Οἱ η6 δα εἰδηλα8 δροΥ ροοῦδίδ ποβίγα, οἱ ἰπι φυϊδ5 
ΒΌΡΕΓ 208 ΟΟΠρυϊδΔὨϊίυΓ, πη0}}8 Ἰοφυοη! θ.5 γογθδ οοηχἃ Ὠο- 
ΤΑΪΠυ 1. 

ΟΑΡῸΣΤ ΧΧΧΥ. 

1. Ἀσδροηάθῃβ δυΐθῃ ἘΠΙυ5, αἰΐ : 
4. Ουᾶγο δοῦ οχἰϑ[ἰπ|851] ἴῃ Ἰυἀϊοὶοῦ Τὰ φυΐβ 65, σα ϊὰ 

ἀἰχίβίϊ : ϑ υδἷυ}8 δηλ ἀπία οοηϑροοίαπι Ὠοπιίηὶ 
4. Ἐβο δὶ ἀᾶῦο γοβροηβίοηθῃ, οἱ 15:18 {γἰδυ8ϑ δηιίοῖς 

(υἷ6. 

5. ᾿Αϑρίοα ἰῃ οαἸυπι, οἱ υἱάθ : γοϑρίοδ δυΐδιῃ ἰὼ 0068, 
αυδιὰ δἰίδ βἰηΐ ἃ ἴ6. 

6. 8ἱ ροοοσδϑιὶ, αυἱὰ ἀρο8}" Οὐυοά δἰ οἴ τη} ἰηΐχυθ οαίοιΐ, 
αυϊὰ ροίεβ ίδοσγο ὃ 

7. Ουοπίδηι ἱρίίυν ᾿υδῖυδ 68, φυϊὰ ἀδ 8 οἱ, δυὶ χυϊά ἂς 
τΏδηυ ἴυδ δοοίρίοι ὃ 

8. ὙἰτοΟ δἰ! ἐυἱ ἱπηρ οἴ88 ἴα, οἱ {110 Βοιηηΐδ 051} {18 
ἰυἃ. 

9.Α υυἱἰυἀΐηα οΔ] πη} }8 ΔΟΡΟΙΗΙ γοοϊδγδυηίυν, οἱδ- 
τιδθυπί ἃ Ὀγδοϊιο πλυ ] ΓΈ). 

τ πον ων 

ὃ. Αὐἱ ἀΐδα5 : Ουἱά ζδοΐδιη ὁ π| Ὀϑοόσδνυθο 7 
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ιο. Καὶ οὐχ εἐἴπε' Ποῦ ἐστιν ὁ Θεὸς ὁ ποιήσας με, ὃ 
χκατατάσσων φυλαχὰς νυχτερινὰς, ᾿ 

τι. ὃ διορίζων με ἀπὸ τετραπόδων γῆς, ἀπὸ δὲ πε-- 
τεινῶν οὐρανοῦ ; 

13. Ἐχεῖ χεχράξονται, χαὶ οὐ μὴ εἰςαχούσηῃ, καὶ 
ἀπὸ ὕδρεως πονηρῶν. 

13. ᾿Ἄτοπα γὰρ οὐ βούλεται ἰδεῖν ὃ Κύριος, αὐτὸς 
γὰρ ὃ Παντοχράτωρ, 

14. δρατής ἐστι τῶν συντελούντων τὰ ἄνομα, χαὶ 
σώσει με" χρίθητι δὲ ἐναντίον αὐτοῦ, εἰ δύνασαι αὐτὸν 
αἰνέσαι, ὡς ἐστὶ χαὶ νῦν. 

156. Ὅτι οὐχ ἔστιν ἐπισχεπτόμενος ὀργὴν αὐτοῦ, καὶ 
οὖχ ἔγνω παράπτωμά τι σφόδρα. 

16.. Καὶ Ἰὼδ πα ταίος ποῖ πὶ τὸ στόμα αὐτοῦ, ἐν 
ἀγνωσίᾳ ῥήματα βαρύνει. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Ας΄. 

1. Προσθεὶς δὲ ἔτι ᾿Ελιοὺς, λέγει: 
4. Μεῖνόν με μιχρὸν ἔτι, ἦα ῥιδάξω σε" ἔτι γὰρ ἐν 

ἐμοί ἔστι λέξις. 
8. Ἀναλαδὼν τὴν ἐπιστήμην μου μαχρὰν, ἔργοις 

δέ μου 
᾿ δίκαια ἐρῶ ἐπ᾽ ἀληθείας, χαὶ οὐχ, ἄδικα ῥήματα 

ἀδίχως συνιεῖς. 
5. Γίνωσχε δὲ ὅτι ὃ Κύριος οὐ μὴ ἀποποιήσηται τὸν 

ἄχαχον, δυνατὸς ἰσχύϊ καρδίας 
6. ἀσεδῇ οὐ μὴ ζωοποιήση, καὶ χρίμα πτωχῶν 

δώσει. : 
η. Οὐχ ἀφελεῖ ἀπὸ δικαίου ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ 

μετὰ βασιλέων εἰς θρόνον, καὶ χαθιεῖ αὐτοὺς εἷς νῖχος . 
καὶ ἐπ λει 

8. Καὶ οἱ πεπεδημένοι ἐν χειροπέδαις συσχεθήσονται 
ἐν σχοινίοις πενίας. 

9. Καὶ ἀναγγελεῖ αὐτοῖς τὰ ἔργα αὐτῶν καὶ τὰ πα- 
πτώματα αὐτῶν, ὅτι ἰσχύσουσιν. 
10. Ἀλλὰ τοῦ δικαίου εἰςαχούσεται, καὶ εἶπεν ὅτι 

ἐπστεον δέ τταὶ ἐξ ἀδιχίας. 
11. 

τὰς ἡμέρας αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς, καὶ τὰ ἔτη αὐτῶν ἐν εὖ- 
πρεπείαις. 

15, Ἀσεθεῖς δὲ οὗ διασώζει, παρὰ τὸ μὴ βούλεσθαι 
αὐτοὺς εἰδέναι τὸν Κύριον, καὶ διότι νουθετούμενοι ἀνή- 
κοοι ἦσαν, 

13. Καὶ δποχριταὶ χαρδίᾳ τάξουσι θυμόν" οὐ βοήσον- 
ται, ὅτι ἔδησεν αὐτούς. 
14. Ἀποθάνοι τοίνυν ἐν νεότητι ἡ ψυχὴ αὐτῶν, ἡ δὲ 

ζωὴ αὐτῶν τιτρωσχομένη ὁπὸ ἀγγέλων, 
16. ἀνθ᾽ ὧν ἔθλιψαν ἀσθενῇ καὶ ἀδύνατον" χρίμα δὲ 

πραέων ἐχθήσει. 
16. Καὶ προζςεπιηπάτησέ σε ἐχ στόματος ἐχθροῦ, 

ἄῤδυσσος κατάχυσις ὑποχάτω αὐτῆς, χαὶ κατέθη τρά- 
πεζά σου πλήρης πιότητος. 

1η. Οὐχ ὑστερήσει δὲ ἀπὸ δικαίων χρίμα, 
18. θυμὸς δὲ ἐπ᾽ ἀσεθεῖς ἔσται, δι’ ἀσέβειαν δώρων 

ὧν ἐδέχοντο ἐπ᾽ ἀδικίαις. 
19θ. Μή σε ἐχχλινάτω ἐχὼν ὃ νοῦς δεήσεως ἐν ἀνάγχη 

ὄντων ἀδυνάτων, χαὶ πάντας τοὺς χραταιοῦντας ἰσχὺν 
490. μὴ ἐξελχύσης τὴν νύχτα, τοῦ ἀναδῆναι λαοὺς 

ἀντ᾽ αὐτῶν 

ν ἀχούσωσι χαὶ δουλεύσωσι, συντελέσουσι. 

89 

10. Εἰ ποὴ ἀϊχὶξ : 0] ο81 Πδῦ8 αυ! ἔδοϊξ πθ, ᾳυ! ἀϊδίτὶ - 
θυϊ ουδίοαΐδϑβ ποοίυΓηᾶ8, 

11. ᾳυὶΐ δοραγαὶ πι|6ὸ ἃ φυδγΓυροάϊδιυ8 ἰοττῶ, οἱ ἃ γοΐδί!!}- 
θυ5 οὐ} 

12. 1 νοοϊίξδγαδυηίαγ, οἴ Ὡοη οχδιυάϊθβ, οἱ δ}ν ἰηἰαγὶ 
ΤΩΔΙΟΓΌΏ,. 

13. Αδδυγᾶδ οηΐπι πο Υὐ]ϊ Ὠοπιίηυβ νἱάδγα, ἴρ86 δϑηίαι 
Ομηηἰροίοηβ, 

14. ῬογϑροοῖοΥ δϑὲ θοσῦπι 4υἱ Θὐῃϑυτηπηδηΐ ἰπίαιιδ,, οἷ 58]- 
γΑδὶΐ πιὸ : ᾿υὐΐοδγο δυΐϊθηλ ΟΟΥδΠ) θ0, δὶ ροΐο8 οοἰἰδυδγο 
ουπη, δἰουϊὶ οϑῖ οἱ ηυηο. 

15. Ουΐδ ΠΟΏ 68. Υἱβ᾽ [88 ἰγδῆ) 80 8Π|, 6406 οορῃουὶϊ ἀθ- 
᾿ἰοεῖυπι αἰ αυοά γοΠ ΘΙ θη εγ. 

16. Εἰ 200 Υδηθ δρογίϊ οϑ δύσῃ, ἰῃ ἱρπογδηιςΐδ υογθδ δῷ- 
Ετανδὶῖ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΥΪ. 

1. Αὐϊεϊοηδ δυΐοπι δάδυο Ἐ]ΐα8, δἱΐ : Ἕ 
2. διυιίίηθ π16 ρα 8, }Πυπ δάϊιιο, αἱ [6 ἀοοδδῃ : δάμυο δαΪπὶ 

Οϑὲ ἰῃ πη6 86 ΓΟ. 
3. δυβοίῃ! ἢ 8 δοίης ἰδ πγθ68η) ἀθ ἰοῆρε, ορογίθυϑ δυΐδῃ) 

τ οὶϑ 
4, χυδ ᾿υδῖδ δυηΐ ἰΙοφαδγ ἴῃ γογ δίθ, οἱ ἢ0ἢ ἱπ᾽ υδ1Δ γογθδ 

ἰηὐυδία ἰη 6! Π|68. 
ὅ. Οορποβοθ δυίΐθηλ υἷα Πομλίηθ8 θη δο ϊεοῖ ἱπποοθῆ- 

ἴθ, ἰοτί 5 τοῦογο οογΐ8 
6. πο ΥἱΥ ΠοΔ Ὀἱ᾿ ἱπηρίυμῃ, οἱ [υἀϊείαπι ρδυροσπη ἀδὈ ϊϊ. 

7. Νοη δυίεγοϊ ἃ ἰυδίο οὐυ]οθ δυ08, οἱ συμ γορίθυβ [ἢ 
, 8010, οἱ δράσγο 606 δοίθὶ ἴῃ υἱοίογίδ, οἱ θχδιδηυηίιγ. 

8. ἘΛ χιὶΐ οοραάϊι! δυηὶ ἰῃ οοιροαϊΐθυ8 οδρίοηϊυν ἱπ ἢι- 
εἶδυδ ρδιρογίδιϊβ. 

9. Εἰ διηυπίδὈϊ οἷ Ορογὰ θογυτῃ οἱ ἀ6]]οἷᾶ ΘογυΏ, 400- 
πἰδπὶ νδιοθυηΐ.. 

10. δ86ἃ ᾿υδίαπη οχδυάϊοί, οἱ αἀἰχὶξ χυΐδ οσηγογίθηςι δὺ 
ἰηἰχυϊίδίο. 

11. δὲ δυάϊογίπι οἱ βογυίθγίηΐ, δορὶ εθυηὶ αἀ68 8005 ἰῃ 
Ὀοηΐ8, οἴ Δῆη08 δυ08 ἰη ἀξδοογίθυ8. 

12. Ττηρὶο8 Ὑ67Ὸ πο [δοὶξ βαῖ ο8 60 φυοὰ ποϊυογυηί βοίγο 
Ὀοπηίηυμι, οἱ φυοὰ οὐπὶ τηοηογοηίυγ ἱπουοαϊδη(68 ογδηΐ. 

13. Εἰ ΒΥΡοοΣ(δ6 οοΥγ6 ογάϊηδουηϊ (ΌΓΟΓΘΏῚ : ὨΟῺ ο]8Δ0)8- 
θυηὶ, υΐα ᾿ἰρανὶϊ 608. 

14, Μογίδιυγ ἜΓρῸ ἰη ̓ πυθηϊεῖθ δΔηΐπ)8 ΘΟΓΌΠ), οἱ Υἱΐδ 60- 
ΤΌΠῚ νυ ϊπογδαῖδ δ, Δηρ6}}8, 

15. 60 φυοᾶ ἐγ Βυϊανογυηί ἱπῆγτηυμῃ οἱ ἰηγδ!άσηι : ἰυἀϊΐ- 
οἰσπι ΥΟΓῸ Πιδηβυσίογι) Θχροησῖ. 

16. Εἰ βυρογάδοσρρί( [6 δ ογὰ ἰηἰπιΐοὶ, ΔΌΥ 8808 οἴ 50 δὰ Ὁ 
68, αἱ ἀφδοδηάϊξ πηοη88 ἰυἃ ρΙ]οηδ ρἰησυσαϊΐηθ. 

17. Νοη ἀοβοϊοί δυΐοπη ἃ 1515 Ἰυἀ οί, 
18. οἱ ἱγᾶ ΘΌΡΟΓ ἱπηρὶο08 ογἰΐ, μγορίογ πρὶ οἰδίδι ΠΏ: ΠΟΓΌΓΩ 

αυξ δοεὶρίουδηϊ ΒΌΡΟΓ ἰηἰχυϊ δι θυ. 
19. Νοη ἴα ἀγογίδί υοϊυπίαγία Ὠιθῃ8 ἃ ργϑοθ ἱμβγιηοστπι 

Οὔ ἰῃ ἠροοβϑἰ δῖ (μοτίηϊ, οἱ ομμηδ8 φυὶ ἰδηθηΐ ἔυ ΠΠυἀΐηθηι 
40. ΠΟΙΪ οχίγδῃογα ρῸῚ ποοίοπι, υἱ δϑδοοιάδηϊ ρορυ] τὸ 

1.15: 
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. 31. ἀλλὰ φύλαξαι μὴ πράξῃς ἄτοπα" ἐπὶ τούτων γὰρ 

ἐξείλω ἀπὸ πτωχείας. 
44. Ἰδοὺ ὁ Ἰσχυρὸς χραταιώσει ἐν ἰσχύϊ αὐτοῦ" τίς 

γάρ ἐστι κατ᾽ αὐτὸν δυνάστης; 
45. Τίς δέ ἐστιν ὁ ἐτάζων αὐτοῦ τὰ ἔργα, ἢ τίς ὁ 

εἰπών: "ἔπραξεν ἄδιχα; 
44. Νίνήσθητι ὅτι μεγάλα ἐστὶν αὐτοῦ τὰ ἔργα, ὧν 

ἦρξαν ἄνδρες. 
46. Πᾶς ἄνθρωπος εἶδεν ἐν ἑαυτῷ, ὅσοι τιτρωσχό- 

μενοί εἶσι βροτοί. 
46. Ἰδοὺ ὁ ἰσχυρὸς πολὺς, χαὶ οὐ γνωσόμεθα " ἀρι- 

θμὸς ἐτῶν αὐτοῦ, χαὶ ἀπέραντος. 
27. ᾿Αριθμηταὶ δὲ αὐτῷ σταγόνες ὑετοῦ, χαὶ ἐπιχυ-- 

θήσονται δετῷ εἰς νεφέλην. 
48. Ῥυήσονται παλαιώματα, ἐσχίασε δὲ νέφη ἐπὶ 

ἀμυθήτῳ βροτῷ. Ὥραν ἔθετο κτήνεσιν, οἴδασι ἣ χοί- 

τῆς τάξιν. Ἐπὶ τούτοις πᾶσιν οὐχ ἐξίσταταί σου ἣ διά- 
νοια, οὐδὲ διαλλάσσεταί σου ἣ καρδία ἀπὸ σώματος. 

40. Καὶ ἐὰν συνῇ ἀπέχτασις νεφέλης, ἰσότητα σχη- 
νῆῇς αὐτοῦ 

80. ἰδοὺ ἐχτενεῖ ἐπ’ αὐτὸν δὼ, χαὶ ῥιζώματα τῆς 
θαλάσσης ἐκάλυψεν. 

31. Ἔν γὰρ αὐτοῖς χρινεῖ λαοὺς, δώσει τροφὴν τῷ 
ἰσχύοντι. 

3, πὶ χειρῶν ἐχάλυψε φῶς, χαὶ ἐνετείλατο περὶ 
αὐτῆς ἐν ἀπαντῶντι. 

38. Ἀναγγελεῖ περὶ αὐτοῦ φίλον αὐτοῦ Κύριος, χτῇ- 
σις χαὶ περὶ ἀδιχίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΖ΄. 

ι. Καὶ ἀπὸ ταύτης ἐταράχθη ἢ λαρδία μου, καὶ 
ἀπεῤῥύη ἐχ τοῦ τόπου αὐτῆς. 

ἃ. Ἄχουε ἀχοὴν ἐν ὀργῇ θυμοῦ Κυρίου, καὶ μελέτη 
ἐκ στόματος αὐτοῦ ἐξελεύσεται. 

3. Ὑ ποχάτω παντὸς τοῦ οὐρανοῦ ἣ ἀρχὴ αὐτοῦ, χαὶ 
τὸ φῶς αὐτοῦ ἐπὶ πτερύγων τῆς γῆς. 

4. Ὀπίσω αὐτοῦ βοήσεται φωνῇ, βροντήσει ἐν φωνῇ 
ὕόδρεως αὐτοῦ" καὶ οὐχ ἀνταλλαξει αὐτοὺς, ὅτι ἀχούσει 
φωνὴν αὐτοῦ. 

6. Βροντήσει ὃ Ἰσχυρὸς ἐν φωνῇ αὐτοῦ θαυμάσια" 
ἐποίησε γὰρ μεγάλα ἃ οὐχ ἤδειμεν, 

6. συντάσσων χιόνι, γίνου ἐπὶ γῆς, καὶ χειμὼν ὅε-- 
ὃς, χαὶ χειμὼν δετῶν δυναστείας αὐτοῦ. 

γη. Ἔν χειρὶ παντὸς ἀνθρώπου χατασφραγίζει, ἵνα 
γνῷ πᾶς ἄνθρωπος τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν. 

8. Εἰςῆλθε δὲ θηρία ὑπὸ τὴν σκέπην, ἡσύχασαν δὲ 
ἐπὶ χοίτης. 

9. Ἐχ ταμιείων ἐπέρχονται ὀδύναι, ἀπὸ δὲ ἀκρωτη- 
ρίων ψῦχος. 

ιο, Καὶ ἀπὸ πνοῆς Ἰσχυροῦ δώσει πάγος. Οἰαχίζει 
δὲ τὸ ὕδωρ ὡς ἐὰν βούληται, 

11. χαὶ ἐκλεχτὸν χαταπλάσσει νεφέλη. Διασχορπιεῖ 
νέφος φῶς αὐτοῦ, 

12. χαὶ αὐτὸς χυχλώματα διαστρέψει, ἐν θεεβουλα- 
θὼθ, εἰς ἔργα αὐτῶν. Πάντα ὅσα ἂν ἐντείληται αὐτοῖς, 

18. ταῦτα συντέταχται παρ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς, 
ἐάν τε εἰς παιδείαν, ἐὰν εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ, ἐὰν εἰς ἔλεος 
εὑρήσει αὐτόν. 

14. Ἐνωτίζου ταῦτα, Ἰώθδ᾽ στῆθι νουθετούμενος 
δύναμιν Κυρίου. 

21. δοὰ ουγὰ Ὧ6 (Δοἴ88 ἱπἀϑοδηίία : Βυρογ [νἷ5 Θηΐπῃ εἰορίδιὶ 
ἃ ἱπορίδ. 

22. Ἑοοδ ΒογΙΐΒ τορογδθὶὶ ἴῃ (οὐ τυ 16 δι : χυΐὸ δηΐπὶ 
οϑί βἰουΐ 116 ροίδῃϑ" 

23. Ελ αυΐβ 65 αυἱ ἀἰδου ἰδὲ ὀρογὰ εὖυ8, δυῖ ᾳφυΐδ 65ὶ φυὶ 
ἀϊοδῖ : Εθοὶΐ ἰπ] 5.8} 

24. Μοιηθιίο αυΐᾶ πηδρτιᾶ διιηΐ Ορογὰ ο᾽υ8, ΄υογυμπ ἀοηιὶ- 
μαῖϊ δι υἱγί. 

25. Οπηηΐδ ᾿οπιῸ Υἱάϊί ἰῃ 'ρθ80, φυϊουχυς νυϊηοεαῖϊ βυηὶ 
ΤΩΟΓί8[68. 

26. Ἐοζο (γῇ 5 5, αἱ ΠΟΒΟΙΘΠ118 : ὨΠΊΘΓΟΌΒ ΔΠΠΟΓΈΠ) 
οἶδ, οἱ ἰηδηϊΐυ8. 

27. ΝυπηπογδΌ 168 δυιίΐδη) οἱ 3({1185. ρἰανὶδο, οἱ οἴωπάοηϊυτ 
δα ρἰυνίδηι ἰῃ 06. 

28. ΕἸυδηϊ δηιφυϊϊδίοβ, οὈυμπιδγαυθγυηῖϊ δυίΐδ) οὐ 68 
ΒΌΡΟΓ ἱπηυμηογδ Ὁ} Πομἶπο. Ἡογᾶπι Ὀσηβι Ὁ }ππηρη[ἰ8, οἱ 
δοϊυπΐξ οὐ }}}8 ογάΐηοι. [ἢ ἰδ ομλἶθυ8 πο οὈδίυροϑοϊ! δηΐ- 
πὴυ8 ἴ00.8., Ὡ66 Π»υ δίῃ Γ ΟΟΥ 011} ἃ ΟΟΓΡΟΓΘ. 

29. Εἰ 8] οοῃδί ογὶϊ οχίθῃβιο ουλρίβ, ταδὶ} ἰδίοιπι ἰδ νογ- 
ΔΕ 6]08 

30. 6006 Θχίοηαϊ!(, Βυρογ οὐ Εἀάο, οἱ γδάϊοθϑ πηδγβ οοῦ- 
ἰοχὶϊ. 

31. [ἢ οἱβ δηΐτῃ υἀϊοδθὴῖ ρορυϊοβ, ἀδοϊ! δβοδηὶ τδ]άο. 

32. Ιη τηδηΐθυ8 οοπίοχὶξ ᾿υπη6ῃ,, οἱ πηδηἀδνὶβ ἀ6 68 ἰῃ ος- 

ουγγοιῖὶ. 

33. Απηυπίίδὶ! ἀ6 60 δηνουπι δυσὶ Ὠοηλίηυδ, ροβδθδϑο 
οί ἀ6 ἱπ)υδι 8. 

ΟΑΡΌῚΤ ΧΧΧΥΠ. 

1. Εἰ δῷ πιδὸ ἰυγδίυπι 68. οοὐ θυ, οἱ οἰ Πχὶξ ἀ6 ΙσοῸ 
800. 

2. Αὐὰΐ δυάϊ!ἰοποπὶ ἰῃ ἱγὰ ἔυγογὶβ Ὀουίηὶ, οἱ πηράϊδίϊο 

ἀδ οἵα ο͵ἷυ.8 ορτοάϊοίυΓ. 
8. δυθδίοι υπίνογδαπι οὐ πὶ ργποὶρίυπι α͵.8, οἱ Ἰυγηθῃ 

οἷυ8 ϑυδίογ [88 ἰθγγῷ. 
ἅ, Ῥοκῖ δυπὶ Οἰδιμδηϊξ γόοθ, ἰοπδθὶξ ἰῃ τοῦθ δυρογ ἐδ 

8.25 : οἴ πο Θοπμηγυίδίί 6ὁ08, φυοηΐδη) διιάϊεί γοοδῃι 6). 

5. Τοπδδὶ ΒΟΥ 8 ἰῃ γ006 808 τ ΓΔ ΘΓ : (60 ΘΠ) Πλδρτιδ 
{8 ηοβοίοθϑιηυδ, 

6. ρῥγοὶρίθῃϑ εἰνὶ, 6ϑΐ0 δΌΡΕΓ ἰοῖτϑηι, οἱ ἰοηροδίδβ ρίυ- 
γἱο;, οἱ ἰοῃπηραδίδβ ρὶυνίδγυμ) ροίοϑίδι18 6}08. 

7. Ἰῃ πιδῆι οπηΐβ Πουληΐ8 δἰρηδί, υἱ δοἰδὶ οπιηΐϑ ΠοΠιΟ ἴῃ- 

βγη ϊδίρθιῃ βυιδῃ). 
8. Ιηἰτοίογυηΐϊ δυΐοπι οβίϊδε 8} ἰορτηοη, οἱ χυϊοτογαπὶ 

ΒΌΡΘΓ ΟὈ0116. 
9. Ὧο ῃγοιηρίυδγὶ ἰδ δυρεγγθηϊυπί ἀ0]ογ68, οἱ ἃν ὀχίγδῃμδὶ 

ρϑγιίθυ5 ἔγίχυβ. . 
10. Εἰ ἃ βρίγαίίομο Εογιἰβ ἀδὶξ ροῖα. Ουδογιδί δυίεπι 

δαυδῶ) αυδ} 6 γ {1} ρΙδουσγίξ, 
11. οἱ οἰθοίιαπι [ογμδὶ υῦ68. ὈὨϊδρεγροί πυθὴ] πὶ Ἰαόδηι 

α)υ5, 
12. οἱ ἰρδ6 εἰγουϊΐυβ ρογυογίοί, ἰῃ {πο θυ Δι Ποίἢ, ἰῃ ορογὰ 

δογαῃ). Οἰηηΐᾶ 4.85 πιδηἀδγογὶὶ 68, 
13. ἔφο οοπϑίϊίαἱᾶ δυηΐ Δ0 60 ΒΌΡ6Γ ἰαγγϑηι, δἰ 06 ἰῃ ἀΐδβοὶ- 

ΡἸϊηδπι, βίνα ἴῃ ἰογγᾶμη 518), 8 ἰῃ γί δογ ον ἰηνθηοῖ ουΠ|. 

11. Αὐγίθυϑ ρογοῖρα πόδο, 700 : δἰ8 οοπιηοπ 8 Υἱγία οι 

Ὀοιηϊη!. 



508. Οκ». 

15. Οἴδαμεν ὅτι Θεὸς ἔθετο ἔργα αὐτοῦ, φῶς ποιήσας 
ἐχ σχότους. 

16. ᾿Ἐπίσταται δὲ διάχρισιν νεφῶν, ἐξαίσια δὲ πτώ-- 
ματα πονηρῶν. 

17. Σοῦ δὲ ἣ στολὴ θερμὴ, ἧσυχάζεται δὲ ἐπὶ τῆς 
ς. 

᾿ 18. Στερεώσεις μετ᾽ αὐτοῦ εἰς παλαιώματα, ἰσχυραὶ 
ὡς ὅρασις ἐπιχύσεως. 

19. Διατὶ ξἰδαξόν με, τί ἐροῦμεν αὐτῷ; Καὶ παυ- 
.«σώμεθα πολλὰ λέγοντες. 

20. Νὴ βίόδλος ἣ γραμματεύς μοι παρέστηχεν, ἵνα 
ἄνθρωπον ἑστηχὼς χατασιωπήσω; 

Ὧι. Πᾶσι δὲ οὐχ δρατὸν τὸ φῶς, τηλαυγές ἐστιν ἐν 
τοῖς παλαιώμασιν, ὥςπερ τὸ παρ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ νεφῶν. 

42. Ἀπὸ βοῤῥᾶ νέφη χρυσαυγοῦντα, ἐπὶ τούτοις με- 
γάλη ἡ δόξα καὶ τιμ 

43, Παντοχράτορος, χαὶ οὐχ εὑρίσχομεν ἄλλον ὅμοιον 
τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ" ὃ τὰ δίκαια χρίνων, οὐχ οἴει ἐπαχούειν 
αὐτόν: 

24. Διὸ φοδηθήσονται αὐτὸν οἱ ἄνθρωποι“ φοθηθή- 
σονται δὲ αὐτὸν χαὶ οἱ σοφοὶ χαρδίᾳ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΒ’. 

ι. Μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι ᾿Ελιοὺν τῆς λέξεως, εἶπεν 
ὃ Κύριος τῷ Ἰὼόδ διὰ λαίλαπος καὶ νεφῶν᾽ 

ἃ.. Τίς οὗτος ὃ κρύπτων με βουλὴν, συνέχων δὲ ῥή- 
ματα ἐν καρδίᾳ, ἐμὲ δὲ οἴεται κρύπτειν; 

8. Ζῶσαι ὥςπερ ἀνὴρ τὴν ὀσφύν σου" ἐρωτήσω δέ 
σε, σὺ δέ μοι ἀποχρίθητι. 

., Ποῦ ἧς ἐν τῷ θεμελιοῦν με τὴν γῆν; Ἀπάγγειλον 
δέ μοι εἰ ἐπίστη σύνεσιν. 

5. Τίς ἔθετο τὰ μέτρα αὐτῆς, εἰ οἶδας; Ἦ τίς ὁ ἐπα- 
γαγὼν σπαρτίον ἐπ᾽ αὐτῆς; 

6. ᾿ἘΞπὶ τίνος οἱ χρίχοι αὐτῆς πεπήγασι; Τίς δέ ἐστιν 
ὃ βαλὼν λίθον γωνιαίον ἐπ᾽ αὐτῆς; 

7. Ὅτε ἐγενήθησαν ἄστρα, ἤἦνεσάν με φωνῇ μεγάλῃ 
πάντες ἀγγελοί μου. 

8. Ἔφραξα δὲ θάλασσαν πύλαις, ὅτε ἐμαίμασσε ἐχ Ϊ 
χοιλίας μητρὸς αὐτῆς ἐχπορευομένη. 

9. ᾿Εθέμην δὲ αὐτῇ νέφος ἀμφίασιν, ὀμίχλη δὲ αὐὖ- 
τὴν ἐσπαργάνωσα. 

1ο. ᾿Ἔθέμην δὲ αὐτῇ ὅρια, περιθεὶς χλεῖθρα καὶ πύ- 
ας. 
π. Εἶπα δὲ αὐτῇ: Μέχρι τούτου ἐλεύση, καὶ οὐχ 

ὑπερδήση, ἀλλ᾽ ἐν σεαυτῇ συντριθήσεταί σου τὰ χύ- 
ματα. 

1. Ἦ ἐπὶ σοῦ συντέταγα ος πρωϊνόν; Ἕωςφό- 
δὲ εἶδε τὴν ἑαυτοῦ ἘΠ Σ ΘΗ Ὦ Ἢ 

13. ἐπιλαθέσθαι πτερύγων γῆς, ἐχτινάξαι ἀσεδεῖς 
ἐξ αὐτῆς; 

ι4. Ἦ σὺ λαδὼν γῆν πηλὸν ἔπλασας ζῶον, χαὶ λα- 
λητὸν αὐτὸν ἔθου ἐπὶ γῆς; 

ι6. Ἀφεῖλες δὲ ἀπὸ ἀσεδῶν τὸ φῶς, βραχίονα δὲ 
ὑπερηφάνων συνέτριψας; 

16. Ἠῆῖλθες δὲ ἐπὶ πηγὴν θαλάσσης, ἐν δὲ ἴχνεσιν 
ἀβύσσου περιεπάτησας; 

17. Ἀνοίγονται δέ σοι φόδῳ πύλαι θανάτου, πυλυ»- 
ροὶ δὲ ἄδου ἰδόντες σε ἔπτηξαν; 

18. Νενουθέτησαι δὲ τὸ εὖρος τῆς ὑπ᾽ οὐρανόν ; 
᾿λνάγγειλον δή μοι, πόση τίς ἐστι, 

ΧΧΧΥΙΙ. ϑί 

ἴ5. δείιηυβ ΄υΐδ ροβυΐϊῖ Ποὺ Οροῖὰ 80υ8, ουπὶ (Δοργαί ἰὰ- 
πγθη ἀδ ἰδηο γἷβ. 

16. δεἰῖ δυΐριῃ αἰ Πογθη δ) πο ίτπι,, οἱ ἰηροηίε 8 ἸΑΡΘ 08 
ΤΩ ΔΙΟΓΊΏ,. . 

17. Ταμδ ΥΟ1Ὸ 5[0]8 68. οδ] δ, φυϊοϑεὶξ Ὑ6ΓῸ ΒΌΡΟΓ ἰογτᾶπι. 

18. Εἰττηδίϊοηθϑ οὐπλ 60 ἰῃ δηι χυϊΔί68, γα] δ οἱ υἱβὶο 
οἴυδίοηΐδ. 

19. Οὐυδτα ἀοοδ πι6, αυϊὰ ἀϊοδηλυβ οἷ" ΕΪ Γοχιυϊοϑοδιηι8 
ταυ}18 ἀϊοοη 68. 

20. Νυῃαυϊὰ 06. οἱ βογὶθα 811 τ, υἱ δἴδη8 ἰδοίδη) 
Ποπη οὶ ἴδοογο ἢ 

21. Ομπηΐδυβ δυΐδπι ΠΟῺ 681 Υἱβὶ 116 Ἰυμθῃ, δρίοηάϊυ 
681 ἰπῃ δηιαυϊ δι θυϑ, δίουϊ φυοὰ Δ 60 βυροῦ ἢυῦ68. 

22. ΑὉ δαυϊΐοηθ ὩΠ068 ΟΟΙοΓΪ8 δυγοὶ, ἴῃ ἢὶβ πιᾶρῃδ οβὶ 
Εἰογία οἱ ΠΟΏΟΥ 

23. Οἰμηἰροίοη(Ἶ8, οἱ Ποὴ ἱπυδηΐηθι!8 Δ] 0 δἰ τ θὰ Ὑὶγ- 
(υἱἱ οὐι8 : φυὶ )υ5ία )υάϊοαί, πο Ῥυΐδ8 ὀχδυάϊγα ουμ ἢ 

24. Ῥτγορίογοξ {ϊπιοδυηΐ ουπ ΠΟΙ 65 : πο υπΐί φυοαυο 
ΘΌΠ) Οἱ δδρίοηΐ68 οΟΓά6. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΥΎΙΠ. 

1. Εἰροδβίᾳιιδη φυϊον! ΕἸ} 8 Ιοχυὶΐ, ἀἰχὶί οπιίηυ8 δα 500 
ΡΕΥ ἰυγϊηοῖλ οἷ ηι0 68 : 

2. Ου8 681 ἰδ ᾳφυΐ οοἷἰδί πη6 ΘΟὨβ πη, ΘΟΠ 6 ἢ 8 Δ ΘΠῚ 
ΒΟΓΙΏΟΏ6Β ἰῃ οογάδ, οἱ [η6 ρυϊδί οοἸδΓγοΡ 

3. Αὐοίηρογα ἰδιῃηυδη Υἱγ ἰδυπλ ἰυυσ : ἱπίογγοαθο 
δυίΐοτῃ ἴα, ἰᾳ: δυίοτη γοβρομάδ ἡ ιὶ. 

4, Οϑὶί 6γδ8 οὔὐηὶ Πιπάδγοη ἰδργδη } [Πα ϊοδ δυΐοιῃ Π}}}}ι} δἱ 
ποϑίϊ βεϊθης ἀπ. 
.8. Ουΐδβ ροδυΐϊξ ΠηΘηβυΓα8 6)0.8, 8 ποδίϊ "Ὁ Αὐυἱ αυΐϑ οδἷ αιυΐ 

ἰηάυχὶϊ ΒΌΡΟΓ ὁᾶπ πὶ οὐ] π Ὁ 

6. ϑι:!:ρογ χυοά εἰγου!! 6}..8 χὶ ϑυηΐ} Ουἱβ 65. δυΐδῃῃ χαυὶ 

τηΐδιί ἰαρίἀ6μ1 δημυ!αγοηι βυρογ ὁ8Π} Ὁ 

7. Οὐυδηάο (δοίδ ϑυπηὶ βἰάογα, ἰαυσδυογιηΐ π6 γο0 6 Πι8- 

88 ΟἴΏΠ66 δΔηροὶΐ τρί. 
8. ΟΟποΙυδὶ δυίοπη ρογί 8 ΠπηδΔγΓ6, οὐηλ ἰγοηογοῖ οχ υΐογο 

τΑδίΓΪΒ δῦ Θρτοα!6Ώ8. ᾿ 
. 9. Ροβυΐ δυίΐδη οἱ Πυθοῖ Ορουδηίυπι, οἱ ὨΘ θυ ᾳυδϑὶ 
[λϑοὶα οὔνυοῖυί {ΠΠπά. 

10. Εἰ ροϑυὶ {1 ἰϑγηνθο 8, αἰγοι μα ρο ἢ 8 Οἰδυδϑίγα οἷ ροῦ- 
(88. 

11. Εἰ ἀϊχὶ οἱ : Ηυουδχαθ τυϑηΐθβ, οἱ ποὴ ἰγδηϑὶ 8, βοὰ 
ἴῃ (6 ἦρθο οΘομμηἰηυοπίυγ Πυοίυβ ὁ 

1. Αὐἱ υπηχυϊὰ ἰθουμα ᾿ἰυδδῖ οοηβείυἱ τηδίΠ]ηδλπιὉ} Εἰ 

ΘΟΘΠΟΥΪ Ἰυοίίογ ογάϊηθι βυυπι, 
13. Δρργοιθηθγο ῬΘΏΠ 85 ἴογγδθ, Θχουίογο ἱπηρὶ08 ὁχ θα ἢ 

14. Αὐἱ ἰὰ βυϊηθη8 ἰογγδπὶ ἰαΐπι ρἰδβηιδϑίΐ δηίπλαὶ, οἱ 
ἰἀοποιιηι δὶ Ιοφυθηάυπι ΘΠ ροδβυ δι! ΒΌΡΟΓ ἰοΓτΆ.Ὼ ἢ 

15. Εἰ Δ βίυ} 1511 ἃ} ἱπηρ 8 Ιυσοα, οἱ Ὀγδοβίιιπ) βυρογθο- 

Τυμ) οι 181}} 
16. Αὐἱ νϑηϊβιὶ δὰ (οηίοπι τηλγὶ8, δυί ἰῃ υδβιϊὶ ἰδ ΔΟγ 88 

δι δυ 4511} 

17. Αὐἱ εἰδΐ δρογίυπίυτγ πιοῖυ ρογίδο πιογίβ, δαΐ [δηἰίοΓοδ 

ἰηἰοΓηΐ Υἱάθηίος ἴ6 ἐπηυοπιηῖ 
(8. Αὐἱ οορπον 81 Ἰαϊυἀΐῃοηη οὐυ8 40.188 δὺ οΟἷο Νᾶγτὰ 

ΟΓΒΟ τὶ, φυδηίΐδηδηι δἰῖ, 
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19. ποία δὲ γῇ αὐλίζεται τὸ φῶς; σχότους δὲ ποῖος 
ὃ τόπος; 

30. ΕἸ ἀγάγοις με εἰς ὅρια αὐτῶν, εἰ δὲ χαὶ ἐπί- 
στασαι τρίδους αὐτῶν: 

21. οἶδα ἄρα ὅτι τότε γεγέννησαι, ἀριθμὸς δὲ ἐτῶν 
σου πολύς: 

5. Ἦλθες δὲ ἐπὶ θησαυροὺς χιόνος, θησαυροὺς δὲ 
χαλάζης ἑώραχας; 

28. Ἀπόχειται δέ σοι εἰς ὥραν ἐχθρῶν, εἰς ἡμέραν 
πολέμων καὶ μάχης; 

84. Πόθεν δὲ ἐχπορεύεται πάχνη, ἣ διασχεδάννυται 
νότος εἰς τὴν ὑπ᾽ οὐρανόν; 

45. Τίς δὲ ἡτοίμασεν δετῷ λάδρῳ ῥύσιν, ὁδὸν δὲ χυ- 
δοιμῶν, 

χ26. τοῦ δετίσαι ἐπὶ γὴν οὗ οὐχ ἀνὴρ, ἔρημον οὗ οὐχ 
ὑπάρχει ἄνθρωπος ἐν αὐτῇ, 

41. τοῦ χορτάσαι ἄδατον καὶ ἀοίκητον, καὶ τοῦ ἐχ- 
θλαστῆῇσαι τερον χλόης. 

48. Τίς ἐστιν δετοῦ πατήρ; Τίς δέ ἐστιν δ τετοχὼς 
βώλους δρόσου, 

49. ἐκ γαστρὸς δὲ τίνος ἐκπορεύεται ὃ χρύσταλλος, 
πάχνην δὲ ἐν οὐρανῷ τίς τέτοχεν, . 

80. ἣ χαταθαίνει ὥςπερ ὕδωρ ῥέον; Πρόςωπον ἀσε- 
θοῦς τίς ἔπτηξεν; 

81. Συνῆχας δὲ δεσμὸν Π)ειάδος, καὶ φραγμὸν 
Ὠρίωνος ἤνοιξας; δ᾽ 

82. Ἦ διανοίξεις Μαζουρὼθ ἐν χαιρῷ αὐτοῦ, χαὶ 
Ἕσπερον ἐπὶ κόμης αὐτοῦ ἄξεις αὐτά; 

38. ᾿Επίστασαι δὲ τροπὰς οὐρανοῦ, ἢ τὰ ὑπ᾽ οὐρα- 
νὸν ὁμοθυμαδὸν γινόμενα; 

84. Καλέσεις δὲ νέφος φωνῇ, καὶ τρόμῳ ὕδατος λά- 
ὄρου ὑπαχούσεταί σου; ' 

36. Ἀποστελεῖς δὲ χεραυνοὺς χαὶ πορεύσονται; 
᾿Εροῦσι δέ σοι: Τί ἐστι; 

86. Τίς δὲ ἔδωχε γυναιξὶν ὑφάσματος σοφίαν, ἣ ποι- 
χιλτιχὴν ἐπιστήμην; 

87. Τίς δὲ ὃ ἀριθμῶν νέφη σοφίᾳ, οὐρανὸν δὲ εἰς γῆν 
ἔχλινε; 

88. Κέχυται δὲ ὥςπερ γῆ κονία, κεχόλληκα δὲ αὐτὸν 
ὥςπερ λίθῳ χύβον. 

80. Θηρεύσεις δὲ λέουσι βορὰν, ψυχὰς δὲ δραχόν- 
των ἐμπλήσεις; 

40. Δεδοίκασι γὰρ ἐν κοίταις αὐτῶν, κάθηνται δὲ ἐν 
ύλαις ἐνεδρεύοντες. 

4“. Τίς δὲ ἡτοίμασε χόραχι βοράν; Νεοσσοὶ γὰρ αὐ- 
τοῦ πρὸς Κύριον χεχράγασι πλανώμενοι, τὰ σῖτα ζη- 
τοῦντες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΘ'. 

ι. Εἰ ἔγνως χαιρὸν τοχετοῦ τραγελάφων πέτρας, 

ἐφύλαξας δὲ ὠδῖνας ἐλάφων, τς 

4. ἠρίθμησας δὲ μῆνας αὐτῶν πλήρεις τοχετοῦ αὐ- 

τῶν, ἀὀΐινὰς δὲ αὐτῶν ἔλυσας, 
8. "ἐξέθρεψας δὲ αὐτῶν τὰ παιδία ἔξω φόθον, ὠδῖνας 

δὲ αὐτῶν ἐξαποστελεῖς : 
(. Ἀποῤῥήξουσι τὰ τέχνα αὐτῶν, πληθυνθήσονται 

ἐν γεννήματι᾽ ἐξελεύσονται, χαὶ οὐ μὴ ἀναχάμψουσιν 
αὐτοῖς. ; 

5. Τίς λέ ἔστιν ὁ ἀφεὶς ὄνον ἄγριον ἐλεύθερον, δε- 
σμοὺς δὲ αὐτοῦ τίς ἔλυσεν; 

19. δυῖ ἰῃ 4.8 ἰογτὰ ᾿}Δ 16. Ιαχ » δυὶ φυΐδ ἰΘὨΘὈγαγυμ 10- 
οὐϑ ἢ 

20. δὶ ἀμοθ8 πη6 ἰῃ ἢπ68 εογυπ), ᾳυρὰ δἰ οἱ ποϑιὶ βϑηιν δα 
Θογυμὶ : 

21. ὨΟΥ͂Ϊ ἰρίίυγ 4υΐδ ἰυπο πδίῃ8 68, οἱ ὨυΠΊΟΓῸ 8 ΔΏΠΟΓΕΠῚ 
[υογυμι πηι} 08 ἢ 

22. Αὐυἱ γϑηΐβιὶ ἰῃ {Ποβαυγοϑ ἰἱ8, δαί ᾿ποβδῦτοΒ γδηὰϊ- 
εἶδ υἱά  β( ἢ 

23. Εἰ γοροβὶϊδ βυπὶ {{0ὲὶ ἰῃ ἰοιηρυϑ ἱπὶ πιοογυμα, ἰη ἀΐδια 
ΒΟ Ιογυπι οἱ ρυρσηεοῦ 

24. ὕμπάς δυΐοτῃ ργοοραϊξ ργυΐμδ, δυὶ ἀὐβρογαίΓ δαβίος 
ἰῃ οὯπ) φυς βυῦ οαἱοῦ 

25. Ουἱἷδ δυίΐδηι ρΓδΡάΓγΑΥΪ ἤαχυπὶ ναὶ ρ]ανίξο, δὲ νυἱδιη 
ἰριηροϑίαίυμ, 

46. υἱ ρἰυδὶ Βυρδν ἴδγγδῆῃ υδὲὶ ΠΟῺ 6ϑἱ υΥἱγ, ἀθδοσίυπι υδὶ 
ΠΟΙ 6δί θη ἰῃ 60, 

27. υἱ δδ[16ἱ ἰηνίδπι οἱ ἰδ Δ᾽ θη, οἱ υἱ ρεγτηἰποί οχὶ- 
ἴυβ ΠΟΓΌ66 Υἱγϑη 8. 

28, Ουἱ8 68ΐ ρΙυνίοο ῥδίογ ἢ Εἰ αυΐβ 661 χυὶ ρορογὶ! σίοθδ8 
ΤοΥίβ, 

29. οἱ ἀθ ουΐυ8 υἱοζο ργοοράϊὶ ρἰδοίθβ, δυὶ ργυίΐπδηι ἰῃ 
ΟΟἸΟ 4υΐβ ρορογίϊ, 

30. φυδ ἀοϑοδηάϊ βίουΐ δαυᾶ ἤθη Ἐδοίοιῃ ἱπηρὶΐ χυΐβ 
δχίογγυϊ! Ὁ 

31. Αἥὔἷἱ ἱμιο!!οχίβιὶ ποχῦπὶ Ῥ]εἰδάΐθ, εἰ βαρίυπι Οτγοηὶβ 
ΔΡΟΓυΐδι ἡ ' 

32. ΑὮἢ δρουΐίθβ Μδζϑροίὶ ἰῃ ἰϑιροζα δῦ0, οἱ ὙΔΒρΟΓΌΩΣ 80- 
ΡΕῚ ΟὐΠ)8Π 6᾽08 ἀμΠο68 6ἃ ' 

33. 568 δαΐθπι οομμπλυίδίίομθβ οἱ, δὰϊ φυ8) 80} οὐὔἰο 
8Π}}}} δοΐδ 

834, ὙοοΔΌΐΒ δαΐοπι Πυθα πὶ τοος, οἱ ἰΓΟΙΏΟΓΘ Δ4085 γδὶπὰδο 
οναοάϊοϊ εἰ0ὶ} 

35. ΜΙ[(68 αὐυΐοηῃ (ηἰηδ οἱ ἰθυηῖ 9 Ααἱ ἀϊοοηί (ἰδὶ : Οαἱὰ 
οδὶ 

36. Ουἱβ δυίΐοπη ἀραϊὶ τηυ]ογ θυ ἰοχίαγεο δαρίοηςΐδη), δυὶ 
γαγίορδηάὶ βοϊδηςδη) ἢ 

37. Αὖὐἱ φυΐβ 651 φυὶ πΠαῃιογοὶ 0} 08 δδρίοπίία, οἱ οἰ 
ἰῃ (δΥγδ πη) ἰπΟἸ ΠΑΥΪ ἢ 

38. Ὀϊυδϑυδ 6δὲ δυΐθηι δίουϊ ἰογτ οἰηΐδ, οἱ δρφιαἰἱπδτὶ 
οὐ βίου Ἰαρίἀ6 ουδυπι. 

89. Αὐἱ νρηδθογὶϑ Ἰθοηΐδυδ ὁϑοδηλ, δαὶ δηΐπ)λ8 ἀγδοοῃῦ 
Τορ  Θ 89 

40. Τί υοευηΐ οηΐ ἰη ΟΡ υ8 805, οἱ ϑοάοπῇ ἴῃ δΥΪΥὶ8 
ἰηδιἰδηῖ63. 

41. Ουΐβ δυΐδη) ργβρδγαυὶΐ ΟΓΎΟ οϑοδι ὃ ῬῈΠὶ οηΐπη οὖ 
δὰ δοπιίηυτη οἰδιμδυθγυηί ογδηίθϑ, οἰἱθαγία φυδογθηίθ8. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΙΧ. 

1, 8] οορῃουἝδιὶ ἰϑρυβ ραγίθηδὶ ἰγαροϊδρθογοῦ) μοῖγῶ, 
δ  ῥρϑγίι}8 Οογυδγυπ) ουϑίοαϊδιϊ, 

2. οἷ πυπγογαβίϊ ΓΘ η968 ὀδγιηι Ὀἰθη08 ὈΑΥΪΌ5 ΘΔΙΌΓΗ, οἱ 
ἀοἴογθβ θαγυτ) 80] Υἱβίΐ, 

38. οἱ πυϊγίδιϊ ἰπηυοΒ θδιτιπ) δἰηδ πηδῖυ, οἴ ραγίυϑ ΘᾶΓΌΠι 
οἰ 69" 

4. ΑΡγυϊηροηΐ 5008 β]108, τυ Εἰ ρ σα Ὀυοίυ ἰῃ ρερίηχίηο : 
οχίρυηί, οἱ ποη γουογίοηϊογ οἷβ. 

5. Ουἱΐδ δυΐοτῃ 651 φυΐ ἀἰϊπιϑἰῖ ὁρδργυηι ᾿ἰθογυπι, οἱ Υἱδοιι- 
: [8 ο}8 4} τοδο Υἱἱ ἢ 
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6. Ἐθέμην δὲ τὴν δίαιταν αὐτοῦ ἔρημον, χαὶ τὰ 
σχηνώματα αὐτοῦ ἁλμυρίδα. 

7. Καταγελῶν πολυοχλίας πόλεως, μέμψιν δὲ φορο- 
λόγου οὐχ ἀχούων. 

8. Κατασχέψεται ὄρηνομὴν αὐτοῦ, χαὶ ὀπίσω παν- 
τὸς χλωροῦ ζητεῖ. 

9. Βουλήσεται δέ σοι μονόχερως δουλεῦσαι, ἢ χοι- 
μηθῆναι ἐπὶ φάτνης σου; 

(0. Δήσεις δὲ ἐν ἱμᾶσι ζυγὸν αὐτοῦ, ἣ ἑλχύσει σου 
αὔλαχας ἐν πεδίῳ; 

τι. Πέποιθας δὲ ἐπ᾽ αὐτῷ, ὅτι πολλὴ ἢ ἰσχὺς αὐτοῦ, 
ἐπαφήσεις δὲ αὐτῷ τὰ ἔργα σου; 

18. Πιστεύσεις δὲ ὅτι ἀποδώσει σοι τὸν σπόρον, εἷς- 
οἴσει δέ σου τὸν ἅλωνα; 

18. Πτέρυξ τερπομένων νεέλασσα, ἐὰν συλλάδῃ 
ἀσίδα χαὶ νέσσα" 

14. ὅτι ἀφήσει εἰς γῆν τὰ ὠὰ αὐτῆς, χαὶ ἐπὶ χοῦν 
θάλψει" 

16. καὶ ἐπελάθετο, ὅτι ποῦς σχορπιεῖ, χαὶ θηρία 
ἀγροῦ καταπατήσει. 

ιὉ. Ἀπεσχλήρυνε τὰ τέχνα ἑαυτῆς, ὥςτε μὴ ἑαυτήν’ 
εἷς χενὸν ἐχοπίασεν ἄνευ φόθου. 

17. Ὅτι κατεσιώπησεν αὐτῇ ὁ Θεὸς σοφίαν, χαὶ οὐχ 
ἐπεμέρισεν αὐτῇ ἐν τῇ συνέσει. 

18. Κατὰ χαιρὸν ἐν ὅψει ὑψώσει, χκαταγελάσε αι 
ἵππου χαὶ τοῦ ἐπιδάτου αὐτοῦ. 

19. Ἦ σὺ περιέθηκας ἵππῳ δύναμιν, ἐνέδυσας δὲ 
τραχήλῳ αὐτοῦ φόδον: 

20. Περιέθηκας δὲ αὐτῷ πανοπλίαν, δόξαν δὲ στη- 
θέων αὐτοῦ τόλμη. 

21. Ἀνορύσσων ἐν πεδίῳ γαυριᾷ, ἐχπορεύεται δὲ εἰς 
πεδίον ἐν ἰσχύϊ. “Ν᾿ 

42. Συναντῶν βασιλεῖ χαταγελᾶᾷ, καὶ οὐ μὴν ἀπο- 
στραφῇ ἀπὸ σιδήρου. 

432. ᾿᾽Επ᾽ αὐτῷ γαυριᾷ τόξον χαὶ μάχαιρα, 
44. καὶ ὀργὴ ἀφανιεῖ τὴν γῆν᾽ χαὶ οὐ μὴ πιστεύσει, 

ἕως ἂν σημάνη σάλπιγξ. 
45. Σάλπιγγος δὲ σημαινούσης, λέγει Ἐδγε" πόῤῥω- 

θεν δὲ ὀσφραίνεται πολέμου σὺν ἅλματι καὶ χραυγῇ. 
46. Ἔχ δὲ τῆς σῆς ἐπιστήμης ἕστηχεν ἱέραξ, ἀνα-- 

πετάσας τὰς πτέρυγας, ἀχίνητος, χαθορῶν τὰ πρὸς 
γότον:; 

47. Ἐπὶ δὲ σῷ προςτάγματι ὑψοῦται ἀετὸς, γὺψ δὲ 
ἐπὶ νοσσιᾶς αὐτοῦ χαθεσθεὶς αὐλίζεται, 

23. ἐπ᾽ ἐξοχῇ πέτρας, καὶ ἀποχρύφῳ; 

409. Ἐχεῖσε ὧν ζητεῖ τὰ σῖτα, πόῤῥωθεν οἱ ὀφθαλμοὶ 
αὐτοῦ σχοπεύουσι. 

30. Νεοσσοὶ δὲ αὐτοῦ φύρονται ἐν αἵματι: οὗ δ᾽ ἂν 
ὦσι τεθνεῶτες, παραχρῆμα εὑρίσχονται. 

: 81. Καὶ ἀπεχρίθη Κύριος ὃ Θεὸς τῷ Ἰὼόδ, καὶ 
εἰπε’ 

82. Μὴ χρίσιν μετὰ Ἰχανοῦ ἐχκλίνει; ᾿Ελέγχων δὲ 
Θεὸν, ἀποχριθήσεται αὐτήν. 

22. Ὑπολαδὼν δὲ Ἰὼδ, λέγει τῷ Κυρίῳ" 
44. Τί ἔτι ἐγὼ κρίνομαι, νουθετούμενος καὶ ἐλέγχων 

Κύριον, ἀκούων τοιαῦτα οὐθὲν ὦν; ᾿Εγὼ δὲ τίνα ἀπό- 
χρισιν δῶ πρὸς ταῦτα; Χεῖρα θήσω ἐπὶ στόματί μου. 

θήσω. 
886. Ἅπαξ λελάληχα, ἐπὶ δὲ τῷ δευτέρῳ οὐ προς- 

6. Ῥοϑεΐ οηἰπη Δ δίϊ δ 6)08 ἀοδογίυμι, οἱ ἰδ πιᾶ- 
ουΐα οἷυ.8 54]ϑυρίποη). 

7. Ἰγγἀθηβ τηυδ8 ἰυγῦδ8 Οἰν  δῖῖδ, οἱ ΖαοΓο δ) οχδοίογίς 
ΟῚ δι 6η8. 

8. Οὐοηβίἀογδ ἐ πηοηίθ5 Ῥ8ϑΟιδπη) ϑύδηη, οἱ ροβί Οῃ6 Υἱ- 
τά χυδγίί. ἢ 

9. οϊοῖ δυΐδηγ ΠΙΟΠΟΘΘΙῸΒ ΒΟΓΥΪΓΟ {Π0Ὶ, δυΐ ἀογχιίηΐγο βῃ- 
ΡΟΓ Ῥγῶβορο ἰυη} Ὁ 

10. Εἰ Πρ Ὀΐ8 1 ἸοΥὶβ Ἰυσαα α͵ὰ8, δαΐϊ ἀποοί βυϊοος ἴποο 
ἰῃ οἀπροῦ 

11. Οοπῇ ἀΐβ δι ΐοπ) ἰῃ 60, χυΐδ τηυ]ΐ8 οδὲ Υἱγίυ8 οἷυ.5, οἱ 
ἀϊτλ {15 οἱ ορογὰ ἰυἃ ὃ 

11. Ελ ογοάθ8 χυΐὰ γοἀ αὶ ΕὈΪ δοπηρηίΐοηι, οἵ ἰῃ ἀγϑᾶπι ἴδ Πὶ 
ἰηίογοί ἢ 

13. Ῥοημδ ᾿ξδἰδηζίυη) π6618588, δὶ οοηοδρογὶὶ 58ἰἀδ οἱ 
ὨΘ888 : 

14. ᾳυοὰ τοϊηχασί ἰη ἴογτα ΟΥ̓ δυ8, οἱ ἰῃ ῬΠΙΘΓΘ Οδ[6- 
[λοϊοῖ: 

156. οἱ ΟὈ] ἃ οδὲ, φυία ρ65 ἀϊδρογάεοϊ, οἱ Ὀοδίΐδ ἀρτὶ οοη- 
ου]οδθυηί. 

16. Ονάυγαν!ί 81108 δυ08, υἱ ὨΟΩ 86  ρ88}) : ἐγυϑίγα 184 00- 
ΥΥΪΐ οἷπο {ἰΠΟΓΘ. 

17. Ουἱδ ἰᾶσογο ἔδοὶϊί οἱ θυ8 δδρίθηϊ8πι, οἱ ΠΟ; ράΓΕ 8 
681 οἱ ἴῃ ἱη(6]]οοῖα. 

(8. Οὐ διογὶϊ ἰδρυβ ἰῃ δ᾽ πὶ Θχδιίδυΐξ, ἱττι ἀοδὶξ 
οαυυπὶ οἱ ἀϑοδηβογρίη 6}}8. 

19. Αἢ ἴυ οἰγουμ) θα 811 ὁαθ0 Υἱγίυΐοπι, οἱ ἱπάαΐδί(ὶ Ο0]- 
ἴυμ) 6115 {ἱπιογα ἢ 

40. Εἰ εἰγουμπηροϑυΐἐι! οἱ ἀγιμδίυ γα, οἱ φογίδπη ρϑοίογα πὶ 
6᾽08 διάδοϊα". | 

41. Ἐοάϊθη8 ἰῃ Ολπιρο ἰυχυτίαϊ, οἴ ργοοράϊξ ἰῃ ὁδιηραπ ἰῃ 
γἰγίυϊο. ᾿ 

22. Οὐουγοἢ8 τορὶ ἀστοὶ, π6 0 86 ἀνοιδί ἃ ἴδυγο. 

23. ϑυροῦ ἰρβῦπ ραυάοῖ ἀγοὺβ οἱ σἰδάϊι8, 
44. οἵ ἰγδουηάϊα αγογιεῖ ἰδγγδηὶ : Ω60 ογοαοί, ἀοηθο 8: 6ηΐ" 

βοδγυογὶί 08. 

45. συμ δυίοπ) (δᾶ δἰσηϊδοαγνογὶί, ἀἰοὶς Ευρα : οἵ ργοουϊ 
οὐἀογδίυγ ρυρηᾶπ) ουπ| 88110 οἱ ΟἸΔΠΊΟΓΘ. 

26. Εχ ἴυδ Υόγο δείθηίίδ δίοιξ δεοὶρ [6 Γ, Οχρδ 518 ρθηπίβ, 
ἱπηπ ὲ}18, γοϑρί οἰ ἢ χυῶ δά δυϑίγτυη" 

47. Αἴᾳχυδ ἴυο ργδοοορῖο ὀχδ! ἰδίαν δα 0}, δυῖ Υ ΠὉΓ δι ροΓγ 

πἰάυμη δυι ϑούεη8 Ἰογδίιαγ, 

28. ἰῃ 8ιπγηλ δῖ6 ρεΐγα, οἱ δρβοοηά ο» 

49. Οὐχ ἰδὲ Πιογὶς φυφγὶ ̓  680848, ἸΟηθ6 ΟΟΕ]} 6}ι.8 ϑρθου- 
ἸδηίυΓ. 

30. Εἰ ρυ0}} οὐυ8 ὀΘομβρογρυηίυγ ἰῃ βδηρυΐπο : Ὀθουπιχθ 8 
δυίοιῃ {πογίηϊ ὁδάδνυογα, σοπίρϑί ἢ γορογ υηίυΓ. 

841. Εἰ γοϑροῃάϊξ δοπιίηι8 Πδυ5 δὰ 20}, οἵ ἀϊχὶξ : 

32. Νυτησυϊὰ ᾿παϊείπι οὐπὶ Οπιηίροίοηϊο ἀφο! παι} Εἰ 
δζυθηβ Ὠαυη), τοβροηθἰϊ. 

33. Ἀεβροηῃάδῃϑ δυΐθπι 200, ἀϊοὶῖ ΠΟΠΊΪΏΟ : 

34, Ουἱὰ δάῃυς 690 ᾿ἀΐοον, οφοπιπιοη (8 οἱ ἀγζυθῃ8 Ὠο- 
ταΐπυπι, δυάΐθηβ (8118 ουπὶ πἰ }}} 51π|} ΕΟ γθγὸ φυοὰ ΓοΒροΟη- 
86) ἀ8}00 δὰ δ. Μϑηυπ ροηδη) δὰ 08 Πη6ΌΠ). 

35. 86126] ἰοουΐυ8ϑ δυϊ, οἱ ἰἰοτα ἢ) Ποη 8 οἶδ Π,. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Μ΄. 

ι. Ἔτι δὲ ὁπολαδὼν ὁ Κύριος, εἶπε τῷ Ἰὼδ ἐκ 
τοῦ νέφους" 

.. Μὴ, ἀλλὰ ζῶσαι ὥςπερ ἀνὴρ τὴν ὀσφύν σου, ᾿ 
ἐρωτήσω δέ σε, σὺ δέ μοι ἀπόκριναι. 
ῬᾺ Μὴ ἀποποιοῦ μου τὸ πλιμν, Οἴει δέ με ἄλλως 

σοι χεχρηματιχέναι, ἐνα ἀναφανῇς δίκαιος; 
4. Ἦ βραχίων σοί ἐστι κατὰ τοῦ Κυρίου, ἢ φωνῇ 

χατ᾽ αὐτοῦ βροντᾶς; 
δ. Ἀνάλαθε δὴ ὕψος χαὶ δύναμιν, δόξαν δὲ καὶ τι- 

μὴν ἀμφίασαι. 
8. Ἀπόστειλον δὲ ἀγγέλους ὀργῇ, πάντα δὲ δδριστὴν 

ταπείνωσον. 
7. Ὑπερήφανον δὲ σδέσον, σῆψον δὲ ἀσεθεῖς πα- 

ράχρηα: ᾿ : 
8. Κρύψον δὲ εἰς γῆν ὁμοθυμαδὸν, τὰ δὲ πρόζωπα 

αὐτῶν τι ἔμπλησον. 
. Ὁμολογήσω ὅτι δύναται ἣ δεξιά σου σῶσαι. 

10. Ἀλλὰ δὴ ἰδοὺ θηρία παρὰ σοὶ, χόρτον ἶσα βου-- 
σὶν ἐσθίουσιν. 

11. Ἰδοὺ δὴ ἣ ἰσχὺς αὐτοῦ ἐπ᾽ ὀσφύϊ, ἢ δὲ δύναμις 
αὐτοῦ ἐπ᾽ ὀμφαλοῦ γαστρός. 

12. ἔστησεν οὐρὰν ὡς χυπάρισσον, τὰ δὲ νεῦρα 
αὐτοῦ συμπέπλεχται. 

18. Αἱ πλευραὶ αὐτοῦ πλευραὶ χάλχειαι, ἣ δὲ ῥάχις Ϊ 
αὐτοῦ σίδηρος χυτός. 

14. Τουτέστιν ἀρχὴ πλάσματος Κυρίου" πεποιημένον 
ἐγκαταπαίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ. 

16. ᾿Επελθὼν δὲ ἐπ᾽ ὄρος ἀχρότομον ἐποίησε χαρ-- 
μονὴν τετράποσιν ἐν τῷ ταρτάρῳ. 

16. Ὑπὸ παντοδαπὰ δένδρα χοιμᾶται, παρὰ πάπυ- 
ρὸν καὶ χάλαμον χαὶ βούτομον. 

17. Σχιάζονται δὲ ἐν αὐτῷ δένδρα μεγάλα σὺν ῥαδά- 
μνοις, χαὶ χλῶνες ἀγροῦ. 

18. ᾿Ἐὰν γένηται πλημμύρα, οὐ μὴ αἰσθηθῇ" πέ- 
ποιθεν, ὅτι προςχρούσει ὃ Ἰρρθάνης εἰς τὸ στόμα αὐτοῦ, 

190. Ἐν τῷ ὀφθαλμῷ αὐτοῦ δέξεται αὐτὸν, ἐνσχο- 
λιευόμενος τρήσει ῥῖνα. 

30. Ἄξεις δὲ δράχοντα ἐν ἀγχίστρῳ, περιθήσεις δὲ 
φορύαίαν περὶ ῥῖνα αὐτοῦ; 

Ὧι. Ἦ δήσεις χρίχον ἐν τῷ μυκτῆρι αὐτοῦ, ψελλίῳ 
δὲ τρυπήσεις τὸ χεῖλος αὐτοῦ; | 

2. Λαλήσει δὲ σοι δεήσει, ἱχετηρίᾳ μαλαχῶς; 
28. Θήσεται δὲ μετὰ σου διαθήχην ; Αήψη δὲ αὐτὸν 

δοῦλον αἰώνιον ; 
44. Παίξη δὲ ἐν αὐτῷ ὥςπερ ὀρνέῳ; ἣ δήσεις αὐτὸν 

ὥςπερ στρουθίον παιδίῳ: 
26. ᾿Ἐνσιτοῦνται δὲ ἐν αὐτῷ ἔθνη, μεριτεύονται δὲ 

αὐτὸν Φοινίκων ἔθνη ; 
20. Πᾶν δὲ πλωτὸν συνελθὸν οὐ μὴ ἐνέγχωσι βύρσαν 

μίαν οὐρᾶς αὐτοῦ, καὶ ἐν πλοίοις ἁλιέων χεφαλὴν αὐτοῦ. 
37. ᾿Επιθήσεις δὲ αὐτῷ χεῖρα, μνησθεὶς πόλεμον 

τὸν γινόμενον ἐν σώματι αὐτοῦ, χαὶ μηχέτι γινέσθω. 
8. Οὐχ ἑώραχας αὐτόν; Οὐδὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις 

τεθαύμαχας: 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΜΑ΄. 

ι.- Οὐ δέδοικας, ὅτι ἡτοίμασταί μοι; Τίς γάρ ἐστιν 
ὃ ἐμοὶ ἀντιστάς 

ΙΩΒ. Κεφ. ΜΑ'. 

ΟΑΡΌΤ' ΧΙ,. 

ι. Αἄδιυο δυίοπη γοϑροηάθῃβ Ὠομηίηυβ, ἀϊχὶ! δὰ 7οῦ ἀδ 
ὨυΡο: 

2. Νοαυδαυᾶπη, 86 δοοσίῃθο δἰουΐ Υἱγ Ἰυγηδυμ ἰαυπ, ἰη- 
ἰογγοόρᾶθο δυΐδῃ, ἴ6, οἱ ἔτι Π}}}ἱ γοϑρομάδ. 

3. Να γϑρϑ αϑ ̓ υάίοϊι) που. Ρυΐδ8 αὐιϊΐδῖη πο αἰϊίον εἰδὲ 
ΓΟΒΡΟΙαἾ586, 4υδ υἱ Δρραγοᾶβ ᾿υδίι8 

ἡ. Νυπιχυϊὰ Ὀγδοϊιίαπ) Εδὲ 651 οοπίγα Ποηιδυσι, δῖ τοῦθ 
οοηΐΓᾶ ου} ἰοηδ5 ὃ 

5. Αβ80Π)6 πυηο δἰ ἰυἀΐηθπ) οἱ υἱγίυϊεπ), σἰογίϑαι το οἱ 
ὨΟΒΟΓΘΙ ἰπάμοτγα. 

6. ΜΙκί6 δυίομη δηροίοβ ἱγᾶ, οἱ οπθπὶ Οοπίυπιο]οϑυη) 
Βυμ ἃ. 

7. Εἰ δυρογθυπὶ Θχβίίηρυς, οἱ οοἴττχηρα ἱπιρίοβ βἰδιίπι. 

8. ΑΒΒοοηαδ δυΐοῃ ἰῃ ἰογτᾶπι δἰ ῃ}}}, οἱ (δοῖ68 ΘΟΓΌΙΩ ἱπ)- 
Ῥία ἱρηοπϊηϊδ. 

9. Οοπῇίορον φιοὰ μοίοϑὶ ἀοχίογα ἴυδ βΔΙγγο. 

10. γοιυχῃ υἱΐχυ!α Θορα ᾿οϑίϊδο δρυὰ ἴα, (δυ βἰουΐ μο- 
γο5 οοηραυηϊῖ. 

11. κοδ υἱΐχυο (ογυο 6᾽ὺ8 ἰη ᾿ηὉο, οἱ γἱγίυ5 6}. 
ΒΌΡΘΙ ὨΠ ΠΟ Ὑδη 8. 

12. Ετοχὶ! δυάδι βἰουΐ ουργοβϑυμι, οἱ ὩογΥὶ οὐα8 οοδι- 
»]ϊοδῖὶ βυηῖ. 

13. Οοβίξβ ο͵υ8 ΟΟδῖ88 δηθδο, οἱ βρίηδ 6}118 ἰογγαπι [{516. 

14, Ηος οδῖ ρῥγίηοὶρίυπ) ἰοτγτηδίἰοηΐ8 Ὠοιίηὶ : ἰδοῖυμ υἱ 
ἰΠυάογοῖον 80 Δηρ6}15 6718. 

(5. Αἀνρηΐθῃβ δυίΐοηι δα τῃοηΐοπ ργογυρίῃηι ἔροὶΐ 126{1- 
(ἰδ χυδάτγυροάἑ θυ ἰη ἰδτγίδγο. 

16. 50 οπηῃΐ θη }8 δγθοσγίθυ8 ἀογηὶξ, ᾿υχία ρᾶργτγυαι οἱ 
οδἰδηιηι οἱ οδγοοίυμι. 

17. Οὐυμηθδγδηί δυΐθηλ ἰῃ 60 ἀγθοΓο 5 Τηδρηα οὔ ΓδΔΙΐ5, 
οἱ βαιτηθηΐδ ἃρτί. 

18. δὲ (πογϊ Ἰηυπάδίϊο, ΟῚ 86 η{ἰοἱ : οΘὐηβάαϊξ, ᾳαίδᾶ 5υὉ- 
1011 Ζογάδῃΐβ 'ῃ 058 οὖ08. 

19. [πῃ ΟΟὐ]ο δὺο οδρίοὶ ουπὶ : ἰηἰοτία8 ἰογδ ὁ Ὠλδυπι. 

20. Ὠυοθβ δυίοιῃη ἀγδοοῆδη ἰῃ ἤδῖηο, οἵ εἰγουπῃροῦθ8 
οδρίϑίγυμηῃ οἰγοδ ἢδϑυτῃ 6}05 Ὁ 

21. Αὐἴ ΠΙψμΔ 0158 οἰτου 1 ἴῃ μᾶγὶ δ68 6}08, οἱ ἀγπι ἃ ἰδ γὸ- 

Ὀγδὶ5 ἸαὈϊυτὴ 6}08 ὃ 
22. Τ,οσυείυγ δυίδηι {{0] ργδοδ, βυρρ οδίίομα τ] γ ἢ 
43. Ῥοποῖ δυΐοιη ἰδοιπὶ ἰαϑίδιηδηΐιπ)" Ασοὶρίοϑ. δυ ΐίθτω 

ΘΌΠῚ ΒΟΓΥΠΠῚ 86 ΠΡ ΘΟ ΓΏΙΠῚ ἢ 

44. Τιυὰθ8 δυίοιῃ ἰῃ 60 δίδουΐ ἃν» δὶ ᾿ἰμϑ 8 ουτὰ βἰουῖ 

ῬΆ586 γι ρΏΌΘΓΟ ὃ 

45. ῬΑΒΟΌΠΙΙΓ δυΐδη) ἰῃ 60 ροηίεβ, ριον δυΐοπι ουπὶ 
δοηΐοϑ Ρ]Ιἰουπλ 

26. Οἴη6 ὨδΥυΐρδηβ ὁοηγθηΐθη8 Ὠοὴ ἰδγοηΐ ρα θηι ΠΏΔΠ) 

σδυΐα 6)08, οἱ ἰῃ λυ ρὶ 5 ρἰβοδίογιηι ἐδραΐ 6}08. 
27. ἸΠρΡΟΠ68 διιΐδπὶ οἱ πιδηθηι, γοοογὰ ἃῖι18 6] φυοὰ δ 

ἴῃ ΠΟΓΡΟΓΟ 6.8, οἱ ποη υ1{{ἃ δῖ. 
28. Νοηηδ Υἱά δὶ θυπῦ ΝΟΠΏΘ βυροῦ ἰἰ8 αυδρ αἰσαῃίαγ 

αχὶ γᾶῖυ}8 68 ἢ 

ΟΑΡΌΤ ΧΙ]. 

1. Νοὴ {ἱπιυϊδιὶ, φυΐα ραγαίυδ 681 αγἱμιὶ ἢ Ουἱδ δὶ οηἰπὶ αυὶ 
τ οχ δάνργϑο δἰοίογὶ Ὁ 



208. καρ. ΧΙ 1. 

,. Ἧ τίς ἀντιστήσεταί μοι, χαὶ ὑπομενεῖ, Εἰ πᾶσα ἧ 
ὑπ᾽ οὐρανὸν ἐμή ἐστιν' 

8. Οὐ σιωπήσομαι δι᾿ αὐτὸν, χαὶ λόγον δυνάμεως 
ἐλεήσει τὸν ἶσον αὐτῷ. 

4. Τίς ἀποχαλύψει πρόςωπον ἐνδύσεως αὐτοῦ, εἰς 
δὲ πτύξιν θώραχος αὐτοῦ τίς ἂν εἰςέλθοι: 

δ. Πύλας προςώπου αὐτοῦ τίς ἀνοίξει; Κύχλῳ ὀδόν- 
τῶν αὐτοῦ φόθος. 

6. 'ΓΓὰ ἔγκατα αὐτοῦ ἀσπίδες χάλχεαι" σύνδεσμος δὲ 
αὐτοῦ ὥςπερ σαυρίτης λίθος. 

η. Εἷς τοῦ ἑνὸς χολλῶνται, πνεῦμα δὲ οὐ μὴ διέλθῃ 
αὐτόν. 

8. Ἀνὴρ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ προςχολληθήσεται" συνέ-- 
χονται χαὶ οὐ μὴ ἀποσπασθῶσιν. 

9. Ἔν πταρμῷ αὐτοῦ ἐπιφαύσχεται φέγγος, οἷ δὲ 
ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ εἶδος ἑωςφόρου. 

10. Ἔχ στόματος αὐτοῦ ἐχπορεύονται ὡς λαμπάδες 
καιόμεναι, χαὶ διαῤῥιπτοῦνται ὡς ἐσχάραι πυρός. 

"1. Ἔχ μυχτήρων αὐτοῦ ἐχπορεύεται χαπνὸς χαμί- 
νου χαιομένης πυρὶ ἀνθράχων. 

1), Ἧ ψυχὴ αὐτοῦ ἄνθραχες, φλὸξ δὲ ἐκ στόματος 
αὐτοῦ ἐχπορεύεται᾽" 

13. ἐν δὲ τραχήλῳ αὐτοῦ αὐλίζεται δύναμις, ἔμπρο- 
σθεν αὐτοῦ τρέχει ἀπώλεια. 

ι4. Σάρχες δὲ σώματος αὐτοῦ χεχόλληνται" χαταχέει 
ἐπ᾽ αὐτὸν, οὐ σαλευθήσεται. 

15. Ἢ χαρδία αὐτοῦ πέπηγεν ὡς λίθος, ἕστηχε δὲ 
ὥςπερ ἄχμων ἀνήλατος. 

16. Στραφέντος δὲ αὐτοῦ, φόθος θηρίοις τετράποσιν 
ἐπὶ γῆς ἁλλομένοις, 

17. ᾿Εὰν συναντήσωσιν αὐτῷ λόγχα;, οὐδὲν μὴ 
ποιήσωσι δόρυ, χαὶ ΘΕ 

18. Ἥγηται μὲν γὰρ σίδηρον ἄχυρα, χαλχὸν δὲ 
ὥςπερ ξύλον σαθρόν. 

ι9. Οὐ μὴ τρώσῃ αὐτὸν τόξον χάλχεον' ἥγηται μὲν 
πετροδόλον χόρτον. ' 

80. Ὥς χαλάμη ἐλογίσθησαν σφυρὰ, καταγελᾷ δὲ 
σεισμοῦ πυρφόρου. 

21. Ἧ στρωμνὴ αὐτοῦ ὀδελίσχοι ὀξεῖς, πᾶς δὲ χρυ - 
σὸς θαλάσσης ὑπ᾽ αὐτὸν ὥςπερ πηλὸς ἀμύθητος. 

“2. Ἀναζεῖ τὴν ἄῤδυσσον ὥςπερ χαλχεῖον- ἥγηται δὲ 
τὴν θάλασσαν ὥςπερ ἐξαλειπτρον, 

23. τὸν δὲ τάρταρον τῆς ἀδύσζου ὥςπερ αἰχμάλω- 
τον" ἐλογίσατο ἀόυσσον εἰς περίπατον. 

44. Οὐχ ἔστιν οὐδὲν ἐπὶ τῆς γῆς ὅμοιον αὐτῷ πε- 
ποιημένον ἐγκαταπαίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀγγέλων μου. 

5. Πᾶν ὑψηλὸν δρᾷ" αὐτὸς δὲ βασιλεὺς πάντων τῶν 
ἐν τοῖς ὕδασιν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΒ΄. 

ι. Ὑπολαῤὼν δὲ Ἰὼδ, λέγει τῷ Κυρίῳ: 
4. Οἶδα ὅτι πάντα δύνασαι, ἀδυνατεῖ δέ σοι οὐδέν. 
4. Τίς γάρ ἐστιν ὁ χρύπτων σε βουλήν; Φειδόμενος 

δὲ 
μοι ἃ οὐχ ἤδειν, μεγάλα καὶ θαυμαστὰ ἃ οὐχ ἐπιστά- 

μὴν; 
., Ἄχουσον δέ μου, Κύριε, ἵνα κἀγὼ λαλήσω" ἐρω- 

τήσω δέ σε, σὺ δέ με δίδαξον, 

μάτων, καὶ σὲ οἴεται χρύπτειν; Τίς δὲ ἀναγγελεῖ, 
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2. ΥῈΕ] 4υ}8 γοβίϑίοι τ ἱῃΐ,, οἱ βυϑι Πρ 11} 5 αηίνογβα χυεο 
8110 οὐὉΪοὸ πιθᾶ οδϑί. 

3. ΝΟ ἴδοοῦο ργορίον ἔα, οἷ γαϊοηθπὶ Υἱγὶ 18 ἡλίβογο- 
Ὀἱζυγ ἐραυδ]θη 50]. 

4, Ουΐβ8 του Δ} (δοίοηη ἱπαυπηθηιὶ 6}118, οἱ ἴῃ γυσᾶπι μ6- 
ΟἰοΓ8 6708 4υ͵β υἱΐαι ἰηστγοάϊδίυγ ! 

5. Ῥογίδ8 ἰδοϊοἱ 6}8 ΄υΐβ ἀρογίεί " Τὴ οἰγουϊία ἀρηϊ[υπὶ 618 
(ἸΠΟΓ. 

6. ΤΙη(ογίογα δ᾽ 08 δοιιδ δδμθᾶ : οἱ ΘΟ] ζαίἷο 6}8 βίους ἰαρὶ5 
ΒΙΩΥΓΙ(68. 

7. ὕπυ8 υηὶ σοηρ]υἰἰηδηίυν, βρὶ γί δυΐδπ ποη ἰγδηβὶδὶί 
θυ. 

8. ὟΙν ἐγαίγὶ δὺ0 ἀρσίυἱἱ πα ίϊυγ : ΘΟΠφογοηὶ δὲ θοοα οι 
αἰ γο]δηΐυΓ, 

9. [ἢ βίογηιδηηθηΐο 6}υ8 ΘΕΠ]ροῖ ἰυπιεῃ, οἱ οουϊὶ 6) 8 8ρ6- 
οἶο5 Ἰυο ογί. 

10. 6 οἵῈ α᾽υ8 ορτγοἀϊυπίυν χυδλδὶ Ἰατηρδ68 δοσθηβδρ, οἱ 
ὈΓΟΪ) οἰ απ δἰους 8οἰμ 1} 1 ἰρσ 8. 

11. [)6 παγίι5 ο᾽υ8 οπςγοαϊίαγ (18 οδιίηὶ δοοθηβὶ ἰζη 
σΑΓΡΟ ΠΏ]. 

12. Απἰπ)δ 6}}8 ΟΔΓΌΟΏ6Β, 6δἐ Παπηπ)ᾶ 6 ΟΥΘ δ᾽ 8 ργοοθ- 
αἰϊΐ: 

13. ἰῃ 6010 διυιίΐοιη 6)08 δ ϊ δι ροίοηιἰ8, δηΐθ δι ουγτγίί 
ρογαϊΐο. 

14. ΟΔΓΏ68 δυΐοπι ΟΘΟΓΡΟΓΙΒ 6) 8 δυηί ἀρρ]υϊηδΐδ : οἴἴαπαϊ 
ΒΌΡΘΟΓ ουὺ, ΠΟ ΘΟΠΠΟΥΘὈϊΌΓ. 

156. ΟΡ ο)υ8 ἱπάυγαίυπ) 6ϑὲ αἱ ἰΔρὶ8, 5.6 δυΐοη 5ἰουὶ 
ἰπουβ ἱϊηπηοίδ. 

16. Ουηι 86 δυΐοηι γογίοτί!, (ἰπλον θ68}}5 φυδάγυροάϊθυβ 
ΒΌΡΟΓ ἰογ 8 Π| 88 {8010 0.9. 

17. 5ὲὶ οοουττογηϊ οἱ Ἰδηοθδς, ἢ1}}} (Δοἰοηΐ Πδϑίδῃ, οἱ {ΠπΠ᾿ - 
ΓΔΟΘΙ. 

18. Νδῃ ἰοετυ συΐϊάοπι ρυΐδί ρΡ4]688, 868 δυίοιῃ βίου 11- 
δου ρυϊγάυπι. 

19. Νοπ νυ ηογϑῖῖ ΘΠ} ἀΓΟῸ8 86 605 : ρυΐδί δι! 6 Π| Πηᾶ- 
οἰλϊηδη) ροίΓ48 ͵Δοἰδηίοῃ) [ΠΌ1}. 

20. δίουϊ οΔΙΔπη8 τορυΐδίΐ δυηΐ ΠΔ]}οἱ, οἱ ἀογίάθὶ οοῃ- 
Οὐ 5: οὨ6Π) ἱρη[ογδη). 

21. 1,6οἷυ8 6}08 ΟΡοἸ εἰ δουῖ!, οἱ ΟΠ 6 δυγυπ τηδγὶβ 8} 
60 δἰουΐ απ ἱῃο ΓΔ Ὁ] 6. 

22. ἘδΓΥΘΓΟ δοὶξ ΔΌγβϑυ!η ἰδιηη]υδη) Οἰ οἰ δ ξοΓΑ ΓΔ : 
Ῥυΐδϊ δυΐδηλ πλᾶγο ἰδηηα4ιιΠπι γὰ8 υηριυδηίδγίυ, 

43. οἱ ἰγίαγυτι δογϑϑὶ ἰδιηαυᾶπι οδρίΐνυη) : γορυίϊδγὶὶ 
δου βϑι ἰῃ ἀσδιη)θυϊαίογίυ πη. 

44. ΝΙ] οδὲ δυρθι ἴδγγδηι 81η1}}6 οἱ (οί υἱ ΠΠυα(υΓ 
8 846 118 πηοίβ. ᾿ 

425. Ομηη6 80] π)6 Υἱάδί : 'ρ86 διυΐοτῃ ΓῸχ οὔηηϊυπ φυξ ἰῃ 
δαυΐ5. 

ΟΑΡΟΌΤ ΧΙ. 

1. Βοδροπάθῃϑ δυΐδη ον, ἀἱοὶξ Ἰ)οιηΐηο : 
ἃ. ΝονΥὶ φιοὰ ομπηπίᾶ ροί68, οἱ πἰἢἰϊ {{Ὀϊ 68. ᾿ΠπρΟΘ8: 116. 
3. ΟυΪβ δηΐ δΘϑὶ ηυὶΐ οοἰαΐὶ 6 οοη 31} 111Π}9 ῬΔΓΟΘἢΒ δι} 6 Πὶ 

γορίβ, οἱ (6 ρυϊδί οοἸαγα 9 Οὐδ δυΐοι δηηυη δοὶῖ τι ΐ 4018 

ΟῚ ὨΟΥ͂Ϊ., πηᾶρηᾶ οἱ ὨΓΔὈΌΪ 6 αυϑ Ὠοβοίνὶ ὃ 

ἡ, γογυπ δυὰΐ πμδ, οηπιίηθ, υἱ οἱ 50 ἸΟΌΔΓ : ἰηἰογτοραθο 
δαυίοιη ἰος, οἱ (ι ἀο08 Πι6. 
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6. Ἀχοὴν μὲν ὠτὸς ἤχουόν σου τὸ πρότερον, νυνὶ δὲ 
ὃ ὀφθαλμός μου ἑώραχέ σε. 

6. Διὸ ἐφαύλισα ἐμαυτὸν, καὶ ἐτάχην: ἥγημαι δὲ 
ἐμαυτὸν γῆν χαὶ σποδόν. 

7. ᾿Εγένετο δὲ, μετὰ τὸ λαλῆσαι τὸν Κύριον πάντα 
τὰ ῥήματα ταῦτα τῷ Ἰὼδ, εἶπεν ὃ Κύριος ᾿Ελιφὰζ 
τῷ Θαιμανίτη: Ἥμαρτες σὺ καὶ οἱ δύο φίλοι σου’ οὐ 
γὰρ ἐλαλήσατε ἐνώπιόν μου ἀληθὲς οὐδὲν, ὥςπερ ὃ θε- 
ἄπων μου Ἰώδ. 

8. Νῦν δὲ λάδετε ἑπτὰ μόσχους χαὶ ἑπτὰ χριοὺς, 
καὶ πορεύθητε πρὸς τὸν θεράποντά μου Ἰὼό, καὶ ποιή - 
σει χάρπωσιν ὑπὲρ μῶν. Ἰὼδ δὲ δ θεράπων μου 
εὔξεται περὶ ὑμῶν, ὅτι εἰ μὴ πρόςωπον αὐτοῦ λήψομαι" 
εἰ μὴ γὰρ δι᾿ αὐτὸν, ἀπώλεσα ἂν ὑμᾶς: οὐ γὰρ ἐλαλή-- 
σατε ἀληθὲς χατὰ τοῦ θεράποντός μου Ἰώθδ. 

9. ᾿Επορεύθη δὲ ᾿Ελιφὰζ ὁ Θαιμανίτης, καὶ Βαλ- 
δὰδ ὁ Σαυχίτης, χαὶ ὰρ ὃ Μιναῖος, καὶ ἐποίησαν 
καθὼς συνέταξεν αὐτοῖς ὃ Κύριος χαὶ ἔλυσε τὴν ἅμαρ- 
τίαν αὐτοῖς διὰ Ἰώδ. 

10. Ὁ δὲ Κύριος ηὔξησε τὸν Ἰώδ' εὐξαμένου δὲ 
αὐτοῦ χαὶ περὶ τῶν φίλων αὐτοῦ, ἀφῆχεν αὐτοῖς τὴν 
ἁμαρτίαν. [δωχεν δὲ ὁ Κύριος διπλᾶ, ὅσα ἦν ἔμπροσθεν 
Ἰὼδ, εἰς διπλαδιασμόν. 

11. Ἤχουσαν δὲ πάντες οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, χαὶ αἱ 
ἀδελφαὶ αὐτοῦ, πάντα τὰ συμδεδηκότα αὐτῷ, καὶ ἢ)λ- 
θον πρὸς αὐτὸν, καὶ πάντες ὅσοι ἤδεισαν αὐτὸν ἐχ πρώ- 
του" φαγόντες δὲ χαὶ πιόντες το αὐτῷ παρεχάλεσαν 
αὐτὸν, καὶ ἐθαύμασαν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐπήγαγεν ἐπ᾽ αὐτῷ 
ὃ Κύριος. ἔδωχε δὲ ὅτι ἕχαστος ἀμνάδα μίαν, χαὶ 
τετράδραγμον χρυσοῦ χαὶ ἀσήμου. 
τ ὙῊ ἊΣ εὐλόγησε τὰ ἔσχατα Ἰὼῤ 3 τὰ 

ἔμπροσθεν" ἦν δὲ τὰ χτήνη αὐτοῦ, πρόβατα μύρια τε- 
τραχιςχίλια, χάμηλοι ἑξακιςχίλιαι, ζεύγη βοῶν χίλια, 
ὄνοι θήλειαϊ νομάδες χίλιαι. 

13. Ἰἱεννῶνται δὲ αὐτῷ υἱοὶ ἑπτὰ, καὶ θυγατέρες 
τρεῖς. 

14. Καὶ ἐχάλεσε τὴν μὲν πρώτην μέραν' τὴν δὲ 
δευτέραν Κασίαν' τὴν δὲ τρίτην Ἀμαλθαίας χέρας. 

156. Καὶ οὐχ εὑρέθησαν χατὰ τὰς θυγατέρας Ἰὼδ 
βελτίους αὐτῶν ἐν τῇ ὑπ᾽ οὐρανόν' ἔδωχε δὲ αὐταῖς ὁ 
πατὴρ χληρονομίαν ἐν τοῖς ἀδελφοῖς. 

16. Ἔζησε δὲ Ἰὼδ μετὰ τὴν πληγὴν ἔτη ἑχατὸν 
ἑδδομήχοντα - τὰ δὲ πάντα ἔτη ἔζησεν διαχόσια τεσσα-- 
ράκοντα. Καὶ εἶδεν Ἰὼδ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, καὶ τοὺς 
υἱοὺς τῶν υἱῶν αὐτοῦ, ψιτάρτην γενεάν. Καὶ ἐτελεύτη- 
σεν Ἰὼδ πρεσθύτερος χαὶ ΑὐΉ8. ἡμερῶν. 

« Γέγραπται δὲ αὐτὸν πάλιν ἀναστήσεσθαι μεθ᾽ ὧν 
« ὃ Κύριος ἀνίστησιν. Οὗτος ἑρμηνεύεται ἐχ τῆς συρια- 
« χῆῇς βίόλου, ἐν μὲν Υ̓ χατοιχῶν τῇ Αὐσίτιδι, ἐπὶ τοῖς 
« ὁρίοις τῆς Ἰδουμαίας καὶ Ἀραθίας: προῦπήρχε δὲ 
« αὐτῷ ὄνομα Ἰωδάθ. Λαῤὼν δὲ γυναῖκα ᾿Δράδισσαν, 
« γεννᾷ υἱὸν, ᾧ ὄνομα Ἐννών. Ἦν δὲ αὐτὸς πατρὸς μὲν 
« Ζαρὲ ἐχ τῶν Ἡσαῦ υἱῶν υἱὸς, μητρὸς δὲ Βοσόῤῥας, 
« ὥςτε εἶναι αὐτὸν πέμπτον ἀπὸ Αὐραάμ. Καὶ οὗτοι 
« οὗ βασιλεῖς οἱ βασιλεύσαντες ἐν ᾽᾿Ἔδωμ, ἧς χαὶ αὐτὸς 
« ἦρξε χώρας" πρῶτος Βαλὰχ ὁ τοῦ Βεὼρ, χαὶ ὄνομα 
« τῇ πόλει αὐτοῦ Δενναθά. Μετὰ δὲ Βαλακ, Ἰωδὰδ ὁ 
« χαλούμενος Ἰώδ. Μετὰ δὲ τοῦτον, Ἀσὼμ ὃ ὑπάρχων 
« ἡγευὼν ἐχ τῆς Θαιμανίτιδος χώρας. Μετὰ δὲ τοῦτον, 
« ᾿Αδὰδ υἱὸς Βαρὰδ, ὁ ἐχχόψας Μαδιὰμ ἐν τῷ πεδίῳ 

ΙΩΒ. Κεφ. ΜΒ΄. 

ὅ. Αὐάϊϊιι ΘΠ} δυγ 8 δυύὲἥνὶ ἴ6 δηῖθα, ἢσης δυίδηη οσαϊυ8 
(Ὡδυ8 Υἱαϊΐ ἰ6. ᾿ 

6. Οὐυδιηηοῦγοηι Βργουὶΐ τ16 ἱρβυῦ, οἱ ὀχί δαὶ : μυϊδηὶ δ- 
(6 Π16 ἴοετδπι οἱ Οοἰπογθη). 

7. Ἐδοῖυπι) οδὲ δυίΐδθιη, ροϑίᾳυδηι Ὠοιηΐηυβ ἰοουΐυ5 65 
ομληΐᾶ υογθα πῶ δὰ 200, ἀϊχὶΐ Πομχίηιι8 δὰ ΕΠῚρδΖ ΤῊ,6- 
τηδηϊΐοπ) : Ῥοοοδϑϑίϊ ἰὰ οἱ ἀυο δηὶεὶ ἰυἱ : ποη οηΐπὶ ἰοουϊὶ 
6815 οογᾶπι [26 γϑγυη) αυἱρρίδπι, βίου! ἰδιηυΐυβ πλθ08 Ζ2οὉ. 

8. Νυηο δυίοη) ϑυηλ}6 δορίθιῃ Υἱἱ}}05 οἱ βερίθι διίοίόβ, 
οἱ [6 δὰ δι} υ}) πηϑυπὶ 200, οἱ (Δεϊοὶ Ποϊοοδυδίυπι ρτὸ νο- 
θ15. Εἰ 900 (Δπλ0}υ.8 πηοὺ8 ᾿γδοδ  ἰῸγ ργο υοἱβ, χισηίδιῃ 
ὩΟῊ κἰδὶ (Δοΐ θη} 6͵8 δος ρίᾶηλ : ἢΔΠ1 Ὠἰδὶ ργορίογ ἱρβυπι, ρεῖ- 
αἰ ἰβθθηλ υἱψυα γῸ8 : Ὠ0ὴ δηὶΐπὶ Ἰοου! 6515 τογυμ ΘΟΠΙΓΔ 
ἀπ} πὶ τθυπὶ ΦοὉ. 

9. [νἱΐ δυΐίοῃη ΕἸΙρἢ!42 ΤἬδδηϊ68,. οἱ Βα]άδὰ Θδυςὶιῖος, 
οἱ δορίιᾶγ Μίπϑυδβ, οἱ ἰδϑοδγυηί βίου ργοορὶϊ οἰβ ομηϊηαϑ : 
οἱ 50 νἱῖ ροοοδίυπι οἷβ ργορίοσ Φοῦ. 

10. Βοχηΐηυβ δυίοπι δυχὶΐ 700 : οἱ οὐπὶ 1116 ργϑοβδίυβ οἰΐδῃι 
Θβ56ἴ ρῖὸ διηίοΐβ 5018, ἀϊπηϊδὶῖ οἷ8 ρϑοσδίυπι. Ὠφάϊῖ δυΐδηὶ 
Βοιμίηυβ ἀυρ]δ, 4υξοοῦπι6 οταπί δηίοδ 9000, ἰῃ ἀυρ)!οδίϊο- 
ὨΘΠῚ. 

11. Αὐάϊεγυηΐ δυΐίοπι ΟΠ 68 ἔγαίγοβ 608, οἱ ϑόγοῦγοϑ 6118, 
αυδουπίᾳι6 δοοίἀογδηΐ οἱ, οἱ νϑηθγυηΐ δὰ ουπι, οἵ ΟὨΊηΘΑ 
ᾳυϊουμηχαδ Ὠογοσγδηῖ 60π| ἃ Ὀγἰποὶρίο : ὁοπηοαἀφηί68 δυΐδη οἱ 
Ὀθαπίο58 ἀρυὰ θυ ΟΟΠΒΟΪΔ[ἱ βιιπὶ οὐπ, οἱ πιϊγδίΐ βυπὶ βαρεῖ 
ομμηΐθυδ ΄φυδ ἱπάυχὶΐ δ ΡΟΓ ουπῃ Ὠομηίηυδ. Ὠδάϊ δυίθοιη οἱ 
ὈΠυϑαυΐϑαυδ ἀσηυμῃ ὑπυηϊ, οἱ ἰοἰγδάγδοῃηγυπι), δυτγὶ οἱ θοῦ 
βἰσηαί!. 

12. ἘΠ Βοηράϊχὶ! Ποηηΐῃυ8 ΠΟΥ 85 Ππ|8 500 ΓΘ 118 Ζυ 88 δῆἢ- 
(68: οἵ (πγυηϊ ΡΘΟΟΓΔ 6118, ΟΥ̓ΘΒ ἀδοὶ68 οἱ χυδίογ χη ΐ}16, ο8- 
ΤὯ6]Ϊ βοχίθϑ πο, ἰυγᾷ Ὀουμα τα }}ὸ, δϑἰηδθ [ΟΠ 28 Ρ4908Δ- 
165 Π}}116. 

13. Εἰ πδϑουηίυγ οἱ ἢ] δορίδπι, οἱ θ}}88 ἰγέβ. 

14. Εἰ ρῥγίμηδπι φιΐάοπι γοοᾶυΐ Ὠΐδι : οἱ βεουηάδιῃ ΟΔ- 
δίδη : οἱ ἰογίίδπι Οογι ΑΠ)Δ] {Ππ86:5. 

15. Εἰ θη διη| ἱπυθηίδ ᾿υχῖδ ἢ]1858 700 6] ΟΓ68 οἱβ ἴω 
68 18 50} ΘΟΪο : ἀδάϊ! δυΐδη οἶδ ρϑίογ πδιοάϊδίδπ) ἰηϊοῦ 
[γαῖγοβ. 

16. Εἰ νἱχῖς ΦοὉ ροβί μδρδπι 8πη08 ὁοπίιπι βορίυδρίηϊδ : 
ΟΠΊΠ65 δυΐοπη 8Πη05 Υἱχῖξ ἀυσοηίοῦ φυδάγαρίηϊδ. Εἰ νἱάϊ 2οὉ 
ΠΠῸ08 8ιι05, οἱ Π]ΐοβ ΠΙίογυμ βϑυογυπι, φυδγίδηι ΟΠ ΘΓδΟ- 
ποῖη. Εἰ πιοτίιι8 οδὲ 500 86 0(οΥ οἱ ρ]θηι.8 ἀΐογιη). 

« δογρίυηι 651 δυΐδθπι ἱρϑυη) ΓυΓδυ8 γοϑυγγοοίΓυπι Οὐπὶ 

« ΄υίδυβ τοβυβοϊαἱ Ποπιίηυδ. Ηἰς ἰηϊογργοίδ(ίοηο γοἀάϊίυγ 

« ΟΧχΧ ΕἰἠὈτῸ δυγίδοο, ἰῃ ἰογστὰ αυϊάδπι Αὐδιἰἀ6 Δ Ὀϊ Δῆς,, ἰῃ 

« βηΐθυ8 1ἀυπη8585 οἱ Ατδῦϊο : οἱ ογδῖ οἱ ἡοπιθὴ Ζουαῦ. συπι 

« δυΐοῃῃ δορορίββεί υχοΐοῖ ΑΥδβδαιὴ, ζορθογαΐ Π] τη, ουἱ 

« ὨΟΠΊΘἢ ΒΠποι. ΕΓ δυΐοτῃ ἰρ56 6χ ραΐίγα αυϊάθπι Ζδγα ἀθ 

« Π| 18 Εϑ8 Π]108, πιαϊγὶδ δυΐδιῃ Βοϑοτγῶθ. ἰΐδ υἱ ἶρ86 εἱϊ 

« ΄υϊπΐυβ 80 ΑὈγάμδῃ). Εἰ ᾿ἱ δυηΐ Γο68 υϊ γορηδυθγιηΐ ἕἰῃ 

« Εάοηπι, ου͵υ8 γορὶοπὶδ οἰΐδη) 086 ἀοπλίηδίι.8 68 : [τυ 8 

« Βδῖδς δ] 8 Βδοσ, οἱ ποιίθη οἰν ἐδιὶ8 ο᾽υ8 ΠοΠΏΔθα. Ῥοδῖ 

« Βαϊδο δὐυϊοη, Ζο Ὁ χυὶ γοοσᾶῖυγ 200. Ῥοδὶ ἢυπο δυίοε, 

« Αβο0η ᾳυὶ ογαΐὶ ἀυχ οχ γορίοης Τἰθδηϊ 6. Ροδὶ πο 

« δυΐθη!, Αἀδὰ ἢ]ΐυ8 Βατδὰ, ᾳυὶΐ οχοίάϊ! Μδαϊδη ἰῃ ΟΔΙΌΡΟ 



ῬΘΑΙΜ. 1. 

« Νωλό, καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ ΤΟΣ Οἱ δὲ ἂλ- 
« θόντες πρὸς αὐτὸν φίλοι, ᾿Ελιφὰζ τῶν Ἢ σαῦ υἱῶν, 
« Θαιμανῶν βασιλεὺς, Βαλδὰδ ὃ Σαυχαίων τύραννος, 
« Σωφὰρ ὁ Μιναίων βασιλεύς. » 
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« ΜΟΔΡ, οἷ ποιῃϑῆ οὐγ δε ου3 Οοἰπδρυ. Αὐΐοὶ δυΐοῶι αὶ 
« δὰ οπι γοποσυηῖ, ΕΠΙΡδΖ ἀ6 4}1}8 Εϑϑι., ΤὨΦΕΠΙΔΠΟΙΊΙΠ, 
« ΌΧ, Βαϊάδὰ ἔΥγπηιβ 5800} ΡΟΓΌΣΩ, δόρΠ ΔΓ Γὸχ Μίηζο- 

α ΓΌΠ. » 

ΨΑΛΜΟΙ. 

Α΄. 

1. Μαχάριος ἀνὴρ ὃς οὖχ το ταν ἐν βουλῇ ἀσε- 
δῶν, καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐχ ἔστη, καὶ ἐπὶ χαθέδρᾳ 
λοιμῶν οὐχ ἐχαθισεν. 

2. Ἀλλ᾽ ἢ ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου τὸ θέλημα αὐτοῦ, 
χαὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ μελετήσει ἡμέρας καὶ νυχτός. 

8. Καὶ ἔσται ὡς τὸ ξύλον τὸ πεφυτευμένον παρὰ 
τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων, ὃ τὸν χαρπὸν αὐτοῦ δώσει 
ἐν χαιρῷ αὐτοῦ" χαὶ τὸ φύλλον αὐτοῦ οὐχ ἀποῤῥυήσε-- 
ται, καὶ πάντα ὅσα ἂν ποιῇ χατευοδωθήσεται. 

4. Οὐχ οὕτως οἱ ἀσεδεῖς, οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ ἢ ὡς ὁ 
χνοῦς ὃν ἐκρίπτει ὃ ἄνεμος ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς. 

5. Διὰ τοῦτο οὐχ ἀναστήσονται οἱ ἀσεδεῖς ἐν χρίσει, 
οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν βουλῇ δικαίων. 

6. Ὅτι γινώσχει Κύριος ὁδὸν δικαίων, καὶ ὁδὸς ἀσε- 
δῶν ἀπολεῖται. 

Β΄. 

ι. Ἱνατί ἐφρύαξαν ἔθνη, χαὶ λαοὶ ἐμελέτησαν χενά ; 
9. ΠΙαρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, χαὶ οἷ ἄρχοντες 

συνήχθησαν ἐπιτοαυτὸ χατὰ τοῦ Κυρίου, καὶ χατὰ τοῦ 
Χριστοῦ αὐτοῦ. 

8. Διαῤῥήξωμεν τοὺς ΕΣ αὐτῶν, χαὶ ἀποῤῥί- 
Ψψωμεν ἀφ᾽ ἡμῶν τὸν ζυγὸν αὐτῶν. 

4. Ὁ  πλυυῶν ἐν νι μας ἐχγελάσεται αὐτοὺς, 
καὶ ὁ Κύριος ἐχμυχτηριεῖ αὐτούς. 

6. Τότε λαλήσει πρὸς αὐτοὺς ἐν ὀργῇ αὐτοῦ, χαὶ ἐν 
τῷ θυμῷ αὐτοῦ ταράξει αὐτούς. 

6. Ἐγὼ δὲ χατεστάθην βασιλεὺς ὕπ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ 
Σιὼν ὄρος τὸ ἅγιον αὐτοῦ, 

7. διαγγέλλων τὸ πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος εἶπε 
πρὸς μέ: Υἱός μου εἶ σὺ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηχά σε. 

8. Αἴτησαι παρ᾽ ἐμοῦ, καὶ δώσω σοι ἔθνη τὴν χλη- 
ρονομίαν σου, χαὶ τὴν χατάσχεσίν σου τὰ πέρατα τῆς 

ς. 
τ Ποιμανεῖς αὐτοὺς ἐν ῥάδδῳ σιδηρᾶ, ὡς σχεῦος 
χεραμέως συντρίψεις αὐτούς. 

το. Καὶ νῦν, βασιλεῖς, σύνετε, παιδεύθητε, πάντες 
οἷ χρίνοντες τὴν γῆν. 

11. Δουλεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν φόδῳ, καὶ ἀγαλλιᾶσθε 
αὐτῷ ἐν τρόμῳ. 

12. Δράξασθε παιδείας, μή ποτε ὀργισθῇ Κύριος, 
χαὶ ἀπολεῖσθε ἐξ ὁδοῦ δικαίας. 

13. Ὅταν ἐχκαυθῇ ἐν τάχει ὃ θυμὸς αὐτοῦ, μαχάριοι 
πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ᾽ αὐτῷ. 

ὙΕΤΌΒ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤΟΝ. --- Ἰ]. 

ΡΒΑΠΜΙ. 
--“Ἐ 690 αἱἅ»Ὁ-...- 

Ι. 

1. Βοδίυϑ Υυἱγὺ χυὶ ποῃ δ ῖϊξ ἰῃ ΘΟὨΒ:]ο ἱμρίογαπι, οἵ ἰῃ 

Υἱὰ Ῥθοσδίογιπι ποὴ βίοι, οἱ ἴῃ οδίμϑᾶγα ροϑ δ π 85 Ὠοη 
Βαϊ, 

2. 56 ἰῃ Ἰερο Πομηὶπηὶ γοϊιηΐδ8 6.8, οἱ ἰῃ 1656 6᾽08 πγοάϊ- 
(αυϊίυζ ἀΐθ 86 ποοῖο. 

3. Εἰ ογὶ ἰδι)υδη ᾿ἰρηυμ) χυοᾶ ῥ]αδηίδίυπι 65[ βϑοὺβ 
ἀδουγβὰβ δαυάγαῃ), αὐυοὰ ἔγυοίυπι βυῦπι ἀδϊ! ἰῃ ἰδ ροΓΘ 
500 ; οἱ (Ο] πὶ 6) 5 ἢοη ἀοἤυοί, οἱ οπηπὶα χυδοουχηᾳαα ἐδείοὶ 
ῬΙΟΘρΟγδυηίΓ. 

4, ΝΟ 80 ἱπηρὶϊΐ, Ὡοῃ δἷο, δβο6ὰ ἰδιηχυδηὴ ρυ]γ18 4υ6πὶ 
Ῥγο οὶ γϑπίυϑ ἃ Δοῖ6 ἰοΓτῶ. 

ὅ. Ιά60 ποη γοϑυγβοῃΐ ἱπιρὶΐ ἰῃ [ἀἰοίο, πϑαπα ροοοδίογοβ 
ἱῃ ΘΟὨ 3,110 [8 ΟΓΌΠη. 

6. Ουοηΐδπ) πΟΥΪΐ Ὠομμλίηυ8 Υἱδῆλ [ῃδίογιῃ), οἱ ἰΐαῦ ἱπὶ- 
Ῥἱογῦχῃ ρου ϊ. 

ΤΙ. 

, " Οὐδγὰ ἰγοιπογυηΐ βοηίδ8, οἵ ΡΟΡΌΪ τηρα 81 βυπί ἰπᾶ- 
πἰδ 

2. Αὐδεϊογαηΐ τοβθ8 ἰοιτοθ, οἱ ὑγῃοῖροβ ΟΠ ΠΘΓυΩΐ ἴῃ 
υηυ) δάνογβυβ δοεηίπυη),, οἱ δάνογβυβ Ομ γἰβίυπ) 6}08. 

3. ὈΙΓαΙρΑΓ8 Υἱποῦ 8 οογυμι, οἵ ῃγο οἰδη)}8 8 ΠΟὈΪ8 
Ἶυρυῃι Ἰρβογυη. 

4, Ουἱ μαρὶϊδί ἴῃ ὁ}18 ἰγτὶ 6] 608, οἱ Βοιμηΐηυβ δυ58}- 

ὨΔΌΪ 608. 

5. Τυμο Ἰοασυσίυγ δὰ 608 ἴῃ ἱγᾶ βι18, οἱ ἴῃ [ὩΓΟΓΘ 500 Θ0Ώ- 
υγρδθὶῖ 608. 

6. Εξο δυΐδῃ οοῃδίϊ(υἱι.8 80) ΓΟχ δ 60 ΒΌΡΟΥ 5'0 Π]0Π- 
(61) βδησίυ!η 6}1.8, 

7. ρυϑ ἰο8η8 ργϑοοθρίυπι Ὠοπμ)ίηΐ. ομηΐηυ8 αἰχὶξ δὰ Ω6 : 
ΕΠ 8 πιθυβ 658 ἴᾳ, 650 ποάϊΐα σοησὶ (6. 

8. Ῥοκίυϊα ἃ πι6, οἱ ἀδῦο {{0ὲ] σοῃίοβ πεογοά ἰδίθηι ἰυδη), 
οἱ ροδϑϑϑϑίοῃρῃ [ὑ8Π} ἰΘγηΐο08 ἴσογγϑ. 

9. Ἄσβο8 608 ἰῃ Υἱγρᾶ ἔδυσθᾶ, ἰδ) Ζυδη) γ88 ρου]! οοηίτίη- 
568 6008. 

10. Εἰ ἢυῃο, Γοβ68, ἱπίο} Πρὶ 6, ἀγυἀϊπιῖηΐ, ΟΠλη65 χυὶ ̓ υἀ - 
ο8 15 ἰουγδηι. 

11. δασυ ο Βομηίπο ἰῃ (ἰτογο, οἵ ὀχϑυ]ίδία οἱ ουγὴ ἰΓΘΠΊΟΓΟ. 

12. ἈρΡρΓοοη 6 ἀἰδο  ρ] δηλ, ποαυδηάο ἰγαϑοδίυγ Ποιηὶ- 
8, οἱ ροτραίἰβ ἀρ υἱᾶ ᾿υδίδ. 

13. συμ οχδγβοῦὶί ἰῇ Ὀγουὶ ἱγᾶ 6) 88, θδίὶ οπιῃθ8 αυΐ οοηῇ» 
ἀμπηϊί ἰῃ 60. ᾿ 

7 Ξ 
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Τ'. 

1. Ψαλμὸς τῷ Δαυὶδ, ὁπότε ἀπεδίδρασκεν ἀπὸ προσώπου 
ἀβδεσσαλὼμ. τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. 

ἃ. Κύριε, τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίδοντές με; Πολλοὶ 
ἐπανίστανται ἐπ᾽ ἐμέ. 

3, Πολλοὶ λέγουσι τῇ ψυχῇ μου - Οὐχ ἔστι σωτηρία 
αὐτῷ ἐν τῷ Θεῷ αὐτοῦ. Διάψαλμα. 

4. Σὺ δὲ. Κύριε, ἀντιλήπτωρ μου εἶ, δόξα μου χαὶ 
ὑψῶν τὴν χεφαλήν μου. 
ἐπ Φωνῇ [δι τ Κύριον ἐκε 08:6: χαὶ ἐπήχουσέ 
μου ἐξ ὄρους ἁγίου αὐτοῦ. Διάψαλμα. 

6. γὼ ἐχοιμήθην χαὶ ὕπνωσα, ἐξηγέρθην, ὅτι 
Κύριος ἀντιλήψεταί μου. 

7. Οὐ φοδηθήσομαι ἀπὸ μυριάδων λαοῦ τῶν χύχλῳ 
᾽ ἐπιτιθεμένων μοι. Ἀνάστα, Κύριε, σῶσόν με, ὃ Θεός 

8. ὅτι σὺ ἐπάταξας πάντας τοὺς ἐχθραίνοντάς μοι 
ματαίως, ὀδόντας ἁμαρτωλῶν συνέτριψας. 

9. Τοῦ Κυρίου ἣ σωτηρία, χαὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου ἧ 
εὐλογία σου. 

Δ΄. 

1. Εἰς τὸ τέλος ἐν ψαλμοῖς, ὡδὴ τῷ Δαυίδ. 

4. Ἔν τῷ ἐπιχαλεῖσθαί με, εἰςήχουσέ μου ὁ Θεὸς 
τῆς διχαιοσύνης μου ἐν θλίψει ἐπλάτυνας μοι. Οἰχτεί- 
ρησόν με, χαὶ εἰςάχουσον τῆς προσευχῆς μου. 

8. Υἱοὶ ἀνθρώπων, ἕως πότε βαρυχάρδιοι; Ἵνατί ἀγα- 
πᾶτε ματαιότητα, χαὶ ζητεῖτε ψεῦδες; Διάψαλμα. 

4. Καὶ γνῶτε ὅτι ἐθαυμάστωσε Κύριος τὸν ὅσιον 
αὐτοῦ - Κύριος εἰσαχούσεταί μου ἐν τῷ χεχραγέναι με 
πρὸς αὐτόν. 

5. Ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε" ἃ λέγετε ἐν ταῖς 
χαρδίαις ὑμῶν, ἐπὶ ταῖς χοίταις ὑμῶν χατανύγητε. 
Διάψαλμα. 

8. Θύσατε θυσίαν διχαιοσύνης, χαὶ ἐλπίσατε ἐπὶ 
Κύριον : Πολλοὶ λέγουσι. Τίς δείξει ὑμῖν τὰ ἀγαθά; 

η. Ἐσημειώθη ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ τεσ το, σου, 
Κύριε: "δωχας εὐφροσύνην εἰς τὴν καρδίαν μου. 

8. Ἀπὸ χαρποῦ σίτου χαὶ οἴνου χαὶ ἔλαίου αὐτῶν 
ἐπληθύνθησαν. 

9. Ἐν εἰρήνη ἐπὶ τὸ αὐτὸ χοιμηθήσομαι, χαὶ 
ὑπνώσω- 

10 ὅτι σὺ, Κύριε, κατὰ μόνας ἐπ᾽ ἔλπίδι χατῴχισάς 
με. 

Ε΄. 

ι. Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῆς χληρονομούσης, ψαλμὸς τῷ Δαυίδ, 

ἃ. Τὰ ῥήματά μου ἐνώτισαι, Κύριε, σύνες τῆς 
χραυγῆς μον, : 

8. πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου, ὃ βασιλεύς 
μου χαὶ ὃ Θεός μου" 

4. ὅτι πρὸς σὲ προςεύξομαι, Κύριε, τοπρωὶ εἶσα-- 

χούσῃ τῆς φωνῆς μου. 
6. Τοπρωὶ παραστήσομαί σοι, χαὶ ἐπόψομαι: Ὅτι 

οὐχὶ Θεὸς θέλων ἀνομίαν σὺ εἶ: 
6. οὐδὲ παροιχήσει σοι πονηρευόμενος, οὐδὲ διαμε- 

νοῦσι παράνομοι χατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν σου. 

ΓΝ ΤΠ]. 

ι. Ῥεβδίῃηυο ἱροὶ ϑδνίἀ, συ) [ὑρεγοΐ ἃ ἰδοῖο Αὐκδιουι Π}1 εαὶ. 

2. Ὀοπιίηθ, φιυϊὰ τ} ρ]οδὶ βυμί φυὶ (Γἱθα]δηί πο ἢ Μαυϊεὶ 
ἰηδυγρυηί Δάνογβθυβ ΠΊ6. 

3. Μυμμὶ ἀϊουηΐ δηϊπη85 τηθϑ8 : ΝΌΏ 6δῖ 881118 ἰρεὶ ἰῶ 60 
οἷυ8. δίαρϑδαίπια. 

4, Τὰ δυίοῃμ, ΠοΙηΪη6, Βυϑοθρίοσ ΓηΘῸ8 66, ἰογία πηρὰ 
οἱ ὀχδιίδηβ δρυΐ Ποῦ). 

ὅ. Ἄοοθ πηθᾶἃ δὰ Ὠομῃμλίηιϊη) ΟἰδιηδΥΐ, οἱ σχαυὰϊτὶϊ ἢνο ἂς 
τοηΐ6 βΔποῖίο δὺ0. ϑέαρβαΐϊπια. 

6. Εξο ἀογμἰνὶ οἱ βοιηθιπι οορὶ, ὀχβυγγοχὶ, χυοηίδιη 
Ὁοχηΐπα8 δβυιϑοϊρίοί Π16. 

7. Νοὴ {{π|6 00 Πλ}}Π16 ΡΟΡαΪὶ εἰγουπηδης 8 πγ6. Ἐχϑυγρα, 
Ἠομλΐηο, ΒΔ γ0} Τγ6 ἴδ, 608 [1605 : 

8. φυοηίδηη ἴἰᾳ ροΓγουδδίβιϊ οπΊη68 διγογϑδηΐίοβ Πλἰὶ βἰπὸ 
ὁδιι58, ἀδηΐ68 ροζοδίογμπη οοηϊγ  Υἱβ[ὶ. 

9. Ὀομπίηΐ 65ῖ 8808.) οἱ βυροι ρορυϊυπι ἴσυπὰ Ὀοηθσαϊοςίο 
ἴυδ. 

ΙΝ. 

1. Ιὴ ἤηριῃ ἰῃ Ῥβὰϊηἷβ, οδη ουπὶ ἐροὶ δυὸ. 

4. Οὐχ ἱπυοοδγο, δχδυάὶυἱῖ πγὸ Π ι8 [υ50{{Ὶ2858 τηθϑ : ἰῃ 
(Ραϊαίίοπο ἀϊ!αίαδιὶ πη ἢ]. ΜΊΒΟΓογο πιαὶ, οἱ οχδιιὰϊ ογα οῃθῖ 
[68Π). 

3. ΕἾ ΠῚ ποπιίπύγη, πθφυδαῦο στᾶνοβ οογάοῦ ὕἱ αυϊὰ ἀἰ]ρὶ- 
ι16 γδηϊδίοπι, οἱ φυδγ! 8 πηθηἀδοαπι δ ἰαρδαίνπια. 

4, Εἰ 8ϑοἰἰοἱα φυοπίδηι τη  οανἱ Πομηΐηι5 βδησίαῃ βυυτὰ: 
Βοτηίηυβ ὀχδυάϊοί πη6 ΟὔΠὶ ΟἸΔΙΊΔΥΘΙΟ δὰ 611η}. 

5. ᾿γδϑοίηἱηὶ οἱ πο 16 ῬΘΟῦΔγα : φυὰ ἀἰϊοὶ(58. ἴῃ οογά 5 
γοϑίγίβ, ἰῃ ΘΟ 5 γὙοϑίγ 8 οΘοπιρυμρσίηγηϊ. δίαρεοαίπια. 

6. 58ουοδίο βδογ ποία [0 81}{185, οἱ βρογάία ἰῃ Ποιμιῖηο : 

Μυιὶ ἀϊουηί : Ουἱβ οβἰοηάοί ποῦ 8 ὈθὨδ" 

7. δἰδηδῖιιπ) οἱ ΒΌΡΟΓ Ὡο08 Ἰἰυμθη γυϊίιδ [πἱ, Πομηΐηο : 
 οάϊβιϊ ἰδ ἰῃ οοΓ πηθιηι. 

8. Α [πιοῖυ ἐγυπηοηίὶ οἱ νἱηὶ οἱ οἱδὶ 5υὶ πὴ} Ρ] δ} ϑυηὶ. 

9. ἴῃ ρ806 ἰη ἰάΐρϑιυπι ἀογηγΐδπ), οἱ δοιηηυπι οδρίδηι: 

[0. ᾳυοηΐδιῃ ἴω, Ὠοιηΐηθ, Βίηρυ δι ογ ἴἢ 5ΡῸ Δ ΔΓ ἴδ: 

αἰϑ81} 6. 

Υ. 

1. 1ὴ ηαπη), ΡΙῸ 68 συ Πιεγοά .δίθπη ΘΟηΒΟΖυἑ ΟΓ, ῬΘΑΙΠΌΒ 
[ρα αν α. 

2. ὙοΓΌΔ Πγ6Ὰ δυγδυ8 ρογοὶρα, Ὀομίηθ, ἱπῃ(ο} }σ6 οἰδπιο- 
ΤΟΙ ΣΟ), 

3. ἰηἰομαδ γοσὶ ογά(Ἰο 8 ἤγθϑβ, ΓῈχ Π268 οἱ 68 ΘΒ : 

4, υοπίδη δὰ [6 ογᾶῦο, Ὠοπιίπθ, πιᾶπο ὀχϑιυᾶΐθβ γοσθῃ] 
ΤΆΘΔΏΩ. 

5. Νδῃο δδίδρο {{0], οἱ γυἱάθρο : Οὐοῃίδη ποὴ ἢ 6118 Υ9- 

[68 ἰηἰαυ αίοηι 0 68 : 
ὃ. παι Π4Ὀ ΔΌΪ ἰαχίδ [6 ηλδ] συ, αι 6 ρογηιλποῦυηὶ 

ἰη]υϑ1 δηί6 οὐυ 08 ἴ1108. 



ΡΒΘΑΙΜ. ΥἹ]. 

8. Ἐμίσησας, Κύριε, πάντας τοὺς ἐργαζομένους τὴν 
ἀνομίαν, ἀπολεῖς πάντας τοὺς λαλοῦντας τὸ ψεῦδος. 

7. Ἄνδρα αἱμάτων χαὶ δόλιον βδελύσσεται Κύριος. 
8. ᾿Εγὼ δὲ ἐν τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους σου εἰσελεύσο- 

μαι εἷς τὸν οἶκόν σου, προσκυνήσω πρὸς ναὸν ἅγιόν σου 
ἐν φόθῳ σου. 

9. Κύριε, ὁδήγησόν με ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἕνεχα 
τῶν ἐχθρῶν μου, κατεύθυνον ἐνώπιόν σου τὴν ὁδόν μου. 

το. Ὅτι οὐχ ἔστιν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἀλήθεια, ἡ 
καρδία αὐτῶν ματαία. Τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ 
αὐτῶν, ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν. 

11. Κρῖνον αὐτοὺς, ὃ Θεός: ἀποπεσάτωσαν ἀπὸ τῶν 
διαδουλιῶν αὐτῶν, κατὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀσεδειῶν αὐὖ- 
τῶν ἔξωσον αὐτοὺς, ὅτι παρεπίχρανάν σε, Κύριε. 

14. Καὶ εὐφρανθήτωσαν ἐπὶ σοὶ πάντες οἱ ἐλπίζοντες 
ἐπὶ σὲ, εἰς αἰῶνα ἀγαλλιάσονται, χαὶ χατασχηνώσεις 
ἐν αὐτοῖς" καὶ ΜΑβα πυννα ἐπὶ σοὶ πάντες οἱ ἀγαπῶν-- 
τες τὸ ὄνομά σον, 

13. ὅτι σὺ εὐλογήσεις δίχαιον. Κύριε, ὡς ὅπλω 
εὐδοχίας ἐστεφάνωσας ἡμᾶς. 

ς΄. 

ι. Εἷς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις ὑπὲρ τῆς ὀγδόης, ψαλμὸς τῷ 

Δαυίδ, 

4. Κύρις, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξης με, μηδὲ τῇ 
ὀργῇ σου παιδεύσης με. 

8. Ἐλέησόν με, Κύριε, ὅτι ἀσθενής εἶμι" ἴασαί με, 
Κύριε, ὅτι ἐταράχθη τὸ ὀστᾶ μου. 

4, Καὶ ἡ ψυχή μου ἐταράχθη σφόδρα, χαὶ σὺ, Κύ- 
ρίε, ἕως πότε; 

56. ᾿Επίστρεψον, Κύριε, δῦσαι τὴν ψυχήν μου᾽ 
σῶσόν με ἕνεχεν τοῦ ἔλεους σου, 

6. ὅτι οὐχ ἔστιν ἐν τῷ θανάτῳ ὃ μνημονεύων σου" 
ἐν δὲ τῷ ἅδη τίς ἐξομολογήσεταί σοι; 

η. Ἔ χοπίασα ἐν στεναγμῷ μου, λούσω καθ᾽ ἐχά- 
στην νύχτα τὴν χλίνην μου᾽ ἐν δάχρυσί μου τὴν στρωμ- 
νήν μου βρέξω. 

8. Ἐταράχθη ἀπὸ θυμοῦ ὃ ὀφθαλμός μου’ ἐπα- 
λαιώθην ἐν πᾶσι τοῖς ἐχθροῖς μου. 

9. Ἀπόστητε ἀπ᾽ ἐμοῦ, πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν 
ἀνομίαν, ὅτι εἰσήχουσε Κύριος τῆς φωνῆς τοῦ χλαυθμοῦ 

ου. 
ὰ ιο. Εἰσήχουσε Κύριος τῆς δεήσεώς μου, Κύριος τὴν 
προσευχήν μου προςεδέξχτο. 

11. Αἰσχυνθείησαν χαὶ ταραχθείησαν σφόδρα πάν- 
τες οἱ ἐχθροί μον’ ἐπιστραφείησαν καὶ αἰσχυνθείησαν 
σφόδρα διὰ τάχους. 

Ζ. 

Ι. Ψαλμὸς τῷ Δαυὶδ, ὃν ἦσε τῷ Κυρίω ὑπὲρ τῶν λόγων 
Χουσὶ υἱοῦ ἰεμενεί, 

. Κύριε ὃ Θεός μου, ἐπὶ σοὶ ἤλπισα, σῶσόν με ἐκ 
πάντων τῶν διωχόντων με, χαὶ ῥῦσαί με, 

8. μή ποτε ἁρπάσῃ ὡς λέων τὴν ψυχήν μου, μὴ 
ὄντος λυτρουμένου μηδὲ σώζοντος. 

4. Κύριε ὃ Θεός μου, εἰ ἐποίησα τοῦτο, εἰ ἔστιν 
ἀδικία ἐν χερσί μου" 
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6. Οἀϊδίί, Ῥοπιίπθ, οὔληδϑ σαΐ ορογδηίΐυν ἰηἰχαϊδίομι, 
Ρογάθβ οπιηθϑ αυΐ Ἰοχυυπίυγ πμοηἀδοίῃπ. 

7. ὙΙΓαΠ) δδηρσυίηυπ) οἱ ἀο]0511) δθοιἱηδυϊίυν Βοιηίηυβ. 

8. Ἐρο δυΐεπλ ἰπ τη τυ ἀΐῃ6 τη! ϑογίοογάϊδ ἰχ85, ἱπίγοί νο 
ἴῃ ἀοπηλῃ) ἴπ8π), δάογϑθο δά ἰδ ρ] πὶ βδηοίιπ) ἰυυπὰ ἰη ἐἷ- 
ΠΊΟΓΟ ἴυο. 

9. Βοπλίηα, ἀδάπο ἢι8 ἰῃ ἰυδ 8.14 ργορίου ἱἰῃἰπιῖοοβ 
[Ὧ608, ἀἰγίρα ἴη οοηδβρδοία ἴυο Υἱδῃ) πηοδηι. 

10. Θυοῃίδη) ποῃ 6β8ῖ ἴῃ ογὸ θοῦυπὶ γδγὶ (8, ΟΥ̓ ΘΟΓΊΠΙ γᾶ- 
Ὠ0Π| 6δῖ. ϑδρυϊογα) ρϑΐίθῃβ 6βΐ βρυϊίυγ δογυῃ), ᾿ἰηριυ δ βιιῖ8 
ἄἀοΐοβα δροθδηΐ, 

11. Ζυαΐοδ 11108, Πδὺ8 : ἀδοϊάκηΐ ἃ οορ ἰδιϊοη 5 βυΐβ, 
βοσυπάυπι πη] ἀΐποπι ἱπηρίοἰδίαπι δογυπιὶ ΘΧρΟ 118 608, 
αυοηίδπη) ἱγτ  ἰδνογυηί ἰ6, Ὠομηΐηθ. 

12. ἘΠῚ ἰδηίυγ ἴῃ [6 ΟΠ]Π68 4υΐ Βρογδηΐ ἰῃ ἴ6, ἰῃ δίδγηυτη 
Θχϑυ!αδυπὶ 9 οἵ ΠΑΡ (8018 ἰη οἷβ : οἱ αογίδ)υπίυΓ ἴῃ [6 ΟΠγη68 
αὶ ἀϊ!!συμΐ ποιηδθὴ ἰαυπι, 

13, υοῃίδπ) (ὰ ὈΘηΘάΐο68 [510. Ποπχηθ, υἱ δουΐο ΒΟὨ δ 
γοΟΪυηίδί 8 οογοηδδίϊ ΠΟΒ. 

ΥἹΙ. 

1. Ἰὼ ἤποσ, ἰῃ ὨΥΤΔΠἰδ ᾿ΣῸ οοἶδνδ, Ρ6ϑ]᾽ πγη08 ἐρ5ὶ Πανὶά. 

2. Ὠοιηΐηθ, Π6 ἰῃ ἥιγογα (00 ἀγζυδ8 τη6, ὨΘΑΌΘ ἰη τὰ ἰυ8 
οΟΙΤί ρἰ8 8 Π6. 

3. ΜΙΊβοΓΟΥΟ τοὶ, Βοπηΐηθ, αυοηΐδπι ἱπῆγΓΠλυ}8 81} : 58η8 
ἴὴῺ6, Βογηΐπθ, αυοῃίδη) οοηίυγθαίδ βυηΐ οΒ8ᾶ [ηθᾶ. 

4. Εἰ δηἰπηᾶ ηθᾶ ἰυγθαίδ οαἱ Ὑ8]46, 86 ἴπ, Ὠοιϊαίπα, υ8- 
αυδαυοῦ 

δ. ΟΟὨγογίογο, ὨΟΏΪη6, ογὶρα δηΐπηδη) Ὠλθᾶπλ : Β8Ι υηλ 
ἴῺ6 ἴδ ῥγορίον ῃἱδουοογάΐδπι (Π8πη, 

6. φυοηΐδη) ποη 6ϑὲ ἰῃ τπηογίϑ 4υὶ ἸΘηοῦ 81} ἰυΐ : ἰῃ ἰῃ- 
ἴδγῃο δυίοηι αιι8 Θομ ἢ οἰ ίυγ 0] ἢ 

7. 1᾿ιΔὈογαυΐ ἰῃ ΖΘΠΪ ἃ Π160, Δ ΥΆΡῸ ΡῸΓ δία ρι}}Δ5 ποοίο9 
Ἰοοίυ θυ π} : ἰῃ ΙΔΟΥΥΠΐδ Π16 8 8ίγαί) ΠηΘΌΠ) ΓΙΖΆΔΒΟ. 

8. Τυγραΐ!!8 οδὲ ἃ [ὩΓΌΓΟ ΟΟΌΪ8 ΠΙΘΌΒ : ἱπυθίογαυ  ἰηϊοσ 
ΟἸΏΠ68 ἰπἰ Πλΐ 008 608. ; 

9. Ὀἰβοράϊία ἃ 6, ΟΠ168 4υἱ ορογαηιλίηὶ ἰηἰχυϊίδίοηι, 400- 
εἶδ οχδυάϊν!  Ποιηίηυϑ γοοθα Ποίυ8 πγοὶ. 

10. Εχδυάϊνίι Ὠομηΐηυ8 ἀοργθοδί θη Τηθᾶπι, οιλίηυ8 
ΟΥΔΙΪΟΠΘΙ ΠΊ68Π) διι8οδρίί. 

11. Ἐπιδοδοδηί οἱ ὁοῃξυΓ ΟΠ ὙΘΠΘΙΘΏΓΟΓ ΟἸΏΠ68 ἰηΐ- 
τ ἷϊοί πηοί : Οὐ γουίδηυΓὙ οἱ ΘΓυ οδοδηΐ γδ] 6 γοϊοοίογ. 

ΥἹΙ. 

1. ῬΕδΙῸ ἰρδὶ δυνά, φύσι οδηίΐδυ! Ὠοιηΐηο ῬτῸ ὙΟΓΌΪΒ 

Οὗυδὶ 8111 Ισοηΐ. 

4. Ὀομηΐηθ Ὠδυ8 Π6 8, ἰῃ [6 ΒρΡΟΓΑΥ͂Ϊ, ΒΑΙΥΠ} [26 ἴδ ΟΧ 
οὔηΐθυϑ ροΓΒΟΌ ΘΙ Ἶθ5 πη6, 6ἱ Πθδγὰ Π16, 

3. πὸ ΄φυδπάο ταρίαΐ υἱ 160 δΔηΐπιδπὶ πηθ80., ἀν: ΠΟῊ δὶ 
αυΐ τοὰἀϊπγαὶ ποαια υΐ βδΙνυμ [Δοϊδί. 

ή. θομιίηθ δυβ πθυ8, δἰ [δοἱ ἰδίυὰ, 8 6δῖ ἰηἰαϊ(δ8 ἰῃ 
τοδηΐϊδυ8 Γηοἷβ : 

ᾳ͵ 
4"- 
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υ. εἰ ἀνταπέδωχα τοῖς ἀνταποδιδοῦσί μοι χαχὰ, | 
ἀποπέσοιμι ἄρα ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν μου χενός. 

6. Καταδιώξαι ἄρα ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου χαὶ 
χαταλάθοι, χαὶ χαταπατήσαι εἰς γῆν τὴν ζωήν μου, χα 
τὴν δόξαν μου εἷς χοῦν κατασχηνώσαι. Διάψαλμα. 

7. Ἀνάστηθι, Κύριε, ἐν ὀργῇ σου, ὑψώθητι ἐν τοῖς 
πέρασι τῶν ἐχθρῶν μου ἐξεγέρθητι, Κύριε ὁ Θεός μου, 
ἐν προςτάγματι ᾧ ἐνετείλω, 

8. χαὶ συναγωγὴ λαῶν χυχλώσει σε. Καὶ ὑπὲρ ταύ- 
της εἰς ὕψος ἐπίστρεψον. 

9. Κύριος χρινεῖ λαούς. Κρῖνόν με, Κύριε, χατὰ τὴν 
δικαιοσύνην μου, χαὶ χατὰ τὴν ἀκαχίαν μου ἐπ᾽ ἐμοί. 

10. Συντελεσθήτω δὴ πονηρία ἁμαρτωλῶν, καὶ κα-- 
τευθυνεῖς δίχαιον, ἐτάζων χαρδίας χαὶ νεφροὺς ὃ Θεός. 

1. Δικαία ἣ βοήθειά μου παρὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ σώ- 
ζοντος τοὺς εὐθεῖς τῇ χαρδία. Φ 

1. Ὁ Θεὸς χριτὴς δίκαιος, χαὶ ἰσχυρὸς καὶ μαχρό- 
θυμος, μὴ ὀργὴν ἐπάγων καθ᾽ ἑχάστην ἡμέραν. 

Ἐὰν μὴ ἐπιστραφῆτε, τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ 
στιλδώσει" ἂν τόξον αὐτοῦ ἐνέτεινε, χαὶ ἡτοίμασεν 
αὐτό. 

ι4. Καὶ ἐν αὐτῷ ἡτοίμασε σχεύη θανάτου, τὰ βέλη 
αὐτοῦ τοῖς χαιομένοις ἐξειργάσατο. 

15. Ἰδοὺ ὠδίνησεν ἀδικίαν, συνέλαδε πόνον, χαὶ 
ἔτεχεν ἀνομίαν. 

16. Λάχχον ὥρυξε χαὶ ἀνέσχαψεν αὐτὸν, χαὶ ἐμπε-- 
σεῖται εἰς βόθρον ὃν εἰργάσατο. 

17. ᾿Επιστρέψει ὃ πόνος αὐτοῦ εἰς χεφαλὴν αὐτοῦ, 
χαὶ ἐπὶ χορυφὴν αὐτοῦ ἡ ἀδιχία αὐτοῦ χαταδήσεται. 

18. ᾿Εξομολογήσομαι Κυρίῳ χατὰ τὴν δικαιοσύνην 
αὐτοῦ, ψαλῶ τῷ ὀνόματι Κυρίου τοῦ ὑψίστου. 

Β΄. 

1. Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ληνῶν, ψαλμὸς τῷ Δαυίδ, 

4. Κύριε ὃ Κύριος ἡμῶν, ὡς θαυμαστὸν τὸ ὄνομά 
σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ "Ὅτι ἐπήρθη ἢ μεγαλοπρέπειά σου 
ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν. 

3. Ἐχ στόματος νηπίων χαὶ θηλαζόντων χατηρτίσω 
αἶνον" ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν σου, τοῦ καταλῦσαι ἐχθρὸν 
χαὶ ἐχδιχητήν. 

4. Ὅτι ὄψομαι τοὺς οὐρανοὺς ἔργα τῶν δαχτύλων 
σου, σελήνην χαὶ ἀστέρας ὲ σὺ ἐθεμελίωσας. 

5. Τί ἐστιν ἄνθρωπος, ὅτι μιμνήσχη αὐτοῦ ; ἢ υἱὸς 
ἀνθρώπου, ὅτι ἐπισχέπτη αὐτόν; 

86, Ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους, δόξῃ 
καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτὸν, 

7. καὶ χατέστησας αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν 
ἀδὲ: 

8. πάντα ὑπέταξας ὑποχάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ, πρό- 
όατα χαὶ βόας πάσας, ἔτι δὲ χαὶ τὰ κτήνη τοῦ πεδίου, 

9. τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ τοὺς ἰχθύας τῆς θα-- 
λάσσης, τὰ διαπορευόμενα τρίδους θαλασσῶν. 

10. Κύριε ὃ Κύριος ἡμῶν, ὡς θαυμαστὸν ὄνομά σου 
ἐν πάσῃ τῇ Τῇ. 

Θ΄. 

1. Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τὠνχρυφίων τοῦ υἱοῦ, ψαλμὺς τῷ Δαυίδ, 

4. Ἐξομολογήσομαί σοι, Ευγιε, ἐν ὅλῃ χαρδία μου, 
διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμασιά σου. 

ἸἸΑΛΝ. Θ΄. 

5. 8] τἀ ἰάϊ γι δυδη {115 πλϊ} πλ818,, ἀδοίἀλ οΥσὸ ΔὉ 
ἰηἰτΐς 8 πιο 8 ἰῃδηΐ8. : 

6. Ῥεγβοφυδίυγ ογρο ἰηἰπιὶοβ δηΐπιϑη ὩὩΘΔΠι οἰ ΟΟΙρΡΓΘΟ- 
ποηάδὶ, οἱ οοποι οί ἴῃ ἰογτα υἱίδπ) πηδδηὶ, οἱ σἰογίαπι πηθδ 
ἴῃ ρυϊνογθ ἀδάμποδί. δίαρεαίπια. 

7. ἔχϑυγρο, Ποιηίηδ, ἰῃ ἷγα ἰι8, οχδ!ίδγα ἰὴ Ππίμθυ.5 ἰηΐ- 
Κη ΟΟΓΌΙ. ΠΙΘΟΓΌΠΣ : οχδυγθθ, Ποπιΐηθ Ὠθυδ θυδ, ἰῃ ρΓδθ- 
σορίο φυοά τηδηάδϑίϊ, 

8. οἱ Βγῃδροσα ρορυ]ογιπι οἰγουμηδοϊί [6. Εἰ ῥγορίος 
δης ἰῃ δ᾽ίυπι) τοργθάσγο.. 

9. Ὠοιηΐηυδ ᾿υἀϊοδθὶ ρορυ]οβ. Φυάίοδ πηο, Ὠοηιίπο, 86- 
ουπάυπι [υδι{{ἰ8π| πηθδπι, οἱ δεουπάυπι ἱπηοοοηίίδη) πηοδπὶ 
ΒΌΡΟΓ Πη6. , 

10. Οομδυπλπλ Ὁ πθης ΠΘαυϊ ἰα ροοσδίοσγυῃι, εἰ ἀἰτσ68 
7υδίυπι, δογυ 88 οογάδ οἰ Γθηθδ Ὠδι8. 

11. ψυβίυῃμ δἀ)υϊογίυμ) πιουπὶ ἃ Ὠοιηΐηο αυὶ 54 1508 (Δεῖ 
τοοίοϑ ουγάὰα. 

12. θου8 Ἰυάοχ ἰυδέυβ, οἱ (οτγ 8 οἱ Ἰοῃσδηϊ δ, οἱ πο 

γᾶ δ ἀυοθῃ8 Ρ6Γ βίῃρι οβ ἀΐδδ. 

13. Νἰδὶ οουγνογϑὶ πογ (18, σἰδάϊυπι δι61πὶ Υἱργδΐέ : ἀγοπ 
βυυπ ἰοἰεπαϊξ, οἱ ραγδυϊΐ 1] 01}. ; 

14. ἘΠ ἰῃ 60 μᾶγαυϊ γὙ888 τη γί, 880 }1{85 δυδ8 διάρῃϊ- 
Ὀυ5 εἴεοοϊί. 

15. Ἐσοδ ρᾶγίυγὶ ὶ Ἰηὐυδι1{|8πΔ., οοποορὶΐ Ἰαθογοπι, οἱ ρ6- 
Ῥοηϊ ἰηἰχυϊδίρη. 

16. 1δοὺπὴ δρογυΐί οἱ οἴοάϊί ουπι, οἱ ἱποϊ δὲ ἴῃ (οὐϑδῃ 
4υδι (οεἰΐ. 

17. σομγεγίοίγ ἰΔθοΓ 6118 ἱπ οδρυΐ 6}118, οἱ ἰη γογ  ο ΠῚ 
ἱρβίυβ ἰπίφυ δ 67.1.8 ἀδβοομὰθῖ. 

18. Οοηῇίοῦον οπλίπο δοουπάυμ) [18{{{|18πῈ 6). μ58}- 
ἰαπὶ ποῃίηΐ Ὠοιμίηὶ 8}{ἰ5ϑἰπιὶ. 

ΥΠ]|. 

1. ἴὴ ἤποιη, ὈΓῸ ἰογοῦ Υ θα 5, Ρ6 Δ] π|0} ἱραὶ Ὡανίά. 

4. Ὠοιμηίηα Πομηίηιιβ Ὠοβίογ, χυδῃ δὰ γ]]6 θα ὨουΡΏ 
ἴυυμ ἰῃ υηΐγογβα ἰοττγα  Οὐοηΐδη) οἰοναίδ 68 τπηαρσηὶποοηι δ 

ἴυ8 δυροῖ αὐ]ο8. 
3. Εχ οἵα ἱηπίδη[ίυη: οἱ ἰδοίθηζυπ) ρογίθοϊδι!ὶ δυάδι : 

ργορίοῦ ἰηἰπιίοῦβ ἴθ08, υἱ ἀοδίγυδδ ἰηἰηϊίουμῃ οἱ υἱ ογϑῆι. 

4, Ουοηΐδῃι νἱάοῦθο οα 108 ορογὰ ἀϊριίογυπι ἰυογαπι, ἰαὰ- 

Ὠδιη οἱ 516}1848 φυῷ ἔι Πιπαἀδϑῖϊ. 
5. Ουἱὰ 681 Ποπ!ο, ΄υοὰ ΠΙΘΠΊΟΓ 68 α͵08} δυί {118 Πο- 

τΐηΐβ, ΄υοηΐδηι Υἱ 8188 ΘΌΠ ὃ 
6. Μίηιυΐδιὶ δα ραῦ]ο πίη 8Ὁ δηβ6 18, αἸοτία οἱ ΠΟ ΟΓΘ 

ΟΟΓΟΏΔ581) 60}, 
7. οἱ οομϑέι υ͵8ι1} ὁ) ΒΌΡΟΓ Ορογὰ τηδηυυπι) ἰυϑγθ : 

8. οἴχηηΐδᾶ δυ]οοἰδίὶ δὺ ροάϊθυ8 ου8, ΟΥ68 οἱ θον 68 υηϊ- 
ΟΓβΔ88, ἰἱηϑ0 6 αἱ ροοογ Οδπιρὶ, 

9. γοϊυοτοϑ οἱ, οἱ ρίβοδϑϑ πρδγίβ, χυΐϊ ρογαπιθυϊδηΐ 86- 

Τὐ(Δ5 πηδγίβ. 
10. Βομηΐπο Ποιηΐημ8 ποδίοσ, 408π| δ Πυΐγ Ὁ}16 Θὲ ΠΟΘ 

ἴαυπι ἰὴ ὑπίγογβϑδ ἰοιτὰ 

ΙΧ. 

1. [ἡ ποτ, ῬΡῸ ΟΟΟΌΪ 5 811}, ρ6 Δ᾽ πλυ5 [ραὶ αν ά. 

4. Οοπἤϊίονον {ἰνὶ, Ποπηΐηθ, ἰῃ ἰοΐο δογὰθ π|θὺ, Ὠδίτδθο 
οἵηηΐδ πιἰγδ Ὁ} ἃ ἰυὰ. 



ΡΘΑΙΜ. ΙΧ. 

8.. Εὐφρανθήσομαι χαὶ ἀγαλλιάσομαι ἐν σοὶ, ψαλῶ , 
Εἰ55Πη6. τῷ ὀνόματί σου, Ὕψιστε. 

4. Ἔν τῷ ἀποστραφῆνατ τὸν ἐχθρόν μου εἰς τὰ 
ὀπίσω, ἀσθενήσουσι χαὶ ἀπολοῦνται ἀπὸ προςώπου 
σου. 

56. Ὅτι ἐποίησας τὴν χρίσιν μου χαὶ τὴν δίκην μου, 
ἐχάθισας ἐπὶ θρόνου, ὃ ΑΝ δικαιοσύνην... 

6. ᾿Επετίμησας ἔθνεσι, χαὶ ἀπώλετο ὃ ἀσεόής" τὸ 
ὄνομα αὐτῶν ἐξήλειψας εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα 
τοῦ αἰῶνος. 

η. Τοῦ ἐχθροῦ ἐξέλιπον αἵ ῥομφαῖαι εἰς τέλος, καὶ 
τ καθεῖλες. Ἀπώλετο τὸ μνημόσυνον αὐτῶν μετ᾽ 
χου" 

8. χαὶ ὃ Κύριος εἷς τὸν αἰῶνα μένει. ἩἩτοίμασεν ἐν 
χρίσει τὸν θρόνον αὐτοῦ" 

9. χαὶ αὐτὸς χρινεῖ τὴν οἰχουμένην ἐν δικαιοσύνῃ, 
χρινεῖ λαοὺς ἐν εὐθύτητι. ᾿ 

10. Καὶ ἐγένετο Κύριος χαταφυγὴ τῷ πένητι, βοηθὸς 
ἐν εὐχαιρίαις ἐν θλίψει. 

11. Καὶ ἐλπισάτωσαν ἐπὶ σὲ οἷ γινώσχοντες τὸ ὄνο-- 
μά σου, ὅτι οὐχ ἐγχατέλιπες τοὺς ἐχζητοῦντάς σε, 
Κύριε. 

. Ἡάλατε τῷ Κυρίῳ τῷ χατοιχοῦντι ἐν Σιὼν, 
ἀναγγείλατε, ἐν τοῖς ἔθνεσι τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ. 

13. Ὅτι ἐχζητῶν τὰ αἵματα αὐτῶν ἐμνήσθη, οὐχ 
ἐπελάθετο τῆς δεήσεως τῶν πενήτων. 

ι4. Ἐλέησόν με, Κύριε, ἴδε τὴν ταπείνωσίν μου ἐκ 
τῶν ἐχθρῶν μου, ὁ ὑψῶν με ἐχ τῶν πυλῶν τοῦ θανά- 
του" 

15. ὅπως ἄν ἐξαγγείλω πάσας τὰς αἰνέσεις σου ἐν ταῖς 
πύλαις τῆς θυγατρὸς Σιών. 

16. Ἀγαλλιάσομαι ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου. ᾿Ενεπάγη- 
σαν ἔθνη ἐν διαφθορᾷ ἧ ἐποίησαν" ἐν παγίδι ταύτῃ ἧ 
ἔχρυψαν συνελήφθη ὃ ποῦς αὐτῶν. 

ι7. Γινώσχεται Κύριος κρίματα ποιῶν, ἐν τοῖς ἔργοις 
τῶν χειρῶν αὐτοῦ συνελήφθη ὃ ἁμαρτωλός. ΩΔΗ ΔΙΑ- 
ΨΑΛΜΑΤΟΣ. 

18. Ἀποστραφήτωσαν οἱ ἁμαρτωλοὶ εἷς τὸν ἄδην, 
πάντα τὰ ἔθνη τὰ ἐπιλανθανόμενα τοῦ Θεοῦ. 

ι9ϑ. Ὅτι οὐχ εἰς τέλος ἐπιλησθήσεται ὃ πτωχὸς, ἣ 
ὑπομονὴ τῶν πενήτων οὐχ ἀπολεῖται εἷς τὸν αἰῶνα. 

20. Ἀνάστηθι, Κύριε, μὴ χραταιούσθω ἄνθρωπος" 
χριθήτωσαν ἔθνη ἐνώπιόν σου. 

21. Κατάστησον, Κύριε, νομοθέτην ἐπ᾽ αὐτοὺς" γνώ- 
τωσαν ἔθνη ὅτι ἄνθρωποί εἶσιν. Διάψαλμα. 

:. Ἱνατί, Κύριε, ἀφέστηκας μακρόθεν, ὑπερορᾷς ἐν 
εὐχαιρίαις, ἐν θλίψει; 

2. Ἔν τῷ ὑπερηφανεύεσθαι τὸν ἀσεδῇ ἐμπυρ μαι 

ὃ πτωχός" συλλαμθάνονται ἐν διαδουλίοις οἷς διαλογί-- 

ζονται. 
8. Ὅτι ἐπαινεῖται ὃ ἁμαρτωλὸς ᾿" ταῖς ἐπιθυμίαις 

τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, καὶ ὁ ἀδικῶν ἐνευλογεῖται. 

ΩΣ τὸν Κύριον ὃ ἐβαθενίυ χατὰ τὸ πλῇ- 
θος τῆς ὀργῆς αὐτοῦ οὐχ ἐχζητήσει" 

5. οὐχ ἔστιν ὃ Θεὸς ἐνώπιον αὐτοῦ. Βεθδηλοῦνται αἱ 

δδοὶ αὐτοῦ ἐν παντὶ χαιρῷ ἀνταναιρεῖται τὰ χρίματά 
σου ἀπὸ προςτώπου αὐτοῦ πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ 
χαταχυριεύσει. 

6. Εἶπε γὰρ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ" Οὐ μὴ σαλευθῶ ἀπὸ 
γενεᾶς εἷς γενεὰν ἄνευ χαχοῦ. 
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3. 1 ΄ῖἈθον οἱ ὀχβι δθο ἰῃ ἴ6, 0881} πογηὶπί ἰθο, ΑἹ- 

4, [ῃ σοηγογίθηαο ἱπὶ πιϊσυ Π) θυ] γοιγογβύτη, ἱμῆγηιδ- 
Ὀυπίυγ οἱ ρογίθυηϊ ἃ (δοίο ἰυᾶ. 

ὅ. Οὐυοηίδιῃ ἴδοίϑιϊ ἰυϊοίαπι πιουπὶ οἱ οδυβδπ) τποδῃ], 
806 51} βυροῦ ἐπβγυηυηι, αυἱΐ [0 ἀ͵085 [.5{}{|8}. 

6. Ἱπογορϑϑί βοηίοβ, οἱ ῥοῦ ᾿πρ᾽ 8 : ΠΟΠΊΘ ΘΟΓΙΠῚ ἀ6- 
Ἰοβϊ ἰῃ δδρουϊιῃ, οἱ ἰῇ βου πἢ σου! !. 

7. Ἰηϊπηϊοὶ ἀοίδοργυηί ἔγδηηθδ ἰῃ ἤποιη, οἱ οἰν ἰδ[68 ἀ0- 
βίγυχ 511. Ρογ ξ ποιογίᾶ ΘΟΓΌΏλ οἰ} ΒΟη ἃ : 

8. οἱ Ῥομηΐηι8 ἰῃ δοίοΓυ ) ροιτηλποῖ. Ῥαγανὶ ἰη )υἀϊεῖῳ 
{Πγοπυπὰ βυυπι: 

9. οἱ ἴρθ6 )υἀοδῖ. ΟΥ̓ θη (οΓΓάγυχὰ ἰη υδ{{18, )ιυ τα! 
ῬΟρυ]οϑ ἰῃ γοοϊ υἀΐηθ. 

10. Εἰ (Δοίυ8 6581 Θοπγίηι8 τοι υἢ ραυροΣΐ, δάϊαῖοσ ἰῃ 
ορρογίυπί δ θυ8 ἰη {0 0] Δι] 0η6. 

11. Εἰ ϑρογϑηΐ ἰῃ (6 χυΐ οοφῃοδβουηΐ ποηιθη ἰσππ), αιιο- 
ηἰᾶπ) ποὴ ἀσγο χυΐϊδίϊ αυξγθηίο8 6, Πομίηθ. 

123. Ῥ5ΆΠΠΠ6 Ποπΐηο αυὶ Ἰδὲ ἰῃ 5ίοῃ, δηηυηίαία ἰηίοΓ 
ξοπίοβ βίυἀ!δ 6}08. 

138. Ουοηΐδηι ΓΟΖΙΪΓΟΘΏΒ ΒΔ Ϊ ΘΙ ΘΟΓΙΠ Γοοογάδίυϑ αβί, 
ΠΟΗ Θϑ8ἰ ΟὈ ἴυ.8 ογδι 0η}8 ρδιι ρΟΓΌΏ,. 

14, Μίβογογο τηοὶ, δοιηίηθ, υἱάδ υ τ} } ἴθ) Ὠϊθδη} ἀδ 
ἰηἰ μη 5 68, χυὶ Θχἂ (88 Π6 ἀ6 ροΓΙΐ8 πηογί8 : 

15. υἱ δηπυηίἑ θη) ΟΙἸΠ65 ἰδ 468 ἴπ85 ἰῃ ρΡοΥ 5 ἢ} 185 510}. 

[6. ἘΧΒΌΪΠΔΡΟ ἰὴ δβδ᾽υἱδγὶ ἴυο. πῆχορ βυηΐ ροηΐοβ ἰῃ ἰη- 

ἰογα φυθδηὶ (δοογυπί : ἴῃ Ιδαιθο ἰδίο αυθηὶ Δυϑοοηάθγιηὶ 
ΟΟΙΏΡΓΘΘη8ι.8 681 Ρ68 ΘΟΓΌΠ,. 

17. Οσορποδοίίζυς Ὠοπηίηυβ ἱιάϊοίδ ἰδοίθηβ., ἰἱῃ ορργίθι8 
ΔΙ 0ΠῚ 8υδιΌπ) ΘΟΙΡΓΘΏΘΠ8118 681 ρϑοσδίογ. ΟΌΑ Ὁ1Α- 
ΡΘΑΙΜΑΤΙΒ. Φ 

18. σομγογίδηςυῦ ροόςσδίογοϑ ἰῃ ἱπίογ ἢ}, ΟΠΏ68 Ζου(68 
408 οδνἰβουηῖυν Ὠδῦμη. 

{9. Ουΐδὰ ποη ἰῃ ἥποι ΟὈ Υἱο ογὶ( ρϑιρογὶβ, Ραιϊθηιίἃ 
ΡδΔΌΡροΓ ΠΟῺ ρΟΓΙὈἱζ ἴῃ δ ΘΓΠΌΠΩ. 

40. Εχβυγμα, Ποιμίηθ, ποη ΟΟῃίογδιΓ ΠΟΙ : ὑπ] Ἰοοηίυν 
βοηΐο8 ἰῃ ΘΟΏΒΡΘΟΙΙ ἴυο. 

41. Οοπϑίίυο, Ποχηΐηθ, ᾿ος Β᾽αίογο ΒΌΡΟΡ 608 : 80ἰδιηί 
ϑοηΐ65 χυοηΐδηι ᾿ΟΙΪη68 δυπί. δέαρεαίπια. 

1. ὑἱ φυϊὰ, ομιίηθ, γοοδββί δι Ιοηβ6, ἀρ οἱβ ἰὴ ὁρροτγίι- 

ηἰϊαιὈυ8, ἰη ἐγ θυ ]αἰοποΡ 

4. Ὅυπὶ βυρογυϊί ἱπηρίυ8 ἱποθ πα 7 ρΔΌΡΟΘΓ : ΟΟΙΩΡΓΘΙ Ι6ἢ- 
ἀιιηίυγ ἰῃ ΘΟ. 811119 αυΐϊθυ8 οορ δηί. 

8. Ουοπίδιηῃ ἰδυάδίυν ροοοδίον ἰῃ ἀρϑι ου 8 δηΪΠι85 80, 

οἱ αυὶ ἰπίψυδ φογίξ Ὀοποαϊοϊυτγ. 
4. {ππ|ιᾶνὶὶ Ποηιϊηυπι ροοοδίοσ, δοουμάιπ) τυ} εἰ ἀπ 6} 

ἱγ ϑυ:5 ποὴ οχαυϊγοί : 
5. ΟῚ 6ϑΐ 608 ἰῃ οοηϑροοῖα ο͵18. Οοηϊδηχίηδηίυτν ΥἱὰΣ ἰ]- 

Ἰΐυβ ἰῃ οπιηὶ ἰδπίρογα : δυίογαπίυν [υἀϊοία ἴθ ἃ ἰδεῖς 6708 : 
οἴμπίαμι ἰηἰπιοογαπι δαογαηι ἀοιη Δ Ὀ (ΌΓ. 

ὃ. Ὀὐχὶί οδηἰηλ ἰῃ οὐὰδ 800 : ΝΟᾺ ἸὩΟΥΘΌΟΓ ἃ σοηΘΥΔΙΙ0Π6 

ὰ φεμογδίοἤοη δίῃ τηα]0. 
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η. Οὗ ἀρᾶς τὸ στόμα αὐτοῦ γέμει χαὶ πιχρίας καὶ 
δόλου, ὑπὸ τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ χόπος χαὶ πόνος. 

8. ᾿Εγχάθηται ἔνεδρα μετὰ πλουσίων ἐν ἀποχρύφοις, 
τοῦ ἀποχτεῖναι ἀθῷον" 

9. οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ εἰς τὸν πένητα ἀποδλέπουσιν. 
᾿Ενεδρεύει ἐν ἀποχρύφῳ ὡς λέων ἐν τῇ μάνδρα αὐτοῦ" 
ἐνεδρεύει τοῦ ἁρπάσαι πτωχὸν, ἁρπάσαι πτωχὸν ἐν τῷ 
ἑλχῦσαι αὐτόν. 

10. Ἐν τῇ παγίδι αὐτοῦ ταπεινώσε: αὐτὸν, χύψει καὶ 
πεσεῖται ἐν τῷ αὐτὸν χαταχυριεῦσαι τ πενήτων. 

1:1. Εἶπε γὰρ ἐν τῇ χαρδίᾳ αὐτοῦ" ᾿Ἐπιλέλησται ὃ 
Θεὺς, ἀπέστρεψε τὸ πρόςωπον αὐτοῦ τοῦ μὴ βλέπειν εἰς 
τέλος. 

1. Ἀνάστηθι, Κύριε ὃ Θεὸς, ὑψωθήτω ἡ χείρ σου, 
μὴ ἐπιλάθης τῶν πενήτων. 

13. νεχεν τίνος παρώξυνεν ὃ ἀσεδὴς τὸν Θεόν; 
Εἶπε γὰρ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ Οὐ ζητήσει. 

14. Βλέπεις ὅτι σὺ πόνον χαὶ θυμὸν χατανοεῖς, τοῦ 
παραδοῦναι αὐτοὺς εἰς χεῖράς σου. Σοὶ ἐγκαταλέλειπται 
ὃ πτωχὸς, ὀρφανῷ σὺ ἦσθα βοηθός. 

156. Σύντριψον τὸν βραχίονα τοῦ ἁμαρτωλοῦ χαὶ πο- 
γηροῦ ζητηθήσεται ἢ ἁμαρτία αὐτοῦ χαὶ οὐ μὴ εὑ- 
ρεθῇ. 

16. Βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα, χαὶ εἰς τὸν 
αἰῶνα τοῦ αἰῶνος" ἀπολεῖσθε, ἔθνη, ἐχ τῆς γῆς αὐ- 
τοῦ. 

17. Τὴν ἐπιθυμίαν τῶν πενήτων εἰςήχουσε Κύριος, 
τὴν ἑτοιμασίαν τῆς καρδίας αὐτῶν προςέσχε τὸ οὖς 
σου. 

18. Κρῖναι ὀρφανῷ χαὶ ταπεινῷ, ἵνα μὴ προςθῇ ἔτι 
μεγαλαυχεῖν ἄνθρωπος ἐπὶ τῆς γῆς. 

Ι΄. 

1. Ἑὶς τὸ τέλος, ψαλμὸς τῷ Δαυίδ, 

. Ἰμπὶ τῷ Κυρίῳ πέποιθα, πῶς ἐρεῖτε τῇ ψυχῇ 
μου" Μεταναστεύου ἐπὶ τὰ ὄρη ὡς στρουθίον ; ᾿ 

83. Ὅτι ἰδοὺ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐνέτειναν τόξον, ἡτοίμα-- 
σαν βέλη εἷς φαρέτραν, τοῦ κατατοξεῦσαι ἐν σχοτομήνη 
τοὺς εὐθεῖς τῇ καρδία. ' 

4. Ὅτι ἃ κατηρτίσω, χαθεῖλον: ὁ δὲ δίκαιος τί 
ἐποίησε: 

ὅ. Κύριος ἕν ναῷ ἁγίῳ αὐτοῦ, Κύριος, ἐν οὐρανῷ ὃ 
θρόνος αὐτοῦ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ εἰς τὸν πένητα ἀπο- 
ὑλέπουσι, τὰ βλέφαρα αὐτοῦ ἐξετάζει τοὺς υἱοὺς τῶν 
ἀνθρώπων. 

6. Κύριος ἐξετάζει τὸν δίκαιον καὶ τὸν ἀσεδῇ ὃ δὲ 
ἀγαπῶν ἀδικίαν μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν. 

7. ᾿Επιδρέξει ἐπὶ ἁμαρτωλοὺς παγίδας, πῦρ καὶ 
θεῖον καὶ πνεῦμα χαταιγίδος ἡ μερὶς τοῦ ποτηρίου αὐ- 
τῶν. 

8. Ὅτι δίκαιος Κύριος χαὶ διχαιοσύνας ἠγάπησεν" 
εὐθύτητα εἶδε τὸ τ᾿ αὐτοῦ. νὰ 

ΙΑ΄. 

1. Εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῆς ὀγδόης, ψαλυὸς τῷ Δαυίδ, 

,3: Σῶσόν με, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος, ὅτι ὧλι- 
γώθησαν αἱ ἀλήθειαι ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων. 

ΨΑΛΜ. ΙΑ΄. 

7. Ουΐυδ πιαϊοἀϊοϊίομο οὁ8 οἰ ρἰδηθηι δδῖ οἱ διηδτυὐΐηο 
οἱ ἀο]ο, βυὺ ουὐυ8 ᾿ἰΐησυᾶ ΙΔθογ οἱ ἀοίον. 

8. δοἀοί ἰῃ ἰπβἰα 8 συμ ἀἰνὶ 8 ἰπ οοου 8, αἱ ἰηϊοτῆ- 
αἰδί ἱπποοδηίθῃ : 

9. οὐ οἷ. ἰῃ ῬδυΡΟΓΟΙΩ γαδρίοἰυπξ. Το ἀϊδίου Γ ἰῃ οοσα ὁ 
γοὶυϊΐ 160 ἰῃ Βροϊυμοδ δυᾶ : ἰῃϑιἀ ἰδίην αἱ Γαρίδὶ ρδΌρογοπι, 
ΓΆΡΟΓΟ ρϑυρογοῖλ ἀπηὶ δι Γδιὶ( οὐπι. 

10. ἴῃ Ἰδάψιθο δυο ἢ. Π}}}} 8} 1 ὀπὶ, ἱπο! πδοΐϊΐ 86 οἱ ἐδάσί 
συμ ἀοπκίπδῖυ [πο γ ρδυροτιι,. 

11. Ὀἰχ!ὶ δηἰμ ἱπ οοτάο δυ0 : ΟὈΪ υ8 681 ουΒ, δυσὶ 
[δεΐθηι δ 8ηι ἢ6 Υἱάδαΐ ἰῃ ἤηρσίῃ. 

1.. Εχογρο, οιιίπο θυ 8, ΘΟ] ἰουὙ ΠιᾶΠ0}8 ἴπ18, πα Οὐ - 
Υἱϑοδιγὶϑ8 ρᾶιρογυπΠ,. 

3. Ῥτορίον αυϊά ἐγτ αν] ἱπρία5 Του 9 Ὠἰχὶϊ οηΐϊῃλ ἴῃ 
οὐτγὰθ δυὸ : Νοη τοαυϊγοῖ. 

4. Ὑἱάδ8 χυοηΐδιῃ ἴα ᾿ΔΡΟΓΟΠῚ οἱ ἰγᾶπι οοῃβίθογαβ, υἱ 
ἰγδδ8 δος ἰῃ πηδηυ8 ἰι.88. ΤΙδὶ ἀσγο εἰ οἱ ραυροι, οἵ- 
Ρίδηο ἰὰ [υἱδιϊ δα) ίογ. 

15. Οοηΐογα. Ὀγδοϊίαπι ρϑοσδίογὶ8 οἱ πιδὶἰχηὶ : αυξογοῖαξ 
Ροοοδίυμῃι {Π|Πὸ οἱ ἢθα ἰηγοηίοίυ;, 

δ. Ὀοταίΐηυι8 τερηδθίϊ ἰη εοίογθηι, οί ἰῃ ϑϑθοΌ πὰ βόρουδ : 
ΡοΓ Ὁ ἶ8, φεηίδϑ, ἀδ ἰογγὰ ἡ} 118. 

17. Ἰθοϑἀογίαπι ραυρογιπὶ ὀχδυάϊ νἱἱ Ποπίηυδ, ᾿γερρδγα- 
{Ἰοη6πὶ οοΓ 8 δοιὰ δια μα  δυγὶ8Β ἰυἃ. 

18. 7υἀΐοδγα ρυρῖ]]0 οἱ Πα η}}}}, αἱ ἤθη ἀρροηδί Ὁ] ΓΟ πιἃ- 
Φυϊῆοδγο 86 ΠΟΙΏΟ ΒΌΡΟΥ ἰθγγδμ. 

Χ. 

Ι. [ἡ ὅπεπι, ὑβδί πλι5 ἰρβί Ὀανίὰ. 

2. Ιη ομλίηο σοί αο φηοιηοὰο ἀΐοἴ 8 ἀπ Πιδο ἤγο80 : Τγδη8- 
Ιηἷχτα ἰῃ τῃοη(68 βίοι ρ8396Γ9 

3. Ουοηΐδηι 6006 ραοοδίογαϑ ἱπίθη ογηΐ ΔΓΟΌΠΙ, ρᾶΓΑνΘ6- 
τυηΐ δαμ 88 ἰῃ ρῃδγοίγα, υἱ βαρ! ἰδηΐ ἰῃ ΟὈδουγὰ δ γϑοῖοϑ 
Οὐγάο. 

ά, Ουοηίΐδη) αυδ ρογίδοϊϑί!, ἀθϑι γα χογυηΐ : ᾿υδὲ.8 δυΐοηη 
υϊά δοἰ 

δ. Ὀοπλπυ8 ἰῃ (ΘΙ ρ[0 βδηςσίο δὺο, Ὠοπηίημ8, ἰπ οοἶο 56- 

ἀφ5 6}08 : ΟΟΌ}} 6115 ἴῃ ραυρογοῖῃ γοβρίοἰυηΐ, ρα! ροῦγα ο᾽)υ8 
ἰηἰογτορδηί ἢ]105 Ποπιίηυ). 

6. Ποῃηΐπι8 ἱπίοττοσαΐ ᾿ϑυπὶ οἱ ἱπηρίυπι : φυὶ δυίοηι ἀϊ- 
᾿ἰκ1| Ἰπἰφυϊίδίοπι οὐαί ἀηϊ πιὰ πὶ 808 Π|. 

7. Ρίυδῖ Βυρ6γ ρϑοσδίογθδ ἰδζυθο5, βῃΐ8 οἷ δυ ] ρῆυγ οἱ ερί- 
τί 5 ῬγΟΟΘ ΔΓ ἢ) ρᾶΓΒ οδ οἶδ Θογυμ. 

8. Ουοηίδη ᾿υδἴ..8 Ὠοηπλίηυ8 οἱ ᾿υβι1{185 ἀἰ!οχὶϊ : ἀρχυλίδ- 
ἴοπι νΥἱᾶϊϊ ἴδοῖοβ 6}0.8. 

ΧΙ. 

Ἰ. [η ἤπροιῃ ὕγὸ οσίανδ, ῥ5δ] 5 ἐρ5ὶ Ὀδνά. 

2. δα νυ Π16 ίὰς, Βοπιίῃθδ, φυοπίδηι ἀοίοοἰί βδηοία, αι0- 
Ὠΐδη) ἀϊπηϊπυ α δυηὶ γογδί68 ἃ θ}}}8 ὨΠοηγίηιιπ). 



ΡΘΔΙΜ. ΧΙΙΠ 

ἃ, Νάταια ἔλάλησεν ἕχαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐ-- 
τοῦ" χείλη δόλια ἐν χαρδίᾳ, χαὶ ἐν χαρδίᾳ ἐλάλησαν. 

4. ᾿Εξολοθρεύσαι Κύριος πάντα τὰ χείλη τὰ δόλια, 
καὶ γλῶσσαν μεγαλοῤῥήμονα᾽" 

6. τοὺς εἰπόντας: Τὴν γλῶσσαν ἡμῶν μεγαλυνοῦ- 
μεν, τὰ χείλη ἡμῶν παρ᾽ ἡμῶν ἐστι, τίς ἡμῶν χύριος 
ἐστίν; 

8. Ἀπὸ τῆς ταλαιπωρίας τῶν πτωχῶν, χαὶ ἀπὸ τοῦ 
στεναγμοῦ τῶν πενήτων, νῦν ἀναστήσομαι, λέγει Κύ- 
ριος΄ θήσομαι ἐν σωτηρίῳ, παῤῥησιάσομαι ἐν αὐτῷ. 

7. Τὰ λόγια Κυρίου λόγια ἁγνὰ, ἀργύριον πεπυρω- 
μένον, δοχίμιον τῇ γῆ, χεχαθαρισμένον ἑπταπλασίως. 

8. Σὺ, Κύριε, φυλάξεις ἡμᾶς, χαὶ διατηρήσεις ἡμᾶς 
ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης, χαὶ εἰς τὸν αἰῶνα. 

9. Κύχλῳ οἱ ἀσεθδεῖς περιπατοῦσι" κατὰ τὸ ὕψος σου 
ἐπολυώρησας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. 

Β΄. 

Εἰς τὸ τέλος, ψαλμὸς τῷ Δαυίδ, 

1. Ἕως πότε, Κύριε, ἐπιλήσῃ μου εἰς τέλος; ἕως 
πότε ἀποστρέψεις τὸ πρόςωπόν σου ἀπ᾽ ἐμοῦ; 

2. Ἕως τίνος θήσομαι βουλὰς ἐν ψυχῇ μου, ὀδύνας 
ἐν χαρδίᾳ μου ἡμέρας: 

3. Ἕως πότε ὑψωθήσεται ὁ ἐχθρός μου ἐπ᾽ ἐμέ; 
4. ᾿Ἐπίόλεψον, εἰςάχουσόν μου, Κύριε ὃ Θεός μου. 

Φώτισον τοὺς ὀφθαλμούς μου, μή ποτε ὑπνώσω εἰς θά- 
νατον" 

δ. μή ποτε εἴποι ὁ ἐχθρός μου’ Ἴσχυσα πρὸς αὐτόν. 
Οἱ θλίθοντές με ἀγαλλιάσονται ἐὰν σαλευθῶ: 

8. ἐγὼ δὲ ἐπὶ τῷ ἔλέει σου ἤλπισα ἀγαλλιάσεται ἣ 
χαρδία μου ἐν τῷ σωτηρίῳ σου. Ἄσω τῷ Κυρίῳ τῷ 
εὐεργετήσαντί με, χαὶ ψαλῶ τῷ ὀνόματι Κυρίου τοῦ 
ὀψίστου. 

1Τ΄, 

Εἰς τὸ τέλος, ψαλμὸς τῷ Δαυίδ, 

ι. Εἶπεν ΠΡ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ" Οὐχ ἔστι Θεός. 
Διέφθειραν χαὶ ἐδδελύχθησαν ἐν ἐπιτηδεύμασιν" οὐχ 
ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐχ ἔστιν ἕως ἑνός. 

4. Κύριος ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διέχυψεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς 
τ ἀνθρώπων, τοῦ ἰδεῖν εἰ ἔστι συνιῶν ἢ ἐχζητῶν τὸν 
Θεόν. 

8. Πάντες ἐξέχλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐχ ἔστι 
ποιῶν χρηστότητα, οὖχ ἔστιν ἕως ἑνός. Τάφος ἀνεῳγμέ-. 
νος ὃ λαρυγξ αὐτῶν, ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν, 
ἰὸς ἀσπίδων τὰ χείλη αὐτῶν. Ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς χαὶ 
πιχρίας γέμει, ἔξει οἱ πόδες αὐτῶν ἐχχέαι αἷμα. Σύν- 
τρϑμα καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, καὶ ὁδὸν 
ε ἰρήνης οὐχ ἔγνωσαν οὐχ ἔστι φόδος Θεοῦ ἀπέναντι 
τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 

4. Οὐχὶ γνώσονται πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνο- 
μίαν, οἱ κατέσθοντες τὸν λαόν βου βρώσει ἄρτου; 

5. Τὸν Κύριον οὐχ ἐπεχαλέσαντο, ἐχεῖ ἰδειλίασαν 
φόδῳ οὗ οὐχ ἦν φόδος. β 

5. Ὅτι ὁ Θεὸς ἐν γενεᾷ δικαίᾳ, βουλὴν πτωχοῦ χκα- 
τησχύνατε, ὅτι Κύριος ἐλπὶς αὐτοῦ ἐστι. 

γ. Τίς δώσει ἐκ Σιὼν τὸ σωτήριον τοῦ Ἰσραήλ; Ἔν ' 
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3. Ὕδηδ Ἰοουϊί δυηΐ υπυϑαυΐθάιια δὰ ργοχίμηυπ) βυυηι : 
[αὈΐὰ ἀοϊοβᾶ ἰῃ οογάδ, οἱ οογάδ ἰοουζὶ βυηῖ. 

4, Ὀἱδρογάδὶ οηγλίηυϑ ὕυπίγογϑα 188 ἀοἰοδᾶ, οἱ {ἰηρυδηὶ 
ΓῊΔΟΉΠΟχυδη : 

5. αυΐ ἀϊχογαηῖ : Πησυδηι ὨοϑίΓδΙ,) Πηϑρ βοΔ ἰηγυ8, ἰδ ίδ 
ποϑίγδ ἃ ΠΟὈΐ5 διιηΐ, 4υ.1]58 Ὠοδίον ἀοῃλίημυβ 681} 

6. Ῥγορίοσ. χηἰβογίδη) ἱπορύῃι, οἱ σοηλίαπ) ρδυρογυπι,. 
πυης οχϑύυγρδί, ἀἰοὶί Βοῃλίηυϑ : ροῦδηι ἰῃ δα! υἱδτί, Παἀυοίδ- 
᾿ΠῸΓ ἀζδῃ} ἰῃ 60. 

7. ΕἸοαυΐα οπιίηὶ οἸοφυΐᾷ οδδίδ, ἀγρδηίυη) ἱζημ6 Θχϑη)- 
πδῖίιυηι, ργοθδίυπι ἰογτδθ, ρυγραίΐυμ Βαρίυρ! δηλ. 

8. Τὰ, οηγίηα, δογυδΐβ Πο8, οἱ ουβίοα !θ8 Ὡ08 ἃ σα ῃοΓᾶ- 
[006 ἰ186,, οἱ ἰῃ εἴ 6ΓΠ.Π,. 

9. ἴῃ εἰγουϊ ἱπιρὶϊ δηλθυϊδηΐί : βεουηάυμῃ 8} ἰδ 
ἴσδ τυ] ἰρ]]οδδιὶ 6]108 Ποιιΐη νη. 

ΧΙ]. 

ἴῃ ἔποηι, 0581]π)05 ἱρϑὶ δανίά. 

1, ὕϑαυοσαυο, Ὠορκίηθ, ΟὈἸΥ ΒΟΟΣ 8 6 ἰῃ ποι ὃ υ8406- 
400 ἃνογίο8 ἴδοὶθπ) ἰυ8Π| ἃ Π16 ἢ 

2. Ουδηγάϊιι ροηδπι ΟΟὨΒ 118 ἱῃ δηϊπηᾶ πιο, ἀοίογοϑ ἰῃ 
οὐγάθ π160 ρϑὺ ἀϊδη)} 

3. ὕϑαυσαυο οχδ] δ Ὀϊυγ ἰπἰ μου Π60}5 ΒΌΡΟΓ πιο 
4, Βοβρίοθ, οχδυὰϊ πιο, Ποηγλὶῃα δι 2608. ΠΙυΠΐηδ 

ΟΟυἶο8 πιθοδ, ἢ6 ὉΠ 40.8Ππὶ ΟΠ ἀοΓΠΐδηι ἰῃ πηοτγίαεῃ : 

5. δ6 συδηάᾶο ἀἰϊοδὶ ἰηἰηγίουβ πποὺβ : Ργυδὶυΐ δάνογθυδ 
οὐ. Ουἱ (γ θυ]δηΐ π|6 οΘχϑυ ! δυηΐ 8 τηογίι}8 ἴΌΟΓΟ : 

6. 620 διιΐοι ἰῃ του γα ἰιιἃ ΒΠΟΓΔΥΪ : ΟΧβυ 40} ΟΟΥ 
Τηθιπὶ ἰῃ 5δ᾽υἰδγὶ ἴθο. Οδηΐθο Ποπιλΐπο φυΐ θοηδ (τυ 
τ ἰῃΐ, οἱ 58:18 ποηιὶηὶ Ποιμηίηὶ ἃ {58 πὶ. 

ΧΙΙ. 

ἴη ηεπι, ῥδδίηιυβ [ῃ5] Ὠδν ά. 

1. Ὀἰϊχῖς ἰπϑἰρίεῃ8 ἴῃ οογὰθ βὺ0 : ΝΟἢ οδί Ὦδι8. Οοισυρε- 
γυηΐ οἱ ΔΡΟΠΔΪΠ401165 (Δοἰΐ δυηΐ ἰπῃ δίυἀ]]8 : Βοη 6δϑὶ χυὶΐ (Δοϊδί 
Βοηϊ δίοπι, πο 6δῖ υ8106 δὰ ὑπυ1η. 

2. οιηΐηυ8 ἀ6 ΘΟΟἾΪο ῥγοθροχὶϊ δυροῦ Π]108 μοπιίηυπι, υἱ 
Υἱάοδὶ δὲ οδί [οἰ 6 8 δυΐ τοαυΐγοηβ Ὠθυη,. 

3. Οπη68 ἀροϊηδνογυηῖ, βἰπιυ] ἰπα {1168 οἰ βυηΐ, ὨΟΩ 
οδὲ αᾳυὶ (Δοϊαί ὈΟπυΠ), ποη ὁδί ὑϑ406 δὰ ὑππη}. Θορυ!ογυη) 
Ραΐρῃ8 6βὶ μυίίαγ δογυῃλ, Προ 818 ἀ01056 ἀσουδηίΐ, Ὑ6ῃ6- 
Ὡυ1η δδρὶ πηι ἸΔἷα ΘΟΓΙΠγ. ΟἸΟΓΒΠ) ὁ5 πηδὶ οἀϊοίίοηο οἰ ἀπιᾶ- 

τἰτυ πα Ρ]ΘΏυ πη οδί, γϑοοο8 ροά68 Θογυπὶ δὰ οιιμοηάυπι 
δδησυΐηοηι. ΟΟὨ(Γ ΠΟ οἱ ἰη [δ] οἰ ̓8 8 ἰῃ Υἱἱβ δογτιπχ, οἱ υἱδπὶ 
8618 πο} ΘΟρπουογυηΐ : ΠῸ0. 6ϑί {πο Ὁ Πεἱ δηίς οου]08 60- 
ΓΌΠ). 

4, Νοῃδδ οορηοϑοθηΐ ΟΠΊΏ65 Ζυὶΐ Ορογδηΐογ ἱπίαυϊδῖομπι, 
φυὶ ἀογογδηΐ ρορυΐιπὶ τουπὶ εἶδο Ρδηΐδ᾽ϑ 

5. δοιηίμυμι ποὴ ἱπυοοανογιηί, ἴ1Π1ὸ ἱγερί ἀδΥ γΌηΐ Εἰ ΠΊΟΓΟ 
υὐϊ πο ογαὶ {ἰπηογ. 

6. Ουοηΐδηχ 608 ἰπ σοῃογδίίοης ᾿ 1818 65[, ΟΟΠ δ θη ἰδο- 
οἰβ οοηι ἰδ[18. φυοπίδηι ϑοπηΐηυδ 8ρ65 6}0.8 68ῖ. 

7. Ουἷθ ἀδοΐί ὁχ ϑίοῃ βαϊυΐδγο [8Γ860]} Οτπὶ σοηγονῦίοεϊ 
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ᾧ ἐπισέρέψαι Κύριον τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ λαοῦ αὐ- 
τοῦ, ἀγαλλιάσθω Ἰαχὼδ, χαὶ εὐφρανθήτω Ἰσραήλ. 

1Δ΄. 

Ψαλμὸς τῷ Δαυίδ, 

ι. Κύριε, τίς παροιχήσει ἐν τῷ σχηνώματί σον, καὶ 
τίς χατασχηνώσει ἐν τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ σου; 

4. Πορευόμενος ἄμωμος, καὶ ἐπ αξιόνας διχαιο- 
σύνην᾽ 

8. λαλῶν ἀλήθειαν ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ, ὃς οὐχ ἐδόλω- 
σεν ἐν γλώσσῃ αὐτοῦ οὐδὲ πῦ τν τῷ πλησίον αὐτοῦ 
χαχὸν, χαὶ ὀνειδισμὸν οὐχ ἔλαθεν ἐπὶ τοὺς ἔγγιστα 

4. ᾿Εξουδένωται ἐνώπιον αὐτοῦ πονηρευόμενος" τοὺς 
δὲ φοδουμένους Κύριον δοξάζει. Ο ὀμνύων τῷ πλησίον 
αὐτοῦ λαὶ οὐχ ἀθετῶν. 

5. Τὸ ἀργύριον αὐτοῦ οὐχ ἔδωχεν ἐπὶ τόχῳ, χαὶ 
δῶρα ἐπ᾽ ἀθῴοις οὐχ ἔλαόδεν. Ὁ ποιῶν ταῦτα οὐ σαλευ-- 
θήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. 

ΙΕ΄. 

Στηλογραφία τῷ Δαυίδ, 

1. Φύλαξόν με, Κύριε, ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα. 
.. Εἶπα τῷ Κυρίῳ - Κύριός μου εἶ σὺ, ὅτι τῶν ἀγα- 

θῶν μου οὔ “χρείαν ἔχεις. 
8. 'Γοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ, ἐθαυμάστωσε 

πᾶντα τὰ θελήματα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς. 
ς, ᾿Επληθύνθησαν αἱ ἀσθένειαι αὐτῶν, μετὰ ταῦτα 

ἐτάχυναν. Οὐ μὴ συναγάγω τὰς συναγωγὰς αὐτῶν ἐξ 
αἵματων᾽ οὐδὲ μὴ μνησθῶ τῶν ὀνομάτων αὐτῶν διὰ 
χειλέων μου. 

6. Κύριος μερὶς τῆς χληρονομίας μου χαὶ τοῦ ποτη- 
ον μου" σὺ εἰ ὃ ἀποχαθιστῶν τὴν χληρονομίαν μου 
μοί. 

Ὁ. Σχοινία ἐπέπεσαν μοι ἐν τοῖς χρατίστοις" χαὶ 
γὰρ ἣ χληρονομία μου χρατίστη μοι ἐστίν. 

η. Εὐλογήσω τὸν Κύριον τὸν συνετίσαντά με’ ἔτι 
δὲ χαὶ ἕως νυχτὸς ἐπαίδευσάν με οἱ νεφροί μου. 

8. Προωρώμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διαπαντός - 
ὅτι ἐχ δεξιῶν μου ἐστὶν, ἵνα μὴ σαλευθῶ. 

9. Διὰ τοῦτο ηὐφράνθη ἣ καρδία μου, καὶ ἠγαλλιά- 
σατο ἣ γλῶσσά μου " ἔτι δὲ χαὶ ἡ ἘΠΕῚ μου κατασχηνώ- 
σει ἐπ᾿ ἐλπίδι. . 

10. “Ὅτι οὐχ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς ἄδην, 
οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν. 

1. ᾿Εγνώρισάς μοι ὁδοὺς ζωῆς, πληρώσεις με εὖ- 
ροσύνης μετὰ τοῦ προςώπου σου" τερπνότητες ἐν τῇ 
δε σου εἷς τέλος. 

Ι,. 

Προςευχὴ τοῦ Δαυίδ, 

ι. Εἰςάχουσον, Κύριε, τῆς δικαιοσύνης μου, πρό- 
σγες τῇ δεήσει μου. ᾿Ενώτισαι τὴν προςευχήν μου, 
οὐχ ἐν χείλεσι δολίοις. 

ἃ, ᾿Εκ προςώπου σου τὸ χρίμα μου ἐξέλθοι" οἱ ὀφ- 
θαλμοί μον ἰδέτωσαν εὐθύτητας. 

ΨΑΛΝ. Ις΄. 

Ὠοπιίηυ5 οδριϊ νἱδίοπ) ὑἱοδὶ δυδο, ἐχδυϊίοὶ ὅδών, εἰ ἰδοοίατ 
1εγδοὶ. 

ΧΙΝ. 

ῬεΕΔΙΩῸ8 ἰρ5ὶ Ὀδνὶά. 

1. θομηΐηθ, χυΐβ ΠΔΌ Δ ἰμ ἐΔθΟγΏδοιο ἴθ, οἱ φυΐδ Γο- 
ᾳυϊοϑοκί ἰῃ τηοηΐο βδηςίο ἰιο09 

2. Ουἱ ἱηρτγοάϊ υν δία τγδουϊα, οἱ ορογαίυγ 7υδιἰᾶτ. 

3. αὶ Ἰοχυίϊίξυν γογἰίθη ἴῃ οογὰθ 880, φυΐ Ὠοη ορὶὶ ἀ0- 
Ἰυμ ἰῃ ᾿ίησυᾶ 508 : Ὡ66 εοὶΐ ργοχὶπηο διιυ τηδίαπ, οἱ Ορρῖο- 
ὈΓΙΌΠ ΠΟῚ δοοορὶΐ δάυθγβυ δ Ῥγοχὶ 08 8.108. 

4, Αὐ ῃἰΠ!Ππ ἀοάυείυϑ 68{ ἴῃ οοῃβροοίῃ ο͵0.8 πηγαί σης : 
{Ππδηῖ63 δυίοπι Ποιηίηυηι ρἰογ σαί. Οἠΐ [γί ργοχίπο 500 
οἱ ποῃ ἀδείρἰ!. 

ὅ. Ῥοουμπίδπι 5υ 8) ηὐη ἀ64 1 δὰ ὕϑυγδηι, οἱ λυ ΠΟ τὰ ΒΌΡΟΓ 
ἱπποοθῃίοβ βοῇ δούορίί. Ουἱ δοϊΐ (δος ποη οομουθ ἑν ἴῃ 
δ ΣΏυΠ). 

ΧΥ. 

ΤΊΓΟΙ] [ΠΟ ΓΙ ΡΟ ἱρδὶ αν ὰ. 

1. Οοῃβογυὰ 26, Ὠοπμίηξ, φυοηίδη ἰῃ (6 ϑρογανϊΐ. 
2. Ὀἰχὶ Βοπιὶπο : 608 ΠΙ68 68 (ὰ, φυοηΐδηι ΒΟΠΟΓΏΩΏΣΙ 

ΤΠΘΟΓΌΠῚ ὨΟῸἢ ΘΡ68. 
3. 58η0.ἰ8 υΐ βυῃΐ ἰῃ ἰογτὰ οὐδ, τηἰγὶ ἤοαυ Ομ 8 τοϊυῃ- 

ἰαἴε8 δυδ5 ἴῃ οἶ8. 

4, Μυ} ἰρΠοδίδο ϑυηΐ ἱπῆγη 8.68 Θογαπι, Ροβίθα δοσοίογᾶ- 
γογαηΐ, ΝΟ οοηρίοζαθο σΘοηγνοης οὐ] δογυπ ἀδ βδησυίηὶθυδ : 
ΘΟ ΠΊΘΟΥΣ 6ΓῸ ΠΟΙ πηι ΘΟΓΌΙΏ ΡΟΣ ἰαἰ νᾶ τ68. 

5. Ῥοπηλίηυϑ ῬᾶγΒ ᾿φοτο Δ(18 τηθξ5 οἱ οδ᾽ ἰοἱβ τοὶ : ἴῃ 65 
αὖυἱ τοδί [0.65 Πιδογοα ἰδίδη, ποδὶ πλἰιὶ. 

6. Ευπ68 οδοίδογυηΐ πρὲϊιὶ ἰῃ ργϑοϊδγὶϑ : οἰθηΐπη ἰμδοτοάϊ(δ 5 
ΤΩΘ8 ργοροίαγα δϑί Πἰἰιΐ. 

7. Βοηράϊοδηη Ὠοπιίηυπι φυΐ ἰτἰρυϊ! τὶ πιο! ]δοίυπι : 
ἰηϑυροῖ δυΐθηλ οἱ ὕυ84}}6 δι ποοίοχῃ δγυ ἀΐθγιηΐ Π}6 ΓΟΠ65 Ποῖ. 

8. Ῥτουϊάοθδαῃ Ποπιίπυπι ἰῇ σομδρθοῖυ 160 ΒΟΙΏΡΟΓ : 400- 
πἶδηι ἃ ἀρχίτ5 δϑὶ τ ἱ, π6 ΘΟ ΟΥ̓ΘᾶΓ. 

9. Ρτγορίογ οο ἰερίδίυτ 6ϑΐ οοὐὐ τηϑῦη), οἱ ΘΧΒΌ ΠΥ  ᾿ἰηρυδ 

ΤΩΘᾶ : ἰπδυΡοῦ δυΐθη οἱ ΟΔΓῸ Πη68 Γοαυίοβοοί ἰῃ 806. 

10. Ουοπίδηη ὨΟἢ ἀοΓΟ 4065 δηϊπιδηι) πηοᾶπι ἰῃ ἰηίογηο, 
ΠΘΩᾺΘ ἀδθΐβ δδηςσίυϊη ἴσθι Υἱάθγο ΟΥΓΙΡ ΟΠ ΘΠ. 

11. Νοίδβ τὰ ἱπὶ (δοϊϑιὶ νἱδ8 Υἱΐίδο, δά !θνἷβ πρὸ [τι 8 
αὐτὰ γυ]ίυ ἴυο : ἀο]οοίδίίοΠ 65 ἰῃ ἀδχῖγδ ἰυδ ἰῃ ποι. 

ΧΥΙ. 

Οὔδίίο ἱρεὶυβ Ὁανἰά. 

1. Ἐχαυάϊ, Βοχηΐπῃο, ᾿δ(ἰἰ| 81 πλοδπι, ἰπίομς ἀορτγδβοδίίοηὶ 
[η68. Αὐγὶ θ0.8 ροΓοΙρα ογδ Ο δ τὶ πθᾶπι, ποη ἰῃ [8018 ἀοϊοδὶδ. 

2. ἃ γυ]ία ἴυο [υἀϊοίυπ) πγδιπὶ ργοάθσϑί : ὁο}}}} ηγοὶ τλἀοδηί 
ϑαυϊίδίο8. 



ΡῬΒΘΑΙΜ. ΧΥ͂ΙΙ. 

8. ᾿δοχίμασας τὴν καρδίαν μου, ἐπεσχέψω νυχτός " 
ἐπύρωσάς με, καὶ οὐχ εὑρέθη ἐν ἐμοὶ ἀδικία. 

4. Ὅπως ἂν μὴ λαλήσῃ τὸ στόμα μου τὰ ἔργα 
τῶν ἀνθρώπων" διὰ τοὺς λόγους τῶν χειλέων σου ἐγὼ 
ἐφύλαξα ὁδοὺς σχληράς. 

6. Κατάρτισαι ᾿ διαδήματά μου ἐν ταῖς τρίθοις 
σου, ἵνα μὴ σαλευθῇ τὰ διαθήματά μου. 

6. Ἐγὼ ἐχέχραξα, ὅτι ἐπήχουσάς μου, ὃ Θεός" χλῖ- 
νον τὸ οὖς σου ἐμοὶ, καὶ εἰςάχουσον τῶν ῥημάτων μου. 

ἡ. Θαυμάστωσον τὰ ἐλέη σου, ὃ σώζων τοὺς ἐλπί- 
ζοντας ἐπὶ σέ. 

8. Ἔχ τῶν ἀνθεστηχότων τῇ δεξιᾷ σου, φύλαξόν 
με ὡς χόρην ὀφθαλμοῦ’ ἐν σχέπῃ τῶν πτερύγων σου 
σχεπάσεις με, 

9. ἀπὸ π ἀκρλν ἀσεθῶν τῶν ταλαιπωρησάντων 
ε΄ οἱ ἐχθ ουὅ τὴν ψυχήν μου περιέσχον" 

᾿ 10. Ἵ ἌΝ εὐει τ λλπξον, τὸς στόμα αὐτῶν 
ἐλάλησεν ὑπερηφανίαν. 

ιι. ᾿Εχθαλόντες με νυνὶ περιεχύχλωσαν με, τοὺς 
θαλμοὺς αὐτῶν ἔθεντο ἐχχλῖναι ἐν τῇ γῇ. 
12. Ὑπέλαθόν με ὡςεὶ λέων ἕτοιμος εἰς θήραν, καὶ 

ὡςεὶ σχύμνος οἰχῶν ἐν ἀποχρύφοις. 
18. Ἀνάστηθι, Κύριε, πρόφθασον αὐτοὺς, χαὶ ὕπο- 

σχέλισον αὐτούς" ῥῦσαι τὴν ἦν μου ἀπὸ ἀσεθοῦς, 
δομφαίαν σου 

14. ἀπὸ ἐχθρῶν τῆς χειρός σου. Κύριε, ἀπολύων ἀπὸ 
Υζἥς» διαμέρισον αὐτοὺς ἐν τῇ ζωῇ αὐτῶν, χαὶ τῶν 
χεχρυμμένων σου ἐπλήσθη ἣ γαστὴρ αὐτῶν. ᾿Εχορτά- 
σθησαν ὑείων, καὶ ἀφῆχαν τὰ χατάλοιπα τοῖς νηπίοις 
αὐτῶν. 

16. ᾿Εγὼ δὲ ἐν δικαιοσύνη ὀφθήσομαι τῷ προςώπῳ 
σου, χορτασθήσομαι ἐν τῷ ὀφθῆναι τὴν δόξαν δου. 

12. τ 

ι. Εἰς τὸ τέλος τῷ παιδὶ Κυρίου τῷ Δαυὶδ, ἅ ἐλάλησε τῷ 
Κυρίω τοὺς λόγους τῆς δῆς ταύτης, ἐν ἡμέρᾳ ἡ ἐῤῥύσατο 
αὐτὸν Κύριος ἐχ χειρὸς πάντων τῶν ἐχθρῶν αὑτοῦ, καὶ ἐχ 
χειρὸς Σαοὺλ, καὶ εἶπεν" 

Ἢ ᾿Ἀγαπήσω σε, Κύριε ἰσχύς μου. 
8. Κύριος στερέωμά μον, χαὶ καταφυγή μου, καὶ 

ῥύστης μον. Ὁ Θεός μου βοηθός μου, ἔλπιῶ ἐπ᾽ αὐτόν. 
Ὑπερασπιστής μου, χαὶ χέρας σωτηρίας μου, καὶ ἀν- 
τιλήπτωρ μου. . 

4. Αἰνῶν ἐπιχαλέσομαι Κύριον" καὶ ἐκ τῶν ἐχθρῶν 
μου σωθήσομαι. 

δ. Πε ιέσχον" με ὠδῖνες θανάτου, χαὶ χείμαῤῥοι 
ἀνομίας ἐξετάραξάν με. 

6. ᾿Ωδῖνες ἄδου περιεχύχλωσάν με, προέφθασάν με 
παγίδες θανάτου. 

7. Καὶ ἐν τῷ θλίδεσθαί με ἐπεχαλεσάμην τὸν Κύ.-- 
τον, καὶ πρὸς τὸν Θεόν μου ἐκέχραξα“ ἤχουσεν ἐκ ναοῦ 
ἔπ αὐτοῦ φωνῆς μου, χαὶ ἣ χραυγή μου ἐνώπιον 
αὐτοῦ εἰςελεύσεται εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ. 

8. Καὶ ἐσαλεύθη, καὶ ἔντρομος ἐγενήθη ἡ γῆ " χαὶ 
τὰ θεμέλια τῶν ὀρέων ἐταράχθησαν, καὶ ἐσαλεύθησαν, 
ὅτι ὠργίσθη αὐτοῖς ὁ Θεός. 

9. Ἀνέθη χαπνὸς ἐν ὀργῇ αὐτοῦ" καὶ πῦρ ἀπὸ 
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3. Ῥιοθ δι ΟΟΓ πηθυπι, Υἱβὶ (δειϊ ποοίθ : ἰρῃ 6 Π16 ΘχδιηΠ8- 
5ι1, οἱ ποὴ δϑί ἰηγϑηΐδ ἰῃ τη6 ἰηΐαυ 88. 

4. υἱ ποὴ Ἰοᾳυδίυγ ο8 πιρὰπι ορογᾶ Ποπλίηππ) : ῥγορίογ 
γΟΓΒΔ [Δ οσγυμ ἰυογυηι ομὸ ουϑίοα!ν! Υἱδδ ἀυΓδ8. 

ὅ. ῬεγῆΟΘ ρύθδϑι8 Π1608 ἴῃ 86} {8 ἴυ 85, αἱ Ὠοἢ πηογοδηίυγ 
γοϑίὶ δ Πη68. 

6. Εξο οἰδπιαυΐ, φυοηΐδη οχϑυάϊβιΐ τὴθ, Ὠδυδ : ἰῃο} πᾶ 
δυγδηλ ἴυδπὶ Πἰῃϊ, οἱ ὀχδυάΐ γογθᾶ Ὠγηθᾶ. : 

7. ΜΙπῆοδ πιϊβουϊοογάϊδβ ἰυ88, ααὶΐ 58|008 ΔοὶΘ ΒΡΟγδηῖα 8 
ἴῃ 6. 

8. Αὄὔγδβίβίϑηι θυ8 ἀδχίογο ἴσ80, ουϑίοαϊ τη6 αἱ ρυρ ]]δπὶ 
ΟΟΟΪὶ : ἰῃ ἰορηληθ ΔΙΑΓΌ ΠΣ ἰυδγιι) ργοΐθμθ Π16, 

9. ἃ [Δοἷ6 ἱπηρίογυπλ αυΐ ἢγ6 μῆς ΔἸ χογαμπί : ἰηἰπκὶοὶ ηχοὶ 
δηϊΠπηδηλ πη68Π| οἰγουμμἀοαστγυηΐ : 

10. δάϊρϑιινβ δυυ πηι ΘΟΠΟΙυδογιηΐ, 08 Θογυμι Ἰοσαΐϊυη οδί 
ΒυΡοΓὈίδη,. 

11. Ρτο) οἰ θηΐ68 π16 πυης οἰγουπχάοαογαηΐ π)6, ΟΟΌΪΟ08 8008 
δίδίποσυηί ἀθο! λγο ἰῃ ἰοΥΤΔΏ). 

12. δυβοδρογαηίΐ Πη6 δἰουί 60 ραγδΐυβ δὰ ργϑάδῃι, δὲ βίουϊ 
οδίυ]υδ ἰοοηΐβ μδὈ  ἴ8η8 ἰῃ ΟΟΟΌΪ 8. 

18. ἔχϑυγρο, Βοιηΐηθ, ργοουθηΐ 6ο8, δἰ ϑυρρίδηϊδ 608 : 61π|0 
δηΪΠ1Δη) Πη6ΔΠ| Δ ἱπηρίο, ἔγδι)θᾶπ) [δ 

14, Δ ἰπἱηλἰοῖ8. ΠηΔη0}8 26. Ὠοιηΐπα, ρογάθηβ ἀδ ἰοτγᾶ, 
ἀἰβρουί γα 605 ἰῃ Υἱΐδ θογυῃ, οἱ ἀ6 δυβοοηά 18 ἰυΐβ δά 0}0- 
ἰυ8 681 γϑηΐογ θοζυπ). ϑαίυγαί, βυπὶ ρογοίπδ, οἱ αἰηιβογυμί 
ΓΟ  χυΐδβ ρᾶγυυ} 8 58. 

15. Εφο δυίοῃῃ ἰη [υ8{1{14 Δρρᾶγθθο οοηῃϑρθοίυὶ ἰᾳ0, 8818- 
ὈΟΓ οὐπλ ἃρραγιογὶί ρἰοτίδ ἰυᾶ. 

ΧΥΠ. 

Ι. ἴη βηδῦ ρθθτο Βοιηίηϊ ἰρ5] αν, 4υ8 Ἰοσυίυ8 661 ΠοχηΐΪηο 

γοΓθα σδηϊ οἱ }}} 8. ἴῃ ἀἰδ ΄αᾶ ογίραϊ: οὰπὶ Ὠοπιίπυδ ἀ6 

Τηδὴς οὔληίυτα ἰπἰδσοτυπι 6)05, οἱ ἀ6 πιδη 580], οἱ ἀἰχὶΐ: 

2. Ὀϊ χα) (6, Ποιΐηο (ογι τὰ γ68. 

3. Ὠοπιίηιϊι5 Πγημαπηρηΐυη) πηρυ, οἱ γοίυσίυη) ΤΘΌΠ, οἱ 
ΠΡδγδῖονῦ πγθι8. Π6 8 πηϑὺ8 δ λυίογ "2608, ϑρόγαθο ἰῃ δυιη. 

Ῥγοίθοίϊογ τηϑυβ,, οἱ ΘὐΠιὰ 8818 γθξ5., οἵ Βυϑο  ΟΥ 1688. 

4, 1,λυάδηϑ ἰηγοσδῦο Πομίηυμι : οἱ δ ἰηϊπκὶοἶβ πηοἰ8 58]- 
ΨῈ8 6ΓῸ. 

5. Οἰγουπχάράδγυηϊ πὴ6 ἀοΙΟγΟ8 πογί 8, οἱ ἰοΥγοηίο8 ἰηΐ- 
αυ!δι}8 οοηυγθαγόγιπί Π16. 

6. Ποΐογθϑβ ἱηίδγηὶ εἰγουμπμἀδαἀσγιηΐ πλ6, ΡΓΕΡΥΘΠΟΓΙΐ ΠΊ6 
ἰδαυσὶ τηογί 8. 

7. 1η ἰυϊθυϊαϊοηο πηοᾶ ἱπγοοδυὶ Ὠοιηίηυηι, οἱ δὰ ουπ) 
Ἰηθυπ Οἰδη)δΥὶ : δυάϊν!! ἀ6 (ΘΙ 010 58ηςσίο 5ι10 ὙΟΟΘ ἢ ΠΠ68Π), 
οἱ οἰδηογ τηθὺ8 ἰῃ σοηδροοία 6)8 ἰμγοὶ ὈΓΠΓ ἢ διιΓΟΒ 6118. 

8. Εἰ οομηηοίδ οδί, οἱ οοπίγοχηυϊί ἰοττὰ : οἱ υπδπηουία 
τηοηίίυπι οοηίυτγυδίδ δυηΐὶ, αἴ οομηπιοίδᾶ δυηΐ, ΄υοῃίδημ ἱΓᾶ- 

ἰι.8 6δ( οἷ Ὠδι8. 
9. Αδορῃάϊί [πλ08 ἰη ἱγᾶ α͵08 : οἱ ἱζηΐθ ἃ (δοὶθ 6)1.8 ὀχδι- 

προζςύγπου αὐτοῦ χατεφλόγισεν: ἄνθραχες ἀνήφθησαν ἰ δἰΐ : οἀγΒΟὨδδ δυοσοθηβὶ δυπί ἢ θ0. 
ἀπ᾽ αὐτοῦ. 



98 ΨΑΛΝ. Ε΄. 

Γ΄. 

1. Ψαλμὸς τῷ Δαυὶδ, ὁπότε ἀπεδίδρασχεν ἀπὸ προσώπου 
δισσαλὼμ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. 

ἃ. Κύριε, τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίθοντές με; Πολλοὶ 
ἐπανίστανται ἐπ᾽ ἐμέ. 

8. Πολλοὶ λέγουσι τῇ ψυχῇ μου Οὐχ ἔστι σωτηρία 
αὐτῷ ἐν τῷ Θεῷ αὐτοῦ. Διαψαλμα. 

4. Σὸ δὲ, Κύριε, ἀντιλήπτωρ μου εἶ, δόξα μου καὶ 
ὑψῶν τὴν χεφαλήν εν 

5. Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐΡΑ Ὡνας χαὶ ἐπήχουσέ 
μου ἐξ ὄρους ἁγίου αὐτοῦ. Διάψαλμα. 

6. γὼ ἐχοιμήθην καὶ ὕπνωσα, ἐξηγέρθην, ὅτι 
Κύριος ἀντιλήψεταί μου. 

7. Οὐ φοδηθήσομαι ἀπὸ μυριάδων λαοῦ τῶν χύχλῳ 
ἐπιτιθεμένων μοι, Ἀνάστα, Κύριε, σῶσόν. με, ὃ Θεός 

8. ὅτι σὺ ἐπάταξας πάντας τοὺς ἐχθραίνοντάς μοι 
ματαίως, ὀδόντας ἁμαρτωλῶν συνέτριψας. 

9. Τοῦ Κυρίου ἣ σωτηρία, χαὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου ἣ 
εὐλογία σου. 

Δ΄. 

1. Εἰς τὸ τέλος ἐν ψαλμοῖς, ὡδὴ τῷ Δαυίδ', 

3, Ἐν τῷ ἐπικαλεῖσθαί με, εἰςήχουσέ μου ὁ Θεὸς 
τῆς διχαιοσύνης μου ἐν θλίψει ἐπλάτυνάς μοι. Οἰχτεί- 
ρησόν με, καὶ εἰςάχουσον τῆς προσευχῆς μου. 

8. Υἱοὶ ἀνθρώπων, ἕως πότε βαρυχάρδιοι; Ἱνατί ἀγα- 
πᾶτε ματαιότητα, καὶ ζητεῖτε ψεῦδος; Διάψαλμα. 

4. Καὶ γνῶτε ὅτι ἐθαυμάστωσε Κύριος τὸν ὅσιον 
αὐτοῦ " Κύριος εἰσαχούσεταί μου ἐν τῷ χεχραγέναι με 
πρὸς αὐτόν. 

5. Ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε" ἃ λέγετε ἐν ταῖς 
καρδίαις ὑμῶν, ἐπὶ ταῖς χοίταις ὑμῶν χατανύγητε. 
Διάψαλμα. 

8. Θύσατε θυσίαν διχαιοσύνης, καὶ ἐλπίσατε ἐπὶ 
Κύριον - Πολλοὶ λέγουσι. Τίς δείξει ὑμῖν τὰ ἀγαθά; 

η. ᾿Εσημειώθη ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προτοῦ σου, 
Κύριε: ΓἜδωχας εὐφροσύνην εἰς τὴν χαρδίαν μου. 

8. Ἀπὸ χαρποῦ σίτου καὶ οἴνου χαὶ ἐλαίου αὐτῶν 
ἐπληθύνθησαν. 

9. Ἐν εἰρήνη ἐπὶ τὸ αὐτὸ χοιμηθήσομαι, χαὶ 
ὑπνώσω 

10 ὅτι σὺ, Κύριε, χατὰ μόνας ἐπ᾽ ἔλπίδι χατῴχισάς 
με. 

Ε΄. 

ι. Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῆς χληρονομούσης, ψαλμὸς τῷ Δαυίδ, 

. Τὰ ῥήματά μου ἐνώτισαι, Κύριε, σύνες τῆς 
χ ς μον, 
ον δαὶ τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου, ὃ βασιλεύς 

μου χαὶ δ Θεός μου" 
4. ὅτι πρὸς σὲ προςεύξομαι, Κύριε, τοπρωΐ εἶσα-- 

χούσῃ τῆς φωνῆς μου. 
6. Τοπρωΐὶ οὐ κευνιεῆι σοι, χαὶ ἐπόψομαι Ὅτι 

οὐχὶ Θεὸς θέλων ἀνομίαν σὺ εἶ: 
6. οὐδὲ παροιχήσει σοι πονηρευόμενος, οὐδὲ διαμε-- 

νοῦσι παράνομοι χατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν σου. 

ο Π]Π. 

1. Ῥοδῦς μοὶ Παυϊὰ, οὔτ [υβογοΐ ἃ ἴδείο Αὔβδιουι ΠΗ καὶ. 

2. Ὠοπΐηθ, φιυϊὰ τυ} ρ 1681} δυμὶ φυὶ (ΠΠα]δπηί πγο ἢ Μυϊεὶ 
ἰῃδυγσυηί ΔΎ γϑ0}8 ΠΊ6. 

3. Μυ}μι} ἀϊουῃί δῃϊπη85 πηθϑδ : ΝΌΏ 6ϑἰ δαϊυβ ἱρεὶ ἰῶ Ὁθο 
ο᾽υ5. δίαρδαίπια. 

4, Τὰ δυίΐοα), ΠοΙηΐΠ6, Βυϑοδρίοσ Πηθὺδ 68, βἰοτίδ πηρᾶ 
οἱ ὀχδιίδηβ σδρυΐ ΠΊΘΌ ἢ). 

5. οοθ πηθ8 δἃ Βοιηΐηυπ) Οἰδιαυΐ, οἱ ὀχδυάϊνὶϊ ἢν ἐδ 
Ιηοηΐ6 δδηοίο 800. Ὠαρϑεδαίπια. 

6. Ερο ἀογηνὶ δὲ δοιηῃυμ οδρὶ, δὀχβυγγοχὶ, χαυοηΐδπὶ 
Ὁοπιίηι8 διιϑοὶρίοΐ π16. 

7. Νοη {{π|600 Π}}}1ἃ ῬΟρΡΟΪ οἰγουπηάδης[ἷ8 6. Εχϑυγρα, 
Βοιῃΐηο, βδίνυπι 6 ίΔο, 608 τηθὺ8 : 

8. φιοῃίδηη ἰᾳ ροΓΟυ 5818} ΟΠ] 68 δ ὐϑγβδηίοβ τη ΐ 8ἷπΠῸ 
Οδιι38, ἀδηΐ68 ρούοδίοσγιμ σΟΩ ΓΙ δ. 

9. Ὀοπἰηὶ ο6δὲ 8818, οἱ ϑυροῖῦ ρορυΐϊυπι ἴσιὰ Ὀοηδάϊοο 
(υδ. 

ΙΥ͂. 

1. 1 ἤησπηι ἰῃ Ῥβαϊσηΐδ. οδη(ουπὶ ἐροὶ Ὀδν . 

2. συμ ἰηγοολγοηι, οχδηαϊνὶξ πη θυ [υ5ι1 {186 τηθϑ : ἰῃ 
( αϊδίίοη6 αἰ!αἰαδί! μι ΐ. ΜΊΒογογο πιοὶ, οἱ ἐχδυὰὶ ογα οῆθ 
681). 

3. ΕἾΠ ποηιέηυπι, υϑαυθαῦο στᾶνοβ οογὰδ9 υἰ αυϊὰ ἀΠὶσὶ- 
ι(ἰ58 νδηϊἰδίθηι, οἱ φυργἰ5 πχρπάδοϊυτῃ " ἰαρΞαίπια. 

4. ΕΠ 58οἰἰοίο φυοπίδῃ πιἰγ ἢ οΑΥ Ποπιίηυ}8 ϑαποῖίιπ) βυυπι: 
Βομηίηυϑ οχδυάϊοϊ 6 ΟὔΠῚ ΟἸΔΠΊΔΥΟΓΟ δὰ οι). 

5. ᾿ΙΓΑβοϊπιίηἱ οἱ ΠΟ] 6 ῬΘΟΟΔΓΟ : φυῷ ἀἰοἰ 5. ἰη σογάϊρθυ 
γοϑ γἶ8, ἰῃ ΟΠ θ.5 γοϑίγὶβ οοπιρυηρίπηἰηΐ. δἰαρδαίπηια. 

ὃ. ϑδοτ ἢσδίο βδογίεϊυη [0801{185, οἱ δρογαία ἰῃ Ποιηΐπο : 

Μυἱὶ ἀϊουηΐ : Οὐδ οδἰοηαοί ΠΟ ]8 ὈοηδΡ 

7. 5ἰσηδίιπι) Θδ8ἴ ΒΌΡΟΓ πο8 Ἰἰυμηθη γυϊίυβ ἴυϊ, Ποιμίῃο : 
Ὠοάϊδβεϊ δε} {|8ΠπῈ ἰῃ ΟΟΓ πηδυπι. 

8. ΑἍὄ [πιοίυ ἔγυμηθηῖὶ οἱ υἱηὶ οἱ οἱδὶ δυὶ τυ 0] ]οδιϊ 8υηὶ. 

9. [η ρ806 ἰῃ ἰαΐρϑιυπ ἀογηίδι, οἱ βοιηηυπι οδρίδηι : 

[0. αυοαΐδηι ἰυ, Ὠοῃιΐηθ, βἰηρι τος ἰῃ 506 ΒΔ ὍΓα ἴδ: 

οἰβῖϊ [η6. 

Υ. 

1. ἴῃ ποι, ΡὑγῸ οἃ συ γοά ἰἀἰθπ) σοηβοχυ Ὁ, ΡὈΒΔ Πα 5 
ἰρμδὶ θαγνὶα. 

2. ὙοΓΒθΔ πηϑᾶ δυγίθυ8 ρογοίρα, Ὠοιιίησ, ἱπίο! }ἶσο οἰδηπο- 
ΓΟΠῚ τηθυπ, 

3. ἰηίοηάδ γοοσὶ ογδιοἢ 8 ἤγθδο, ΤῸΧ τὩθυ8 οἱ 603 ΠΙΘῸ8 : 

4, χυοῃίδη) δὰ ἰ6 ΟΥΔΡΟ, Πομπιίπα, τδπρ οχϑιτΐθβ ὙΟΌΘη, 

5. Μδῃο δδίδῃο (ἰδὲ, οἱ υἱάϑθο : Οὐοηΐδηη ΠΟ 68 ἴθ’ 

168 ἰηἰᾳυϊαίδηι ἴθ) 68 : 
6. παι [Δ ὈΙ ΔὈΪ. Ἰαχῖδ ἰ6 ῃχΔ] σηυ 8, ὨΘ4ι6 ρογμαποῦυηί 

Ἰηὐ 511 δηί6 οὐοι 08 ἔϊ08. 
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86. Ἐμίσησας, Κύριε, πάντας τοὺς ἐργαζομένους τὴν 
ἀνομίαν , ἀπολεῖς πάντας τοὺς λαλοῦντας τὸ ψεῦδος. 

7. Ἄνδρα αἱμάτων χαὶ δόλιον βδελύσσεται Κύριος. 
8. Ἐγὼ δὲ ἐν τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους σου εἰσελεύσο- 

μαι εἷς τὸν οἶχόν σου, προσχυνήσω πρὸς ναὸν ἅγιόν σου 
ἐν φόῤῳ σου. 

9. Κύριε, ὁδήγησόν με ἐν τῇ διχαιοσύνῃ σου ἕνεχα 
τῶν ἐχθρῶν μου, κατεύθυνον ἐνώπιόν σου τὴν ὁδόν μου. 

το. Ὅτι οὐχ ἔστιν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἀλήθεια, ἡ 
χαρδία αὐτῶν ματαία. Τάφος ἀνεῳγμένος ὃ λάρυγξ 
αὐτῶν, ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν. 

1ι. κρῖνον αὐτοὺς, ὃ Θεός: ἀποπεσάτωσαν ἀπὸ τῶν 
διαδουλιῶν αὐτῶν, χατὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀσεθειῶν αὖ- 
τῶν ἔξωσον αὐτοὺς, ὅτι παρεπίχρανάν σε, Κύριε. 

1. Καὶ εὐφρανθήτωσαν ἐπὶ σοὶ πάντες οἱ ἐλπίζοντες 
ἐπὶ σὲ, εἰς αἰῶνα ἀγαλλιάσονται, καὶ χατασχηνώσεις 
ἐν αὐτοῖς" καὶ χαυχήσονται ἐπὶ σοὶ πάντες οἱ ἀγαπῶν-- 
τες τὸ ὄνομά σου, 

13. ὅτι σὺ εὐλογήσεις δίχαιον. Κύριε, ὡς ὅπλω 
εὐδοχίας ἐστεφάνωσας ἡμᾶς. 

ς΄. 

ι. Εἰς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις ὑπὲρ τῆς ὀγδόης, ψαλμὸς τῷ 

Δαυίδ, 

2. Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξης με, μηδὲ τῇ 
ὀργὴ σου παιδεύσης με. 

8. Ἐλέησόν με, Κύριε, ὅτι ἀσθενής εἶμι" ἴασαί με, 
Κύριε, ὅτι ἐταράχθη τ ὀστᾶ μου. 

4. Καὶ ἢ ψυχή μου ἐταράχθη σφόδρα, καὶ σὺ, Κύ- 
ρίε, ἕως πότε; 

5. ᾿Επίστρεψον, Κύριε, ῥῦσαι τὴν ψυχήν μου. 
σῶσόν με ἕνεκεν τοῦ ἔλέους σου, 

6. ὅτι οὐχ ἔστιν ἐν τῷ θανάτῳ ὅ μνημονεύων σου" 
ἐν δὲ τῷ ἄδη τίς ἐξομολογήσεταί σοι; 

η. Ἔχοπίασα ἐν στεναγμῷ μου, λούσω καθ᾽ ἐχά- 
στὴν νύχτα τὴν κλίνην μου" ἐν δάχρυσί μου τὴν στρωμ- 
νήν μου βρέξω. 

8. Ἐταράχθη ἀπὸ θυμοῦ ὃ ὀφθαλμός μου: ἐπα- 
λαιώθην ἐν πᾶσι τοῖς ἐχθροῖς μου. 

9. Ἀπόστητε ἀπ᾽ ἐμοῦ, πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν 
ἀνομίαν, ὅτι εἰσήχουσε Κύριος τῆς φωνῆς τοῦ χλαυθμοῦ 
ου. 

ἢ το. Εἰσήκουσε Κύριος τῆς δεήσεώς μου, Κύριος τὴν 
προσευχήν μου προςεδέξατο. 

11. Αἰσχυνθείησαν χαὶ ταραχθείησαν σφόδρα πάν- 
τες οἵ ἐχθροί μου" ἐπιστραφείησαν καὶ αἰσχυνθείγσαν 
σφόδρα διὰ τάχους. 

Ζ'. 

Ι. Ψαλμὸς τῷ Δαυὶδ, ὃν ἦσε τῷ Κυρίω ὑπὲρ τῶν λόγων 
Χουσὶ υἱοῦ ἱεμενεί, 

4. Κύριε ὃ Θεός μου, ἐπὶ σοὶ ἤλπισα, σῶσόν με ἐχ 
πάντων τῶν διωχόντων με, χαὶ ῥῦσαί με, 

8. μή ποτε ἁρπάση ὡς λέων τὴν ψυχήν μου, μὴ 
ὄντος λυτρουμένου μηδὲ σώζοντος. 

4. Κύριε ὃ Θεός μον, εἰ ἐποίησα τοῦτο, εἰ ἔστιν 
ἀδικία ἐν χερσί μου" 

6. Οὐἀϊδίὶ, Ποπιίηθ, ΟἸΠ68 4] ορογδηίαυν ἰηϊχαϊίδίομι, 
Ρογάθβ οπιηθϑ ΄συΐ Ἰοφυυηΐυ τηοηάἀδοίμμη. 

7. ἰγυῦ βδηρυίηυμι οἱ ἀο]οβυπι δου πα υγ Ποιηΐπυβ. 

8. Ἐρο δυΐίεπι ἰῃ τυ] ἘΠ υἀΐηα τηϊβογοογάϊα ἔπο6,, ἱπίγοί νο 
ἴῃ ἀοτησῃῃ ἰυδπ), δάογδθο δὰ ἰδ ρ]υηλ βδποίιπη απ ἰη (ἷ- 
ΙΏΟΓΟ ἴ0.0. ; 

9. Ὠοπιίηο, ἀδάυσδ πι8 ἰῃ ἴυδ [814 ργορίον ἰηϊπηίοοβ 
ΙῺ608, ἀΐγίρα ἴῃ σοηβροοία ἴθ Υἱδη) πηοᾶῃι. 

10. Ουοῃίδη) πο 68 ἰῃ ΟΥδῈ δογυτη γογὶ (8, ΟΟΥΓ ΘΟΓΌΠῚ γὰ- 

Ὠ0Π| δῖ. ϑϑρυ!ογαμ) ρδίθῃβ δ φυϊίυγ οογυπι, ᾿ἰησυΐθ βυὶβ 
ἀοΐοβα ἃρορδηί. 

11. Τυαϊοᾶ 1108, Ῥθυ8 : ἀδοίάᾳηΐ ἃ οορίἰδιοηἰ θυ 5αΐδ, 
βθουπάυμῃ τυ] ἀϊηοῖπι ἱπηρίοἰδίυπη ϑογαπ) χροΐ θο8, 
υοηίΐᾷπ) ἰγε ἀνογυηΐ (6, Ποπηΐηα. 

12. ΕΠ ἰδηίαν ἰῃ (6 ΟΠΊΠ68 4υἱ δρογδηΐ ἰη ἴ6, ἰῃ δοίδ γι! 
Θχδυ]δδυηί » Θ᾽ ΠΑΡ ΔΒ 8 ἴῃ οἱβ : οἱ ρ!ογίδυηΐυῦ ἴῃ [6 ΟΠ η 68 
αυὶ ἀἰσυηΐ ποιμθὴ ἰυυπι, 

18. υοῃηίδιη ἴπ Ὀοηθάΐο68 [υ5ῖ0. Ποπιίηθ, υἱ δουῖΐϊο ΒΟὨδ5 
γοϊ]υηίδί 8 οογοηδϑίϊ Ὠ08. 

ΥἹΙ. 

1. ἴῃ ποῖα, ἰῃ Ὠγπλη 5 ΣΟ οοΐδνδ, Ρ68]Π108 ἐρεὶ Ὠανὶά. 

3. Ὠοτηΐηθ, 6 ἰῃ ἤΙΓΟΓΟ ἴ0 ἀγζυδϑ 16, Ὠ64α6 ἰη ἱγὰ ἔυᾶ 
ΟΟΥΤΙ ρἷ88 [6. 

3. Μίδβογοσο τοὶ, Ποπηηδ, αυοηίδηλ ἰΠΗ͂ΓΓΩ1}8 δύ : 588 
ἴη6, Ὠοιμηΐηθ, ΄υοπίδηι οοηἰυγθαίδ βυηΐ οΒδᾶ Πηθᾶ. 

4. Εἰ δηϊῃηᾶ πιοᾶ ἰυγθαίδ οοἱ Ὑδ]ά6, 86ὰ ἰι, Ὠοιμίῃα, υ8- 
ᾳυσαυοῦ 

5. Οοηγογίογα, Ὠοιηΐπο, ογῖρα δηϊπ8Π) ὨλΘ8Πλ : 88 Ὑ0}Π} 
116 ἴδ ὈΓΟΡΙΟΥ του οογαΐδη) (υ8Π), 

6. φυοηΐδηι θη 6δ5ῖ ἰῃ Ιηογίθ αὶ ΠΊΘΠΊΟΓ 81} ἰαἱ : ἰῃ ἰῃ- 
ἴδγῃο δυίοπι 4αυΐβ οοπῆ οἱ υγ (0 ] ἢ 

7. 1,ΔΌΟΓΔΥΪ ἰῃ σου Ιη60, ἰᾶγΑ0ο ῥοῦ βίηρυϊαθ ποοίοβ 
Ἰοοίυχα τηδϑυηλ : ἰῃ ΙΔΟΓΥΤΩἶ8 168 8ἰΓᾶῖι 6. Πὶ ΓΆΡ. 

8. Τυγθαίυϑ οδϑὲ ἃ ΤΟΥ ΟΟΌ]8 608 : ἰηγοίογαυϊ ἰηΐοσ 
ΟἸἢ68 ἰῃἰ 08 Π]608. 

9. Ὀἰβοράϊία ἃ πη6, ΟἸΏΏ68 4υΐ ορεγαμηηΐ ἰηἰ φυϊδίοηι, Ζυ0- 
πἶδπη) ὀχδυάϊγ Πομηίηυ8 γοοοπὶ Π6ίι8 μηροὶ. 

10. Εχδυάϊνί( Ποπηίπυϑ ἀδργυθοδ ποι τηθᾶμη, Ποιηΐηυ8 
ΟΥΔΙΪΟΠΘΙ πιθδηλ δ ϑοδρϊί. 

{1. Ἐγιθδοϑοδηΐ οἱ ὁ ΓΘ ηὉΓ ὙΠΟ ΘΠ ΓΘΡ ΟΠ 68 ἰηΐ- 
τηϊοί πιοὶ : ὁογογίδηϊυγ οἱ ογυ θοβοδηΐ υδ]ὰθ γϑϊοοίο. 

ΥἹΙΙ. 

1. ῬΕΔΙΙΏῸ ἰρδὶ δυνά, φαθι οδηίδυ!  Ὠοπιΐηῆο ῬΓῸ ΥὙΟΓΌΪ8 

Οὐαὶ ΔΙ ὶ Ιομοηΐ. 

2. Ὠοχηίηθ Ὠδυ8 τη608, ἰῃ [6 ΒΡΟΓΔΥ͂Ϊ, ΒΔ ΙΥ0Π} [16 ἴδ ΘΧ 
οπηηΐμθυϑ ρΟγΓΒΟαα η 5 τη6, οἱ ᾿ἰθογὰ Πη6, 

3. π φυδπάο γαρίαὶ υἱ 160 Δηΐπιδη) πηθᾶπι, ἀυ τ ΠΟῚ Οδὶ 
αυΐ τοἀϊπηδὶ ποχυθ υΐ δαϊνυμ [Δοἰαΐ. 

4. Ἡομηίηθ δι πηϑυ8, δὶ [δοὶ ἰβίυα, 81 6δϑί ἰηϊ χαϊίδ8 ἰῃ 

τλδΔηΐδι18 Γηοἷδ : 

κι 
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υ. εἰ ἀνταπέδωχα τοῖς ἀνταποδιδοῦσί μοι καχὰ, 
ἀποπέσοιμι ἄρα ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν μου χενός. 

6. Καταδιώξαι ἄρα ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου καὶ 
χαταλάθοι, χαὶ καταπατήσαι εἰς γῆν τὴν ζωήν μου, καὶ 
τὴν δόξαν μου εἰς χοῦν κατασχηνώσαι. Διάψαλμα. 

η. Ἀνάστηθι, Κύριε, ἐν ὀργῇ σου, ὑψώθητι ἐν τοῖς 

πέρασι τῶν ἐχθρῶν μου- ἐξεγέρθητι, Κύριε ὁ Θεός μου, 
ἐν προςτάγματι ᾧ ἐνετείλω, 

8. καὶ συναγωγὴ λαῶν κυχλώσει σε. Καὶ ὑπὲρ ταύ- 
της εἰς ὕψος ἐπίστρεψον. ᾿ 

9. Κύριος χρινεῖ λαούς. Κρῖνόν με, Κύριε, χατὰ τὴν 
δικαιοσύνην μον, καὶ κατὰ τὴν ἀκαχίαν μου ἐπ᾽ ἐμοί. 

10. Συντελεσθήτω δὴ πονηρία ἁμαρτωλῶν, καὶ κα- 

τευθυνεῖς δίκαιον, ἐτάζων χαρδίας καὶ νεφροὺς ὃ Θεός. 

τι. Δικαία ἡ βοήθειά μου παρὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ σώ- 
ζοντος τοὺς εὐθεῖς τῇ χαρδία. . 

12. Ὁ Θεὸς χριτὴς δίκαιος, καὶ ἰσχυρὸς καὶ μαχρό- 

θυμος, μὴ ὀργὴν ἐπάγων καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν. 
12. Ἐὰν μὴ ἐπιστραφῆτε, τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ 

στιλθώσει" τὸ τόξον αὐτοῦ ἐνέτεινε, χαὶ ἡτοίμασεν 
αὐτό. 

ι4. Καὶ ἐν αὐτῷ ἡτοίμασε σχεύη θανάτου, τὰ βέλη 
αὐτοῦ τοῖς καιομένοις ἐξειργάσατο. 

ι6. Ἰδοὺ ὠδίνησεν ἀδικίαν, συνέλαδε πόνον, χαὶ 
ἔτεχεν ἀνομίαν. 

16. Λάκχον ὥρυξε καὶ ἀνέσχαψεν αὐτὸν, χαὶ ἐμπε-- 
σεῖται εἷς βόθρον ὃν εἰργάσατο. 

17. ᾿Επιστρέψει ὃ πόνος αὐτοῦ εἷς χεφαλὴν αὐτοῦ, 

χαὶ ἐπὶ χορυφὴν αὐτοῦ ἡ ἀδιχία αὐτοῦ χαταθήσεται. 
18. Ἔξοι  ογήσομαὶ Κυρίῳ κατὰ τὴν δικαιοσύνην 

αὐτοῦ, ψαλῶ τῷ ὀνόματι Κυρίου τοῦ ὀψίστου. 

Ἡ΄. 

1. Ἐὶ τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ληνῶν, ψαλμὸς τῷ Δαυίδ. 

2. Κύριε ὃ Κύριος ἡμῶν, ὡς θαυμαστὸν τὸ ὄνομά 
σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ Ὅτι ἐπήρθη ἢ μεγαλοπρέπειά σου 
ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν. 

8. Ἔχ στόματος νηπίων χαὶ θηλαζόντων χατηρτίσω 
αἶνον" ἕνεχα τῶν ἐχθρῶν σου, τοῦ καταλῦσαι ἐχθρὸν 
χαὶ ἐχδιχητήν. 

4. Ὅτι ὄψομαι τοὺς οὐρανοὺς ἔργα τῶν δαχτύλων 
σου, σελήνην καὶ ἀστέρας ἢ σὺ ἐθεμελίωσας. 

5. Τί ἐστιν ἄνθρωπος, ὅτι μιμνήσχῃ αὐτοῦ ; ἢ υἱὸς 
ἀνθρώπου, ὅτι ἐπισχέπτῃ αὐτόν; 

6. Ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ᾽ ἀγγέλους, δόξη 
χαὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτῶν, 

η. χαὶ κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν 
σου" 

8. πάντα ὑπέταξας ὑποχάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ, πρό- 
θατα χαὶ βόας πάσας, ἔτι δὲ καὶ τὰ χτήνη τοῦ πεδίου, 

9. τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ τοὺς ἰχθύας τῆς θα- 
λάσσης, τὰ διαπορευόμενα τρίδους θαλασσῶν. 

10. Κύριε ὃ Κύριος ἡμῶν, ὡς θαυμαστὸν ὄνομα σου 
ἐν πάσῃ τῇ Τῇ. 

Θ΄. 

1. Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶνχρυφίων τοῦ υἱοῦ, ψαλμὺς τῷ Δαυίδ, 

«. ᾿Εξομολογήσομαί σοι, ΚΟΠΕΙ ἐν ὅλῃ χαρδίᾳ μου, 
διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμασιά σου. 

ΨΑΛΝ. 9΄. 

5. εἰ το αὶ τοι γι δασπιίμαια παῖε πιαῖα, ἀϑοϊδαπι Ἔτσ ἃ 
ἰπἰΠΟ18 Πη618 ἰηΔηΐ5. . 
6. Ρογβοχυδίυγ ΟΓΡῸ ἰηἰπηοῦϑ δηϊπιδη Ὀδοᾶπι Εἴ ΘΟ ρΓΟ- 

; οηάδῖ, οἱ οοπουϊοοῖ ἴῃ ἰογτὰ υἱἱδπὶ ππϑᾶπὶ, οἱ σογίδηι πόδι 
ἴῃ ρυϊγεγοα ἀοάυοδί. δίαρδαίπια. 

7. ἔχϑυγχο, Ὀοηίης, πῃ γᾶ ἰυᾶ, οχδί γα ἰη ἤμην 05 ἰηὲ- 
ταϊοογυπ πιοογυί : ὀχβυγο, Ὠοπιίηθ 608 πηδυ8, ἰῃ ρΓδδ- 

οορίο φυοὰ τπηδηάδϑῖ!, 

8. οἷ ϑγπαρομᾶ ρορυϊογαπι εἰγουϊηάδοϊ ἴ6. Εἰ ῥγορίεσγ 
ἢ8ης ἰῃ δἰίυμη τγοστγθάθγα.᾿ 

9. δομπηΐπυβ Ἰυάϊοδθὶ! ρορυ]οβ. 7υἀΐοδ πιο, Ὠοπιίπα, 56- 
ουπάπμπι ͵υδι1{ἴ81}) οδπι, οἱ δοουμάυπι ἱπηοοθη(8πΠ) πιόδῖὶ 
ΒΌΡΘΓ Π]6. ' 

10. Οομπβυπιπιοίυγ ἤυης Ὠραυϊ ἰδ ροοσδίογυπι, εἰ ἀϊγξο8 
ἠυϑίυμι, δβογαΐϊδηβ οογάδ οἱ γθηθ8 ὈὨθυ8. 

{1. Φυβίυηι δἀϊυϊοτίαπι πιουπ) ἃ Ποϊηΐηο 4] 88 |ν08 ἴδοὶξ 

τροΐοϑ ουγάδ. 
1). Ῥου8 ἤυάοχ ᾿υβίυ8, οἱ (οτί8 οἱ Ἰοησδηίηιϊβ, οἱ ποῦ 

ἱγᾶπη δ ἀοθῃβ ῬΟΓ δίῃρυ 08 ἀΐο8. 
13. Νἰδβὶ ὁουγογβὶ Πιογ 8, αἰδάϊαπι δυαπ Υἱργαὶΐ : ἀΓῸ ἢ. 

βυυπ ἰοἰεπαϊξ, οἱ ραγδυῖὶ ᾿Πυ1. : 

(4. Ἐ ἰῃ 60 μαγαυΐϊξ γδϑ8 τον 8, 8888 δυ88 δγάθηϊξ- 

θυ5 οἴροϊξ. 
15. Ἐδοδ ρδγίυγι ἱη᾽υβί ἰ8π|., οοπούρὶϊ Ἰαθογοῖι, εἴ ρ6- 

Ρογὶὶ Ἰηϊχυ  (δίοπι. 

16. 1,ἀσυπὶ δρογοΐί οἱ οἤϊοάϊί ουπὶ, οἱ ἱποϊἀοὶ ἰπ ούθδπι 
4υδα (6. 

17. σοηγογίοίαγς ἰάθογ ο᾽υ8 ἴῃ οδρυΐ ο)08, οἷ ἰῃ γογίίοοπι 
ἰρβίαδ ἰπίαυϊ 88 οὐ ἀδβοοπάθῖ. 

8. σοπῆϊοῦος Ἀοτΐπο βδοουπάυτη [π81}{|18π| 6}08., ρ68]- 

ἰὰπὰ ποιμίηἱ Ὠοιίηΐ 81{188ἰπ|ὶ. 

γΠ. 

1. 1 ἄπουν, ὉΧῸ ἰογοΌ]ατ 05, ῬδδΙπλῦ δ ̓ρεὶ Ὠανίά. 

ἡ, Ὀοπιίηα Ποπιίηυβ Ὠοβίογ, χυδη) δι γ Ὁ} }6 68. Ὠοπθα 

ἴυσυμῃ ἰῃ υηΐνογεᾶ ἴογγα  Οὐοοίΐδηι οἰογαίδ 6ϑἱ τηδρηϊβοοηίδ 

ἴυ8 ΒΌΡΟΓ ΟΟ]08. 

8. Ἐχ οἵὔὸ ἱπίδη(ίπηι οἱ ᾿Ἰδοίθηιίαπι ρογίθεϊβδιὶ δυάδα : 

ργορίον ἰμίπιίοοβ ἴυ08, υἱ ἀδδίγυδϑ ἰπἰπιίουπι εἰ υἱογόπι. 

4. Ουοπίαπι νἱάοῦο οαἴο8 οροτὰ ἀϊρίίοτυπι ἰυογαπι, ἰα- 

Ὠδηη οἱ 5(6}148 αυῶ ἰὰ [ππἀ 851]. 

5. Οὐυἰά οδί ποπιο, φυοὰ πιοπιοῦ 68 ο᾽υ5} δυί ἢ] 1.8 Πο- 

τηἰηΐβ, 4υοηϊδπ) Υἱ δ᾽ [88 ΘΠ ὃ 

8. Μίπυΐβιὶ ουπ ράυ]ο πιίηυ 8 80 Δ 6818, δἰοτίδ εἰ ἸΟΠΟΓΟ 

Οοτοηδϑί: 60}, 

7. οἱ οομϑιει υ͵δῖϊ ΘΌΠ ΒΌΡΟΥ ΟΡΟΓΔ τρδηυυπὶ ἰυδγθῃι : 

8. οπχηΐδ 50}] οὐδέ! δὰ} ροὰΐδυβ 6) 8, ΟΥ̓́68 οἱ ὈΟΥ͂ΘΒ Ὠηΐ- 

γοῖβᾶϑ, ἰηδιροῦ οἱ ρθοογὰ οδηρὶ, 

9. γοϊυστοβ ΟἿ, δὲ ρίβοββ πιδγὶβ, χυὶ ρεγαπι θυ ϊδπὶ 66- 

148 πιδγίβ. 

10. Βοπιὶπο Ποιηΐηυδ ποβίογ, 40 8π| ΔάπηίγΔ }}16 65. ποηδῃ 

ἴαυπι ἰῃ υπίγογβϑα ἰοτδὶ 

ΙΧ. 

1. [ἡ ποτα, ργὸ ὁδοῦ 5 Π}}], ρεδίπηυβ ρδὶ Πδυϊά. 

ἃ. Οοηῇίορον (ἰδ, θοπιίπο, ἰῃ ἰοίο δογάθ π|θ0ὺ, μϑιτδῦο 

Ἰ οἠηΐδ πιϊγαυϊ ἰδ (πὰ. 



ΡΘΑΙΜ. ΙΧ. 
8.. Εὐφρανθήσομαι χαὶ ἀγαλλιάσομαι ἐν σοὶ, ψαλῶ 

τῷ ὀνόματί σου, Ὕψιστε. 
4. Ἔν τῷ ἀποστραφῆναι τὸν ἐχθρόν μου εἰς τὰ 

ὀπίσω, ἀοθινάσουσι ἔν ἀπολοῦνενι ς 
σου. 

6. Ὅτι ἐποίησας τὴν χρίσιν μου χαὶ τὴν δίκην μου, 
ἐχάθισας ἐπὶ θρόνου, ὃ τα διχαιοσύνην. 

6. ᾿Ἐπετίμησας ἔθνεσι, χαὶ ἀπώλετο ὁ ἀσεδής" τὸ 
ὄνομα αὐτῶν ἐξήλειψας εἷς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα 
τοῦ αἰῶνος. 

η. Τοῦ ἐχθροῦ ἐξέλιπον αἵ ῥομφαῖαι εἰς τέλος, χαὶ 
πόλεις χαθείλες. Ἀπώλετο τὸ μνημόσυνον αὐτῶν μετ᾽ 
ἤχου" 
ΧῚ γχαὶ ὃ Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα μένει. ἩἩτοίμασεν ἐν 

χρίσει τὸν θρόνον αὐτοῦ" 
9. χαὶ αὐτὸς χρινεῖ τὴν οἰχουμένην ἐν διχαιοσύνῃ, 

χρινεῖ λαοὺς ἐν εὐθύτητι. 
10. Καὶ ἐγένετο Κύριος χαταφυγὴ τῷ πένητι, βοηθὸς 

ἐν εὐχαιρίαις ἐν θλίψει. 
11. Καὶ ἐλπισάτωσαν ἐπὶ σὲ οἷ γινώσχοντες τὸ ὄνο- 

μά σου, ὅτι οὐχ ἐγχατέλιπες τοὺς ἐχζητοῦντάς σε, 
Κύριε. 

ι. άλατε τῷ Κυρίῳ τῷ χατοιχοῦντι ἐν Σιὼν, 
ἀναγγείλατε, ἐν τοῖς ἔθνεσι τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ. 

13, Ὅτι ἐχζητῶν τὰ αἵματα αὐτῶν ἐμνήσθη, οὐχ 
ἐπελάθετο τῆς δεήσεως τῶν πενήτων. 

ι4. ᾿Ελέησόν με, Κύριε, ἴδε τὴν ταπείνωσίν μου ἐκ 
τῶν ἐχθρῶν μου, ὁ ὑψῶν με ἐκ τῶν πυλῶν τοῦ θανά- 
του 

15. ὅπως ἂν ἐξαγγείλω πάσας τὰς αἰνέσεις σου ἐν ταῖς 
πύλαις τῆς θυγατρὸς Σιών. 

16. Ἀγαλλιάσομαι ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου. ᾿Ενεπάγη- 
σαν ἔθνη ἐν διαφθορᾷ ἧ ἐποίησαν" ἐν παγίδι ταύτῃ ἧ 
ἔχρυψαν συνελήφθη ὃ ποῦς αὐτῶν. 

17. Γινώσχεται Κύριος χρίματα ποιῶν, ἐν τοῖς ἔργοις 
τῶν χειρῶν αὐτοῦ συνελήφθη ὃ ἁμαρτωλός. ΩΔΗ ΔΙΑ- 
ΨΑΛΜΑΤΟΣ. 

18. Ἀιποστραφήτωσαν οἵ ἁμαρτωλοὶ εἰς τὸν ἄδην, 
πάντα τὰ ἔθνη τὰ ἐπιλανθανόμενα τοῦ Θεοῦ. 

ιο. Ὅτι οὐχ εἰς τέλος ἐπιλησθήσεται ὃ πτωχὸς, ἣ 
ὑπομονὴ τῶν πενήτων οὖχ ἀπολεῖται εἷς τὸν αἰῶνα. 

20. Ἀνάστηθι, Κύριε, μὴ χραταιούσθω ἄνθρωπος" 
χριθήτωσαν ἔθνη ἐνώπιόν σου. 

21. Κατάστησον, Κύριε, νομοθέτην ἐπ᾽ αὐτοὺς" γνώ- 
τωσαν ἔθνη ὅτι ἄνθρωποί εἶσιν. Διάψαλμα. 

ι. Ἱνατί, Κύριε, ἀφέστηκας μαχρόθεν, ὑπερορᾷς ἐν 
εὐχαιρίαις, ἐν θλίψει; 

ἃ. Ἐν τῷ ὑπερηφανεύεσθαι τὸν ἀσεδῇ Ἐπ δ μι 
ὃ πτωχός" συλλαμδάνονται ἐν διαδουλίοις οἷς διαλογί- 
ζονται. 

3. Ὅτι ἐπαινεῖται ὁ ἁμαρτωλὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις 

τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, καὶ ὃ ἀδικῶν ἐπν σγειται Ὅν" 

. 4, Παρώξυνε τὸν Κύριον ὁ ἁμαρτωλὸς, χατὰ τὸ πλῇ- 

θος τῆς ὀργῆς αὐτοῦ οὐχ ἐχζητήσει" 
5. οὐχ ἔστιν ὃ Θεὸς ἐνώπιον αὐτοῦ. Βεδηλοῦνται αἵ 

ὁδοὶ αὐτοῦ ἐν παντὶ καιρῷ" ἀνταναιρεῖται τὰ χρίματά 

σου ἀπὸ προτώπου αὐτοῦ πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ 
χαταχυριεύσει. 

θ. Εἶπε γὰρ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ: Οὐ μὴ σαλευθῶ ἀπὸ 
γενεᾶς εἰς γενεὰν ἄνευ χαχοῦ. 
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3. [οἴδθον οἱ ὀχϑυ αῦο ἴῃ ἴθ, 08818πῈ ποπιΐηΐ ἴυο, Α]- 
ιἰβ5:η6. 

4, Τῃ ΘΟΠγΟΓίΘΠἀ0 ἱπὶ ΠιΟΌ Πι ΤΏΘ01) ΓΟ ΓΟΓΒΌΓ, ἱπῇγιηᾶ- 
Ὀυπίυγ οἵ ροτίδυηι ἃ ἰδοΐδ ἰυδ. 

ὅ. Ουοηπίδιῃ (δοἰϑιὶ ἰυἀϊοίιην πηθυπὶ οἱ οδυδᾶπι Ππθδῃ], 
Β6 53:1 βϑυρδγ (πγυπυπι, 4υΐ ᾿υἀΐοδ5 )υδι{{|8ῃ. 

6. Ἱπογορϑϑίϊ μοηΐθβ, οἵ ρουϊ ἰπηρὶ 8 : ΞΟΠΊΟἢ ΘΟΓΠ (ἀ(6- 
Ἰοδι: ἰῃ δδοου απι, οἱ ἰῃ ΒοοΌ]υγ 5θρου ὶ. 

7. Ἰηϊηπιϊοὶ ἀοίδοογυηϊ ἔγδηηθδὶ ἰῃ ἤποηη, οἱ εἰν (δί68 ἀ6- 
ϑἰγυχίρι!. Ρογὶΐ τηριηογίἃ Θοππλ οὐ βοηΐϊυ: 

8. οἱ Ῥοπηΐηυβ ἰπ φἰογηυμη ρογμδησί. Ῥαγαυΐ ἰη υἀϊεὶο 

(Ὠγοηυπὰ βυυ: ' 
9. οἱ ᾿ρ86 )υἀϊοδοῖ! ογθδηλ ἰογγάγιιηλ ἰῃ ᾿υϑ 114, ἡυάϊοα ῖ 

ῬΟρυΪοδ ἰῃ τροι  υἀΐη6. 
10. Εἰ (Δοίυ8 6ὁ8ϊ Ποηγίηι8 τοιρίυπι ρϑΌρο, δάυΐϊοῦ ἰῃ 

ορρογίυπι (δι υ8 ἐπ {ΓΙ 0] 0ῃ6. 
11. Εἰ βρογϑηΐ ἰῃ (6 συΐ οορμοδουηΐ ποπιθῃ (υυπ), αιιο- 

Ὠἰᾶι ποη ἀσγο αυϊδίὶ φυςγθηίοβ 6, ΠΟ Π6. 

12. Ῥ588Π116 Ὠοηγΐηο φυὶ Ἰδὲ ἰῃ ϑίοι, δπηυηίίαία ἰῃ 6 γ 
δοπίοβ βιυαἀϊᾶ 6᾽08. 

13. Ουοηΐδηλ ΓΟαυΐ ΓΟ 8 Βδηρι ΠΟ ΠῚ ΘΟΓΌΙΩ γοοογάδίυϑ δ, 
ΟΠ 6ϑί ΟὈἢ 8 οΓαι ἢ ἶ8 ρϑΙ ΡΟΓΌΠ,. 

14, Μίδβογογθ ἠγοΐ, οιηίπα, Υἱάθ 186) Ὠϊθδη) ἀὸ 
ἰη πη οἷ8 πιοῖβ, 4υἱ Θχδ [88 πὴὸ ἀδ ρογίΐβ πηογ δ : 

15. υἱ δηπυηί6η) ΟἸΠ68 ἰδυά 68 [0.88 ἰῃ ΡΟΓ(Ϊ8 ἢ] 185 510}. 

[6. ΕχΒυ ΠΑΡῸ ἰῃ βδ]υἰδγὶ ἴθ. [ηἶχορ βυπί ροηΐο5 ἰῃ ἰῃ- 
(οτἱ χυθηλ ἔδοθγυπηίΐ : ἴῃ Ιδαῦθο ἰβίο φιιθπ) διυβοοπάσειηὶ 
ΟΟΙΏΡΓΘΙΙΘΏΒι8 68 Ρ68 ΘΟΓΌΠΙ. 

17. Οορποβοίϊας Ῥοιλίηι8 ἱιάϊοία ἰδοίθηβ,, ἱπ Ορογίθυ8 
ΤΩΔΏ.Π) 8080} ΟΟΙΏΡΓΘΠΘΏδ08 681 ροοσϑῖογ. ΟἿΑ Ὁ[Α- 
ΡΘΑΙΜΑΤΙΒ. Φ 

18. Οοῃγογίδηϊυῦ ροόσδίογοβ ἴῃ ἱπίθγηυ πη, ΟΠΊη68 σοη(ο 5 
408 ΟὈἸ νἱβουπίυν Ὠοπηι. 

9. Ουΐὰ ποῦ ἱπ ἥποπιν ΟὈἸ Υἱο οεὶἔ ρϑυρογίβ, μα θη ἃ 
Ῥδυρογυῃ ἢοἢ ρου ἱῖ ἰῃ δἰΘΓΏυ). 

40. Εχβυγχο, Ποπ6, ΠΟ. ΟΟηίογίοίυ ὨΟΙΊΟ : ̓0ἀ!οοη(υΓ 
ξοηΐοδ ἰῃ οοῃϑροοῖίυ ἴυο. 

41. Οοπδίίυς, Ὀοχηΐηθ, ᾿οςἸ 8] δίογ ἢ ΒΌΡΟΡ 608 : 80ἰδιὶ 
βοηΐο8 χυοπίδη ΠΟΠλΪΠ68 δυπὶ.  ἑαρδαίηια. 

1. Ὀιᾳυϊὰ, Ποιηίῃα, γθοθϑβί δὶ ἰοημα, ἀθδρίοἱβ ἰῃ ορροτγία- 
πἰ δι υ8, ἰη ἰγἰ υ]δίοηθ 

“. υπὶ βυρογθὶΐ ἱπηρίυϑ Ἰοοη Υ ῬΔΌΡΟΥ : ΘΟ ΡΓΘΙΘἢ- 
ἀυπίαυγ ἰῃ ΟΟὨ811}8 χυΐθυ8 οορίἰδηί. 

8. Ουοηίδη) ἰδυιδίον ροοοδίοῦ ἱπ ἀοϑὶ ἀοΥ 8 ΔηΪΠη86 δυξ8, 
οἱ αυΐ ἰηἰφυδ ρογί Ὀοηδαϊοϊίαγ. 

4. 1πτ ἰανὶὶ Ποπιίηυμ ροοοδίον, δοουμάυμ τυ εἰ ἀ  Π61}} 

ἱγδ 8.0 ἢοὴ Θχαυϊγοῖ : 
5. ΒΟῺ 68. 608 ἰῃ οΟμδροοῖα 6}1.8. ΟΟηἰδη δηίογ Υἱδν }- 

Ἰΐυ8 ἰπ οπιπὶ ἰδηροΓα : δυίογυηίυγ ᾿υἀ οί χὰ ἃ (Δοία 6}18 : 
οχμηΐϊυμλ ἰηἰπιίοογαπι 8πόγαπι ἀοιηἰ δ υΓ. 

8. Ὀἰχὶί πίη ἰῃ οὐδ 800 : ΝΟᾺ ὩΟΥΘΌΟΓ ἃ σοπογδίίοηα 

ἰῃ φεμογδιομοση δὶπα Πηα]0. 
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η. Οὗ ἀρᾶς τὸ στόμα αὐτοῦ γέμει χαὶ πιχρίας καὶ 
δόλου, ὑπὸ τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ χόπος χαὶ πόνος. 

8. ᾿Εγκάθηται ἔνεδρα μετὰ πλουσίων ἐν ἀποχρύφοις, 
τοῦ ἀποχτεῖναι ἀθῷον" 

9. οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ εἰς τὸν πένητα ἀποδλέπουσιν. 
᾿Ἐνεδρεύει ἐν ἀποχρύφῳ ὡς λέων ἐν τῇ μάνδρα αὐτοῦ" 
ἐνεδρεύει τοῦ ἁρπάσαι πτωχὸν, ἁρπάσαι πτωχὸν ἐν τῷ 
ἑλχῦσαι αὐτόν. 

10. Ἐν τῇ παγίδι αὐτοῦ ταπεινώσε: αὐτὸν, χύψει χαὶ 
πεσεῖται ἐν τῷ αὐτὸν χαταχυριεῦσαι τ πενήτων. 

ιι. Εἶπε γὰρ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ" ᾽Ἐπιλέλησται ὃ 
Θεὺς, ἀπέστρεψε τὸ πρόςῳπον αὐτοῦ τοῦ μὴ βλέπειν εἰς 

τέλος. 
12. Ἀνάστηθι, Κύριε ὃ Θεὸς, ὑψωθήτω ἣ χείρ σου, 

μὴ ἐπιλάθης τῶν πενήτων. 
13. “ἕνεχεν τίνος παρώξυνεν ὃ ἀσεδὴς τὸν Θεόν; 

Εἶπε γὰρ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ Οὐ ζητήσει. 
14. Βλέπεις ὅτι σὺ πόνον χαὶ θυμὸν κατανοεῖς, τοῦ 

παραδοῦναι αὐτοὺς εἰς χεῖράς σου. Σοὶ ἐγχαταλέλειπται 
ὃ πτωχὸς, ὀρφανῷ σὺ ἦσθα βοηθός. 

15. Σύντριψον τὸν βραχίονα τοῦ ἁμαρτωλοῦ χαὶ πο- 
γηροῦ " ζητηθήσεται ἢ ἁμαρτία αὐτοῦ χαὶ οὐ μὴ εὑ- 
ρεθῇ. 

16. Βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα, χαὶ εἰς τὸν 
αἰῶνα τοῦ αἰῶνος ἀπολεῖσθε, ἔθνη, ἐχ τῆς γῆς αὐ- 
τοῦ. 

17. Τὴν ἐπιθυμίαν τῶν πενήτων εἰςήχουσε Κύριος, 
τὴν ἑτοιμασίαν τῆς χαρδίας αὐτῶν προςέσχε τὸ οὖς 
σου. 

18, Κρῖναι ὀρφανῷ χαὶ ταπεινῷ, ἵνα μὴ προςθῇ ἔτι 
μεγαλαυχεῖν ἄνθρωπος ἐπὶ τῆς γῆς. 

Ι΄. 

ι. Εἰς τὸ τέλος, ψαλμὸς τῷ Δαυίδ. 

3. Ἴνπὶ τῷ Κυρίῳ πέποιθα, πῶς ἐρεῖτε τῇ ψυχῇ 
μου’ Μεταναστεύου ἐπὶ τὰ ὄρη ὡς στρουθίον ; ̓ ᾿ 

8. Ὅτι ἰδοὺ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐνέτειναν τόξον, ἡτοίμα- 
σαν βέλη εἰς φαρέτραν, τοῦ κατατοξεῦσαι ἐν σχοτομήνη 
τοὺς εὐθεῖς τῇ εκ τ ᾿ 

4. Ὅτι ἃ χατηρτίσω, χαθεῖλον: ὃ δὲ δίχαιος τί 
ἐποίησε: 

6. Κύριος ἕν ναῷ ἁγίῳ αὐτοῦ, Κύριος, ἐν οὐρανῷ ὃ 
θρόνος αὐτοῦ" οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ εἰς τὸν πένητα ἀπο- 
λέπουσι, τὰ βλέφαρα αὐτοῦ ἐξετάζει τοὺς υἱοὺς τῶν 
ἀνθρώπων. 

8. Κύριος ἐξετάζει τὸν δίχαιον χαὶ τὸν ἀσεδῇ " ὁ δὲ 
ἀγαπῶν ἀδιχίαν μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν. 

η. ᾿Επιδρέξει ἐπὶ ἁμαρτωλοὺς παγίδας, πῦρ χαὶ 
θεῖον καὶ πνεῦμα καταιγίδος ἥ μερὶς τοῦ ποτηρίου αὐ- 
τῶν. 

8. Ὅτι δίκαιος Κύριος χαὶ διχαιοσύνας γάπησεν- 
εὐθύτητα εἶδε τὸ ὑεσελϑν αὐτοῦ. Ὅ5τι 

11΄. 

1. Εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῆς ὀγδόης, ψαλυὸς τῷ Δαυίδ, 

3. Σῶσόν με, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος, ὅτι ὠλι- 
’ “Ὡ “ ΄“-- γώθησαν αἱ ἀλήθειαι ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων. 

ΨΑΛΝ. ΙΑ΄. 

7. Ουΐυβ πιαϊοάϊοξίοηθ οὁ8 68 ῥ᾽ δῆτ δϑὶ οἱ δηνδυϊυϊηθ 
οἱ ἀοἷο, βυῦ ου͵υ8 ᾿ἰπροδ ΙΔ ΟΣ οἱ ἀο]ον. 

8. δοάοί ἰῃ ἰηδβίαἀϊΐ8 συμ ἀἰν ἰδ 8 ἰπ οοου 8, υἱ ἱπιογῆ- 
οἷδί ἱπηοοθηίθη : 

9. οὐ 6). ἴῃ ρᾶυρογοη γοδρίοϊυηξ. [ηςἰἀϊδίατ ἰῃ οοου 
γοϊυΐ 160 ἰῃ Βροϊυποδ βυδ : ἱηβ ἰδίαν υἱ γαρίδὶ ρδΌΡογοτ, 
ΓΆΡΟΓΟ ρϑυρογοιλ ἀυπι δίίγδἱξ ΘΌη,. 

10. Ιὴ Ἰάχιθο δυο υμ}} } 8} ουπι, ἱπο πδὈ]ξ 86 οἱ ἐδάοί 
ουπλ ἀοπηίηδῖι ἔπογ ρδυρογυμῃ. 

11. Ὀϊχίέ δαί ἰῃ οοτὰο δυο : ΟὈΠ 8 οϑὲ Θοὰβ, δυο 
δοϊθιη βυδηι ἢ6 νἱἀδδϑΐ ἴῃ ἤμρη). 

12. Εχογρο, θοπιίηα Πδυ8, ΟχδΙ οἴ πιδη0}.8 ἴ8, 6 ΟἿ ὶ- 
Υἱθοδγὶ8 ρϑιρΟ ΓΙ. 

13. Ῥτορίον αυϊὰ ᾿ττ αν! ἱρὰ Ποῦ" Ὠἰϊχὶΐ δηΐῃ ἰῃ 
οΟΓά6 διὺ : Νοη γοαυΐγοί. 

14. Υἱάθ8 χυοηΐδιῃ ἴα ἸΔΡΟΓΘΙ οἱ ἰγὰᾶηι σοηῃβίἀογαβ, υἱ 
ἰγδάδ8 θοῷ ἰὴ ῃ280118 (8. 'ΓΙΌΪ ἀδγο οἰ 8 65. ρϑυρει, ογ- 
ΡΏδηο ἰυ (υἱδὲϊ δα υΐογ. 

15. Οοηΐογο Ὀγδοϊυπι ροοοδίοτγὶβ οἱ τῃδ] χῃὶ 
Ροοοδίυμῃ Π|ι8 οἱ ἤθη ἰηγοηϊοίυγ, 

: ΄Πυδιεοίυγ 

δ. Ὀοιηίπυβ ΓΟΖΏΔΟΙ  ἰῃ φἰογηυῃ,, οἱ ἰῃ 865 Ό]υΠῚ 886 00}} : 
ρου ιἰ8, σεμίοβ, ἀ6 ἰογγᾷ {}}}8. 

17. Ἡοβίἀογίυπι ρδυρογυτῃ δχδυάϊἱ Ποπηΐπυβ, ᾿γερραγα- 
οηθηι οογα 8 Θογιηι δί(οηἀϊί δυγὶ8 [υᾶ. 

18. 7υάϊοδγα ρυρὶ]ϊο οἱ πυη}}}, αἱ ποη Δρροπδῖ ὉΠ 1ΓῸ πιἃ- 
δηυϊῆοδγα 80 ΠΟΙΠΟ ΒΌΡΟΓ ἴθγγδῃ). 

Χ. 

Ι. [ἡ βηδπηι), Ρ5811}118 ἰρ5] Ὠανἰά. 

4. Ιῃ Ποπηὶηο οοη ὁ φιοιηοάο ἀΐςο 8 Δηΐπηδο ἤγθδ : ΤΥδΔη3- 
[ηἷχγὰ ἰη πηοηί68 5σαΐ ρᾶ886Γ 9 

3. Ουοπηίδηι 6006 ῃαοσδίογαϑ ἱπίθηθγυηί δγουπι, ρᾶγανθ- 
τυηί βαρ! 88 ἰῃ ρῃδγοίγα, υἱ βαρ! ἰδηΐ ἰῃ ΟὈβοιγα ᾿1ηᾶἃ γϑοῖοβ 
Οὐγάα. 

4, Ουοηίδηγ αυδὸ ρογίοοἰδιϊ, ἀσϑίγιχογυηί : ᾿υδέυ8 δυίοι 
αυἱά (δοἰ 

δ. δοιηίηυδ ἰη [οι ρῖο δδηοίο δὺ0, Ποπικίηιιβ, ἰῃ σΟ]0 36- 
ἀδ5 6}085 : Οου!! 6}5 ἴῃ ραυρογθηι γοβρίοἰυηί, ρϑροῦγα" ο᾽α8 
ἱπη οττορδηί Π]Ϊ08 ΟΠ 1}. 

ὃ. Ὠοπιὶπι8 ἰηἰοττοραΐ ᾿υϑίιπ οἱ ἱπηρίυη : φυὶ δυίοτη ἀΐ- 
|| ἰπἰφυϊδίοπι οὐἰΐ δΔηΐπηδπι βυ δι. 

7. ΡΙυδῖ βδυρδῖ ρμϑοσδίογθβ ἰΔ411605, ἱφῃΐβ οἱ ϑ0 ]ρῇυγ οἵ ερὶ- 
Υἱ[5 Ῥγοσο! δγλἢ ΠᾶΓΒ ΟἉ οἶδ ΘΟΓΊΙΗ,. 

8. Ουοηίδιη }ιιβῖυ5 Βοχηίηυ8 οἱ ̓ υ8{1{1858 ἀϊοχὶξ : ἀρ χυϊία- 
ἰδ) Υἱᾶϊῥ (Δοΐ68 6118. 

ΧΙ. 

1. ἴη ἤηριη ρὑγὸὺ οὐοίανδ, 58] π|1}8 ἱρεὶ ανὶά. 

2. ΒΔΙΥΏΠῚ Πη6 Δ, Ὠοπλίηθ, φυοηίΐδηη ἀοίοονὶ βδηοίαβ, ψ10- 
πἰίδηη αἰπηηυ 5 δυιηΐ γογἰδῖθβ ἃ 6} }}8 Ὠοιηἰπιιῃ). 



ΡΘΔΙΜ. ΧΙ 

. Νάταια ἐλάλησεν ἕχαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐ- 
τοῦ" χείλη δόλια ἐν καρδία, χαὶ ἐν χαρδία ἐλάλησαν. 

4. ᾿Εξολοθρεύσαι Κύριος πάντα τὰ χείλη τὰ δόλια, 
καὶ γλῶσσαν μεγαλοῤῥήμονα" 

6. τοὺς εἰπόντας: Τὴν γλῶσσαν ἡμῶν μεγαλυνοῦ- 
μεν, τὰ χείλη ἡμῶν παρ᾽ ἡμῶν ἐστι, τίς ἡμῶν χύριος 
στίν: 

6. Ἀπὸ τῆς ταλαιπωρίας τῶν πτωχῶν, καὶ ἀπὸ τοῦ 
στεναγμοῦ τῶν πενήτων, νῦν ἀναστήσομαι, λέγει Κύ-- 
ρίος΄ θήσομαι ἐν σωτηρίῳ, παῤῥησιάσομαι ἐν αὐτῷ. 

7. Τὰ λόγια Κυρίου λόγια ἁγνὰ, ἀργύριον πεπυρω- 
μένον, δοχίμιον τῇ γῆ, χεχαθαρισμένον ἑπταπλασίως. 

8. Σὺ, Κύριε, φυλάξεις ἡμᾶς, χαὶ διατηρήσεις ἡμᾶς 
ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα. 

9. Κύχλῳ οἱ ἀσεῤεῖς περιπατοῦσι" χατὰ τὸ ὕψος σου 
ἐπολυώρησας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. 

Β΄. 

Ἑἰς τὸ τέλος, ψαλμὸς τῶ Δαυίδ, 

1. Ἕως πότε, Κύριε, ἐπιλήση μου εἷς τέλος; ἕως 
πότε ἀποστρέψεις τὸ πρόςωπόν σου ἀπ᾽ ἐμοῦ; 

το 4. Ἕως τίνος θήσομαι βουλὰς ἐν ψυχῇ μου, ὀδύνας 
ἐν χαρδίᾳ μου ἡμέρας; 

8. Ἕως πότε ὑψωθήσεται ὁ ἐχθρός μου ἐπ᾽ ἐμέ; 
4. ᾿᾽Επίάλεψον, εἰςάχουσόν μου, Κύριε ὃ Θεός μου. 

Φώτισον τοὺς ὀφθαλμούς μου, μή ποτε ὑπνώσω εἰς θά-- 
νατον᾿ 

6. μή ποτε εἴποι ὃ ἐχθρός μου" Ἴσχυσα πρὸς αὐτόν. 
Οἱ θλίθοντές με ἀγαλλιάσονται ἐὰν σαλευθῶ" 

6. ἐγὼ δὲ ἐπὶ τῷ ἐλέει σου ἤλπισα ἀγαλλιάσεται ἣ 
χαρδίχ μου ἐν τῷ σωτηρίῳ σου. Ἄσω τῷ Κυρίῳ τῷ 
εὐεργετήσαντί με, χαὶ ψαλῶ τῷ ὀνόματι Κυρίου τοῦ 
ὑψίστου. 

Γ΄, 

Εἰς τὸ τέλος, ψαλμὸς τῷ Δαυίδ, 

ι. Εἶπεν ὄϑρὸν ἐν καρδία αὐτοῦ" Οὐχ ἔστι Θεός. 
Διέφθειραν καὶ ἐδδελύχθησαν ἐν ἐπιτηδεύμασιν" οὐχ 
ἔστι ποιῶν χρη τα, οὐχ ἔστιν ἕως ἑνός. 

. Κύριος ἐχ τοῦ οὐρανοῦ διέκυψεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς 
μῶν ἀνθρώπων, τοῦ ἰδεῖν εἰ ἔστι συνιῶν ἢ ἐχζητῶν τὸν 
Θεόν. 

8. Πάντες ἐξέχλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐχ ἔστι 
ποιῶν χρηστότητα, οὖχ ἔστιν ἕως ἑνός. Τάφος ἀνεωγμέ-- 
νος ὃ λάρυγξ αὐτῶν, ταῖς γλώσσαις κὐτῶν ἐδολιοῦσαν, 
ἰὸς ἀσπίδων τὰ χείλη αὐτῶν. Ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς καὶ 
πιχρίας τίς ν ὀξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν ἐχχέαι αἷμα. Σύν- 
τρίμμα χαὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, χαὶ δδὸν 
ε ἰρήνης οὐχ ἔγνωσαν" οὐχ ἔστι φόθος Θεοῦ ἀπέναντι 
τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 

4, Οὐχὶ γνώσονται πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνο- 
μίαν, οἱ χατέσθοντες τὸν λαόν μου βρώσει ἄρτου; 

6. Τὸν Κύριον οὐχ ἐπεχαλέσαντο, ἐχεῖ ἜΡΟΝ 
φόθδῳ οὗ οὐχ τ φόθος. 

5, Ὅτι ὁ Θεὸς ἐν γενεᾷ διχαία, βουλὴν πτωχοῦ κα- 
τησχύνατε, ὅτι Κύριος ἐλπὶς αὐτοῦ ἐστι. 

η. Τίς δώσει ἐχ Σιὼν τὸ σωτήριον τοῦ Ἰσραήλ; Ἔν ' 
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8. Ὕδηᾶ Ἰοσυτὶ δαπΐ υηυϑαυΐβαυα δὰ ρτγοχίμηιη) κυ : 
ΙδΔΐδ ἀο]οβᾶ ἰῃ ὁογάα, οἱ οογάδ ἰοουζὶ βυηΐ. 

4, Ὀϊδβρογάαὶ Ὠοῃγίηυδ υπμίγογϑᾷ ἰδ δ ἀο]ο088, οἱ ᾿ἰησυδηι 
τηΔρηΠοαύυϑι : 

ὅ. αυὶΐ ἀϊχογαμῃί : 1ησυδη) ΠοδίΓᾶΠι ΠπλΔ η βοΔὈἰηγυ5, ἰδ δ 
ποδίγ ἃ ποῦἱβ ϑυηΐ, 4υ͵ἱβ ποδίον ἀοπίηυβ 65. 

6. Ῥγορίογ ῃγίϑογίδη) ἱπορυΐη. οἱ ρου ρϑυρογυῃ, 
Ὠῦὰης ὀχδυγρδ, ἀϊοὶΐ Ποῃληυδ : ΡΟΠδΔῺ) ἴῃ βαἰ υἱδεί, ἢάυοία- 
{{{6᾿ ἀϑ88) ἰῃ 60. 

7. ΕἸοχυία Ὠοιμϊηὶ οἰοφυὶα οΔοίδ, ἃγβδϑηίΐίυπι ἱζη6 οχδη)ὶ- 
πδίυηι, ργοὈυδίαπ) ἰοΓτῶθ, ρυγραίυη ΒΡ. ΟΡ] υΠ,. 

8. Τυ, Ὠοηιίῃα, δοΓΥ 18 08, δὲ οἰδἰο( 68 ΠΟ8 ἃ ᾿6ῃΘΓᾶ- 
(ἰοη6 [ϊ80, οἱ ἰῃ δοίδγηυ). 

9. Ιῃ οἰγουϊία ἱπηρὶϊ δηιθυϊδηὶ : βοουηάθμῃ δ᾽ {πὰ θη) 
(δ τ} 0] 1ς851ἰ 1108 Ὠοπιίηυπι. 

ΧΙΙ. 

ἴῃ ἔἰπϑαι, μβδιτῦὰβ ἐρεὶ Ὀανίά. 

1. ὕβφυιοᾳυο, Ποιμηΐης, ΟὈἸ ἐν βοογὶβ 6 ἴῃ Πηθ.Ὼ ὃ υ840.6- 
4υο ἀνογίοϑ ἴδοίθπη [0 8Π| ἃ [6 ἢ 

2. Ουδηγάϊιι ρΡοηδηι ΟΟὨ δ 118 ἱῃ δηῃϊπηᾶ πιθᾶ, ἀο]οῦθϑ ἴῃ 
ΟΟὐΓὰ6 Πγ60 ρ6. ἀΐδῃῦ 

3. ὕϑδαᾳύραυο Θχδιδυΐ(υγ ἰπἰπηΐου}8 ΠΊΘ15 8106 Γ πηο 
4, Βοβρίοθ, ὀχδυὰϊ πο, οηγίηα Ὠδὺβ 2605. ΠΙΟΠληΔ 

ΟΟΌΪΟΒ Π)608, 6 ὑπηχυδηη οἰ οΓπιΐδη ἰῃ τηοτίοιη : 

δ. Π6 Ζυᾶπάο ἀϊοδὶ ἰηἰπηῖοι8 ποι8 : Ῥγρουδιυὶ δάγογδιδ 
ουπι. Ουἱ (τ υϊδηΐ π6 Θχϑ} Δ Ὀυηἱ δὶ μοῦ }.8 ΠΠΘΓῸ : 

6. 620 διιέοτῃ ἰῃ τηϊδογοογαΐδ ἴτ18ἃ ΒΡΟΓΑΥΪ : Ἔχβυ 01 οοΥ 
ΒΘ.) ἰῃ 58 υἰδγὶ ἴᾳ0. Οδηίδρθο Ποηιίπο φυὶ Ὀοηδ (γἰδυϊ 
τ ΪΠΐ, οἱ γ 58:18} Ὠοῃἱηὶ Ποηλ ηὶ 855] Π|]. 

ΧΙΙ. 

ἴη θηθῆι, ὑδδί δ ̓ρ5ὶ Ὠδν]ὰ. 

1. Ὀϊχίξ Ἰῃϑ!ρίεἢ 8 ἰἱῃ οογὰθ 800 : ΝΟὨ οδὶ Ὦδυ8. ΟοΥσυρδ- 
τυηΐ οἱ ΔθΟΠ ΠΔ 1166 (Δοιὶ δυηΐ ἰῃ δίυ 8 : ΠΟῊ 681 χυὶ (Δοίδὶ 
Βοηϊ δίοπι, ἢοπ 681 ᾿51π6 δὰ υῃυ. 

2. οι ΐπυ8 ἀ6 ΟΟἸΟ ργοθροχὶὶ Βυροῦ 1108 ποπιίηυπι, υἱ 
γἱ ἀοδὶ δἱ οϑὶ ἰῃ 6] 6 η5 δυῖ Γοαυΐγθη8 Ὠουηι. 

3. Οπηο8 ἀροϊηαγογαηΐ, δἰπιυ ἰη0 1165 ἴδοι βυπί, ὩθῺΩ 
οδί χυὶ (Δοἰδὶ θΟμ.Πη), πο οδὲ ὑϑ406 δὰ υπυπ). Θορυ!ογυΠ) 
Ρδίδηβ δϑί ψυϊίγ δογυπι, Πἰησυΐβ 5018 ἀ01056 ἀφο δηΐ, ΥΘη6- 
Ὠυπὶ δδρί ἀν) ἰδ ἷα ΘΟΓΆΠ. ΟΟΓΌΠῚ 05 πηδ] οἀϊοίίοη6 οἱ ἃΠηᾶ- 

τἰἰυἀΐπα μ]οπυτη οδὲ, γϑοοθϑ ρϑὰθβ ϑογὰπι δὰ οἰϊϊιηἀΔοηάυπι 
βδησυίηοιμῃ. ΟοηϊτΓἶο οἱ ᾿η(6] οἰ (85 ἰῃ Υἱἱδ δογῖιπι, οἱ ΥἱδΠῚ 
Ῥδοΐβ ποιὶ οορῃουογα πη : Ποη δἰ {ἰππ|0Ὸ Ὁ οἱ δηΐθ οου]οϑ 60- 
ΤΌΠ). 

4. Νοῃῆς οὐρηοϑοθηΐ ΟΠΊΠ65 4υὶ Ορογδηίυγ ἰπἰ χα ϊδίθηι, 
φυὶ ἀογογδηΐ ρορυΐυπὶ του πὶ οἷθο Ῥ8ῃ 859 

5, Ἀοιηίυπι πο ἰηγοοσδγνογυηί, {0 ἱγορίἀδυογιηΐ {ΠΟ γα 

δὶ ΟῚ ογαὶ {ἰπηογ. 
6. Ουοηίΐδηι [608 ἰη ροηογαίίοηο 88 65ὲ, ΘΟη8}}1Π| ἰδ0- 

οἱβ οοηυά 8[18, φυοπίδπι Ποτηΐπυδ 8065 6}0.8 68ῖ. 
7. Ουἷφ ἀδυϊ! οχ δίου δαὶ υἱδγο [8γδ6]" αὐτὰ σοηγογίοιϊὶ 
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ᾧ ἐπιστρέψαι Κύριον τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ λαοῦ αὐ- 
ἰλω Ξ ἀγολλ ἀούῳ Ἰαχὼόδ, καὶ εὐφρανθήτω Ἰσραήλ. 

1Δ΄. 

Ψαλμὸς τῶ Δαυίδ, 

Ι. Κύριε, τίς παροιχήσει ἐν τῷ σχηνώματί σου, καὶ 
τίς χατασχηνώσει ἐν τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ σου; 

. Πορευόμενος ἄμωμος, χαὶ ὁ αξόμι τῆς δικαιο- 
σύνην" 

8. λαλῶν ἀλήθειαν ἐν χαρδίᾳ αὐτοῦ, ὃς οὐχ ἐδόλω- 
σεν ἐν γλώσσῃ αὐτοῦ οὐδὲ ὑεΐητι τῷ πλησίον αὐτοῦ 
χαχὸν, χαὶ ὀνειδισμὸν οὐχ ἔλαθεν ἐπὶ τοὺς ἔγγιστα 
αὐτοῦ. 

4. ᾿Εξουδένωται ἐνώπιον αὐτοῦ πονηρευόμενος" τοὺς 
δὲ πον τό; Κύριον δοξάζει. ὋΟ ὀμνύων τῷ πλησίον 
αὐτοῦ λαὶ οὐχ ἀθετῶν. 

56. Τὸ ἀργύριον αὐτοῦ οὖχ ἔδωχεν ἐπὶ τόχῳ, καὶ 
δῶρα ἐπ᾽ ἀθῴοις οὐχ ἔλαθεν. Ο ποιῶν ταῦτα οὐ σαλευ-- 
θήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. 

ΙΕ΄. 

Στηλογραφία τῷ Δαυίδ, 

1. Φύλαξόν με, Κύριε, ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα. 
3. Εἶπα τῷ Κυρίῳ - Κύριός μου εἶ σὺ, ὅτι τῶν ἀγα- 

θῶν μου οὐ χρείαν ἔχεις. 
8. Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ Υῇ αὐτοῦ, ἐθαυμάστωσε 

πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς. 
4. ᾿Επληθύνθησαν αἱ ἀσθένειαι αὐτῶν, μετὰ ταῦτα 

ἐτάχυναν. Οὐ μὴ συναγάγω τὰς συναγωγὰς αὐτῶν ἐξ 
αἵματων- οὐδὲ μὴ μνησθῶ τῶν ὀνομάτων αὐτῶν διὰ 
χειλέων μου. 

5. Κύριος μερὶς τῆς χληρονομίας μου χαὶ τοῦ ποτη- 
ΕΝ βου" σὺ εἶ ὃ ἀποχαθιστῶν τὴν χληρονομίαν μου 
μοί. 

0. Σχοινία ἐπέπεσαν μοι ἐν τοῖς χρατίστοις" χαὶ 
γὰρ ἣ κληρονομία μου κρατίστη μοι ἐστίν. 

7. Εῤλογήσω τὸν Κύριον τὸν συνετίσαντά με" ἔτι 
δὲ χαὶ ἕως νυχτὸς ἐπαίδευσάν με οἷ νεφροί μου. 

8. Προωρώμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου διαπαντός - 
ὅτι ἐχ δεξιῶν μου ἐστὶν, ἵνα μὴ σαλευθῶ. 

9. Διὰ τοῦτο ηὐφράνθη ἡ χαρδία μου, χαὶ ἠγαλλιά- 
σατο ἣ γλῶσσά μου " ἔτι δὲ χαὶ ἡ σάρξ μου χατασχηνώ-- 
σει ἐπ᾽ ἐλπίδι. - 

10. Ὅτι οὐχ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς ἄδην, 
οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν. 

τι. ᾿Εγνώρισάς μοι ὁδοὺς ζωῇς, πληρώσεις με εὖ- 
ζροσύνης μετὰ τοῦ προςώπου σου" τερπνότητες ἐν τῇ 
ἐξιᾷ σου εἰς τέλος. 

Ι,. 

Προςευχὴ τοῦ Δαυίδ, 

1. Εἰςάχουσον, Κύριε, τῆς δικαιοσύνης μου, πρό- 
σγες τῇ δεήσει μου. ᾿Ενώτισαι τὴν προςευχήν μου, 
οὐχ ἐν χείλεσι δολίοις. 

2. 'Εκ προςώπου σου τὸ χρίμα μου ἐξέλθοι᾽ οἵ ὁφ- 
θαλμοί μου ἰδέτωσαν εὐθύτητας. 

ΨΑΛΜΝ. Ις. 

Ῥοπηίηυ9 οδρ ἐνἱἰδίοπ ῥ᾽ οὲδ διδ5, ἐχϑυ οὶ ὅδοοῦ, οἱ ἰδοίοίυν 
1δγϑεὶ. 

ΧΙΝ. 

ῬαΔΙπ05 ἰρ5ὶ Πανίά. 

1. Ῥομηἶπθ, σχυΐβ ΠΑ 8018 ἰῃ ἐδθογώδοιο ἴυο, οἱ χαΐδ το- 
αυϊοϑοοί ἰῃ τηοηία βδηοίο ἰυ09 

4. Ουἱ ἱηργοά Γ βἰπα πηδουΐα, οἱ ορογϑίυγ }πδιΔπι. 

3. φυὶ Ἰοχυίςυγ γογδΐθαι ἰῃ οοτὰδ 800, 4υΐ ποη ορὶ ἀ0- 
Ἰυχ ἰῃ Ἰίηρυδ βιὰ : Ὡ66 ἔεοῖξ ῥγοχ  ΠΊΟ διιυ τη, οἵ Ορρζο- 
Ὀγίαπι ὨΟῺ δοοορὶϊ δγ ΓΒῸ5 ὈΓΟΧΙΠΠΟ8 8108. 

4. Αἀ πἰ υπι ἀοάυσίυϑ 651 ἱπ ὁοῃξροεία ο͵08 τηδ] ρηυβ : 
Εἰπηρηΐ65 δυΐδη Θοπληυπ) φ]ογσδί. Οἱ ᾿υγαῖ ῥγοχίμ)ο 500 

οἱ ποη ἀδοίρὶϊ. 

δ. Ῥεοουμπίδηη δυδῖη ἢη ἀ64}} δὰ υϑυΓΔΠ), Οἱ ΠΌΠΟΤΆ ΒΌΡΟΓ 
ἱπηοοθηίοβ ποη δοοορίξ. Ουἱ ἔδοἰΐ ᾿χϑδς θη φοπμονυθ ἱυΓ ἴῃ 
δοίη}. 

ΧΥ͂. 

ΤΊΣ [Ὡδογρίο ἱρϑὶ δυνά. 

1. Οοηβοῖγᾷ πιθ, Ὠοπιίηε, φυοηίδη ἰη (6 βρογδνὶ. 
2. Ὀἰχὶ Ποῃγῖδο : [2.68 Πη6}8 68 ἴι, ΄φυοοίδπηι ὈΟΠΟΓΊΩΣΙ 

ΤΩΘΟΓΙ ἢ ΠΟ Οβ68. 
3. 5Δη0[18 ΄υΐ δυῃῖ ἰῃ ἰοΓτὰ αὖιι18, Γἰγ βου οπηη6 5 τοϊυη- 

ἰΔῖοϑ 8085 ἴῃ αἶ8. 

4, Μυ!Πἰρ!οαίδο βυηΐ ἱπῇΠγη δῖ68 Θογα πὶ, ροϑίθα δουρίογα- 
γογυηΐ. ΝΟ ΟΟΠργΓΟσΆ Ο ΘΟὨγΘη οὐ]Δ Θογὰπ) ἀς ϑδησυϊηΐθυβ : 
ΠΟ ΠΊΘΠΊΟΓ Θ6ΓῸ ΠΟΙΠΪΠ11Π) ΘΟΓΌΠῚ ΡΘΓ ἰαἰἱᾶ πγ68. 

ὅ. Ὀοιηίηυ8 ΡΔΓ8 ᾿ϑογο ἢ 8[18 Πη6 85 οἱ οδ᾽ οὐδ ῃγοΐ : ἴῃ 68 
ᾳυΐ τοϑί 65 ᾿οτοα  ἰδίοπι πγϑᾶτῃ μι ὶ. 

6. Ευπ65 οροἰάεγυηί Ὠλ}}ιὶ ἰῃ ργα οἶδ 8 : οἰδηΐπι ἰιδογοά 88 
Τη68 ὈγορΟ]άγα 6ϑὲ μι. 

7. Βοηράΐοαδπι Ὀοιίπυμι αυὶΐ (τυ πα ἱηιο!θοίυμ : 
ἰηβαρογ δυ ίοῃ οἱ 8416 δὰ ποοίοπι Θγαάἀίογυπί Π)6 ΓΟΠ65 πιεὶ. 

δ. Ῥτγουϊάθρθϑμ Ποηγίπυπ) ἰῃ ΘΟμδροοῖυ Π160 Β6ΙΏΡΟΥ : 400- 
Ὠἰδηλ ἃ ἀοχίγὶ 5 δδὶ τ}, πὸ ΘΟ ΠΙΟΥ̓ΘΔγ. 

9. Ρτγορίογ μος ἰςοίδίαπη 651 οὐὐ πηθῦηι, οἱ ὀχβυϊδυὶξ ᾿ἰηρυδ 
ΤΩΘΔ : ἰΠΒΌΡΟΓ δυίθῃ οἱ ΟὍΓῸ τη6ἃ γοαυϊοβοδί ἰῃ ΒΡ6. 

10. Οὐυοπίδηι ΟῚ ἀογο Π406 5 δηΪπιδ Πλθδπὶ ἴῃ ἰπίοσστιο, 
ΠΟΩΌΘ ἀδθ8 βδδποίυϊ ἰυἢ Υἱάδγο δουτυ ρ ΟΏΘπι. 

11. Νοίδβ πἰξιὶ (οοἰϑίϊ Υἱδ8 Υἱΐδθ, δαϊπρὶ οἷ πη ἰοοἰἐ ἃ 
οὐπὰ νυ]ΐα ἴυο : ἀοἰοοία(ἰ0η65 ἰῃ ἀδχίγα ἴυδ ἰῃ πο). 

ΧΥΙ. 

Οτγδίϊο ἰρβίυβ ϑανὶά. 

Ϊ. Εχδυάϊί, Ποπηηθ, ᾿υ501{|8π| Πγοδπ), ἰηἰοη δ ἀδριδοδιουηὶ 
πᾶ". Αὐγθυ8 ροΓοὶρα ογαι 0 Ώ 61} [6 8Π|, ΠΟῚ ἴῃ ἰδ 9 ἀο]οκίβ8. 

2. Αἰ συϊίυ ἴυο ἡἀϊοίυπ πηουπὶ ργοάσαί : οομ}}} πο τλἀοδηὶ 
ααυϊίδιοβ. 

ΝΙΝ, τῶν 



ΡῬΒΑΙΝΜ. ΧΥῚΙ. 

8. ᾿δοχίμασας τὴν καρδίαν μου, ἐπεσχέψω νυχτός- 
ἐπύρωσάς με, χαὶ οὐχ εὑρέθη, ἐν ἐμοὶ ἀδικία. 

4. Ὅπως ἂν μὴ λαλήσῃ τὸ στόμα μου τὰ ἔργα 
τῶν ἀνθρώπων ᾿ διὰ τοὺς λόγους τῶν χειλέων σου ἐγὼ 
ἐφύλαξα ὁδοὺς ρθε 

ὅ6. Κατάρτισαι τὰ διαδήματά μου ἐν ταῖς τρίθοις 
σου, ἵνα μὴ σαλευθῇ τὰ διαδήματά μου. 

6. Ἐγὼ ἐχέχραξα, ὅτι ἐπήχουσάς μου, ὃ Θεός" χλῖ- 
νον τὸ οὖς σου ἐμοὶ, καὶ εἰςάχουσον τῶν ῥημάτων μου. 

7η. Θαυμάστωσον τὰ ἐλέη σου, ὃ σώζων τοὺς ἔλπί- 
ζοντας ἐπὶ σέ. 

8. Ἔχ τῶν ἀνθεστηχότων τῇ δεξιᾷ σου, φύλαξόν 
μὲ ὡς χόρην ὀφθαλμοῦ" ἐν σχέπη τῶν πτερύγων σου 
σχεπάσεις με, 

9. ἀπὸ π ὀρθλι ἀσεῤῶν τῶν δ τύρκυ μμϑόνω 
ε΄ οὗ ἐχθ ου τὴν ψυχήν μου πε ον" 

ὴ 10. ᾿ τὸ Ἂς θρεμ ἢ πλεσον, εὖ στόμα αὐτῶν 
ἐλάλησεν ὑπερηφανίαν. 

1. ᾿Ἐχθαλόντες με νυνὶ περιεχύχλωσαν με, τοὺς 
ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἔθεντο ἐχχλῖναι ἐν τῇ γῇ. 

1. Ὑπέλαθόν με ὡςεὶ λέων ἕτοιμος εἰς θήραν, καὶ 
ὡςεὶ σχύμνος οἰχῶν ἐν ἀποχρύφοις. 

18. Ἀνάστηθι, Κύριε, πρόφθασον αὐτοὺς, καὶ ὗπο- 
σχέλισον αὐτούς: ῥῦσαι τὴν ψυχήν μου ἀπὸ ἀσεθοῦς, 
δομφαίαν σου 

14. ἀπὸ ἐχθρῶν τῆς χειρός σου. Κύριε, ἀπολύων ἀπὸ 
γῆς. ἀπ ρισον αὐτοὺς ἐν τῇ ζωῇ αὐτῶν, χαὶ τῶν 
χεχρυμμένων σου ἐπλήσθη ἡ γαστὴρ αὐτῶν. ᾿χορτά- 

; 
σθησαν δείων, καὶ ἀφῆχαν τὰ κατάλοιπα τοῖς νηπίοις 
αὐτῶν. 

156. Ἐγὼ δὲ ἐν διχαιοσύνη ὀφθήσομαι τῷ προςώπῳ 
σου, χορτασθήσομαι ἐν τῷ ὀφθῆναι τὴν δόξαν δου. 

12. Ξ 

ι. Εἰς τὸ τέλος τῷ παιδὶ Κυρίου τῷ Δαυὶδ, ἃ ἐλάλησε τῷ 
Κυρίω τοὺς λόγους τῆς ᾧδῆς ταύτης, ἐν ἡμέρᾳ ἦ ἐῤῥύσατο 
αὐτὸν Κύριος ἐχ χειρὸς πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ, καὶ ἐκ 
χειρὸς Σαοὺλ, καὶ εἶπεν" 

α. ᾿Ἀγαπήσω σε, Κύριε ἰσχύς μου. 
8. Κύριος στερέωμά μου, χαὶ καταφυγή μου, καὶ 

ύστης μου. Ὁ Θεός μου βοηθός μου, ἔλπιῶ ἐπ᾽ αὐτόν. 
᾿περασπιστής μου, χαὶ χέρας σωτηρίας μου, χαὶ ἀν- 

τιλήπτωρ μου. . 
4. Αἰνῶν ἐπικαλέσομαι Κύριον χαὶ ἐκ τῶν ἐχθρῶν 

μου σωθήσομαι. 
6. ΠΕεριέσχον" με ὠδῖνες θανάτου, χαὶ χείμαῤῥοι 

ἀνομίας ἐξετάραξάν με. 
8. Ὧδῖνες ὅδου περιεκύχλωσάν με, προέφθασάν μὲ 

παγίδες θανάτου. 
7. Καὶ ἐν τῷ θλίδεσθαί με ἐπεκαλεσάμην τὸν Κύ- 

ρον, καὶ πρὸς τὸν Θεόν μου ἐχέχραξα" ἤχουσεν ἐκ ναοῦ 
ἁγίου αὐτοῦ φωνῆς μου, χαὶ ἡ χραυγή μου ἐνώπιον 
αὐτοῦ εἰςελεύσεται εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ. 

8. Καὶ ἐσαλεύθη, χαὶ ἔντρομος ἐγενήθη ἥ γῆ" καὶ 
τὰ θεμέλια τῶν ὀρέων ἐταράχθησαν, καὶ ἐσαλεύθησαν, 
ὅτι ὠργίσθη αὐτοῖς ὃ Θεός. 

9. Ἀνέδη χαπνὸς ἐν ὀργῇ αὐτοῦ" χαὶ πῦρ ἀπὸ 
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3. ῬγΟΒΡΑΒίΪ ΟΟΓ ΠΊΘΌΠΩ, Υἱβ δι] ποοίο : ζῆ Π16 ΘΧΔΠ.ΐη8- 
δίϊ, οἱ ποὴ δϑί ἰηνθηΐδ ἴῃ π)6 ἰηίᾳυ δ. 

4. Οἱ ποὴ ΙοφυδίοΓ 05 τηδπιὶ Ορεγ Ποηιΐμυπ) : ργορίοῦ 
γ ΓΌὰ Δ) ογυμ ἰυογυχὰ ο50 ουδίοαϊγὶ Υἱδβ ἀυγᾶ8. 

ὅ. Ῥογῆοδ ζγθβϑ08 Π1605 ἰῃ 86} {18 15, αἱ ὨΟἢ πηονοδηΐυγ 
γοβι σία πηθᾶἃ. ᾿ 

6. ΕἘπῸ οἰδιηαυΐ, χυοῃίδηι ὀχϑυά ἰβιΐ πιὸ, Ὠδυ8 : ᾿Π0}]ηἃ 
δΌΓγΘΙ. ἰυδη τἱἱ, οἱ ὀχδυὰϊ γογ Ὁ Ὠγθᾶ. 

7. Μἰηἤοδ πλἰϑογοογαϊδβ ἰ88, {υὶ 881γ708 ἴδλοΐβ Βρογϑηΐαβ 
ἴῃ (6. 

8. ΑὄΓοβἰβίθη(θ68 ἀδτίογοο ἰσ85, σαϑίοαϊ τη6 αἱ ρυρ ΠΠ]8πὶ 
ΟΟὨΪὶ : ἴῃ ἰορηλη6 δἰάγι!η) ἰδ γῸΠ ργοίοζα πη6, 

9. ἃ ίδοϊο ἱπηρίογυπι ΄υὶ πη6 ἤυης Δ{Π|χογυηΐ : ἰπἰ πιο ηιοὶ 
ΔΩΪΠΊΔΠ) Πη68π| οἰγουϊμηἀραογυηί : 

10. δάϊροιῃ βυυπι οοποϊυβοζυηΐ, 05 Θογιπὶ Ἰοοσι ἔπι οϑὲ 
ΒΌΡρΟΓ Δ Π1. 

11. Ῥγο) οϊθηί68 6 ππης οἰγουπημἀοάογυῃΐ πι6, ΟΟΌ]Ο08 8108 
βιδίυσγυηί ἀρο! ΠᾶΓΟ ἰῃ (ΟΥΤΆ 1}. 

12. δ θοορ γυῃ! [16 δίουΐ [00 Ραγδίιι δὰ ργϑάδῃι, οἱ βίουϊ 
οδίυ]υ8 Ἰοοη 8 Δ Δη8 ἰῃ οοου 8. 

13. ἔχβυγρο, Βοπλῖηθ, ργυθηΐ 608, 6ἱ Βυρρ]δηίδ 608 : 6Υ0 
8ηΪΠ1Δ}) Τ681) 8 "ΪΠρίο,, ἰγδηθδηι ἰυδπὶ 

14. ΔῸ ἰηϊηηῖο 18 πηΔη68 ἴυδ5. ΠΟ ΐη6, Ρογάθηβ ἀθ (οτγᾶ, 
ἀϊβρουίίγα 608 ἰῃ νἱΐᾶ θογυηι, οἱ ἀ6 δὺβοοῃα 18 ἰυΐβ Δα Πηρ]0- 
(υ8 65 γϑηΐογ θοῦ πὶ. ϑδαίυγαίὶ δυπὶ ρογοίηδ, οἱ ἀἰηγϑογυσὶ 
ΓΟ χυΐδ8 ΡΥ} 18 δυ 8. 

15. Ἐρο δαΐοιῃ ἰὴ 7υ.8{1{18 Δρρᾶγορο οοηϑροοίυϊΐ ἰυο, 58 1|8- 
ὈΟΓ οὐ δρραγιογὶϊ αἰογία ἰυ. 

ΧΥΙΠ!. 

1. ἴῃ δηθὰ ρῦοτο Ὠοσηϊηὶ ἱρ5ὶ αν ἃ, φυ8 Ιοσυῖυ ο5ἰ Ποσηΐηο 

γογθᾶ οδηίίοἱ Ὠυ}05, ἰῃ ἀΐα 4π8 ογίραϊξ θη Ὠοχηΐηυδ ἀ6 

τοδηῦ οχηηίαπ ἰἱπιοοταπι 608, οἱ ἀδ τηδηὺ 880], εἰ ἀἰϊχίξ: 

2. ὈὨΪΠραπὶ ἰ6, Ποπιίηδ ἐογ 0 πηθἃ. 

3. Ἀομπη8 ἢγηγδιηθηΐιη πλ60 πὶ, οἱ γοίυφίαπι πηθιπ], οἱ 
ΠΟγαῖοῦ πηθυι8. [)6 18 πη 18 δά ιιϊογ 6118, Βρογαῦο ἴῃ δυίη. 
Ῥτγοίθοϊογ ἢοθι8, οἱ σοι 581ε18 πη685, οἱ δ ϑοορίοῦ που 8. 

4, 1,δυάδῃβ ἱηνοοῦ ΡΟ Ποπηίησπι : οἱ δὉ ἰηϊηγΐοἶβ πη615 88]- 
Υὰ8 ΘΓῸ. 

ὅδ. Οἰγουπιάδάογαηΐ 26 ἀοϊογοβ πιοῦί[8,. οἱ ἰογγθηίθβ ἰηΐ- 
αυϊίδι18 οοηἰυγθανθγυμῖ Ὠ16. 

6. Ὠοϊογοβ ἱπίογηϊ οἰγουηἀδασγυπί 6, ὈΓΟΟΥΘῃΘγυηΐ Πη6 
Ἰδαυσὶ τμογί8. 

7. Τὴ {ἰδυϊαιίίομα πλθᾶ ἱηυοοδυὶ Ὠομληϊπ), οἱ δὰ Ὠδαη) 
ΓὩΘΌΓΠΩ Οἰδιηδνὶ : δυάϊνιί ἀ6 [ΘΠ }}0 βδποίο ϑ00 γΟΟθ ΠΊΘΔΏ), 
οἱ οἰδπιοῦ Π160}8 ἰῃ Θουδροοία, 6|0.8 ἱμίΓοὶ ΕΓ ἰῃ ἃ 0Γ68 6}0.8. 

8. Εἰ οομηοίδ οϑὶ, οἱ οοηίγομε ἰοττὰ : οἱ ἐμηἀδπγορυίὰ 
τηοηίϊιπι οοπυγθαίΐίᾶ δυηΐ, οἱ οομῃημηοίδ ϑυπηΐ, αιιηίδιη ἰγᾶ- 

ἰυ8 681 οἷ5 θυ. 
9. Αδορῃάϊ [Ὁπλι5 ἰη ἱγὰ ο͵ι8 : οἱ ἱχηΐθ ἃ ἴδοΐϊθ 6}0.8 Θχἂι- 

προζώπου αὐτοῦ χατεφλόγισεν ἄνθραχες ἀνήφθησαν | δἰξ : ὀαΓθΟὨ6Β διιοοθηβὶ βυπὶ 8 θ0. 

ἀπ᾽ αὐτοῦ. 
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10. Καὶ ἔχλινεν οὐρανόν καὶ χατέθη καὶ γνόφος 
ὁπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. 

11. Καὶ ἐπέδη ἐπὶ Χερουδὶμ καὶ ἐπετάσθη ἐπετά- 
σθη ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων. 

13. Καὶ ἔθετο σχότος ἀποχρυφὴν αὐτοῦ χύχλῳ αὐὖ- 
τοῦ ἣ σχηνὴ αὐτοῦ, σχοτεινὸν ὕδωρ ἐν νεφέλαις ἀέρων. 

15. Ἀπὸ τῆς τηλαυγήσεως ἐνώπιον αὐτοῦ αἱ νεφέλαι 
διῆλθον, χάλαζα καὶ ἄνθραχες πυρός. 

ι4. Καί ἐδρόντησεν ἐξ οὐρανοῦ Κύριος, καὶ ὃ ὝΨψι- 
στος ἔδωχε φωνὴν αὐτοῦ. 

16. Καὶ ἐπ βένν βέλη καὶ ἐσχόρπισεν αὐτούς - 
καὶ ἀστραπὰς ἐπλήθυνε χαὶ συνετάραξεν αὐτούς. 

ι6. Καὶ ὥφθησαν αἱ πηγαὶ τῶν ὑδάτων, καὶ ἀνεχα- 
λύρθη τὰ θεμέλια τῆς οἰκουμένης" ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου, 
Κύριε, ἀπὸ ἐμπνεύσεως πνεύματος ὀργῆς σου. 

17. Ἐξαπέστειλεν ἐξ ὕψους καὶ ἔλαῤέ με’ προςε-- 
λάδετό με ἐξ ὑδάτων πολλῶν. 

18. ᾿Βύσεταί με ἐξ ἐχθρῶν μου δυνατῶν, χαὶ ἐχ τῶν 
μισούντων με΄ ὅτι ἐστερεώθησαν ὑπὲρ ἐμέ. 

ι9. Προέφθασάν με ἐν ἡμέρᾳ χαχώσεώς μου" χαὶ 
ἐγένετο Κύριος ἀντιστήριγμά μου. 

30. Καὶ ἐξήγαγέ με εἰς πλατυσμόν" ῥύσεταί με, 
ὅτι ἠθέλησέ με. 

21. Καὶ ἀνταποδώσει μοι Κύριος κατὰ τὴν διχαιο- 
σύνην μου, χαὶ χατὰ τὴν χαθαριότητα τῶν χειρῶν 
μου ἀνταποδώσει μοι" 

25, ὅτι ἐφύλαξα τὰς ὁδοὺς Κυρίου, χαὶ οὐχ ἠσέῤησα 
ἀπὸ τοῦ Θεοῦ μου" 

23. ὅτι πάντα τὰ χρίματα αὐτοῦ ἐνώπιόν μου, 
χαὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ οὐχ ἀπέστησαν ἀπ᾽ ἐμοῦ. 

44. Καὶ ἔσομαι ἄμωμος μετ᾽ αὐτοῦ, χαὶ φυλάξο- 
μαι ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου. 

45. Καὶ ἀνταποδώσει μοι Κύριος χατὰ τὴν διχαιο- 
σύνην μου, χαὶ κατὰ τὴν χαθαριότητα τῶν χειρῶν μου, 
ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ. 

26. Μετὰ ὁσίου ὁσιωθήσῃ, καὶ μετὰ ἀνδρὸς ἀθῴου 
ἀθῷος ἔση. 

47. Καὶ μετὰ ἐχλεχτοῦ ἐχλεχτὸς ἔση, χαὶ μετὰ στρε- 
Θλοῦ διαστρέψεις. 

48. Ὅτι σὺ λαὸν ταπεινὸν σώσεις, χαὶ ὀφθαλμοὺς 
ὑπερηφάνων ταπεινώσεις. 

29. Ὅτι σὺ «φωτιεῖς λύχνον μου, Κύριε ὃ Θεός μου, 
φωτιεῖς τὸ σχότος μου. 

80. Ὅτι ἐν σοὶ δυσθήσομαι ἀπὸ πειρατηρίου, χαὶ 
ἐν τῷ Θεῷ μου ὑπερδήσομαι τεῖχος. 

21. Ὁ Θεός μου, ἄμωμος ἣ ὁδὸς αὐτοῦ " τὰ λόγια 
Κυρίου πεπυρωμένα" ὑπερασπιστής ἐστι πάντων τῶν 
ἐλπιζόντων ἐπ᾽ αὐτόν. 

82. Ὅτι τίς Θεὸς πλὴν τοῦ Κυρίου, καὶ τίς Θεὸς 
πλὴν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν: 

43. Ὁ Θεὸς ὁ περιζωννύων με δύναμιν, καὶ ἔθετο 
ἄμωμον τὴν δὲόν μου. 

84. ὃ χαταρτιζόμενος τοὺς πόδας μου ὡςεὶ ἐλάφου, 
καὶ ἐπὶ τὰ ψηλὰ ἱστῶν με. 

350. Διδάσχων χεῖράς μου εἷς πόλεμον, καὶ ἔθου τό- 
ξον χαλχοῦν τοὺς βραχίονάς μου, 

86. χαὶ ἔδωχάς μοι ὑπερασπισμὸν σωτηρίας μου, 
χαὶ ἢ δεξιά σου ἀντελάδετό μου" καὶ ἣ παιδεία σου 
ἀνώρθωσέ με εἰς τέλος, χαὶ ἢ παιδεία σου αὐτή με 
διδάξει, 

ΨΑΛΝ. 1Ζ' 

10. Εἰ ἱπο!ηανὶι οοἰυπι οἱ ἀδϑοθηάίί : οἱ οα]ίχο δὰ} ῥοὰϊ- 
θυ8 ο͵υ8. 

{1. Ελ δδοθηά ϊ βδιροῦγ ΟΠογ μη οἱ γο]ανυϊί : εἱ το]αν 
ΒΌΡΟΙ ῬΘηη 838 ὙΘηΪΟΓΌΙΩ. 

12. Εἰ ροϑιυί ἰθμοῦγδ5 ἰδ θα! δυυπι : ἰη εἰγοαϊίῃ οἷπα 
ἰΔΟογη δου ]υΠ} 6}1.8, ἰβποῦγοβᾶ 8408 ἰῃ πὰ ίθιι8 δογί8. 

18. Ργϑὸ ἔπ]ρογθ ἰῃ οοηδρθοίμ 6}08 ὩῸΡ65 ἰγδησίογυηΐὶ, 
ξιαπάο οἱ σδγθοῃδβ ἱζηΐβ. 

ῖ4ᾳ. ΕΠΛ ἰηἰοηι δ ἀς οα]οὸ Πομίηυ8, εἰ ΑΙ(ἰ55ἰλυ5 ἀοάϊι 
γοοὸπ βυδῃ). 

15. Εἰ οῃηϊδὶί βδρ {85 οἱ ἀἰδδίραυ! 608 : οἱ {]συγὰ πιυἰ- 
νἱϊοανυ οἱ οοηίυγθαυὶὶ 608. 

16. Εἰ ἀρραγυθΓγῃηί ἰοπ68 ἀχυᾶγυῃι, οἱ γουοϊαία βυπί ἔπη- 
ἀδιηηθοηΐδ ΟΥΡΐΒ ἱεγγάγι πη : 80 ἱπογοραίίοηθ ἰπδ, Ποπιίης, ἃὉ 
ἰηδρίγδίϊοπα δρὶγι[υ.8 'γϑο ἴυ. 

17. Μιϑβϑι1 ἀδ βυμηπιο οἱ δοοορὶϊ πη6 : ἃβϑυμπρεὶΐ 6 ἐς 
8640}58 (0 {{8. 

18. Εγυσί τη6 ἀδ ἰηϊηηλοὶβ πηοὶβ ροϊδηϊ θυ8, οἱ ἃ}» Πΐδ χυὶ 
οὐδγιυηΐ πιῈ : φυοηίΐδη) οοηίοτγίδίϊ διιηΐῖ ΒΌΡΘΟΓ Πλ6. 

19. Ργυθηθγυηΐ 16 ἰῃ ἀΐα ΑΠΠ οἰ ἰυ1}}8 πγ6 8: οἱ ἔδοίε8 
οϑί Ποιμηιίηῦβ ἢν διηθπίι ἢ) ΠηΘυ ἢ). 

20. Εἰ οἀυχὶξ πιο ἰῃ αἰ ἀΐμοπι : Θγαθί πι6, φυοηίδπι το» 
ἰυἱϊ Π6. 

21. Εἰ τοί θυοί χηδιΐ Ποιηΐπι8 βδουηάμη) [ι5{{{|᾿8π| 

τθδῖη, οἱ δοουπμάσυπ) ρυ!δίοπι δή οᾶγιπὶ γοίγ θυ οὶ 
τα ϊδι! : 

22. υΐα ουδβιοάϊνὶ νἱὰ8 Ὠοιηϊηὶ, ἢ6. ἰηιρία ροβ5ὶ ἃ 60 
[00 : 

23. φυοῃίδηη ομηΐδ ᾿υἀϊοία 6)}08 ἴῃ οομϑρθοῖυ πιθο, οἱ 
7018 6}8 ὨΟἢ ΓΟΟΘΒΒΟΓΌΩΪ ἃ ΠΊ6. 

24, Εἰ ὁγὸ ἱπηπλδου δαί ουπὶ 60, οἱ ΟὈΒΟΓΥΔΡΟ π16 δὺ ἰηὶ- 
4υϊ δία Π168. 

25. Ελῤλ γοϊγίθυοί τἱπὶ Πομλίηι8 δβοουῃάϊ πη [0.5{}{18 1} 
τηδδῖῃ, οἱ βοουπάυηι ρυγ δίοπι πμδηθυπι πηοᾶγυ πη, ἰῃ ΟΟὨ- 
δρθοῖι ΟΟΥ]ΟΓΙΠ: 6}08. 

26. Ουῃλ βδηοίο βδηο ἢ οδθογ 8, οἱ οὐαὶ Υἷγὸ ἱπηοοδηία 
ἰπηοοδῃ8 ΟΓίδ. 

47. Εϊουμπὶ οἱοοίο οἰοοΐυ8 6γ8, οἱ ΟὐΠ ΡΟΓΎΘΓΒΟ ρογνογίο- 

Υἶδ. 

48. Οὐυοηΐδιν ἔθ ρορυΐϊυπι ᾿νυπιίΐοπι βδ γα πὶ ἴδεϊθβ, οἱ 
οὐου]ο8 δυρογθογυπῃ Ὠυῃ} 0} 18. 

29. Οὐυοηΐδη ἔυ ἱΠΠ πη 08 ᾿υοογδπ) πηθᾶπὶ, Ὠοπιΐπα 
ΠρυΒ πγθι.5, ἐΠυμπ δ 18 (ΘΟ ΓΔΒ Π16Ά8. 

30. Ουοῃίδηι ἰῃ ἰ6 οεἰρίαγ ἃ ἰοηίδίίοηθ, οἱ ἰῃ 60 Π160 
ἰγδηδργοάΐδι πηυγυηι. 

31. 68 Π1618, Δι (8 Υἱᾶ 6͵0.8: οἰοχυΐα Βοιμϊπὶ 
ἴσιο Ὄχδηγίηδία : ργοίθοίογ θϑὶ οηῃπίυῃι ϑρογδηίἑὶ ἴῃ 56. 

32. Ουοηίδῃ 48 Π6ι}8 Ῥτϑοίογ ομλίηυηι, οἱ χυΐβ Ποὺ 

ὈΓδοίογ θυ π ΠΟΒέγΓ. ΠῚ ἢ 

33. Ὠοὺβ 4υὶ ργροίηχίϊ πη υἱγίαϊθ, οἱ ροϑυὶϊΐ ἱπιιηδου λ- 

ἰδ Υἱδῖχι πη Δ Π1 : 
34. 4υἱ ρεγίδοί! ρμϑάθϑ πηθ08 ἰδιηύδῃ) ΟΟΥΝῚ, οἱ ΒΌΡΕΣ 

Θχθρὶϑᾶ βίδιυζ Π16. 
35. Ουἱ ἀοοδί ΠηΔΠ8 τη688 δὰ ργϑ]ΐυπ), οἱ ροδιι ϑὲὶ ἀγουτ 

φίουμη Ὀγδο ἰδ Ὠ68, 

36. οἱ ἀοάϊδιϊ κιἱἱ ρνοϊθοι οῇθπη 5810{|8 τηθ, οἱ ἀδχίδγδ 
ἴυδ βυϑοορίί π|6 : οἱ ἀἰβοὶ ρ!ηα ἴθὰ οοττοχῆ τη6 ἰῃ ἤβοιῃ, εἴ 
ἀἰδείρ!ίηδ ἰδ ἐρ88 τὸ ἀοοθὈ !. 



ΡῬΘΑΙΜ. ΧΥΊΙΙ. 

871. ᾿Ἐπλάτυνας τὰ διαδήματά μον ὑποχάτω μου, 
καὶ οὐχ ἠσθένησαν τὰ ἴχνη μου. 

88. Καταδιώξω τοὺς ἐχθρούς μου, καὶ χαταλήψομαι 
αὐτοὺς, καὶ οὐχ ἀποστραφήσομαι ἕως ἂν ἐχλείπωσιν. 

89. ᾿Ἐχθλίψω αὐτοὺς, χαὶ οὐ μὴ δύνωνται στῆναι" 
πεσοῦνται ὑπὸ τοὺς πόδας μου. 

40. Καὶ περιέζωσάς με δύναμιν εἰς πόλεμον " συνε- 
πόδισας πάντας τοὺς ἐπανισταμένους ἐπ᾽ ἐμὲ ὑποκάτω 
μου. 

4“:. Καὶ τοὺς ἐχθρούς μου ἔδωχάς μοι νῶτον, χαὶ 
τοὺς μισοῦντάς με ἐξωλόθρευσας. 

44. ᾿Ἐχέχραξαν, καὶ οὐχ ἦν ὁ σώζων, πρὸς Κύριον, 
χαὶ οὐχ εἰςήχουεν αὐτῶν. 

48. Καὶ λεπτυνῶ αὐτοὺς ὡς χοῦν χατὰ πρόςωπον 
ἀνέμου" ὡς πηλὸν πλατειῶν λεανῶ αὐτούς. 

4“. Ῥῦσαί με ἐξ ἀντιλογιῶν λαοῦ ̓  χαταστήσεις με 
εἰς χεφαλὴν ἐθνῶν. 

456. Λαὸς ὃν οὐχ ἔγνων ἐδούλευσέ μοι’ εἰς ἀχοὴν 
ὠτίου ὑπήχουσέ μοι. 

46. Υἱοὶ ἀλλότριοι ἐψεύσαντό μοι’ υἱοὶ ἀλλότριοι 
ἐπαλαιώθησαν, χαὶ ἐχώλαναν ἀπὸ τῶν τρίόων αὐτῶν. 

47. Ζῇ Κύριος, κοὶ εὐλογπὸς δ Θεός μου, καὶ ὑψω- 
θήτω ὃ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου. 

48. Ὁ Θεὸς ὃ διδοὺς ἐχδικήσεις ἐμοὶ, χαὶ ὑποτάξας 
λαοὺς ὑπ᾽ ἐμὲ, ὃ ῥύστης μου ἐξ ἐχθρῶν ὀργίλων. 

40. Ἀπὸ τῶν ἐπανισταμένων ἐπ΄ ἐμὲ ὑψώσεις με’ 
ἀπὸ ἀνδρὸς ἀδίκου ῥύσῃ με. 

δ0. Διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσι, Κύριε, 
χαὶ τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ. 

61. Μεγαλύνων τὰς σωτηρίας τοῦ βασιλέως αὐτοῦ, 
καὶ ποιῶν ἔλεος τῷ χριστῷ αὐτοῦ τῷ Δαυὶδ χαὶ τῷ 
σπέρματι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος. 

1π΄. 

1. Εἰς τὸ τέλος, ψαλμὸς τῷ Δαυίδ, 

4. Οἵ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ" ποίησιν δὲ 
εἰρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα. 
8. Ἡμέρα τῇ ἡμέρᾳ ἐρεύγεται ῥῆμα, καὶ νὺξ νυχτὶ 

ἀναγγέλλει γνῶσιν. 
«. Οὐχ εἰσὶ λαλιαὶ οὐδὲ λόγοι ὧν οὐχὶ ἀκούονται αἱ 
αἱ αὐτῶν. 

5. Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὃ φθόγγος αὐτῶν, χαὶ 
εἷς τὰ πέρατα τῆς οἰχουμένης τὰ ΡῈ αὐτῶν. 

6. Ἐν τῷ ἡλίῳ ἔθετο τὸ σκήνωμα αὐτοῦ, χαὶ αὐ- 
τὸς ὡς νυμφίος ἐχπορευόμενος ἐχ παστοῦ αὐτοῦ. Ἀγαλ- 
λιάσεται ὡς γίγας δραμεῖν δὲὸν αὐτοῦ, 

7. ἀτ ἄχρου τοῦ οὐρανοῦ ἢ ἔξοδος αὐτοῦ, χαὶ τὸ 
χατάντημα αὐτοῦ ἕως ἄχρου τοῦ οὐρανοῦ" χαὶ οὐχ 
ἔστιν ὃς ἀποχρυδήσεται τὴν θέρμην αὐτοῦ. 

8. Ὁ νόμος τοῦ Κυρίου ἄμωμος, ἐπιστρέφων ψυχάς" 
ἣ μαρτυρία Κυρίου πιστὴ, σοφίζουσα νήπια. 

9. Τὰ διχαιώματα ἀευα εὐθέα, εὐφραίνοντα 
καρδίαν’ ἡ ἐντολὴ Κυρίου τηλαυγὴς, φωτίζουσα ὀφθαλ- 

ὕς. 
ἄδηΣ: Ὃ φόθος Κυρίου ἁγνὸς, διαμένων εἰς αἰῶνα 
αἰῶνος" τὰ χρίματα Κυρίου ἀληθινὰ, δεδικαιωμένα ἐπὶ 
τὸ αὐτό. 

11. ᾿ΕἘπιθυμητὰ ὑπὲρ χρυσίον χαὶ λίθον τίμιον πο- 
λὺν, χαὶ γλυχύτερα ὑπὲρ μέλι καὶ χηρίον. 
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37. ὈϊΠαΙΔδΙ ργοβ808 Πι608 ΒΌΛΙΟΥ τ26, οἱ ποὴ βυπί ἰηῆτ- 
τιδίδ γϑϑιὶς ἰα τηθᾶ. 

38. Ῥοιβοαυδι ἰηἰ Πυῖ.08 Πη608, οἱ ΘΟ ρΓθ θυ ἄϑηη [1108, οἱ 
ΠΟΩ ΓΟΥΘΓίΔΓ ἀοηος ἀοβοίδηϊ, 

39. Οοπίπηρδηι [Π08,. δ ρΡοίοτγυπηί βίδα : οδάθηϊ βυδίυβ 
ρδά 65 608. 

40. Εἰ ργεροίηχίβϑιὶ τη6 υἱγία(θ δὰ 16] 1} : βδυρρἰδηίΐδειὶ 
ΟἸΏΏ6Β ἰῃϑυΓροηΐ68 ἴῃ Π16 50 [6 Γ Π16. 

41. Εἰ ἰυϊηηίοοβ πη6058 ἀρ θιϊ τὶ ἀογβιιη), οἱ οἀὐΐο Ὠδ- 
Βδηΐοβ πι|6 ἀϊβρογαϊα 51}. 

42. ΟἸδπγανογιηΐ, ἢ60 δγδῖ χυΐ βδῖγοῦ δοογεῖ, δὰ Ὀοπιὶ- 
Ὠθ2), ἢδς Θχδυά νυ] 608. 

48. Εἰ ὀομγῃἰπυδηη 608 υἱ Ρυ]Ύ ΓΘ ΠῚ δηΐα (δοίη γρηῖΐ : 
υἱ Ἰαίυπη ρ]αίδαγυπι ἀθῖοθο 608. 

ἀφ, Ἐτυδ τη6 ἀ6 οοηίΓδαϊοἰἰοὨ 8 ρΡΟΡῸΪ; : Θοηϑεϊ 165 Τὴ 6 
ἰῃ οδρυΐ φποηίυπ. 

45. Ῥορυΐυ8 1) ὨΟῸΠ ΠΟΖΠΟΥΪ ΒΟΓΥΪ 1 τ᾿ : ἰῃ δυάΐία 
δυγὶβ Οὐδα νη πὶ. 

46. ΕἸ] 4] 16 ηἱ προ ] ϑυπΐ πα : 11 δ! θοὶ ἰηγαίογαιὶ 
δι ηί, οἱ οἰδυ ἰσΔ ΘΓ ηΐ ἃ 56 Π}} {15 5118. 

47. Ὑὶν!  Ποηίπυδ, οἱ θοηραϊοίι8 Π 608 6118, οἱ Θχδ}(6- 
ἴὙ Πδι}8 8810{}8 Πγ628. 

48. Ὠουβ Ζυὶ ἀδ5 Υἱηάϊοία5 τϊἱ, οἱ 80}. 18 ρορυϊοβ δὰ 
ἴη6, ΠΠογδίογ τηθὰβ ὧδ ἰηϊηλἰοἰα ἰγασυηἀ 5. 

49. ΑΒ ἰπδυγρθη 5 ἰῃ ἢγ6 ΘΧ Δ} 18 π6 : ἃ Υἱγὸ ἰηίαυο 
ΕΓ μἷ6 8 Π16. 

80. Ῥτορίογοδ οοῃῆίορον {Εἰ δὲ ἰῃ σοηςθυ8, οπκίηα, οἵ 
ΠΟΙΆΪΩΪ ἴ10 ρ58]1 82. 

61. Μαρῃ ῇοδηβ 581ι{65 γορὶβ 68, οἱ δοίη πη ϊβαγίοου- 
ἀΐδηι σὨγδῖο δυο Ὀανϊ, οἱ βϑιγίηὶ 6᾽ι.8 ἰὴ βορουϊιηι, 

ΧΥΙΠ. 

ῖ. ἸῺ δηοπ. ρΘΔΙΣ. 05 ἱρδὶ θανὶά. 

2. ΟΟἹΪ οηδιγδηΐ ρογίδῃι οὶ : οἱ ορὺϑ τη} ΠῚ 6115 8ῃ- 
Ὠυπίίαιὶ ΕγΙΠ)Διηοηίυη. 

3. Ὠίοσ αἰεὶ ὀγυείδί γογθυμ, οἱ ποχ ηοοῖΐ δηπυηίίαὶ βείρη- 
{Δ}. 

ή, Νόοη βυηΐ ἸΟαυ 618 ὨΘ4Π16 ΒΟΙΤΏΟΏ68 ΠΌΟΓΌΠῚ ποη δυάΐδη- 
[0Γ γΟΟΘβ ΘΟΓΌΓΏ. ᾿ 

5. [π ΟἸΏΏΘΙΠΣ ἰοΥΤδΙῺ ΟΧὶ Υἱϊ ΞΟΠ 8 ΘΟΓΌΠΙ, οἱ ἰῃ ἤπο8 ογοὶβ 
ἰογγϑο γογ δ ΘΟΓΌΠ. 

6. [) 5016 ροϑυὶϊ ἱΔΟΓΏδΟ 0} ϑυυμπη, οἱ ᾽ρ86 ἰΔῃ) Δ ΠῚ 
ΒΡΟΠ80}8 ργοσρθη5 ἀ6 ἰΠδίδιηο 800. Εχβι Ἕδοίί υἱ ρἰρα38 δά 
ουγτοηάδῃῃ νἱδιίῃ 8118η}, 

7. ἃ ϑυπηπ)0 ΟΟἸΟ οργϑβδίο 608, οἱ οσσυγϑυβ 68 υϑαυθ 

δὰ βυπη ΟΟΪὲ : Π60 6δ5ΐ συὶ 86 δυβοοπάδί ἃ οδίογο ο᾽υϑ. 

8. Τιοὸχ Ποιμϊηὶ πηλοῦ] δίδ, ΘΟ ΟΓΙΘΏΒ δηϊΐπηδ5 : (68{{Π}0- 
πἴυμῃ Πομληὶ βάο᾽α, βαρ η δ ργροδίδ8 ράΓΥ 8. 

9. 7υβΕ|25. Πομηίηὶ γοοίϑ, ᾿ΘοΕἰΠοδη 68 ΟΟΓ : ῥγεοορίι πῇ 
Ἠοιηἰηὶ Ἰυοάυμπμ, ἱΠπλίπ8η8 οΟυ]08. 

10. Τίτμον θομληὶ οδϑία 8, ρου ΔηΘΉ5 ἰῃ 525 ὉΪΌΠ) Βέροῦ ]ὶ : 
)υάϊεία Ὀοπηὶ τογὰᾶ, ᾿υ50ΠΠοδίδ ἴῃ ἰάΐρδυπι : 

11. ἀοβίἀογ θὰ ΒΌΡΟΡ ΔΌΓΟΙΩ οἱ ἰδρί 6} ργο 081} πγυ]- 
ἰυηι, οἰ ἀυϊοίογα διι!ρο πιοὶ οἱ ἰλγυπι. 
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12. Καὶ γὰρ ὁ δοῦλός σου 7 τ αὐτά" ἐν τῷ φυ- 
λάσσειν αὐτὰ ἀνταπόδοσις πολλή. 

13. Παραπτώματα τίς συνήσει; Ἔχ τῶν χρυφίων 
μου ἐβῆαρισν με, - 

14. χαὶ ἀπὸ ἀλλοτρίων φεῖσαι τοῦ δούλου σου. ᾿Ἐὰν 
μή μου χαταχυριεύσωσι, τότε ἄμωμος ἔσομαι, καὶ 
καθαρισθήσομαι ἀπὸ ἁμαρτίας μεγάλης. 

15. Καὶ ἔσονται εἷς εὐδοχίαν τὰ λόγια τοῦ στόματός 
μου, καὶ ἣ μελέτη τῆς καρδίας μου ἐνώπιόν σου δια- 
παντός. Κύριε, βοηθέ μου χαὶ λυτρωτά μου, 

1Θ΄. 

1. Ἑὶς τὸ τέλος, ψαλμὸς τῷ Δαυίδ, 

4. Ἐπαχούσαι σου Κύριος ἐν ἡμέρα θλίψεως" ὕπερ- 
ασπίσαι σου τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ Ἰαχώθ. 

8. ᾿Εξαποστείλαι σοι βοήθειαν ἐξ ἁγίου, χαὶ ἐχ Σιὼν 
ἀντιλάθοιτό σου. 

ς. ΝΙνησθείη πάσης θυσίας σου, χαὶ τὸ ὁλοχαύτωμά 
σου πιανάτω. Διάψαλμα. 

56. Δῴη σοι κατὰ τὴν καρδίαν σου, χαὶ πᾶσαν τὴν 
βουλὴν σου πληρώσαι. 

6. ᾿Αγαλλιασόμεθα ἐν τῷ σωτηρίῳ σου, καὶ ἐν ὀνόν 
ματι Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα. 

η. Πληρώσαι Κύριος πάντα τὰ αἰτήματά σου" νῦν 
ἔγνων ὅτι ἔσωσε Κύριος τὸν χριστὸν αὐτοῦ. ᾿Επαχού- 
σεται αὐτοῦ ἐξ οὐρανοῦ ἁγίου αὐτοῦ, ἐν δυναστείαις ἧ 
σωτηρία τῆςς δεξιᾶς αὐτοῦ. 

8. Οὗτοι ἐν ἅρμασι, καὶ οὗτοι ἐν ἵπποις" ἡμεῖς δὲ ἐν 
ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν μεγαλυνθησόμεθα. 

9. Αὐτοὶ συνεποδίσθησαν χαὶ ἔπεσαν ἡμεῖς δὲ ἀνέ- 
στημεν χαὶ ἀνωρθώθημεν. 

10. Κύριε, σῶσον τὸν βασιλέα, χαὶ ἐπάχουσον 
ἡμῶν ἐν τ ἂν ἡμέρᾳ ἐπικαλεσώμεθά σε. 

κ΄. 

1. Εἰς τὸ τέλος, ψαλμὸς τῷ Δαυίδ, 

.. Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου εὐφρανθήσεται ὁ βασι- 
λεὺς, χαὶ ἐπὶ τῷ τυτηρὰν σον ταὶ ιἀσίται σφόδρα. 

8. Τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἔδωχας αὐτῷ, 
χαὶ τὴν δέησιν τῶν χειλέων αὐτοῦ οὖχ ἐστέρησας αὐ-- 
τόν. Διάψαλμα. 

4. Ὅτι προέφθασας αὐτὸν ἐν εὐλογίαις χρηστότη- 
δος ἔθηχας ἐπὶ τὴν χεφαλὴν αὐτοῦ στέφανον ἐχ λίθου 
τιμίου. 

6. Ζωὴν ἠτήσατό σε, καὶ ἔδωχας αὐτῷ μαχρότητα 
ἡμερῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος. 

6. Μεγάλη ἢ δόξα αὐτοῦ ἐν τῷ σωτηρίῳ σου" δόξαν 
καὶ ΒΕ  σπρετε ἂν ἐπιθήσεις ἐπ᾿ αὐτόν. 

7. Ὅτι δώσεις αὐτῷ εὐλογίαν εἰς αἰῶνα αἰῶνος " 
συφρανεῖς αὐτὸν ἐν χαρᾷ μετὰ τοῦ προςώπου σου. 

8. Ὅτι ὃ βασιλεὺς ἐλπίζει ἐπὶ Κύριον" χαὶ ἐν τῷ 
ἐλέει τοῦ Ὑψίστου οὐ μὴ σαλευθῇ. 

9. Ἐδρεθείη ἣ χείρ σου πᾶσι τοῖς ἐχθροῖς σου " ἣ δε- 
σου εὕροι πάντας τοὺς μισοῦντάς σε. 

10. Θήσεις αὐτοὺς ὡς χλίδανον πυρὸς εἷς χαιρὸν τοῦ 
προςώπου σου" Κύριος ἐν ὀργῇ αὐτοῦ τ ταράξει αὐ- 
τοὺς, καὶ καταφάγεται αὐτοὺς πῦρ. 

ΨΑΛΜΝ. Κεφ. Κ΄. 

11. ἘΠοηἷπιὶ ΒΟΥΥΙ ἰυυ8 οὐκίοαϊί, οΘἃ : ἰη ουδίοὐΐαηάϊς ἰΗἰς 

γοίγ θυιο 0}{8. 

13. Το) οίδ αυΐδ ἰη(οἰ ἰοῦ Ὁ ΑὮ οοσΌ} 18 ποῖ πηυπὰδ πιὸ, 

14, οἱ δ 4116 18 ρδγοδ Β6ΎῸ ἴπιο. δὶ πγοεὶ ποὺ ἐυεγίηϊ ἀ0- 
τηϊηδίΐ, ἰυηο ἱπημηδου δῖ ογο, οἱ τπιυπάδθος ἃ ἀεϊϊεῖο τ8- 

15. Εἰ ὀγυηΐ ἰῃ Βοπορίδοϊίαπι οἰοαυΐδ ογίβ πηοὶ, οἱ προῦϊίδ- 
(ἰο οογαὰϊβ πιοὶ ἰῇ οοσϑροοίυ ἰυο βοίηρον. Ὀοπιῖπο, δἀ)υΐοις 
τηθὺ8 οἱ γοἀφιηρίογ προ ι8] 

ΧΙΧ, 

1. ἴῃ ποσῃη,, ἈΑΔΊΤΩΠΔ ᾿ρ51 Ἡδυ]ά. 

2. Ἐχδυάὶαὶ (6 Πομίηυδ ἰῃ ἀΐδ ἰΓἱθυ Δ ]οηΐ8, ργοίοραδι (6 
ποιηθη Ὠοὶ 3800}. 

3. ΜΙκ δἰ ΕΡὶ δυχὶ μι ἀ6 βαποῖο, οἱ 46 δίοῃ ἰυσδίυγ ἰ6. 

4, ΜοπΟΣ δἰ Ομ 8 βδοῦί θεοὶ! (υἱ, οἱ ποϊοοδυδβίσμῃ ἰυυπ 
Ρἰμρυοίδοϊαι. δίαρεαΐηια. 

δ. Τῆδυδίὶ εἰνὶ ϑοουπάσῃι ΟοΥ ἴυῦυπι, 6ἱ οἴμπο οὐδοὶ θη) 
ἴυσυμπι ΘΟμρ]οδί. 

6. Εχϑβυ δοίηγι8 ἰῃ βδ] υἱδγὶ ἰυ0, οἱ ἴῃ ποηγίπο οὶ ῃοϑίτγὶ 
τηδρηΐ ΠΟ ΟΔὈἰ λυ Γ. 

7. Τρ] δὲ Πομμίηι!8 ΟΠΠ68 ΡΟΙ ΠἸΟΠ68 (085 : υπο οομποτνὶ 
φυοηίδπι βαϊνυμ ἴδοὶ! Πομηΐηι}18 Οἰγ βίη δυυπι. Εχδυάϊοὶ 
{Π0π ἀθ ΘΟ βδδοῖο δυο, ἰῃ ροίοηίΔι}}}ὺ8 58105 ἀσχίογε 6) 05. 

8. ΗἸ ἰῃ ουγτίθυβ, οἱ εἰ ἰῃ Θαυΐθ : Π08 δυΐθπι ἰῃ Ὠοπιὲπὸ 
Ῥοπιηὶ οὶ ποβίτὶ πλᾶρηβοδϊπυγ. 

9. Ιρ58ἱ φοϊχαιὶ δυπί οἱ ἀδοϊἀογυηί : Π05 δυΐοπη δυϊτοχίαμιβ. 
οἱ ὄὀγϑοῖί βυῃλυ8. 

10. Ὠοπιίδα, βαϊνυμ ἴδ γοβθηι, οἱ ὀχδιμὰϊ πο ἰῃ Ζυδοῦπ)- 
406 ἀΐο ἱηγοοδυογίπηυβ ἴα. 

Χχ. 

1. ἴῃ ποτ, Ῥδδ᾽ 5 [ῥὈΡεὶ Πδυϊὰ. 

4. Ὀοηηίηθ, ἰῃ τἰγίαϊα πλ ἰδ δ αν τοχ, οἱ βυροῖ 88᾽αἴδιο 
στ οχυ δϊ γοοιΘὨοΓ. 

3. οβίἀογίυ) δηΐπιϑ ο]υ8 ἀσράϊ 81 οἱ, οἱ ροεἴοπα ᾿ἰδιο- 
τυ οἷυ8 Βοη [γαυάδϑιὶ θυπι. δίαρεαίηια. 

4, Ουοηΐδιῃ ργεουθηΐϑιΐ οὐπὶ ἰῃ Βοποάϊοιοηΐθιβ ἀυ]οδά!- 
ὨΪ8 : ροβυ ΐδβί! ΒΌ ΡΟΣ οδρυΐ 6}08 οογοηδηι ἀδ Ἰδρίἀ6 ργοίίοϑο. 

5. Ὑἰίδπι ροΕἰ ἃ (6, οἱ ἀοαϊεἰΐ οἱ Ιοηρσὶυἀΐηποιη ἀϊογαπι ἴῃ 
ΒΟ ] ἢ} δ ου!}}. 

6. Μαρμι οδι σἰοτγίδ οὐυ8 ἰπ 88] υἱατὶ ἴυο : σἰογίδπι οἱ πιδ- 
ξαῦῃ) ἀθοογοῦλ ἱπῃροῦθδ δΌροῦ Θυη),. 

7. Ουοηίδῃῃ ἀδΐ8 οἱ Ὀοποάϊοιἰομσπὶ ἰῃ βροῦ]ατμ δερουϊ : 
᾿ωὈἰΠοδθὶβ ουπ ἰη σαυάΐο οὐ γυϊέι ἰυο. 

8. Ουοῃίδηι ΓΟχ δρογδᾶῖ δ ρ6. οπιηυμι : οἱ ἰῃ Ππηϊβοῦίοοῦ- 
ἀΐδ ΑἸ ἰ55ἰπκὶ ἤθη Ομ ΟΥ̓ ΘὈϊίυΓ. 

9. [ηγοηΐδίογ τηδη0.5 ἴυδ οπγηΐ Ὀυ8 ἰηϊπιίοὶα ἰυἷδ : ἀοχίογα 
ἴυδ ἱπγοηΐδί οἴηη68 4υΐ (6 οἀογυηῖ. 

10. Ῥοηθδ 608 τι ΘΟ θαημπὶ ἱρηΐβ ἰὴ ἰορογο υπ 5 ἰαΐ : 
Ἀοπλίηυβ ἰῃ ἱγὰ 808 ουηἰυγηδὈὶΐ ὁ09, οἱ ἀογογαθὶί 608 ἡμῃὶδ. 



ΡῬΘΑΙΝ. ΧΧΙ. 

11. Τὸν καρπὸν αὐτῶν ἀπὸ γῆς ἀπολεῖς, καὶ τὸ 
σπέρμα αὐτῶν ἀπὸ υἱῶν ἀνθρώπων. 

15. Ὅτι ἔχλιναν εἰς σὲ καχὰ, διελογίσαντο βουλὴν 
ἣν οὗ μὴ δύνωνται στῆσαι. 

13. Ὅτι θήσεις αὐτοὺς νῶτον ἐν τοῖς περιλοίποις 
σου, ἑτοιμάσεις τὸ πρόςωπον αὐτῶν. 

ι.. Ὑψώθητι, Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου" ᾷσομεν καὶ 
ψαλοῦμεν τὰς δυναστείας σου. 

Κα'. 

ι. Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῆς ἀντιλήψεως τῆς ἑωθινῆς, ψαλμὸς τῷ 

Δαυίδ, 

“. Ὁ Θεὸς, ὃ Θεός μου, πρόσχες μοι" ἱνατί ἐγχα- 
τέλιπές με; Μαχρὰν ἀπὸ τῆς σωτηρίας μου οἷ λόγοι 
τῶν παραπτωμάτων μου. 

8. Ὁ Θεός μου, χεχράξομαι ἡμέρας πρὸς σὲ χαὶ οὐχ 
εἰςαχούσῃ, καὶ νυχτὸς χαὶ οὐχ εἷς ἄνοιαν ἐμοί. 

4. Σὺ δὲ ἐν ἁγίῳ κατοιχεῖς, ὃ ἔπαινος τοῦ Ἰσραήλ. 
δ. Ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν οἷ πατέρες ἡμῶν, ἤλπισαν χαὶ 

ἐῤῥύσω αὐτούς. 
6. Πρὸς σὲ ἐχέχραξαν καὶ ἐσώθησαν ἐπὶ σοὶ ἤλπι- 

σαν χαὶ οὗ χατησχύνθησαν. 
η. Ἐγὼ δέ εἶμι σχώληξ καὶ οὐχ ἄνθρωπος, ὄνειδος 

ἀνθρώπων χαὶ ἐξουθένημα λαοῦ. 
8. Πάντες οἱ θεωροῦντές με ἐξεμυχτήρισάν με, ἐλά-- 

λησαν ἐν χείλεσιν, Τπινησαν χεφαλήν. 
9. Ἤλπισεν ἐπὶ Κύριον, ῥυσάσθω αὐτόν - σωσάτω 

αὐτὸν, ὅτι θέλει αὐτόν. 
ιο. Ὅτι σὺ εἶ ὁ ἐκσπάσας με ἐκ γαστρὸς, ἣ ἐλπίς 

μου ἀπὸ μαστῶν τῆς μητρός μου, 
11. ἐπὶ σὲ ἐπεῤῥίφην ἐκ μήτρας" ἐχ χοιλίας μη- 

τρός μου Θεός μου εἶ σὺ, 
12ώ. μὴ ἀποστῇς ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι θλίψις ἐγγὺς, ὅτι οὐχ 

ἔστιν ὁ βοηθῶν. 
13. Ἰϊεριεκύχλωσάν με μόσχοι πολλοὶ, ταῦροι πίο- 

γες περιέσχον με. 
14. ἬἜνοιξαν ἐπ᾽ ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν, ὡς λέων ὃ 

ἁρπάζων καὶ ὠρυόμενος. 
το. Ὡςεὶ ὕδωρ ἐξεχύθην, χαὶ διεσχορπίσθη πάντα 

τὰ ὀστᾶ μου ἐγενήθη ἢ χαρδία μου ὡςεὶ χηρὸς τηχό- 
μενος ἐν σῳ τῆς χοιλίας μου. 

16. Ἐξηράνθη ὡςεὶ ὄστραχον ἢ ἰσχύς μου, χαὶ ἧ 
γλῶσσά μου χεχόλληται τῷ λάρυγγί μου, χαὶ εἰς χοῦν 
θανάτου χατήγαγές με, 

17. Ὅτι ἐχύχλωσάν με χύνες πολλοὶ, συναγωγὴ 
πονηρευομένων περιέσχον με. ἵὭρυξαν χεῖράς μου χαὶ 
πόδας, ὶ 

18. ἐξηρίθμησαν πάντα τὰ ὀστᾶ μου, αὐτοὶ δὲ χα- 
τενόησαν χαὶ ἐπεῖδόν με. , 

19. Διεμερίσαντο τ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς, χαὶ ἐπὶ τὸν 
ἱματισμόν μου ἔδαλον χλῇρον. 

20. Σὺ δὲ, Κύριε, μὴ μαχρύνης τὴν βοήθειάν μου, 
εἰς τὴν ἀντίληψίν μου πρόσχες. 

“τ. Ῥῦσαι ἀκὸ ῥομφαίας τὴν ψυχήν μου, χαὶ ἐχ 
χειρὸς χυνὸς τὴν μονογενῇ μου. 

2. Σῶσόν με ἐχ στόματος λέοντος, καὶ ἀπὸ χερά- 
τῶν μυνοχερώτων τὴν ταπείνωσίν μου. 

43. Διηγήσομαι τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, 
ἐν μέσῳ ἐχκλησίας ὑμνήσω σε. 

1 608 

109 

11. Ἐγυοσίαπι ᾿Ποτα ΠῚ ἀδ ἴογγὰ ρογὰθ8, δὲ βϑξζθῃ ΘΟΓΩ ἃ 
ἢ]}15 ποηνίηυπ). 

12. Οὐυοηΐδληι ἀφο} ηδυοστιηί ἴῃ ἴθ 818, οορ ἐδγαγαπί οοῃ- 
δἰ πη χυοά ποη ροίογυπί 5:80 }}1Γ6. 

13. Οὐυοπίδη ρΟΠ68 608 ἀογϑιαι ἰη γοϊϊυ 8 ἰυ 18. ρΓΘρΡΑΓἃ- 
δῖ8 νυϊίυπι δογυτη. 

14, Ἐχαὶίδγα, Ὀομιίηθ, ἰῃ Υἱγίυϊα ἰ8 : οδηϊδηίηυβ οἱ 
Ῥβδ θυ Υἱγίυ 68 ἰ085. 

ΧΧΙ, 

ἴ. [ἢ δηδτλ, ῬΓῸ δορί 0η6 τρδία(ἰη8,, Ρ881 165 ἱρβὶ Ὠδνίὰ. 

2. θουδ, Ὠ6υ8 608, Γοϑρίο 6 ἰῃ [16 : συάγο Π16 ἀσγο}}- 
αφυΐϊδίὶ " Τοηρθ ἃ βδ]υΐα πηδᾶ γϑγθᾶ ἀρ οἰΟΓΌ ΠῚ ΠΘΟΓ ἢ. 

3. Ῥοὺδ Ππι668, Οἰδιᾶῦο δὰ ἰ6 μοῦ ἀΐδηι οἱ ἤθη ὀχδυάϊθδ, 
οἴ ποσί οἵ ποὴ δὰ ἰῃϑὶρί θη δη πὶ. 

4, Τὰ δυΐίοῃ ἴῃ βᾶποίο Δ Ὀϊ 25, ἰΔ08 1Βγ86]. 
δ. ἴῃ ἴα δρογδυδγιηΐ ρδίγοϑ ποδίσὶ, βρογανογυηὶ οἱ ογυΐβίὶ 

6. Αἀ ἴδ οἰδιηδνογυηὶ οἱ βαϊ]νὶ (οι βυηΐ : ἰῃ ἴ6 Θρογαυδγυμπὶ 
οἴ δοὴ ϑυηΐ σοηίυ δὶ. 

7. Ἐβο δυΐδῃ 80) Ὑδγηγΐδ οἱ ΟῚ ΠΟΙΏΟ, ΟΡργοδγίαμι Πο- 
πιΐηυπι οἱ δρ᾽οοῖίο ρἰ ΘὈ 8. 

8. ΟἸἢ68 4υΐἱ οοηϑρί οἰ Ὀδηΐ Π|6 ΒΌ Ρβδπηδυθγυηΐ π|6, [0- 
οαἱἱ δυηὶ [Δ 118, τηονογυπί οδραΐ. 

9. ϑρεγαῦϊί ἰῃ Πομγίηυμι, ογυδί ΘΌΠη : Βα συ) (Δοίδί ΘΠ, 
αᾳυοηίΐδπι νὰ} ΘΠ]. 

10. Ουοηΐδῃ ἰπ 65 χυὶ ὀχίγαχ βίϊ 26 ἀ6 Ὑϑηΐγο, 8.068 [ῃη0ἃ 
8 ὑδοῦῖθυ8 τηδίΓὶ 8 Π1686., 

11. ἰη ἴδ ργοϊθοίυβ 88πὶ ὁχ υἱθΓῸ : ἀ6 γϑηίΐίγα μηδ! 8 Πη625 
Ὠοὺδ Π26118 68 ἴα, 

12. π6 ἀἰϑοθὰδϑ ἃ πι|6, φυοῃΐδη) (Γ δυ]αιΐο ργοχὶπιδ οί, 
υοηίΐδη Ποη 68ἱ αυὶ δάϊυγνοί. 

13. Οἰγουπινοάογυμί τη6 Υἱ}} πὰ" ἰ, ἰδυτὶ Ρἰησυθβ ο086- 
ἀδγαηϊΐ Πη6. 

14. ΑΡογιογυηΐϊ ΒΌΡΟΙ 26 08 δύση), δἰουΐ 160 ΓΑρίθηβ οἱ 
Γυρίοηϑ. 

15. δἰουίΐί δαυδ οἴϊιδι18 βυπ), οἱ ἀΐδρογβᾶ διιηΐ οπιηΐᾶ οβ88 
Τη6ἃ : (Δοίυμῃ 6δὶ ΟΟΥ πηδιπηὶ βίου! οογὰ Πα ΘΟ Θἢ5 ἰῃ πηραΐο 

ΥΩ ΓΒ πηοὶ. : 
10. Ἐχαγυΐ τυοὶυΐ (αϑίδ υἱγίυϑ πγρᾶ, οἱ ᾿ἰησυδ πιοᾶ δ ἢ8- 

εἷϊ (δυοίθυβ πηοὶβ, οἱ ἰῃ ρυϊνογοι πιογί8 ἀοάυχίϑιϊ Π16. 

17. Θυοηίδη εἰγουπιάοάογιηΐ 6 Ο8Π 65 Π}0}{}, ΘΟΙ ΘΙ 1 

Ἰηδισηδηίίυμ Οὐδβοάϊὶ πι6. Εοἀογυπί ΠλΔη0}8 Π2688 οἱ ροάθ8, 

18. ἀἰπυτμηογαυογυηί ΟὨγηΐᾶ Ο888 [η68, ἰρδὶ ΥΈγΓῸ σοηδίἀ6- 
ΤΑυΓυηΐ οἱ ἱδροχοιηΐ Π|6. 

19. Ὀἰνίβοσιμηί δἰ δὲ υϑϑετηθηίδ θα, ΟΕ βαροι γοδίο πὰ πηι 
τηϊβογυηΐ βογίθῃι. 

40. Τὰ διιίίομη, Ὠοπιίηθ, Ὧ6 ΟἰΟΙΤΔΥΟΥΪ8 δι χ τ ΠΏΘΌΠ, 

πῃ ἀοίδηϑίοηδηι Ππηθ8Π1 Γοϑρίοθ. 
“1. Εγυο ἃ ἤδιηθᾶ δηϊηιδπὶ πηθᾶπι, δὲ ἀ6 8η} 0Δη8 Ὀηΐ- 

ΟΔΠ1 Π168Π). 
42. δ Ιγαπι [16 ἴδς ἃ ογὰ Ἰθοηΐβ, οἱ ἃ οογηΐθυ8 πη ΟΟΓ- 

ηἶσυπι υπ|}}}{Δ΄ἴδη} Π.63Π|. 
43. Ναδῖγᾶῦο δοηθὴ ἰυπηὶ ἔγαίγ δ.8 πλοΐϑ,, ἰι τηράϊο Θ0016- 

8185 οδίδῦο 6. 
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44. Ουἱ (ἱπηοι18 Ποϊαίηυμι, Ἰαυἀαῖα ἐὐπὶ, π᾿ ΤΟΓΒΌΙΏ 56: 

τθὴ 8.00, πιδοπί βοαῖς οὐ], 

.ὅ. {ἰππδδὶ δου: ΟΠ 866 ἢ 1εγδοὶ, φυοῃῖᾶπι ὨΟΏ 5ΡΓΕ- 

γ᾿ ἤϑαις ἀοδροχὶ ἀεργεοδιίοῃδαλ ρϑυροτίδ, Βοαὺθ δυοσιὶ 

(δοΐϑιη βυάπι ἃ πι|θ6. οἱ οαπὰ ΟἰδΠΊΔΓΘΙ, δὰ δου ὀχδυάϊν!! Ώ16. 

4ι. Οἱ φοθούμενοι Κύριον, αἰνέσατε αὐτὸν, ἅπαν τὸ 

σπέρμα Ἰαχὼδ, δοξάσατε αὐτὸν, 

25. φοδηθήτωσαν αὐτὸν ἅπαν τὸ σπέρμα Ἰσραὴλ, 

ὅτι οὐκ ἐξουδένωσεν οὐδὲ προζώχθισε τῇ δεήσει τοῦ 

πτωχοῦ, οὐδὲ ἀπέστρεψε τὸ πρόςωπον αὐτοῦ ἀπ᾽ 

ἐμοῦ, καὶ ἐν τῷ χεχραγέναι μὲ πρὸς αὐτὸν εἰςήχουσέ 

26. Αὕὄ ἴα ἰδὰβ πιο ἱπ δοοδϑὶα πιδβρῃᾶ, γοίδ το τοὐάδ μου. 
46. Παρὰ σοῦ ὃ ἔπαινός μου ἐν ἐχχλησίᾳ μεγάλη» 

- [ ἰὰ οοπδρϑοῖυ {ἰπιδηςπὶ Οὐ 1. 

τ εὐχάς μου ἀποδώσω ἐνώπιον τῶν φοθουμένων αὖ- 

τόν. 
7. Φάγονται πένητες καὶ ἐμπλησθήσονται, χαὶ αἷ- 

νέσουσι Κύριον οἱ ἐχζητοῦντες αὐτόν" ζήσονται αἷ χαρ- 

δίαι αὐτῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος. 

48. Νινησθήσονται χαὶ ἐπιστραφήσονται πρὸς Κύ- 

ἐς πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς; χαὶ προςχυνήσουσιν 

γώπιον αὐτοῦ πᾶσαι αἵ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν. 

29. Ὅτι τοῦ Κυρίου ἣ βασιλεία, χα
ὶ αὐτὸς δεσπόζει 

τῶν ἐθνῶν : 

80. ἔφαγον καὶ προςεχύνησαν πάντες οἱ πίονες τῆς 

γῆς, ἐνώπιον αὐτοῦ προπεσοῦνται πάντες οἱ χαταθαί- 

νοντες εἷς τὴν γῆν. 

φι. Καὶ ἢ ψυχή μου αὐτῷ ζῇ, χαὶ τὸ
 σπέρμα μου 

δουλεύσει αὐτῷ. 

844. Ἀναγγελήσεται τῷ Κυρίῳ γενεὰ ἥ ἐρχομένη, 

χαὶ ἀναγγελοῦσι τὴν δικαιοσύνην αὐτ
οῦ λαῷ τῷ τεχθη- 

σομένῳ, ὃν ἐποίησεν ὃ Κύριος. 

27. Ἑὰοηΐ ρδυρογεβ οἱ βδίυγδυηίυγ, εἱ Ἰαυδαρυηί ο- 

ταίηυπι φυΐ γοαυϊγυηΐ ΘΌΓ : γίγρηϊ οοτάδ οογυπι ἰῃ 585] 

882 0}}. 
; 

28. Βοιμιϊηϊδοοπίυγ οἱ ΘΟΩΥΕγΘη[ῸΓ δὰ Ὠοπιίπαπι υπἰνοσεὶ 

ἢπ68 ἰοττῶ, οἱ δἀογδθυπί ἰῃ οομδβρθοία 6708 ὑπ γογβῶβ (διηὶ- 

1 σου. 

49. Ουοπίδηι Ὠοιμιίηϊ θοαὶ γεβηῦῃι, οἱ ἰρβα ἀοιιπδοίίους 

μορίίαῃι. 

40. Μαιὰμυοδνογυπηΐ οἱ δἀογαυθγαηΐ οἴῃ
 8 Ρίησυοβ ἰοττῆθ, 

ἰῃ οοπερδοῖα 6)05 ῥγοοϊάοηί ΟΠΔη68 φυὶ ἀεδοεπάυηΐ ἴπ ἱεγ- 

Γ8ΠῚ. 

41. Εἰ δηίμιδ πρθὰ ἐραί υἱνοῖ,, οἱ δϑιθῃ ΓΘ
 βοσυϊοί ἱρδὶ. 

42. Αμουθδοίυν ὨοηλΐηΟ φορογαῖϊο τοηίυγα, εἰ ἀπηθῃ- 

εἰανυπῖ )υϑε{{ἰᾶπὶ οὐ ΡΟΡυ]0 χυὶ πϑοοίυγ, αὐ 66] (οοὐϊ ο- 

ΤΩ1Π08. 

ΚΒ΄. 
ΧΧΠ. 

ψαλμὸς τῷ Δαυίδ, 
Ῥβ8]1 183 ἐραὶ Βανί ά. 

1. Ῥοιαίμυϑ ρϑβοὶΐ πιθ, οἱ πὲ} τ ἀροτί : 

λ. ἴῃ Ιοοο ραβουδε ἰδὲ πὴ8 οΟἰοοδυϊ : ΒΌΡΟΥ ἀαδια τοίο- 

οἰἰοπὶβ οἀυοδυὶϊ 26; 

4. ἃηίπιδίι πιθᾶπὶ ΘΟ ΓΗ. Ὠοάυχ! Γη6 ΒΌΡΕΓ οι 188 

᾿αδε 165, ΡΓΟΡ(ῈΓ ποιλθῃ βάν. 

4. Νά οἱ οἱ διῃθυϊαυθγο ἰῃ τηράϊο υπηθγθο ΠΟΥ 8, πο 

ἄμοοθο πιᾶϊα, φυοπίαπι ἰὰ τηροῦπι 68 : γίγρα (ιὰ οἱ Ὀδου 8 

ἴυυβ, ἰρδᾶ πι6 ΟὈΠΒΟΪδία βυμί. 

5. Ῥαγδδίϊ ἴῃ ουπϑρθοῖα 160 ΓΩΘΏΒΑΤΩ, δάνογθυβϑ 608 αυὶ 

«ἰδυϊαπὶ πιὸ : ἱπιρὶπρυδϑι ἴῃ οἷοο Ἄοδρυΐ τηρυτὰ, οἵ οδἰχ 

ἴχυ8 ἱμο γίδη8 4ιι8Π| ρΓΔΟΙΔΓῸΒ εδι!} 

ὃ. Εἴ υὐἱδογοοτάϊδ ἰυ8 ΒΒ αυθῖυῦ πὶ ΟΠ θῸ5 ἀϊοῦαλ 

υἱία πῆθῶ, οἱ αἱ ἱπμδ)ϊιοπι ἰμ ἀ0ΠΊ0 Βοιηϊπὶ ἰπ Ἰοηρ τυάϊ- 

ποίη ἀϊεγυ). 

ι. Κύριος ποιμαίνει με, χαὶ οὐδέν με δστερήσει" 

ἃ. εἰς τόπον χλόης ἐκεῖ μὲ χατεσχηνωσεν" ἐπὶ ὕδα- 

τος ἀναπαύσεως ἐξέθρεψέμε, 

8. τὴν ψυχήν μου ἐπέστρεψεν., Ὡδήγησέ με ἐπὶ 

τρίδους δικαιοσύνης; ἕνεχεν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 

ς. ᾿Εὰν γὰρ καὶ πορευθῶ ἐν μέσῳ σχιᾶς θανάτου ; 

οὗ φοδηθήσομαι χαχὰ, ὅτι σὺ μετ᾽ ἐμοῦ εἶ ἢ ῥάδδος 

σου χαὶ ἡ βαχτηρία σου, αὗταί με παρεχάλεσαν. 

5. Ἡτοίμασας ἐνώπιόν μου τράπεζαν, ἐξεναντίας 

τῶν θλιθόντων με΄ ἐλίπανας ἐν ἐλαίῳ τὴν χεφαλήν 

μου, καὶ τὸ ποτήριόν σου μεθύσχον ὡς χράτιστον. 

4. Καὶ τὸ ἔλεός σου χαταδιώξεταί με πάσας τὰς 

ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, καὶ τὸ κατοιχεῖν με ἐν οἴχῳ 

Κυρίου εἰς μαχρότητα ἡμερῶν. 

ΚΤΙ'΄. 
ΧΧΠΙ. 

Ψαλμὸς τῷ Δαυὶδ, τῆς μιᾶς σαθθ
άτου. 

Ῥβδίπιυβ ἰρεὶ Ὀαυ!ὰ, ἢ 5801]. 

4. Ῥοιαίηὶ 68 ἰοίτα οἱ μἰδηϊ το 6}08, οὐνίβ ἰοστάγυμὰ εἰ 

απἰνογεὶ φυὶ μδρϊ δαί ἴῃ Θ0. 

ἃ, 1ρ86 ϑυρεῖ πιδιίδ [πάν ἐυπι, οἱ βῦροι Πυπηΐηδ ὈΓί- 

Ρᾶγαυ ουμη. 

8. Ουἱϑ δϑδοδηάεϊ ἰῃ πιοηΐθια Ὀοιηϊπὶ, δαΐ ᾳιῖΐδ 5120} ἰῃ 

Ιοῦο βδῃςίο ο᾽ 5) ᾿ 

ς. Τηποοϑηβ τηδηΐθα8 οἱ τηππᾶυβ οὐγὰθ, αὶ ποὰ δοοορὶϊ 

10 γαπὸ δηϊπλδηὴ 81.8Π1, δἱ ὨΟῚ ᾿υγαΥϊὶ ἴῃ ἀοο ρῥγοχίπιο 500. 

ι. Τοῦ Κυρίου ἣ Υὔ χαὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, ἣ οἱ - 

χουμένη καὶ πάντες οἷ κατοιχοῦντες ἐν αὐτῇ. 

ἃ. Αὐτὸς ἐπὶ θαλασσῶν ἐθεμελίωσεν αὐτὴν, καὶ ἐπὶ 

ποταμῶν ἡτοίμασεν αὐτήν. 

4, Τίς ἀναθήσεται εἰς τὸ ὄρος τοῦ Κυρίου, καὶ τίς 

στήσεται ἐν τόπῳ ἁγίῳ αὐτοῦ; 
.. Ἀθῷος χερσὶ καὶ χαθαρὸς τῇ χὰ δία, ὃς οὐχ ἔλα- 

θεν ἐπὶ ματαίῳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, με οὐχ ὥμοσεν ἐπὶ 

ᾧ τῷ πλησίον αὐτοῦ. 
5. Οὗτος λήψεται εὐλογίαν παρὰ Κυρίου, χαὶ ἐλεη- 

τῳ 

οσύνην παρὰ Θεοῦ σωτῆρος αὐτοῦ. 

5. Ἡὶς δοοίρίεϊ Ὀεμοάϊο(οο ἃ Ῥοπΐδο, οἱ πλϊβουοοῦ- 

ἀΐδηι ἃ 1)60 δδἰυἱδτὶ 800. 



ΡῬΒΘΑΙΜ. 

ο., Αὕτη ἣ γενεὰ ζητούντων αὐτὸν, ζητούντων τὸ 
πρόςωπον τοῦ Θεοῦ Ἰαχώδ. Διάψαλμα. 

7. Ἄρατε πύλας, οἵ ἄρχοντες, ὑμῶν, χαὶ ἐπάρθητε, 
πύλαι αἰώνιοι, καὶ εἰςελεύσεται ὃ βασιλεὺς τῆς δό- 
ξης. 

8. Τὶς ἐστιν οὗτος ὃ βασιλεὺς τῆς δόξης. Κύριος 
χραταιὸς χαὶ δυνατὸς, Κύριος δυνατὸς ἐν πολέμῳ. 

9. Ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες, ὅμῶν, καὶ ἐπάρθητε, 
πύλαι αἰώνιοι, χαὶ εἰςελεύσεται ὃ βασιλεὺς τῆς δόξης. 

10. Τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης; Κύριος 
τῶν δυνάμεων, αὐτός ἐστιν οὗτος ὃ βασιλεὺς τῆς δό- 
ξης, 

ΚΑ΄. 

Ψαλμὸς τῷ Δανίδ, 

ι. Πρὸς σὲ, Κύριε, ἦρα τὴν ψυχήν μου, 
3. ὃ Θεύς μου, ἐπὶ σᾳὶ πέποιθα: μὴ χαταισχυν- 

θείην, 
8. μηδὲ καταγελασάτωσάν μου οἱ ἐχθροί μου" χαὶ 

γὰρ πάντες οἵ ὑπομένοντές σε οὐ μὴ χαταισχυνθῶσιν. 
4. Αἰσχυνθήτωσαν οἱ ἀνομοῦντες διαχενῆς. Τὰς 

ὁδούς σου, Κύριε, γνώρισόν μοι, χαὶ τὰς τρίδους σου 
δίδαξόν με. 

6. Οδήγησόν με ἐπὶ τὴν ἀλήθειάν σου, χαὶ δίδαξόν 
με, ὅτι σὺ εἰ ὃ Θεὸς ὃ σωτήρ μον, καὶ σὲ ὑπέμεινα 
ὅλην τὴν ἡμέραν. 

6. Μνήσθητι τῶν οἰχτιρμῶν σου, Κύριε, καὶ τὰ ἐλέη 
σου, ὅτι ἀπὸ τοῦ αἰῶνος εἰσίν. 

7. Ἁμαρτίας νεότητός μου χαὶ ἀγνοίας μου μὴ 
μνησθῇς" χατὰ τὸ ἔλεός σου μνήσθητί μου, ἕνεχεν τῆς 
χρηστότητός σου, Κύριε. 

8. Χρηστὸς καὶ εὐθὴς ὁ Κύριος, διὰ τοῦτο νομοθε-- 
τήσει ἁμαρτάνοντας ἐν ὁδῷ. 

9. -“Οδηγήσει πραεῖς ἐν χρίσει, διδάξει πραεῖς ὁδοὺς 
αὐτοῦ. 

10. Πᾶσαι αἱ ὁδοὶ Κυρίου ἔλεος καὶ ἀλήθεια, τοῖς 
ἐχζητοῦσι τὴν διαθήχην αὐτοῦ χαὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ. 

11. Ἕνεκα τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, καὶ ἱλάσῃ τῇ 
ἁμαρτίᾳ μου, πολλὴ γάρ ἐστι. 

1. Τίς ἐστιν ἄνθρωπος ὃ φοδούμενος τὸν Κύριον; 
Νομοθετήσει αὐτῷ; ἐν δὲῷ ἧ ἡρετίσατο. 

13. Ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσεται, καὶ τὸ 
σπέρμα αὐτοῦ κληρονομήσει γῆν. 

4, Κραταίωμα Κύριος τῶν φοδουμένων αὐτὸν, καὶ 
ἣ διαθήχη αὐτοῦ τοῦ δηλῶσαι αὐτοῖς. 

15. Οἱ ὀφθαλμοί μου διαπαντὸς τ τὸν Κύριον, 
ὅτι αὐτὸς ἐχοσπάσει ἐχ παγίδος τοὺς πόδας μου. 

16. ᾿Επίόλεψον ἐπ ἐμὲ καὶ ἐλέησόν με, ὅτι μονογενὴς 
καὶ πτωχός εἶμι ἐγώ. 

17. Αἱ θλίψεις τῆς χαρδίας μου ἐπληθύνθησαν, ἐχ 
τῶν ἀναγχῶν μου ἐξάγαγέ με. 

18. Ἴδε τὴν ταπείνωσίν μου καὶ τὸν χόπον μου, χαὶ 
ἄφες πάσας τὰς ἁμαρτίας μου. 

19. Ἴδε τοὺς ἐχθρούς μου, ὅτι ἐπληθύνθησαν, χαὶ 
μῖσος ἄδικον ἐμίσησάν με. 

30. Φύλαξον τὴν ψυχήν μου καὶ ῥῦσαί με: μὴ χα-- 
ταισχυνθείην, ὅτι ἤλπισα ἐπὶ σέ. 

41. Ἄχαχοι χαὶ εὐθεῖς ἐχολλῶντό μοι, ὅτι ὑπέμεινά 
σε, Κύριε. 

ΧΧΙΨΝ. : 111 

ὁ. Ηκο ἐϑῖ βεπογαίίο συξογθη πὶ Θαηι, Ζυξογθηξ πὶ 
ἴλεΐδπη [)εὶ 7200}. δίαρδαίπια. 

7. ἸΟΙΠΘ ρογίδϑ, ῥγίῃοῖρββ, γοβίγαβ, οἱ οἰθυδηγίηὶ » Ρογίδ 
δοίογηδ 68, οἱ ἰῃ(ΓῸ 0] 1 ΓΟχ β]ογίς. 

8. Ουΐβ8 68ὲ ἰϑίθ γοχ ρίογίδο ὃ Πομπιίηυβ (ον οἱ Ροΐδηβ, 
Βοοπλΐῃ8 ροί6ἢ8 ἰπ ργϑὶο. 

9. ΤΟΙ ρογίδβ, ργϊπυΐρεδ, γϑβίγαβ, οἵ οἰδυδηηγίηΐ, Ρογίδ 
ξοί ΓΏΔΙ68, οἱ ἰηἰγοὶ ὈΓ1ϊ γοχ φ!ογί. 

10. Θυΐδ εϑ8 ἰδίθ γοχ φίογίδ ἢ Ποπιίημ5 Υἱγίαΐαπι, ἰρ86 οδὶ 
Γὸχ μ]ογΐδ, 

ΧΧΙ͂Υ. 

ῬΒΔΙΙΉ08 ἱρ8ὶ Πανίά. 

1. Αἀ (6, Πουγῖπα, Ἰανανὶ δῃϊπιᾶπι τηθδηι, 
2. θυ πηβυ8, ἰῃ ἰ6 οοπῆάϊ : ποὴ ΘΓ Βοβοδμι, 

3. ΒρΩθ6 ἱπτ ἀθϑηΐ π26 ἰῃίπιϊοὶ πρὶ : οἰθηΐπ υῃϊγογδὶ αὶ 
δ δἰἰποηΐ [6 Ὧοτ σοπδιηάοηίυΓ. 

4. Οοπίππάαδηίυγ ἰπίαι!θ ἀρδηΐδθ βαρογυδουθ. Υὴδ5 (υδ8, 
Ῥοιηηδ, ποίδ8 ἴδ τι, οἱ βοΐ 88 (88 Θάοοο τη6. 

ὅ. θοάμο πιὸ ἱπ νου δίθῃ ἰμδπι, οἱ ἀοοα π)6, χαίδ ἴῃ 68 
θυ δα! γδίογ πηθυ8, οἵ [6 βιιβεϊπυὶ (οἱδ ἀΐα. 

6. Κοιλίηίβοογα πλϑαγαϊοπυτῃ ἰυάγαπι, Ὠοηίηθ, οἱ 4υϊδ 
ΤῊ 6 Γ οογ ἴδ ἔϊιδ5 ἃ βὅΡο}}0 βαυηΐ. 

7. ΒοΠ οἷα ἡανοηίυςβ. πη685 οἱ ἰσῃογϑηίδς πηρᾶ8 6 τηρῃΐ- 
ΠΟΙΪΒ : βοουπάυπι πηϊϑογοογἀ δῇ) ἐπι ΠΙΘΠΊΟΓ δβίο πηοὶ ᾿ 
Ργορίοι. νοηἰ δίοπι ἰυδιη, Πομπλΐηβ. 

8. Θυ]οῖβ οἱ γϑοίυβ Ποιηίηι8, ργορίογ ἰοὺ Ἰοσθαν ἀδθὶϊ 
(ΕἸ παυθη θυ ἰη Υἱᾶ. 

9. εἀυοοί πιδηβιθίοβ ἴῃ ἱπάϊοίο, ἀοοοθῖῖ μΐΐο8 γἱδβ 
8.85. 

10. ίνογβω υἱῶ Ποπλίηὶ πιϊδοτοογάΐα οἱ νοῦ δ8,, γοαυΐ- 
ΓΟΠΕΪθυ5 ἰοϑἰδιηδηίυπ 6}115 οἱ (οϑ ἰπηοηΐᾷ 608. 

11. Ῥγορίογ. ποῆθῃ ἴσυπ), ΠΟΙΏΪΩ6, οἱ ρῥγορ ἰδ γὶβ 
ΡΘοοδίο Πη60, πη] πὶ 658} Θηΐ μη. 

12. Ου8 68{ Ποηιο 4υὶ {ἰπηοὲ Ποπιίηυμπη 9" ΠΟροι βίδίιοι οἱ 
πῃ Υἱᾶ αιυιδηι οἰορὶί. 

18. Απίηδ 6}8 ἱπ ἈΟΠῚ8 ἀδιπουδ ἱΐαγ, οἱ 86 ΠΊθη 6118 
Βιδογο 8}}}} ἰΘγγϑῃη. 

14. Εἰγηιδιηγθηΐυηι 681 ΠΟΠλΐπ05 {ἰπηοηςἰ πὶ ουη, οἱ (οβ8- 
τηθηΐυτη ἰρδὶυ8 δ πηδηϊ οἰ δ πάυγ οἶδ. 

16. Οὐυϊ]ὶ πηοὶ βόπηροΓ δὰ Ποχηίηυπι, χιοηίδη 'ῃ86 Ἔνοὶοΐ 
ἀδ Ιᾶ4ι160 μ6ά68 Πη608. 

16. ΒΕΒΡίοδ ἰῃ ἢ16 Οἱ Πΐβογεγα πηαί, χυοηΐδηι υπΐουβ8 οἱ 
ῬϑΌΡΟΓ δ} 660. 

17. ΤΙ θυ] οἢ68 σον 8 πηγαὶ π}}}Π }0}1οδίδο βυηΐ, ἀ6 πδοθ8- 
δ (Δ 1008 Πη6 5 ΘΓΙ6 ΠΊΘ. 

18. Υἱάδ παι  ἰδίδπι πήθδΠὶ οἱ ἰϑθογαπὶ πγρυηι, οἷ ἀϊταΐ (6 
στηπΐᾷ ροσοδίδ Πη68. 

19. ΥἹάδ ἱπίπιίοοβ πιθοβϑ, φυοπίδηι τυ} ρ]1οδ1ἰ δαηΐ, οἱ 
οὐΐο ἱπίφυο οἀδγυπί 16. 

20. Ουδίοαϊ δῃίπηΔ1 πηθᾶπ| οἱ ΘΓ. ΠῚΘ : ΠΟ ΘΟΠΙυΠαΆΓ, 
αυοηΐδη) βρογαυὶ ἰῃ (6. 

41. Ιπηοοοηΐοβ οἱ τοοίὶ δα ϊμοςογυηὶ πιϊῃιὶ , Πυοῃηΐδηιϊ 5115{1- 
Ὠυἱὶ (6, ΒοπΊ Πα. 
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45. Λύτρωσαι, ὃ Θεὸς, τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν 
θλίψεων αὐτοῦ. 

ΚΕ΄. 

Ἰοῦ Δαυίδ, 

ι. Κρῖνόν με, Κύριε, ὅτι ἐγὼ ἐν ἀχαχίᾳ μου ἐπο- 
ρεύθην, καὶ ἐπὶ τῷ ἀὰ Ὁ ἐλπίζων οὐ μὴ σαλευθῶ. 

4. Δοχίμασόν με, Κύριε, καὶ πείρασόν με, πύρω- 
σον τοὺς νεφρούς μου καὶ τὴν καρδίαν μου. 

8. Ὅτι τὸ ἔλεός σου χατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν μου 
ἐστὶ, καὶ εὐηρέστησα ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου. 

4. Οὐχ ἐχάθισα μετὰ συνεδρίου ματαιότητος, καὶ 
μετὰ παρανομούντων οὐ μὴ εἰςέλθω. 

6. Ἐμίσησα ἐχχλησίαν πονηρευομένων, καὶ μετὰ 
ἀσεδῶν οὐ μὴ χαθίσω. 

6. Νίψομαι ἐν ἀθῴοις τὰς χεῖράς μου, καὶ χυχλώσω 
τὸ θυσιαστήριόν σου, Κύριε, 

7. τοῦ ἀχοῦσαι φωνῆς αἰνέσεως, χαὶ διηγήσασθαι 
πάντα τὰ θαυμάσιά σου. 

8. Κύριε, ἠγάπησα εὐπρέπειαν οἴκου σου χαὶ τόπον 
σχηνώματος δόξης σου. 

υ. Μὴ συναπολέσῃς μετὰ ἀσεδῶν τὴν ψυχήν μου, χαὶ 
μετὰ ἀνδρῶν αἱμάτων τὴν ζωήν μον- 

10. ὧν ἐν χερσὶν ἀνομίαι, ἢ δεξιὰ αὐτῶν ἐπλήσθη 
ν. 

Ὧν Ἐγὼ δὲ ἐν ἀχαχία μου ἐπορεύθην, λύτρωσαίμε καὶ 
ἐλέησόν με. 

15. Ὃ ποῦς μου ἔστη ἐν εὐθύτητι, ἐν ἐχχλησίαις εὖ- 
λογήσω σε, Κύριε. 

κς. 

Τοῦ Δαυὶδ', πρὸ τοῦ χρισθῆναι, 

1. Κύριος φωτισμός μου καὶ σωτήρ μον, τίνα φοδη- 
θήσομαι ὁ κύριος δπερασπιστὴς τῆς ζωῆς μου, ἀπὸ τί- 
νος δειλιάσω; ἜΕ 

.. Ἔν τῷ εἰν ἐπ᾽ χαχοῦντας, τοῦ φαγεῖν 
τὰς ΞΧΑΝ μὰ οἱ θλίδοντές με καὶ οἱ ἐχθροὶ. ΗΝ 
αὐτοὶ ἠσθένησαν καὶ ἔπεσαν. ᾽Εὰν παρατάξηται ἐπ᾽ ἐμὲ 
παρεμθολὴ, οὐ φοδηθήσεται ἢ χαρδία- μου. 

8. Ἐὰν ἐπαναστῇ ἐπ᾽ ἐμὲ πόλεμος, ἐν ταύτῃ ἐγὼ 
ἐλπίζω. 

4. Μίαν ἠτήσαμην παρὰ Κυρίου, ταύτην ἐχζητήσω᾽ 
“ « Υ “ τοῦ χατοιχεῖν με ἐν οἴκῳ Κυρίου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς 

ζωῆς μου" τοῦ θεωρεῖν με τὴν τερπνότητα Κυρίου, χαὶ 
ἐπισχέπτεσθαι τὸν ναὸν αὐτοῦ. 

56. Ὅτι ἔχρυψέ με ἐν σχηνῇ αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ καχῶν 
μου, ἐσχέπασέ με ἐν ἀποχρύφῳ τῆς σχηνῆςς αὐτοῦ. 

8. Ἐν πέτρα ὕψωσέ με, καὶ νῦν ἰδοὺ ὕψωσε τὴν κε- 
φαλήν μου ἐπ᾽ ἐχθρούς μου. ᾿Εχύχλωσα χαὶ ἔθυσα ἐν 
τῇ σχηνῇ αὐτοῦ θυσίαν ἀλαλαγμοῦ, ᾷἄσομαι χαὶ ψαλῶ 
τῷ Κυρίῳ. 

7. Εἰοϑυδον: Κύριε, τῆς φωνῆς μου ἧς ἐχέχραξα, 
ἔλέησόν με, χαὶ εἰςάχουσόν μου. 

8. Σοὶ εἶπεν ἥ χαρδία μου, ἐξεζήτησα τὸ πρόςωπόν 
σου" τὸ πρόςωπόν σον, Κύριε, ζητήσω. 

9. Νὴ ἀποστρέψης τὸ πρόςωπόν σου ἀπ᾽ ἐμοῦ, μὴ 
ἐχχλίνης ἐν ὀργῇ ἀπὸ τοῦ δούλου σου. Βοηθός μου γε- 
νοῦ, μὴ ἐγχαταλίπης με, καὶ μὴ ὑπερίδης με, ὃ Θεὸς 
ὁ σωτήρ μου 

ΨΑΛΝ. Κςοε΄. 

22. Ἀοάΐπηθ, ὨδΌ8, [8:86] ὁχ οἠχγηίνυς ἱδυϊαϊοιιῖθας 
6͵υ5. 

ΧΧΥ. 

[ρα αν ά. 

1. Φυάΐοδλ τη6, Ὠοιηΐδα, φυοβίδῃ) 640 ἰῃ ἱπηοοδθηξδ ρα 
δι δυϊανὶ, οἱ ἰῃ ΠΟΙ ΐη0 ΒΡΟΓΔΏΒ ὩΟἢ ΤΟΥ θοῦ. 

ἃ. Ῥτοθδ πθ, ἢ οιηίηδ, οἱ ἰδρηΐίδ π)6, ὕὑγ6 Γοῦδ8 [γρ06 δὲ 
ΟΟΥ ΠΘυ 1]. 

3. Οὐοηίδηι πιἰδογ οογάΐδ ἔπ δηΐα ΟΟΌ]08 Π1606 68, οἱ οσαι- 
ΡΙδουὶΐ ἰῃ νογ δῖος ἴυδ. 

4. ΝΟΩ 866] ουπι ΘΟ 5.110 γὙδηϊ δι 8, οἵ ουη) ἰηἰηπᾶ ρσοτοηί- 
θυ ποη ἱπίΓοίΡο. 

δ. Οὐϊΐο παρϑυΐ οοοϊοβίδιηῃ πλδὶ ἰσδη(ἑυπ), οἱ οὔτ ἱπυρὶϊς 
ΒΟ; δοάθῦο. 

6. ἴϑλυδῦο ἰηΐοῦ ἰπηοοθηΐοϑ ΤΔΠῸ8Β 1η6088, οἱ εἰγουπμῖδθο 
δΙίδτο ἰυθσπι, Ὠομηΐηθ, 

7. υἱ δυάΐδηῃ γοοδλ ἰδυὰΐβ, οἱ ΘΏΔιτοῖη Ὀηΐ γογβᾶ τοὐγαὲ- 
118 ἰυδ. 

8. Βοπιηθ, αἰἸοχὶ ἀθοογο ἀοηυβ ἴυδ6 οἱ ἰοσῦπι ἨΔ] 12- 
οηΐβ φἰογίθ ἴυ8). 

9. Να δἰ ρογὰδϑ οὐ ἐπι ρ 8 Δηϊπδπιὶ πηθδῖ, οἱ σὐπι 
Υἱγίβ βϑδησυίΐηυμ Υἱΐδπὶ Πη6 881 : 

10. ἰῃ φυογιμ τδηΐγυ8 ἰηϊχυϊίδίο5 δυηΐ, ἀδχίοσα θογῦπι 
τοροῖδ δϑὶ ᾿υ ΟΣ 08. 

11. Εθο ἁὐυΐοπι ἰῃ ἱμηοοδπι δ πθὰ δια, γα πγθ 116 
Οἱ ΠΛ ΊΒΟΓΘΓΘ τηθὶ. 

12. Ῥ68 τηϑὺ8 βίο ἰῃ γϑοϊπάϊΐηρ, ἰῃ δοο 68 19 Ὀδοηοϑάξοδπι 
(6, Βομλίηθ. 

ΧΧΥ͂Ι. 

Ι»ναΐὰ Ὠανίἃ, ρεϊυδαῦυδιιλ Πἰηἰ ρου. 

Ἱ. Ὁοιυίηυ ἐΠ απ παῖϊο πγθᾶ οἱ 8818 πιοᾶ, φαθῖ {ἱπηδδο ὺ 

Ῥομιηίηυϑ ρῥγοίθοίϊογ Υἱἵδὲ πμθδ5, ἃ 400 ἰΓορί ἀΔΡὸ ἢ 

2. Ὀυ} δρργορίψυδηϊ ΒΡ 6 Γ Π6 Ὠοορηίθβ, υἱ οὐδηϊΐ ΟλΓ- 
Ὧ68 1688 : (αυΐ ἐγ δυϊδηΐ ἢγ6 οἱ ἱπὶπιοὶ πικροὶ, ἱρϑὶ ἱῃῆγηδι 

δυηΐϊ οἱ σροϊἀογυηΐ. δὶ οοηδίδίδηξ δάγνθγβιπι Π)6 ΟδβῖΓϑ, Ὠθα 
εἰ οἷ ΟΟΓ τη ἢ}. 

3. δὶ ἰηδυγρδῖ ἰῃ πι6 Ὀ6Ι]πἰ,, ἰῃ ἢ06 620 ΒΡΟΓΟ. 

4, ὕὉηδῖ ρει ἃ Πϑόπλΐπο. ἤδπὸ γοχυΐγδῃι : υ{ ἱμῃμδη 6πὶ 
ἰῃ ἀοπο Ποπιίηὶ ΟἹ 68 ἀἶδ8 Υἱΐδο πγδδὲ : οοῃίθηρίοῦ ἀεϊοοίδ- 
ἰἰοοῖ Ὠοπηὶ, οἱ Υἱδβί θη ἰοαρίυπι α͵0 8. 

5. Οὐυοπίδημ δυβοοη ἔ Π16 ἴῃ (Δ οι ]ο δπὸ ἰῃ ἀϊα πη ]0- 
ΓΌΙ τηϑογη), ργοίοχὶΐ 6 ἱῃ δυβοοηά ὁ ἱΔ᾽ΘΓΏΔΟΙΪΙ 5υὶ. 

6. ἴῃ ροίγα δχδιίδυϊ πη6, οἵ ἢθης δοοδ οχδιίδυὶϊ οδρυὶ 
ΤΩΘΌΙΩ ΒΌΡΟΓ ἰῃἰ πλΐο08 Ππη608. Οἰγουϊνὶ αἱ ἱπηπ) οἸδΥΐ ἰῃ ἴδ θογ- 
Πδουϊο 6}05 Ὠοδίίδι γοοϊίογαϊοηΐβ, οδηίαθο οἱ ρ58}|8π| 0- 
ΤηΪπο. 

7. Ἐχδυάϊ, ομηίηθ, γοσθῖ τη68η) 4:8 ΟἰδιηδΥυὶ δὰ (ς, 

τηίϑογογο πιοὶ οἱ οχδιάϊ Π)6. 
8. ΤΙΝΙ ἀϊχὶὶ οοῦ τηϑυηι, φυδοδινὶ συ] σσιὶ ἰυσπ : τυ] υπι 

ἴυσπι, Π)ΟΠλΪΠ6., ΓΟ]υΐΓΔΏ,. 
9. Νὰ δνογίδβ νυϊαπι ἰθπὶ ἃ 6, 6 ἀφο! ΐηο5 ἰῃ ἱγὰ ἃ 

Β61ΥΟ ἰυο. Αἀϊυΐοῦ πηθυβ 6δῖο, Ὧ6 ἀδγοὶῃαυδδ Π6, Ὡδαῦς 
ἀφδρίοἰδ8 6, ΠΘι18 δ γϑῖογ τωθυϑ. 



ΡΘΑΙΝ. 
το. Ὅτι ὁ πατήρ μου χαὶ ἡ μήτηρ μου ἐγχατέλιπόν 

με, ὃ δὲ Κύριος προςελαάόετό με. 
11. Νομοθέτησον με, Κύριε, ἐν τῇ ὁδῷ σου, καὶ 

« ὁδήγησόν με ἐν τρίδῳ εὐθείᾳ ἕνεχα τῶν ἐχθρῶν μου. 
15. Μὴ παραδῷς με εἰς ψυχὰς θλιθόντων με, ὅτι 

ἐπανέστησαν μοι μάρτυρες ἄδικοι; καὶ ἐψεύσατο ἡ ἀδι- 
κία ἑαυτῇ. 

18. Πιστεύω τοῦ ἰδεῖν τὰ ἀγαθὰ Κυρίου ἐν γῇ ζών- 
των. 

14. Ὑπόμεινον τὸν Κύριον, ἀνδρίζου", χαὶ χραταιού- 
σθω ἡ χαρδία σου, χαὶ δπόμεινον τὸν Κύριον. 

Κ. 

Τοῦ Δαυίδ, 

Ι. Πρὸς σὲ, Κύριε, ἐχέκραξα" ὁ Θεός μου, μὴ πα- 
ββσίωπήοη. ἐπ᾽ ἐμοὶ, μήποτε παρασιωπήσῃς ἐπ᾽ ἐμοὶ, 
χαὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς χαταδαίνουσιν εἰς λάχχον. 

ἃ. Εἰςάχουσον τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου, ἐν τῷ 
δέεσθαί με πρὸς σὲ, Ἂν τῷ αἴρειν με χεῖράς μου εἰς 
ναὸν ἅγιόν σου. ᾿ 

8. Μὴ συνελχύσης μετὰ ἁμαρτωλῶν τὴν ψυχήν μου, 
χαὶ μετὰ ἐργαζομένων ἀδικίαν μὴ συναπολέσῃς με’ 
τῶν λαλούντων εἰρήνην μετὰ τῶν πλησίον αὐτῶν, χαχὰ 
δὲ ἐν ταῖς χαρδίαις αὐτῶν. 

4. Δὸς αὐτοῖς κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν, χαὶ χατὰ τὴν 
πονηρίαν τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν χατὰ τὰ ἔργα τῶν 
χειρῶν αὐτῶν δὸς αὐτοῖς, ἀπόδος τὸ ἀνταπόδομα αὐ-- 
τῶν αὐτοῖς. 

6. Ὅτι οὐ συνῆχαν εἷς τὰ ἔργα Κυρίου χαὶ εἰς τὰ 
ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ, καθελεῖς αὐτοὺς χαὶ οὐ μὴ οἷ- 

μήσεις αὐτούς. 
6. Εὐλογητὸς Κύριος, ὅτι εἰςήχουσε τῆς φωνῆς τῆς 

δεήσεώς μου. 
7. Κύριος βοηθός μου χαὶ ὑπερασπιστής μου, ἐπ᾽ 

αὐτῷ ἤλπισεν ἣ καρδία μου, χαὶ ἐδοηθήθην χαὶ ἀνέ-- 
θαλεν ἣ σἄρξ μου, καὶ ἐχ θελήματός μου ἐξομαλογή-- 
δομαι αὐτῷ. 

8. Κύριος χραταίωμα τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, καὶ ὗπερα- 
σπιστὴς τῶν σωτηρίων τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ ἐστι. 

9. Σῶσον τὸν λαόν σου, χαὶ εὐλόγησον τὴν χληρο- 
νομίαν σου, καὶ ποίμανον αὐτοὺς, καὶ ἔπαρον αὐτοὺς 
ἕως τοῦ αἰῶνος. 

ΚΗ΄. 

Ψαλμὸς τῷ Δαυὶδ ἐξοδίου σκηνῆς. 

1. Ἐνέγχατε τῷ Κυρίῳ, υἱοὶ Θεοῦ, ἐνέγκατε τῷ 
Κυρίῳ υἱοὺς κριῶν. 

4. Ἐνέγχατε τῷ Κυρίῳ δόξαν χαὶ τιμὴν, ἐνέγχατε ᾧ Κυρίῳ δόξαν ὀνόματι αὐτοῦ, προζκυνήσατε τῷ Κυ- 
οἱ ἐν αὐλῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ. 

4, Φωνὴ Κυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων, ὃ Θεὸς τῆς δόξης 
ἑἐδρόντησε, Κύριος ἐπὶ ὁδάτων πολλῶν. 

4. Φωνὴ Κυρίου ἐν ἰσχύϊ, φωνὴ Κυρίου ἐν μεγαλο- 
πρεπεία. 

6. Φωνὴ Κυρίου συντρίδοντος χέδρονς " συντρίψει 
Κύριος τὰς κέδρους τοῦ Λιθδάνου. ἣν 

6. Καὶ λεπτυνεῖ αὐτὰς ὡς τὸν μόσχυν τοῦ Αιθάνου, 
χαὶ ὃ ἠγαπημένος ὡς υἱὸς μονοχερώτων. 

γετῦδ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤΟΝ. -- []. 

ΧΧΥΊΙΙΙ. 113 

10. Ουοηίδηι ρδίοῦ Πγ6.8 οἵ πηδίοσ γηϑ ἀδγο χα ογαηΐ πιὸ, 
Ῥομιίπυ8 δυΐίοπ) 85 ΒΌΓΩΡΘΙ  Πη6. 

11. δορὰ ΡΟΏΘ τὶ, Ποηλίηδ, ἰη Υἱδ ίυδ, οἱ ἀἰτγίβο ἴῸ 
ἴῃ βοιίίδ ᾿πδίδ ργορίου ἰῃἰπιῖ608 ΠΊΘΟΒ. 

11. Νὰ ὐδάϊογίβ Ὠ16 ἰῃ δηΐπ)885 ἰγἰδυ Δ} 1 1 Τη6, 400- 
πἰδη ἰηϑυγγοχογυηΐ τ (6568 ἰηἰχυΐ, αἱ τηοπεϊδ 681 ἰηὶ- 
4υϊδ8 εἰδὶ. 

13. Οτγϑάο υἱάογθ Ὀοηδ ϑομἰηΐ ἰῃ ἰοστὰ υἱυθης). 

4, δυδίίηο Ὠομηίηυπι, Υἱγ ἐΐο, ὅ56, οἱ οοπίογίοι οοΥ 
ἴυυπι, οἱ βυβιίπο Ὠοιίηιπι. 

ΧΧΥΊΙ͂Ι. 

Ιρεῖ δυνά. 

1. Αἀίο, Ὠομηΐηθ, οἰδιηανὶ : 608 Πη6Π8, Π6 8|1688 δι ροῖ 
ἴΏ6, Ὧ6 4ΖυδηἋ00 511688 ΒΌΡΟΓ ΠΙΘ, Οἱ δδδι ]οΥ ἀεϑοσπάθρηϊ- 
θυ ἱῃ δου. 

4. Ἐχδυὰϊ γόσδι ἀοργοοδ οἷ 5 Πη6 85, ἀυ) οἵῸ δὰ ἰ6, ἀυπ 
ΘΧΙΟ 0 πιδῆυ8 Π1688 δὰ ἰοτηρίυΠ) βδηοίυπι ἰπ 0}. 

3. Νδ βίη] ἰγδῆδϑ οὐπὶ ροσοδίογίδυ8ϑ ΔηΪΠπηΔΠ) τηθ8η1, δὲ 
συμ Ορογδηί υ8 ἰηἰχυϊ δίοη) ΠΟ οΘοιῃηροΓὰδ85 πη : οὔηὶ ἰδ αυὶΐ 
ἰοφυυπίυ ῥδοθιὰ οὐτὰ Ὀγοχίηγ 8 808, ἢ)818 δυίδη) ἰη οοτάϊ- 
085 ΘΟΓΏΠΙ. 

4, Ἠὰ {1118 δοουμάυπι, ΟρΟΓ8 ϑογυηι, οἱ βοου πη ἢ} }- 
ξιϊ αίοπι δαϊηγοηςϊοηση) ἰρθογῦπι : δοουπάυτμη Ορογὰ Π18- 
πυυπὶ ἰΠογαηι ἀδ οἷθ, γοἀὰο τοι γα ἰοΠοτὴ Θοσθηι ᾿ρ6|8. 

δ. Ουοῃίδι 0 πιο ]Θχογυηΐ ἰῃ Οροσί θυ Πομπιηὶ οἱ ἐι 
ορογίδυϑ πηδηυσμ ο'υ8, ἀοδίστο8 [08 οἱ ΠΟ. δορά  Ποδ Ὀΐβ Θ08. 

6. Βοποάϊοΐα8 Πομπίηυδ, ΄υοηίδιῃ ὀχδυάϊΐγ᾽' γοσδηλ ἀδργο- 
ΟΔΠΟὨἶ8 Π1688. " 

7. Ἠοπιίπυβ δά)αίου πηδ08 οἱ ργοϊθοϊοῦ Πηο15, ἴῃ 'ρ80 δ8ρο- 
ΓΑΥΪ οοΥ πηοῦπι, οἱ δἀ͵αϊι8 δαὶ : οἱ γοογυϊί οᾶγο πιθᾶ, οἱ 
οχ γοϊυηίδίο τθᾶ οΟΠῇΐ ΡΟΣ οἱ. 

8. Ὡοιμηίηυ (οΥἰἰυὰο ΡΟ 8 8ι128, οἱ ργοίθοίϊον 88] υἱδγίυ ἢ. 
ΟἸὨ γίβιὶ βυὶ ο8ὲ. 

9. δαίγυπι δος ρορυΐϊυπι ἴυυσπι, οἱ Ὀοηράΐο ᾿ιδογοὺ ἰΔί6Π) 
ἴυδη), οἱ Ρᾶ800 ἰ1||08, Οἱ Θχίο}16 111038 ὑϑαυδ ἴῃ 5ϑθου]υη,. 

ΧΧΥΙΠΠ. 

Ῥ5δΙ τ} [ρ61 Ὠανυϊαὰ ἐχοά!  ἰΔΡοσΏδου! !. 

1. Αἴετίο Ὠοηιίηο, ΕἸ Θοἱ, δἴϊεγίο ϑομπχίπο ἢ 058 ἃτοἰυτ). 

4. ΑΠδεγίο Ὀομαΐπο ροἰοτίδηη οἱ ποπογϑῦ, δίϊδγί βἰοσγίδηι 
Βοιμρίηϊ οὐυδ, δάογαίο Ὠοηγίπυμ ἰῃ δυΐᾶ βδηοίδ 6.8. 

3. Ὑοχ Ὀομηίηϊ βύρογ δ4υ88, θυ8 πηδ͵οδίδεβ ἱπίοηυΐξ, 
Ὀομίηῦ8 ΒΌΡΟΓ 841188 πλ}}{88. 

4, γοχ Ὠομι αὶ ἰῃ Υἱγίυϊο, γοχ Ὠομιίπί ἰῃ Ὠιδριϊοδη δ. 

δ. Ὑοχ οῃμίηΐ οοπίγίηροῦ 8 οδάγοδ : οοπίηροί Ποιηΐηυ8 
οϑᾶῦγοβ 10 αηὶ. : 

6. Εἰ οοιμπιίπιιοί 608 ἰδιῃᾳυδῃ) Υἱ υ!]υ 1ἰΠδηὶ, οἱ ἀΠοοίυ8 
δἰοωΐ ἢ] 08 υπ᾿ οογῃί τη. 

8 
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γη. Φωνὴ Κυρίου διχχόπτοντος φλόγα πυρὸς, 
8. φωνὴ Κυρίου συσσείοντος ἔρημον " συσσείσει Κύ- 

ριὸς τὴν ἔρημον Κάδης. 
9. Φωνὴ Κυρίου καταρτιζομένου ἐλάφους, καὶ ἀπο- 

χαλύψει δρυμοὺς, καὶ ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ πᾶς τις λέγει 
αν. 
ι0. Κύριος τὸν καταχλυσμὸν κατοιχιεῖ, χαὶ χαθιεῖται 

Κύριος βασιλεὺς εἰς τὸν αἰῶνα. 
ιι. Κύριος ἰσχὺν τῷ λαῷ αὐτοῦ δώσει, Κύριος εὖλο- 

γήσει τὸν ἡοὸν αὐτοῦ ἐν εἰρήνη. 

ΚΘ΄. 

1. Εἰς τὸ τέλος, ψαλμὸς ὡδῆς τοῦ ἐγκαινισμοῦ τοῦ οἴχευ 
τοῦ Δαυίδ, 

.. Ὑψώσω σε, Κύριε, ὅτι ὑπέλαδές με, καὶ οὐχ 
εὔφρανας τοὺς ἐχθρούς μου ἐπ᾽ ἐμέ. 

8. Κύριε ὃ Θεός μου, ἐκέκραξα πρὸς σὲ, καὶ ἰάσω» 
ε. 

᾿ 4. Κύριε, ἀνήγαγες ἐξ ἄδου τὴν ψυχήν μου, ἔσωσάς 
με ἀπὸ τῶν χαταδαινόντων εἰς λάχχον. 

56. ψάλατε τῷ Κυρίῳ, οἱ ὅσιοι αὐτοῦ, καὶ ἐξομολο-- 
γεῖσθε τῇ μνήυη τῆς ἁγιωσύνης αὐτοῦ. 

6. Ὅτι ὀργὴ ἐν τῷ θυμῷ αὐτοῦ, καὶ ζωὴ ἐν τῷ θε- 
λήματι αὐτοῦ τοεσπέρας αὐλισθήσεται χλαυθμὸς, χαὶ 
εἷς τοπρωὶϊ ἀγαλλίασις. 

γη. ᾿Ἐγὼ δε εἶπα ἐν τῇ εὐθηνία μου’ Οὐ μὴ σαλευθῶ 
εἰς τὸν αἰῶνα. 

8. Κύριε, ἐν τῷ θελήματί σου παρέσχου τῷ κάλλει 
μου δύναμιν ἀπέστρεψας δὲ τὸ πρόςωπόν σου, καὶ ἐγε- 
νήθην τεταραγμένος. 

ο. Πρὸς σὲ, Κύριε, χεχράξομαι, χαὶ πρὸς τὸν Θεόν 
μου δεηθήσομαι. 

0ψ. Τίς ὠφέλεια ἐν τῷ αἵματί μου, ἐν τῷ καταδῆναί 
με εἰς διαφθοράν; Μὴ ἐξομολογήσεταί σοι χοῦς, ἢ ἀναγ- 
Ὑελεῖ τὴν ἀλήθειάν σου: 

τι. Ἤχουσε Κύριος, χαὶ ἠλέησέ με᾿ Κύριος ἐγενήθη 
βοηθός μου. 

ι:.. ᾿Ιέστρεψας τὸν χοπετόν μου εἷς χ αρὰν ἐμοὶ, διέῤ- 
δηξας τὸν σάχχον μου, χαὶ περιέζωσας με εὐφροσύνην. 

13. Ὅπως ἂν ψαλη σοι ἣ δόξα μου, καὶ οὐ μὴ χα- 
τανυγῶ. Κύριε ὃ Θεός μου, εἰς τὸν αἰῶνα ἐξομολογή- 
σομαί σοι. 

Δ΄’. 

Εἰς τὸ τέλος, ψαλμὸς τῶ Δαυὶδ', ἐκστάσεως. 

4. ᾿Ἐπὶ σοὶ, Κύριε, ἤλπισα, μὴ καταισχυνθείην εἷς 
τὸν αἰῶνα ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ῥῦσαί με χαὶ ἐξελοῦ 
με. 

8. Κλῖνον πρὸς μὲ τὸ οὖς σου, τάχυνον τοῦ ἐξελέ- 
σθαι με’ γενοῦ μοι εἰς Θεὸν ὑπερασπιστὴν χαὶ εἰς 
χον χαταφυγῆς, τοῦ σῶσαί με. 
.. Ὅτι χραταίωμά μου χαὶ χαταφυγή μου εἶ σὺ, 

χαὶ ἕνεχεν τοῦ ὀνόματός σου ὁδηγήσεις με χαὶ διαθρέ- 
ψεις με. 

5. Ἔξαξεις με ἐχ παγίδος ταύτης ἧς ἔχρυψάν μοι, 
ὅτι σὺ εἴ ὁ ὑπερασπιστής μου, Κύριε. 

6. Ἰὲὶς χεῖράς σου παραθήσομαι τὸ πνεῦμα μου" ἔλυ- 
τρώσω με, Κύριε ὁ Θεὸς τῆς ἀληθείας. πᾳ. πᾳ σ6 .Ο ἙΘΝ..Ξ Θ06ι....« πᾳῃ΄’πεοοπςε .««ποὐσ ᾿σσ΄πὀσυΝ 

ΨΑΛΝ. Λ΄. 

7. γὸχ Βοιμηίηϊ ἰπἰογοϊ6η}8 Παπηπιδπ ἐρηΐβ, 
8. νοχ δοπιὶηΐ οοπουϊζοη(ἰ5 ἀοϑογίυμα : οὐ ουθ  [)0- 

πηΐηυ.8 ἀσϑογίυπι Οδάα8. . 

9. γοχ οιωηϊηὶ ρογῆοϊοη 5 οογυοβ, οἱ γουθίδνἷ οΥγδ6, οἱ 
ἰῃ [ΘΠ ]0 6)}118 υπυϑαυΐδαυδ ἀἰοοὶ μ]οτίδη. 

10. 1λοπιίηυβ ἀϊυνίαπι ἱη] δ ΐαγο (δοὶϊξ, οἱ βοάοθὶῖ Ὠοιΐ- 
8.8 ΓΟΧ ἰΠ δ  ΘΥΠΠΠΙ. 

11. οιηίηυϑ8 Υἱγίυ δ᾽) ρΟρυ]ο δυο ἀδιὶῖ, Ποπιίηυϑ Βδδ6- 
ἀϊοοί ρορυΐϊυπι δυυπ ἰῃ ρ806. 

ΧΧΙ͂Χ. 

ι. ἴῃ ἥποιη, ὑδδίτηυβ οδηίἰοἱ ἀραϊςαίίοι δ ἀοτη ἰρϑὶας 

Ὠανίά. 

2. Ἐχδ]ίαῃΠο ἴδ, Ὠοπηΐηθ, αυοηίδηι Αὐϑοορίϑιὶ ἢ6, 6. 
ἀεἰθείαβιϊ ἱπἰ πη 05 ΠΊ6Οϑ ΒΌΡΘΓ ΓΏ6. 

3. οι πο Ὠδυ8 πηθι.8, Οἰδιηδνὶ δὰ ἰδ, οἱ βδηδϑίΐ πι}. 

4, Βοπηΐπο, γοαυχίβίϊ ἃ ἰπίογπο δηἰπηδπὶ πηθϑίη, βδίνυπι ' 
(δεἰδϑιϊ πη6 ἃ ἀθϑοθη θη} θυ ἰῃ ᾿ΔΟιΠ}. 

ὅ. ῬΒ4}16 Ὠοιμηΐηο. 580 6]08, οἱ οομπῆι(οηίηἱ πιδηνογίδν 
58Δῃηο [8{15 6118. 

6. Ουοηίδῃηι γᾷ ἰῃ ἰηάδίρηδί οηΘ 6}ι.8᾽, οἱ υἱῖδ ἰῃ νοϊυηΐδίς 

6}08 : γϑϑρογο ἀοπιίπαλίίυγ ἤΠοίι8, οἱ ἰη τηωδιυἱηυπ) Θχο 1 8- 
(ἰο. 

7. Ἐρὸ δυίοηι ἀἰϊχὶ ἰη δρυηάδη(ί τηρᾶ : ΝΟὴ τῃοὐοῦοῦ ἰῃ 
Φρ[ΓΏ1ΠῚ. 

8. Ὠοιηΐηθ, ἰῃ γοϊυηίδιία ἔπ ργορϑ.}{|3(1 ἀδοογὶ προ τἰγίυ- 
ἴδπὶ : δυδγι 8.1 δυΐδπι δείοπ ἰυδη), οἱ ἔδοῖι 5 ϑυ οοηυτἃ- 
[υ8. 

9. Αἀ ἴα, Ὠοπιῖπα, οἰδιηδῦ)ο, οἱ δὰ Ὠθὺπ) Πηθυ πὶ ἀσργθοδ- 
Ὀογ. 

10. Ουδ υ{}11{88 'ῃ βαηρσυΐηα πη60, ἀπΠπὶ ἀοϑοθηὰο ἰῃ οογ- 
τυριἱοποπ" Ναυπιηαυϊά οοιῇίοθίίυν {ἰὈ] Ρυϊν8., δὺυΐϊ δηημη- 
(ἰαὶῖ νογ δίθπι (81 Ὁ 

11. Αὐυαϊνὶε Ποπηπη8, οἵ πλίβογίι5 65 πηοὶ : Ποηγίηυϑ [Δ- 
οἰυ8 οδ δα 0 ΠΊει18. 

12. Οοηνογί (1 μδησίυπι πλοὺπὶ ἴῃ σαυάίαπι ταὶ ἱ, οσπ- 
Β0 (1511 Βδ συ ΠῚ πιοιηι, οἱ δοοίηχ [1 Πγ6 [αὐἰ1}8. 

138. ὔὕἱτ μα! !αὶ {{0] ρογία πιοᾶ, οἱ ποὺ ΘΟΠΙΡΟΙΠΏΡΆΓ. 
Βοπιίμο Ὠδυ8 πηθ08, ἰῃ δίογπαπι οοηἤίορον (ἰδὲ. 

ΧΧΧ. 

ἴῃ ἤπρ, ρβϑδιπηῦδ με] ϑδυϊὰ, οχβίδϑίδ. 

2. ἴῃ (6, Ποηλΐηθ, βρογαυΐ, ποὴ οὐηίπηάδτΓ ἰη εοἰογηιι : 

ἰη ͵ υϑι 8 ἴθἃ ΘΓ 6 Πη6 οἱ οχί πη ΠΊ6. 

3. πο] ἃ δ πι6 δυγοηὶ (π8Π|, Δύο ογᾷ υἱ ΟΧἰ ΠΊΔ8 ΠῚ : 

βίο τ ὐ οἱ ἰῃ Πουηλ ργο(θοίοτοιη οἵ ἰῃ ἀομαπ γαίης, αἱ 58:- 
ΤυΠ ΠΕ ἴΔ0| 83. 

ἡ Οὐυοηΐδπι (οἰ υἀο πηοᾶ οἱ γοίηχίυμπ) πηθυπὴ 68 ἰὰ, εἰ 
Ργορίοι' βοπιθη ἴυμπ ἀδάυσοϑ πη6 οἱ δηυτγε8 Π16. 

5. Εάυσοθα πὰ ἀδ ἰδ|ᾷυθοὸ ἢος 46 δβοοπάρυιηϊ πλῆιὶ, 
φυοηίΐδῃη ἰὰ 68 ρτγοίδοϊον πιθιιβ, ὨοΙἶΠ6. 

ὅ. [ἴπ τηᾶπὺ8 ἰυ88 ΠΟΙ ΘΠ ΡΟ δρί γί πἢ που : τράδ- 
[81] πιὸ, Ὠοπιηο θυ νον (δ 18. 



ΡΘΑΙΜ. ΧΧΧΙ. 

η. Ἐμίσησας τοὺς διαφυλάσσοντας ματαιότητας 
διαχενῆς ἐγὼ δὲ ἐπὶ τῷ Κυρίῳ ἤλπισα, 

8. ἀγαλλιάσομαι χαὶ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ ἐλέει 
σου. Ὅτι ἐπεῖδες τὴν ταπείνωσίν μου, ἔσωσας ἐχ τῶν 
ἀναγχῶν τὴν ψυχήν μου, 

9. Καὶ οὐ συνέχλεισάς με εἰς χεῖρας ἐχθροῦ, ἔστη- 
σὰς ἐν εὐρυχώρῳ τοὺς πόδας μου. 

1.0. Ἐλέησόν με, Κύριε, ὅτι θλίδομαι" ἐταράχθη ἐν 
θυμῷ ὁ ὀφθαλμός μου, ἣ ψυχή μου χαὶ ἣ γαστήρ μου. 

ιι. Ὅτι ἐξέλιπεν ἐν ὀδύνη ἣ ζωή μου, καὶ τὰ ἔτη 
μου ἐν στεναγμοῖς - ἠσθένησεν ἐν πτωχείᾳ ἣ ἰσχύς μου, 
χαὶ τὰ ὀστᾶ μου ἐταράχθησαν. 

15. Παρὰ πάντας τοὺς ἐχθρούς μου ἐγενήθην ὄνειδος, 
καὶ τοῖς γείτοσί μου σφόδρα, καὶ φόθδος τοῖς γνωστοῖς 
μου" οἱ θεωροῦντές με ἔξω» ἔφυγον ἀπ᾽ ἐμοῦ, 

18. ἐπελήσθην ὡςεὶ νεχρὸς ἀπὸ χαρδίας, ἐγενήθην 
ὡςεὶ σχεῦος ἀπολωλὸς, 

14. ὅτι ἤχουσα ψόγον πολλῶν παροιχούντων κυχλό- 
θεν ἐν τῷ συναχθῆναι αὐτοὺς ἅμα ἐπ᾽ ἐμὲ, τοῦ λαθεῖν 
τὴν ψυχήν μου ἐβουλεύσαντο. 

15. ᾿Εγὼ δὲ ἐπὶ σοὶ ἤλπισα, Κύριε" εἶπα“ Σὺ εἴ ὁ 
Θεδς μου, 
16. ἐν ταῖς χερσί σου οἱ χλῆροί μου. ἹῬῦσαί με ἐχ 

χειρὸς ἐχθρῶν μου, χαὶ ἐκ τῶν χαταδιωχόντων με. 
17. ᾿Ἐπίφανον τὸ πρόςωπόν σου ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου, 

σῶσόν με ἐν τῷ ἐλέει σου. 
186. Κύριε, μὴ χαταισχυνθείην, ὅτι ἐπεχαλεσάμην 

σε αἰσχυνθείησαν οἱ ἀσεθεῖς, καὶ χαταχθείησαν εἰς 

Πρ, Ἄλαλα γενηθήτω τὰ χείλη τὰ δόλια, τὰ λαλοῦντα 
χατὰ τοῦ διχαίου ἀνομίαν ἐν ὑπερηφανίᾳ χαὶ ἐξουδε- 
νώσει. 

30. Ὥς πολὺ τὸ πλῆθος τῆς χρηστότητός σου, Κύριε, 
ἧς ἔχρυψας τοῖς φοδουμένοις σε. ᾿Εξειργάσω τοῖς ἐλπί- 
ζουσιν ἐπὶ σὲ, ἐναντίον τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων. 

1. Καταχρύψεις αὐτοὺς ἐν ἀποχρύφῳ τοῦ προςώπου 
σου ἀπὸ ταραχῆς ἀνθρώπων σχεπάσεις αὐτοὺς ἐν σχηνῇ 
ἀπὸ ἀντιλογίας γλωσσῶν. 

“2. Εὐλογητὸς Κύριος, ὅτι ἐθαυμάστωσε τὸ ἔλεος 
αὐτοῦ ἐν πόλει περιοχῆς. 

42. Ἐγὼ δὲ εἶπα ἐν τῇ ἐχστάσει μου" ᾿Ἀπέῤῥιμμαι 
ἀπὸ προςώπου τῶν ὀφθαλμῶν σου. Διὰ τοῦτο εἰς χου-- 
σας, Κύριε, τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου ἐν τῷ χεχρα- 
γέναι με πρὸς σέ. 

34. ᾿Ἀγαπήσατε τὸν Κύριον, πάντες οἱ ὅσιοι αὐτοῦ, 
ὅτι ἀληθείας ἐχζητεῖ Κύριος, καὶ ἀνταποδίδωσι τοῖς 
περισσῶς ποιοῦσιν ὑπερηφανίαν. 

25. ᾿Ἀννδρίζεσθε, χαὶ χραταιούσθω ἧ χαρδία ὑμῶν, 
πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπὶ Κύριον. 

ΑΑ΄. 

Συνέσεως τῶ Δαυίδ, 

τ. Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι, καὶ ὧν ἐπε- 
χαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι. 

4. Νιακάριος ἀνὴρ ᾧ οὐ μὴ λογίσηται Κύριος ἁμαρ- 
τίαν, οὐδέ ἐστιν ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ δόλος. 

3. Ὅτι ἐσίγησα, ἐπαλαιώθη τὰ ὀστᾶ μου, ἀπὸ τοῦ 
χράζειν με ὅλην τὴν ἡμέραν. 
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7. Οἀϊ5ι! οὈϑογυδηίθϑ νδη (δΐ68 δ ρογΎ δε : [0 δυΐοπι 
ἴῃ Βοπλΐῃο βρογδυΐ, 

8. οχβυ]ίδθο οἱ ᾿βοία οΓ ἰῃ τἰβουοογάϊα 8, Οὐοηίδπι Γα- 
ΒΡΟΧ δῖ υπ}Πἰἀΐθπ} τηθᾶῃ), 58] νδη} (δοἰβὶὶ ἀθ ἠθοθβϑί(αιίθυιβ 
ΔΗ ΪΠΊΔΠ1 [6 8}. 

9. Νέὺ οὐποὶ 581} Πη6 ἰῃ Τηδηι18 ἰπἰ πκὶςὶ, βἰδίυ δι ἴῃ ἰΙοοο 
δρδίϊοϑο ρϑάθϑ Π)608. 

10. Μίϑογογε πηοὶ, Ὠοπηῖπθ, συοηίδηι (γί θαϊοῦ : σοηίΐυγ- 
δῖ. 68. ἰῃ γᾶ Οὔ] 15 Πη608, δΔῃΐχηδ πηθᾶ οἱ υϑηΐογ [θυ 8. 

11. Ουοπίδηι ἀοίεοϊ!ῥ ἰῃ ἀο]ο 8 Υἱΐδ πηϑᾶ, οἱ δῃίπηα τηρᾶ 
ἴῃ βοπη θυ8 : ἰηἤιτηδία δδί ἴῃ ρδυροιίδίο υἱγίαβ τηρᾶ, οἱ 
0588 Π16 σοηῃίυΓθδιδ διιηῖ. 

12. ΒΌΡΕΓ ΟΠΠ6Β ἰηἰΠλίο08 Πη6058 ἰδεί8 ϑ0π| Ορρτοῦτίυηι, 
οἱ υἱοίπὶ8 τηοὶϑ ν᾽ 8, οἱ {ἰπηὺς ποίΐβ τηβὶβ : φαΐ υἱάουβηῖ 
Τὴ6 [0γὯ8 [υφοτυηΐ ἃ ΠΊ6, 

18. ΟὈἸνἱοπὶ ἀδίυδ ϑ0πὶ ἰδιηαυδῶι πηογίαυϑ ἃ οογάα, 
ἰλοῖι8 δυπὴ ἰδηγαυᾶπι νὰβ ρογαϊπι, 

4. αυοπίδπη δυάϊνὶ Υἱἱιυ ρογδιϊοηθιῃ τυ] ογυπ δοςοϊθῃ- 
πὰ ἰη οἰγουϊία : ἀὰπὶ ΘΟ ρα σαγθηίυγ ἰρ8ὶ βἰπι] δάνογβυπι 
6, υἱ δοεϊρογοηΐ δηϊπηδη) πλθδπλ ΘΟη51|διἱ Θυης, 

(5. Εδο διιΐδηι ἰῃ 16 βρογανὶ, Ὠοιῃίηδ : ἀἰχὶ : Τὰ 65 Πουδ 
ΤΏ6}8, 

16. ἴῃ ΤηΔη ΡΒ (ι18 βογί68 ἴη686. ΕΓ Πη6 ἀ6 τηδηὺ ἰηΐ- 
ΓΟΪΟΟΓῸΠῚ ΤΠΘΟΓΌΠΙ, οἱ ἃ ρογβουδη θι18 Π16. 

17. ΤΠ δῖγα δοίθη ἴδηι Βιροῦ βογυυμπ (πη, 58] Υ1}Πὶ Π16 
ἴλο ἴῃ πκἰϑαγοογ ἷδ ἰυᾶ. 

18. Ὠοπ)ῖηθ, Ὡθη ΟΟΠΠΠ ΔΙ, σιοπίδπι ἰῃγοοσδγνὶ [6 : αγὰ- 
μαϑοδηΐ ἐπηρίϊ, οἱ ἀρἀποδπίαγ ἰῃ ἰηίογηυεῃ. 

19 Μυΐὰ ἤδηΐ Ἰα ία ἀο]οδᾶ, φυδ Ἰοχαυπίυγ δάγογθαβ [ὰ- 
βίαηι ἰηἰαυϊδίαπι ἰῃ δυρογθία οἱ οοηίοιηρίι. 

20. Ουδηη πιᾶρηὰ τη] 0 ἀυ]οοα 8 ἔυ5, Ὠοιηΐπα, 

4υδη) ἃρβοοῃάϊϑιϊ {ἰπηοη{ἰθυ8 (6! Ῥογίδοϊδίϊ βρουδηίθυ8 ἴῃ 
ἴα, ἰῃ οοηϑροοίυ Π]Πογυπι ἰϊοπηΐηιΠ. 

41. ΑΒϑοοπὰθβ 608 ἰῃ δβοοῃάϊίο (δοὶοὶ ἔπδὴ ἃ οοηίμγθᾶ- 
ἰἰοπα ᾿οπιίηαπι : Ὠγοίοζοϑ 608 ἰῃ ἰδρογηδουϊο ἃ οοπίγδαΐ- 
Οἰἴομο ΠἰρσυδΓι). 

22. Βοηράϊοῖυβ Ὠοπιίηυ8., φυοηίδηλ Πιὶγ Ποδτὶ πγϊδογίοουῦ- 
ἀϊδιη 8ιι8π) ἰῃ εἰν ἰδΐ6 πηπηἰ ἰοη 8. 

23. Εξο δυΐοπι ἀϊχὶ ἰῃ οχίδϑίὶ πηθᾶὰ : Ρτγοϊδοίυϑ 8υῃ) ἃ [ἃ- 

οἷο οου]ογυπ ἰποτγυτ. 460 ὀχδυά βιϊ, Πομηίηα,, τοοδῃ ΟΓᾶ- 
(ἰουἷ8 πγθϑ8 ἀυ χὰ οἰδιηδγοη) δὰ (6. 

24, ὈΪΠ 6 Ὁοηλίηυπ), ΟΠΠ68 58Ππο(1 6)08, χιοηίΐδη) γὸ- 
γι δἴ68 γοσυϊγὶ᾿ Πομμίηιι8, οἵ γοϊγ θα ἰἰ8 χὰΐ ἀθυπάδηϊον [ἃ- 
οἰδηΐ βυρογθίδιηη. 

25. Ὑ ΡΠ ΟΡ ἀρσὶίς, οἱ οοηίογίοίυὙ ΟΟΥ γΟΒΙΓΌΙΩ, ΟΠΊΠ68 
αυΐ βρογαί5 ἰὴ Πουγίηο. 

ΧΧΧΙ. 

1η(6}}ςδη{{1 ἰρ81 Παυϊα. 

Ἵ. Βοδίὶ ψιυογιηι ΓΟΠἾ8888 δυῶΐ ἱπἰχυϊ 65, οἱ χυογιπὶ 
ἰοοἷδ βιηί ροοοδίδ. ᾿ 

2. Βοδίυβ υἱγ ουΐ πο ἰαιρυΐϊαὶῖ Ποπιέηυβ ροοοδίυπι, Ὡ6Ὸ 
681 ἰῃ οΓδ ο᾽υϑ8 ἀοίυϑ. 

3. Ουοηΐδηι ἰδευὶ, ἱπγοίογανυογαηΐ οδδᾶ Ππ)68, ἃ οἰδιηδηᾶο 

τ ἰοΐδ ἀϊΐα. 

8. 



ιι0 

«. Ὅτι ἡμέρας καὶ νυχτὸς ἐδαρύνθη ἐπ᾽ ἐμὲ ἥ χείρ 

σου, ἐστράφην εἰς ταλαιπωρίαν ἐν τῷ ἐμπαγῆναι ἄχαν- 

θαν. Διάψαλμα. 
6. Τὴν ἀμαρτιαν μοι ἐγνώρισα, καὶ τὴν ἀνομίαν 

μου οὐχ ἐχάλυψα. Εἶπα" ᾿Εξαγορεύσω κατ᾽ ἐμοῦ τὴν 

ἀνομίαν μου τῷ Κυρίῳ, καὶ σὺ ἀφῆκας τὴν ἀσέδειαν 
τῆς χαρδίας μου. Διάψαλμα. 

6. Ὑπὲρ ταύτης το αὐ τοὶ πρὸς σὲ πᾶς ὅσιος, ἐν 

χαιρῷ εὐθέτῳ πλὴν ἐν χαταχλυσμῷ ὑδάτων πολλῶν 
πρὸς αὐτὸν οὐχ ἐγγιοῦσι. 

). Σύ μου εἶ καταφυγὴ ἀπὸ θλίψεως τῆς περιεχού- 
σῆς με᾿ τὸ ἀγαλλίαμά μου λύτρωσαί με ἀπὸ τῶν χυ- 
χλωσάντων με. Διάψαλμα. 

8. Συνετιῶ σε καὶ συμθιβῶ σε ἐν ὁδῷ ταύτῃ ἧ πο- 
ρεύσῃ, ἐπιστηριῶ ἐπὶ σὲ τοὺς ὀφθαλμούς μου. 

υ. Μὴ γίνεσθε ὡς ἵππος καὶ ἡμίονος, οἷς οὐχ ἔστι 

σύνεσις" ἐν χαλινῷ καὶ χημῷ τὰς σιαγόνας αὐτῶν ἄγξαι, 
τῶν μὴ ἐγγιζόντων πρὸς σέ. 

ιο. Πολλαὶ αἱ μάστιγες τοῦ ἁμαρτωλοῦ, τὸν δὲ ἐλ-- 
πίζοντα ἐπὶ Κύριον ἔλεος χυχλώσει. 

π. Εὐφράνθητε ἐπὶ Κύριον καὶ ἀγαλλιᾶσθε, δίχαιοι, 
καὶ χαυχᾶσθε, πάντες οἱ εὐθεῖς τῇ χαρδίᾳ. 

ΑΒ΄. 

Τῷ Δαυίδ, 

ι. Ἀγαλλιᾶσθε, δίκαιοι, ἐν τῷ Κυρίῳ, τοῖς εὐθέσι 
πρέπει αἵνεσις. 

4. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ ἐν χιθάρᾳ, ἐν ψαλτη- 
ρίῳ δεκαχόρδῳ ψάλατε αὐτῷ. 

3. Ἄσατε αὐτῷ ἄσμα καινὸν, καλῶς ψάλατε ἐν ἀλα- 
λαγμῷ. 

.. Ὅτι εὐθὴς ὃ λόγος τοῦ 'Κυρίου, χαὶ πάντα τὰ 
ἔργα αὐτοῦ ἐν πίστει. : 

56. Ἀγαπᾶ ἐλεημοσύνην χαὶ χρίσιν, τοῦ ἐλέους Κυ- 
ρίου πλήρης ἣ γῆ. 

ο. Τῷ λόγῳ τοῦ Κυρίου οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν, 
χαὶ τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ πᾶσα ἡἣ δύναμις 

αὐτῶν. 
7. Συνάγων ὡςεὶ ἀσχὸν ὕδατα θαλάσσης, τιθεὶς ἐν 

θησαυροῖς ἀδύσσους. 
8. Φοδηθήτω τὸν Κύριον πᾶσα ἥ γῆ, ἀπ᾽ αὐτοῦ δὲ 

σαλευθήτωσαν πάντες οἱ χατοιχοῦντες τὴν οἰχουμένην. 
9. Ὅτι αὐτὸς εἶπε χαὶ ἐγενήθησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο 

χαὶ ἐκτίσθησαν. ; 
10. Κύριος διασχεδάζει βουλὰς ἐθνῶν, ἀθετεῖ δὲ λο- 

γισμοὺς λαῶν, καὶ ἀθετεῖ βουλὰς ἀρχόντων. 
"1. Ἡ δὲ βουλὴ τοῦ Κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα ἔγει, 

λογισμοὶ τῆς χαρδίας αὐτοῦ ἀπὸ γενεῶν εἷς γενεᾶς. 
12. Νχχάριον τὸ ἔθνος οὗ ἐστι Κύριος ὁ Θεὸς αὐτοῦ, 

λαὸς ὃν ἐξελέξχτο εἰς χληρονομίαν ἑαυτῷ. 
13. Ἔξ οὐρανοῦ ἐπέδλεψεν ὁ Κύριος, εἶδε πάντας 

τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων, 
14. ἐξ ἑτοίμου χατοικητηρίου αὐτοῦ ἐπέδλεψεν ἐπὶ 

πάντας τοὺς χατοιχοῦντας τὴν γῆν. 
15. Ὁ πλάσας χατὰ μόνας τὰς χαρδίας αὐτῶν, ὃ 

συνιεὶς πάντα τὰ ἔργα αὐτῶν. 
16. Οὐ σώζεται βασιλεὺς διὰ πολλὴν δύναμιν, καὶ 

γίγας οὐ σωθήσεται ἐν πλήθει ἰσχύος αὐτοῦ. 

ΨΑΛΝ. Δ}. 

4. Ουοηΐδηῃ ἀΐς 8. ποοία αταγαδίδ οϑὶ βύυρ 6 Π16 ΠιΔη08 ἴυ8, 

ΘΟΏΥΘΓΒ.Β 80} ἱπ γα πὴ ἀσπι οοηῇρογοίαγ τὶ δρίμδ. 
Ῥὶαρεαϊπια. 

5. Ῥοοοδίυπι πιουπὴ ποίσπι ἰδεὶ, οἱ ἱπ) ι81{|8ἢ πδϑτὰ 
Βοῃ ορογυὶ. Ὠἰχὶ : Ῥγοῃυπηίίδθο δάνογδυσπι 16 ἰπ} 61 πὶ 
Ὠλδδπ Ποιηΐηο, δὲ ἰὰ τοι 58} ἱμηρίοἰδίοιι οογὰ 8 πιοὶ. δέα- 
»Ξαΐπια. ᾿ 

ὁ. ῬιῸ ἢᾶς ογδϊί δὰ (6 Ομ !8 βδποίαδ, ἰῃ [ΘΙ ΡΟΓῈ ΟΡΡΟΓ- 
ἴαμπο : γογυμηίδιμοη ἰῃ ἀἰϊυνίο δαυᾶγυῃ) υ] δγαπ δὰ οαπὶ 

ΠΟ Δρρτορί αυδθυηίῖ. 

7. Τὰ 68 τοίυσίυπι πηϑυμ ἃ {τ υϊδίίοπα ΄υξ εἰγουτϊμάα- 
ἀϊί πὰρ : οχβυ!διϊο πηϑᾶ γϑὰϊπια ἢ16 8 οἰγουϊηἀδηϊ θιι5 πιδ. 

Ῥὶαρϑβαίηπια. 
8. [πἰεἰ!οοίυπι ἀαθο Εἰ], οἵ ἰηδίγιδηι [6 ἰῃ υἱδ δὲ χυδ 

σγδάϊογίϑ, ΟὈΠΓΙΩΔΌΟ ϑυρ6Γ ᾽6 ΟὐΌ]08 ΠΊΘΟΒ. 

9. Νοϊίία δοτὶ βίους δαυυβ οἵ λυ ]υ5, χυΐϊθαβ πο 681 ἰηϊοὶ- 

Ἰοοΐ8 : ἰῃ ἔγθπο οἵ δᾶτῃο πρᾶχ 8 ΘΟΓΌΠΙ ΟΟὨΒΊΓΙΗΒ6, {αὶ 
ΠΟΩ Δρργορίηφῃδηί δὰ ἰδ. 

10. Μα δ ἤλρο!!α μοοοδίογ 8, ϑρογδηίθη δυίομ ἰῃ Ὠουΐπο 

τηἰδογοογάΐᾷ εἰγουπιάδῃϊξ. 
11. 1[,οἰδηγίηὶ ἰῃ Ὠοπλίπο οἱ ὀχϑυ δία, [51], οἱ αἰογδπιίηὶ, 

οὔιμθ8 γοοίΐ οογάθ. 

ΧΧΧΠ. 

Ιρεὶ Ὀαυ!ά. 

1. Ἐχϑυϊ δία, υδίΐ, ἰῃ Ποπιίηο, τϑοίο8 ἀδοοὶ Ἰδυάδίϊο. 

ἃ. Οοιπβίομηίηί Ποιμίηο ἰη οἰϊιᾶγα, ἰη ρβδἰ οτῖο ἀδοδοδογάο 

0881 οἱ. 
8. Οαηίδίο οἱ οδηίίσυπι πούυπι, θοΏ6 0581} ἰῃ γος εγα- 

(ἰοη6. 
4. Ουἷδ γοοΐυμ 68ὲ τογθυπι Ὀοιηϊηὶ, οἱ οπχηΐδ ορεγὰ οἷυδ 

πη ἢάδ. 
5. Ὠϊ οὶ. τϊδογοογάϊδηι οἱ ᾿υἀϊείυπι, πιἰβογϊοογάϊᾶ Ὠο- 

τηϊηὶ ρ]θηδ 6βί (θγτᾶ. 
6. ογῦο Ποπιίηὶ οοὐἰὶ ἤγπιαιὶ βυπί, οἱ βρί γα οτγἷδ δἰ Ὁ 

ΟἸἢἶ8 Υἱγῖυ 8 ΘΟΓΆΏΙ. 

7. Οομργορβϑῃ5 δίουξ υἴγοπὶ δαυδ8 Π]ΔΓΪδ, ΡΟΠΘΏΒ ἰῃ {δ6- 

δδυγίβ ΔΌΥΒ8ΟΒ. 
8. Τἰτπηοδὶ Π)οπηίηυπι οπιηΐβ ἰοῖτᾶ, ἃ} 60 διυΐθῃ) Ομ το- 

γοδηΐυγ ΟἸΏΠ6Β ἱμ} δ Δη.6 5 ΟΓΌΘΠῚ. 

9. Ουοηίΐδηι ἰρβα αἰχὶὶ οἱ (δοῖδ βυῃξ, 'ρθ6 τηδπαδΥϊ οἱ 

ογοδίδ βυηῖ. 
10. Π)οιηΐηι8 ἀἰδδίραὶ οοῃ δὶ ϊα σοιείππι, τοργοθδὶ δηίθαι 

οορίἰδιίοπ65 ρορυϊοσγιηι, οἱ τεργοῦδί οσῃδὶ δ ῥγϊμοίριπι. 

11. Οοηβιαπι γογὸ Ποηνπὶ τπδηδί ἰῃ δοἰογηυι., οορὶ(διϊο- 
Π68 Οὐγάΐ8 6115 ἃ ρεπογαιοηΐθυβ ἰῃ σοηθγΓα[0Ώ08. 

12. Βοδίδ σοὴϑ ουὐυ8 οϑὲ δοπιίίηυβ Πθυ8 6056, ΡΟρυ α8 

4υσπι οἰορίί ἰῃ Πποργοα ἰδίδπη 51]. 

3. )6 οΟἸο τοϑροχίί Ποιηίηυδ, Υἱάϊ! οἴμηθ5 δ] 108 ποι" 

ὨυΠῚ, ᾿ 
(4. ἀδ ργωρδγδίο παριϊδουο 8010 γοβροχὶ ΒΌΡΟΓ ομληεϑ 

φυὶ ἱηπαὈ ἰδηΐ ἰογγᾶτα. 

15. Ουἱ ἢηχίϊ εἰρὶ!αἰίπι οογὰδ ϑοσιτα, αὶ ἰμ(6}}|511 οσνηϊδ 

ΟρΟΓΔ ΘογυΠ,. 

16. Νου βαϊγδίυγ γὸχ ρεῖῦ π]δηὶ Υἱγίυϊοιι, οἱ ρἰζ 858 ποῦ 

δ δ έν ἰη του ἰἰυάϊηο (ογ ἀἰηὶ8 Β08. 

τι -τὦ - 



ΡΘΑΙΜ. 

1η. Ἡψευδὴς ἵππος εἷς σωτηρίαν, ἐν δὲ πλήθει δυνά- 
μεως αὐτοῦ οὐ τν τ σετον , -" 

16. Ἰδοὺ οἱ μοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς φοδουμένους 
αὐτὸν, τοὺς ἌΒΕΝΆΣ ἐπὶ ἐν ἔλεος βοσος μὲ 

ι9θβ. Ῥύσασθαι ἐχ θανάτου τὰς ψυχὰς αὐτῶν, χαὶ 
διαθρέψαι αὐτοὺς ἐν λιμῷ. 

30. Η ψυχὴ ἡμῶν ὑπομένει τῷ Κυρίῳ, ὅτι βοηθὸς 
καὶ ὑπερασπιστὴς ἡμῶν ἐστι. 

41. Ὅτι ἐν αὐτῷ εὐφρανθήσεται ἧ χαρδία ἡμῶν, 
καὶ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ ἠλπίσαμεν. 

25. Γένοιτο τὸ ἔλεός σου, Κύριε, ἐφ᾽ ἡμᾶς, χαθάπερ 
ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. 

ΑΓ’. 

Τῷ Δαυὶδ, ὁπότε ἠλλοίωσε τὸ πρόξωπον αὐτοῦ ἐναντίον ἀδι- 
μέλεχ, καὶ ἀπέλυσεν αὐτὸν, καὶ ἀπῆλθεν. 

4. Εὐλογήσω τὸν Κύριον ἐν παντὶ χαιρῷ, διαπαν - 
τὸς ἢ αἵνεσις αὐτοῦ ἐν τῷ στόματί μου. 

8. Ἐν τῷ Κυρίῳ ἐπαινεθήσεται ἡ ψυχή μου" ἀχου- 
σάτωσαν πραεῖς χαὶ εὐφρανθήτωσαν. 

4. Μεγαλύνατε τὸν ἀμ σὺν ἐμοὶ, χαὶ ὑψώσωμεν 
τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπιτοαυτό. 

5. Ἐξεζήτησα τὸν Κύριον, καὶ ἐπήχουσέ μου, χαὶ 
ἐκ πασῶν τῶν παροιχιῶν μου ἐῤῥύσατό με. 

8. ΠΙροσέλθατε πρὸς αὐτὸν χαὶ φωτίσθητε, καὶ τὰ 
πρόσωπα ὑμῶν οὐ μὴ καταισχυνθῇ. 
δὰ Οὗτος ὁ πτωχὸς ἐχέχραξε, χαὶ ὁ Κύριος εἰςήχου-- 

σεν αὐτοῦ, χαὶ ἐχ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ ἔσωσεν 
αὐτόν. 

8. Παρεμδαλεῖ ἄγγελος Κυρίου κύκλῳ τῶν φοὔου - 
μένων αὐτὸν, χαὶ ῥύσεται αὐτούς. 

9. Γεύσασθε, χαὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὃ Κύριος: μα- 
κάριος ἀνὴρ ὃς ἐλπίζει ἐπ᾽ αὐτόν. 

10. Φοθήθητε τὸν Κύριον, πάντες οἷ ἅγιοι αὐτοῦ, 
ὅτι οὐχ ἔστιν ὑστέρημα τοῖς φοδουμένοις αὐτόν. 

τι. Πλούσιοι ἐπτώχευσαν χαὶ ἐπείνασαν, οἱ δὲ ἐχ- 
ζητοῦντες τὸν Κύριον οὐχ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγα- 
θοῦ. Διάψαλμα. 

12. Δεῦτε, τέχνα, ἀχούσατέ μου" φόῤδον Κυρίου 
διδάξω ἐπρ 

18. Τίς ἐστιν ἄνθρωπος ὃ θέλων ζωὴν, ἀγαπῶν ἧμέ- 
ρας ἰδεῖν ἀγαθάς; 

14. Παῦσον τὴν γλῶσσάν σου ἀπὸ χαχοῦ, χαὶ χείλη 
σου τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον. 

156. ἼἜχχλινον ἀπὸ χαχοῦ χαὶ ποίησον ἀγαθὸν, ζήτη- 
σον εἰρήνην χαὶ δίωξον αὐτήν. 

16. Ὀγθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους, καὶ ὦτα αὐτοῦ 
εἷς δέησιν αὐτῶν. 

17. Πρόζωπον δὲ Κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας χαχὰ, τοῦ 
ἐξολοθρεῦσαι ἐχ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν. 

186. Ἐχέχραξαν οἵ δίκαιοι, χαὶ ὃ Κύριος εἰςήχουσεν 
αὐτῶν, χαὶ ἐχ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτῶν ἐῤῥύσατο 
α 

το. Ἐγγὺς Κύριος τοῖς συντετριμμένοις τὴν χαρδίαν, 
χαὶ τοὺς ταπεινοὺς τῷ πνεύματι σώσει. Ι 

40. Πολλαὶ αἵ ϑλέψεις τῶν διχαίων, χαὶ ἐκ πασῶν 
αὐτῶν ῥύσεται αὐτοὺς ὃ Κύριος. 

ἃ. Φυλάσσει πάντα τὰ ὀστᾶ αὐτῶν, ἕν ἐξ αὐτῶν 
οὐ συντριθήσεται. 
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17. Ἑδίϊὰχ οαυυ5 δὰ βα]υΐοπι, ἰῃ δυυπάδηι ἐδ διιίοεη γἐγίι- 
ιἰ8 ϑ025 ἢοη βδ υδϊυγ. 

18. ΕσοΘ ΟΟ]} Βοπιϊηὶ 806. πιοιμθηΐδ8 θυπι, βρεγδηίος 
δΌΡΟΣ τ ἰϑοείοογα δ 6118. 

19. ὕἱ ογυδὶ ἃ ΠηοΓίο δΔῃΪπ)88 ΘΟΓΠΠ, οἱ δ]αὶ 608 ἰῃ [Ὁ π6. 

20. Αηΐπηδ Ὠοβίγα Ὀδ[θη8. Θδὲ Ποπιίηο, αοηίδηι δά)υΐοσς 
Οἱ ρῥγοίϊθοίϊου ποβίδγ οϑὶ. 

21. Ουἱἷὰ ἰη ὁ0 εἰ Διυϊαν οοΥ Ποβίγυ, οἱ ἰῃ ποπιΐῃο βδηοῖο 
οἰ βρογδνίπηϑ. 

22. Εἰδῖ πιϊϑογοογάϊδ ἰᾳἃ, Ὠοπιΐίηθ, Βυρ6Γ ἢ08, φυσηιαά- 
ΤΟ) ΒΡΟΓΑΥΪ 208 ἰη ἴδ. 

ΧΧΧΠΙ. 

Ιρδὶ θδυϊ!ά, οὔτ πιαϊλυ! να] πὶ δασπι οοτδῆὶ Αἰ ππο θεῖ, αἱ 

αἰπιϊδὶς ουαι, οἱ δὶ. 

ἅ. Βοποάϊοδηη θοιίηυπι ἰῃ Οπληΐ ἰθηρογα, βοπιροῦ ἰᾶῦ 8 
6)}08 ἰῃ ΟΓὄ Ὠ160. 

3. ἴῃ Ῥομηΐηο Ἰδυ Δ  Γ δηϊπλ πηθᾶ : δυάίδηΐ πηλπϑποίὶ 
οἱ Ἰα οη ἴα Γ. ᾿ 

ά, Μαρηϊδοδία Βοιηίηυπι πηδουη, οἱ Θχδ ἰδ Ομ ΘΩ 
οἷ ἰηῃ ἰάϊρβυπ). 

ὅ. Ἐχαυϊδὶνὶ Ποπιίηυμ, οἱ ὀχϑυάϊνὶ  πηθ, οἷ οχ ογηηΐθιυ9 
γος δ πιοὶβ οσίρυϊ Π26. 

6. Αοοράϊία δὰ δῦ οἱ ᾿ΠΠυπἰπδηηἰηί, οἱ (δοθϑ υϑϑίγοο ποὴ 
οοὨππἀοπίυγ. 

7. Ἰδῖθ ρδῦροῦ οἰδιη)αυΐϊ, οἱ Ὠοηιίπυβ ὀχαυάἑγὴϊ οὐυπη, οἱ 
ἀρ οχχηηίθυδ ἐγ θυ ]αιοηΐ θυ. 68 88 γᾶν θη). 

δ. Ἰγοηἰ οἰ δηροὶι8 Ὠοπἰηὶ ἴῃ οἰγου α εἰπηθη( 1 Θαηι, 
οἱ ογρίοὶ 608. 

9. συμίαίο, οἱ νἱἀοίε φυοηΐδηι βυδνὶβ οδϑὶ Ποιηίηυδ : Ὀ6Δ- 
ἴυ8 Υἱἷγ 4υΐ δρογαί ἰῃ ΘΠ). : 

10. Τὶ μοί Ὀοπηίπιπι, ΟἸΏΏ68 88Δη6(ἰ 608, φυοηΐδηι Ὡοη 

68[ ἱπορίδ {ἰπθη υ8 ΘΌΠη. 
11. Ὠἰν (65 ὀσυσγαῃῖ οἱ Θδυγίογαηϊ, ἰη συ τ η 68 δυίδῃ) Ὠ0- 

ΓλΪπυΠῈ ΠΟῚ Πιἰηυσηΐυγ ομηΐ ὕΟηο. Φέαρεαίηια. 

{ 

12. Ὑοηϊίο, 6}}}, δυάϊθ πῃ; (ππογο Ὀοπιὶπί ἀοοθθο 
Υοβ. 

3. Ουἱβ οδῖ ποιιο «αὶ τυ ]ῖ Υἱίδπι, ἀραὶ! ἀϊα5 νἱάδγα θο- 

Ὠοϑ ἢ 

(4. Οοπίϊηο Ἰΐησύδηι ἴδῃ ἃ Π|810, οἱ ἰδία ἴῃ8 Π6 ΙΟο΄υδπη- 
ἴυγ ἀοίυμη. 

15. ᾿θο πδ ἃ π2810 οἵ ἴδς Ὀομθηι, ΖΌΒΟΓΘ ῥϑόδπὶ οἱ ρΟΓ56- 

ἀῦοΓε 681. 
16. ΟοὐἹὶ Ῥοπιὶπὶ ΒΌΡΟΓ [υ805, 6ἱ δυΓ68 6.8 ἱῃ ὈΓΘΟΘΠῚ 

ΘΟΓΌΙΩ. 
17. Ὑυϊίυβ δυΐοτη Ποπιίηὶ δαρον (Δο θη68 τηα]α, υἱ ρεγάδὶ 

ἀθ ἰογγᾶ πηϑηηογίδιη ΘΟΓΌΏ,. 
(8. ΟἸαπιδγογαπὶ ᾿υ811, οἱ Ἰοπιίηυβ ὀχδυαϊν ϊ 608, οἱ ὁχ 

οἴπηΐδυ5 (εἰδυ]αιοηίυ.8 οογιπὶ ΠἰὈογαυΐέ 608. 

(9. Ζυχία οδἰ Ποηλίπη8 8 φυὶ οοπίγίίο δαηΐ οογάθ, ἐΐ Πυ- 
τα ΐ 165 ϑρί γι δα ὈΪ. 

40. Μυ δ ἰπθυϊδιίοηθβ Ἰυϑίογυμμ, οἷ ἀθ οπιπίθυϑ Πἰδ Π}06- 

τ ῦΐίὶ 608 ΠΟΙ Π.8. 
41. Ουδίοάϊξ οπιηΐα ο58ᾶἃ οοτυπι, υμ} ΟΧ Οἷδ ὨΟῊ φοηί6- 

ΓοῖυΓ. 
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22. Θάνατος ἁμαρτωλῶν πονηρὸς, χαὶ οἱ μισοῦντες 
τὸν δίκαιον πλημμελήσουσι. 

22. ΔΛυτρώσεται Κύριος ψυχὰς δούλων αὐτοῦ, καὶ 
οὐ μὴ πλημμελήσουσι πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπ᾽ αὐτόν. 

ΑΔ΄. 

Τῷ Δαυΐδ, 

1. Δίκασον, Κύριε, τοὺς ἀδιχοῦντάς με, πολέμησον 
τοὺς πολεμοῦντάς με. 

“. ᾿᾽Επιλαθδοῦ ὅπλου καὶ θυρεοῦ, καὶ ἀνάστηθι εἰς 
βοήθειάν μοι. 

8. Γἔχχεον ῥομφαίαν, καὶ σύγχλεισον ἐξεναντίας 
τῶν κατ ξιυχόντων με’ εἶπον τῇ ψυχῇ μου" Σωτηρία 
σου ἐγώ εἶμι. 

4. Αἰσχυνθείησαν χαὶ ἐντραπείησαν οἱ ζητοῦντες 
τὴν ψυχὴν μου, ἀποστραφείησαν εἰς τὰ ὀπίσω χαὶ 
χαταισχυνθείησαν οἱ λογιζοιμενοί μοι χαχά, 

6. ᾿᾿ενηθήτωσαν ὡςεὶ χοῦς χατὰ πρόςωπον ἀνέμου, 
χαὶ ἄγγελος Κυρίου ἐχθλίδων αὐτούς. 

6. Γενηθήτω ἣ δὲὸς αὐτῶν σχότος χαὶ ὀλίσθημα, καὶ 
ἄγγελος Κυρίου χαταδιώχων αὐτούς. 

. Ὅτι ξωριὰν ἐὰ ον ἢ μοι διαφθορὰν παγίδος αὖ- 
τῶν, μάτην ὠνείδισαν τὴν ψυχήν μου. 

8. ᾿Ελθέτω αὐτοῖς παγὶς ἣν οὐ γινώσχουσι, καὶ ἣἧ 
θήρα ἣν ἔχρυψαν συλλαθέτω αὐτοὺς, καὶ ἐν τῇ παγίδι 
πεσοῦνται ἐν αὐτῆ. 

9. Ἧ δὲ ψυχὴ μου ἀγαλλιάσεται ἐπὶ τῷ Κυρίῳ, 
τερφθήσεται ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ αὐτοῦ. 

10. Πάντα τὰ ὀστᾶ μου ἐροῦσι. Κύριε, τίς ὅμοιός 
σοι; ἹῬυόμενος πτωχὸν ἐχ χειρὸς στερεωτέρων αὐτοῦ, 
χαὶ πτωχὸν χαὶ πένητα ἀπὸ τῶν διαρπαζόντων αὐτόν. 

1:1. ᾿Αναστᾶντες μάρτυρες ἄδιχοι, ἃ οὖχ ἐγίνωσχον 
ἐπηρώτων με. 

1. ᾿Ανταπεδίδοσάν μοι πονηρὰ ἀντὶ χαλῶν, χαὶ 
ἀτιχνίαν τῇ ψυχῇ μου. 

3, Ἐγὼ δὲ ἐν τῷ αὐτοὺς παρενοχλεῖν μοι ἐνεδυό- 
μην σάχχον, χαὶ ἐταπείνουν ἐν νηστεία τὴν ψυχήν μου, 
χαὶ ἡ προσευχή μου εἰς χόλπον μου ἀποστραφήσεται. 

ι.. Ὡς πλησίον, ὡς ἀδελφὸν ἡμέτερον οὕτως εὐηρέ- 
στουν, ὡς πενθῶν χαὶ σχυθρωπάζων οὕτως ἐταπεινού- 
μην. 

16. Καὶ χατ᾽ ἐμοῦ εὐφράνθησαν χαὶ συνήχθησαν, 
συνήχθησαν ἐπ᾽ ἐμὲ μάστιγες χαὶ οὐχ ἔγνων διεσχί- 
σϑησαν, χαὶ οὐ χατενύγησαν. 

16. ᾿Ἐπείρασαν με. ἐξεμυχτήρισάν με μυχτηρισμὸν, 
ἔδρυξαν ἔπ᾽ ἐμὲ τοὺς ὀδόντας αὐτῶν. 

17. Κύριε, πότε ἐπόψη, ἀποχατάστησον τὴν ψυχήν 
μου ἀπὸ τῆς χαχουργίας αὐτῶν, ἀπὸ λεόντων τὴν μο- 
νογενῇ μου. 

18. ᾿Εξομολογήσομαί σοι χαὶ ἐν ἐχχλησία πολλῇ, ἐν 
λαῷ βαρεῖ αἰνέσω σε. 

1... Μὴ ἐπιχαρείησάν μοι οἱ ἐχθραίνοντές μοι μα- 
ταίως, οἱ μισοῦντές με δωρεὰν, χαὶ ἀραθλίψν; ὀφθαλ- 

οἷς. 
2.0. Ὅτι ἐμοὶ μὲν εἰρηνικὰ ἐλάλουν, καὶ ἐπ’ ὀργῇ 

δόλους διελογίζοντο. 
21. Καὶ ἐπλάτυναν ἐπ᾽ ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν, εἶπαν 

Εὖτε, εὖγε, εἶδον οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν. 

ΨΑΛΝ. ΛΔ΄. 

22. ΜΟΙΒ ὈΘΟΟΔίοΟΓΌΠΙ ρ6 5828, οἱ χυΐ οὐστοηί [υϑση ἀδ- 
᾿ἰηχυρηΐ. 

43. Βοάαϊπηοὶ ΠΟΠ ἶπ118 ΔηΐΠ)88 ΒΟΓΥΟΓΌΠῚ ΒΌΟΓΙ, οἱ ΠΟΏ 
ἀοϊϊηαυθεΐ οπηη68 αυΐ δρογδηΐ ἴῃ 612}. 

ΧΧΧΙ͂Υ. 

[ῥρεὶ θανιὰ. 

1. δυάϊοδ, Βοπιίπθ, ποοσθηΐε8 Π16, ἱπιράρτια ἱπ)ριυβηδηῖε5 
[16. 

Ἅ. Αρργοϊιθηὰβ διτηᾶ οἱ βευΐϊι πη, οἱ ΘτϑυΓγρα ἰη δα) υϊογίιη 
ταδὶ. 

3. ΕΠ υηάδ ἤ᾿ἀπηόδπι, οἱ οοποϊυὰς δάυθγβυϑ 608 Ζιυΐ ρμΟσϑο- 
φυυηΐυγ Π16 : ἀἷο Δηΐπλῶ5 Πγ628 : 5818 [8 66Ὸ 80). 

4. ΟοπἤιηεαπίυΓ αἱ ΓΟΥ ΘΙ ΌΔηΓ ΌΣΓΟἢ 68 ΔηΪΠΊΔΙΙ ΠΙΘΆΠΙ, 
δυογίδηίΐυν γοίγογθυμ οἱ οοηίυπαδηίυγ οοὐρὶίδη [68 τλμὶ πγ4]8. 

5. Εἰδηΐ ἰδι)χυδπι ρου Υἱ8 δπῖο ἰδοίθη γϑηϊὶ, οἵ δηρο] 5 0- 
Ὠλἰπὶ {γ Ὀυ]8Δ}5 608. 

6. Εἰδὶ γἱὰ θογυῆ) (ΘΠ Όγρς οἱ ᾿υὈγίουτ,, οἱ Δησο] 5 Ποτηἰηὶ 
ΡΟΓΒΘαΌΘΗ8 608. 

7. Ουοηίδιῃ ξγαίἰ5 Δυϑοοηάογυηΐ πλἰ δὶ ἱηϊογ πὶ Ἰαχαοὶ 
δ], ΒΌΡΟΓΨΔΟΙΘ ΘΧΡΓΟΌΓΔΥΘΓΌΠΗΙ δηΐῃ)δη) Ὠ)6Δ ΠῚ. 

8. οηϊαὶ {18 ἰασυσυβ χυθπὶ ἱρηόγδηὶ, οἱ οἂρίο 4υδαὶ 
οοου!δνογυπὶ σοι ργο οηάδὶ {|| 08, οἱ ἰῃ ἰδαυδυπ οδάδηϊ ἴῃ 
ἱρϑιιη. 

9. Απἰμηὰ δυΐδηη πηθᾶ δχϑυ 4011} ἰη οπλίηο, ἀοἰοοίδἐ 
ΒύροΓ 88] υἱᾶγα 6}0.8. 

10. Οπιηΐᾶ ο588ἃ τηρἃ ἀϊορηΐ : Ποπιΐηδ, 4υ}8 516}}}}8 ΕΟ ὃ 
Ετίρίοηβ ἱηορόπ) ἀδ πιδηι (υγίϊογυ) 605, οἱ οροηυτ δὲ 
Ῥϑυρογοιη ἃ αἰγὶ ρἰσητΡι15 ουη}. 

11. Ἰηδυγροηῖα8 68.685 ἱπίυΐ, φαῦ ἱρπογαδπι ἰπἰοετοσᾶ- 
Ὀαηΐ πη6. 

12. Ἀοι δαο δηΐ μα ἢ πια]ὰ ργὸ Ὀοηΐδ, οἱ θυ Π δίοπι δηὶ- 
τ ὨἸδζ. 

3. Ἐρο δυΐοπι οὐπὶ πιΐὶ πο 651 οβϑοηΐ ἱηἀυ αν οἰ οἷο, 
δὲ Ἰυυϊη  ΠἸαϊλαιη ἰὼ 16} απο δηἰπηϑι πηθϑη), οἱ ογδίο Τηθᾶ ἰῃ 
δἰ 0 ΠῈ ΓΘ 11Π| σΟΠΥ ΓΙ Θ[ΌΓ. ; 

14. Ουσϑὶ ργοχίπηιπ), 4υδ5] [γαῖγο πη ποβίγῃπη ἃ ΘΟΙρ]8- 
οΟὈδπι, ΄υδδὶ ᾿υρ6ῃ5 οἱ οοῃίΓἰδίδϊιι5 50 ΠΝ ΠΠ ΑΓ. 

15. Εἰ δάνργβιιϑ πὸ ἰφ δίϊ βιιηί οἱ σοηνδηδγυηΐ, σοΏρτο- 

δϑϊδ διιηΐ ΒΌΡΟΓ Πι6 {{856}18 οἱ ἰξῃογαυὶ : ἀϊδβϑὶ ρα) δυηΐ, πδὸ 

σοιμῃρυπεῖί!. 

16. ΤουηίδΥΓπί Πη6, δ 5Δπηδυογυηί Πη6 5 8δηηδίίοπα, 
(γοηἀυοσγυηΐ ΒΌροῦ πὴ6 ἀδη θυ} 5018. 

17. Ὠοηγίπὸ, 4ιδηάο γοϑρίοἶθβ, γϑϑ 6 ΔηΪΠΠΔ ΠῚ ΠΊΘΔΏ) ἃ 

δ] ἢ ἰδία οογυπι, ἃ ἰοοηΐθυ8 τπῃΐοδηιϊ πηθΔη). 

18. Οοηῆίορθογ {ἰθὲ οἱ ἰῃ Θοοίοϑία πλᾶρηδ, ἱπ ΡΟρΡυΪο στγανὶ 
ἰδιιάαθο ἰ6. 

19. Νοη βυρογβαυἀοδηί τὐΐῃ! χυΐ δν ογβδηίυγ πε υδῆς, 
φαυὶ οἀδγυηΐῖ τη6 ξιδίϊ5, οἱ δηπυθηὶ οου 8. 

20. Ουοηΐδηι εἰ ἱ φυίάοπι ρϑοϊῆοσο ἰοφιοθδηίυτ, οἱ ἰῃ ἰγα- 
οὐμπάϊα ἀοῖο5 σορὶ ΔΡδηί. 

41. Εἰ ἀἰ!αἰδνογυπὶ δΌμΟΓ 6 οὁ5 δύυπι ἀϊχογυτὶ : Ευξο, 
δκα, υἱάσγυηξ οου}} Ὠοϑίτ!. 



ΡΘΑΙΜ. ΧΧΧΥΙ. 

4). Εἶδες, Κύριε, μὴ παρασιωπήσης" Κύριε, μὴ 
ἀποστῇς ἀπ᾽ ἐμοῦ. 

42. ᾿Εξεγέρθητι, Κύριε ν χαὶ πρόσχες τῇ κρίσει μου, 
ὃ Θεός μου καὶ ὁ Κύριός μου εἰς τὴν δίχην μου. 

“4. Κρῖνόν με, Κύριε, κατὰ τὴν διχαιοσύνην σου, 
Κύριε ὁ Θεός μου, καὶ μὴ ἐπιχαρείησάν μοι. 

25. Μὴ εἴποισαν ἐν χαρδίαις αὐτῶν" Εὔγε, εὖγε τῇ 
ψυχῇ ἡμῶν, μηδὲ εἴποιεν" Κατεπίομεν αὐτόν. 

86. Αἰσχυνθείησαν χαὶ ἐντραπείησαν ἅμα οἱ ἐπιχαί- 
τες τοῖς χαχοῖς μου" ἐνδυσάσθωσαν αἰσχύνην χαὶ ἐν- 

τροπὴν οἱ μεγαλοῤῥημονοῦντες ἐπ᾽ ἐμέ. 
7. Ἀγαλλιάσαιντο χαὶ εὐφρανθείησαν οἵ θέλοντες 

τὴν δικαιοσύνην μου χαὶ εἰπάτωσαν διαπαντός: Με- 
γαλυνθείη ὃ Κύριος, οἱ θέλοντες τὴν εἰρήνην τοῦ δού-- 
λου αὐτοῦ. 

48. Καὶ ἢ γλῶσσά μου μελετήσει τὴν διχαιοσύνην 
σου, ὅλην τὴν ἡμέραν τὸν ἔπαινόν σου. 

ΔΕ. 

ι. Εἰς τὸ τέλος, τῷ δούλω Κυρίου τῷ Δαυίδ. 

4. Φησὶν ὁ παράνομος τοῦ ἁμαρτάνειν ἐν ἑαυτῷ, οὐκ 
ἔστι φόδος Θεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ. 

8. ὍὍτι ἐδόλωσεν ἐνώπιον αὐτοῦ, τοῦ εὑρεῖν τὴν ἀνο- 
μέαν αὐτοῦ καὶ μισῆσαι. 

4. Τὰ ῥήματα τοῦ στόματος αὐτοῦ ἀνομία χαὶ δό- 
λος, οὐχ ἠδουλήθη συνιέναι τοῦ ἀγαθῦναι. 

δ. Ἀνομίαν ἐλογίσατο ἐπὶ τῆς χοίτης αὐτοῦ, παρέ-- 
στη πάσῃ ὁδῷ οὐχ ἀγαθῇ, τῇ δὲ κακίᾳ οὐ προςώχθισε. 

ο. Κύριε, ἐν τῷ οὐρανῷ τὸ ἔλεος σου, καὶ ἢ ἀλήθειά 
σου ἕως τῶν νεφελῶν. 

η. Ἡ δικαιοσύνη σου ὡς ὄρη Θεοῦ, τὰ χρίματά σου 
ὡσεὶ ἄδυσσος πολλή. ᾿ἈἈνθρώπους χαὶ χτήνη σώσεις, 
Κύριε, 

8. ὡς ἐπλήθυνας τὸ ἔλεός σου, ὃ Θεός" οἱ δὲ υἱοὶ 
τῶν ἀνθρώπων ἐν σχέπη͵ τῶν πτερύγων σου ἐλπιοῦσι. 

9. Μεθυσθήσονται ἀπὸ πιότητος οἴχου σου, χαὶ τὸν 
ειμάῤῥουν τῆς τρυφῆς σου ποτιεῖς αὐτούς. 

᾿ 10. ΟΝ ἀρ εν με πηγὴ ζωῆς, ἐν τῷ φωτί σου ὀψό- 
μεθα φῶς. 

11. Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσχουσί σε, 
καὶ τὴν διχαιοσύνην σου τοῖς εὐθέσι τῇ χαρδία. 

(25. Μὴ ἐλθέτω μοι ποῦς ὑπερηφανίας, χαὶ χεὶρ 
ἁμαρτωλῶν μὴ σαλεύσαι με. 

13. ᾿Εχεῖ ἔπεσον πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν, 
ἐξώσθησαν χαὶ οὐ μὴ δύνωνται στῆναι. 

Ας΄. 

Τὼ Δαυίδ. 

:. Μὴ παραζήλου ἐν πονηρευομένοις, μηδὲ ζήλου 
τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν. 

4. “Ὅτι ὡςεὶ χόρτος ταχὺ ἀποξηρανθήσονται, χαὶ 
ὡκςεὶ λάχανα χλόης ταχὺ ἀποπεσοῦνται. 

8. πισὸν ἐπὶ Κύριον, καὶ ποίει χρηστότητα καὶ 
χατασχήνου τὴν γῆν, χαὶ ποιμανθήση ἐπὶ τῷ πλούτῳ 
αὐτῆςς. 

4. Κατατρύφησον τοῦ Κυρίου, καὶ δώσει σοι τὰ αἷ- 
τήματα τῆς χαρδίας σου. 
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22. ὙἹά δ), ᾿οπιίηθ, π6 58|1688 : Ποπχίμο, πα ἀἰβοθάδβ ἃ 
Ὠ16. 

23. ἔχβιγρο, Βοηλίηθ, οἵ ἰδίοηάδ ᾿υαϊοίο πιδο, 608 πιοὺϑ 
οἱ Βομηΐημ8 608 ἰῃ ὀδυβδη) Πγ68Π). 

24. Τυάϊοα πι6, Ποπιίπα, βεουπάυπι [υδε{{ἰᾶπ| ἐυδπ), Πο- 
τηΐη6 68 τηδυ8, οἱ ΠΟὴ βυρογραυάθδηϊ τηῆιΐ. 

25. Νοη ἀϊοδηῖ ἰῃ οογάϊδθυβ 808: Εὐξα, οὐρα δηΐπιδ5 ΠΟ- 
ϑίγο, ἢ6ς6 ἀϊοδηϊ : ΠοΥοΟΓΑΥΪ 08 ΘὈΠι. 

20. ΕΓυ οβοδηί οἷ Γουθγοδηίγ 8ἰΠ}}} αυὶΐ ρσγαίἸδηζυΓ Π}8}}9 
πηοἶ8 : ἱηἀυδηΐμτ σοηζυδίοπα οἱ γδγθουῃαϊδ Ζυὶ πιᾶρηᾶ 10- 
φυμηίυῦ Βυρογ Πη6. 

27. Ἐχϑυ)ίοηΐ οἱ Ι:ἰδηΐυν φυΐ γοϊυηὶ ᾿5{}{|8π} πηοδα : οἱ 
ἀϊοδηϊ βεπιρογ : Μαρηϊβοοῖυγ Ὀομλίηυδβ, χαὶ γοϊαπὲ ρᾶοδπι 
ΒΕΙΥΪ 6}118. 

28. Εἰ ᾿ἰηψυδ πηοδ τηρά δὶ ίυν ᾿υδι{ἰδην ἰδ, ἰοία ἀΐα 
ἰδυάθδηι ἰυ.8Π}. 

ΧΧΧΥ. 

1. [ἢ δῖ, δεγνοὸ δοπιίη! Ὠαν]ά. 

4. ὈϊΪχὶξ ἰηυκίυϑ υἱ ἀοἰἰηχυδῖ ἰῃ βοιηοίρ50, ποη 6ϑὲ (ἰη1οΓ 
αὶ δηΐο οου]08 6}ι18. 

3. Ουοηίΐδπ) ἀοίοδβα ομὶΐ ἰῃ σοηθροοία οὐὰ8, υἱ ἱηνοηϊγοί 
ἰηἰχυϊῥδίοη) δυδ οἱ οἀΐ586ῖ. 

4, Ὑογθὰ οΓἱδ 6}08 ἰηἰαιυ (848 δἰ ἀο]υ8, πο] υἱὲ πιο} Πἶσογα 
υἱ Ὀοηδ δϑογοί. 

δ. Ιηἰᾳυϊαίοπι πηεάϊ(Δἴι}8 6581 ἰῃ οὐ 1}} δυο, 88{{πῚ1 ΟἸηηὶ 
Υἱδὸ Ὡἢθἢ ΡοηΦ, Π)}}1{᾿141π. δυίΐθηι πο οὐἀϊγνὶϊ. 

0. Ὀομηίηθ᾽, ἰῃ Οοαὐἶο τϊφογοογαΐᾷ ἴθ8, οἱ νου 85 ἰυᾶἃ 8- 

406 δὰ ηυῦ68. , 

7. 7Τυ5{Π|8 ἴυδ δἰσυϊ τηοηΐο8 Ὠεΐ, ἰυἀϊεῖα ἰυ8 βίευΐ 0 γ5- 
808 Πι0]8. ΗΠ ΐΠ65 οἱ ̓ υΠηοη(8 δ Ι γα 8, Ὠοιηΐηδ, 

8. αυοπιδἀπιοάυπι τυ} 0] 0851] πιίδοιοογαϊαπὶ ἴυδηι, 
ταῤιῖν : Δ δυΐθαλ ᾿ομλϊπυ ἴῃ. ἰορμΐη6 Δἰάγυι ἰυδτγυπ) δρ6- 
γὰθυηῖ. 

9. πο τί υπῖυνγ 80 υδεγίδία ἀοηι5 025, οἱ ἰογγοηΐθη) 
τοϊυρίδι 8 ἴυξε ῥοίδΐ8 608. 

10. Θυοηίδῃῃ ἃρυά [6 68ὲ [0η9 Υἱίδ5, ἰῃ Ἰυπηῖμο ἴ00 Υἱἀ6 Ὁ ]- 

08 ἰυπηθῃ. 
11. Ργαϊθηᾶα τηἰβογοογάϊδι) ἰ1.8Πὲ 8. Θη θῸ8 6, οἱ υ- 

δβιἰ{ἰΔ} [δ 18 αυϊ Γοοΐο βυηΐ οογάο. 

12. Νοη υρηΐδί τ ἰνΐ Ρ68 βιιρογῖδρ, οἱ Τϑη08 ρΟΟΟΔίουγ ἢ) 
ΠΟῺ πιουοδῖ ΠΊ6. 

13. δὲ οροἰάοτυηῖ οΠπ65 4υΪ Ορογδηίυγ ἰηἰαυ!(δίθη), 6Χ- 
Ρυϊδὶ δυηῖϊ οἱ ποη ροίυσευπί δβίδγθ. 

ΧΧΧΥΙ. 

1ρ5] θανὶά. 

1. ΝΟΙ͂Ὶ διιμυϊαγὶ ἴῃ πα] σης θυ, Π6α 06 26’ Αγ οΓ 5 (δ ς ἰθῃ- 

(68 ἰηἰαυϊδίοιῃ. 
2. Ουοηΐδην ἰΔηχι8Π} ἢν πὶ γὙϑ]οο ο Ὁ ἀγοβοδηΐ, οἱ 46 η)- 

δαπιοάυπι οἰογᾶ Πογαγυ οἷο ἀροίἀδηΐ. 
3. Βρογὰ ἰπ Ὠοπιίηο, οἱ ἴλο Ὀοηϊ(δίοῃ : οἱ ἱῃῃ δ (6Γ- 

γϑῖῃ, οἱ ρϑδοογίβ ἰη αἰν 18 ο΄. 

4. οϊοοίαγα ἰω 1)οπηΐηο, οἱ ἀαρὶϊ {{0ὲ ρει ἰοη68 οοτὰ 8 

ιυυἱ. 

) 
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6. ᾿Αποχάλυψον πρὸς Κύριον τὴν ὁδόν σου, καὶ ἔλ- 
πισον ἐπ᾽ αὐτὸν, χαὶ αὐτὸς ποιήσει, 

6. Καὶ ἐξοίσει ὡς φῶς τὴν δικαιοσύνην σου, χαὶ τὸ 
χρίμα σου ὡς μεσημόρίαν. 

7. Ὑποτάγηθι τῷ Κυρίῳ, καὶ ἱκέτευσον αὐτόν. Μὴ 
παραζήλου ἐν τῷ κατευοδου ἕνῳ ἐν τῇ ὁδῷ αὐτοῦ, ἐν 
ἀνθρώπῳ ποιοῦντι παραν νΐ 

8. Ἰαὖσαι ἀπὸ ὀργῆς χαὶ ἐγχατάλιπε θυμὸν, μὴ πα- 
ραζήλου ὥςτε πονηρεύεσθαι. 

.9. Ὅτι οἵ πονηρευόμενοι ἐξολοθρευθήσονται, οἵ δὲ 
ὅπομένοντες τὸν Κύριον αὐτοὶ χληρονοβήσουσι τὴν γῆν. 

15. Καὶ ἔτι ὀλίγον χαὶ οὐ μὴ ὅπ ρξη ἁμαρτωλός" 
χαὶ ζητήσεις τὸν τόπον αὐτοῦ, χαὶ οὐ μὴ τλδὴ 

τι. Οἱ δὲ πραεῖς χληρονομήσουσι γῆν, καὶ χατατρυ- 
φήσουειν ἐπὶ πλήθει εἰρήνης. 

1., Παρατηρήσεται ὁ ἁμαρτωλὸς τὸν δίχαιον, καὶ 
βρύξει ἐπ᾽ αὐτὸν τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ. 

13. Ὁ δὲ Κύριος ἐχγελάσεται αὐτὸν, ὅτι προδλέπει 
ὅτι ἥξει ἣ ἡμέρα αὐτοῦ. 

14. ἹῬῬΡομφαίάν ἐσπάσαντο οἱ ἁμαρτωλοὶ, ἐνέτειναν 
τόξον αὐτῶν τοῦ χαταθαλεῖν πτωχὸν καὶ πένητα, τοῦ 
σφάξαι τοὺς εὐθεῖς τῇ καρδία. 

16. Ἧ ῥ ί(α αὐτῶν εἰςέλθοι εἰς τὴν καρδίαν αὐ- 
τῶν, χαὶ τ κόξα αὐτῶν συντριθείη. 

16. Κρεῖσσον ὀλίγον τῷ δικαίῳ ὑπὲρ πλοῦτον ἅμαρ- 
τωλῶν πολύν. 

17. Ὅτι ραχίονες ἁμαρτωλῶν συντριδήσονται, 
ὑποστηρίζει δὲ τοὺς δικαίους Κύριος. 

18. Γινώσχει Κύριος τὰς ὁδοὺς τῶν ἀμώμων, καὶ ἧ 
κληρονομία αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα ἔσται. 

19. Οὐ χαταισχυνθήσονται ἐν καιρῷ πονηρῷ, χαὶ 
ἐν ἡμέραις λιμοῦ χορτασθήσονται. 

30. Ὅτι οἵ ἁμαρτωλοὶ ἀπολοῦνται, οἱ δὲ ἐχθροὶ τοῦ 
Κυρίου, ἅμα τῷ ζοξασθῆναι αὐτοὺς καὶ ὑψωθῆναι, 
ἐχλείποντες ὡςεὶ χαπνὸς ἐξέλιπον. 

41. Δανείζεται ὃ ἁμαρτωλὸς, καὶ οὐχ ἀποτίσει" ὃ δὲ 
δίκαιος οἰχτείρει καὶ διδοῖ, 

2. Ὅτι οἱ εὐλογοῦντες αὐτὸν χληρονομήσουσι γῆν, 
οἷ δὲ καταρώμενοι αὐτὸν ἐξολοθρευθήσονται, 

38. Παρὰ Κυρίου τὰ διαδήματα ἀνθρώπου κατευθύ- 
νεται, χαὶ τὴν δὲὸν αὐτοῦ θελήσει. 

2. Ὅταν πέτῃ οὐ χαταραχθήσεται, ὅτι Κύριος ἀν- 
τιστηρίζει χεῖρα αὐτοῦ. 

85, Νεώτερος ἐγενόμην, καὶ γὰρ ἐμ ρω καὶ οὐχ 
εἶδον δίκαιον ἐγκαταλελειμμένον, οὐδὲ τὸ σπέρμα αὖ- 
τοῦ ζητοῦν ἄρτους. 

86. Ὅλην τὴν ἡμέραν ἐλεεῖ καὶ δανείζει, χαὶ τὸ 
σπέρμα αὐτοῦ εἷς εὐλογίαν ἔσται. 

47. Ἔχχλινον ἀπὸ χαχοῦ χαὶ ποίησον ἀγαθὸν, καὶ 
χατασχήνου εἰς αἰῶνα αἰῶνος. 

28, “Ὅτι Κύριος ἀγαπᾷ χρίσιν, καὶ οὐχ ἐγχαταλεί-- 
ψει τοὺς δσίους αὐτοῦ, εἰς τὸν αἰῶνα φυλαχθήσονται: 
ἄμωμοι ἐχδικηθήσονται, καὶ σπέρμα ἀσεδῶν ἐξολοθρευ- 
θήσεται. 

. 30. Δίχτιοι δὲ χληροναμήσουσι γῆν, καὶ χατασχὴη - 
γώσουσιν εἷς αἰῶνα αἰῶνος ἐπ᾽ αὐτῆς. 

80. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν, καὶ ἡ γλῶσσα 
αὐτοῦ λ τλήσει χρίσιν. 

81. Ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ, χαὶ 
οὐχ ὑποσχελισθήσεται τὰ διαβήματα αὐτοῦ. 

ΨΑΛΝ. Λ-'. 

ὅ. Ἀογεὶδ δὰ δοινίπαπι Υἱδηῃ ἰυδπ), οἱ βρετὰ ἰῃ οὺ, δὲ ἔρθβ 
[δοϊοῖ. 

6. ἘΠ οἀποοῖ φυδδὶ Ἰυπηδη ᾿ 8:8 πὶ ἴυδηη, οἱ ἰπὰϊείπηι 
[συ ἱδη) Δ 1 πηογί ἀΐθιη. 

7. δυβαϊΐι8 δδίο Ποπηΐπο, οἵ ογὰ δῦηι. Νοὶΐ ϑΡΙ Ϊδ τὶ ἴῃ 
00 φαΐ ργοβρογδίυγ ἰῃ Υἱδ βυᾶ, ἰῃ ποπιχίηθ δοϊδηία ἐπ) ΒΕ 1145. 

8. Ὀεβίῃο 8} ἱγᾶ οἱ ἀδυγθ! ηι6 ἔαγογοτη,, ἢοἱ! δοιιαϊαεὶ αἱ 
ΤῊΔΙ ΠΉΘΥδ. 

9. Ουοηίδπι φυΐ τηδ] ἱμυδηΐυτ οχίουτηἰηδθυηίυν, 8ιι8:1η6ἢ- 
[68 δυΐοι) Ὠοπιίηυη) ἐρ8, Περγοὰ  ἰδθυηῖ ἰογγδῃη. 

10. Εἰ δάδιυο ρυδί] πὶ εἰ πο οτίϊ ρῥδοοδίογ : οἱ υδογθ8 
ἰοοῦπῃ ὁΠ|8, οἱ θη ἱηγρηΐθβ. 

11. Μαπβυοῖϊ δυΐοπὶ Προ ἰδυηί ἰογγᾶπι, οἱ ἀρ θοίδ πῃ» 
ἴὰγ ἴῃ πυϊ υἀΐης ρδεῖβ. 

12. ΟΡεογυδθὶὶ ρθοοδίογ υβίυπι, οἱ βιγ θδὶϊ ΒΌΡΘΟΙ ΘΠ) 
ἀρηςίθυβ 8υ.5. 

18. Θοπιίηυ8 δυΐεπη ἑττί οἱ: δαπι, ᾿φυοπίδῃν ργοδρίεἰϊ 
αυοά γρηϊεΐ ἀΐδ8 οἷα. 

14, Αἰδάϊιυπι ονδρίπανόγυηϊ ρμοοσϑδίογοδβ, ἰηἰοπάογιης δι- 
οὑπὶ βθυπι υἱ ἀε)ϊοἰδπὶ ἱποροπχ οἱ ρδυρογοῆι, υἱ ἱΓαοίάοηὶ 
ΓοοίοΒ οοΟΓάσΘ. 

156. ΟἸδάϊιβ Θογαπι ἰῃπίγαΐ ἰῃ ΟΟΓ Θογυπι, οἱ ἀγα ΘΟΓΌΠΙ 
οομίπηραίαγ, 

16. ΜεΙΐὰ8 6δ5ἰ πιοάΐοππι [81] ξαρον ἀϊνἐ εἰ858 ρδοσδίογαπι 
τη0} 88. ᾿ 

17. Ουοηΐδηῃ Ὀγδοἰιΐα Ροοσδίογιπη οοηΐογοηΐυν, οοπγμδὶ 
δυΐοη) ᾿υ 8105 Βοτηίΐηι. 

18. ΝοΥΪ Πομηίηιδ Υἱδ8 ἱπητηδουϊδίογυπι, οἱ Ὠδογοὰ 88 
Θογυ πὶ ἰῃ δοίογη πη ογίζ. 

19. Νοη ὁοπίππάοίαυγ ἰη ἰδρογα τοσϑὶ, οἱ ἑη ἀϊοθυβ [2- 
Τηΐβ βδί σα θυηίυγ. 

20. Ουἷά ροοοδίογεβ μοῦ Ὀπηΐ, ἰηἰπκἰοὶ γογο Ὠοιϊϊηὶ, εἰ8- 

{ἰπὶ υἱ Ποπογίἤοδιὶ ἡπογίηϊ οἱ οχδ] ίδίὶ, ἀδποίθηϊδα φυοπικδά- 
τηράσπι ἔπΠπΠ188 ἀείδοογυηῖΐ. 

21. Μυϊυαίυν ροοοδίογ, δἰ ἤοὴ βοϊγοῖ : ̓ υδῖυ.8 δυϊδηι πκὶ- 
ΒοΓΘίυΓ οἱ οομηηοάδί. 

22. Ουἷα Ὀεηραϊοοηΐδ8 εὐπὶ Ὠρογο ἰδυηῖΐ ἰογγᾶγη, τρδῖο- 
ἀϊοοηΐς58 δυΐδη; οὑπὶ δ᾽ Βρογί θυηί. 

23. Α  ομηΐηο βγοβ808 Πιοιηϊηΐθ αἰγίραηίυγ, οἱ Υἱδὴ ε)ἀ5 
γοϊοί. 

24. Οὐ οθοϊάἀογὶῖ θὰ ΟΟἸ]ϊ οί, φυΐδ Ὠοιηίηυβ οοηβτ- 
τηδί ΠηΔηυπ| 608. 

25. δυηίογ ἤυἱ, οἰδηΐπη βοησὶ : οἱ ποη Υἱάϊ ᾿αδίαπ) ἀογοὶξ. 
οἴυμι, 60 866 ἢ 6}8 ΠὈΓΘΏΒ Ὀδη68. 

426. Τοῖδ ἀΐο πηϊδογοίυν οἱ οομμηοᾶδί, οἱ βοθῶ {1118 ἴῃ 

βοηοαϊοιοη6 οτίί. 
47. ΘΟ] πὰ ἃ π|8]0 οἱ ἴδο θοπυπι, οἱ ἐμ δα ἰῃ βορου 

886 0}. 

28. Ουἱά Ποπηίηυδ δηιδί ᾿υἀϊοί ιν, δἰ πο ἀστοὶ ηχυσί 
Βδῃοίοϑ δυ08, ἰῃ δίογηυτη ΟΟβοΥΥδυηΐι : ἰπχηγχᾶου δίϊ νὰν 
ἀϊοδθυμπίαγ, οἱ Βοιη6ῃ πωρίογυπι ροΓὈἱξ, 

29. Ζυδβίΐ δυίοιη ετοάϊδθυπηιὶ ἰογτδϑη, οἱ ἱμμ ἢ Δουπὶ ἰὴ 

διοου πὶ 8660 }}}} ΒΌΡΟΓ 6δΠι. 
30. Οϑ Ἰυβιὶ πηοαϊ δου βδρίοη(δπθ, οἵ Ἰίησυδ 6}08 10- 

φυοῖαγ υα οί. 
31. Πμχ οὶ οὐὰ8 ἰῃ οογάα ἰρ5ῖι8, οἱ ὨοῊ βυρρ)δηίδϑυηίωυς 

ἔιθδδυδ 608. 



ῬΒΑΙΜ. 

82. Κατανοεῖ ὁ ἁμαρτωλὸς τὸν δίκαιον, καὶ ζητεῖ 
τοῦ θανατῶσαι αὐτόν. 

88. Ὁ δὲ Κύριος οὐ μὴ ἐγκαταλίπη αὐτὸν εἷς τὰς 
χεῖρας αὐτοῦ, οὐδὲ μὴ χαταδιχάσαι αὐτὸν, ὅταν χρί- 
νηται αὐτῷ. 

3. Ὑπόμεινον τὸν Κύριον, καὶ φύλαξον τὴν ὁδὸν 
αὐτοῦ, καὶ ὑψώσει σε τοῦ χαταχληρονομῆσαι τὴν γῆν᾽ 
ἐν τῷ ἐξολοθρεύεσθαι ἁμαρτωλοὺς, ὄψει. 

856. Εἶδον τὸν ἀσεδῇ ὑπερυψούμενον, καὶ ἐπαιρόμε- 
νὸν ὡς τὰς χέδρους τοῦ Λιδάνου" 

86. καὶ παρῆλθον, καὶ ἰδοὺ οὐχ ἦν" καὶ ἐζήτησα 
αὐτὸν, καὶ οὐχ εὑρέθη ὁ τόπος αὐτοῦ. 

47. Φύλασσε ἀχαχίαν χαὶ ἴδε εὐθύτητα, ὅτι ἐστὶν 
᾿ἐγχκατάλειμμα ἀνθρώπῳ εἰρηνιχῷ. 
. 38. Οἱ δὲ παράνομοι ἐξολοθρευθήσονται ἐπιτοαυτὸ, 
τὰ ἐγχαταλείμματα τῶν ἀσεθῶν ἐξολοθρευθήσονται. 

39. Σωτηρία δὲ τῶν διχαίων παρὰ Κυρίου, χαὶ 
ὑπερασπιστὴς αὐτῶν ἐστιν ἐν χαιρῷ θλίψεως. 

40. Καὶ βοηθήσει αὐτοῖς Κύριος, χαὶ ῥύσεται αὖ- 
τοὺς, χαὶ ἐξελεῖται αὐτοὺς ἐξ ἁμαρτωλῶν, καὶ σώσει 
αὐτοὺς, ὅτι ἤλπισαν ἐπ᾽ αὐτόν. 

ΑΖ. 

1. Ψαλμὸ ςτῷ Δαυὶδ', εἰς ἀνάμνησιν περὶ σαθδδάτου. 

4. Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἔλέγξης με, μηδὲ τῇ 
ὀργῇ σου παιδεύσῃς με. 

8. Ὅτι τὰ βέλη σου ἐνεπάγησάν μοι, καὶ ἐπεστή- 
ρίξας ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν χεῖρά σου. 

4. Οὐχ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρχί μου ἀπὸ προςώπου 
τῆς ὀργῆς σου, οὐχ ἔστιν εἰρήνη τοῖς ὀστέοις μου ἀπὸ 
προζώπου τῶν ἁμαρτιῶν μου. 

6. Ὅτι αἵ ἀνομίαι μου ὑπερῇραν τὴν κεφαλήν μου, 
ὡςεὶ φορτίον βαρὺ ἐδαρύνθησαν ἐπ᾽ ἐμέ. 

8. ΤΠ  οτύξι εν καὶ ἐσάπησαν οἱ μώλωπές μου, ἀπὸ 
προςώπου τῆς ἀφροσύνης μου. 

7. ᾿ταλαιπώρησα χαὶ χκατεχάμφθην ἕως τέλους, 
ὅλην τὴν ἡμέραν σχυθρωπάζων ἐπορευόμην. 

8. Ὅτι ἢ ψυχή μου ἐπλήσθη ἐμπαιγμῶν, καὶ οὐκ 
ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρχί μου. 

9. ᾿Εχαχώθην καὶ ἐταπεινώθην ἕως σφόδρα, ὠρυό-- 
μὴν ἀπὸ στεναγμοῦ τῆς καρδίας μου. 

10. Καὶ ἐναντίον σου πᾶσα ἣ ἐπιθυμία μον, χαὶ ὃ 
στεναγμός μου οὐχ ἀπεχρύδη ἀπὸ σοῦ. 

1. Ἡ χαρδία μου ἐταράχθη, ἐγχατέλιπέ με ἧ 
ἰσχύς μου, καὶ τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου οὐχ ἔστι 
μετ᾽ ἐμοῦ. 

13. Οἵ φίλοι μου χαὶ οἱ πλησίον μου ἐξ ἐναντίας 
μου ἤγγισαν καὶ ἔστησαν, καὶ οἱ ἔγγιστά μου μαχρό- 
θεν ἔστησαν, 

18. καὶ ἐξεδιάζοντο οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου" 
χαὶ οἱ ζητοῦντες τὰ καχά μοι ἐλάλησαν ματαιότητας, 
καὶ δολιότητας ὅλην τὴν ἡμέραν ἐμελέτησαν. 

14. ᾿Εγὼ δὲ ὡςεὶ χωφὸς οὐχ ἤχουον, καὶ ὡςεὶ ἄλαλος 
οὖχ ἀνοίγων τὸ στόμα αὐτοῦ. 

15. Καὶ ἐγενόμην ὡςεὶ ἄνθρωπος οὐχ ἀχούων, καὶ 
οὖχ ἔχων ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ ἐλεγμούς. 

16. Ὅτι ἐπὶ σοὶ, Κύριε, ἤλπισα, σὺ εἰςαχούση, 
Κύριε ὃ Θεός μου. : 
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82. Οοπδίἀεγαϊ ΡΘΟΟΔΙΟΓ ἰπδίαγ, οἱ χυωγὶς του ἔσᾶγο 
θυ. 

33. Βοιηίηυϑ δυΐδη) ΠΟ ἀσγοὶ!ηχσυοθὶ ΘΠ ἰῃ χηδηΐθι8 
608, 66 ἀδιμηδΌϊϊ οὑπὶ, συ ἰυἀϊοδοϊξαν 1}}}. 

84. Εχβρϑοίδ ϑοῃιίπυηι, οἱ σπείοαϊ γἱᾶπὶ οἶα 8, οἱ Θχ δ] ἃ- 
{16 υἱ μεογοαϊ δία οδρίδϑ [ΘΓΤΆΠῚ : οὐπὶ ρογουηΐ ροσοδίογαβ, 
Υἱάο ῖ5. 

35. αἱ ἱπηρίσμη βυρογοχαδὶἰδίαπι, οἱ οονδίαῃι βίοσυϊΐ 00- 
ἄγοϑ 10 8ηὶ : 

36. οἱ ἰΓΔηΒίΥἹ, οἱ Θ066 ΠΟ0Ώ οΓδΐ : οἷ ψι8 5 Μὶ ΘΠ, οἱ ΠΟ 
65ῖ ἱπυθηίι8 ἸοουΒ 6]08. ἘΣ ΤΣ 

37. Ουδίοαϊ ἱπηοσοηϊίδηη οἱ γἱάθ δραυϊίδίοπι, χυοηΐδηη 
βιηΐ το ααΐδο πομλϊηὶ ρδοϊῆοο. 

38. π᾿ υ51] δυίΐίοιι ἀϊθρογίθυηΐ ἰη ἰἀΐρϑυπι,, γοϊχυΐ ἰπι- 
Ῥίοσγυμπι ᾿ηἰογ δυηΐ. 

39. 5818 δυίΐοιῃ ᾿υδίογυτϊη ἃ Ὠοηιχίηο, οἱ ργοίδοίοῦ ΘΟΓΌΙΩ 
Θ8ι ἰῃ ̓ διρογο ἐΙΡυ] αἰ οι 8. ᾿ 

40. Εἰ δαϊυγναῦίς 608 Ὀομπηΐη5, οἱ ᾿ἰθΡΟγδὉ ἢ 608, οἱ ογυοῖ 

608 ἃ ΡοοΟΔίοΥ θυ 8, οἱ δ υ δ ϊΐ 078, 4υᾶ βρογαγογυπὶ ἰπ οι. 

ΧΧΧΥΗ͂, 

1. ῬβδΊ)υ8 1ρεὶ ϑανὰ, [ἢ ΣΟΙ ΘΙ ΙΟΥΔΙΘ ὮΣΟ δδυθαῖο. 

4. Ὠοιμηΐηα, Π6 ἴῃ [ΓΟΙῸ ἴ00 δγζυ88 6, ὨΘαΌ6 ἰῃ ἰγὰ ἐυἃ 
ΟΟΥΤ Ρ 48 16. 

3. Ουοηΐδιη βδρ {85 (029 ἱπῆχρο δυηϊ Πλἰἱ, οἱ οομττηδϑι 
ΒΌΡΟΘΙ [6 ΠΙΔΏΠ) [Π8Π|. 

4. ΝΟῊ 68 βδηϊίδ8 ἰδ ὀΔΓΠ6 πηθᾶ ἃ δοΐα ἶγϑὲ (188, ποῃ δὲ 
Ῥᾶχ οβϑίθυϑ πηθὶ8 ἃ ἰδείθ ροοσδίογυῃι "ΘΟΓΌΠ. 

5. Οὐυοηίΐδπι ἰηϊχυϊίαία8 πηθῶδ ΒΌροΓτοβδδο βυηΐ οδρυὶ 
ΤηΘΌη), δἰουΐ οη118 αγᾶγοα ρταγδίδο δυηί ΒΌΡΟΓ ΠΊΘ. 

6. Ῥυϊγυογυπΐ οἱ οοΟΥΓυρίδο βυηὶ οἰοδίγί 68 [685, ἃ ἴδοία 
ἰηδίρ οη ἶ85 Πη626. 

7. Νίϑον ἰδοΐυϑ δβυϊ οἱ ουγγαίαδ δι ὑδ400 ἰῃ ἤηδηι, 
τοίδ ἀΐο οοηϊγδίδίυ8 ἱπρτοα δ Γ. 

8. Ουοηίδῃχ δηΐπη)ᾶ πηθᾶ ἱπηρίοἴδ οϑὶ ᾿Πυδἱοηίυ8,, οἱ ποη 
οϑἱ β8ηϊ[88 ἰῃ ΟΆΓΠ6 Πιθᾶ. 

9. ΑΠιείυ8 δαπὶ οἱ απ] ΐαἴυ8 δ0π| υϑ600 Ὠἰπιΐβ, τγυρὶθ- 

ἈΔΠ ἃ σομηΐίι οοτα 8 πηοὶ. 
(0. Εἰ δηία ἰδ οἴημα ἀδϑίδγίυμῃ τηθυ, οἱ σοι 0.8 608 

ἃ ἴ6 Ποἢ 681 Δβοοῃαϊ ἔιι8. 
11. Οογ ππουπὰὶ οοπέυγθαίιηι οϑί, ἀογο! χυΐϊξ πὰ Υἱγίυ 8 

τηδᾶ,, Οἱ Ἰ0Π161} ΟΟΌΪΟΓΌΙ ΠΙΘΟσπλ ΟΠ δὲ ΠΙΘΟΌΠ,. 

12. Αἰεὶ πιοὶ οἱ ργοχί πὶ πγοὶ δά υθγϑυηι Π16 Δρργορίῃαυδ- 
γογθηΐ οἱ βἰοίοσυπὶ, οἱ αυὶ ἰυχίδ πη6 ὀγαηΐ ἀ6 ἰοηβα 8ἰεΐθ- 

γυῃὶ, 

13. οἱ τίη ἰδοϊοδηΐ χυΐ χυδογοθδηΐϊ δηϊπηδηη ὨγθδΠ : εἱ 
φυὶ ἱμφυίγεθαηΐ τ818 πὶ ἰοςυ!! βαπὶ Ὑδηϊ 68, οἱ ἀο]08 
(οΐδ ἀΐο πηραὶ ΔΟδηβιΓ. 

[4. Ἐρο δυίοῃῃ ἰΔιηύδηι βυγάυ8 Ὡρὴ δυάϊοθαπι, οἵ δἰσαὶ 
τυἶυ.8 ΠΟ ΔρΟΓίΘἢΒ 08 ΒΌ0Π). 

15. ἘΠ᾿ Δοίυ8 801} βἰοαἱ Ποπηο πΟη διιάϊθηβ, οἱ ποὺ Πδθθηϑ 
ἱῃ ΟΥΘ 800 ΓΟἀΑΓΡΓΟΏ6Ά. 

16. Ουοπίδπ ἰῃ ἴθ, Ὠοιηίηα, βρογαυὶΐ, ἰᾳ ὀπσδυάϊο8, Πο- 
γηΐπο 60. ΠηΘΊ18. : 
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17. Ὅτι εἶπα: Μή ποτε ἐπιχαρῶσί μοι οἱ ἐχθροί 
μου, καὶ ἐν τῷ σαλευθῆναι πόδας μου, ἐπ᾽ ἐμὲ ἐμεγα- 
λοῤῥημύνησαν. 

ι9. Ὅτι ἐγὼ εἰς μάστιγας ἕτοιμος, χαὶ ἢ ἀλγηδών 
μου ἐνώπιόν μου διαπαντός. 

19. Ὅτι ἐν ἀνομίαν μου ἀναγγελῶ, χαὶ μεριμνήσω 
ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας μου. 

40. Οἱ δὲ ἐχθροί μου ζῶσι, καὶ χεχραταίωνται 
ὑπὲρ ἐμὲ, καὶ ἐπληθύνθησαν οἱ μισοῦντές με ἀδίχως. 

ἃι. Οἱ ἀνταποδιδόντες χαχὰ ἀντὶ ἀγαθῶν ἐνδιέθαλ- 
λόν με, ἐπεὶ χατεδίωχον διχαιοσύγην. 

92. Μὴ ἐγχαταλίπῃης με, Κύριε ὃ Θεός μου, μὴ 
ἀποστῇς ἀπ᾽ ἐμοῦ. 

23. Πρόσχες εἰς τὴν βοήθειάν μου, Κύριε τῆς σω- 
τηρίας μου. 

ΔΗ’. 

1. Εἷς τὸ τέλος, τῷ ἰδιϑοὺν ὡδὴ τῷ Δαυίδ, 

4. Εἶπα" Φυλάξω τὰς ὁδούς μου, τοῦ μὴ ἁμαρτά- 
νεῖν ἐν γλώσσῃ μου. ᾿Εθέμην τῷ στόματί μου φυλα- 
χὴν, ἐν τῷ συστῆναι τὸν ἅμα τωλὸν ἐναντίον μου. 

8. ᾿ἘΕχωφώθην χαὶ ἐταπεινώθην χαὶ ἐσίγησα ἐξ ἀγα- 
θῶν, καὶ τὸ ἄλγημά μου ἀνεκαινίσθη. 

4, Ἐθερμάνθη ἡ καρδία μου ἐντός μου, καὶ ἐν τῇ 
μελέτη μου ἐχκαυθήσεται πῦρ. 

5. ᾿Ελάλησα ἐν γλώσσῃ μου Γνώρισόν μοι, Κύριε, 
τὸ πέρας μον, καὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν μου τίς 
ἐστιν, ἵνα γνῶ τί ὑστερῶ ἐγὼ. 

8. Ἰδοὺ παλαιὰς ἔθου τὰς ἡμέρας μου, καὶ ὑπόστα- 
σίς μου ὡςεὶ οὐθὲν ἐνώπιόν σου" πλὴν τὰ σύμπαντα 
ματαιότης, πᾶς ἄνθρωπος ζῶν. Διάψαλμα. 

η. Μέντοιγε ἐν εἰχόνι διαπορεύεται ἄνθρωπος, πλὴν 
μάτην ταράσσεται. Θησαυρίζει, χαὶ οὐ γινώσχει τίνι 
συνάξει αὐτά. 

8. Καὶ νῦν τίς ἣ ὁπομονή μου; οὐχὶ ὃ Κύριος, καὶ 
ἡ ὑπόστασίς μου παρὰ σοί ἐστιν; Διάψαλμα. 

9. Ἀπὸ πασῶν τῶν ἀνομιῶν μου ῥῦσαί με,, ὄνειδος 
ἄφρονι ἔδωκάς με. 

10. ᾿Εχωφώθην χαὶ οὐχ ἤνοιξα τὸ στόμα μου, ὅτι 
σὺ εἶ ὃ ποιήσας με. 

11. Ἀπόστησον ἀπ᾽ ἐμοῦ τὰς μάστιγάς σου " ἀπὸ τῆς 
ἰσχύος τῆς χειρός σου ἐγὼ ἐξέλιπον. 

Ἐν ἐλεγμοῖς ὑπὲρ ἀνομίας ἐπαίδευσας ἄνθρωπον" 
χαὶ ἐξέτηξας ὡς ἀράχνην τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, πλὴν μά- 
τὴν ταράσσεται πᾶς ἄνθρωπος. Διάψαλμα. 

13. Εἰςάχουσον τῆς προςευχῆς μου, Κύριε, καὶ τῆς 
δεήσεώς μου, ἐνώτισαι τῶν δαχρύων μου. Μὴ παρασιω- 
πήσης, ὅτι πάροιχος ἐγώ εἶμι ἮΝ τῇ Υἥ καὶ παρεπίδη- 
μος, χαθὼς πάντες οἱ πατέρες μου. 

.4. Ἄνες μοι ἵνα ἀναψύξω πρὸ τοῦ με ἀπελθεῖν, καὶ 
οὐχέτι μὴ ὑπάρξω. 

ΔΑΘ'. 

ι. Εἰς τὸ τῶλος, τῷ Δαυὶδ', ψαλμός. 

2. Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον, καὶ προςέσχε 
μοι 

3, Καὶ εἰςήχουσε τῆς δεήσεώς μου, καὶ ἀνήγαγέ με. 

ΨΑΛΝ. ΛΘ. 

17. Ουἱδὰ ἀἰϊχὶ : Νὰ φυληάο δυρογραυάοδηΐ εἰ ἰηἱπκὶοὶ 
τοδὶ, οἱ ἀυπι οομημῃονοηΐυγ ροὰ68 τοὶ, ἰῃ πιΘ πρϑζηᾶ ἰοουῖὶ 
Β0ηῖ. 

18. Ουοπίδη 650 ἰη ἤδρεὶ ἃ ραγαῖι8 δυπι, οἱ ἀοἱοῦ πτθι8 
ἱῃ σοηϑρθοῖι! Π160 5οιρογ. ᾿ 

19. Ουοηίδηι ἰη!χι δίθι τθδη) δημυπηίίαῦο, οἵ ουὐΓδη) 

ξόγϑη) ρΡΙῸ Ῥαοθδίο 60. 

20. Ιηἰμἱοὶ δυίοη) ηγοὶ Υἱνυηξ, οἱ οομῆγημαδι! δυηΐ διιρος 
πιθ, οἱ τ] 1 ρ] οὶ δυηῖ χυΐὶ οἀδγιηΐ πι6 ἰηίᾳυθ. 

21. Ουἱ γοἰγί δυυηί τη41]8 ργο Ὀοηΐ8 ἀεί γδμουδηϊ τ ἱ, 4υο- 
Ὠἷδηὶ ρεγβθουίαβ ϑ0π) 70 .8{{{18η}. 

22. Νὰ ἀσγοιπαυδ8 6, Ποιηΐπα Ὠδὺβ δυ8, Π6 ἀἰδοδς- 
Β6 ΓΒ ἃ ΠΊΘ. 

23. Ἰηϊοηάθ ἰη δά ϊοτίυπι πιδιπι, Ὀοπιΐπα δαϊυ 8 πηῦτο. 

ΧΧΧΥΤΙΙ. 

1. ἴῃ ἤπομι, ᾿ρδὶ [ἀπ ὁδη “πὶ ἱρεὶ Ὠανίά. 

ἃ. ὈΪϊχὶ : Ουϑίοἀίαπι Υἱᾶβ πη688, υἱ θη ἀθ] Παυδη) ἰῃ Ἰΐἢ- 
βυᾶ πηθᾶ. Ροϑδιυϊὶ οτγὶ ᾿260 ουδίοαϊΐδηι, ουπὶ Οοηδίβίογοϊ ρϑοῦδ- 

1ΟΓ Δ ΓΒ. Π []6. 

3. Οδηιαίϊσυὶϊ οἷ ᾿υΠ)}}ῖ.5 δυπὶ αἱ 5᾽1υἱ ἃ Βοῃΐθ, οἱ ἀοῖοι 
[608 Γοπουδίι5 681. 

4, Οομοδ!υἱὶξ οΟΥ τηδιπὶ ἰπίτᾶ τη6, οἵ ἰὼ τη 6 4 [Ἰ00)6 ΠΘᾺ 
οσχαγάθβοοί ἱμχηΐβ. 

5. ιοσυῖυ8 80η} ἰη ᾿Ἰἰησιιᾶ πηθᾶ : Νοίυπι ἴδο ΠΗ ΐ, Ὠοπηῖπε, 
ἤμοηι θυηι, οἱ ὨΘΓΌΠ) ἀϊδγυ Τηθόγυμ αυΐ οδὲ, αἱ βοἰδπὶ 
αυϊὰ ἀδδ5ϊ παι. 

6. Εορα νϑίργοϑ ροϑυϊϑιὶ αἰθ8 πη608, οἰ δυδείδη[ἰἱ8 πηρὰ 
ἰδηηαύδαη ἢ}}}}]} δηίο 6 : γογυπκίδιηθη υηΐνογϑα υδηΐΐδ8, ΟΠ ηΐδ 
Ὠοηο Υυἱγϑηϑβ. ϑίαρεραίπια. 

7. Ὑαογυιϊηίδπιδη ἰῃ ἱπηασίηθ ροτγίγδηϑὶ! ἰιοῦιο,, δϑὰ γυϑῖγα 
οοηἰυθδίυΓ. ΤμοδδυγίΖδὶ » δ ἰσηογαῖ ουἱ οὐσηρτομδθὶΐ 68. 

8. Εἰ ἢυηο ΄Ζυδ ὁ5ῖ ὀχβρθοίδιϊο πγθᾶ" Πσῇπο Ὠοιίηυ5, οἱ 
δ εϊδηςἷὰ πηοᾶ δρυὰ ἰ6 65} δ ῥαρεαίπια. 

9. ΑΡ οπηηίρθυβ ἰπἰαυϊίαιἱθυ8 πλοὶϑ ογυθ π|6., Ορργοῦγίυ 
ἰηϑἰρίοης! ἀρά 5[] Π16. 

10. ΟΒηγυίαὶ οἱ ΠοΠ ΔρΟΓυΪΐ 08 πδῦηι, ΄υοηίΐδπηι ἴὰ 68 φυὶ 
(οοἰδιϊ πη. 

1{. ΑΠΊΟΥΘ ἃ ἴη6 ῥΐαζδ9 (088 : ἃ [ογἰἰυἀΐπ6 ΠΊΔΠ0}8 (υδς 
620 ἀθρίδοϊ. 

12. 1 ἱπογοραϊοηί 8 ργορῖον ἰπί υ ἴδηι οογτίρυ βιϊ Πο- 
τηίηοηῃ : αἱ ἱδῦδϑοογα δοϊβιὶ βίσυΐ ἀἄγδῆθδπι δηϊπιᾶπι οἷ, 
γογιπιίδιηθη γάηδ ΟΟηϊυΓΔΙΌΓ ομηηΐβ Ὠοῖο. Θίαρϑδαῖπια. 

18. Ἐχαυϊδὶ οταϊϊοποι τηθδη, Ὀοιηΐηδ, οἱ ἀοργροδιίοηθπι 
πηθδη, δυγὶθι.8 ρογοίρο Ἰδογυτδ8 Πη683. Να 8[1688., αυοῖδι 

δάνοηδ 620 βυῃ ἰῃ ἰοῦτᾶ οἱ ρογοργίηυϑ, δίουϊ οὔ" 65 ρϑίγοβ 
πηοὶ. 

14. Βουδίο τὐἱῃ! υἱ το γίογογ γι υϑαυᾶπι ἀθοδηι, οἱ ἀπ)- 
ΡΙ 8 ΠΟΤ 6ΓΟ. 

ΧΧΧΙΧ, 

1. ἴὼ ἴοι, ρεῖ ϑδυ! 4, Ρ88]πι|08. 

2. Ἐχβροοίδηϑ ὀχδϑροοίδυϊ Ποιηίηυμῃι, οἱ διίθμϊ πα  ὶ. 

8. ΕΠ ὀχδυάίνιι ἀορτγθοδίϊοιβδπι θᾶ, οἱ δύαχὶϊ πιὸ ἐς 



ΡΒΑΙΝ. ΧΙ, 

ἐκ λάκκου ταλαιπωρίας καὶ ἀπὸ πηλοῦ ἰλύος. Καὶ ἔστη- 
σεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου, καὶ χατεύθυνε τὰ δια- 
βήματά μου. 

ς, Καὶ ἐνέθαλεν εἰς τὸ στόμα μου ἄσμα καινὸν, ὕμνον 
τῷ Θεῷ ἡμῶν. θψονται πολλοὶ χαὶ φοδηθήσονται, καὶ 
ἐλπιοῦσιν ἐπὶ Κύριον. 

5. Ναχάριος ἀνὴρ οὗ ἐστι τὸ ὄνομα Κυρίου ἐλπὶς αὖ- 
τοῦ, χαὶ οὐχ ἐπέδλεψεν εἰς ματαιότητας καὶ μανίας 

δεῖς. 
8. Πολλὰ ἐποίησας σὺ, Κύριε ὃ Θεός μον, τὰ θαυ- 

μάσιά του, καὶ τοῖς διαλογισμοῖς σου οὐχ ἔστι τίς ὁμοιω-- 
θήσεταί σοι. Ἀπήγγειλα χαὶ ἐλάλησα, ἐπληθύνθησαν 
ὑπὲρ ἀριθμόν. 

7η. Θυσίαν χαὶ προςφορὰν οὖχ ἠθέλησας, σῶμα δὲ 
κατηρτίσω μοι" ὁλοκαύτωμα χαὶ περὶ ἁμαρτίας οὐχ ἤτη- 
σας. 

8. Τότε εἶπον" Ἰδοὺ ἥχω. Ἐν κεφαλίδι βιδλίου γέ- 
γραπται περὶ ἐμοῦ, 

9. τοῦ ποιΐζσαι τὸ θέλημά σου" ὃ Θεός μου, ἠθουλή- 
θην, χαὶ τὸν νόμον σου ἐν μέσῳ τῆς καρδίας μου. 

το. Ἐὐηγγελισάμην δικαιοσύνην ἐν ἐχχλησία μεγάλῃ, 
ἰδοὺ τὰ χείλη μου οὐ μὴ χωλύσω. Κύριε, σὺ ἔγνως 

11. τὴν δικαιοσύνην μου. οὐχ ἔχρυψα ἐν τῇ καρδία 
μου τὴν ἀλήθειάν σου, χαὶ τὸ σωτήριόν σου εἶπα. Οὐχ 
ἔχρυψα τὸ ἔλεός σου χαὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἀπὸ συναγω- 

ἢς πολλῆς. 
1. Σὺ δὲ, Κύριε, μὴ μακρύνῃς τοὺς οἰχτιρμούς σου 

ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸ ἔλεός σου χαὶ ἣ ἀλήθειά σου διαπαντὸς ἀν- 
τελάδοντό μου. 

18. Ὅτι περιέσχον με χαχὰ ὧν οὖχ ἔστιν ἀριθμὸς, 
χατέλαθοόν με αἵ ἀνομίαι μου, χαὶ οὐχ ἠδυνάσθην τοῦ 
βλέπειν. ᾿Επληθύνθησαν ὑπὲρ τὰς τρίχας τῆς χεφαλῆς 
μου, χαὶ ἡ χχρδία μου ἐγχατέλιπέ με. 

14. Εὐδόχησον, Κύριε, τοῦ ῥύσασθαί με’ Κύριε, εἰς 
τὸ βοηθῆσαί μοι πρόσχες. 

156. Καταισχυνθείησαν χαὶ ἐντραπείησαν ἅμα οἱ ζη- 
τοῦντες τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξάραι αὐτήν. Ἀποστρα- 
φείησαν εἰς τὰ ὀπίσω, χαὶ ἐντραπείησαν οἱ θέλοντές μοι 
χαχά. 

16. Κομισάσθωσαν παραχρῆμα αἰσχύνην αὐτῶν οἱ 
λέγοντές μοι’ Εὖγε, εὖγε. 

17. Ἀγαλλιάσαιντο χαὶ εὐφρανθείησαν ἐπὶ σοὶ πάν- 
τες οὗ ζητοῦντές σε, Κύριε, καὶ εἰπάτωσαν διὰ παντός" 
Μεγαλυνθήτω ὁ Κύριος, οἱ ἀγαπῶντες τὸ σωτήριόν σου. 

18. ᾿Εγὼ δὲ πτωχὸς χαὶ πένης εἰμὶ, Ερυς φροντιεῖ 
μου. Βοηθός μου καὶ ὑπερασπιστής μον εἰ σὺ ὁ Θεός 

μου, μὴ χρονίσῃς. β 
Μ'. 

1. Εἰς τὲ τέλος, ψαλμὸς τῶ Δαυίδ. 

“. Μαχάριος ὁ συνιῶν ἐπὶ πτωχὸν χαὶ πένητα, ἐν 
ἡμέρᾳ πονηρᾷ δύσεται αὐτὸν ὁ Κύριος. 

8. Κύριος φυλάξαι αὐτὸν καὶ ζήσαι αὐτὸν, καὶ μαχα- 
σίσαι αὐτὸν ἐν τῇ γῇ,» καὶ μὴ παραδοῖ αὐτὸν εἰς χεῖρας 
ἐχθροῦ αὐτοῦ. 

4. Κύριος βοηθήσαι αὐτῷ ἐπὶ χλίνης ὀδύνης αὐτοῦ, 
ὅλην τὴν χοίτην αὐτοῦ ἔστρεψας ἐν τῇ ἀῤῥωστίᾳ αὐτοῦ. 

5. Ἐγὼ εἶπα“ Κύριε, ἐλέησόν με, ἴασαι τὴν ψυχήν 
μον, ὅτι ἥμαρτόν σοι. 
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ἰδοὺ πνϑογίβ οἱ ἀ6 Ἰυἷο [δεἰδ. Εἰ βίδίυϊ  ΒΌΡΟΓ μόϊγϑηι ροάὰοδ 
ΤΏ608, οἱ ἀἰγοχὶξ ρσγοβϑυ8 608. 

Φ 

4. ΕΠ τηηΐ δῖ ἴῃ 05 ΠηΘΌ ΠῚ ΑΠΌ ΠῚ ΠΟΥῸΠ, οδγθη 60 
Ὠοδῖγο. Υἱάοουηΐ 0}}] οἱ {ἰΘὈυηΐ, οἱ Βρογδθυηῖ ἴῃ Π)ομλίῃο. 

ὅδ. Βεοδῖυβ Υἱῦ ουὐυ8 681 ποπηθὴ ΠὨοπληὶ δρ68 605, δΐ ΠΟ 
ΓοΒροχὶ! ἴῃ υδηϊδίθβ οἱ ᾿πϑδηΐδ8 ἴ8|588. 

6. Μυ] ὰ (οεἰϑ(ἱ ἰᾳ.. Ποπιίηα Ποὺ Π608,, τ γ  ὉΠΠ|ἃ ἰυᾶ, οἱ 
οορ Δ οὨ 05 (18 ἢοη δὲ χυὶ 5: 1}}}}8 εἷϊ εἰ]. Απηυπεδγὶ 
οἱ Ἰοουΐυϑ δυη), πη0} ρ οι! δηϊ ΒΌΡΟΣ ὨυΣΩΟΓΏΠΙ. 

7. ϑδογοίαπι οἱ ΟὈἸ Δ ΟΠ τὰ ὨΟ] υἱδίϊ, ΟΘΟΓΡ 8 δυΐθη) ροτ- 
(δοἰϑιϊ ταἱ : ποϊοοδυϑίυηι οἵ ὑΓῸ ρϑοῦδίο βοὴ ρβοϑβίυ δῖ]. 

8. Τυηδ ἀϊχὶ : ΕΟσ66 ΥΕϑηΐο. 1η οδρίΐα ΠἰὈγῚ δογὶρίυπ) δὶ 
ὧδ τγηδ, 

9. υἱ (Δοογοη; γοϊυπίδίοηι ἰᾳ8π) : Ὠ6 08 τη6υ8, ΥΟ]υΐ, οἱ 
Ἰεβοηι ἰυδπ} ἰη τηραϊο οοΥ 5 πιοὶ. 

10. Βοηδ πυηίδΥὶ [0.818 ἰῃ σοοΙ]οδἰδ τηᾶσῃδ, 6Ο06 Δ ἃ 
ἴη68 ΠΟ. ὈΓΟ ἰθ6 ΡΟ. Ὀομμίπα, (υ οὐρπου ϑἰ 

11. υ8ι{{18Π} πηόϑᾶπ, ποη Δϑοοπάϊ ἱπ οογάθ πγ60 νοῦ ἰδίθι 
ἴυδηι, οἱ βαἰυΐᾶγα ἰυυτ ἀἰχὶ. ΝΟ δυϑοοηαΐ χη βογοογάϊδιη 
ἴυδηὶ οἱ γογ  ἰδίθιῃ ἰ8π| ἃ ΟΟηρτορά(!οη6 Π}|ἃ. 

12. Τυ δυΐοηι, Ὠοιηΐδα, Π6 ἰοησα (Δοἰδ 8 ΠΟ ΓΑ 0068 [188 
ἃ ΤὩ6 : ΓϑοΓ ΟΟΓα 8 ἴυᾶἃ οἱ γογι [85 ἴυ8 ΒΘΙΏΡΟΥ βιϑοορογυηί 
[η6. 

13. Ουοηΐδῃ οἰγουπχάρἀοτγυῃί Π16 τ]ὰ Πυογυτ ὨΟθὴ δὶ 
ὨΠΠΊΘΓΌΒ, ΟΟΙρΓΟοπαδγυηΐ πιὸ ἰηἰᾳυϊδίο8 ᾿Π6 28, οἱ πο 
Ροϊυϊ υἱ νἱάογοιῃ. ΜυρΙἰοαῖδο ϑυηῖὶ δΌΡΟΙ οδρῚ}108 σδρὶ (ἰδ 
ῃλεΐ, οἱ οογ τηϑυπὶ ἀογοὶ ψαϊί πα. 

(4. σομηρ δοραί (ἰδὲ, Ποπλίης, υἱ ογυ88 πη6 : Πομλΐπα, δὰ 
δἀ)υνδηάυηι π16 Γοβρίοθ. 

15. Οοῃβδιηάδηϊιτν οἱ Γουθγοδηίαγ βἰπυϊ Ζζαΐ ασυφγυηί δηΐ- 
ΠΔη} πηθᾶπ|, υἱ δυίογαηϊ ὁΔηλ. Οοηγογίδηϊυγ γοίγογβαηι, οἱ 

ΓοΥ γοδηίο αυὶ γο]υπῖ τὶ τηδἷᾶ. : 

16. Εογδηΐ οοῃίθϑίϊ πη οομίυβἰοπ6πη) 80υΔη1 συΐ ἀϊουπ τ ὶ : 
Ευμα, ουμρο. 

17. Ἐχϑυϊοηὶ οἱ ἰφίθηϊ Ὁ 8006 Γ [6 ΟΠΠ68 ΄Ζυθογοηί685 ἴδ, 
Ῥοπιίηθ, οἱ ἀϊύδηϊ 86 ΡΟ. Γ : Μαρηϊποοίαν Ὀοπιίηυ8, φυὶ ἀϊ- 
Ἰἰχυηὶ 58] υἱᾶγο ἰυση]. 

18. Ερο δυίΐοπη τηρηάϊοι!8 δυπι οἵ ρΡΔΏΌΡΟΓ, ΠΟΙ Π0}.8 συγδῃι 
Παρ Ὀϊ: πηοὶ. Αὐΐυίογ, ηθυδ οἱ ργοίθοίϊου τῆθυβ 68 ἴὰυ, Ὠο08 
6.8, Ὧ6 ἰΔγάδγυογίβ. 

ΧΙ,. 

1. ἴὴ δηθραηιϊ, ῥβαίῃμηιϑ [ρ58] θαυ ά. 

4. Βοδίι8 αυΐ 1η|6}}Π}.σὶ᾽ ΒΌΡΟΥ βοπυπι οἱ ρδυρογοπι, ἰῃ 

ἄϊα πλδ]8 1 ϑογαῦϊί θυπῃ Πομηϊηυϑ8. 
8. Βοιηίΐπυβ οοπδβογνυοί ουπλ οἱ Υυἱνῆοοὶ ουη), οἵ Ὀ6Δ[11Π) 

ἴλοϊαὶ θυ ἰῃ ἰδγγα, οἱ ποὺ ἰγϑάδί δι ἰῃ τηδηυ8 ἰηἰπηοὶ 
6705. 

4. Ἰ)οῃηίηι5 Οροῖ (δγαὶ 1} βυραγ ἰϑοΐυη,) ἀοίογ β οἷθδ, 
αἰ νογβαπι 5ἰΓαῖι πη 6}08 νογϑδβίὶ ἰῃ ἱπῆγπιδίθ 6}118. 

ὅ. Εροὸ αἰχὶ : Θοπιίηθ, πΐϑογογο πγοὶ, 88η8 δηϊ γῇ) ΠΊΘΔ,η, 
᾿'φυία ραοολτὶ {0]. 
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6. Οἱ ἐχθροί μου εἶπαν χαχά μοι’ Πότε ἀποθανεῖται 
χαὶ ἀπολεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ; 

γ. Καὶ εἰ εἰςεπορεύετο τοῦ ἰδεῖν, μάτην ἔλάλει ἣ χαρ- 
δία αὐτοῦ, συνήγαγεν ἀνομίαν ἑαυτῷ, ἐξεπορεύετο ἔξω, 
καὶ ἐλάλει 

8. ἐπὶ τὸ αὐτό. Κατ᾽ ἐμοῦ ἐψιθύριζον πάντες οἱ ἐχθροί 
μου, κατ᾽ ἐμοῦ ἐλογίζοντο καχά μοι. 

9. Λόγον παράνομον κατέθεντο χατ᾽ ἐμοῦ" μὴ ὃ χοι- 
μώμενος οὐχὶ προςθήσει τοῦ ἀναστῆναι; 

10. Καὶ γὰρ ὁ ἄνθρωπος τῆς εἰρήνης μου ἐφ᾽ ὃν ἤλ- 
πισα᾿ ὃ ἐσθίων ἄρτους μου, νον ἐπ᾿ ἐμὲ πτερνι- 
σμόν. 
ἡ Σὺ δὲ, Κύριε, ἐλέησόν με, καὶ ἀνάστησόν με, καὶ 

ἀνταποδώσω αὐτοῖς. ᾿ 
1. Ἐν τούτῳ ἔγνων ὅτι τεθέληχάς με, ὅτι οὗ μὴ ἐπ 

χαρῇ ὃ ἐχθρός μου ἐπ᾽ ἐμέ. 
13. Ἔ μοῦ δὲ διὰ τὴν ἀχαχίαν ἀντελάθον, χαὶ ἐδε- 

θαίωσάς με ἐνώπιόν σου εἰς τὸν αἰῶνα. 
14, Εὐλογητὸς Κύριος ὃ Θεὸς Ἰσραὴλ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος 

καὶ εἷς τὸν αἰῶνα. Γένοιτο, γένοιτο. 

ΜΑ΄. 

1. Εἰς τὸ τέλος, εἰς σύνεσιν τοῖς υἱοῖς Κορέ. 

8. Ὃν τρόπον ἐπιποθεῖ ἣ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν 
ὑδάτων, οὕτως ἐπιπόθεϊ ἢ ψυχή μου πρὸς σὲ, ὃ Θεός. 

3. ᾿Εδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς τὸν Θεὸν τὸν ζῶντα. 
πότε ἥξω χαὶ ὀφθήσομαι τῷ προςώπω τοῦ Θεοῦ; 

«. Ἐγενήθη τὰ δάχρυά μου ἐμοὶ ἄρτος ἡμέρας καὶ 
νυχτὸς, ἐν τῷ λέγεσθαί, μοι καθ᾽ ἑχάστην ἡμέραν" Ποῦ 
ἐστιν ὃ Θεός σου: 

6. Ταῦτα ἐμνήσθην, καὶ ἐξέχεα ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν ψυχήν 
μου, ὅτι διελεύσομαι ἐν τόπῳ σχηνῆς θαυμαστῆς ἕως 
τοῦ οἴχου τοῦ Θεοῦ" ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως χαὶ ἐξομο- 
λογήσεως, ἤχου ἑορταζόντων. 

6. Ἱνατί περίλυπος εἶ, ἣ ψυχή μου, καὶ ἱνατί συντα- 
ράσσεις με; Γλπισον ἐπὶ τὸν Θεὸν, ὅτι ἐξομολογήσομαι 
αὐτῷ - σωτήριον τοῦ προςώπου μου, 

7. δ᾽ Θεός μου. Πρὸς ἐμαυτὸν ἢ ψυχή μου ἐταράχθη, 
διὰ τοῦτο μνησθήσομαί σου ἐχ γῆς Ἰορδάνου, καὶ Ἔρ- 
μωνιεὶμ ἀπὸ ὄρους μιχροῦ. 

8. ᾿Αόυσσος ἄδυσσον ἐπιχαλεῖται εἰς φωνὴν τῶν 
καταῤῥαχτῶν σου. Πάντες οἱ μετεωρισμοί σου χαὶ τὰ 
χύματά σου ἐπ᾽ ἐμὲ διῆλθον. 

9. Ἡμέρας ἐντελεῖται Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ, καὶ 
γυχτὸς δηλώσει. Παρ’ ἐμοὶ προςευχὴ τῷ Θεῷ τῆς ζωῆς 
βου, 

10. ἐρῶ τῷ Θεῷ" Ἀντιλήπτωρ μου εἶ, διατίμου ἐπε-- 
'λάθου; Ἵνατί σχυθρωπάζων πορεύομαι ἐν τῷ ἐχθλίδειν 
τὸν ἐχθρόν μου. 

τ. ᾽ν τῷ καταθλᾶσθαι τὰ ὀστᾶ μου; Ὦνείδισάν με 
οἵ θλίδοντές με, ἐν τῷ λέγειν αὐτούς μοι χαθ᾽ ἑχάστην 
ἡμέραν Ποῦ ἐστιν ὁ Θεός σου; 

12. Ἱνατί περίλυπος εἶ, ἢ ψυχή μου, καὶ ἱνατί συντα- 
ράσσεις με; Ἕλπιαρν ἐπὶ τὸν Θεὸν, ὅτι ἐξομολογήσομαι 
αὐτῷ)" ἣ σωτηρία τοῦ προςώπου μου χαὶ ὁ Θεὸς μου. 

ΜΒ΄. 

Ψαλμὸς τῷ Λαυίδ, 

1, Κρῖνόν με, ὃ Θεὸς, καὶ δίκασον τὴν δίχην μου ἐξ 

ΨΑΛΝ. ΜΒ΄. 

6. Τηϊπηίοὶ πιοὶ ἀϊχογυηΐ τη818 ἱῃὶ : Οὐδηάο πιοείοίαγ εἱ 
ΡΟΣΙΒΙὶ Ποπιδθῆ 6}08 ἢ 

7. Ἐϊ 5ἰ ἱηρτοαϊοθαίυγ υἱ νἱάογεῖ, σδῆδ Ἰοχυεμβίυτ οοε 
6᾽υ8, σομσγοραν!ὶ ἰηἰᾳυϊίδίοπι ἰδ, οργθαϊοθδίυγ ἐογᾶς, δί 
ἰΙοφυεδαίυν 

8. ἴῃ Ιἀΐρβαιῃ. Αὐγογδὺβ Π|6 βϑβυγταυδηϊ οπηποδ ἐπὶ πυεὶ 
τηοῖ, δ γογβυη) Π16 οοξ Δ θδηΐ π8]8 πιἰΐ. 

9. Μεγθυπι ἰηίφυυπι οοποιογυπὶ δἀνογβυχῃ Γὰδ : πυῃ)- 
αυϊὰ χυὶ ἀοτγηἱ ποη δα) εἰοί υἱ γϑϑυγρδί 9 

10. Εἰοηΐπι ᾿οῦλο ῥδΟἱβ πηθθ8 ἰῃ 400 Βρογαγνί : φυὶ οἀεἰναὶ 
ῬΔΏΘΒ [2608, ὨΔΡΙἰΠοΑΥΪζ ΒΌΡΕΓ Πλ6 Βυρρδη(δίἰομδιι. 

11. Τὰ δυίοῃῃ, Ὠοῃιΐηθ, Ιαΐβογογο τηοὶ, οἱ γοϑυβοὶίδ πιθ, 
οἱ γοϊγίδυδπ) 11} 18. 

12. ἴῃ που οορῃονὶ χυοπίδη, γνοϊυἱδιΐ τη6, φυοηΐδιχνι ποῦ 
βδυκοθὶί ᾿π᾿ πιΐουβ ΠΊΘΌΒ ΒΌΡΟΓ ΤΏ6. 

18. Με δυίΐίοιη ργορῖοῦ ἱῃποσοη δῖ βυϑοορίβίὶ, οἱ οομῆγ- 
Τηδϑιϊ Πη6 ἰῃ οοῃδροοία ἴυ0 ἰῃ δοίο ΠΏ Π]. 

14, Βοποάϊοίυϑ Ὠομιίηυδ Πδυ8 15γδοὶ ἃ δόροιϊο δὲ ἰῃ 88- 
Ου]υπι. Εἰδὶ, ἢδὶ. 

ΧΙ. 

1. ἴῃ ἥοδη, ἴῃ ἰη 6] δοίαπι Π1115 ΟΟΓΘ. 

2. Ουοιῃηδάιποδυμη ἀδβίἀογαΐ οογγαβ δὰ [οηἴ65 Θαθδγυοι, 
ἰΐὰ ἀδείδογαΐ δηΐπ)α [ηθᾶ δὰ ἴβ, Ὠθι18. 

3. δ εἰν} δηΐπλα πηθ8 δ Ποῦ Υἱνυμ : συδηο γρηΐδηι οἱ 
ΡΡΆΓΟΡΟ δηΐδ (δοίο Π οὶ ὃ 

4. Ἐυοφγυπέ Πλἰ ΐ ἸΔΟΓΥΠΊδΡ Πη6 26 μδηΐβ αἷθ ἃς ποοίΐα, ἀῦπὶ 
ἀϊολυγ τ πὲ ρδῦ βίηρυοβ ἀΐθ8 : δὶ ὁδὶ Πθα8 ἰσὉ8Ὁ 

5. Ηδὸο γϑοογα δίῃ βιηι, οἵ οἴ αἱ ΒΌρΟΥ Π16 Δ ΪΠΊ81ὴ Γγθᾶσῃ, 
φυοηΐδπι ἴγϑᾶπδίθο ἰῃ ἰοοιπὶ ἱΔΡΟγΓΠδΟ.}Ϊ δαπιηγδ }} 5 θα 
δὰ ἀοτηυμ Ὠδεὶ : ἰη νοῦς Θχυ δίϊοη!β οἱ σοηζοβϑίοηίξ, δορὶ 
[ἐβίυπι οἰ γδηςυπι. 

6. Ουᾶτγα ἐΓἰδι18 68, δηΐπη8 Π|68, Οἱ αὔδΓγο ΘΟμ ΓΔΒ ΤῸ ὃ 

δρογᾶ ἰῃ 60, φυοηέδπι οομἤίοθοΥ 11] : δδ υἵδγα νυ]ἕυδ ποῖ, 

7. Ὠδὺ5 πηϑυ8. Αἃ πὸ ἰρβϑιη) δηΐπια πιο ἰυγυαίδ αβί, 
ΡΓΟΡίογοδ ΠΟ ΠΊΟΥ 6ΓῸ ἰαἱ ἀθ ἴδγγα ψΨογάδηϊβ, οἱ Ηργηιοηίίπι ἃ 
ΓυΟηΐθ6 ΡΆΓΙ͂ΛΟ. 

8. ΑὔγΒθϑι.8 ΡΥ β50) ἰηγοσδί ἱῃ γοῦθ οδϑίδγδοίδγυπι ἰυ8- 
Τῦμ). ΟΠΊΠ68 ϑυδροηβίοποϑ 2 οἱ Πυσίυ5 ἰυἱ δυ ρος πὸ ἰγηδ- 
ἰεγαηΐῖ. 

9. ῃ ἀϊο τηδηδδθὶξ Πομίηυϑ ηίβοηοογάϊδην δυδιω, οἱ 
ποοίο ἀφοϊδγδοϊῖ, Αρυὰ πὸ ογδίϊο Ὧ60 Υἱίδε πηθδθ, 

10. ἀΐϊοδῖῃ 60: ϑυβοδρίογ θ868, φυᾶγο ΟὈἰ Β 68 τοὶ 9 
Οὐυδγο οοηἰτἰ βίδίυβ ἱηοοο ἀμ Δ σὲ ἰηἰπηίουϑ που 5, 

1{. ἀπ οοηίτγίηρ!. 0588 πιο ἢ ἘΧΡΡΟΘΓΔΥΘΓΙΠΙ τὶ αχυὶ 
(εἱθυϊδηΐ πη6, ἀσπὶ ἀϊευπὶ τὰ ἶΠ} Ρ6Γ βἰησυ]οθ αΐθδ : ὕΠ0ὲ 6δεὶ 
Βουδ (π159 

12. Οὐδγο ἐγἰ 8.18 68, Δηϊπηᾶ Ὠ168, οἱ αυᾶύο σοηϊγὈ88 ἴθ ὃ 

ϑρογᾶ ἰὴ 60, ΄υοηΐδπι οοηἤίο θοῦ εἰ : 5α1]8 συ 8 προὶ οἱ 
δ υδ "608. 

ΧΙ. 

ῬΒΔΙΓηυ5 ἰρδὶ ὨΑΥ]ά. 

1. Φυάϊοα, ὁ ἈὨουβ. οἱ ἀἰδοόγηο οδιιϑδι ζωϑϑεὴ ἀδ ξδη- 

Ξρν -- πα - 



ῬΘΑΙΜ. ΧΙΗΙΠΙΙ. 

ἔθνους οὐχ ὁσίου, ἀπὸ ἀνθρώπου ἀδίχου καὶ δολίου ῥῦ- 
σαί με. 

4. Ὅτι σὺ εἶ, ὁ Θεὸς, κραταίωμά μου - ἵνατί ἀπώσω 
με, καὶ ἱνατί σκυθρωπάζων πορεύομαι ἐν τῷ ἐχθλίόειν 
τὸν ἐχθρόν μου; 

3. Ἐξαπόστειλον τὸ φῶς σου χαὶ τὴν ἀλήθειάν σου" 
αὐτά με ὡδήγησαν χαὶ ἤγαγόν με εἷς ὄρος ἅγιόν σου 
καὶ εἰς τὰ σχηνώματά σου. 

ς. Καὶ εἰςελεύσομαι πρὸς τὸ θυσιαστήριον τοῦ Θεοῦ, 
πρὸς τὸν Θεὸν τὸν εὐφραίνοντα τὴν νεότητά μου. ᾽Εξο- 
μολογήσομαί σοι ἐν χιθάρᾳ, ὃ Θεὸς, ὃ Θεός μου" 

6. ἱνατί περίλυπος εἶ, ἡ ψυχή μου, καὶ ἱνατί συν- 
ταράσσεις με; ἽἝλπισον ἐπὶ τὸν Θεὸν, ὅτι ἐξομολογή- 
σομαι αὐτῷ " σωτήριον τοῦ προςώπου μου, ὃ Θεός μου. 

ΜΓ΄. 

ι. Ἑὶἰς τὸ τέλος, τοῖς υἱοῖς Κορὲ εἰς σύνεσιν ψαλμός. 

.. Ὁ Θεὸς, ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν ἠχούσαμεν, οἱ πατέ-- 
ρες ἡμῶν ἀνήγγειλαν ἡμῖν ἔργον ὃ εἰργάσω ἐν ταῖς ἡμέ- 
ραις αὐτῶν, ἐν ἡμέραις ἀρχαίαις. 

8. Ἧ χείρ σου ἔθνη ἐξωλόθρευσε, χαὶ κατεφύτευσας 
αὐτούς" ἐχάχωσας λαοὺς χαὶ ξέδαλες αὐτούς. 

«. Οὐγὰρ ἐν τῇ ῥομφαία αὐτῶν ἐκληρονόμησαν γῆν, 
χαὶ ὁ βραχίων αὐτῶν οὐχ ἔσωσεν αὐτούς ἀλλ᾽ ἢ δεξιά 
σου χαὶ ὁ βραχίων σου, καὶ ὃ φωτισμὸς τοῦ προςώπου 
σου, ὅτι εὐδόχησας ἐν αὐτοῖς. 

6. Σὺ εἶ αὐτὸς ὃ βασιλεύς μου χαὶ ὃ Θεός μου, ὃ ἐν- 
τελλόμενος τὰς σωτηρίας Ἰαχώό. 

6. Ἐν σοὶ τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν χερατιοῦμεν, χαὶ ἐν 
τῷ ὀνόματί σου ἐξουδενώσομεν τοὺς ἐπανισταμένους 
ἡμῖν. 

7. Οὐ γὰρ ἐπὶ τῷ τόξῳ μου ἔλπιῶ, καὶ ἢ ῥομφαία 
οὐ σώσει με. 

8. ΓἜσωσας γὰρ ἡμᾶς ἐκ τῶν θλιθόντων ἡμᾶς, καὶ 
τοὺς μισοῦντας ἡμᾶς κατήσχυνας. 

9. Ἐν τῷ Θεῷ ἐπαινεθησόμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν, 
χαὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐξυμολογησόμεθα εἷς τὸν αἰῶνα. 
Διάψαλμα. ΄ : 

10. Νυνὶ δὲ ἀπώσω καὶ κατήσχυνας ἡμᾶς, χαὶ οὐχ 
ἐξελεύσῃ ἐν ταῖς δυνάμεσιν ἡμῶν. 

1. Ἀπέστρεψας ἡμᾶς εἰς τὰ ὀπίσω παρὰ τοὺς ἐχθροὺς 
ἡμῶν, καὶ οἱ μισοῦντες ἡμᾶς διήρπαζον ἑαυτοῖς. 

ι. ΓἜδωχας ἡμᾶς ὡς πρόδατα βρώσεως, καὶ ἐν 
τοῖς ἔθνεσι διέσπειρας ἡμᾶς. 

18. Ἀπέδου τὸν λαόν σου ἄνευ τιμῆς, χαὶ οὖχ ἦν 
πλῆθος ἐν τοῖς ἀλαλάγμασιν αὐτῶν. 

14. ΓἜθου ἡμᾶς ὄνειδος τοῖς γείτοσιν ἡμῶν, μυχτη- 
ρισμὸν καὶ χαταγέλωτα τοῖς χύχλῳ ἡμῶν. 

16. ἼἜθου ἡμᾶς εἰς παραθολὴν ἐν τοῖς ἔθνεσι, χίνη- 
σιν χεφαλῆς ἐν τοῖς λαοῖς. 

16. Ὅλην τὴν ἡμέραν ἣ ἐντροπή μου χατεναντίον 
μου ἐστὶ, χαὶ ἡ αἰσχύνη τοῦ προςώπου μου ἐκάλυψέ 

17. Ἀπὸ φωνῆς ὀνειδίζοντος χαὶ παραλαλοῦντος, ἀπὸ 
προςώπου ἐχθροῦ καὶ ἐχδιώχοντος. 

18. Ταῦτα πάντα ἦλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ οὐχ ἐπελαθό- 
μεθά σου, καὶ οὐχ ἠδικήσαμεν ἐν διαθήχη σου. 

19. Καὶ οὐχ ἀπέστη εἰς τὰ ὀπίσω ἢ χαρδία ἡμῶν, 
χαὶ ἐξέχλινας τὰς τρίδους ἡμῶν ἀπὸ τῆς ὁδοῦ σου. 
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[6 ΠΟῚ δδηοίδ, 8} Βοιηίπα ἰηΐχιο οἱ ἀοῖυ8ο 616 Πη6. 

2. Ουἱᾶ ἴῃ 65, δου, (ογἰυἀο Πη68 : ΖΌΔΓΘ π16 ΤΟΡῸ]ἰβίὶ, 
οἱ αυᾶγο ἰγδ8118 ἰηοοὰο ἀυπ ἃ[Π|σὶ  ἱπὶ Ὠγΐ 0 Πλ618 ὃ 

3. Επλία Ἰαοοη) ἴυδη} οἱ νοῦ ἰδίθπχ ἴυδη) : ἴρ88 πγ6 ἀδά.- 
χουηί οἱ δΔἀἀυχοχπηΐ ἰῃ τηοηίοπι βδηοίυτ ἰσυτ οἱ ἰῃ (Δ θεγ- 
Ὠδου]ὰ ἰυδ. 

4, Εἰ ἰηἰτοίρο δὰ δ᾽ίαγο δὶ, δὰ ἤδυπι αυὶΐ ἰερβ6 δὲ ̓υὙ6ῃ- 

τυΐδη πγρϑι. Οοηῆίοθον {ἰδὲ ἰῃ οἴΠδγα, Ὠδυ5, 605 Π]608 : 

5. Τύυδγα (γἰ 8.18 68, δηΐπ)8 168, οἱ αυᾶγα οΟηΐυΓθ 88 ΠΊΟ ὃ 
ϑροΓὰ ἰῃ Πθο, φυοπίδη ΘΟ ἤίοθοῦ ἐἰὶὶ : δα αἴδγο γυ]λυ8 πχοὶ, 
θυ τηθυ8. 

ΧΙΙΠ. 

Ι, ἴῃ ποτ, 8118 Οοτο δὰ ἰη 6] θοΐυγ [58 ταῦ. 

2. ὭΘδυ8, ἰῃ δυγίθυβ ποδί "8 δυὶυἱπη08, Ραίγοϑ ποβίγὶ 8η- 
πυπίϊδγογυηί ΠΟ 8 ορυβ φυοὰ ορογδίῃβ 68 ἰη ἀϊδθθυδ Θογυϊῃ, 
ἱῃ ἀἰοθυ8 δηιίαυΐβ. 

3. Μαδηυϑβ (τ ροηί68 ἀἰϑρογα , οἱ ρἰδηίδδιϊ 608 : δῇ χὶ- 
811 ρορυ!οβ οἱ ὀχρυ δὶ 608. 

4. Νοη οηΐηλ ἰὴ αἰλάϊο βυ0 ροββϑάογυηΐ ἰοττϑηι, οἵ ὈΓᾶ- 
οὨΐθηλ δογαηλ ΠΟῚ ΒΑ Ι ΥΑΥΪ 608 : δορὰ ἀοχίογα ἴυὰἃ οἱ ὈγΔΟἢ 08) 
ἴυυπ, οἱ ΠΠῸπηϊηδῖῖϊο γυ]υ8 (αἱ, φαοηΐδπι οομμρίδουΐδίἑ ἰὴ 

οἶβ. ᾿ 
5. Τὰ 68 'ρδ56 ΓΟΧ Πη608 οἱ Π 608 6118, φαΐ πηδηἀδ5 Βαἰυ6 

Φδ Ὁ. 
6. [ῃ ἴδ ἰηἰπλίοοβ ΠΟΒΙΤΟ8 Ὑϑη ]δΐγηυ8 οογηα, οἷ ἰῃ ἢ0- 

[ηἷη6 0 ΒΡΟΙΏΘΠ.18 ᾿πϑυΓοΩΐ68 ἰῃ ὨΟ8. 

7. Νοὴ δηἰπὶ ἰῃ ἃΓΟῸ Π60 ΒΡΟΓΔΡΟ, οἱ ρἰδαΐᾳ8 τθ8 ΠΟἢ 

ΒΔΙΥΔΌΪ Π16. 
8. ϑαϊγαδϑίὶ δηΐτ Ὧ08 ἀδ ΔΙ ρΟΘη θ0.8 Ω08, οἷ 605 αυΐ οὗδ- 

τυηΐ πο08 Θοηίια!ϑιἱ. 

9. [ἴῃ οο Ἰαυάαθίμηυγ ἰοΐδ ἀΐο, οἱ ἰῃ Ὠοπιΐηθ ἴΠ0 οοηῆίο- 
Βὲηυγ ἰῃ βοοουϊυπ.. δίαρδαΐπια. 

10. Νύπο δυΐουῃ γορυ 811 οἱ οοπίμα (1 Π08, οἱ ὨΟθὴ Ο[Γ6- 
ἀϊογίβ ἱπ υἱγία νι 8 ποϑίγὶβ.. 

{{. Αγογιἰϑεὶ π08 γοϊγογβυ τι ὑτα ἰηἰπλὶοἶ8 ποδίσβ, οἱ χυΐ 
οἀογαηΐ πο5 αἰγὶ ρίοθδηὶ 5:0]. 3 

12. Ποάϊ 5 Π08 ἱδιῃαιϑιη ΟΥ̓́ΣΒ ΘΒΟΔΓΌΠΙ, αἱ ἰῃ φοη(ίθυ5 ἀϊ- 
Βρογβὶδιϊ ΠΟ8. 

13. Ὑομάϊάϊδϑι1 ρορυϊυπλ ἴυυπι δἴηθ ργϑίίο, οἱ ποι ἤ] 
τυ ἰυάο ἰη ἐδ ἰἰοηΐ θυ8 Θογυηι. 

14. Ῥοδυΐδιΐ πο8 ορργοῦγίυμι Υἱοίηὶβ ποϑίγὶβ, 5 Ὀβδηηδίο- 
δ οἵ ἀογίϑυμ [118 40} δυηΐ ἰῃ αἰγουϊΐ ποϑίγο. 

15. Ῥοϑυ ϊδβίϊ Ω08 ἴῃ δἰ μα ΠἸ υἀΐποια σα μ ἰθ0.8., ΟΟΠ ΠΟ ΟΠΟ 
οδρὶ 18 ἰῃ ρορυ] 18. ᾿ 

16. Τοῖδ ἀϊα νογϑουμπᾶϊα πηθᾶ οομίγα τ6 68ἱ, οἱ οοηίιϑὶο 

[δοϊοὶ πηθϑ ορογυὶϊΐ πη6. 

17. ΧΑ. ὑοῦδ δχργοθγαηι 8 οἱ οδ]οχυθηίβ8, ἃ ίδεὶθ ἱπἰπηϊοὶ 

οἱ ρογβοαυθηίίβ. 
18. Ηξο οἰπηΐδ Υοηογυ πῇ ΒΌΡΟΓ Ὧ08, σὺ ΟὈΪ Εἰ ϑυπη08 ἰδ, 

οἵ ἰηἰφαθ ποη δρίπυ8ϑ ἰη ἰ6ϑἰδιηθηῖο ἴυ0. 

19. Βέ-ἤοη γοοδϑϑὶΐ γοῖγο οὐῦ ποδίγυμι, οἱ ἀδοϊϊηδϑ1ὶ δ6ῃιὶ- 

(28 ὨοδίΓ88 ἃ Υἱὰ ἔυ8. 
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0. Ὅτι ἐταπείνωσας ἡμᾶς ἐν τόπῳ χαχώσεως, χαὶ 
ἐπεχάλυψεν ἡμᾶς σχιὰ θανάτου. 

31. Εἰ ἐπελαθόμεθα τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, 
καὶ εἰ διεπετάσαμεν χεῖρας ἡμῶν πρὸς θεὸν ἀλλότριον, 

Φ. οὐχὶ ὃ Θεὸς ἐχζητήσει ταῦτα. αὐτὸς γὰρ γινώ- 
σχει τὰ χρύφια τῆς καρδίας. “Ὅτι ἕνεκά σου θανατού-- 
μεθα ὅλην ἐϑ: ἡμέραν, ἐλογίσθημεν ὡς πρόδατα σφα- 

ς. 
τ ᾿Εξεγέρθητι, ἱνατί ὁπνοῖς, Κύριε; Ἀνάστηθι, 
χαὶ μὴ ἀπώσῃ εἰς τέλος. 

24. Ἱνατί τὸ πρόςωπόν σου ἀποστρέφεις; ᾽Ἔπιλαν-- 
θάνῃ τῆς πτωχείας ἡμῶν καὶ τῆς θλίψεως ἡμῶν; 

20. “Ὅτι ἐταπεινώθη εἷς χοῦν ἣ ψυχὴ ἡμῶν, ἐχολ- 
λήθη εἰς γῆν ἢ γαστὴρ ἡμῶν. 

36. Ἀνάστα, Κύριε, βοήθησον ἡμῖν, καὶ λύτρωσαι 
ἡμᾶς ἕνεχεν τοῦ ὀνόματός σου. 

ΜΔ΄. 

τ, Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ἀλλοιωθησομένων, τοῖς υἱοῖς Κορὲ 
εἰς σύνεσιν, ᾧδὴ ὑπὲρ τοῦ ἀγαπητοῦ. 

2, ᾿Εξηρεύξατο ἣ καρδία μου λόγον ἀγαθὸν, λέγω 
ἐγὼ τὰ ἔργα μου τῷ βασιλεῖ. Ἢ γλῶοσά μου χάλαμος ͵ γραμματέως ὀξυγράφου. 

“.. “Ὡραῖος κάλει παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων, 
ἐξεχύθη χάρις ἐν χείλεσί σου διὰ τοῦτο εὐλόγησέ σε ὃ 
Θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα. 

4. Περίζωσαι τὴν δομφαίαν σου ἐπὶ τὸν μηρόν σου, 
δυνατέ, 

δ. τῇ ὡραιότητί σου χαὶ τῷ χάλλει σου, χαὶ ἔντει-- 
νον, χαὶ χατευοδοῦ καὶ βασίλευε, ἕνεχεν ἀληθείας χαὶ 
πραύτητος χαὶ δικαιοσύνης, καὶ ὁδηγήσει σε θαυμαστῶς 
ἣ δεξιά σου. 

6. Τὰ βέλη σου ἠχονημένα, δυνατὲ, λαοὶ ὁποχάτω 
σου πεσοῦνται ἐν χαρδία τῶν ἐχθρῶν τοῦ βασιλέως. 

7. Ὁ θρόνος σου, ὃ Θεὸς, εἰς αἰῶνα αἰῶνος, ῥάδδος 
εὐθύτητος ἣ ῥάδδος τῆς βασιλείας σου. 

8. Ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν" 
διὰ τοῦτο ἔχρισέ σε ὁ Θεὸς, ὃ Θεός σου, ἔλαιον ἀγαλ- 
λιάσεως Ετρὶ τοὺς μετόχους σου. 

9. Σμύρνα καὶ σταχτὴ καὶ χασία ἀπὸ τῶν ἱματίων 
σου, ἀπὸ βάρεων ἐλεφαντίνων, ἐξ ὧν ηὔφρανάν σε 

10. θυγατέρες βασιλέων ἐν τῇ τιμῇ σου. Παρέστη ἣ 
βασίλισσα ἐχ δεξιῶν σου, ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ πε-- 
ριδεθλημένη, πεποικιλμένη. 

. Ἄχουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε, χαὶ χλῖνον τὸ οὖς 
σου, χαὶ ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου, καὶ τοῦ οἴχου τοῦ πα-. 
τρύς σου. 

12. Ὅτι ἐπεθύμησεν ὃ βασιλεὺς τοῦ χάλλους σου, 
ὅτι αὐτός ἐστιν ὃ Κύριος δου. 

13. Καὶ προςχυνήσουσιν αὐτῷ θυγατέρες Τύρου ἐν 
δώροις, τὸ πρόςωπόν σου λιτανεύσουσιν οἵ πλούσιοι τοῦ 
λαοῦ τῆς γῆς. 

'ι4. Πᾶσα ἣ δόξα αὐτῆς θυγατρὸς τοῦ βασιλέως 
᾿Εσεδὼν, ἐν χροσσωτοῖς χρυσοῖς 

1τῦ. περιδεθληβάνε, πεποιχιλμένη. ᾿πενεχθήσονται 
τῷ βασιλεῖ παρθένοι ὀπίσω αὐτῆς, αἱ πλησίον αὐτῆς 
ἀπενεχθήσονταί σοι. 

16. Ἀπενεχθήσονται ἐν εὐφροσύνῃ χαὶ ἀγαλλιάσει, 
ἀχθήσονται εἰς ναὸν βασιλέως. 

ΨΑΛΜΝ. ΜΔ'. 

20. Ουοηΐδηι Ὠυ 45} πος ἴη ἰοοο δ] ϊο οαΐα ν οἱ οσοβρεέ- 
ΓΟΪ ΠῸΒ υπιῦγᾶ ΓοΓ 5. 

21. 5[ ΟΠ βυιπιὰϑ ποπμοη Ὠοὶ ποϑίγὶ, οἱ βὶ οχρδηηϊπηυδ 
ἸΏΔΏ.8 ὨΟϑίΓ85 δὰ ἀουπὶ ἃ] οηυπ), 

22. ΠΟΠΩΘ 605 τοαυΐγοὶ ἰβί89 ἴμβ86 δηΐπ) πουΐξ ὀσουϊα 
οογά 5. Ουοπίδη) ργορίογ ἰα πιογιβοδίηυς ἰοΐδ ἀἷε, δοϑιἐπιδιὶ 
ΒΌΠ.118 5ἰσαξ ΟΥ̓ΘΒ Οὐ 5 ΟὨ 8. 

238. Ἐχδυγρδ, 4υᾶγο οράογιηίθ, Ποπνίηοῦ Εχβυγμο, δὲ Ὠ6 
ΓΟΡΘΙ]ὰ5 ἰη ἤπδπ). 

24. ΟὐδΓε (Δοίθπὶ ἰυ δι ΔΥΘΓΙΪ8 Ὁ ΟἹ] νἰβοογὶβ ἱπορὶδο ποβίγα 
οἱ ἰἱθυϊαιοηΐβ ποϑίγξο ἢ 

25. Θυοηΐδπὶ ᾿υπλ 1188 65. ἴῃ ρυ]γ γα ἃπίπιᾶ ποβίγα, δοη- 
δ᾽υϊπαίυβ οδὶ ἴῃ ἰθγτα γϑηΐοῦ ἠοϑβίου. 

26. ἔχϑυγβε, ομμηΐης, δάινα ἢ08, οἱ γϑαϊπη6 Ὡ08 Ργορῖοει 
ΠΟΙΏΘΩ ἴυυηι. 

ΧΕΗΙ͂Ν. 

1. [ὰ ὕπο, ῥζῸ [15 4υϊ σοτητηυἱδουηίυν, ἢ]Π5 Οὐγθ δὰ ἰηίεὶ- 
Ἰθοΐαπι, σδηςοιπι ρτὸ ἀἰ]εοῖο. 

2. ἘγυοΙδΥ οογ πρϑυμ γϑγθαπὶ θομυτα, ἀΐοο δρὸ Ορογᾶ 
[η68 γοξί. Γἰἱησυδ δᾶ οδἰδαγι8 80 γῖθ.8 γϑϊοοίϊοσς βου μθηξς. 

3. δρδαίϊοθυϑ ἰογπιὰ ργῶ 1118 Ὠοπηίημμ, αἰ ιβ8 65ὲ ξΙἃ- 
ἰδ ἴῃ ΙΔ 18 ἰυΐθ : ργορίογοδ θοηράϊχίς (6 Πδὰ8 ἰῃ δοίδεηυπι. 

4, Αὐοίηρογο βἰδαΐο ἴῈ0 δβυρεῦ ἔδιμυσ ἰαυμη, Ροϊοπ 8 
δἰηηθ, ᾿ 

5. Βρθοῖθ ἴυδ οἱ ρυ]ομγί(υἀΐηθ ἴὰδ, οἱ ἱπίομαθ, οἱ ΡΓῸ- 
βΒΡΟΓΘ ρΓΟΟΘ6 6ἵ γορηδ, ργορίογ γϑγ (ἴδῃ οἱ πιδηβιοίιἀϊηοιη 
οἱ }υδι ἰδ, οἱ ἀοάυοοῖ (6 πλἰγΑὈ ἴον ἀδχίογα ἰυ. 

6. δαρι((δ5 ἔυδ) δουιΐίδβ, ροίδη(ἰβδίπηθ, ρορυὶ βαΐν [6 οδ- 
ἀδηὶ ἰῃ οονὰο ἰηἰπιίοογιηη γορίβ. 

7. 56668 ἴυᾶ, Π)6υ8, ἰῃ Βεθου πὶ 5680 0}}, Υἱγρα ἀἰγϑοιοοΐα 
Υἱγϑὰ τορηὶ ἰυΐ. 

8. ὨΠοχ δίΐ ̓ υβι} δαὶ οἱ οὐϊδίϊ ἰηϊφυϊίδίοι : Ῥγορίογοα 
ἀηχὶ! ἴ6 Ώθι18, Πδυ8 ἴυυ}.8, ΟἾΘΟ ἜΧΘ0 Δ οἷ 8 ργῶ Ρδγεείρι- 
θ05 ἰυΐ8. 

9. γιὰ οἱ συζΐᾷ οἱ ολδία ἃ γὙρϑιἰπηρης 8 ἰυ͵8, ἃ ἀοηγὶ- 
δ08 ΘὈυγηρὶβ, ὁχ φυΐδιι5 ἀοἰδοίαγδγαηι ἰδ 

10. ΕΠ γορυπ ἰῃ Πόπογα ἴθο. Αϑι|| Γοβίηδ ἃ ἀσχίτγίς 
ἰυἷ, ἴῃ γϑϑιτὰ ἀδδαγαίο οἰγουπηδιηϊοία, γαγὶοξαίδ. 

11. Αὐδῇ, ΠΠϊ|8,, οἱ νἱάδ, οἱ ἱῃοϊϊηδ δυγϑίῃ ἴδ), οἱ οδ]Ϊ- 
Υἰδόθγθ ρορυϊυπι ἴυσην, οἱ ἀοπηυηιὶ ραίτί5 ἰυἱ, 

12. Ουοηϊδπλ ΘΟΠουρ νὴ τὸχ ἀδοογοίη ἰασπι, χυὶδ ἶρθ6 ε5ὶ 
ἀομμηΐηυδ ἰυυ8. 

18. Εἰ δἀογαθυηΐ δυπὶ ΑἸΐα Τυγί ἐπ πιυπογίδυβ, γυϊίαηι 
ἰυσπὶ ἀοργθοδθυπίυν ἀἰνὶξ68 ρ]οδὶβ ἴθυτϑο. 

14. Οπιη!8 β]ογί ο)ι8 (]186 γορὶβ Ἐβθῦοη,, ἰῃ ϑπηθγίϊβ διι- 
Τοὶβ 

15. οἰγουγρδιηίϊοῖδ, γαγίοραίδ. ΑἸδγοηίυγ γορὶ ΥἱΓΡΩ685 ροσὶ 
68Π), ΡΓΟχίπηδο 6) 08 αἴϊεγτοηίωγ (ἰδὲ. 

16. ΑΠεγεηίαγ ἰη ᾿δεἰ 8 οἱ δχυ!αίίοηθ, δἀἀυςδηϊυν ἰῃ 
ἰοΡ ̓ πὶ γοϑίδ. 



ῬΘΑΙ͂Μ. ΧΙΥ͂Π. 
1). Ἀντὶ τῶν πατέρων σου ἐγεννήθησάν σοι υἱοὶ, 

καταστήσεις αὐτοὺς ἄρχοντας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. 
ι8. Μινησθήσονται τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάση γε- 

νεζ καὶ γενεδί" διὰ τοῦτο λαοὶ ἐξομολογήσονταί σοι εἰς 
τὸν αἰῶνα, χαὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 

ΜΕῈ'. 

Ι. Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν υἱῶν Κορὲ, ὑπὲρ τῶν χρυφίων 

φαλμός. 
4. Ὁ Θεὸς ἡμῶν καταφυγὴ χοὶ δύναμις, βοηθὸς ἐν 

θλίψεσι ταῖς εὑρούσαις ἡμᾶς σφόδρα. 
8. Διὰ τοῦτο οὐ φοδηθησόμεθα ἐν τῷ ταράσσεσθαι 

τὴν γῆν, χαὶ μετατίθεσθαι ὄρη ἐν χα δίαις θαλασσῶν. 
4. Ἤχησαν χαὶ ἐταράχθησαν τὰ ὕδατα αὐτῶν, ἐτα- 

ράχθησαν τὰ ὄρη ἐν τῇ χραταιότητι αὐτοῦ. Διά- 
ψαλμα. 

5. Τοῦ ποταμοῦ τὰ δὁρμήματα εὐφραίνουσι τὴν πό- 
λιν τοῦ Θεοῦ, ἡγίασε τὸ σχήνωμα αὐτοῦ δ ὝΨιστος. 

6. Ὁ Θεὸς ἐν μέσῳ αὐτῆς, οὐ σαλευθήσεται " βοη- 
θήσει αὐτῇ ὃ Θεὸς τῷ προςώπῳ. 

7. ᾿Εταράχθησαν ἔθνη, ἔχλιναν βασιλεῖαι, ἔδωχε 
φωνὴν αὐτοῦ, ἐσαλεύθη ἣ γῆ. 

8. Κύριος τῶν δυνάμεων μεθ᾽ ἡμῶν, ἀντιλήπτωρ 
ἡμῶν ὃ Θεὸς Ἰαχώδ. Διάψαλμα. 

9. Δεῦτε καὶ ἴδετε τὰ ἔργα τοῦ Κυρίου, ἃ ἔθετο 
τέρατα ἐπὶ τῆς γῆς, 

10. ἀνταναιρῶν ον τβῷ μέχρι τῶν περάτων τῆς 
γῆς, τόξον συντρίψει καὶ συγχλάσει ὅπλον, χαὶ θυρεοὺς 
καταχαύσει ἐν πυρί. 

1. Σχολάσατε, καὶ γνῶτε ὅτι ἐγώ εἶμι ὁ Θεός" 
ὑψωθήσομαι ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὑψωθήσομαι ἐν τῇ Υ: 

13. Κύριος τῶν δυνάμεων μεθ᾽ ἡμῶν, ἀντιλήπτωρ 
ἡμῶν ὃ Θεὸς Ἰαχώδ. 

Ννς΄. 

ι. Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν υἱῶν Κορὲ ψαλμός. 

4. Πάντα τὰ ἔθνη, χροτήσατε χεῖρας, ἀλαλάξατε τῷ 
Θεῷ ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως. 

8. Ὅτι Κύριος ὕψιστος, φοδερὸς, βασιλεὺς μέγας 
ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. 

4. Ὑπέταξε λαοὺς ἡμῖν, χαὶ ἔθνη ὑπὸ τοὺς πόδας 

ἡμῶν. 
56. Ἐξελέξατο ἡμῖν τὴν χληρονομίαν αὐτοῦ, τὴν 

καλλονὴν Ἰαχὼδ, ἣν ἠγάπησεν. τα τ δε, 
6. ᾿Ανέδη ὃ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φωνῇ 

σάλπιγγος. 
7. ψάλατε τῷ Θεῷ ἡμῶν, ψάλατε" ψάλατε τῷ βα- 

σιλεῖ ἡμῶν, ψάλατε. 
8. Ὅτι βασιλεὺς πάσης τῆς γῆς δ Θεὸς, ψάλατε 

συνετῶς. 
9. ᾿Εύχσίλευσεν ὃ Θεὸς ἐπὶ τὰ ἔθνη, δ Θεὸς κάθη- 

ται ἐπὶ θρόνου ἁγίου αὐτοῦ. 
10. Ἄρχοντες λαῶν συνήχθησαν μετὰ τοῦ Θεοῦ 

᾿Αδραὰμ, ὅτι τοῦ Θεοῦ οἱ χραταιοὶ τῆς γῆς σφόδρα 
ἐπήρθησαν. 

ΜΖ΄. 

1. Ψαλμὸς δῆς τοῖς υἱοῖς Κορὲ δευτέρα σαδθάτου. 

4. Μέγας Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα ἐν πόλει τοῦ 
Θεοῦ ἡμῶν, ἐν ὄρει ἁγίῳ αὐτοῦ. 
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17. Ῥίὸ ραίγίθυϑ [υἱ5 η4{| αὐηίὶ ΕἰὀὈΪ Π1}}, οοηεκι 68 605 
ῬΓΪΠΟΙρ68 ΒΌΡΟΥ ΟΠΊΏΘΠῚ ἰδΓΓΔΠῚ. 

(8. Μουηογοβ Θγπΐ ΟΠ ηΪ5 ἰαἱ ἴῃ ΟΠγηΐ σοῃογαιίοησ οἱ 
Βοπογδίίοῃα : ργορίογοα ρορυὶ σοηἤίοθυπίν ΕἸ ἴῃ φεῖοι- 
Ὠσυπη, Οἱ ἰῇ δδϑουυπι Β6 0}. 

ΧΙΗΥ͂. 

Ι. ἴὴ 6 Π|., ὉΓῸ Η1}|8 ΟΟΓΘ., ΡΓῸ ἃγοδηΐβ ὑδδΙ 08. 

“. Ὠδὺ8 ποβίου γοίαρίαπ) οἱ γἱγίυβ, δα)]υίον ἴῃ {ἰ θυ]4[ϊο- 

Ὠΐθυδ αυὰ ἱπυοησγυηΐ Π08 Ὠἰηγΐδ. 

3. Ῥτορίογοα π0ὴ {ἰπ|Θ πη ἀυτῃ ἰυγθαίαν ἴογγα, οἱ ΓΔ 5- 
(ὁγυπίυτ πηοπίο8 ἰῃ οογὰδ Γι]. 

4. δοηυσγυηΐ οἱ ἰυγαῖοο βυηΐ 841128 Θογυτη, οοπίυγθαϑίὶ 
Βιπΐ| τηοηΐ68 ἴῃ ογυἀΐηο οἷυ8. δἰα»βαΐπια. 

56. ΕἸαμπηη 8 ἱπηροῖι5 [ἰἰβοδηί εἰν ἰδίοτη Ὠοἱ, βδποιοαυ 
[ΔΌΘΓΠΙΔΟΌ Π} 5 1 ΑἸ 551 08. 

6. Ποὺβ ἴῃ πηρᾶϊΐο 6}}8, ὩΟΏ ΟΟΠΠΟΥΘΟΙ γ : δα᾽ανθὶῖ 
οϑῖ Ὠου8 Υὐ]ίι. 

7. Οοπίαγθαῖξε βυηΐ σοηί65, ἱποιηδί δι ηΐ τορηᾶ, ἀράϊί 
ψούση βυ 81), τηοίδ 68. ἰΟΓΓΙᾶ. 

8. Ὀοηλϊη8 Υἱγίυϊαηι ποδίϑουϊῃ, δυβοορίουῦ ποϑίου 1)οὺ8 
ἤδοοῦ. δίαρδβαϊπια. 

9. Υεοηϊ οἱ νἱὰοῖα οροῖὰ Ποπλΐηὶ, αυδθ ροβϑυΐϊϊ ρῥγοά οἷα 
ΒΌΡΟΓ ἴδυγδῃ, 

10. δυΐδγθηϑβ θ61}18 ὕὑ8α06 δὰ ἤη68 ἴοιτόθ, ἀγουχῃ οοηίογοὶ 
οἴ οοηίτγίησοι ἃγηδ, οἷ βουΐὰ οομθυτοί ἴῃ ἰρηθ. 

11. Ὑαοδίς, οἱ νἱὰἀοίθ φυοηΐδηῃ 650 ϑῦπη 608 : Οχδ] ἰδ θοῦ 
ἴῃ βοηίἰθυ.5, ΟΧΑΙ Δ οΓ ἴῃ [οΓΓΤᾶ. 

12. Ὠοιηίηυβ υἱγίυ πὶ ὨΟὈἑθουΠΣ, βυβοδρίοῦ Ὠοβίογ Πδυ8 
Φδο0}. 

ΧΙΗΕΥ͂!. 

1. [Ὁ ἤποσω, ὕγο ἢ1Π|}5 ΟὉΓΘ Ρ5δ] 08. 

2. ΟἸΏ68 φοηίοδΒ, ρἰδυά!ία τηαπίθυβ, [1816 60 ἰῃ γοῦδ 
ΘΧΒΕΪ Δι οηΐ8. 

3. Ουοῃΐδηη ὨοΙΪΠ}8 ΘΧΟΘΙΒῈ8, [6Ιτ  Ὀ Π8., ΓΟΧ ΤΔΖΏΙ5 
ΒΌΡΘΓ ΟἸΠΏΘΠ ἰοΓΓΔ ἢ). 

4. δυβ]αοϊ( ρορυϊοβ ποδὶβ, οἱ βοπίθβ δι ρϑάϊθυ8 ποϑίγί 8. 

δ. ΕἸΟΘΙ Π0 18 Πδογοα  δίθιη 808 π|, βρθοΐίθηι 5800}, 4υδπ) 
ἀἰοχὶῖ. δίαρεαίπια. 

θ. Αϑβοδηῃάϊί θυδβ ἰη 0010, Ποπιίηυδ ἰῃ γόοοο 0085. 

7. ῬΒΔΠΠΠ6 60 Ποβίσο, 881ΠΠ|16 : ρ88}}{υδ Γοχὶ ποβΌο, 
ρ51 116. 

8. Ουοηΐδηι Γοχ ΟΠΊηΪ5 ἰοτῶ8 Πθυ8, Ρ58}}1}6 ἰπ 6! σα η οι. 

9. Ἀορμανΐ Ποὺ ΒυροΓ φοηίο8, Ὠδυ8 δαάδέ Βυρ6γ βϑύθῃ) 
δδηοσίδηι 5υδῆ). 

10. Ργίηερθϑ ροριϊογύπι οσησγορδίΐ δαηΐ οαὐπ Ὧδο ΑὈγᾶ- 
ἰδιη, φυοηίΐδηι Ποἱ (ογί65 ἰογγῶ γδὰδ οἰογδίὶ βυηῖ. 

ΧΙΥ͂ΙΙ. 

1. Ῥβδιπιῦδ σδηί οἱ δ) 5 ΟΟΥ̓Θ δοουηδ δῦ 0} 8}. 

2. Μαμβῆυβ Ὀοιηίηυβ οἱ ἰδυ δ} }}}8 ηἰπιῖβ ἴῃ οἰν (δὶς οὶ 
ποδίτὶ, ἰῃ πιοηΐδ β8ποῖίο 6)08. 
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3. Εὐρίζων ἀγαλλιάματι πάσης τῆς γῆς ὄρη Σιὼν, 
τὰ πλευρὰ τοῦ βοῤῥᾶ, ἡ πόλις τοῦ βασιλέως τοῦ με- 
γάλου. 

4. Ὁ Θεὸς ἐν ταῖς βάρεσιν αὐτῆς γινώσχεται, ὅταν 
ἀντιλαμθάνηται αὐτῆς. 

5. Ὅτι ἰδοὺ οὗ βασιλεῖς τῆς γῆς συνήχθησαν, ἤλ-- 
θοσαν ἐπὶ τὸ αὐτό. 

6. Αὐτοὶ ἰδόντες οὕτως ἐθαύμασαν, ἐταράχθησαν, 
ἐσαλεύθησαν, 

7. τρόμος ἐπελάθετο αὐτῶν ἐχεῖ ὠδῖνες ὡς τιχτού- 
σης. 

8. Ἐν πνεύματι βιαίῳ συντρίψεις πλοῖα Θαρσίς. 
9. ἐλ λμῷ τὰν ϑαραι εὐξδ ἰῷ εἴδομεν ᾿ πόλει 

Κυρίου τῶν δυνάμεων, ἐν πόλει τοῦ Θεοῦ ἡμῶν" ὃ 
Θεὸς ἐθεμελίωσεν αὐτὴν εἰς τὸν αἰῶνα. Διάψαλμα. 

10θ. Ὑπελάθομεν, ὃ Θεὸς, τὸ ἔλεός σου ἐν μέσῳ τοῦ 
λαοῦ σου. 

11. Κατὰ τὸ ὄνομά σου, ὃ Θεὸς, οὕτω καὶ ἥ αἴνε- 
σίς σου ἐπὶ τὰ πέρατα τῆς γῆς" δικαιοσύνης πλήρης ἣ 
δεξιά σου. 

15. Εὐφρανθήτω τὸ ἐς Σιὼν, ἀγαλλιάσθωσαν αἵ 
θυγατέρες τῆς Ἰουδαίας ἕνεκα τῶν χριμάτων σον, Κύ- 
ιε. 

12. Κυχλώσατε Σιὼν, καὶ περιλάθετε αὐτὴν, διηγή- 
σασθε ἐν τοῖς πύργοις αὐτῆς. 

14. Θέσθε τὰς χαρδίας ὅμῶν εἰς τὴν δύναμιν αὐτῆς, 
χαὶ χαταδιέλεσθε τὰς βάρεις αὐτῆς, ὅπως ἂν διηγήση- 
σθε εἰς γενεὰν ἑτέραν. 

16. Ὅτι οὗτός ἐστιν ὃ Θεὸς ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα χαὶ 
εἷς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, αὐτὸς ποιμανεῖ ἡμᾶς εἷς τοὺς 
αἰῶνας. 

ΜΗ’, 

1. Εἰς τὸ τέλος, τοῖς υἱοῖς Κορὲ ψαλμός. 

4. Ἀχούσατε ταῦτα, πάντα τὰ ἔθνη, ἐνωτίσασθε, 
πάντες οἱ χατοιχοῦντες τὴν οἰχουμένην. 

8. οἵ τε γηγενεῖς καὶ οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων, ἐπιτο- 
αυτὸ πλούσιος χαὶ πένης. 

ς. Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν, καὶ ἣ μελέτη τῆς 
καρδίας μου σύνεσιν. 

δ. ἀλυμὸ εἷς ᾿ὰ ταπϑνν τὸ οὖς μου, ἀνοίξω ἐν 
αλτηρίῳ τὸ πρόδλημά μου. 

᾿ 6. ἡνατί φοδοῦμαι ἐν ἡμέρᾳ πονηρᾷ ; Ἣ ἀνομία 
τῆς πτέρνης μου χυχλώσει μα. 

7. Οἱ πεποιθότες ἐπὶ τῇ δυνάμει αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τῷ 
πλήθει τοῦ πλρύτου αὐτῶν καυχώμενοι. 

8. Ἀδελφὸς οὐ λυτροῦται, λυτρώσεται ἄνθρωπος; 
Οὐ δώσει τῷ Θεῷ ἐξίλασμα ἑαυτοῦ, 

9. χαὶ τὴν τιμὴν τῆς λυτρώσεως τῆς Ψυχῆς αὐτοῦ. 
Καὶ ἐχοπίασεν εἰς τὸν αἰῶνα, 

10. καὶ ζήσεται εἷς τέλος" 
1. ὅτι οὐχ ὄψεται χαταφθορὰν, ὅταν ἴδῃ σοφοὺς ἀπο- 

θνήσχοντας, ἐπιτοαυτὸ Ἡ ἀμ χαὶ ἄνους ἀπολοῦνται. 
Καὶ χαταλείψουσιν ἀλλοτρίοις τὸν πλοῦτον αὐτῶν, 

12. χαὶ οἱ τάφοι αὐτῶν οἰκίαι αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα, 
σκηνώματα αὐτῶν εἷς γενεὰν χαὶ γενεὰν, ἐπεκαλέσαντο 
τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἐπὶ τῶν γαιῶν αὐτῶν. 

13. Καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὧν οὐ συνῆχε᾽ παρασυν- 
εὐλήθη τοῖς χτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις, χαὶ ὡμοιώθη αὖ- 
τοῖς. 

ΨΑΛΝ. ΜΗ΄. 

3. Βοπο γδύϊοδῃβ οχβυ  διίίοῃθ ὑπίγοσεδρ ἴδστορ τησοΐοι 
δίοῃ,, ἰδίογα δ ]οηΐ5, οἰ γ᾽ [85 γορσὶβ ζηᾶσηι. 

4, Ῥοῦβ ἰῃ ἀοχα δι ο᾽0.8 οΘορποφοίυγ, οὐπὶ δυδοὶρίοξ ϑδπι. 

5. Οὐοηίδηι 6006 ΓΕ68 ἰοττῶο ἐοηρτορδιὶ δυηΐ, γυοηοσγυηῖ 
ἰῃ ὑπ}. 

6. [ρὲ νἱἀδηΐδβ 5ἰ0 δάπηΐγαιἑ βυηΐ, οοπίαγθδιὶ δυηϊ, ὁθι- 
τηοίΐ δυηΐ. 

7. ΤΓΘΙΏΟΓ ΔΡΡΓΦΠ ΘΠ ϑὸθ : ἰδὲ ἀοϊογαβ υἱ ραγίυτγίοπε. 

8. ἴῃ δρί γι υϑδοιηθηῖὶ οοηΐδγ 8 ὩδΥοβ ἘΠΑΓΘὶβ. 
9. δίουϊ διιαϊ νίτημ, ἰ(8 οἱ Υἱάϊηγαδ ἑῃ εἰν δία Ποπιἑηὶ γΥἷτ- 

ἰαἴππι, ἰηῃ οἰ γαῖα οἱ ῃοδίσὶ : Πϑῦβ [υπἀδΥΐξ οδιὰ ἰῃ δδίοσ- 
ἢυ). δὲἑαρϑδαίπια. 

10. δυδβοορίηυβ, Ὠδυ8, τηϊβοτοογ δι ἴυδη) ἴῃ τρϑὰΐο 
Ρορυὶ]ὶ ἴυΐ. ᾿ 

11. δοουηάυπ) ποθ ἰπ0π|, Ὠ60.8, δἰο οἱ ἰδ} 08 'ἱπ ἤπια 
(ΟΓΓδ : ᾿υδι {18 ΡΙΘηΔ οεὶ ἀοχίογα ἰυᾶ. 

12. μοι πιοηδ δίου, ὀχβυϊοης 4126 δ μάδοεα ῥχγορῖίες 
ἰυάϊοίδ ἴυδ, Ποιμίπο. 

13. Οἰγουμπημάδίο δίοη, οἱ οοιηρίοοιἑηιὶπὶ ὁδπι, πδγγαία ἰὼ 
ἔυτγτὶθ8 6]0.8. 

14. Ῥοηΐία οογὰδ γεδίγδ ἴῃ υἱγίυ( οὐαβ, οἱ ἀϊβίτγί νυ 6 ἀο- 
[118 οἦυ8,, υἱ Θηδιγοῖί5 ἰῃ ργοφοηΐο δ ίοσα. 

15. Ουοῃίΐδηι ἢἰο 681 Πδ}8 ποδίογ ἰὴ δοίογηυμι οἷ ἴῃ βϑθοῦ- 
ἴθ} βϑβου]}ΐ, ἦρ50 Γοζοὶ Ὠ08 ἰῃ 82θου Δ. 

ΧΙΥ͂ΙΠ. 

Ι. ἴῃ ἥηεαχι, 8}1}8 ΟΥ̓ Ῥδδ! 08. 

2. Αὐάϊΐθ ἤδδο, ΟἸΏΠ68 βοηΐ68., δυυθυ5 ρογοίρὶῖα, οὔγηθϑ 
αὐὖἱ Πα [4118 ογθθηι, 

3. φυίχαο (ογγίψομρο οἱ Η}1}} ποι π,, ἰῃ ὑπυτ ἀϊγοβ εἰ 
ρδυρογ. 

4, ΟδΒ τηοῦηὶ ἰοχυσίογ βαρίθη δ, οἱ τηρ  δ|10 οοχὰϊς 
τηοὶ ἱπίο } Π οη ἴΔη. 

δ. [ΠΟ] 80 ἰῇ ραγαῦοϊδηι δυγοπιὶ πηθδηι, δρογίδηι ἰῃ 
ρδδι ἰοῦὶο Ῥγοροβὶ ἰΟΏ 6 ΠῚ πη ΔΠ). 

6. Ουγ (πο ῦοὸ ἰη ἀἶΐο τ] ὃ [ηἰχυΐί88 οδοδηθὶ πιοὶ εἰγοῦπν. 
ἀδθὶὶ π|6. 

7. Ουἱ οοηβάιπϊὶ ἰῃ Υἱγία!6 δυᾶ, οἱ ἰῃ τυ υπό αὐτὶ: 
αγιπι βυδηιπι σ]ογδηΐυΓ. 

8. Ἐτδίοῦ Ὠθὴ γοὐϊἱ, γοάϊπιοὶ ποπο» ΝΟ ἀδοὶ! ΠθῸ 
Ργορ ἰδιομοιη βυδη), 

9. οἱ ρῥγοιίίυιη γρἀθιρ[οηΐβ δηΐη)δο δ085. ἘΠ ἸΔΟΓΑΥΪ ἴῃ 
δοίογηυηι, 

10. οἱ νἱγϑῖ ἰη ἤἥποιῃ : 
{1. υοῃίδην ποη υἱά οἱ ἱπίογ αΠπῈ, οὐπη ν᾽ ἀογὶξ βδρίδωϊοβ 

τηογίθη68, δἰ Π}}}} ἱπδὶ ρθῃ5 οἱ βδίυ 8 ρογθυηί. Εἰ γοϊ συσηὶ 
δἰϊοηΐβ αἰ γ (188 8088, 

2. οἱ βορυϊογᾶ ϑογυπὶ ἀοιηυ8 ΘΟΓΠ ἰῃ δἰογηυπι, ἰδθοῖ- 
πδουΐα δογυπι ἰῃ Ῥιοβοηΐθῃ οἱ Ῥγοξεπίοπ), ἱπυοοδυύὀγαηξ 
Ὠοτΐη8 808 ἰῃ ἰθγτὶδ 80 }8. 

13. Εἰ Βοῆο ουπὶ ἰῃ ΠΟΏΟΓΟ 6886 ποὴ ἰῃ [6] 6χὶϊ: οοἸηρδ- 
Ταῖι8 6δὲ ᾿υπηοπί[8 ἱπδὶρίομ θυ8, οἱ δἰπι}}}8 ἰδοίαδ ἐβὲ ἢ|15. 



ἼΡΘΑΙΝΜ. ΧΙΙΧ. 
ΟΜ. Αὕὔτη ἡ ὁδὸς αὐτῶν σχάνδαλον αὐτοῖς, χαὶ μετὰ 
ταῦτα ἐν τῷ στόματι αὐτῶν εὐλογήσουσιν. Διάψαλ- 

α. 
15. Ὥς πρόδατα ἐν ἅδη ἔθεντο, θάνατος ποιμανεῖ 

αὐτούς. Καὶ χαταχυριεύσουσιν αὐτῶν οἱ εὐθεῖς τοπρωΐ, 
χαὶ ἣ βοήθεια αὐτῶν παλαιωθήσεται ἐν τῷ ἄδη ἐχ τῆς 

16. Πλὴν ὃ Θεὸς λυτρώσεται τὴν ψυχήν μου ἐχ χει- 
ρὸς ἅδου. ὅταν ἩΡΌΩΝ, ΠΝ οὐτος ἡ 

17. Μὴ φοθοῦ ὅταν πλουτήση ἄνθρωπος, καὶ ὅταν 
πληθυνθῇ ἡ δόξα τοῦ οἴχου αὐτοῦ. 

18. Ὅτι οὐχ ἐν τῷ ἀποθνήσχειν αὐτὸν λήψεται τὰ 
πᾶντα, οὐδὲ συγκαταδήσεται αὐτῷ ἣ δόξα αὐτοῦ. 

ι9θ. Ὅτι ἣ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ εὐλογηθή- 
σεται, ἐξομολογήσεταί σοι ὅταν ἀγαθύνης αὐτῷ. 

30. Εἰςελεύσεται ἕως γενεᾶς πατέρων αὐτοῦ, ἕως 
αἰῶνος οὐχ ὄψεται φῶς. 

Ὧι. Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὧν οὐ συνῆχε, παρασυνε- 
ὁλήθη τοῖς χτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις, καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς. 

ΜΘ΄. 

Ψαλμὸς τῷ ’Ασάφ. 

Ι. Θεὸς θεῶν Κύριος ἐλάλησε, καὶ ἐχάλεσε τὴν γῆν 
ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι δυσμῶν, 

ἃ. ἔχ Σιὼν ἣ εὐπρέπεια τῆς ὡραιότητος αὐτοῦ. 
8, Ὃ Θεὸς ἐμφανῶς ἥξει, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ οὐ πα-- 

ρασιωπήσεται: πῦρ ἐναντίον αὐτοῦ καυθήσεται, καὶ 
χύχλῳ αὐτοῦ χαταιγὶς σφόδρα. 

(. ᾿Προςχαλέσεται τὸν οὐρανὸν ἄνω καὶ τὴν γῆν δια- 
χρῖναι τὸν λαὸν αὐτοῦ, 

δ. Συναγάγετε αὐτῷ τοὺς ὁσίους αὐτοῦ, τοὺς διατι-- 
θεμένους τὴν διαθήχην αὐτοῦ ἐπὶ θυσίαις. 

6. Καὶ ἀναγγελοῦσιν οἷ οὐρανοὶ τὴν διχαιοσύνην αὐ- 
τοῦ, ὅτι Θεὸς χριτής ἐστιν, Διάψαλμα, 

η. Ἄχουσον, λαός μον, καὶ λαλήσω σοι, Ἰσραὴλ, 
χαὶ διαμαρτύρομαί σοι" ὃ Θεὸς ὃ Θεός σου εἰμὶ ἐγώ. 

8. Οὐχ ἐπὶ ταῖς θυσίαις σου ἐλέγξω σε, τὰ δὲ δλο- 
χαυτώματά σου ἐνώπιόν μου ἐστὶ διὰ παντός. 

9. Οὐ δέξομαι ἐχ τοῦ οἴχου σου μόσχους, οὐδὲ ἐχ 
τῶν ποιμνίων σου χιμάρους. 

10. Ὅτι ἐμά ἐστι πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ, 
χτήνη ἐν τοῖς ὄρεσι, καὶ βόες. 

11. Γἔγνωχα πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ 
ὡραιότης ἀγροῦ μετ᾽ ἐμοῦ ἐστιν. 

15. Ἐὰν πεινάσω, οὐ μή σοι εἴπω" ἐμὴ γάρ ἐστιν 
ἢ οἰχουμένη χαὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς. 

12. Νὴ φάγομαι χρέα ταύρων, ἢ αἷμα τράγων πίο- 
αι; 

ἣ 14. Θῦσον τῷ Θεῷ θυσίαν αἰνέσεως, καὶ ἀπόδος τῷ 
ὙΨίστῳ τὰς εὐχάς σου. 

15. Καὶ ἐπιχαάλεσαί με ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, χαὶ ἐξε- 
λοῦμαί σε, καὶ δοξάσεις με. Διά ἣν α. 

16. Τῷ δὲ ἁμαρτωλῷ) εἶπεν ὁ Θεός" Ἱνατί σὺ διηγῇ 
τὰ διχαιώματά μον, χαὶ ἀναλαμὄανεις τὴν διαθήχην 
μου διὰ στόματός σου; 

17. Σὺ δὲ ἐμίσησας παιδείαν, καὶ ἐξέθαλες τοὺς λό- 
Ἴους μου εἰς τὰ ὀπίσω. 

186. Εἰ ἐθεώρεις χλέπτην, συνέτρεχες αὐτῷ, καὶ 
μετὰ μοιχῶν τὴν μερίδα σου ἐτίθεις. 

ΨΕΤῸΒ ΤΈΒΤΑΝΕΝΤΌΝ. -- ἴ].Ψ 

τ} 
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14, Ηδο Υἱὰ ΠΠἸογα πη βοδηάδ] τη ἱρδί8, οἱ ροβίϑδ ἰῃ ὁγθ ϑὺ0 
Βοποαϊορηΐϊ. Φίαρεαίπια. 

156. δίουϊξ ΟΥ̓́Ο8 ἰῃ ἰῃίδγηο ῬΟδὶ(ὶ δυηϊ, ΤΟΓΒ ραϑοοῖ 608. 
ΕΛ ἀοπιπαδυπίιγ οἷβ ΓΘΟῖΪ Π8Δη6, οἱ δΔυχΧῚ υπἢ ΘΟ) γϑίθ- 
ΤΓαδοδὲ ἰὴ ἱῃίογμο ἃ ἰοῦ ΘΟγΌ.. 

16. Ὑογυπιίδιηθη ἤθυ8 τοάϊπηοὶ δηϊπηϑῆ) τηθᾶτ ἀ6 ἴδηι 
ἱπίογηϊ!, οὐπὶ δοοορογί 6. ϑέαρβαϊνια. 

17. Νὰ ζἰραυοιβ οὐπ αἶγᾳ8 (δοίυ8 ἔμογὶξ Ποῦο, οἵ οὐ 
Πρ ϊοδίδ [ἀρϑεὶϊ α]ογία ἀοπλα 8 οἦμ8. 

18. Ουοπίδηῃ ΟῚ Οὐπὶ τηογίοίυγ δυπγοῖ ΟἿΩηΐδ, ΠΟΖᾺ6 ἀ6- 

δοδηάδὶ ουπὶ 60 φἰογίᾶ ο͵υ.8. 
19. Θυοηΐδη) δηϊπηᾶ 608 ἰῃ Υἱΐδ 'ρ81089 θοπράϊοοίΓ, Θ0ἢ- 

Διοδὶταγ (1 οαπὶ Ὀοποίδοογίβ οἱ. 
20. [ηἰτοῖθ! ὑϑ4016 ἰῃ ῬΓΟΒΘηΐ68 ρϑίγυπι ΒυΟΓΌΠ, υὑ8406 

ἰῃ δοίογηυμι Πο0η Υἱάθὐῖ Ἰυπιθη. 
21. Ηοπιο οὐ ἰη Ποηοῦο 6886 Ὡοθὴ ἱπίο!]οχὲϊ,, ΘΟΠρδΓδ- 

ἰχ8 68ἱ ᾿υχηθη[18 ἱηδίρίοπ ἰθυ8, οἱ δἰ π}}}}8 δοῖυβ οδὶ {|118. 

ΧΙΙΧ, 

ῬεΔΙΤΩυ8 ἰρ6ὶ Δ δδρὶι. 

Ἷ. Ῥουδ ἀροζῦχη Ποιηίηυ8 Ἰοουΐυ8 68,, οἱ γοοδυὶὶ ἰθστδιη 
ἃ 8018 ογίαι υϑαυ6 δὰ οοοδϑυηι, 

2. Οχ ϑίοη βρϑοίθβ ἀδοογίβ 68. 
3. Ὅδυβ πηδηϊΐοδία υϑηΐοῖ, δυ9 ποβίον, οἵ ἢ δ] ΘΟ : 

ἰξη!8 ἰῃ σοῃδρθοία 608 ἀγάθδίϊ, οἱ ἰὼ οἰγουϊυ οἷ08 ἰοΠρ6- 
βἰΔ8 Ὑδὶἀἃ. 

4, Αἀγοοσδθὶϊ οαὐἴυπὶ βυγβυπι οἱ ἰδεγᾶπι ἀἰβοογΏ ΓῸ ρορυ- 
Ἰυτὴ δυυπι. ᾿ 

ὅ. σοηρτγορδία {1} βδῃηοίοδ οἷυδ, αυὶ ἀἰδροπυηί ἰδϑἰδιηθη- 
ἴυπ} 6}0}8 8006 Γ βδογοίδ. 

6. Εἰ δηηπηςδουηΐ οΟἹὶ ἰυδι {πὶ οἷ08, φυοπίδηη Ὠδυ8 
)υάοχ οδὶ, δὲαρβαίηια. 

7. Αὐυάΐ, ρορυ]υβ πηθυ8, οἱ ἸΙΟΤυδν {ἰὲ, Ιϑγδοὶ, οἱ (δβϑιΐ- 
βοδθον {ἰδὲ : θυ8 δου ἰυυ.8 620 δι. 

8. Νοη ἴῃ ᾿5δουῦὶ οὶ 8 ἰ18 ἀγρυδη) ἴθ, Βοϊούδυδβίδ δυΐοῃη 
ἴυδ ἴῃ σοῃδρθοίΐα 160 821 5ΘΠΊΡΟΓ. 

9. Νοη δοοίρίδιη ἀ6 ἀοηο ἴυἃ Υἱίι108, Ὠρ480 ἀδ σγερίθυ8 

10. Ουοηίδηι) τδ8 βυηΐ ΟἸΏ68 ᾿ο51|85 5}}γ85, ρϑοῦγᾶ ἰῃ 

τιοηςδυ8, οἱ ΠΟΥ͂68. ᾿ 
11. Οομηονῦ! ομμηΐᾶ γοἱδί 1 οἰ ΐ, οἱ δρθοῖο8 ἀρτὶ πιθοῦ 

68. 

12. 5ὶ δϑυγίογο, ὩΟΏ ἀϊοδηλ (ἰδὲ : πιϑὺβ 6βἰ δηΐπη οὐδ 
(στῶ οἱ ρἰοηἰίυἀο 6}08. 

13. Νυιμαυΐϊά χιδηάποδθο ΟΑΓΠ68 ἰδυγογθῶι, δὺυϊ βδησυΐὶ- 
ΘΠ) Πἰγοογυηι ροίδῦο ἢ 

14. Ἰτηπιοἷδ 60 βδογοίυπι ἰδυα 8, οἱ τοάάθ ΑἹ ἰβ δ᾽ π}Ὸ 
γοΐδ ἰυἃ. 

15. ἘΠῚ ἰηγοῦᾶ Π16 ἰη ἀΐο (εἰ θυ] αἰ ἰοὨ 8, οἱ ὀγυδη ἰ6, οἱ ἢο- 
ΠΟΥ βΟΔΌΪ8 26. Φίαρϑδαίϊηια. 

160. Ῥοροδίογὶ δυΐοιῃ αἰχὶΐ δου : ΟὔδΓο [τ ΘΏΔΓΓΔΒ υ.8ἰ- 
(128 Ὠγ)688, οἷ 488}8 ἰδϑίδιη)θηΐιπ) Ὡ,ΘΌ ΠῚ ΘΓ 05 ἰυυ}} 

17. Τὰ σογοὸ οὐἀϊδιὶ ἀϊβοὶ ρ  πδηὶ, οἱ ργο θοίδίΐ ΒοΓ ΠΟ 68 
1608 ΓΟΙΓΟΓΒΙΠΏ. 

(8. δὶ νἱάθθδϑ ἔυγοη,, ουγγοῦαϑ ουηλ 60, οἱ ουπὶ δαιι γί δ 
Ρογ οποπλ ἰυδη) ΡΟΠΟθ48. 

υ 
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19. Ἡ ὃ στόμα σου ἐπλεόνασε χαχίαν, καὶ ἢ γλῶσσά 
σου περιέπλεχε δολιότητα. Ἐπ 

20. Κοαθήμενος χατὰ τοῦ ἀδελφοῦ σου χατελάλεις, 
καὶ χατὰ “τοῦ υἱοῦ τῆς μητρός σου ἐτίθεις σχάνδαλον. 

21. Ταῦτα ἐποίησας, καὶ ἐσίγησα - ὑπέλαδες ἀνο-- 
μίαν, ὅτι ἔσομαί σοι ὅμοιος. ᾿Ελέγξω σε, καὶ παρα- 
στήσω χατὰ πρόςωπόν δον. 

42. Σύνετε δὴ ταῦτα, οἴ ἐπιλανθανόμενοι τοῦ Θεοῦ" 
μήποτε ἁρπάσῃ, χαὶ μὴ ἦ ὁ ῥυόμενος. 

48. Θυσία αἰνέσεως δοξάσει με, χαὶ ἐχεῖ ὁδὸς ἧ 
δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριον Θεοῦ. 

Ν΄. 

ι. Εἰς τὸ τέλος, ψαλμὸς τῶ Δαυὶδ, 2. ἐν τῷ ἐλθεῖν προς αὖ- 
τὸν Νάθαν τὸν προφήτην, ἡνίχα εἰςῆλθε πρὸς Βηρσαθδεέ. 

8. Ἐλέησόν με, ὃ Θεὸς, χατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, 
καὶ χατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰχτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ 
ἀνόμημά μου. 

4. Ἐπιπλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου, χαὶ 
ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου χαθάρισόν με. 

6. Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου νὼ γινώσχω, καὶ ἣ ἅμαρ- 
τία μου ἐνώπιόν μου ἐστὶ διαπαντός. 

8. Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον, καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου 
ἐποίησα" ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου, χαὶ 
νικήσης ἐν τῷ χρίνεσθαί σε. 

η. Ἰδοὺ χὰ ἷν ἀνομίαις συνελήφθην, χαὶ ἐν ἅμαρ- 
τίαις ἐκίσσησέ με ἣ μήτηρ μου. 

8. Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ 
χρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. β 

9. Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, χαὶ χαθαρισθήσομαι᾽ πλυ- 
νεῖς με χαὶ ὑπὲρ χιόνα λευχανθήσομαι. 

10. Ἀχουτιεῖς με ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλ- 
λιάσονται ὀστᾶ τεταπεινωμένα. 

11. Ἀπόστρεψον τὸ πρόςωπόν σου ἀπὸ τῶν ἅμαρ- 
τιῶν μου, χαὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. 

12. Καρδίαν καθαρὰν χτίσον ἐν ἐμοὶ, ὁ Θεὸς, καὶ 
πνεῦμα εὐθὲς ἐγχαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. 

13. Μὴ ἀποῤῥίψης με ἀπὸ τοῦ προςώπου σου, χαὶ 
τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιόν σου μὴ ἀντανέλης ἀπ᾽ ἐμοῦ. 

14. ᾿Απόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου, 
χαὶ πνεύματι ἡγεμονιχῷ στήριξόν με. 

ιῦ6. Διδάξω ἀνόμους τὰς δούς σου, χαὶ ἀσεθεῖς ἐπὶ 
σὲ ἐπιστρέψουσι. 

ι6. Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεὸς, ὃ Θεὸς τῆς σω- 
τηρίας μου ἀγαλλιάσεται ἣ γλῶσσά μου τὴν δικαιο- 
σύνην σου. δι 

17η. Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου 
ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. 

14. Ὅτι, εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωχα ἄν " ὁλοκαυτώ- 
ματα οὖχ εὐδοχήσεις. 

19. Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν 
συντετριμμένην χαὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐχ ἐξου- 
δενώσει. 

20. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοχία σου τὴν Σιὼν, 
καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 

21. Τότε εὐδοχήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν 
χαὶ ὁλοκαυτώματα τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστή- 
ριόν σου μόσχους. 

ΤΑΛΜΝ. Ν΄. 

19. ΟΒ ἰαυτ δϑυπάδγ! πα} 8, οἱ ᾿ἰίῆσυδ ἴυ8 οοηςοίη- 
ΠϑΡδί ἀοϊοπἰ(ίοΠ]. 

20. δοάθῃβ δάυθιβιβ [γαΐίγοσῃ ἰυυη Ἰοχυοθαγὶβ, οἱ δάγου- 
8118 {ΠΠϊ π. πηδίγί 8 ἴπ85 ροΠ 6 }}88 δοδῃάδὶυ). 

21. Ηξο (δοἰδίϊ, οἱ ἰδοι! : δυδρίοδί!8 68 ἐη!χυϊ δίοι, φυοᾷ 
ΘΓῸ {{0ὲ 5' 1118. Αγζυδη ἰ6, οἱ βἰδίυδηι οσπίγα δοίοε ἰθδΔπι. 

42. Ιηἰ6}]Ἰσὶ 6 υἱαυθ μας, χυὶ οὈ ἐν ἰϑοϊ πηΐ Ῥδύτῃ : 6 
4υδηᾶο ταρίδί, οἱ ποῃ δῖ αυΐ ογὶ ρίδϊ. 

43. δδογηϊοίαπι ἰδυΐϊ8 Ποηου Ποδὶῖ τη6, οἱ {ΠΠ|᾿ὸ ἰἴοτ 40 
οδβίρηδῃ {1 88] υἴατο οὶ. 

Ι,. 

Ι. ἴπ ἄποπι, Ὀ581τηὰ5 ἰρ5ὶ Ὡανϊὰ, 2. οὐτῇ νϑηϊΐ δὰ δαπι 

Ναΐπδῃ, φυδηδο ἑηίΓδΥΠ δὰ ΒΟυβαρθα. 

3. Μίβογογο πηοὶ, θ 6.8, βοουπάμπ) δ ρΉ 81 Ὠλβογ οογάΐδτη 
ἴυδηλ), αἱ δοουπάυηι τ] ἰυἀϊ Ποῖ μι βογί(ἰο απ) ἰυδγάχῃ 
ἀοἰο ἱπίχυϊαἰδτη τηθᾶηι. 

4, ΑἸρ] 8 ἰαγὰ π)6 8} ἰηἰ χυϊ (46 πγη68ἃ, αἱ ἃ ροςοδῖο Π)6Ὸ 
τηυηδ ΠΊ6. 

δ. Ουοηίδηι ἰπἰ συ (8ίδπ Πη68Π}) 60 οοσῆοϑοο, οἱ ροοσδίυπι 
[Π600Π| ΟΟΓΔΙ Π1Ὶ6 6δ Β6ΙΏΡΕΓ. 

6. Τίδὶ 501] ρϑοοδΥ!, οἱ πῃδῖυπὶ οογδῃ) (6 [δε : υἱ 5 - 
ΟΟΓ8 ἰῃ δοσεηοηΐδυβ (υἷδ, οἱ νἱῃοδβ οὐ ᾿υἀϊοαγί8. 

7. Ἐσοδ οπίηι ἴῃ ἰηἰχυ (ἰϊ1.8 οΘοποορίυ8 δυτη, οἱ ἰῃ ρεῖ- 
ὁδι5 οοπορρὶΐ Π16 τπηδῖογ πηθἃ. 

8. ΕΠΟ6 οηΐῃ γυογϊδίοπη) αἰακίϑιὶ, ἱποοείδ οἱ οοου]Ἕδ 
ΒΑΡ ΘΠ 186 υ5 πηληϊ[6βίδϑιϊ ΠΔ}}}]. 

9. ΑΒΡΟΓΒΟβ πι6, Ποηλΐηθ, ἢ γ5800Ρ0, οἱ ΠΑ ΡΟΓ : ἰδγὰ- 
Ὀ15 Πη6 οἱ ΒΡ6Υ πἰνϑ ἀ6 ΔΙ Δ ΠῸΓ. 

10. Αὐάΐγο π)6 λοί68 οχϑυ  αἰοπθῃ) οἵ [66 {{{18Ππ}, 6χ δ} 8- 
Βυηί οϑ88 [)0}}Πἐ}4[8. 

11. Αγοσγίο (δοίδι ἴυδηη ἃ ρθοῦδί 8 πηθὶϑ., οἴ ΟΊ 6 5 ἰηΐ- 
αυϊϊαῖο5 πλ688 ἀοἷο. 

12. Οογ πηυπάυπι οΥΘᾶ ἰῃ Π16, Ὠδ608, δἷ βρίαπιὶ γοοίυΠ) 
ἱπηοΥἃ ἰῃ Υἱϑοογί 18 Πγδἰδ. 

18. ΝᾺ ῥγο)οίδθ π)6 ἃ δοίβ ἴυᾶ, οἱ δρί [πὶ βδηοίθῃηι 
ἀυτ πα διιΐδγαϑ ἃ Π|6. 

(4. Βοάάθ πϊπΐ οχϑυ  δἰϊοηθη) 88] υἱδγὶδ ἰυἱ, οἱ δβρί τυ 
ὈΓ μοῖρα]! οοπἢγτηᾶ ἢϊ6. 

15. οοοῦο ἰπίᾳυοβ γΥἱᾶβ ἴι88, οἱ ἱπηρ ΐ δά ἰ6 οοητοσίοηίητν. 

16. 1Πἰθοτα πιὸ ἀ6 βδησυϊηΐ νι, Π6118, Ὠ6Ό8 ᾿Β8 1115 Πγ686 : 
ΘΧβυ Δ011 ηρσυδ μλ68 }υ51}{18π| ἰυδηη. 

17. Ὀοτηΐπα, ἰδ ΐα τη68 ἀρογίθβ, οἵ ὁ8 ποῦ δ υη 8811 

ἰδυάρπ ἰυλπη,. 
18. Ουοηΐδηι, 8 το] υΐ5865 βδογβοίαπι, ἀοάΐβϑοιη υὔχυο : 

Ποϊοοδυδβι8 πο. ἀαοοἰΔ ΝΟ ΓΪ 8. 
19. ϑδογ ποίη 60 βρί γίυ5 οοηΓ θυ Ϊδῖυ8, οοΥ οοηίγ ;πὶ 

οἱ Ἰνυπι ] δῖυπι ὨδυΒ ποη ἀδϑρίοἰοί. 

40. Βοηίχης ἴδε, Ἡοπιίησ, ἰῃ θομηδ γοϊυπίδίο ἴσἃ δίοῃ, υἱ 
ϑραϊορηίυν πιυγὶ 76 ΓΌ 3816 1). 

41. Τῦπο δοοορίδι 8 5δογ οί υπὶ [8{{1{|85, οὈ]διοποῖαι εἰ 
μοϊοοδυδίδ : ἰυῆς ἱπιροποηϊ δυρονῦ διίᾶγο ἰυυμ Υἱ[0]05. 



ῬΘΑΙΜ. Π111. 

ΝΑ΄. 

1. Εἰς τὸ τέλος συνέσεως τῷ Δαυὶδ, 4. ἐν τῶ ἐλθεῖν Δωὴκ τὸν 
ἰδουμαῖον, καὶ ἀναγγεῖλαι τῷ Σαοὺλ, καὶ εἰπεῖν αὐτῷ " 
ἧλύε Δαυὶδ εἰς τὸν οἶκον ᾿Αδιμέλεχ. 

8. Τί ἐγκαυχᾷ ἐν χαχία, ὃ δυνατὸς ἀνομίαν: 
4. “Ὅλην τὴν ἡμέραν ἀδιχίαν ἐλογίσατο ἣ γλῶσσά 

σου" ὡςεὶ ξυρὸν ἠκονημένον ἐποίησας δόλον. 
6. Ἠγάπησας χαχίαν ὑπὲρ ἀγαθωσύνην, ἀδιχίαν 

ὑπὲρ τὸ λαλῆσαι διχαιοσύνην. Διάψαλμα. 
6. Ἠγάπησας πάντα τὰ ῥήματα χαταποντισμοῦ, 

γλῶσσαν δολίαν. 
ἡ. Διὰ τοῦτο ὃ Θεὸς χαθέλοι σε εἷς τέλος, ἐχτίλαι 

σε χαὶ μεταναστεύσαι σε ἀπὸ σχηνώματος, καὶ τὸ ῥί- 
ζωμά σου ἐχ γῆς ζώντων. Διάψαλμα. 

8. Καὶ ὄψονται δίκαιοι χαὶ φοθηθήσονται, καὶ ἐπ᾽ 
αὐτὸν γελάσονται χαὶ ἐροῦσιν. 

9. Ἰδοὺ ἄνθρωπος ὃς οὐχ ἔθετο τὸν Θεὸν βοηθὸν αὐ- 
τοῦ, ἀλλ᾽ ἐπήλπισεν ἐπὶ τὸ πλῆθος τοῦ πλούτου αὐτοῦ, 
χαὶ ἐνεδυναμώθη ἐπὶ τῇ ματαιότητι αὐτοῦ. 

ιο. ᾿γὼ δὲ ὡςεὶ ἐλαία χατάχαρπος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ 
Θεοῦ, ἤλπισα ἐπὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν αἰῶνα χαὶ 
εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 

11. ᾿Εξομολογήσομαί σοι εἰς τὸν αἰῶνα ὅτι ἐποίη- 
σας, χαὶ ὑπομενῶ τὸ ὄνομά σου, ὅτι χρηστὸν ἐναντίον 
τῶν ὁσίων σου. 

ΝΒ'. 

Εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ Μαελὲθ συνέσεως τῷ Δαυίδ, ᾿ 

ι. Εἶπεν ἄφρων ἐν χαρδία αὐτοῦ: Οὐχ ἔστι Θεός. 
3. Διέφθειραν, καὶ ἐδδελύχθησαν ἐν ἀνομίαις, οὐχ 

ἔστι ποιῶν ἀγαθόν. 
8. Ὃ Θεὸς ἐχ τοῦ οὐρανοῦ διέχυψεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς 

τῶν ἀνθρώπων, τοῦ ἰδεῖν εἰ ἔστι συνιῶν, ἢ ἐχζητῶν τὸν 
Θεόν. 

4. Πάντες ἐξέχλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν᾽ οὐχ ἔστι 
ποιῶν ἀγαθὸν, οὐχ ἔστιν ἕως ἑνός. 

δ. Οὐχὶ γνώσονται πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνο- 
μίαν, οἱ χατεσθίοντες τὸν λαόν μου βρώσει ἄρτου; 

6. Τὸν Θεὸν οὐχ ἐπεχαλέσαντο, ἐχεῖ ἐφοδήθησαν 
πὐδῳ οὗ οὐχ ἦν φόδος ὅτι ὁ Θεὸς διεσχόρπισεν ὀστᾶ 
νϑρωπαρέσχων ᾿ κατησχύνθησαν, ὅτι ὃ Θεὸς ἐξουδέ-- 

νωσεν αὐτούς. 
7. Τίς δώσει ἐχ Σιὼν τὸ σωτήριον τοῦ Ἰσραήλ; Ἔν 

τῷ ἀποστρέψαι Κύριον τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ λαοῦ αὐὖ- 
τοῦ, ἀγαλλοἑσίται Ιαχὼδ χαὶ εὐφρανθήσεται Ἰσραήλ. 

ΝΙ". 

1. Ἑὶς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις συνέσεως τῷ Δαυὶδ', 2. ἐν τῷ ἐλθεῖν 
τοὺς Ζειφαίους, καὶ εἰπεῖν τῷ Σαούλ᾽ Οὐχ ἰδοὺ Δαυὶδ' 
χέχρυπται παρ᾽ ἡμῖν: 

8. Ὁ Θεὸς, ἐν τῷ ὀνόματί σου σῶσον με, καὶ ἐν τῇ 
δυνάμει σου κρῖνόν με. 

«. Ὃ Θεὺς, εἰςάχουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι 
τὰ ῥήματα τοῦ στόματός μου. 

6. Ὅτι ἀλλότριοι ἐπανέστησαν ἐπ᾽ ἐμὲ, καὶ οτ α 
ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου. οὗ προέθεντο τὸν Θεὸν ἐνώ-᾿ 
πιον αὐτῶν. Διάψαλμα. 
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1. 

1. ἴ δηδ ἰηςο]]οεῖπ5 ἐρεῖ Ὠδνίἃ,, 4. οὔπὶ νϑηϊξ οθο [Δ- 

ΤΌΒ, οἱ δηηυηίίανίἐ 8401}, οἱ αἰχὶϊ οἱ : Ψϑηιμ αν ἴῃ 

ἀοπιυμι ΑἸ 6] 66}. 

3. Ουἱὰ ρ]ογίαγί8 'ῃ Π8}}|8ἃ., μοΐδι5 ἰηἰφυ 69 
ά. Τοίδ ἀἰα ἰηυ δι ἰδπὶ οορίίανἱ! Πἰησυα ἐθᾶ : βίοι! ὨοΥἃ- 

ουϊὰ δουίδ (δοίβιὶ ἀο] θη). 

δ. ὨὈϊ]οχίβιϊ τ] }8πΔ ΒΌΡΟΓ Ὀοηϊση δίοιηι, ἰηϊ χα  (Δίθηλ 
τηδρὶβ αυδη) ἰοχυΐ φ᾿αυϊαῖεςπι.  ἰαρδαίηια. 

6. ὨΙοχίϑι! ομμηΐα γοῦθᾶ ργθο ρ ἰδ ἰοηΐ5, ἰσαδη) ἀ010- 

Βδιη. 
7. Ῥιορίογοι Ὦθυ8 ἀοδίγυδί [6 ἰῃ ἤποαι, ΘὙο]]δὶ ἴθ οἱ 

ομΐσγοι ἴα ἀ6 ἰΔθογηδου]ο, οἱ γϑάϊοοηλ ἰ18Ππ| ἀ6 ἴσγγὰ υἱ γοη- 
(1. Φίαρεαϊπηια. 

8. Εἰ νἱἀθῃυπί ἰαϑ8ι1 εἰ ἱππορυηῖ, οἵ ΒΌΡΟΓ οὐχ του ηηϊ 
οἱ ἀϊερηῖ : 

9. ἘσΟδ ὨΟΙΏΟ αὖ πο ροδυΐϊΐ Ποῦυγὰ δα) ΓΟ ΒΌΌΠ), 
50 ΒρΟΓΑΥΪ ἰῃ τυ υἀΐηα αἰγ  ἰᾶγυπ) δυδιυμα, δὲ Ὀγϑονᾶ- 
Ἰυϊΐ ἰῃ νδηϊδίθ βυ. 

10. Εφο δυΐοιι βἰουΐ οἰϊνα (γυοι γα ἰη ἀοηλο Ὠσὶ, 8Ρ6- 
ΤΑΥΪ ἴῃ τρἰϑογοογάϊα οὶ ἰῃ οἰθγηαπ οἱ ἰῃ βερουϊυμ Βθου ὶ. 

11. ΟομΒίοΡον ἘΡὶ ἰῃ βορου]υη φαΐα (δοἰδίὶ, οἱ ἐχρϑοίδθο 
ποιηθῶ ἰπ6η}, φυοηΐδηλ ὈΟΠυ ΠῚ 68ὲ ἰῃ Θομϑροοῖι ΒΔ ΠΟΙ ΟΓΌΙΩ 
[ὈΟΓΊΠΙ. 

μ|. 

ἴῃ ὅποι ὉγοῸ Μδο]οἢ ἰο(6]]οοἴα8 Ἰρδὶ Ὠαγυϊὰ. 

1. Ὀἱκίξ ἰπδίρίθηβ ἱῃ οογὰθ δὺο : Νοη δϑὶ Πθυ8. 
2. Οοιτυρογυηὶ, οἱ ΔΡΟΠιπαρὶο8 (δοὶΐ βαῃΐ ἰῃ ἰηἰᾳυϊίαι!- 

δυ8, δοῃ οδἰ αυὶ ἰΔοἰδὶ ΒΟοΠυπ,. 
8. Πουβ ἀδ οἷο ργοβροχίϊ ΒΌΡοΓΥ 108 ποπιίηυτη, οἱ γἱ- 

ἀδδὶ βἱ δὲ ἰπι 6] σθηβ, δυϊ γοαυΐγοῃδ δύῃ. 

4. ΟἸη68 ἀροϊδυογυηξ, βίη} ἱηθ {1168 δοίὶ δαῃξ : ποὴ 
68ὲ χυὶ (Δοϊαὶ Ὀοηθτη, Ὠθη 68 υ9406 δὰ υηυπ. 

5. ΝΟΠΏ6 βοϊθηΐ Οἤλη68 4υἱ Ορογδηίογ ἰηἰαυϊδίοπι,, χαυΐ 
ἀσογογδηΐ ρΙ Ρο τθδηὶ οἷδο ῥδηΐ8 ἢ 

6. δυπὴ 0η ἱηγοοδυογυηΐ, ἰδὲ {ἰππθογυηΐ {ἰπογο υδὶ 
ὩΟῚ οΥδΐ ΕἸΠΟΣ : φυοπίδηι 6118 ἀἰβϑί ραν! ο688 δϑογύμῃ χαὶ 
Βοιηϊηΐθα8 ῥἰδοθηΐ : οοηαϑὶ δυηῖ, χφυοηῃΐδηι Ὠδιβ ΒργοΥϊ 

608. 
Ἴ. Ουἱᾳ ἀδρὶϊ οχ βδίοῃ βδιυἱᾶγο [8Γ86]} [η δυογίθηο 1)0- 

ηΐηυ5 οδρίϊν ἰδίοτι ΡΟΡῸ] ΒΌϊ, ὀχϑυ Δ 011 ΖΔ000 οἱ [εοἰδ οἰ Ὑ 
15γ86}. 

{πη|. 

1. Τὴ ὅποι, [ἢ ὨνΤΏη18 [η6]] οἴ Ὡανίὰ, 3. συπὶ νοϑηΐκεοηί Ζ1- 

Ῥδαὶ, οἱ ἀἰχίβϑοηϊ δὰ 580] : ΝοῦΠθ 000 Ὠανίἃ δρϑοοηάϊ 8 

δῖ δρυὰ 2067 

3. ΠοῦΒ, ἰῃ Ὠοιηΐη6 ἰ00 ΒΑ Ι γυλ 16 ἴΔ0, οἷ πῃ Υυἱγίαϊς ἴυἃ 
᾿υάϊοδ Π6. 

4, δι, ΘΟχϑιιὰΐ ογα ΟΠ 1 τ 68π|, ϑυγίθυϑ Ῥαγορο το θὰ 
οτἕβ πρὶ. : 

δ. Ουοηίΐδῃηι αἰϊεηὶ ἰηϑυττοχογυηί δάνθγδυτ πιὸ, οἷ (ογίο8 
γυξβι σογιηΐ ΔΗ Δ) Π68Π}. 0 ργοροδϑυθγιπΐί Ὠδυῃ) ἰῃ 

. ΘΟΏΒΡΘΟΙΪ δυο. δ ὲέαρδαϊηϊα. 
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6. Ἰδοὺ γὰρ ὃ Θεὸς βοηθεῖ μοι, καὶ ὃ Κύριος ἀντι- 
ἀπ τῆς ψυχῆς μου. 

7. Ἀποστρέψει τὰ χαχὰ τοῖς ἐχθροῖς μου, ἐν τῇ ἀλη- 
θεία σου ἐξολόθρευσον αὐτούς. 

8. Ἑχουσίως θύσω σοι, ἐξομολογήσομαι τῷ ὀνόματί 
σου, Κύριε, ὅτι ἀγαθόν. 

9. Ὅτι ἐχ πάσης θλίψεογ( ἐῤῥύσω με, καὶ ἐν τοῖς 
ἐχθροῖς μου ἐπεῖδεν ὃ ὀφθαλμός μου. 

ΝΔ'. 

1. Ἑὶς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις συνέσεως τῷ Δαυίδ, 

4. ᾿Ενώτισαι, ὃ Θεὸς, τὴν προςευχήν μου, χαὶ μὴ 
ὑπερίδῃς τὴν δέησίν μου" 

8. προχέει μοι, καὶ εἰςάχουσόν μου. ᾿Ελυπήθην ἐν 
τῇ ἀδολεσχίᾳ μου, καὶ ἐταράχθην 

4, ἀπὸ φωνῆς ἐχθροῦ, χαὶ ἀπὸ θλίψεως ἁμαρτωλοῦ᾽ 
ὅτι ἐξέχλιναν ἐπ’ “μὲ ἀνομίαν, καὶ ἐν ὀργῇ ἐνεχότουν 

οι. 
ὴ 6. Ἢ χαρδία μου ἐταράχθη ἐν ἐμοὶ, χαὶ δειλία θα- 
νάτου ἐπέπεσεν ἐπ᾽ ἐμέ. 

«. Φόθδος καὶ τρόμος ἦλθεν ἐπ᾽ ἐμὲ, καὶ ἐκάλυψέ με 
σχότος. 

η. Καὶ εἶπα: Τίς δώσει μοι πτέρυγας ὡςεὶ περιστε- 
ρᾶς; καὶ πετασθήσομαι χαὶ χαταπαύσω. 

8. ᾿Ιδοὺ ἐμάχρυνα φυγαδεύων, χαὶ ηὐλίσθην ἐν τῇ 
ἐρήμῳ. Διάψαλμα. 

9. Προςεδεχόμην τὸν σώζοντά με ἀπὸ ὀλιγοψυχίας 
χαὶ χαταιγίδος. ᾿ 

10. Καταπόντισον, Κύριε, χαὶ χαταδίελε τὰς γλώσ- 
σας αὐτῶν, ὅτι εἶδον Εἰ να καὶ ἀντιλογίαν ἐν τῇ πόλει. 

η. Ἡμέρας χαὶ νυχτὸς χυκλώσει αὐτὴν ἐπὶ τὰ τείχη 
αὐτῆς, ἀνομία χαὶ πόνος ἐν μέσῳ αὐτῆς, 

ι4. χαὶ ἀδικία, χαὶ οὐχ ἐξέλιπεν ἐκ τῶν πλατειῶν 
αὐτῆς τόχος χαὶ δόλος. 

13. Ὅτι, εἰ ἐχθρὸς ὠνείδισέ με, ὁπήνεγχα ἄν καὶ 
εἰ ὃ μισῶν ἐπ᾽ ἐμὲ ἐμεγαλοῤῥημόνησεν, ἐχρύδην ἂν 
ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

14. Σὺ δὲ, ἄνθρωπε ἰσόψυχε, ἡγεμών μου χαὶ γνωστέ 
3 

156. ὃς ἐπιτοαυτὸ ἐγλύχανας ἐδέσματα, ἐν τῷ οἴχῳ τοῦ 
Θεοῦ ἐπορεύθημεν ἐν ὁμονοία. 

16. ᾿Ελθέτω θάνατος ἐπ᾽ αὐτοὺς, χαὶ χαταθήτωσαν 
εἰς ἄδου ζῶντες " ὅτι πονηρία ἐν ταῖς παροιχίαις αὐτῶν, 
ἐν μέσῳ αὐτῶν. 

175. Ἐγὼ πρὸς τὸν Θεὸν ἐχέχραξα, χαὶ ὁ Κύριος 
εἰσήκουσέ μου. 

156. Ἑσπέρας χαὶ πρωΐ χαὶ βεσημόρίας διηγήσομαι 
χαὶ ἀπαγγελῶ, καὶ εἰςαχούσεται τῆς φωνῇς μου. 

19. Λυτρώσεται ἐν εἰρήνη τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τῶν 
ἐγγιζόντων μοι, ὅτι ἐν πολλοῖς ἦσαν σὺν ἐμοί. 

40. Εἰςαχούσεται ὃ Θεὸς χαὶ ταπεινώσει αὐτοὺς, ὃ 
ὑπάρχων πρὸ τῶν αἰώνων. Διάψαλμα. Οὐ γάρ ἐστιν 
αὐτοῖς ἀντάλλαγμα, χαὶ οὐχ ἐφοδήθησαν τὸν Θεόν. 

41. Ἐξέτεινε τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐν τῷ ἀποδιδόναι, 
᾿Εδεδήλωσαν τὴν διαθήχην αὐτοῦ, - 

“2. διεμερίσθησαν ἀπὸ ὀργῆς τοῦ προςώπου αὐτοῦ, 
καὶ ἤγγυτεν ἣ χαρδία αὐτοῦ. Ἡπαλύνθησαν οἷ λόγοι 
αὐτοῦ ὑπὲρ ἔλαιον, καὶ αὐτοί εἶσι βολίδες. 

ΤΑΛΜ. ΝΔ'. 

6. ΕοοΘ οηἰπὶ Ὠδυ8 δάϊυγναϊι πι6, εἱ ὨοπνηΠ8 βυϑορῃίοῦ οδὶ 
δηΐπηδ 686. 

7. Αγογίοι πλ]8 ἰῃ οἶδ πηοὶβ, ἴῃ γογίαίθ ἔπ ἀϊδρογὰδ 
1108. 

8. Ὑοϊυπίδγία 58δοῦϊποδθο (ἰὴ, ΘΟμΠΙΘΌΟΓ πομχπὶ ἴυο, 
Βομιίηθ, φυοπίδη) ΟΠ. 681. ᾿ 

9. Ουοηΐδπι χ οηιηὶΐ {τυ !δίΐοπα οείρυϊδιϊ πο, οἱ δυροῖ 
ἰηἰπλῖϊο08 Π2608 ἀσδροχίξ οὐ] 8 ΠΠ618. 

ΗΥ͂. 

1. ἴη ἤἥηρῃι, ἰῃ Ὠγτηη18 [η[6]]θοΐταϑ ἰροὶ Ὀαυϊὰ, 

Ἅ. Ἐχϑυὰϊ, 6118, ΟΥΓΔΙΪΟΠ6ΠῚ Π268Π1. οἱ η6 ἀδϑροχοσὶβ ἀ6- 
ΡΓΘΟΔΙΪΟΠΟΙῚ ΤΘΔΠ : 

8. ἱπίῤηάο αἱ ΐ, οἱ ὀχδυὰϊ πγ6. σοπίγϑἰδία8 βυπὶ ἴῃ ἀχοῖ- 
οἰϊδιίοηθ τηθᾶ, οἱ ὁοπίυγθαῖαδ βυηιὶ ᾿ 

ά, ἃ Υ008 ἰηϊπηϊεὶ, οἵ ἃ (γἰδυϊδίίοπο ροοσδίογίβ : φυοῃΐίδηι 
ἀδοϊανογυηΐὶ ἰῃ π6 ἰηἰαυϊίδίοιμ, οἱ ἰῃ ἱγὰ τηοϊοδίΐ ογδηΐ 
ΤΩ. 

5. ΟΟΥ τθυπηλ οοπίηγδίαπι οδἱ ἰῃ Πγ6, 6 [ΟΓΤ,ἑ 0 τοΥ δ 
ΟΘΟἰ αἰ ϑυρ6γ ηι6. 

6. Τίμλον οἱ ἸΓΌΠΔΟΓ υοηογυηΐ βυρογ π16, οἱ οοπίοχοσιηὶ 
Ιη6 ΘΟ ῦΓρο. 

7. ΕΠ ἀϊχὶ : Ουἱδ ἀδϊξ τ} ΡΟ πη 85 βἰουϊ ΘΟ]υπ ἶ)66 ἢ οἱ 
γΟΪ8 00 οἱ γοχυΐϊοδβοδῃι. 

8. ΕδοΒθ οἰοηρσυὶ [Ὀρίοηβ., οἱ τηδησὶ ἰῃ 580]  ἀΐπ6. Φέα- 
ρϑαίπια. ᾿ 

9. Εχϑροοΐδ δι ουγ 4] Π16 Β] γυΠ) (ΔοοΓγοῖ ἃ ρυ δ᾽ ΠΔηϊηγ!- 
ἰδῖο οἱ ἰδπηροϑίδίαθ. 

10. Ργαεὶριία, οπιίπα, οἵ αἰνὰ ᾿ΐησυδβ οογαπι, 400- 
πἰδη Υἱ] ἰηἰφυ!δίθιη οἱ σοηϊγδαϊο[οποη ἰη εἰν! αἴ6. 

11. ὨΪδ δὸ ῃοσία οἰγουπ)άδϊ! Θ8Π) Βυρ6Γ ὨΔυΓΟΒ 63, ἰηΐ- 
αφυϊίαβ οἱ ΙΔῦογ ἰῃ πιραϊο 6}15, 

12. οἱ ἱη) 5614, οἱ ἤοη ἀοίδοϊ! ἀ6 ρμἰαίοἰβ 68 υϑατὰ οἱ 
ἀο]υ8. ᾿ 

13. Ουοῃίδιη, 58ἱ ἰπ᾽ πλῖσι15 ΘΧργογδβϑαί Πλ 1, ΒΒ 5[615- 

86Π1 υἱχμιι6 : οἱ ἱ ἰ8 φυὶ οὐδγαῖ βΌΡΟΓ πιὸ οἰδρηᾶ Ἰοσυῖϊα8 
(υἱβθοῖ, Δυϑοοηἀἰββοῖ πη υ[406 δὉ 60. 

14. Τὰ γόσζο, Ποῖο πη8Π}}9, ἀυχ Πγ6118 οἱ ὨΟΐι.8 τηθῦ8, 

5. αυὶ 5Βἰπηυ] ἀυ}0 658 οδρίθθδβ οἱ οΦ, ἰῃ ἀοῃιο 6 διθα- 
Ἰαν 8 οὐ ΘΟΠ86Ώ8ι:. 

16. οηίδὶ ΤΏΟΓΒ ΒῈΡ6Υ 1108, οἱ ἀδβοδηάδηϊ ἰῃ ἰῃ(οΓου πὶ 
Υἱνϑηίοϑ : χυοηΐδιη ποχυΐίΐδ ἰῃ ΠΟΒρ 18 θογαπι, ἴῃ πιϑὰϊο 
ΘΟΓΌΠΙ. 

17. Εδο δὰ Ὀουμπ οἰδηπιᾶνὶ, οἱ οχηΐηυδ ὀσχϑυαϊυἱῖ πι6. 

18. ὝΘΦθΡΟΓΟ οἱ 806 οἱ ποτὶ ἀΐα ὨΔΥΓΔῸΟ οἱ δῃηηυηῖίδθο, 
οἵ ὀχδυάϊν γοσδπὶ Ππη6 8). 

19. ποάϊπιοῖ ἰῃ μδοδ δηϊπηδη) ΠΔ6 81} ἃ} [ν͵8 40] ἃρριορὲῃ- 
αδηϊ πἰΠὶ, ΄υοηίδπ) ἴῃ Π}}}{18 Ἔγδΐ ΠΘΟΏΠ,. 

40. Εχδυάϊοϊι Πδυ8 οἱ ἢ ΠΔ0}} 1105, φυὶ 651 δηΐθ βερουϊδ. 
Ῥὶαρεαΐπια. Νοιι οηΐηι 6δὲ {1118 οοπιπιυϊδίίο, οἱ ποὴ {ἰπ86- 
τυῦΐ Ποῦπι. 

21. Ἐχίοηάὶϊ τηδηστ βυδη) ἰῃ τοι θυ πο. (ΟΠ ΔΙΪΏΔΥΘ: 
τυηί (οδἰδηγχρηΐυπ) ο}08, 

42. αἰν δὶ ϑυπί δ ἱγὰ συ] οἷαβ, 6ἴ Δρργορίηαυδυὶξ οὐ 

1118. ΜΟΙ Εἰ δυηΐ δογπΊ0ἢ}68 6.8 906 οἰδυηι, οἱ ἱρϑὶ δυδὶ 

ἰλουϊδ. 



ῬΘΑΙΝΜ. 

43. ᾿Ἐπίῤῥιψον ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμνάν σου, χαὶ 
αὖτός σε διαθρέψει“ οὐ δώσει εἰς τὸν αἰῶνα σάλον τῷ 
δικαίῳ. 

44. Σὺ δὲ, δ Θεὸς, χατάξεις αὐτοὺς εἰς φρέαρ διαφθο- 
ρᾶς" ἄνδρες αἱμάτων καὶ δολιότητος οὐ μὴ ἡμισεύσωσι 
τὰς ἡμέρας αὐτῶν, ἐγὼ δὲ ἐλπιῶ ἐπὶ σὲ, Κύριε, 

ΝΕ,. 

1. Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τοῦ λαοῦ τοῦ ἀπὸ τῶν ἁγίων μεμα- 
χρυμμένου, τῷ Δαυὶδ' εἰς στηλογραφίαν, ὁπότε ἐκράτησαν 
αὐτὸν οἱ ἀλλόφυλοι ἐν Γέθ. 

ἃ. ᾿Ελέησόν με, ὃ Θεὸς, ὅτι χατεπάτησέ με ἄνθρω- 
πος, ὅλην τὴν ἡμέραν πολεμῶν ἔθλιψέ με. 

8. Κατεπάτησάν με οἵ ἐχθροί μου ὅλην τὴν ἡμέραν 
ἀπὸ ὕψους ἡμέρας, ὅτι πολλοὶ οἱ πολεμοῦντές με 

4, φοδηθήσονται᾽ ἐγὼ δὲ ἐλπιῶ ἐπὶ σοί. 
6. Ἔν τῷ Θεῷ ἐπαινέσω τοὺς λόγους μου, ὅλην τὴν 

ἡμέραν ̓  τῷ Θεῷ ἤλπισα, οὐ φοδηθήσομαι τί ποιήσει 
οἱ σάρξ. 

᾿ 6. Ὅλην τὴν ἡμέραν τοὺς λόγους μου ἐδδελύσσοντο, 
χατ᾽ ἐμοῦ πάντες οἱ Ἧι. δμθηζι αὐτῶν εἰς χαχόν. 

η. Παροιχήσουσι χαὶ χαταχρύψουσιν αὐτοὶ, τὴν 
πτέρναν μου φυλάξουσι, καθάπερ ὑπέμεινα τῇ ψυχῇ 

υ. 

8. Ὑπὲρ τοῦ μηθενὸς σώσεις αὐτοὺς, ἐν ὀργῇ λαοὺς 
χατάξεις, ὃ Θεός. ᾿ 

9. Τὴν ζωήν μου ἐξήγγειλά σοι, ἔθου τὰ δάχρυά μου 
ἐνώπιόν σον, ὡς καὶ ἐν τῇ ἐπαγγελίᾳ σου. - 

10. ᾿Επιστρέψουσιν οἱ ἐχθροῖς ου εἷς τὰ ὀπίσω, ἐν ἥ 
τὰ ἡμέρᾳ ἐπικαλέσωμαί σε΄ ἰδοὺ ἔγνων ὅτι Θεός μου 
εἰ σύ 

ει. Ἐπὶ τῷ Θεῷ αἰνέσω ῥῆμα, ἐπὶ τῷ Κυρίῳ αἰνέσω 
λόγον" ἐπὶ τῷ Θεῷ ἤλπισα, οὐ φοδηθήσομαι τὶ ποιήσει 
μοι ἄνθ : 

12. Ἦν ἐμοὶ, ὁ Θεὸς, αἱ εὐχαὶ ἃς ἀποδώσω αἶνέ- 
σεώς σου. ᾿ 

1.. Ὅτι ἐῤῥύσω τὴν ψυχήν μου ἐκ θανάτον, καὶ 
τοὺς Κόδας μου ἐξ ὀλισθήματος, τοῦ εὐαρεστῆσαι ἐνώ- 
πῖον τοῦ Θεοῦ ἐν φωτὶ ζώντων. 

πνφ. 

ι. Εἰς τὸ τέλος, μὴ διαφθείρῃς, τῷ Δαυὶδ εἰς στηλογραφίαν, 
ἐν τῷ αὐτὸν ἀποδιδράσκειν ἀπὸ προςώπου Σαοὺλ εἰς τὸ 
σπήλαιον. 

5, Ἐλέησόν με, ὃ Θεὸς, ἐλέησόν με, ὅτι ἐπὶ σοὶ πέ- 
ποιθεν ἣ ψυχή μου" χαὶ ἐν τῇ σχιᾷ τῶν πτερύγων σου 
ἔλπιῶ,, ἕως μ᾿ παρέλθη ἡ ἀνομία. 

8. Κεχράξομαι πρὸς τὸν Θεὸν τὸν ὕψιστον, τὸν Θεὸν 
τὸν εὐεργετήσαντά με. Διάψαλμα. 

4. Ἐξαπέστειλεν ἐξ οὐρανοῦ χαὶ ἔσωσέ με, ἔδωκεν 
εἰς ὄνειδος τοὺς χαταπατοῦντάς με. ᾿ξαπέστειλεν ὃ 
Θεὸς τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ τὴν ἀλήθειαν αὐτοῦ, 

ὁ. καὶ ἐῤῥύσατο τὴν ψυχήν μου ἐκ μέσου σχύμνων, 
ἐκοιμήθην τεταραγμένος. ΥἹοὶ ἀνύρώπων, οἱ ὀδόντες 
αὐτῶν ὅπλον χαι βέλη, καὶ ἢ γλῶσσα αὐτῶν μάχαιρα 
ὀξεῖα. ! 

ο. “Ὑψώθητι ἐπὶ τοὺς οὐρανοὗς, ὁ Θεὸς, καὶ ἐπὶ πᾶ- 
σαν τὴν γῆν ἣ δόξα σου. 

ΧΙΗΥ͂Ι. 138 

23. Τ1δοῖδ βΒι}0 6 Ὁ ΠΟΙ τ ΟυΓδη}. ἰυᾶπι, οἱ ρ86 Θπυϊγὶοὶ 
ἴ6 : δΒοη ἀδθὶϊ ἰῃ δἰογηυμ Πυοί δι! οὨθι [α 510. 

24. Τὰ γεγο, Ὀδιιβ, ἀθάποθδ 609 ἰῃ ρυΐθυτῃ ἑηίοτγίζαβ : 
Υἱγὶ βδησυΐϊηυμ οἱ ἀοϊοβἰίδιϊβ ποῃ αἰπηϊαἰαυαηΐ ἀΐδ8 βυσδ, 
680 δυΐοῃ Βρογϑῦο ἰη 6, Ποχηίῃθ. 

ΝΥ. 

1, Ἰὴ ποθ, ῬΥῸ ῬΟΡΌΪΟ υΐ ἃ δδηοί8 Ἰοηρθ δοίῃ8 οϑὶ, ἐρϑὶ 

Ῥανία ἰῃ {{πὰ}} ἰπβοσιρσηοσι, δαπι ᾿θημογαηΐ ουτὰ Α110- 
ῬὮΥ} [ἢ σοί. 

2. ΝΜίδογογο τηδὶ, θθυ8, χυοηΐδιῃ ΘΟΠΟυΪΟΑΥΪ πιὸ Ὠοτο, 
ἰοίδ αἶα ρυρῃδη8 ἰγἰ υϊανὶῖ τη6. 

8. Οοπουϊοδυθγιηΐ πη6 ἰηϊμϊοὶ πηοὶ ἰοίᾶ ἀΐθ ἂὴν δ! εἰἰυἀϊης 
αἰεὶ, φυοηίδη τυ} φυὶ ἀ 6 6 }]8ηΐ πὴ 

4, (ἱπο πὶ : ο20 ὙΘΓῸ ἰῃ 6 βρογᾶδο. 
ὅ. ἴῃ 60 ᾿δυιάδῇῃο 86ἸΟΠ65 Πηθ008, ἰοἱᾶ ἀΐδ ἰη Ὧ60 8ρ6- 

ΤΑΥΪ, Π0) {6 00 φυϊὰ (Δοίαξι π}}}ι| ΟϑΓΟ. 

6. Τοῖδ ἀἷδ γογθᾶ τηθ8 ΔΒΡΟΓΏΔΌδηϊαΓ, δά ὕ γβι πὶ Τ6 ΟΠΏ- 
Ὧ65 οορί(διϊο 65 ΘΟΓΌΠῚ ἰῃ ΠΔ] Π]. 

7. [ποο]οηΐ οἵ Δδοοηαθηὶ ἰρϑὶ, Ο8] ΘΠΘΌΠ) Πηδυγ ΟὈΒΟΓΥἃ- 
Βυηί, δἰουξ δυδίϊηα! δηϊπηᾷ Πηθ8. 

8. ῬτῸ ἘΪΠ1Ο 84|γ08 ἴδοΐοβ {1108,, ἰῃ ἱγὰ ρΡορυϊοβ ἀδάιιο68, 
δου. 

9. Υἱίΐδηι πιϑϑτ δηηυμἰαΥὶ {ἰδὶ, Ῥοδυϊΐϑιϊ ἸΔΟΓΥΠ83 Πγθδ8 
ἴη οοῃϑροοίυ ἴυο, βἰουϊ οἱ ἰῃ ῥγοι βϑίοηθ ἰυϑ. 

10. Οομγογίθη(υγ ἰῃἰηλοἱ πηδὶ ΓΟΙΓΟΓΒΌΠ, ἰᾳ συδουπιυ8 
ἀΐδ ἰῃνοσδΎ 1 (6 : Θ006 ΟΟρΏΟΥΪ φυοπίδπχ Ὠδυ8 608 68 ἴυ, 

11. 1ὴ Ὧδο ἰδυάδθο γογθυπι, ἰη Ὠοηλίηο ἰδιιδῦο ΒοΓ)0- 

ΠΘΠ : ἰη Ὧ60 βρογαῦΐ, Ὠ0ἢ {{Π16}Ὸ αιιϊὰ Δοὶδί οπ,ο. 

1Δ. ἴῃ 1η6 δυηῖ, δυ8, νοΐδ ΄χυῷβ γοάἀάδη ἰδυάδίϊοηϊβ 
εἰδί. 

13. Ουομίδηι ογρυΐδίϊ δηϊπηᾶπι πλθδπὶ ἀ6 τπηογία, οἱ ροὰρϑ 

ἴΏ608 ἀ6 ἰᾶρϑυ, υἱ ρίδοθδπ) οογᾶμῃ 60 ἴῃ ἸυΠλΐη6 υἱγϑη- 
{01}. 

ΝΥ͂Ι. 

1. [π ἤπετι, Ὧ6 ἀϊκρατδδ, ἐρδὶ Ὀαυϊὰ [ἢ ΕΠ }} ᾿πϑοτ ρ!οΏδια, 
οὺμ [ὑμογοὶ ἃ δοϊο 88] ἰπ ροι υησδμ. 

2. Μίδογογο τηθὶ, Ὠθυ8, Γηίϑογογο τηθὶ, φυοηΐδπὶ ἰῃ (8 
ΘΠ ἰδ δηΐπιᾶ τη : οἱ ἰῃ ὉΠ ὉΓἃ ΔΙΔΓΌΠΙ ἰὈΔΙΓΌΙΩ ΒΡΟΓΆΡΟ, 
ἄοῃθδο ἰγδηδοδῖ ἰηί χυϊί88. 

3. ΟἸαιιαθο δὰ θϑυμ 8}{|88ἰ πη), Πδυπη αυΐ Ὀοηεοίροί 
τα ἱ. δίαρεοαϊηια. .- 

4, ΜΙδῖῖ ἀδ οαἰο οἷ βδ σιιπὶ [δοὶΐ τπγ6, ἀοάϊῥ ἰῃ Ορργοθγίαπι 
σΟΠΟυΪΟδηΐ68 Τη6. ΜΙ δ᾽. ὨΘῸΒ το γ οογΐ8η} 808π| οἱ γογὶίδ- 
ἴδ 8081), 

δ. οἱ ογίρυϊῇ δηϊ 8π| Ὠθδπ ἀ6 τηραΐϊο σδἰ] ΟΓυΠ) ἰδοηυΠ), 
ἀογηἶν! οομίυγθαίῃβ. ΕἸ} Πποιηΐηαπι, ἀδηΐ68 ΘΟΓΌΠ δΙΠηᾶ οἱ 
βαϑι:5, οἱ ᾿ησυδ Θογυπ) ρ] δά! 8 δουΐυ8. 

0. Ἐχδιίᾶγο δυροῦ οοἶοβ, Π668, 6δἴ ΒΌΡΘΓ ΟἸΠΠΘΠῚ ἰοΘΓΓΔΠ) 
δἰογία ἰυἃ. 
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7. ἸΠαγίδας ἡτοίμασαν τοῖς ποσί μου, καὶ χατέκαμ- 
ψαν τὴν ψυχήν μου" ὥρυξαν πρὸ προςώπου μου βόθρον, 
χαὶ ἐνέπεσαν εἰς αὐτόν. Διάψαλμα. 

8. Ἑτοίμη ἡ καρδία μου, ὁ Θεὸς, ἑτοίμη ἧ καρδία 
μου" ἄσομαι καὶ ψαλῶ. 

9. ᾿βΕξεγέρθητι, ἡ δόξα μου, ἐξεγέρθητι, ψαλτήριον 
χαὶ χἰθάρα᾽ ἐξεγερθήσομαι ὄρθρου. 

το. ᾿Εξομολογήσομαί σοι ἐν λαοῖς, Κύριε, ψαλῶ σοι 
ἐν ἔθνεσιν. 

ι. Ὅτι ἐμεγαλύνθη ἕως τῶν οὐρανῶν τὸ ἔλεός σου, 
χαὶ ἕως τῶν νεφελῶν ἣ ἀλήθειά σου. 

12. Ὑψώθητι ἐπὶ τοὺς οὐρανοὺς, δ Θεὸς, χαὶ ἐπὶ 
πᾶσαν τὴν γῆν ἢ δόξα σου. 

ΝΖ'. 

Ι. Εἰς τὸ τέλος, μὴ διαφθείρῃς, τῷ Δαυὶδ' εἰς στηλογραφίαν. 

4. Εἰ ἀληθῶς ἄρα δικαιοσύνην λαλεῖτε, εὐθεῖα χρί- 
νετε,, οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων. 

8. Καὶ γὰρ ἐν χαρδίᾳ ἀνομίας ἐργάζεσθε ἐν τῇ γῆ» 
ἀδικίαν αἵ χεῖρες ὁμῶν συμπλέχουσιν. 

4. ᾿πηλλοτριώθησχν οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ μήτρας, 
ἐπλανήθησαν ἀπὸ γαστρὸς, ἐλάλησαν ψευδῇ. 

δ. Θυμὸς αὐτοῖς κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ ὄφεως, ὡσεὶ 
᾿ ἀσπίδος χωφῆς, χαὶ βυούσης τὰ ὦτα αὐτῆς, 

ὁ. ἥτις οὐχ εἰςαχούσεται φωνὴν ἐπᾳδόντων, φαρμά- 
χου τε φαρμαχευομένου παρὰ σοφοῦ. 

7. Ὃ Θεὸς συνέτριψε τοὺς ὀδόντας αὐτῶν ἐν τῷ 
στόματι αὐτῶν, τὰς μύλας τῶν λεόντων συνέθλασεν ὃ 
Κύριος. 

8. ᾿Εξουδενωθήσονται ὡς ὕδωρ διαπορευόμενον, ἐντε- 
νεῖ τὸ τόξον αὐτοῦ ἕως οὗ ἀσθενήσουσιν. 

9. ὭὩςεὶ χηρὸς ὃ ταχεὶς ἀνταναιρεθήσονται, ἔπεσε 
πῦρ, καὶ οὐχ εἶδον τὸν ἥλιον. 

10. Πρὸ τοῦ συνιέναι τὰς ἀχάνθας ὑμῶν τὴν ῥάμνον, 
ὡςεὶ ζῶντας, ὡςεὶ ἐν ὀργῇ καταπίεται ὑμᾶς. 

1. Εὐφρανθήσεται δίκαιος ὅταν ἴδη ἐχδίκησιν ἀσε- 
δῶν, τὰς χεῖρας αὐτοῦ νίψεται ἐν τῷ αἵματι τοῦ ἅμαρ-- 
τωλοῦ. 

13. Καὶ ἐρεῖ ἄνθρωπος Εἰ ἄρα ἐστὶ χαρπὸς τῷ δι- 
χαίῳ, ἄρα ἐστὶν ὁ Θεὸς χρίνων αὐτοὺς ἐν τῇ γῆ. 

ΝΗ΄. 

1. Εἰς τὸ τέλος, μὴ διαφθείρης, τῷ Δαυὶδ' εἰς στυλογραφίαν, 
ὁπότε ἀπέστειλε Σαοὺλ, καὶ ἐφύλαξε τὸν οἶκον αὐτοῦ τοῦ 
θανατῶσαι αὐτόν. 

3. Ἐξελοῦ με ἐχ τῶν ἐχθρῶν μου, δ Θεὸς, καὶ ἐχ 
τῶν ἐπανισταμένων ἐπ᾽ ἐμὲ λύτρωσαί με. 

3. “Ῥῦσαί με ἐχ τῶν ἐργαζομένων ΕᾺ ἀνομίαν, χαὶ 
ἐξ ἀνδρῶν αἱμάτων σῶσόν με. 

4. “Ὅτι ἰδοὺ ἐθήρευσαν τὴν ψυχήν μου, ἐπέθεντο ἐπ᾽ 
ἐμὲ χραταιοί" ͵ 

5. οὔτε ἣ ἀνομία μου, οὔτε ἡ ἁμαρτία μου, Κύριε' 
ἄνευ ἀνομίας ἔδραμον χαὶ χατεύθυνα. 

6. ᾿Εξεγέρθητι εἰς συνάντησίν μου, καὶ ἴδε, χαὶ σὺ, 
Κύριε ὃ Θεὸς τῶν δυνάμεων, ὃ Θεὸς τοῦ Ἰσραὴλ, πρό- 
σχες τοῦ ἐπισχέψασθαι πάντα τὰ ἔθνη, μὴ οἰχτειρήσης 
πάντας τοὺς ἐργαζομένους τὴν ἀνομίαν. Διάψαλμα. 

ΨΑΛΝ. ΝΗ͂΄. 

7. δαθθ05 ρϑγδυογυηί ροὰὈυ8 τηοΐβ, δὲ ἱπουγγδυδσγιηί 
δηΪ Δ "Δ ΤΏΘΔΤΩ : ἰρἀδτιηΐ δηΐρ ἔδοίθη) τῃρᾶπῃ (Ὀγοᾶπῃ » δ ἰῃ- 
οἰἀδογυηΐ ἰῃ ὁΔ). Φαρεαίπια. 

8. ῬΑΓΔΙΌΠ) ΟΟΥ̓ ΠΠΘΌΣῚ, Π6υ δ, ρᾶγαίαη) ΟΟΥ πιοῦη : ὁΔῃ- 
ἴΔ}00 οἱ Ρ88]πΠγ) ἀϊοδηη. 

9. Εχϑυγρα, ρβ]οτίδ 68, ἜΧβυγβθ, ὑδδιἰογίυπ ὀΐ ὐὐἴδδα : 
Θχϑυγκϑη αἰ] ασυϊο. 

10. σοπῆϊεθογ {{0ὲ] ἰῃ ΡῬορυ] 15, Ῥυομιίπα.,, ρβϑδιπηῦπῃ ἀϊοδσπῃ 
Εἰδὶ ἰπ ροηίδυβ. 

11. Ουομίδηῃ τηδρηϊβοδία 68ὲ υϑαυς δὰ οἶ08 Ὠχϊβογίουι- 
ἀϊα ἴυᾶ, οἱ ὑυβχιια δὰ ἢ 068 γογὶίδ5 ἐπ. 

12. ἘΧΑΙΔΓΟ ΒΌΡΟΓ ΟΟΪο8, Ὠδυ8, οἱ ΒΌΡΟΓΙ ΟἸη6 πῃ ἰδγγᾶπα 
εἰοτίδ ἴπΔ. 

- {0]|. 

1. Ιῃ δηοπι, Ὧ0 ἀἰδρεογάδε, ἱρεὶ Ὡδνίὰ ἴω {{{π|} ἰωβου ρ οηθα, 

3. 51 γδγὸ υἱΐχυθ }δ(ἰ{ἴ8π Ἰοφα πη ΐπί, τοοίδ ἡαάϊοδίο, 8.1 
Βοιηυ. 

8. Εἰθηΐπι ἴῃ οοτάο ἱπίσαϊδί68 ορογαηλίηϊ ἰῃ ἰογτα, ἰη]α- 
δι Ππ|8νη) Τηδηι18 γοϑἴγδὲ οοποϊπηδηΐ, 

4, ΑἸΙοπδῖϊ δυπί ροοσδίογδδ ἃ γυϊγα, οὐταγογυηὶ Ὁ υἱοῖο, 
Ἰοου(ὶ βυηὶ [Δ188. 

5. Ευγογ 1118. ϑδουμάτ:πι 5: Π}}ΠΠ τ ἀϊ πο βογρθηι 5, εἰουὶ 
ΒΡ [418 βυιγάδε, οἵ οθίυγαπιβ ΔΓΟ8 βυδ8, 

6. αυϑ Ποη δχϑυάϊθὶ γοσθίῃ ἱποδηϊδηζαπι|, οἱ τροάϊοδ- 
τηθη[ἰ πηοαϊοσδίϊ ἃ βδρίοηίθ. 

7. Ῥθὺ8 σοηίτνἢ( ἀρ ΐθ8 ΘΟΓΌΩ ἰῃ ΟΥῈ ἰρβογιπι, τῃοΐδβ 
Ἰοοπυπ οοηΐγοσί! Ὠοπιίηυβ. 

8. Αὰ πἰϊιέϊαπι ἀονθηίθης γοϊυϊ δαυᾶ ἀδουγγθηβ, ἰηϊοπάϊι 
διοῦπὶ δυ0πὶ ἀοηθο ἱπῆἢγιηθηΐαγ. 

9. 5᾽ουῖ ὁογὰ ᾿ἰχυοίδοία δυίδγοηίαν, οϑο ἢ ἰρηΐβ, οἵ ποὺ 
Υἱάδγυηΐ 80] πη. 

10. Ργαβαυδπ) ἰη ΟΠ] ἰρϑηΐ Βρίηδ5 Ὑδδίγϑο γμδηηηυηι, βἰουὶ 
Υἱνοηΐο5, βίουΐ ἴῃ ἱγᾶ δυβογθθϊ νοϑ. 

11. 1, ἰΔ ϊ α ᾿υϑἴ8 ουπὶ νἱάουίί υἱηαϊοῖδπι ἱπηρίοτιπη, 
ΤΑΔΏυ.8 8.88 ἰΔγανἐΐ ἰῃ βδηρυΐηδ ρϑοοδίογίβ. 

12. Εἰ ἀϊοοί Βοπῖο : 5] υἱχαθ 65. ἡπιοίαϑ ͵υ510, υἱΐχιια ο5ὶ 
Ὦδυ5 [ἀἱοδ 8 603 ἰῃ ἰοΓτγᾶ. 

ΕΥΙΠ. 

1. ἴῃ δηθπι, η6 ἀἰδρονάδ5: ἱρϑὶ Ὀανίὰ ἰη {{{0]} ἰηβοτγ ρίοησαι, 

ἀυδηάο τηϊϑἰῖ 5840], οἱ ουδίοάϊ ν! ἀοτηυϊῃ οἰπδ αἱ ἰηϊοτῆοε- 
τοΐ ΘΌΠ). 

2. Ἐτίρθ π16 ἀ6 ἰῃ]πηλῖο5 πιοίβ, [6ι.5, δἰ Δ ἱπβυγζοπε μας 
πῃ π16 ΠΙΡΟΓΔ τη6. 

3. ΕΤΙΡΘ 1η6 ἀ6 Ορογδη θυ5 ἰπἰχαϊδίοιη, αἱ ἀδ νυἱγὶβ 5δη- 
δυΐπυπὶ 84} γἃ 6. 

ή, Ουἷὰ ὁο06 γοηδίΐ φυηΐ δηϊ δι Πη68π), ἱττυδγυηΐ ἴῃ Ὠ.6 
(οτγίθϑ : 

ὅ. πδαμε ἰηἰφυΐ.δ5 τηθᾶ, ποτα ρδσοδίυπι πηϑαη), Ὠομλΐπῃα : 
βἷη6 ἰηϊχυϊ δία ουουγτὶ οἱ ἀϊγοχί. 

6. ἘΧΒΌΓΡΘ ἰῃ ΟΟΟΟΓΒΌΠ) πηεῦπ), οἱ νἱάα, δἱ ἰὰ, Ποπιίηθ 

Ὀδι5 υἱγίυπ), Ὠδ0.5 15Γ86], ἰπίθῃάα δὰ υἱϑἰδηδϑ οὁπιῆθδ 
δοηΐθβ8, 6 γα γὶ5 οπγηΐ 8 χυὶΐ ορογδηῖιν ἰηϊχυ ἰδ δε. 

: δίιαρδαίπια. 



ΡῬΒΘΑΙΜ. ΠΙΧ. 

7. ᾿Ἐπιστρέψουσιν εἰς ἑσπέραν, χαὶ λιμώξουσιν ὡς 
χύων, καὶ χυχλώσουσι πόλιν. 

8. Ἰδοὺ ἀποφθέγξονται ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, χαὶ 
ῥομφαία ἐν τοῖς ὐπὸ αὐτῶν, ὅτι τίς ἤχουαε - 

9. Καὶ εὑ, Κύριε, ἐχγελάση αὐτοὺς, ἐξουδενώσεις 
πάντα τὰ ἔθνη. 

10. Τὸ χράτος μου πρὸς σὲ φυλάξω, ὅτι σὺ ὃ Θεὸς 
ἀντιλήπτωρ μου ἢ 

π. Ὁ Θεός μου, τὸ ἔλεος αὐτοῦ προφθάσει με, 
13. ὃ Θεός μου δείξει μοι ἐν τοῖς ἐχθροῖς μου. Μὴ 

ἀποχτείνης αὐτοὺς, μήποτε ἐπιλάθωνται τοῦ νόμου 
σου. Διασχόρπισον αὐτοὺς ἐν τῇ δυνάμει σου, χαὶ χα- 
τάγαγε αὐτοὺς, ὃ ὑπερασπιστής μου, Κύριε. 

ι3. Ἁμαρτίαν στόματος αὐτῶν, λόγον χειλέων αὐ-- 
τῶν" χαὶ συλληφθήτωσαν ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ αὐτῶν, καὶ 
ἐξ ἀρᾶς καὶ ψεύδους διαγγελήσονται 

ι4. συντέλειαι, ἐν ὀργῇ συντελείας, χαὶ οὐ μὴ 
ὑπάρξουσι" χαὶ γνώσονται ὅτι ὃ Θεὸς τοῦ Ἰαχὼδ δε-- 
σπόζει τῶν περάτων τῆς γῆς. Διάψαλμα. 

156. ᾿Επιστρέψουσιν εἰς ἑσπέραν, καὶ απ υϑαὶν ὡς 
χύων, χαὶ χυχλώσουςι πόλιν. 

16. Αὐτοὶ ἐν ον μονα μμόνο, τοῦ φαγεῖν, ἐὰν δὲ μὴ 
᾿ σθῶσι, καὶ γογγύσουσιν. 
ΕΣ Ἐγὼ δὲ ἀσεμαι τῇ δυνάμει σου, καὶ ἀγαλλιά-- 
σομαι τοπρωΐ τὸ ἔλεός σου ὅτι ἐγενήθης ἀντιλήπτωρ 
μου καὶ χαταφυγή μου ἐν ἡμέρα θλίψεώς μου. 

16. Βοηθός μου, σοὶ ψαλῶ, δίθεός μου" ἀντιλήπτωρ 
μου εἶ, ὃ Θεός μου τὸ ἔλεός μου. ᾿ 

ΝΘ'΄. 

ι. Εἰς τὸ τέλος, τοῖς ἀλλοιωθησομένοις ἔτι, εἰς στηλογραφίαν 
τῷ Δαυὶδ' εἰς διδαχὴν, 2. ὁπότε ἐνεπύρισε τὴν Μεσοποτα- 

μίαν Συρίας, καὶ τὴν Συρίαν Σοδὰλ, χαὶ ἐπέστρεψεν ἰωὰδ, 
καὶ ἐπάταξε τὴν φάραγγα τῶν ἁλῶν, δώδεχα χιλιάδας. 

8. Ὁ Θεὸς, ἀπώσω ἡμᾶς, καὶ καθεῖλες ἡμᾶς, ὠργί- 
σθης χαὶ ὠχτείρησας ἡμᾶς. 

4. Συνέσεισας τὴν γῆν καὶ συνετάραξας αὐτὴν" ἴασαι 
τὰ συντρίμματα αὐτῆς, ὅτι ἐσαλεύθη. 

6. "Εδειξας τῷ λαῷ σου σχληρὰ, ἐπότισας ἡμᾶς οἷ-- 
νον χατανύξεως. 

6. "Ἔδωχας τοῖς φοδουμένοις σε σημείωσιν, τὸῦ 
υγεῖν ἀπὸ προςώπου τόξου. Διάψαλμα. “Ὅπως ἂν 

ῥυσθῶσιν οἱ ἀγαπητοί σου, 
7. σῶσον τῇ δεξιᾷ σου χαὶ ἐπάχουσόν μου. 
8. Ὁ Θεὸς ἐλάλησεν ἐν τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ ἀγαλλιά- 

σομαι καὶ διαμεριῶ Σίχιμα, χαὶ τὴν χοιλάδα τῶν 
σχηνῶν διαμετρήσω. : 

9. Ἔμός ἐστι Γαλαὰδ, καὶ ἐμός ἐστι Μανασσῇ, 
χαὶ ᾿Εφραΐμ, χραταίωσις τῆς χεφαλῇς μου. Ἰούδας βα- 
σιλεύς μου, 

10. Μωλό λέθης τῆς ἐλπίδος μου. ᾿Επὶ τὴν Ἰδου-- 
μαίαν ἐχτενῶ τὸ ὑπόδημά μου, ἐμοὶ ἀλλόφυλοι ὑπετά- 

σαν. 
τι. Τίς ἀπάξει με εἰς πόλιν περιοχῆς; τίς ὁδηγήσει 

με ἕως τῆς Ἰδουμαίας; 
1. Οὐχὶ σὺ, ὃ Θεὸς, ὁ ἀπωσάμενος ἡμᾶς, χαὶ οὐχ 

ἐξελεύση, ὃ Θεὸς, ἐν ταῖς δυνάμεσιν ἡμῶν 
13, δὸς ἡμῖν βοήθειαν ἐκ θλίψεως, καὶ ματαία σω- 

τηρία ἀνθρώπου. 
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7. Οοηγογίδηϊυν δὰ γϑϑρογδῃ), οἱ (δι 6) ρα(ἰοηίυΓ ιυι οὁδ- 
ηἰβ, οἱ οἰγουϊδυηίῖ εἰν (ἀίοη,. 

8. Ἐσροδ Ἰοφυρηΐυγ ἴῃ ΟΓα δ00, οἱ ρ].ἀ 8 ἰῃ Δ }18 οογυῃ, 
υοηΐδηι 48 δυάϊνὶς ΄ 

9. Εἰ τὰ, Ὀομΐηθ, ἀογ ἀΟ ͵ 5 ξο8, ὈζῸ πὲ. ΠΡΟ 5 ΟΠ η68 
δοηία8. 

10. Ἑογευἀΐποηι τθδπ δὰ ἰθ οἰιϑίοἀΐδηη, χαΐᾶ ἴὰ Ιου 
ΒΒΟΘΡΙΟΥ ΤΟ 8 68. 

11. 605 Πη6115., πχἰβογ οογϊδ ο 8 Ὀγουθηΐθὶ τη6, 
12. Ῥου8 Ππη6ι18 οβἰδηαοῖ τὶ ἰη ἰπἰ πη οἷ8 τηοἰ8. Νὰ οοεὶ- 

ἀδδ 606, Π6 αυδηδο ΟὈ] νἰβοδηίΐυν Ἰορίβ ἴ.85. Ὀίδβρογαε {Π|05 
ἴῃ νἱγίαϊα ἴυδ, οἱ ἀδροηθ 608, ργοίδοίογ που8, δουλίηθ.. 

8. Ὀεϊοίυπι οΥἱβ ΘΟΓΌΠΙ, ΒΟΓΠΊΟΠΘΠ) ἰδίου) ᾿ρΘΟΓΌΩΙ : 
οἱ σοι ργομοηαδηίυγ ἰῃ δυρεγ δ 808, οἱ ἀ6 ὀχϑοογδίίοηο οἱ 
τηοῃἀδοὶο δηηυηιἰδυυπίυγ 

14, φΟὨΒΙΠΔΕΟηΘ68, ἰῃ ἱγδ ΘΟ ΒΔ Οηἶ8, οἱ ποῦ 
οτυῃῖ : οἱ βοίθηΐ φυΐδ Που8 92364000 ἀοιηίπδίων ἢηΐαπ) ἰΟΓΓδ,, 
Ῥὶαρεαϊπια. 

15. σοηγογίοηϊυν δ σοβροῦδηι, οἱ δηθπι ρμαἰἰθηΐυγ υἱ 
οδηΐβ, οἱ οἰγουϊθυηὶ οἰν (δίθπ). 

6. Ιρ5ἱ ἀϊβρογμοηίυΓγ 8.0 πιδμἀποδπάυτ, 8ὶ Ὑ6ΓῸ ΠΟΏ [Ὁ6- 
τἰηί βαίυγδίΐ, οἱ ιυγυγδθιηῖ, 

17. Εξο δυΐριῃ οδηίδθο νἱγίαι ἰυδ6, οἱ Θχϑυ 8) ὨλΔΠ6 

πηϊβοσίοογάϊδη) [082 : αυΐᾶ Δεῖ! 68 8 ΒΟΒρΡίΟΓ τηθῦ8 6 γοίυ- 

Εἰσμ) πηδυλ ἰη ἀϊὰ (εἰ Δ [08 Πη68. 
18. Αἀϊυΐονῦ τλουβ, {{0Ὸ] 054|181πῈ, Ὁ61}.8 Πγ6115 : ΒυΒΟΘΡΙΟΡ 

τηθυ8 65, Ὠδυ8 Π160}8 Πιδογ ΟΣ αἶα πηθᾶ. 

ΠΧ. 

Ι. ἴῃ ἤησῃῃ, [15 φὰὶϊ τυ Δα δάῆυς, ἴῃ {{{ὰΐ1 [ηδοτὶ - 

ΡἝομοσῃ ἐρεί ανία ἰῃ ἀοοίΣίηδπι, 3. σὰπ δυσοσοηδίῖ ΜΟ8Ο. 

Ροϊδιηΐδηι ϑυγίδο, οἱ ϑυχίδπι ϑ004!, δὲ δοηνθειξ 1080, οἱ 

Ρογουδδὶί νδ]} 6) ϑ8 πατΌσα, ἀυοάοοίπι ἢ} } 118. 

3. Τ)ϑυβ, Γορυ 51] η08, οἱ ἀσδίγυχ 81] ἤ08, ἰγαῖυ8 69 οἱ 
τ ϑογι 5 68 ΠΟΙ} Ἶ8. 

4, ΟοπιηοΥ 1 ἰοττᾶμη οἱ οὐ ὈΘδ(ΐ οδη) : βδδη8 (ΟΠ Γὶ- 
(ἰρηο8 ο.5, αυΐϊᾶ οοπηπιοίδ 681. 

5. Ὀδβίοιαίβι} ρορυϊο ἴυο ἄυγα, ροίδϑ} 05 Υἱῆὸ ΠΟΙ θη" 

αἰοηΐβ, ᾿ 
6. οάϊδβιὶ πιο αδη υ8 ἰ6 δἰρηϊβορίίοπδηι, υἱ [ὑρ᾽8πὶ ἃ 

ἔδοϊο ἄγευβ. ιἱαρβαίηπια. υἱ ΠΡογοηυγ ἀἰϊδοίὶ ἰυΐ, 

7. βδίγυπι ἴδο ἀοχίογα ἰυᾶ οἱ Θχδιὰϊ Πη6. 

8. Ὠδι8 Ἰοσυϊυδ 68 ἰῃ δδῃοῖο 800 : οχϑυϊδῦρο οἱ ραγί θοῦ 
δἰοἰπηδη, οἱ σοῦ δ. 16 ἱΔΟΓΏΔΟΌΪΟΓι ΠῚ αἰ πηο ΔΓ. 

9. Μοῦ οϑὶ Οαδἰδδά, οἱ τηϑϑ οδί Μδηδϑ8θ, οἱ Ερἢγδί ἢ) 
(ογιἰτυ 40 οδρ [8 πηοὶ. 0.88 ΓΟχ Ὠιθι8, 

10. ΜοΔῸ 0118 βροὶ τηθῷ. [η 1ἀυπηθοδπ) ὀχιοπάδηι 68 1068- 
τηθρηΐυμι του, Γι} 81οηΐοπδο 80}. 11] βυηΐ. 

11. Ουἱβ8 ἀοάποοὶ τ26 ἴῃ αἰν᾽ δίοηι οἰγουπιϑΔη (ἴδ ἢ αιι 5 
ἀράποοί π26 υ8406 ἰῃ [αἰ Πη668ΠῈ ἢ 

12. Νοηδα ἴὰ, Ποὺ, φυὶ τορυ δι ἢ086, οἱ ποῃ ορτοαϊΐο- 
τὶβ, Πθι8, ἰῃ υἱγίυ 08 ποβίγίδ : : 

13. 9»ὲὰ ποθ ὲ8 δυχ πὶ ἂς (τυ! αίἑοπα, οἱ υδῃδ δ] υβ΄ ἢο- 
αὐἰηίδ. 
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ιε. Ἐν τῷ Θεῷ ποιήσομεν δύναμιν, καὶ αὐτὸς ἐξου- 
δενώσει τοὺς θλίδοντας ἡμᾶς. 

Ξ΄. 

ι. Εἰς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις τῷ Δαυίδ, 

4. Εἰςάκουσον, ὃ Θεὸς, τῆς δεήσεώς μου, πρόσχες 
τῇ προςευχῇ μου. 

8. Ἀπὸ τῶν περάτων τῆς γῆς πρὸς σὲ ἐχέχραξα, ἐν 
τῷ ἀχηδιάσαι τὴν χαρδίαν μου, ἐν πέτρᾳ ὕψωσάς με. 
“Ὡδήγησάς με, 

4. ὅτι ἐγενήθης ἐλπίς μου, πύργος ἰσχύος ἀπὸ προς- 
ὠὦπου ἐχθροῦ. 

56. Παροιχήσω ἐν τῷ σκηνώματί σου εἰς τοὺς αἰῶ-- 
νας, σχεπασθήσομαι ἐν σχέπῃ τῶν πτερύγων σου. 
Διάψαλμα. 

6. Ὅτι σὺ, δ Θεὸς, εἰςήχουσας τῶν προςευχῶν 
μου, ἔδωχας χληρονομίαν τοῖς φοδουμένοις τὸ ὄνομά 
σου. 

η. Ἡμέρας ἐφ᾽ ἡμέρας βασιλέως προςθήσεις, τὰ ἔτη 
αὐτοῦ ἕως ἡμέρας γενεᾶς καὶ γενεᾶς. 

8. Διαμενεῖ εἰς τὸν αἰῶνα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἔλεος 
χαὶ ἀλήθειαν αὐτοῦ τίς ἐχζητήσει αὐτῶν ; 

9. Οὕτως ψαλῶ τῷ ὀνόματί σου εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ 
αἰῶνος, τοῦ ἀποδοῦναί με τὰς εὐχάς μου ἡμέραν ἐξ 

ἡμέρας. 

ΞΑ΄. 

ι. Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ ἰδιθοὺν ψαλμὸς τῷ Δαυίδ, 

4. Οὐχὶ τῷ Θεῷ ὑποταγήσεται ἥ ψυχή μου; παρ᾽ 
αὐτοῦ γὰρ τὸ σωτήριόν μου. 

3. Καὶ γὰρ αὐτὸς Θεός μου καὶ σωτήρ μου, ἀντιλή- 
πτωρ μου, οὗ μὴ σαλευθῶ ἐπὶ πλεῖον. 

4, ἝἙως πότε ἐπιτίθεσθε ἐπ’ ἄνθρογπον; Φονεύετε 
πάντες ὡς τοίχῳ χεχλιμένῳ καὶ φραγμῷ ὠσμένῳ; 

δ. Πλὴν τὴν τιμήν μου ἐδουλεύσαντο ἀπώσασθαι, 
ἔδραμον ἐν δίψει. ᾿Γῷ στόματι αὐτῶν εὐλόγουν, καὶ τῇ 
καρδίᾳ αὐτῶν κατηρῶντο. Διάψαλμα. 

6. Πλὴν τῷ Θεῷ ὑποτάγηθι, ἣ ψυχή μου, ὅτι παρ᾽ 
αὐτοῦ ἣ ὑπομονή μου. 

η. Ὅτι αὐτὸς Θεός μου χαὶ σωτήρ μου, ἀντιλήπτωρ 
μου, οὐ μὴ μεταναστεύσω. 

8. Ἐπὶ τῷ Θεῷ τὸ σωτήριόν μου χαὶ ἧ δόξα μου" 
ὃ Θεὸς τῆς βοηθείας μου, χαὶ ἣ ἐλπίς μου ἐπὶ τῷ Θεῷ. 

9. Ἐλπίσατε ἐπ᾽ αὐτὸν, πᾶσα συναγωγὴ λαοῦ" 
ἐχχέετε ἐνώπιον αὐτοῦ τὰς χαρδίας ὑμῶν, ὅτι ὁ Θεὸς 
βοηθὸς ἡμῶν. Διάψαλμα. 

10. Πλὴν μάταιοι οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων᾽ ψευδεῖς οἱ 
υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων, ἐν ζυγοῖς τοῦ ἀδικῆσαι, αὐτοὶ ἐχ 
ματαιότητος ἐπιτοαυτό. 

τι. Μὴ ἐλπίζετε ἐπ᾽ ἀδικίαν, χαὶ ἐπὶ ἁρπάγματα 
μὴ ἐπιποθεῖτε᾽ πλοῦτος ἐὰν ῥέη, μὴ προςτίθεσθε χαρ- 
δίαν. 

12. Ἅπαξ ἐλάλησεν ὁ Θεὸς, δύο ταῦτα ἤχουσα, ὅτι 
τὸ χράτος τοῦ Θεοῦ, 

18. χαὶ σοῦ, Κύριε, τὸ ἔλεος" ὅτι σὺ ἀποδώσεις 
ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. 

ΨΑΛΝ. ΞΑ΄. 

14. Ἰη ἄθ0 ἵδοίδιη0 Υἱγίυΐδη), οἱ 'ρ86 δὰ ηἰ πὶ ἀδάυςεῖ 
{ΠὈυϊδηΐο8 08. 

ΙΧ. 

1. ἴῃ ἤδοα, ἴῃ γτηη δ ἱρδὶ Ὀαυϊά. 

4. Ἐχαυὰΐ, Ὀδυβ, ἀδργθοδοηδηι πιθδπι, ἰηίοη 6 ογαϊοηὶ 

3. Α ἢηΐδυ8 ἴδετοο δὰ ἰ6 οἰδπιανΐ, ἀυπὶ δηχίδγοιυγ οὐσ 
θυ, ἰῃ ροίγᾶ οχδιίδϑιὶ 26. ϑοάυχίϑιϊ Π|6, 

4, ᾳυΐᾶ ἔδοίᾳβ 68 8068 π|68, ἰυτγτίβ (ογίἰἰυἀϊη}8 4 (Δεὶο 
ἰηϊ οὶ. 

5. ἸηΠΑ Δ Ρο ἴῃ ἱδθογηδουΐο ἴσο ἱπ βου], Ὀχγοίοσδγ ἴω 
γ ἰδ δίδγυμῃ ἰυᾶγυηλ. δ ίαρδαίπια. 

6. Ουοηΐδη ἰυ, Ὠου5, ὀχδυά βιϊ ογδι 68 πη688, ἀοα δὶ 
μφτοάαϊίδίοῃ {προ ηἰθ8 ποιηδη απ}. 

7. Ὠθ8 βυρ6ῦ ἀΐθ8 γορὶβ δα) οἴ 68, ΔΠη08 6}118 9486 ἰῃ 
ἀἴδηλ φομογδίϊ οη ἶ8 οἱ βοηογαί  οηἶ8. 

8. ῬεΓΔΏΘΌΪ ἰῃ Θἰογηυμ ἰὴ σοηδροοία Ποὶ, Ὠϊβογίοοῦ- 
ἀΐδιη οἱ νοῦ ἰδίθῃι 6}08 418 τοχυϊγοῖ 

9. 5'6 ρ58.}18ηὶ Ὠοπηηὶ ἴθ ἰῃ βορ ου πὶ βέρου δ, υἱ τε ἀδπι 
γοίΐδ τη68 ἀδ ἀΐα ἴῃ ἀΐδη,. 

ΠΧ]. 

1. ἴῃ Βηοπι, Ὅσο Τά τ Ρ881π|08 ἰρδὶ Παυϊά. 

2. Νοηη6 Ὠδ60 βυβλή᾽οοϊδ ογἰϊ δπίηια τηθᾶ ἢ δὖν 'ρ80 δηΐη 
88] {8Γ0 Του. 

3. Ναῃ) οἵ ἰρ86 Ὠδὺ5 Π1618 οἱ ΒΑΙγΔίοΟΓ ΠΠΘ05, βυβοορίοῦ 
68, ΠΟῺ ΠΟΥΘΘΟΓ ΔΙΏρ] 108. 

4. Οὐυουδαυδ Δρροῃ 8 ΒΌΡΟΓ Ὠοπλίηοη ἢ Τπἰογῆς 15 απϊ- 

γοῦβὶ ἰδηαυδη ραγίο(ΐ ἰη0}} [0 οἱ πηδοογὶς ἱπηρ0 1529 

δ. ὙοΓΟΙ Δ ΠΊ6Ὼ ΠΟΒΟΓΘΙῺ ΠΊ6Ε1Ππ| οορὶΔγογυηὶ γορο ογα, 
ουουγτὶ ἰῃ 511. Ογὸ δυο Ὀοῃοαϊοορδῃὶ, οἱ οογὰδ 8.10 πιδἰοαϊ- 

ὀρ δηΐ. δίαρξαϊπια. 

δ. αογυμηίδιηοη 60 80}76οἴα 650, δηΐπιδ πιοᾶ, χαουίδπι 
ΔῸ 'ρ80 μαίἰοηἰἃ πηθᾶ. 

7. Ουἷα ἱρ56 Πδυβ πιοὺ8 οἵ δαὶ γαίοῦ τηθῦϑ, δυδοορίος 

Τγ60}8, ΠΟῚ ΘΙ σΤΆΡΟ. 
8. ἴῃ Ὠδ60 βαϊαΐδγα πρϑυηὶ οἱ ρίοτία πθᾶὰ : ἀθὺβ δυχ ιὶ 

πιοὶ, οἵ 5ρ68 πηοᾶἃ ἰῃ 60 68ῖ. 
9. ϑρογαίο ἰὴ 60, ομπηΐβ οοηφτοσδίὶο ρορυϊὶ : οἴιπαϊία οὐ- 

ΤΠ 0 οογάδ γοϑῖγα, αυΐϊὰ Ὠδι8 δάϊυϊοῦ ποϑίοσ. 2ια- 
»εαΐπια. 

10. Ὑογυμίδημθη γυδηὶ {ΠῚ Ποτίπυμῃ : τηθηἄδοοϑ Π}}} ποι ξ 
Ὠυπι, ἰῃ 8ἰδίογιβ υἱ ἀφοὶρίδηΐ, ἱρ5ὶ ἀδ υδηϊίδίθ ἱπ ἑάϊ μβαπι. 

11. ΝΟΙΙΪ6 ΒΡΟΓΑΓΟ ΒΌΡΟΥ ἰμϊυϊ δῖοι, οἱ ΒΌΡΟΣ ΓΑρ 25 
ΠΟΙΠ6 οοπουρίδοοσα : αἰ 85 δἱ δἰ Πυδηΐ, ΠΟΙΪῈ ΟΟΥΓ ἀρρο- 
ΠΟΘ. 

12. δομηοὶ Ἰοουΐυ5 651 Πθυ8, ἄυο πῶσ δυάὶνὶ, φυΐδ ροίδ- 
δίδ5 οὶ οβί, 

13. οἱ ἰυδ, Ὀοπιίηο, πιϊδογίοογαάϊα : φυΐϊᾶ ἰὰ το 68 υπίουΐ- 
4116 βοουμάυμη οροΓὰ 5υδ. 



ΡΘΑΙΜ 

ΞΒ'. 

1. Ψαλμὸς τῷ Δαυὶδ', ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τῇ ἐρήμω τῆς ἰδου- 
μαΐας. 

4. Ὁ Θεὸς, ὃ Θεός μου, πρὸς σὲ ὀρθρίζω. ᾿Εδίψησέ 
σοι ἢ ψυχή μου, ποσαπλῶς σοι ἣ ὧδ μου" 

8. ἐν γῇ ἐρήμῳ καὶ ἀδάτῳ καὶ ἀνύδρῳ, οὕτως ἐν 
τῷ ἁγίῳ ὥφθην σοι, τοῦ ἰδεῖν τὴν δύναμίν σου καὶ τὴν 
δόξαν σου. 

4. Ὅτι χρεῖσσον τὸ ἔλεός σου ὑπὲρ ζωὰς, τὰ χείλη 
μου ἐπαινέσουσί σε. ᾿ 

6. Οὕὔτως εὐλογήσω σε ἐν τῇ ζωῇ μου, ἐν τῷ ὀνό- 
ματί σου ἀρῶ τὰς χεῖράς μου. 

6. ὭὩςεὶ στέατος χαὶ πιότητος ἐμπχησθείη ἢ ψυχή 
ψου, καὶ χείλη ἀγαλλιάσεως αἰνέσει τὸ ὄνομά σου. 

1. Εἰ ἐμνημόνευόν σου ἐπὶ τῆς στρωμνῆς μον, ἐν 
τοῖς ὄρθροις ἐμελέτων εἰς σέ. 

8.- Ὅτι ἐγενήθης βοηθός μου, χαὶ ἐν τῇ σχέπη τῶν 
πτερύγων σου ἀγαλλιάσομαι. 

9. ᾿Εχολλήθη ἣ ψυχή μου ὀπίσω σου, ἐμοῦ ἀντελά- 
ὅετο ἣ δεξιά σον. 

16. Αὐτοὶ δὲ εἰς μάτην ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου, 
εἰςελεύσονται εἰς τὰ χατώτατα τῆς γῆς, 

11. παραδοθήσονται εἰς χεῖρας ῥομφαίας, μερίδες 
ἀλωπέχων ἔσονται. 

ι3. Ὁ δὲ βασιλεὺς εὐφρανθήσεται ἐπὶ τῷ Θεῷ, 
ἐπαινεθήσεται πᾶς ὃ ὀμνύων ἐν αὐτῷ, ὅτι ἐνεφράγη“ 
στόμα λαλούντων ἄδιχα. 

ΙΝ. 

1. Ἑἰς τὸ τέλος, ψαλμὸς τῷ Δαυίδ. 

4. Ἑϊςάχουσον, ὃ Θεὸς, τῆς προςευχῆς μου ἐν τῷ 
δέεσθαί με πρὸς σέ" ἀπὸ φόδου ἐχθροῦ ἐξελοῦ τὴν ψυ- 
ἦν μου. 

᾿ 1 Ὲ β ρα οὶ με ἀπὸ συστροφῆς πονηρευομένων, 
ἀπὸ πλήθους ἐργαζομένων ἀδιχίαν. 

ς. Οἴτινες ἠχόνησαν ὡς ῥομφαίαν τὰς γλώσσας αὖ- 
τῶν, ἐνέτειναν τόξον πρᾶγμα πιχρὸν, 

δ. τοῦ χατατοξεῦσαι ἐν ἀποχρύφοις ἄμωμον' 
6. ἐξάπινα κατατοξεύσουσιν αὐτὸν, καὶ οὐ φοθδηθή- 

σονται. Ἔχραταίωσαν ἑαυτοῖς λόγον πονηρὸν, διηγή- 
σαντο τοῦ χρύψαι παγίδας. Εἶπαν Τίς ὄψεται αὐτούς; 

7. ᾿Εξηρεύνησαν ἀνομίαν, ἐξέλιπον ἐξερευνῶντες ἐξε- 
ρευνήσει" προςελεύσεται ἄνθρωπος, καὶ χαρδία βαθεΐα, 

8. χαὶ ὑψωθήσεται δ Θεός. Βέλος νηπίων ἐγενήθη- 
σαν αἷ πληγαὶ αὐτῶν 

9. χαὶ ἐξουθένησαν αὐτὸν αἱ γλῶσσαι αὐτῶν " ἐτα- 
ράχθησαν πᾶντες οἱ θεωροῦντες αὐτοὺς, 

10. χαὶ ἐφοδήθη πᾶς ἄνθρωπος. Καὶ ἀνήγγειλαν τὰ 
ἔργα τοῦ Θεοῦ, χαὶ τὰ ποιήματα αὐτοῦ συνῆχαν. 

11. Εὐφρανθήσεται δίκαιος ἐν τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐλπιεῖ 
ἐπ᾽ αὐτὸν, χαὶ ἐπαινεθήσονται πάντες οἱ εὐθεῖς τῇ 
καρδίᾳ 

ΞΔΑ΄. 

Ι. Εἰς τὸ τέλος, ψαλμὸς τῷ Δαυὶδ, ᾧδή. 

. Σοὶ πρέπει ὕμνος, ὁ Θεὸς, ἐν Σιὼν, καὶ σοὶ ἀπο- 
δοθήσεται εὐχή. 

.ΧΤΥ͂. 127 

ΕΧ1]. 

1. ῬΒΔΙΠΊ8 1ρεὶ δυνά, σΌπὶ ΘΑΘΒῚ ἰη ἀσδοσίο 1ἀυπηδδδο. 

2. Ὅσυϑ, Ὠδ05 πηου8, δα [6 ἀθ ἴπ00 Υἱρίῖϊο. 5:{ν1} (ΠὈὶ ΔηΪπ|ᾶ 
τη68, Ζυ8πὶ 0} ]Ἰεἰΐοῦ Εἰ σᾶτο πιθᾶ : : 

3. ἰη ἰογγὰ ἀοβογίᾶ οἱ ἰηνία οἱ ἰηδαυοϑᾶ, δἰο ἰῃ βᾶποῖο 6ρ- 
ρᾶγαὶ {ϊ, υἱ Υἱάογοπη υἱγίυϊοι ἰυδη) οἱ σἰογίδιῃ ἰυδη,. 

4, Ουοῃίδηι τ 6] ἰοΓ οϑΐ τ ἰδογοογάϊδ ἴυ 8 ΒΌΡΟΓ υἱίδβ, ἰδ ῖἃ 
[η68ἃ ἰδιιἀδουῃηΐ ἴ6. 

δ. δὶ θεποάϊοδῃῃ [6 ἰὴ Υἱία πηόᾶ, ἰπῃ Ὠοχηΐης ἴυ0 ΟΥ̓ 00 
ΓΔ} Πη688. 

6. δίουϊ δάϊρα οἵ ρἰπρυράϊῃθ τγορ]θδίυγ δηΐπηα πιθᾶ, οἱ 
Ἰδΐα ὀχϑυ δι οηΐβ ἰδυἀαθυπί Ὠομλοη ἰυυῃ. 

.7. 5] Π)οΠηογίᾳ8 801} ἰυἱ ΒΌΡΟΓ δίγαίαπι τρθυῦ), ἰῃ Ὠ18ἃ- 

τυϊη15 πη  α Δ Γ ἰῃ ἴο. 

8. Ουΐα [(υἱκίιΐ δαϊυΐοῦ τηδυ8, δ᾽ ἰπ γϑδιηθηΐο δἰαγυηι 
[ὈΔΓΌΠ) ΘΧΒ}} 800. 

9. Αὐἢδοδὶῖ δηϊπηᾶ τθᾶἃ ροϑί ἴθ, [26 ϑυϑοορὶὶ ἀσχίογα 
ἰυᾶ. : 

10. Ιρδἱ γϑῦο ἰπ γδῆυπι χυδοδίογυηϊ δηΪ Π]8Πὶ Πηθ 8), ἰῃ- 
τοὶ αὶ ἴῃ ἰηἰογίογα ἰοῦτ, 
11. τἀρηΐυγ ἰῃ τἸρδηυβ ρἰδάϊ!, ρᾶγίο58 γυἹρίυμη ογαηΐ. 

12. Ἀδχ υϑῦο Ἰῳδυϊίαγ ἴῃ 60, ἰδυάαθυΓ οπιοΐβ φαΐ }6- 
Γαΐ ἰῃ 60, αυΐδ οὈδίγυσίιπι 681 925 Ἰοφυδῃίίιη, ἰηϊαυᾶ. 

{ΧῚΠ. 

1. [ἴῃ Πηοπί, Ρδαϊτου ἱρεὶ αν ὰ. 

4. Ἐχδυὰΐ, Ὀδαβ,, οὐδ ἱοπθη) ΤΠ) 68} ὁΠ| ἀδργθοοῦ δὰ ἴο : 
ἃ {ΠΠΠΟΓΟ ἰπί πλῖο! ογῖρθ δηϊπιδῃὶ ΠγθᾶΠ]. 

3. Ῥτοίοχίϑίὶ π|6 ἃ οΘοηγοηία [82 ηΔης10π|, ἃ τυ]  υάϊηθ 
ορογδηίυπι ἰπἰ χυϊδίθη. 

4, Ουἱ Ἔχδουθγιηΐ υἱ αἰδάΐυπι ᾿ἰηρσιδ8 βυ88, ἱπίομάἀοτγιηὶ 
᾿ΑΙΓΟΌΠΙ Γ6ΠῚ ΔΙ ΔΓΔΠῚ, 

, 8. υἱ βδρ! οηϊ ἰῃ οσου 5 ἱπητηδουϊδίυπι : 

6. βυδιίο ὁαα  ἀρυπὶ ουπι, οἱ ποη {ἰπποθυηΐ. Εἰγπιδυοσυηί 
β:0] ΒΟΓΠΊΟΠΘΠΙ Δ] ἰχηυτη, παγγαγογυηΐ υἱ Δ᾽υΒοοπογοηΐ ἰἃ- 
4υ608. Ὠἰχογυηῖΐ : Ουἱ8 Υἱ 6} 608" 

7. Ῥογβογυ δι! δυηΐ ἰηἰαυϊδίοιη, ἀοίδοογυηϊ βογυ δηίοβ 
ΒΟΓΌΓ ηἷο : δοοοάοσὶ ΠοηΟ, οἱ ὁογ δἰίυη), 

8. οἵ οχδιδοίυγ Ὠθι8. δαρμἰα5 ἱπίδη(ἰυπὶ ἐδοίξ βυηὶ 

Ρίαρθθ ΘΟΓΌΠῚ, 
9. οἵ ριῸ ἰ 10 Πδθυογυαπὶ ουμ ᾿ἰπσυδ! δογυηι : οοηϊυΓ- 

Ὀαῖ: ϑυηΐϊ ΟἸΏΠ68 4υἱ γΥἱἀο δηΐ 608᾽, 
10. οἱ {Ππλυἱΐ ΟἸηηἷ8 Ποπιο. Εἴ δππυπίϊανογυμζ ορογὰ Ὠοὶ, 

οἱ (δείδ οἱ ἰη 6] Θχογυηὶῖ. 

11. 1,ἰδϊυγ υδίυϑ ἰῃ Βοπλίηο, αἱ βρογδθὶὶ ἰῃ 6ο, οἱ 
ἰδυδαθυπίυγ ΟΠ 68 ΓοοΙΐ οογάο. 

ἼΧΙΥ. 

1. ἴὴ ἤηοηι, Ὀ5Δ]Π}118 ἱραὶ Βανίὰ, ὁΔη Ό. 

Ἃ. Τὸ ἀοοοῖ "γιηηυβ, Ὠ6α5, ἰῃ δίοῃ, οἱ (ἰνὶ τοι ἀδίυ γο- 
ἔυ. 
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8. Εἰςάχουσον προςευχῆς μου, πρὸς σὲ πᾶσα σὰρξ 
ἥξει. 

4. Λόγοι ἀνόμων ὑκερεδυνάμωσαν ἡμᾶς, καὶ τὰς 
ἀσεθδείας ἡμῶν σὺ ἱλάση. - 

6. Μαχάριος ὃν ἐξελέξω καὶ προςελάδου, χατασχη- 
νώσει ἐν ταῖς αὐλαῖς σου. ΠΠλησθησόμεθα ἐν τοῖς ἀγα-- 
ύοϊς τοῦ οἴχου σου, ἅγιος ὃ ναός σου, 

8. θαυμαστὸς ἐν δικαιοσύνῃ. ᾿Ἔπάχουσον ἡμῶν, ὃ 
Θεὸς ὁ σωτὴρ ἡμῶν, ἣ ἐλπὶς πάντων τῶν περάτων τῆς 
γῆς, καὶ τῶν ἐν θαλάσσῃ μαχράν. 

7. “Ἑτοιμάζων ὄρη ἐν τῇ ἰσχύϊ σου, περιεζωσμένος 
ἐν δυναστεία. 

8. Ὁ συνταράσσων τὸ χῦτος τῆς θαλάσσης, ἤχους 
χυμάτων αὐτῆς. Ταραχθήσονται τὰ ἔθνη 

9. καὶ φοδηθήσονται οἵ χατοιχοῦντες τὰ πέρατα ἀπὸ 
τῶν σημείων σου. ᾿Εξόδους πρωΐας χαὶ ἑσπέρας τέρψεις. 

10. ᾿Επεσχέψω τὴν γῆν καὶ ἐμέθυσας αὐτὴν, ἐπλή- 
θυνας τοῦ πλουτίσαι αὐτήν. .ὋὋ ποταμὸς τοῦ Θεοῦ ἐπλη- 
ρώθη ὑδάτων. Ἡτοίμασας τὴν τροφὴν αὐτῶν, ὅτι οὕτως 
ἢ ἑτοιμασία. 

τι. Τοὺς αὔλακας αὐτῆς μέθυσον, πλήθυνον τὰ γεν- 
νήματα αὐτῆς, ἐν ταῖς σταγόσιν αὐτῆς εὐφρανθήσεται 
ἀνατέλλουσα. 

14. Εὐλογήσεις τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρη- 
στότητός σον, χαὶ τὰ πεδία σου πλησθήσονται πιότη- 
τος. 

13. Πιανθήσεται τὰ ὄρη τῆς ἐρήμου, χαὶ ἀγαλλίασιν 
οἱ βουνοὶ περιζώσονται. 

14. ᾿Ἐνεδύσαντο οἱ χριοὶ τῶν προδάτων, χαὶ αἵ χοι- 
λάδες πληθυνοῦσι σῖτον, χεχράξονται, χαὶ γὰρ ὑμνή- 
σουσιν. 

ΞΕ'. 

Ἑἰς τὸ τέλος, ὠὡδὴ ψαλμοῦ ἀναστάσεως. 

ι. Ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ, πᾶσα ἣ γῆ, 
ἃ. ψάλατε δὴ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. Δότε δόξαν αἰνέσει 

αὐτοῦ, 
8. εἴπατε τῷ Θεῷ" Ὥς φοθερὰ τὰ ἔργα σου. Ἐν τῷ 

ΨΑΛΜΝ. ΞῈΕ΄. 

3. Εχϑδυσὶ ογδίϊοπθηι πηϑᾶπ), δὰ (6 οπγηΐβ οᾶγο τοηϊοί. 

4. ψεΓθὰ ἱπιρίογαπι ργδουδ] υθγιπὶ ϑυρογ πο8, οἱ ἱπυρίεϊδ- 
(68 Ὠοϑίγαϑ ἴ ργορὶ ἰ4}}18. 

5. Βοδίυβ υδὴ Οἰορίβιὶ οἱ δεβαϊηρϑίβιϊ, ἱμῃ δ δ οἱ ἴω 
δίΓ8 (υ 8. ἈΘρΙοίπιὰγ ἰῃ ΒοΟπΐ8 ἀοπηι8 ἴα85, βαποίυμη οδὶ 
ἰορΙυπ (υυτη, 

6. Βιίγα ἡ ]6 ἰη Ἰυ8ε1 18. Εχαυάὲ ποκα, Ποῦβ ΒΔΙΥΔΙΟΓ ποκίέγ, 
8Ρ65 ΟἸὨἶ 1) Πηΐι πὴ ἰΟΓΓδ οἱ ἰῃ πιᾶγὶ Ἰοηρο. 

7. ῬΓδΟΡΆΓΔἢΒ ΠΟὨ [65 ἰη (ογυαἀΐηα ἰυδ, εἰγουχηςίποίτς 
ἴῃ ροϊοηίδίυ. 

᾿ς 8. Ουἱ οοῃίυτθαβ (υπάπηι πιᾶγὶβ, β0η05 Πυσίασυπι οἷα. 
Τυγθαδυηίυν μοηῖοβ 

9. οἵ (Πμοθυπί αυὶ ἱπ) Δ} ἰδηξ ἤπ68 ἃ βἰφῃίβ ἰαΐΒ. Εχὶ τυ 
ταδίυζηΐ οἱ γϑϑρογῶ ἀοἰοοίδῖ5. 

10. Ὑ᾽βιίδϑι: ἰθγγατ οἱ ἱπθυγίαβεὶ δϑπ}., ταῦ Εἰρ] οδ 811 ἰο- 
ουρ είαγα ὁ). ΕἸυτηθη οὶ γορὶοΐυπι οϑὶ δαυὶβ. Ῥαγαβεὶ 
οἴθυπι ΠΙογαπι, φυοηΐδπι ἰΐὰ 65ὲ ργωραγαίίο. 

11. ἈΐνοΒ 6)}8 ἱπο γία, πιὰ} 1 ρ 1108 σοπὶῃὶπα 68, ἰῃ 5{}]- 
᾿ἰο 5 6) 8 ᾿δο Δ ὈΓΠῸΓ φογηί 88. 

12. Βοηθάϊοδϑ Θογοπδηι δηηὶ ᾿Ὀδαϊρη [18 ἰυδ6, οἱ οδηρὶ 
[αΐ γορ!οθυπίαν υδοτίδίο. 

. 13. Ρίηρυσδοθηΐ πιοηΐο5 ἀοβογίΐ, οἱ χα δίίοηθ οὐἱ δος 
δοο ΟῃυΓ. 

14, Ἰπάυὶ βυηῖ ἀγίοίθβ ουΐυπι, οἱ γ}165 δδαπάδυηι ἔγα- 
τηθηΐο, οἰδυηδιυηΐ, οἰθηΐπλ ἢγηγηυτὴ ἀϊεσοηῖ. 

ΧΥ. 

ἴω βηθτ, σδη(ἰςπὰ Ρ58]Ππ|1 Γοβαγγοοίἰοηΐβ. 

1. 0  αῖο 60, ομηΐβ ἰδγγᾶ, 

2. Ρδδίπλυτῃ ἀἰοῖία πομπμἰηὶ οἰι8. [6 ρἰοτίδῃη ἰδυὰϊ αἦι18, 

8. αἰοί[6 Ὁδο : Οὐδ (ογτ 1118 βυηΐ ορετὰ θᾶ, Ποπιίηε 1 
πλήθει τῆς δυνάμεώς σου ψεύσονταί σε οἱ ἐχθροί σου. 5. 1π πιυμτυάϊηε νἱγίαι8 τα πηϑηιἰθηίαν εἰδὲ ἰηϊποοὶ ταὶ. 

4. Πᾶσα ἣ γὴ προςκυνησάτωσάν σοι, καὶ ψαλάτω- 
σάν σοι, ψαλάτωσαν τῷ ὀνόματί σου. Διάψαλμα. 

6. Δεῦτε καὶ ἴδετε τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ" φοδερὸς ἐν 
βουλαῖς ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. 

6. Ὁ μεταστρέφων τὴν θάλασσαν εἰς ξηρὰν, ἐν πο- 
ταμῷ διελεύσονται ποδί, Ἔχεϊ εὐφρανθησόμεθα ἐπ᾽ αὐ- 
τῷ, 
" τῷ δεσπόζοντι ἐν τῇ δυναστείᾳ αὐτοῦ τοῦ αἰῶνος. 

Οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὰ ἔθνη ἐπιδλέπουσιν, οἱ παρα- 
πιχραίνοντες μὴ ὑψούσθωσαν ἐν ἑαυτοῖς. Διάψαλμα. 

8. Εὐλογεῖτε, ἔθνη, τὸν Θεὸν ἡμῶν, καὶ ἀχουτίσατε 
τὴν φωνὴν τῆς αἰνέσεως αὐτοῦ. 

9. Τοῦ θεμένου τὴν ψυχήν μου εἷς ζωὴν, καὶ μὴ 
δόντος εἰς σάλον τοὺς πόδας μου. 

ι0. Ὅτι ἐδοκίμασας ἡμᾶς, ὁ Θεὸς, ἐπύρωσας ἡμᾶς 
ὡς πυροῦται τὸ ἀργύριον. 

"1, Εἰςήγαγες ἡμᾶς εἰς τὴν παγίδα, ἔθου θλίψεις ἐπὶ 
τὸν νῶτον ἡμῶν" 

12. ἐπεδίδασας ἀνθρώπους ἐπὶ τὰς χεφαλὰς ἡμῶν, 
διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος, καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς 
ἀναψυχήν. 

4. Οπμηΐ8 ἰογγᾷ δάογοῖ ἰ6,, οἱ ρ58}18ὲ ΕἸὈΪ, ρϑαϊπυυτα ἀϊοδὶ 
ΒΟΠΛΪηἰ ἴυο.  ἑαρϑαίηια. 

ὅ. αηϊία οἱ νἱάοῖδ ορογὰ Ποιμηίηὶ : ἰϑγγ 118 ἰῃ ΘΟμϑ 8 
ΒΙΡΟΓ Π]108 μοη ἢ}. 

ὁ. Ουἱ ΘΟὨΥΕΡΙ τηᾶτα ἴῃ γί ἀλη), ἰῃ Πυπιίηα ρογίγδηβιδυηὶ 
Ῥαάδ. 10ὲ ἸξοἰΔἰηλαν ἰῃ ἰρ8ο, 

7. ᾳυὶ ἀοπιίπδίαγ ἰῃ νἱγίυ!6 διιᾶ 565 ο0}]ο. ΟΟΕ}Ϊ οὐ α8 βαρεῖ 
δθοηίο8 γοβρίουηΐ, {4ὶ Θχδδρογδηΐ ὩῸθἢ ὀχ θοίαν ἰῃ ποτηοί 
ἰρ5ἰ5. δίαρεαϊηια. 

8. Βομραϊοίία, σοηίθ8, Ὀδθῦμ) ΠΟΒΙΓΌΠΙ, οἱ δυάϊίδηι (δοία 
γοῦδπὶ ἰδυ ἀ 8 605. 

9. Ουἱὶ ροδιμῖ ἃηϊπηδπ) Πηθ68Π| δὰ Υἱΐίδηι, οἱ ἤθη ἀοάϊὶ ἴῃ 
ΟΟΙΩΙΠΟΙΟΠΘΙῺ Ρο΄65 Πη608. 

10. Θυοπίδηι ργΟθδΒ[Ϊ Π08, Ὠθυ8, ἱρηΐδιὶ ῃ05 5βἰοπΐ ἰχηί- 
ἴυὙ ἃγσοηί.. 

11. Ιηἀυχίπ(ϊ Π08 ἱπ Ἰαχυδυπι, ροδβυΐβιϊ {ἰθυ]αίοπ6 8 ἴῃ 
ἄογϑο ποϑίγο : 

12. ἱπηροϑιι ῖϑ[1 ἸΟΠλΪ 68 5ῈΡΟΓ οαρὶ(8 ποϑίγᾶ, ἰγδηβὶ υἱηιαβ 
Ὁ6Γ ἰξίοπι οἱ δαυᾶπι, οἱ δα χίβί! Π05 ἰη τοίγίοτίιηι. 



ῬΘΑΙΜΝ. 

18. Εἰςελεύσομαι εἰς τὸν οἶκόν σου ἐν ὁλοχαυτώμα- 
σιν, ἀποδώσω σοι τὰς εὐχάς μου, 

14. ἃς διέστειλε τὰ χείλη μου" χαὶ ἐλάλησε τὸ στό- . 
ου ἐν τῇ θλίψει μον. 

τς ἀνε ϑρμιὰ μεμναλωμένα ἀνοίχω σοι μετὰ 
θυμιάματος καὶ χρυῶν, ποιήσω σοι βόας μετὰ χιμά-- 
ρων. διάψαλμα. 

16. Δεῦτε, ἀχούσατε, καὶ διηγήσομαι, πάντες οἵ 
φοδούμενοι τὸν Θεὸν, ὅσα ἐποίησε τῇ ψυχῇ μου. 

11. Πρὸς αὐτὸν τῷ στόματί μου ἐχέχραξα, καὶ ὕψω- 
σα ὑπὸ τὴν γλῶσσάν μου. 

18. Ἀδικίαν εἰ ἐθεώρουν ἐν καρδίᾳ μου, μὴ εἰςαχου- 
σάτω Κύριος. 

19. Διὰ τοῦτο εἰςήχουσέ μου ὃ Θεὸς, προςέσχε τῇ 
ἢ τῆς προςευχῆς μου. ; 

ἐς Εὐλογητὸς δ Θεὸς, ὃς οὐκ ἀπέστησε τὴν προςευ- 
χήν μου, καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀπ᾽ ἐμοῦ. 

Ξς΄. 

ι. Εἰς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις ψαλμὸς τῷ Δαυίδ, 

4. Ὃ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς καὶ εὐλογήσαι ἡμᾶς" 

ἐπιφάναι τὰ πρόςωπον αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς. Διάψαλμα. 
8. Τοῦ γνῶναι ἐν τῇ γῇ τὴν δδόν σου, ἐν πᾶσιν ἔθ- 

νεσι τὸ σωτήριόν σου. 
ς. Ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοὶ, ὁ Θεός" ἐξομολο- [᾿ 

γησάσθωσάν σοι λαοὶ πάντες. 
. δ. Εὐφρανθήτωσαν χαὶ ἀγαλλιάσθωσαν ἔθνη, ὅτι 
χρινεῖς λαοὺς ἐν εὐθύτητι, καὶ ἔθνη ἐν τῇ γῇ ὁδηγή- 
σεις. Διάψαλμα. 

6. ᾿Εξομολογησάσθωσάν σοι λαοὶ, ὃ Θεὸς, ἐξομολο- 
σάσθωσάν σοι λαοὶ πάντες. 
η. Γἣ ἔδωχε τὸν χαρπὸν αὐτῆς. Εὐλογήσαι ἡμᾶς ὃ 

Θεὸς, δ Θεὸς ἡμῶν, 

8. εὐλογήσαι ἥμᾶς ὃ Θεὸς, καὶ φοδηθήτωσαν αὐτὸν 
πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς. 

ΞΖ. 

1. Ἑὶς τὸ τέλος, τῷ Λαυὶδ' ψαλμὸς δῆς. 

4. Ἀναστήτω ὁ Θεὸς χαὶ διασχορπισθήτωσαν οἱ ἐχ- 
θροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν οἵ μισοῦντες αὐτὸν ἀπὸ προς- 
ὥπου αὐτοῦ. 

84. Ὥς ἐχλείπει χαπνὸς ἐχλιπέτωσαν" ὡς τήχεται 
χηρὸς ἀπὸ προςώπου πυρὸς, οὕτως ἀπόλοιντο οἱ ἅμαρ- 
τωλοὶ ἀπὸ προςώπου τοῦ Θεοῦ. 

4. Καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν, ἀγαλλιάσθωσαν 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, τερφθήτωσαν ἐν εὐφροσύνη. 

8. Ἄσατε τῷ Θεῷ, ψάλατε τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, δδο- 
ποιήσατε τῷ ἐπιδεδηχότι ἐπὶ δυσμῶν, Κύριος ὄνομα 
αὐτῷ, χαὶ ἀγαλλιᾶσθε ἐνώπιον αὐτοῦ. Τ᾿ αραχθήσονται 
ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ, 

6. τοῦ πατρὸς τῶν ὀρφανῶν χαὶ χριτοῦ τῶν χηρῶν, 
ὃ Θεὸς ἐν τόπῳ ἁγίῳ αὐτοῦ. 

η. Ὁ Θεὸς χατοιχίζει μονοτρόπους ἐν οἴκῳ, ἐξάγων 
κπὲπεδηυένους ἐν ἀνδρείᾳ ὁμοίως τοὺς παραπιχραί- 
νοντας, τοὺς χατοιχοῦντας ἐν τάφοις. 

. 8. Ὁ Θεὸς, ἐν τῷ ἐχπορεύεσθαί σε ἐνώπιον τοῦ λαοῦ 
σου, ἐν τῷ διαδαίνειν σε τὴν ἔρημον. Διάψαλμα. 

ΧΥ͂ΙΙ. 1839 

8. Ιηΐγοῖρο ἱῃ ἀοαπι ἴσδπηη ἰη Πο]υοδυκιϊ5, τοἀάδη {{0ὲ 
γοίδ πηρθᾶ, 

14. υδ ἀἰδεϊηχογυηΐ Δ Ὀἷδ πιθὰ : οἱ Ἰοουζιπ 6ϑὲ 05 ΠΊΘΙΠὶ 
ἱπ {Ἰυ]δί ΟΠ 6 πιθᾶ. 

15. Ἠοϊοοσδυδίδ τηρᾶυ}] εἴ οὔἴεγδπι Εἰ ὈΪ οὐπλ ἰπόθηβο οἱ 
διϊοθυ5, (Δοίδιῃ {ἰδὲ ΡΟγῈ8 οὐπ ἢἰγοΐβ. ϑἑαρβαίπια. 

16. γοηϊί6, δυάϊδ, οἱ ΠΆΤΑ ΡΟ,, ΟἸΏη65 αυὶΐ {ἰπι6ι}8 δα), 
φυδηίδ (δοὶΐ δη Π|25 Ὠγ686. 

17. Αὰ ἰρϑυπ ΟΥ̓ Π16Ο ΟἰδΔιηδΥ, οἱ δχδιίδυὶ δὺ} ᾿ΐησυᾷ 
Π108. 

18. Ιηἰχαϊϊδίομπι δἰ δϑροχὶ ἰῃ οογὰθ ἤθὸὺ, ϑοὴ οχδυάϊδὶ 
Βομΐη18. 

19. Ῥτγορίογοδ ὀχδυάϊ ἱῖΐ 6 Ὠ 608, δι(οηαϊί τοοὶ ογϑίοηΐβ 
τη6ξ0. ͵ 

20. Βοηοάίοϊυ5 Πδι5, σαὶ ποἢ διηουί ογδἐ 61) Ιηθϑ 1, 
οἱ πηϊδογοογ δι) 88Π|) ἃ Πι6. 

ΧΥῚ]. 

Ι. ἴῃ ὅποι, ἴῃ Ὠγτηδΐδ ῥδδίρησδ ἱροὶ Ὀαυϊά. 

3. Ὠδυδ Πλϊβογοδίυγ ποϑίγὶ οἱ Ὀδηθάϊοδϊ η05 ; {ϊΠυμίποί 
ψυ  υ) ΒΌ 0) ΒΌΡΟΓ η08. δἑαρεαΐηια. 

3. Αἀἁ οοφπῃοϑθορηάυπι ἰῃ ἰογτᾷ Υἱδῆ ἴυδηι, ἱπ ΟΠ 08 

σοι 08 86] υΐαγα ἴυυηι. 
4, Οουπβίοδηϊυγ εἰὲ ρορυϊ!, Πδυ8 : οοηβίοδηίυν (ἰδὲ ρορυ ]ὶ 

ΟἸΏΏ68. 
5. Ἰιοἰοηίυν οἱ ὀχϑυ οηὶ σοηί65, χυοηίΐδη) ᾿ 1688 ρορυ- 

ἰο8. ἰῃ :αυϊϊδῖα, οἱ σρϑηίθ8 ἱπ ἰοττὰ αἰγίζοβ. ϑίαρϑδαϊηια. 

6. Οομέίοραπίυγ Εἰ ἰ Ρορυ]!, θδυ8, οοη οδηίυτ {ἰδὲ ρορυ]] 
ΟὨΊΏ68. 

7. Τοῦτα ἀράϊί (πυοΐϊατ δυυχῃ. Βοηραϊοδὶ Π08 1)6.8, Που8 
ὨΟΒΙΟΓ, 

8. Ὀδηράϊοδι η085 Ὠου8, οἱ τπηοίυδιιϊξ ΘΠ ΟἸΏ65 ΗΘ 
ἰθυγϑο. 

ΕΧΥΤΙ. . 

1. ἴῃ Πηρμ, ἱροὶ ϑανία 0581] Π189 σοΔΏΓοἱ. 

2. Ἐχϑυγραὶ Που8 οἱ ἀἰθεἰροηΐυγ ἰηἰπιϊοὶ ο᾽υ8, οἱ (υρίδηί 
χυὶ οἀοτυπί οἰπὶ ἃ ἴδοΐα 6} 08. 

8. δίουϊ ἀοῆοὶϊ, 0.8 ἀοἢοίδηϊ : δἰουϊ ᾿ἰχυοῆϊ οογὰ ἃ [- 
οἷθ ἱζηΐβ, βίο ρεγοδηῖΐ ροοσδίογο ἃ (δοὶα οὶ. 

4, ἘΛ᾿ 0.1 Ιαἰοηΐυν, οχϑυ]οηΐ ἰη οοησροοία οἱ, ἀο]οοί η- 
ἴυτν ἰηῃ 2 118. ᾿ 

δ. Οδηίδίο Ὦθο, Ρ58}}6 Ὠομγηὶ οἦυ8, ἰΐοῦ [δοϊΐα οἱ αᾳυὶΐ 
δϑ0θηαϊ ΒυροΓ οοοδβ), ΠοΠλΐπι15 ποηηθη {||}, οἱ ὁχ ϑυ δία ἴῃ 

οομβϑρθοίυ 6}115. ΤυΓ Δ ὈυηΓ ἃ δος ο͵υ8, 

6. ρῥαίγὶ8 ογρ[ιδηόγυμι οἱ Ἰυάϊοἰθ υἱάυδγυπ), θυ ἰῃ Ἰο0Ὸ 
βΔηςίο 800. ᾿ 

7. οι ἱῃῃδροϊίαγο (Δοὶξ απία 8 Πηογὶβ ἰη ἀοπιο, 4] οἀυοὶ! 
Υἱηοίοβ ἰῃ (ογἰυἀϊδα : 5 τ δ΄ 608 αἱ ὀχαϑραγδηῖ, χαϊ πᾶ- 

δ ἰδηΐ ἰῃ Βορυ]ογὶϑ. 
8. Ὀδυ8, οὔπὶ ορτοβογογίβ ἰῃ οὐηϑροοία ΡΟΡῸΪ ἰυἱ, ΟτΠὶ 

ρου γϑηδίγοβ ἀσϑογίυπι. δίαρεαίηια. - 

" 
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ο. Γῆ ἐσέίσθη, χαὶ γὰρ οἱ οὐρανοὶ ἔσταξαν ἀπὸ προς- 
ὦπου τοῦ Θεοῦ τοῦ Σινὰ, ἀπὸ προςώπου τοῦ Θεοῦ 
Ἰσραήλ. 

10. Βροχὴν ἑκούσιον ἀφοριεῖς, ὁ Θεὸς, τῇ χληρονο- 
μίᾳ σου, χαὶ ἠσθένησε, σὺ δὲ χατηρτίσω αὐτήν. 

τι. Τὰ ζῶά σου κατοιχοῦσιν ἐν αὐτῇ, ἡτοίμασας ἐν 
τῇ χρηστότητί σου τῷ πτωχῷ, ὃ Θεός. 

13. Κύριος δώσει ῥῆμα τοῖς εὐαγγελιζομένοις δυνά-- 
μει πολλῇ. 

13. Ὁ βασιλεὺς τῶν δυνάμεων τοῦ ἀγαπητοῦ, τοῦ 
ἀγαπητοῦ, καὶ ὡραιότητι τοῦ οἴκου διελέσθαι σχῦλα. 

ι4. ᾿Εὰν χοιμηθῆτε ἀναμέσον τῶν χλήρων, πτέρυγες 
περιστερᾶς περιηργυρωμέναι, καὶ τὰ μετάφρενα αὖ- 
τῆς ἐν χλωρότητι χρυσίου. 

15. Ἔν τῷ διαστέλλειν τὸν ἐπουράνιον βασιλεῖς ἐπ᾽ 
αὐτῆς, χιονωθήσονται ἐν Σελμών. 

16. "Ὅρος τοῦ Θεοῦ, ὄρος πῖον ὄρος τετυρωμένον, 
ὅρος πῖον. , 

17). Ἱνατί ὑπολαμδάνετε ὄρη τετυρωμένα- τὸ ὄρος 
ὃ εὐδόχησεν ὃ Θεὸς χατοιχεῖν ἐν αὐτῷ " χαὶ γὰρ ὃ ύ- 
ρῖος χατασχηνώσει εἰς τέλος. 

18. Τὸ ἅρμα τοῦ Θεοῦ μυριοπλάσιον, χιλιάδες εὐθη- 
νούντων " Κύριος ἐν αὐτοῖς ἐν Σινὰ ἐν τῷ ἁγίῳ. 

19. ᾿Αναδὰς εἰς ὕψος, ἠχμαλώτευσας αἰχμαλωσίαν " 
ἔλαθες δόματα ἐν ἀνθρώπῳ, καὶ γὰρ ἀπειθοῦντες τοῦ 
χατασχηνῶσαι. 

40. Κύριος ὁ Θεὸς εὐλογητὸς, εὐλογητὸς Κύριος ἡμέ- 
ραν χαθ᾽ ἡμέραν χαὶ κατευοδώσει ἡμῖν ὁ Θεὸς τῶν σω- 
τηρίων ἡμῶν. Διάψαλμα. 

21. Ὃ Θεὸς ἡμῶν, ὁ Θεὸς τοῦ σώζειν, καὶ τοῦ Κυ-- 
ρίου αἵ διέξοδοι τοῦ θανάτου. 

5. Πλὴν “ὃ Θεὸς συνθλάσει χεφαλὰς ἐχθρῶν αὐτοῦ, 
χορυφὴν θριχὸς διαπορευομένων ἐν πλημμελείαις αὐ-- 
τῶν. 

48. Εἶπε Κύριος - Ἐχ Βασὰν ἐπιστρέψω, ἐπιστρέψω 
ἐν βυθοῖς θαλάσσης" 

24. ὅπως ἂν βαφῇ ὃ ποῦς σου ἐν αἵματι, ἡ γλῶσσα 
τῶν χυνῶν σου ἐξ ἐχθρῶν παρ᾽ αὐτοῦ. 

25. ᾿Ἐθεωρήθησαν αἵ πορεῖαί σου, ὃ Θεὸς, αἵ πο- 
ρεῖαι τοῦ Θεοῦ μου, τοῦ βασιλέως τοῦ ἐν τῷ ἁγίῳ. 

26. Προέφθασαν ἄρχοντες ἐχόμενοι ψαλλόντων, ἐν 
μέσῳ νεανίδων τυμπανιστριῶν. 

27. Ἔν ἐχχλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεὸν, τὸν Κύριον 
ἐχ πηγῶν Ἰσραήλ. 

28. Ἐχεϊ Βενιαμὶν νεώτερος ἐν ἐχστάσει, ἄρχοντες 
Ἰούδα ἡγεμόνες αὐτῶν, ἄρχοντες Ζαδουλὼν, ἄρχοντες 
Νεφθαλί. 

“9. Ἔντειλαι, δ Θεὸς, τῇ δυνάμει σου " δυνάμωσον, 
. ὃ Θεὸς. τοῦτο ὃ κατηρτίσω ἐν ἡμῖν. 

80. Ἀπὸ τοῦ ναοῦ σου ἐπὶ “Ἱερουσαλὴμ. σοὶ οἴσουσι 
βασιλεῖς δῶρα. 

81. Ἐπιτίμησον τοῖς θηρίοις τοῦ χαλάμου" ἣ συνα- 
γωγὴ τῶν ταύρων ἐν ταῖς δαμάλεσι τῶν λαῶν, τοῦ 
μὴ ἀποχλεισθῆναι τοὺς δεδοχιμασμένους τῷ ἀργυρίῳ. 
Διασχόρπισον ἔθνη τὰ τοὺς πολέμους θέλοντα. 

32. Ἥξουσι πρέσβεις ἐξ Αἰγύπτου, Αἰθιοπία προφθά- 
σει χεῖρα αὐτῆς τῷ Θεῷ. 

83. Αἱ βασιλεῖαι τῆς γῆς, ἄσατε τῷ Θεῷ, ψάλατε 
τῷ Κυρίῳ διάψαλμα, ἀἠῥλέτε τῷ Θεῷ 2: 

ΨΑΛΝ, ΞΖ. 

9. Τοῖγὰ τγοΐδ 68, οἰδηΐμ οοὐἱὶ ἀ181Πδυθγυηὶ ἃ (δοὶο οὶ 
δἰπδὶ, ἃ (δεῖς Ποὶ 15γ86]. 

10. ΡΙυνίαπη γοϊυπίδιίδηη βορτοδοϊβ, Ὠδθυβ, Ὠδογο διὶ 
ἴυξ», οἱ ἰηπεηδίδ οδὶ, ἴ0) γ6γῸ ρογίθοϊβι! Θ8 πὶ. 

11. Απἰμδ]ΐα ἰᾳ8 ἰη}}Δ Δ θυπὶ ἰῃ 68, ραγδϑίὶ ἰη ἀυ]οδάϊδα 
ἴυδ ρδυροτῦὶ, Ὠδυϑ8. 

12. οιηίηυ89 ἀδοϊΐ γοῦθυμη ουὐδηρο! Ζδη( 118 τὶγίαϊο 
ΙΔ. 

(8. Ἀδχ Υἱγίυϊαμῃ αἰϊοοί!, ἀϊ]οοίΐ, οἱ βρϑοϊοὶ ἀόίιβ αἰ Υἱὶ- 
ἄστα βρο  ϊδ. 

14, δὶ ἀογηιίδιἰ8 ἱπίογ Ὠγθάϊοϑ Οἷθγοβθ, ρϑῆῃδὲ ΟΟἸ απ 85 
ἀδαγροηίδίδ, οἱ ροϑίογίογα ἀογβῖ δ} 085 ἴῃ τἰγι ἢ δί6 δυνί. 

(5 Ὀυῃ ἀϊδοογηϊ ΘΟ 6 5{18 ΓΘ 8 ΒΡῈ δ), πἶγτο ἀρ αῖδα- 
Ὀυηῖογ ἰῃ ΒΘ ΠΟΗ. 

16. Μοηβ Ὠεΐ, π0ἢ8 Ρἰηρμ δ : Π0η8 οοαρυϊαίιβ, Π0Π5 
Ρἰηρσυΐδ. 

17. ἱ φυϊὰ β5υβρὶ σδπιίηΐ πιοπίο8 σοδφυ !δίο5 ἢ ΠΠΟΠ8 ἰπ 4υ0 
Ὀοπορδοϊϊυμῃν 6βὲ 60 μδθίΐαγο ἰῃ 60 : οἰδηἰπη Ποιιπα5 ἱπὶινδ- 
δἰ ΔΙ ἰη ἤποπι. 

18. Ουγγυδ οὶ ἀθοθπι πλ 1} 1} 0.5 τ ΡΙ6Χ,, αν} ἰί δη- 
ιἰὰπ : Βοπιίημ8 ἰη 65 ἰῃ δ᾽ηδ ἰῃ δδιηοσίο. 

19. Αϑοδηάθῃ ἰῃ ἃ] πὶ σαρ(ἰναβ1 οαρι νἱ ἰδίθμα : δοίορίπι! 
ἀοπδ ἰῃ ΠοΟπλΐἷΠ6, οἰθηἰπιὶ ΠΟ ΟΓραθηΐ68 ἰῃ δἰ ἱἰᾶγο. 

20. Ὀοιηίηυβ Πουβ θοηραϊοῖι8, θοηράοίι5 Ποιΐη8 ἀσδ ἀϊα 
ἰῃ ἀἴοπι : εἴ ργοϑρογυτ ἰΐογ ἰδοϊοὶ πορὶβ Ὠθι5 βδὶυ γί πι 
Ὠοϑίγογιη). δίαρδβαίπια. ᾿ 

41. Ὁθι8 ποϑίογ, Ὀδυ5 8] γο8 δοϊοηάϊ, οἱ Ὠοημὶπὶ οχί (3 
ΤΩΟΓΪ8. 

22. ὙΜοιυμπηδπιθη Ὅθι.58 οοηίτγίησοί οδρὶΐδ ἰηϊπηιςοΓΌ πὶ 
δυογυπι, τογίοθ τ ΟδρΡ ἢ ΐ ρογαι θυ δηςυτη ἱπ ἀοἰ ςι}5 5015. 

23. Ὀἰϊχὶῖ Θοπιίηυβ : Εχ Βδβδὴ οοηγογίδιῃ, οοηγογίδῃι ἴῃ 
Ργοίυηα 8 πηλγίβ : 

44. υἱ ἰμεηρσαῖίυγ Ρ68 8 ἰῃ βδηρυΐπο, ᾿Ἰίησιιδ ΘΔ} 
ἰπογυχ ὁχ ᾿πίπνοὶβ δὺ ἰῃ80. : 

45. Ὑίδβί βυηΐ ἱηρτοββιβ ἴυἱ, Που5, ἱπργοβδυβ οὶ πγοὶ, 
ΓΟρΙδ φυὶ ὁδὶ ἰῃ βδιηοίο. 

26. ῬΥΘΥΘΠΟΓΠΗΪ ρΓηοἶρ68 ὀοπ)ηοί! ρ58Π6η 08, ἰῃ πι6- 
ἀΐο ανοηουϊαγιιπλ ἐΥΠρδηϊβίγί γι). 

47. 1ῃ δοοϊοϑἐἰβ θδθηοάϊοϊία Πδυπ), Ὠοιηϊηθπὶ ἀς ἰοπ ὶ θε5 

Ιβγϑοῖ. 

48. 1[0ἱ Βοηδηλίη Δα ο]οβοθηῖίοῦ ἰῃ οχϑίδϑί, μεϊεῖροϑ συλ 
ἄἀυς68 δογα, ργῃοροϑ ΖΑὈυ]Οη,, ργϊηοὶρο8 ΝΕρ ἰδὲ. 

429, Μαπάδ, Ὠδυβ, υἱγίυςὶ ἴσα : σοηβῇγηηᾶ ἤἴος, Ὠου8, 
ᾳυοὰ ρατγίραϊδι! 1) ΠΟ]}8. 

30. Α ἴοαρίο ἴυο ἰῃ Ψαγαβδ]ο) Εἰδὶ οἴδεγθηΐ γΓορθβ τυ: 
ὨοΓᾶ. 

31. Ἰπογορὰ ἔἴογδϑ οδ᾽δῃχὶ : οοηρτορδίίο ἰδυτογθαι ἰῃ Υδί- 
᾿οἶβ ρΡορυϊοτυτη, ποη χοϊυδδηίυγ ἰΐ φυΐ ῥγοραῖΐ βυπὶ δτ- 
ξοηίο. Ὀἰβδῖρα οηΐοβ χυδ θ6}1 νοϊυηὶ. 

32. οηίοηϊ ἰοραί! οχ συγρίο, ιμορίδ ργφουθηϊοὶ τ)Δ- 

ΠῸΠ) ϑυδιῃ ὨθΟ. 

33. Βαρπὰ ἰογτα, οδηίαία 60, ρ58}}}16ὸ Θοιιίδο. Φία- 

»δαΐπια. Ῥ581}1}6 60 



ΡΘΑΙΜ. 

84. τῷ ἐπιδεδηχότι ἐπὶ τὸν οὐρανὸν τοῦ οὐρανοῦ κατὰ 
ἀνατολὰς, ἰδοὺ δώσει ἐν τῇ φωνῇ αὐτοῦ φωνὴν δυνά- 
μεως. 

85. Δότε δόξαν τῷ Θεῷ, ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ ἣ μεγα- 
λοπρέπεια αὐτοῦ, καὶ ἢ δύναμις αὐτοῦ ἐν ταῖς νεφέ- 
λαις. 

36, Θαυμαστὸς δ Θεὸς ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, ὃ Θεὸς 
Ἰσραὴλ αὐτὸς δώσει δύναμιν χαὶ χραταίωσιν τῷ λαῷ 
αὐτοῦ" εὐλογητὸς ὁ Θεός. 

ΞΗ΄. 

ι. Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ἀλλοιωθησομένων, τῷ Δαυίδ, 

4. Σῶσόν με, ὃ Θεὸς, ὅτι εἰςήλθοσαν ὕδατα ἕως 

ψυχῆς μου. 
8. ᾿Ἐνεπάγην εἷς ἰλὺν βυθοῦ, καὶ οὐχ ἔστιν ὕπό- 

στασις" ἦλθον εἰς τὰ βάθη τῆς θαλάσσης, χαὶ καταιγὶς 
χατεποντισέ με. 

4. ᾿Ἐχοπίασα χράζων, ἐδραγχίασεν ὁ λάρυγξ μου" 
ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου ἀπο τοῦ ἐλπίζειν με ἐπὶ τὸν 
Θεόν μου. 

6. Ἐπληθύνθησαν ὑπὲρ τὰς τρίχας τῆς χεφαλῆς 
μου οἱ μισοῦντές με δωρεάν. ᾿Εχραταιώθησαν οἱ ἐχ-- 
θροί μου, οἱ ἐχδιώχοντές με ἀδίκως" ἃ οὐχ ἥρπασα, 
τότε ἀπετίννυον. 

6. Ὁ Θεὸς, σὺ ἔγνως τὴν ἀφροσύνην μου, καὶ αἱ 
πλημμέλειαί μου ἀπὸ σοῦ οὐκ ἐχρύδησαν. 

7. Μὴ αἰσχυνθείησαν ἐπ᾽ Εἰ οἱ ὑπομένοντές σε. 
Κύριε τῶν δυνάμεων" μὴ ἐντραπείησαν ἐπ᾽ ἐμὲ οἱ ζη- 
τοῦντές σε, ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ. 

8. Ὅτι ἕνεκά σου ὑπήνεγχα ὀνειδισμὸν, ἐχάλυψεν 
ἐντροπὴ τὸ πρόςωπόν μου. 

9. ᾿Ἀπηλλοτριωμένος ἐγενήθην τοῖς ἀδελφοῖς μου, 
καὶ ξένος τοῖς υἱοῖς τῆς μητρός μου. ᾿ 

ιο. Ὅτι ὃ ζῆλος τοῦ οἴχου σου χατέφαγέ με, χαὶ οἵ 
ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσον ἐπ᾽ ἐμέ. 

τι. Καὶ συνέχαμψα ἐν νηστείᾳ τὴν ψυχήν μου, καὶ 
ἐγενήθη εἰς ὀνειδισμοὺς ἐμοί. 

4. Καὶ ἐθέμην τὸ ἔνδυμά μου σάχχον, καὶ ἐγενόμην 
αὐτοῖς εἰς παραθολήν. 

13. Κατ᾽ ἐμοῦ ἠδολέσχουν οἵ χαθήμενοι ἐν πύλῃ, καὶ 
εἰς ἐμὲ ἔψαλλον οἵ πίνοντες τὸν οἶνον. 

ι4. ᾿Εγὼ δὲ τῇ προςευχῇ μου πρὸς σὲ, Κύριε, και- 
ρὸς εὐδοχίας, ὃ Θεός ἐν τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους σου ἐπά- 
χουσόν μου, ἐν ἀληθείᾳ τῆς σωτηρίας σου. 

15. Σῶσόν με ἀπὸ πηλοῦ, ἵνα μὴ ἐμπαγῶ ῥυσθείην 
ἐχ τῶν μισούντων με, χαὶ ἐκ τοῦ βάθους τῶν ὑδάτων. 

ι6. Μή με χαταποντισάτω χαταιγὶς ὕδατος, μηδὲ 
χαταπιέτω με βυθὸς, μηδὲ συσχέτω ἐπ᾽ ἐμὲ φρέαρ τὸ 
στόμα αὐτοῦ. 

17. Εἰςάχουσόν μου,᾽ Κύριε, ὅτι χρηστὸν τὸ ἔλεός 
σου" χατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰχτιρμῶν σου ἐπίδλεψον ἐπ᾽ 
ἐμέ. : 

18, Καὶ μὴ ἀποστρέψης τὸ πρόςτωπόν σου ἀπὸ τοῦ 
παιδός σου" ὅτι θλίδομαι, ταχὺ ἐπάχουδόν μου. 

ι9. Πρόσχες τῇ ψυχῇ μου, χαὶ λύτρωσαι αὐτὴν, 
ἕνεχα τῶν ἐχὐρῶν μου ῥῦσαίμε" 

20. σὺ γὰρ γινώσχεις τὸν ὀνειδισμόν μου, καὶ τὴν 
αἰσχύνην μου, χαὶ τὴν ἐντροπήν μου" ΄ 
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84. αυΐ δβορηάὶί βυρογ οοϊυμ οοἱΐ δὰ ογθηΐθπι, θοοο ἀδ- 
δ ἰῃ σόοθο βὺυδ γόσοιὰ Υἱγίυ 18. ; 

35. Ὀαία σοτίαπι 60, δΌΡΟΓΙ [δυδοὶ πηδρυ!Πορηξία 6708, 
οἱ γίγίιβ ο᾽5 ἴῃ ἡ !]Βυ8. 

36. Μίγαθ 5 Π6υ8 ἰῃ βδηοίϊ5 δυ 5, 1)6 05 18γδοὶ ἱρ86 ἀα)γἱϊ 
γιίγίυίοιλ οἱ [ογιἰυἀΐποι ΡΙΘΌΪ 525 : θαημοαϊοείυ8 Ὠδυδ. 

ΕΧΥΠΙΙ. 

1. ἴῃ ὅποπι, ργοὸ ἢἷ5 χυὶ οογπητηυδρθαῃίαγ, ἱρ81 θδνίὰ. 

2. ϑδ]ναπι Πη6 ἴδε, Ὠδυβ, αυοηΐδηι ἰπίγανογαηΐ δα 
8406 δα δηϊηηᾶπ) [Π68Π]. ὶ 

3. πῆτυϑ δυπὶ ἴῃ ᾿ἰπιο Ῥγοίαπαϊ, οἱ ἤθη οϑὲ βϑιιθδίδηί(ϊα : 
γοηὶ ἰῃ {ΠῚ 6 1 πηϑΓΐ5, οἱ ἰδηηροϑίδϑ ἀδιηθγδι[ Π16. 

4. 1,Δνογανὶ οἰδιηδηβ, ταυῦξ [δοίϑ βυηὶ (δ. 68 πηθ80: ἀθ- 
[δοοτυμπὶ οοὐ]ὶ πηοὶ ἃ ΘΡΟΥΔΠ 640 Π16 ἰῃ 601} πιο. 

5. Μυμἰρ]ϊοδιΐ βυηῖ βυρον οδρὶ]]08 οαρὶ 8 πηοὶ χυΐ! οἀδγιηΐ 
ὯΔ6 στδῖϊβ. Οοηίογίαϊἑ διιηΐ ἱπίαλὶοὶ τηοὶ, 4φυΐ ρογϑοαυθηίυγ 
[16 ἰη᾽πδῖ6 : 4088 ΠΟ. Γδρυΐ, ἴ 0 ΘΧΒΟΙ ΥΘ ἤδη]. 

6. Ὅουϑβ, ἴὰ 5015 ἰηδὶρὶ οἶδ τθδη), οἱ ἀο]]οἷδ τηρᾷ ἃ [6 

ὨΟη 8υπὶ ΔΒοοΟηαΪϊ ἃ. 
7. Νοη ογυθοβοδηϊ ἰῃ τη6 αυἱΐ ὀχϑροοίδηϊ ἰ6, Ποηλίηθ νἱγ- 

(υἴυτὰ : ΠΟ ΟΟΠ ΠἀΔΗ(Γ ΒΌΡΟΓ πι6 αυΐ φυφγυηΐ ἰ6, 608 
[886]. 

8. Οὐυοηΐδπι ρτορίοι [6 διιϑἰἰηυἱ ΘΧργοΡγδιϊοηθιι, ορογυὶὶ 
σοὨΐαβ,0 (Δοίθ ΠΘ Δ. : 

9. ΑἸϊοηδίυβ (δοῖι8 801) ἐταίγ θυ. πηοΐβ, οἱ ἢοβροθ ἢ] 118 
ΤηΔίΓΪ8. Πη686. 

. 10. Ουοηίΐδῃηι 26108 ἀοηυ8 ἴσ85 οοτηρά της, οἱ Ορργοθτίᾶ 

ΘΧριΟγδαίίμαι Εἰ οδοϊἀογαηίΐ βϑυρογ Π]6. 

11. ΕΠ ἱπουγγαῦὶ ἰῃ [οὐ αηΐο δηΐπηδηι πηθ8πι, οἱ (δοίη 68ὲ 

τἱ μὲ ἰἱῃ Ορργοῦγί ῃΠ]. 
12. ἘΠ᾿ μοϑυὶ νϑϑιἱθηϊαπι πηϑυτὴ βϑοσυηι, οἱ (Δοἴι}8 δυπὶ 

1118 ἰῃ, ρδιδθο δηι. 
13. Αἀγνδγβυ8 π16 Ἰοαυσυδηίυτ αυΐ Βοἀοραπὶ ἰῃ ρογίδ, οἱ 

ἰῃ Ὧ,6 ΡβΔΠΘραηΐ φυὶ ὈΪΡΕθδηΐ Υἱπαῃ,. 
14. Ἐφο γψϑῖο ογαϊίοῃμα πηρᾶ δὰ ἰ6, Ποπηΐῃθ, ἴθ ρυ8 ὈΘηΘ- 

Ρἰδοίεί, θα : ἰῃ ται αἀΐηο πιἰϑοεγίοογἀ ἐδ ἰὰδ8 Θχδυαϊ πιθ, 
ἴῃ γογἰδῖθ 8810118 28. 

15, ϑαϊνυπι π)Ὲ ίδς ἀς Ἰυἷο, υἱ πΠοη ἐπῆρα : ΘΓΌΔΓ ΟΧ 118 
αὶ οἀδγυηΐ της, εἴ ἀ6 ργοίααο δαυᾶγυπι. 

16. Νοη τηὸ ἀοπηογρϑί ἰδιηροβίδδ ἃ, Π64ὰ6 ΔΟΒογθθαΐ 
6 ργοίυπάυπι, Π6406 οοᾶγοίοί ΒΌΡΟΓ [6 ρυΐ6ι18 08 801}. 

17. Ἐχδυὰϊ π6, Ποπιῖπθ, χυοπίδηι βυανὶβ 65 πηΐϑογίοοῦ- 
ἀΐα ἴυὰ : βϑοουπάυπ) τυ] ἰἀΐπαπὶ Πηϊβογδι θυ πὶ ἰυδ 

τοϑρίοθ ἰῃ Π16. 
8. ἘΠ᾿ 6 ἀγογίδβ (δοίθιῃ ἴπδηι ἃ ΡΌΘΓΟ ἴυ0 : υοῃίδῃι 

ἰθυ]ον, γοϊοοίιοῦ ὀχδιυὰϊ π10. 
.19. Ιπἰθηᾷο δηΐπιδρ πηδῶ, οἱ γϑὰΐπηδ θᾶ π|, ργΟΡίογ ἰ[Π1]- 

(08 Π1608 ΟΓρα ΠΙ6 : Ι 
40. ἴὰ οηἰηλ ἀρποβοὶδ Ορργοθδτίυτ ππϑυπὶ, οἱ οοῃίδίομθπι 

Ὠ6ΔΠ), οἱ γογοου μά δη [ΘΔ : 
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41. ἐναντίον σου πάντες οἱ θλίδοντές με. ᾿Ονειδισμὸν 
προςεδόχησεν ἢ ψυχή μου χαὶ ταλαιπωρίαν " καὶ ὑπέ- 
μεινα συλλυπούμενον, χαὶ οὐχ ὑπῆρξε, χαὶ παραχα- 
λοῦντα, καὶ οὐχ εὗρον. 

“2. Καὶ ἔδωχαν εἰς τὸ βρῶμά μου χολὴν, καὶ εἰς τὴν 
δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος. 

23, Γενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν ἐνώπιον αὐτῶν εἷς 
παγίδα, καὶ εἰς ἀνταπόδοσιν καὶ εἰς σχάνδαλον. 

24. Σχοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ βλέ- 
πειν, χαὶ τὸν νῶτον αὐτῶν ὀμά σης σύγκαμψον. 

256. ἜἜχχεον ἐπ᾽ αὐτοὺς τὴν ὀργήν σου, καὶ ὃ θυμὸς 
τῆς ὀργῆς σου χαταλάθοι αὐτούς. 

46. Γενηθήτω ἡ ἔπαυλις αὐτῶν ἠρημωμένη, χαὶ ἐν 
τοῖς σχηνώμασιν αὐτῶν μὴ ἔστω ὃ χατοιχῶν. 

47. Ὅτι ὃν σὺ ἐπ ταῖσο, αὐτοὶ χατεδίωξαν, καὶ ἐπὶ 
τὸ ἄλγος τῶν τραυμάτων μου προςέθηχαν. 

8. Πρόςθες ἀνομίαν ἐπὶ τὴν ἀνομίαν αὐτῶν, χαὶ μὴ 
εἰςελθέτωσαν ἐν δικαιοσύνη σου. 

29. ᾿Εξαλειφθήτωσαν ἐχ βίόλου ζώντων, χαὶ μετὰ 
δικαίων μὴ γραφήτωσαν. 

80. Πτωχὸς καὶ ἀλγῶν εἶμι ἐγὼ, καὶ ἥ σωτηρία τοῦ 
προςώπου σου ἀντελάθετό μου. 

31. Αἰνέσω τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ μου μετ᾽ ᾧδῇς, μεγα- 
λυνῶ αὐτὸν ἐν αἰνέσει" 

82. καὶ ἀρέσει τῷ Θεῷ ὑπὲρ μόσχον νέον χέρατα ἐχ- 
φέροντα καὶ ὁπλάς. 

83, Ἰδέτωσαν πτωχοὶ χαὶ εὐφρανθήτωσαν " ἐχζητή- 
σατε τὸν Θεὸν, χαὶ ζήσεσθε. 

84. Ὅτι εἰςήχουσε τῶν πενήτων ὃ Κύριος, χαὶ τοὺς 
πεπεδημένους αὐτοῦ οὐχ ἐξουδένωσεν. 

86. Αἰνεσάτωσαν αὐτὸν οἵ οὐρανοὶ καὶ ἢ γῆ, θάλασσα 
καὶ πάντα τὰ ἕρποντα ἐν αὐτοῖς. 

86. Ὅτι ὃ Θεὸς σώσει τὴν Σιὼν, χαὶ οἰχοδομηθή- 
σονται αἱ πόλεις τῆς Ἰουδαίας, χαὶ χατοιχήσουσιν ἐχεῖ, 
χαὶ χληρονομήσουσιν αὐτήν. 

87. Καὶ τὸ σπέρμα τῶν δούλων αὐτοῦ καθέξουσιν 
αὐτὴν, καὶ οἱ ἀγαπῶντες τὸ ὄνομα αὐτοῦ χατασχηνώ- 
σουσιν ἐν αὐτῇ. 

ΞΘ. 

ι. Ἑὶς τὸ τέλος, τῷ Δαυὶδ εἰς ἀνάμνυσιν, εἰς τὸ σῶσαί με 
Κύριον. 

. Ὁ Θεὸς, εἰς τὴν βοήθειάν μου πρόσχες" Κύριε, 
εἰς τὸ βοηθῆσαί μοι σπεύσον. 

3. Αἰσχυνθείησαν καὶ ἐντραπείησαν οἱ ζητοῦντες τὴν 
ψυχήν μου. 

4. Ἀιλποστραφείησαν εἰς τὰ ὀπίσω χαὶ χαταισχυνθείη- 
σαν οἱ βουλόμενοί μοι χαχά΄ ἀποστραφείησαν παραυ-- 
τίχα αἰσχυνόμενοι οἱ λέγοντές μοι" Ἐύγε, ἀϑὶ 

6. Ἀγαλλιάσθωσαν χαὶ εὐφρανθήτωσαν ἐπὶ σοὶ πάν- 
τες οἱ ζητοῦντές σε, χαὶ λεγέτωσαν διαπαντός" Μεγα- 
λυνθήτω ὃ Θεὸς, οἱ ἀγαπῶντες τὸ σωτήριόν σον. 

6. Ἐγὼ δὲ πτωχὸς χαὶ πένης. ὁ Θεὸς, βοήθησόν μοι. 
Βοηθός μου καὶ ῥύστης μου εἶ σύ: Κύριε, μὴ χρονίσῃς. 

Ο΄. 

Τῷ Δαυὶδ υἱῶν ἰωναδὰδ, καὶ τῶν πρώτων αἰχμαλωτισθέν- 
των. 

ι. Ἐπὶ σοὶ, Κύριε, ἤλπισα, μὴ καταισχυνθείην εἰς 
τὸν αἰῶνα. 

ΨΑΛΝ. 0. 

21. ἰπ οὐπδβρθδοῖα ἴυο δβυμηί οπληθ68 χυὶ (γἰ δυϊδηῖ πιο. Ορ- 
ΡΓουγία ὀχϑρδοίανι! δπίπμᾶ Σδᾶ οἱ τηϊβογίδῃ : οἱ βδυκίϊπαὶ 
αυἱ δἰπι] οὐπιτἰβίδγοίαγ, οἱ ποὴ (αἱξ, οἱ φυὶ οοῃϑβοϊδγεῖασ, εἱ 
δ0ὴ ἰηγοηὶ. ' 

22. Εἰ ἀοαογυηῖΐ ἰῃ δβοδῃ) πηθδῃῖ (6], οἱ ἰῃ δἰ] τγδδ μοῖδ- 
ψογυηΐ 16 διοίο. 

23. Εἰδὶ τ θπβᾶ ΘΟΓΌΠ ΟΟΥΔΠῚ ἱμδὶδ ἱῃ ἰδχυθυηι, οἷ ἰῃ το- 
{ΠΡυ ΓΙ ΟΠστ οἱ ἰῃ βοδηδι μη]. 

24. ΟΡδουγδηΐυν οΟυ]  φογαῃ) 6 Υἱάραηΐ, οἱ ἀογβυμ 60- 
ΓΌΙΩ δΟΠΊΡΟΓ ἱπουγνᾷ. 

45. ΕΠΌΠαΘ Βυρ6 Ὁ 608 ἰγϑτη [ὈΔΤΏ, οἱ [ἸΓΟΓ ἱγθ 28 ΟΟη)" 
ῬΓοΪιοπάδί 608. 

26. Εἰδί προ διὶο ϑογαμ ἀθβοσίδ, οἱ ἰὴ ἰδθογηδου}}8 θογυτ 
ὨΟΠι 51 4υἱ ἱῃῃπ  οί. 

27. Ουοηΐδη) αυθι ἰυ ρογουπβδίδιΐ, ἱρδὶ ρογϑοου βαπὶ, οἱ 
ΒΌΡΟΓ ἀοἸ]ογθῶλ νυ] πορυ) πηθογυμλ δα ἀϊἀογυηί. 

28. Αρροῃδ ἰπἰ φυϊδίοι δυροῦ ἰπίαυϊ δίοιη ἰρβογαῃι, οἱ 
ΒΟ ἱπηίγοηΐ ἰη ἰυὰ ᾿8{{{|8. 

29. Βοϊοδηίον 46 Πἰγο νἱγοηϊίμ, οἱ οὐπὰ 7518 ὨΟῺ δοτὶ- 
ὈδηΐυΓ. ; 

30. Ῥδυροῦ οἱ ἀο] 68 670 βυπι, εἴ 8418 τὺ Π5 πὶ δα 808- 
Ρἱ τη6. 

31. 1,δυάδῦο ποθὴ Ὠδὶ πιοὶ οὰμπ οδηίίοο, τοδριίῆοδθο 
ΘΠ ἰη ἰδθ66 : 

32. οἵ ῥἰδοοῦῖς [60 βῦᾶρογ υἱζυϊαπι πού  ]υπὶ οογηθᾶ Ργὸ- 
ἀυοοπίοπι οἵ υηρυΐδ8. 

33. ὙἹἱάοδηΐ ρδυρογεϑ οἱ ἰαἰδηϊα : φυδογί6 Ὠδυτ, οἱ Υἱ- 
γο 8. 

34. Ουοηΐδιῃ ΘχδυαϊΥἱϊ ρδυροῦο8 Ὠοπιίηυδ, οἱ οοτηροῦϊ- 
[ο5. δυ8 ΠΟ0ἢ ϑργουϊῖ. 

35. 1,δυάοηϊ ἐΠυπὶ ΟἹ! οἱ ἰογγᾶ,, Ι8Γ6 αἱ ομηηΐδ γεροη(ἰἃ 
ἴῃ οἶδ, 

36. Ουοηΐᾷπὶ Ὠδθυ8 βαίνδηι ἰδεὶαί δίοῃ, οἱ φαϊδολθυηίαν 

εἰν ἰδῖ68 Φυάδοδο,, οἱ ἱπῃδοϊδουηί ἰδ, οἱ ῃφογοάϊ δίθ δοχυΐ- 
τοηΐϊ 6Δη]. 

37. Εἰ βΒο)δῃ ΒῈΓΥΟΓΙΠὶ 6}88 ΟὈ πο υηί οδπὶι, οἱ φυὶ ἀΐ- 
᾿ἰσυμί ποιῆθη 605 ἰῃ} Δ} Δ υηὶ ἴῃ 68. 

ΕΧΙΧ. 

ϊ. ἴο θηοηι, ᾿ρδὶ θανϊ ἃ ἰῃ γοιμοι)οΥ ἰΟΏ6Πη, 60 χαοὰ δα] τ πὶ 

6 ἴροϊί Βοχηίηυδβ. 

2. Ὅκυδ, ἰπ δάϊυϊογί αἴ πηϑυη ἰηἰοοὰθδ : Ποιηίηο, δὰ δάὐυ- 
ΥδΔησυη} [6 [Δ ἰμἃ. 

3. Οοηαπαδηΐϊυς οἱ του γοδηΐϊοῦ αυὶ αυδοττιηὶ δῃπἰΠΊΔΠ) 
ΠΊΘΔΠ., 

4, ΑΥ̓ογδη(Γ Γοϊγογθύπ οἵ ογυθοβοδηΐ αυἱ νοϊπηὶ πὶ 
τηδ]Δ : δυογίδηϊυγ ϑδίδίϊπι ογυ μαϑοθηίθϑ αὶ ἀϊουπὶ τοϊιὶ : 
ἕυρο, ουμ6. 

ὅ. Ἐχϑβυϊθηί οἱ ἰδοίοη(ΌΥ ἰπ ἰ6 ΟἸπό8 χυΐ φυεργυηί ἰς, εἰ 
ἀϊοδηὶ βθιροῦ : ΜαρῃίΠορίιγ Ὠοιηίηυβ, χυὶ αἰ συηὶ 83818- 
ίαγο ἴυυ). ᾿ 
, 6. Εθ0 ΥΟῸ οβθηυϑ8 οἱ ρδΌρογ δυῃ) : Ὦδ08, δά υνὰ [16. 
Αὐὐυΐοῦ πιοι}8 οἱ ᾿Πθογαῖου πηθὶι8 68 ἴα : Βομηΐῆδ, 6 ἰδγάδ- 
γογίβ. 

ΧΧ. 

Ιῥρεἱ θαυ δΠογυῶ 7οηδάδῃ, οἱ θὁογαπι φυὶ ρεὶπι! ἐδρεϊνὶ 
ἀυοῖϊ βυηίΐ. 

1. Ϊπίς, Ποιϊπο, Βρογαυΐ, ποὺ οοπίυηαδν ἰῃ δοίογηυπ). 



ΡΒΑΙΜ. ΧΧΙ. 

5. ᾽ν τῇ δικαιοσύνῃ σου ῥῦσαί με χαὶ ἐξελοῦ με, 
χλῖνον πρὸς μὲ τὸ οὖς σου καὶ σῶσόν με. 

3. Γενοῦ μοι εἰς Θεὸν ὑπερασπιστὴν καὶ εἷς τόπον 
ὀχυρὸν, τοῦ σῶσαί με, ὅτι στερέωμά μου χαὶ χαταφυγή 
μου εἰ σύ. 

4, Ὃ Θεός μου, ῥῦσαί με ἐκ χειρὸς ἁμαρτωλοῦ, ἐκ 
χειρὸς παρανομοῦντος χαὶ ἀδιχοῦντος. 

56. Ὅτι σὺ εἶ ἢ ὑπομονή μου, Κύριε" Κύριε, ἢ ἐλπίς 
μου ἐχ νεότητός μου. 

6. Ἐπὶ σὲ ἐπεστηρίχθην ἀπὸ γαστρὸς, ἐχ χοιλίας 
μητρός μου σύ μου εἰ σχεπαστής᾽ ἐν σοὶ ἣ ὕμνησίς μου 
διαπαντός. 

7. Ὥςεὶ τέρας ἐγενήθην τοῖς πολλοῖς, καὶ σὺ βοηθὸς 
κραταιός. 

8. Πληρωθήτω τὸ στόμα μου αἰνέσεως, ὅπως ὑμνήσω 
τὴν δόξαν σου, ὅλην τὴν ἡμέραν τὴν μεγαλοπρέπειαν 
σου. 

9. Μὴ ἀποῤῥίψης με εἷς καιρὸν γήρους" ἐν τῷ ἐχλεί- 
πεῖν τὴν ἰσχύν μου μὴ ἐγκαταλίπῃς με. 

το. Ὅτι εἶπαν οἵ ἐχθροί μου ἐμοὶ, καὶ οἱ φυλάσσον- 
τες τὴν ψυχήν μου ἡδουλεύξαντο ἐπιτοαυτὸ, 

11. λέγοντες: Ὃ Θεὸς ἐγκατέλιπεν αὐτὸν, χαταδιώ- 
ξατε χαὶ χαταλάθετε αὐτὸν, ὅτι οὐχ ἔστιν ὁ δυόμενος. 

12. Ὁ Θεὸς, μὴ μαχρύνης ἀπ᾽ ἐμοῦ" ὁ Θεός μου, 
εἰς τὴν βοήθειάν μου πρόσχες. 

13. Αἰσχυνθήτωσαν χαὶ ἐχλιπέτωσαν οἵ ἐνδιαδάλ-- 
λοντες τὴν ψυχήν μου, περιδαλλέσθωσαν αἰσχύνην χαὶ 
ἐντροπὴν οἱ ζητοῦντες τὰ χαχά μοι. 

14. ᾿Εγὼ δὲ διαπαντὸς ἐλπιῶ, καὶ προςθήσω ἐπὶ 
πᾶσαν τὴν αἴνεσίν σου. 

15. Τὸ στόμα μου ἐξαγγελεῖ τὴν δικαιοσύνην σου, 
ὅλην τὴν ἡμέραν τὴν σωτηρίαν σου " ὅτι οὐχ ἔγνων πρα- 
γματείας. 

16. Εἰςελεύσομαι ἐν δυναστείᾳ Κυρίου“ Κύριε, μνη- 
σϑήσομαι τῆς δικαιοσύνης σου μόνου. 

17. ᾿Εδίδαξας με, ὃ Θεὸς, ἐχ νεότητός μου, καὶ μέ- 
χρι νῦν ἀπαγγελῶ τὰ θαυμάσιά σου, 

186. καὶ ἕως γήρους χαὶ πρεσδείου. Ὁ Θεὸς, μὴ ἐγκα- 
ταλίπης με ἕως ἮΝ ἀπαγγείλω τὸν βραχίονά σου πάσῃ 
τῇ γενεᾷ τῇ ἐρχομένη, ᾿ δυναστείαν σου 

19. καὶ τὴν δικαιοσύνην σου, ὃ Θεὸς, ἕως ὑψίστων, ἃ 
ἐποίησας μεγαλεῖα. Ὃ Θεὸς, τίς ὅμοιός σοι; 

30. Ὅσας ἔδειξάς μοι θλίψεις πολλὰς καὶ χαχὰς, καὶ 
ἐπιστρέψας ἐζωοποίησάς με, καὶ ἐκ τῶν ἀδύσσων τῆς 
γῆς πάλιν ἀνήγαγές με. 

1. ᾿Ἐπλεόνασας τὴν δικαιοσύνην σου, καὶ ἐπιστρέ- 
ας παρεχάλεσας με, χαὶ ἐκ τῶν ἀδύσσων τῆς γῆς πάλιν 
νήγαγές με. 

45. Καὶ γὰρ ἐγὼ ἐξομολογήσομαί σοι ἐν σχεύει ψαλ-- 
μοῦ τὴν ἀλήθειάν σου, ὁ Θεός" ψαλῶ σοι ἐν χιθάρᾳ, ὁ 
ἅγιος τοῦ Ἰσραήλ. 

23. ᾿Αγαλλιάσονται τὰ χείλη μου ὅταν ψάλω σοι, χαὶ 
ἢ ψυχή ἣν ἐλυτρώσω. 
᾿ Ἔτι δὲ χαὶ ἈΩΣ μου ὅλην τὴν ἡμέραν με- 

λετήσει τὴν δικαιοσύνην σου, ὅταν αἰσχυνθῶσι χαὶ ἐν- 
τραπῶσιν οἱ ζητοῦντες τὰ χαχά μοι. 

ΟΑ΄. 

ι. Εἰς Σαλωμών. 

4. Ὁ Θεὸς, τὸ κρίμα σου τῷ βασιλεῖ δὸς, καὶ τὴν δι- 
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2. Ἰῃ υ8|{{1 ἴμδ ΘΓ τὴ6 δὲ οχίῃηθ π6, ἱποϊϊῃδ δὰ χῃὸ 
8ΈΓΟΠΙ ἰυδηλ) Οἱ 58} γἃ Πη6. 

3. Ἐδίο πρλ}! ἴῃ Ποὺπ ργοίθοίογοῃ δ ἰῃ Ἰοσαπι πηυῃ απ), 
αἱ 54] νὰ πὶ 16 ἴδοΐδ8, χιοῃίδιη ἢγι διηθηΐαπλ πηϑυτ οἵ γ8- 
[ἀρίυη} τηουπι 65 ἰὰ. 

4. Ὠοὺβ πιθυ8, ΘΓἃ6 πιὸ ἀφ δημ: ραοοδίοτίβ, ἀθ τηδῃὰ 
οοηΐγϑ ἰοϑθπ) ἀρθηί8 οἱ ἰηἰχυΐ. 

ὅ. Ουοηίδηι ἴῃ 65 ραιἰοπεϊα πηρᾶ, Ὠοηγίπο : Ῥοχηΐηθ, ΒρΡ68 
Πηρθἃ ἃ ᾿υνοηίυο πηρᾶ. 

6. 1 ἴδ ΘΟηβγιηδίι8 8ι}Π} ὁχ υΐδγο, 46 γθηΐγρ πηδίγὶ 5 Ἰγθῶρ 
ἴὰ 68 Ργοίθοίου γβϑὺϑ : ἰπ (6 οδῃίδίϊο ᾿μ6ᾶ 5ϑιωρογ. 

7. Ταπιαυδῆι ργοάϊρίαπι (Δοῖι8 8ι1πὶ τυ 5, οἱ τὰ δα)αΐοτ 
(ογ 8. 

8. ΒερΙοαῖυγ 08 πλϑυτῃ ἰδαάδ, υἱ οδηΐοπι ρἰοτγίδπη ἰυδη,, 
ἰοίὰ ἀΐδ πιδρηϊβορηίίδη ἰυδπη. 

9. Νδ ῥγο οίδϑ τη ἔθ ρογα βοηθοί 8 : συμ ἀοῆεϊοῖ γίγ- 
ἴυ.8 πηρᾶ 6 ἀφΓα 4088 6. 

10. Ουΐ ἀϊχογυηΐ ἰηϊπροὶ πηοὶ τιΐῃὶ, οἱ αυἱ ουβίοαϊοϊαηΐ 
ΔΗΪΠΔΠῚ ΠΊ68Π) ΟΟὨΒ ἢ πὶ (δοογυηΐ ἰπ υηυπι, 

{1. ἀϊοδηίε8 : Πδὺβ ἀδγο! χυΐξ διπ), ρογβοχυϊηλίηὶ δὲ Θοπ]- 
ῬΓΘΒΘΠπα 6 ουπι, υΐδ ποη 6βὶ υὶ ογὶ ρίαῖ. 

12. θευδ, π6 Θἰοηβογὶβ ἃ Π)6 : Π608Β πηδι8, ἰἱπ δυχ ϊυπ) 
ΠΊΘυ) Γαβρΐοσδ. 

138. Οοπίαπάδηϊυν οἱ ἀεἤοίδηί ἀο ΓΘ μοη 68 δηΐπηδ τηθδρ, 
ἰρἀυδωίυν Οσηἤιβίομα οἱ γογρουπάΐδ χψυὶ χυρογυηξ πηδῖα 
αἰ]. 

14. Εβο δυίθ ΒΕΙΏΡΟΓ Βρεῦδθο, οἱ δά! οἰδηλ δυραγ οπ)- 
Π6Π) ἰδυάοπ ἰμ 8}. 

156. Ο8 Πηδῦπ Δηηπη ἰδ ϊ} [8 {18 τ ἰπδπ), ἰοίδ ἀἰα βα]ὺ- 
[61 ἰυδῖὴ : φυοηΐδη) ΠΟΏ ΟΟρΏΟΥΪ πσροί δἰ οΏ 68. 

16. Ιπίγοὶδο ἐπ ροίθηϊ8 Πομηϊπί : ΠΟ ηΐπ6, ΠΠΘΠΊΟΓΑΡΟΥ 
}υβεἰἰ85 ἴυδο 80] 8. 

17. Ὠοουΐδι! π|ὸ, Ὦθι8, ὁχ ἰυγεπίμ8 τρθᾶ, οἱ υβ406 
ὮΠΠΟ ΔΗΠΌη Δ 00 τ γα] α θᾶ, 

18. οἵ ἀβ486 ἴῃ δοηθοίδῃ) οἱ δδηίσπι. Ὀδυ8, Π6 ἀδγο πσυδ8 
Π|6 ἀοηθο δηηυηίίοηλ ὈΓδΟ ίυπ) ἰυπλ οπηηΐ σοὨΘγαι οὶ 4028 
γϑηΐαΓδ 6ϑὲ : ροϊθη[δῃ ἔπ8 1 

19. οἱ Ἰυβι {ἰᾶπ|, ἰυᾶπι|, Πδῦ8, υϑάθθ ἴῃ 81{|88|π|ὰ, χυϑ 
(ϑοἰἶβι1 πιδσηδ]18. θυ, 4υΐδ 8. }}}}5 {1}] ἢ 

20. Οὐυδηϊδ5 οδβίοηάϊϑιϊ πὶ ἐγ δυ] αἰ  Οη658 Π)}188 οἱ τηᾶ- 

45, οἱ ΘΟΏΥΘΓΒῈ5 Υἱν  ἤοδϑίϊ πιθ, οἱ ἀδ δογβϑδβὶβ (θγτσα ἔϊο ΓῺ 
τοάυχίϑί! πη6. 

21. ΜυϊρΠ οδβιὶ [υ8{Π{᾿8π πη, οἱ ΘΟμγογϑυ8 οΟῃβο] δῖα 8 
6826, αἱ ἀ6 ΔΌΥΒ5158 ἰογτοβ ἰΐδγυ τ Γοἀυχὶ βιἐ ἢγ6. 

22. Νἧ οἱ ορὸ ΘοηῇίοῦοΥ Εἰ ἰπ 886 Ρ841π|Ϊ γογίἰδίδῃ) 
ἴυδηι, Ὠδυ8 : Ρ58|14πὶ Εἰδὶ ἰη οἰ ΠᾶΓᾶ, βαποίυδ 18Γ86]. 

423. Ἐχϑυ!δθυηΐ Ἰαΐα πηθ8 οὐ} Ρ68}18π| εἰδὲ, οἱ δηΐη)ᾶ 
Π68 4Ζυδπηὶ τρἀδη ϑιὶ. 

24. Αάδυς δυΐδηῃ οἱ ᾿ἰηρυδ πιο ἰοίδ ἀΐα τηρα δυΐζογ [α- 
δι1{᾿8π| πᾳ Δη}, συ οοηζιδὶ [ποτίηϊ οἱ ουυστγίηΐ φυὶ χυδογυπί 
τη8]8 ΠΑΪΉΪ. 

ΧΧΙ͂. 

1. ἴῃ 8) "ΟΠ ΘΠ. 

2. Ὦουδβ, ἸυἀδἹ᾽οίαπι ἴαυπ γορὶ ἀδ,, οἱ [ι54}{|18Ππλ ἰυλῃ ἢ]10 
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χαιοσύνην σου τῷ υἱῷ τοῦ βασιλέως" χρίνειν τὸν λαόν 
σου ἐν διχαιοσύνη, καὶ τοὺς πτωχούς σου ἐν χρίσει. 

3. Ἀναλαθέτω τὰ ὄρη εἰρήνην τῷ λαῷ σου, καὶ οἵ 
βουνδί. 

4. Ἔν δικαιοσύνῃ χρινεῖ τοὺς πτωχοὺς τοῦ λαοῦ, καὶ 
σώσει τοὺς υἱοὺς τῶν πενήτων χαὶ ταπεινώσει συχο- 
φάντην, 

56. καὶ συμπαραμενεῖ τῷ ἡλίῳ, καὶ πρὸ τῆς σελήνης 
γενεὰς γενεῶν. 

6. Καταθήσεται ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόχον, χαὶ ὡςεὶ σταγό-- 
γες στἄζουσαι ἐπὶ τὴν γῆν. 

Ἵ. Ἀνατελεῖ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ διχαιοσύνη χαὶ 
πλῆθος εἰρήνης, ἕως οὗ ἀνταναιρεθῇ ἣ σελήνη. 

8. Καὶ χαταχυριεύσει ἀπὸ θαλάσσης ἕως θαλάσσης, 
χαὶ ἀπὸ ποταμοῦ ἣν περάτων τῆς οἰχουμένης. 

9. Ἐνώπιον αὐτοῦ προπεσοῦνται Αἰθίοπες, καὶ οἵ 
ἐχθροὶ αὐτοῦ χοῦν λείξουσι. 

10. Βασιλεῖς Θαρσὶς καὶ αἱ νῆσοι δῶρα προτοίσουσι, 
βασιλεῖς Αράῤων καὶ Σαδὰ δῶρα προςαξουσι. 

"1. Καὶ προςκυνήσουσιν αὐτῷ πάντες οἱ βασιλεῖς, 
πάντα τὰ ἔθνη δουλεύσουσιν αὐτῷ. 

ι. Ὅτι ἐῤῥύσατο πτωχὸν ἐκ δυνάστου, χαὶ πένητα 
ᾧ οὐχ ὑπῆρχε βοηθός. 

13. Φε σεται πτωχοῦ χαὶ πένητος, χαὶ ψυχὰς πενή- 
τῶν σώσει. 

14. Ἔχ τόχου χαὶ ἐξ ἀδικίας λυτρώσεται τὰς ψυχὰς 
αὐτῶν, χαὶ ἔντιμον τὸ ὄνομα αὐτῶν ἐνώπιον αὐτοῦ. 

156. Καὶ ζήσεται χαὶ δοθήσεται αὐτῷ ἐκ τοῦ χρυσίου 
τῆς Ἀραθίας, καὶ προςεύξονται περὶ αὐτοῦ διαπαντός" 
ὅλην τὴν ἡμέραν εὐλογήσουσιν αὐτόν. 

16. Γἕσται στήριγμα ἐν τῇ γῇ ἐπ’ ἄκρων τῶν ὀρέων" 
ὑπεραρθήσεται ὑπὲρ τὸν Λίθανον ὃ καρπὸς αὐτοῦ, καὶ 
ἐξανθήσουσιν ἐκ τ τως ὡςεὶ χόρτος τῆς γῆς. 

17. Ἔστω τὸ ὄνομα αὐτοῦ εὐλογημένον εἰς τοὺς 
αἰῶνας, πρὸ τοῦ ἡλίου διαμενεῖ τὸ ὀνομα αὐτοῦ" καὶ 
εὐλογηθήσονται ἐν αὐτῷ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, πάντα 
τὰ ἔθνη μακαριοῦσιν αὐτόν. 

186. Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραὴλ, ὃ ποιῶν 
θαυμάσια μόνος, 

19. καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομα τῆς δόξης αὐτοῦ εἷς τὸν 
αἰῶνα καὶ εἰς αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, χαὶ πληρωθήσεται τῆς 
δόξης αὐτοῦ πᾶσα ἣ γῆ γένοιτο, γένοιτο. 

. Ἐξέλιπον οἱ ὕμνοι Δανὶδ τοῦ νἱοῦ Ἰεσσαί. 

Β΄. 

Ψαλμὲς τῷ ἀσάφ. 

1. Ὥς ἀγαθὸς ὁ Θεὸς δὶ Ἰσραὴλ, τοῖς εὐθέσι καρδία. 
4. Ἐμοῦ δὲ παρὰ μιχρὸν ἐσαλεύθησαν οἱ πόδες, παρ᾽ 

ὀλίγον ἐξεχύδη τὰ διαθήματά μου. - 
8. Ὅτι ἐζήλωσα ἐπὶ τοῖς ἀνόμοις, εἰρήνην ἅμαρτω- 

λῶν θεωρῶν. 
ἃ. Ὅτι οὐχ ἔστιν ἀνάνευσις ἐν τῷ θανάτῳ αὐτῶν, 

καὶ στερέωμα ἐν τῇ μάστιγι αὐτῶν. 
Ἐν ἈΠΆΘΩ "δ χαδον οὐχ εἰσὶ, καὶ μετὰ ἀνθρώ- 

πων οὗ μαστιγωθήσονται. 
. 8. Διὰ τοῦτο ἐκράτησεν αὐτοὺς ἢ ὑπερηφανία, πε- 
ιεόάλοντο ἀδιχίαν χαὶ ἀσέθειαν αὐτῶν. 

η. Ἐξελεύσεται ὡς ἐκ στέατος ἢ ἀδιχία αὐτῶν" 
διῆλθον εἰς διάθεσιν χαρδίας. 

ὃ ἙἘΑΛΝ. ΟΒ΄. 

Γορὶδ : [υἀὐϊοᾶγα ρορυϊαμπι ἰαυτῃ ἴῃ 5018, οἵ ραυρεῖος ἴππο8 
ἴω [υάίεἰο. 

3. δυδοὶρίαπί τηοηΐ68 ρδοδπὶ ΡΟὨυ]Ο ἴυο, οἱ 00]168. 

4, Τὴ 7υ861{|8 πιὰ ϊοδῦ ραυρογο8 ρορυ], οἱ βαῖγοβ [δεὶεὶ 
Β|108 ρᾶυρογυπι : οἱ Πυτ 140 }1 οΔΙυπημίδίογοπι, 

ὅ. οἱ ροΡΠΠΔηΘὈΪζ ΟΠ 5016, αἱ ἃηία ᾿υηδη ραηογδίίοηϑ 
Βοπογδίἰοηυῇι. 

6. Πεβοοηᾶοὶ βίουΐ ρ]υνα ἰῃ Ὑ6 108, οἱ δἰουϊ 60} ἰδ 
δ8:}}ΠΠδη εἶα δυρογ ἰογγδιι. 

7. Οπείυγ ἴῃ ἀἰοθυβ 6}08 ᾿8.1{|8 οἱ ἀρυ πάη ρμϑοΐβ, ἀ0- 
60 δυΐογδίιγ [10 8. 

8. Εἰ ἀομπιηδὈϊ(ὉΓ ἃ τβαγὶ 0516 δὰ τηᾶγο, οἱ ἃ Πυμηΐηο 
ἀϑυο δὰ ἰδγ πη Πο08 οὐ ἶβ ἰΟΓΓΆΓΌΠΙ. ᾿ 

9. Οογδηι {|| 0 ρεσοϊἀρηΐ “ΕΠ ΐοΡΘ68, οἱ ἱπί πλὶοὶ οὐ 0.8 ἰογτδεη 
᾿ηροηί. 

10. Βορθ8 Τῇμδγβὶβ οἱ ἰηδβι}1δ6 πηυπογὰ οἴϊδγθηΐ, τοροϑ Αγᾶ- 
Ὀυπ οἱ ϑ8ῦα ἀοπᾶ δα ἀπορηί. 

11. Εἰ δἀογδθυηΐ θυ ΟΠΊΠ68 ΓΟΩΟδ, ΟΙΠ65 βΘηΐ68 86- 
Υἱοὶ οἱ. 

12. Ου͵ά ΠἰΡογαυδ ἐσοπυπ) ἃ ροίδηία, οἱ Ὀδυρογοιῃ οαἱ 
ΟῚ ογδὶ δάϊαΐογ. 

18. Ῥαγοδῖ ἱπορὶ οἱ ρδυροσγὶ, αἱ δηΐπιδ8 ῬΔΌΡΟΓΌΠΙ 94 }γ183 
ἰλοϊοῖ. 

14. Ἐχ ὑυδβυγὰ οἷ ἰηἰχυϊδίο γοὰϊπμδῖ δηϊπ)88 θογυπι, οἵ ο- 
ΟΓΔΘἾ 6 ΠΟ Θη ΘΟΓΌ πὰ ΟΟΥδπι {{]0. 

15. Εἰ νἱνοὶ οἱ ἀδῃϊίυγ οἱ ἀθ δυγο Αγαίδο, οἱ ογαθυηί ἂς 
ἦρ80 ΒΘΏΡΘΥ : ἰοἱᾶ ἀϊ6 Ὀοηραϊοξῃὶ οἱ. 

16. Εγὶξ ἢυτηδηλοηϊαπη ἴῃ ἰογγᾷ ἰῃ 500}118 ΤΟὨ Γι : 50- 
Ῥδγοχ (ΟἹ δἰ δυρογ 1 θδηυπὶ ἰγυοίι8 6]08, οἱ Ποτοθαμηὶ ἀς 
οἰγ δία 5ἰουΐ ἰὩπυπὶ ἰδγγδ. 

17. 511 ποιηδῆ ο᾽08 Ὀοηράϊοίυη) ἰῃ βου ϊα, δηΐθ βοϊῃ 
ΡΟΓΙΏΔΗΘΟὶἑ ΒΟΙηΘΗ 618 ; οἱ ὈοπραϊορηΐοΓ ἱπ ᾿080 ΟἸΠ68 τς 
θὺ8 ἰσογγῶθ, ΟἸΏΠ68 6 η 68 ΠιΔΡη  Βολθυηΐ ουπι. 

18. Βοηράϊοίυ8 Ποιηΐϊηυβ Ὠδ08 [Θγδοὶ, αὖυὶ (Δοὶϊξ τη γα Ὁ 118 
Β0108, 

19. Εἰ Ὀοηράϊοσίυπι ποηηθη ρ]ογίϑ 68 ἰῃ φίογηυῇ οἱ ἰῃ 
ΒΕΘΟΌΪυ) 885 001}, οἵ ΓΟΡΙΘὈΪΓ ρἰογὶδ ο᾽ 8 ΟΠ 8 ἰογγὰ : ἢδί, 
βαί. 

οίοοογαηίΐ Ἀγτληὶ Ὠδυίά 4}}} 16 358. 

ΕΧΧΊΙ. 

ῬΒΔΙΧΏΌ ἱρδὶ Αϑδρῆῇ. 

1. Θυδῃ Ὀοηυβ Ὠδι5 [γᾶ], γϑοίῖβ οογά 6! 

ἅ. Μοὶ δαυΐθην ρβόῃὰ οοιμηηοῖ! βυηῖϊ ροὰθ5, ρϑυϊο ὨληΠ8 
οἴυ δὶ βυπί ργθϑδι}8 τηδὶ. 

3. Ουἱᾶ 26|8}] ΒΌΡΟΓ ἰηίᾳυ08, ῥδόθηι ροοοδίογιμ ἰὨ 618. 

4, Ουἷδ ποη 68ὲ ἀσο!ηδίϊο ἰη ποσί θογυμ, οἱ ἤγῃμδη)ρη- 
ἴυπ ἰῃ ἤδρο!]ο θογυμ. 

5. 1ὴ Ἰδδογίθαβ ᾿οπλίην ἢ} ΠΟ δυηΐ, οἱ οὐτὰ Ποιμηΐθυ5 
ΟῚ Παρο!]αθυηίυν. 

ὃ. Ιἄθο οδιϊπαΐ! 605 δι ρογἱδ, οἰγουπγδη οι! δυπὶ ἑηϊχαὶ- 
(δῖος οἱ ἱπηρἰοίαία δυδ. ἷ | 

7. Ῥτοάϊθι! χιδδὶ ὁχ δάϊρα ἰῃίχυ 88 Θογαμ : ἰγαηδίοσταπῖὶ 
ἰῃὰ ἀἰδροβι(ἰομοη οὐγάΐβ. 



ΡΘΑΙΜ. 

8. Διενοήθησαν, καὶ ἐλάλησαν ἐν πονηρίᾳ, ἀδιχίαν 
εἷς τὸ ὕψος ἐλάλησαν. : 

9. ἼἜθεντο εἰς οὐρανὸν τὸ στόμα αὐτῶν, καὶ ἣ 
γλῶσσα αὐτῶν διῆλθεν ἐπὶ τῆς γῆς. 

1σ. Διὰ τοῦτο ἐπιστρέψει ὁ λαός μου ἐνταῦθα, καὶ 
ἡμέραι πλήρεις εὑρεθήσονται ἐν αὐτοῖς. 

11, Καὶ εἶπαν᾽ Πῶς ἔγνω ὁ Θεὸς, χαὶ εἰ ἔστι γνῶσις 
ἐν τῷ “Ὑψίστῳ; 

19. Ἰδοὺ οὗτοι οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ εὐθηνοῦντες εἷς τὸν 
αἰῶνα, κατέσχον πλούτου. 

13. Καὶ εἶπα" Ἄρα ματαίως ἐδικαίωσα τὴν καρδίαν 
ὑου, καὶ ἐνιψάμην ἐν ἀθῴοις τὰς χεῖράς μου. 

14. Καὶ ἐγενόμην μεμαστιγωμένος ὅλην τὴν ἡμέραν, 
χαὶ ὁ ἔλεγχός μου εἰς τὰς πρωΐας. 

156. Εἰ ἔλεγον" Διηγήσομαι οὕτως, ἰδοὺ τῇ γενεᾷ 
τῶν υἱῶν σου ἠσυνθέτηχα. 

16. Καὶ ὑπέλαδον τοῦ γνῶναι, τοῦτο χόπος ἐστὶν 
ἐναντίον μου, 

17. ἕως εἰςέλθω εἰς τὸ ἁγιαστήριον τοῦ Θεοῦ, συνῶ 
εὶς τὰ ἔσγατα. 

18. Πλὴν διὰ τὰς δολιότητας ἔθου αὐτοῖς, χατέδαλες 
αὐτοὺς ἐν τῷ ἐπαρθῆναι. 

19. Πῶς ἐγένοντο εἷς ἐρήμωσιν; Ἐξάπινα ἐξέλιπον, 
ἀπώλοντο διὰ τὴν ἀνομίαν αὐτῶν. 

30. Ὡςεὶ ἐνύπνιον ἐξεγειρομένου " Κύριε, ἐν τῇ πόλει 
σου τὴν εἰχόνα αὐτῶν ἐξουδενώσεις. 

21. Ὅτι ηὐφράνθη ἣ χαρδία μου, χαὶ οἱ νεφροί μου 
ἠλλοιώθησαν. 

“2. Κἀγὼ ἐξουδενωμένος, χαὶ οὐχ ἔγνων, 
43. χτηνώδης ἐγενόμην παρὰ σοὶ, χἀγὼ διαπαντὸς 

μετὰ σοῦ. 
24. Ἐχράτησας τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς μου, ἐν τῇ 

βουλῇ σου ὡδήγησάς με, χαὶ μετὰ δόξης προςελάβου με. 
45. Τί γάρ μοι ὑπάρχει ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ παρὰ σοῦ 

τί ἠθέλησα ἐπὶ τῆς γῆς; 
46. ᾿Ἐξέλιπεν ἢ χαρδία μου χαὶ ἣ σάρξ μου, ὁ Θεὸς 

τῆς καρδίας μου, καὶ ἣ μερίς μου ὃ Θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα. 
47. Ὅτι ἰδοὺ οἱ μαχρύνοντες ἑαυτοὺς ἀπὸ σοῦ ἀπο- 

λοῦνται" ἐξωλόθρευσας πάντα τὸν πορνεύοντα ἀπὸ σοῦ. 
28. Ἔ μοὶ δὲ τὸ προςκολλᾶσθαι τῷ Θεῷ ἀγαθόν ἐστι, 

τίθεσθαι ἐν τῷ Κυρίῳ τὴν ἐλπίδα μου" τοῦ ἐξαγγεῖλαι 
πάσας τὰς αἰνέσεις σου ἐν ταῖς πύλαις τῆς θυγατρὸς 
Σιών. 

ΟΥ̓. 

Συνέσεως τῷ ἀσάφ. 

ι. Ἱνατί ἀπώσω, δ Θεὸς, εἷς τέλος; ὠργίσθη ὁ θυμός 
σου ἐπὶ πρόδατα νομῆς σου; 

2. Μινήσθητι τῆς συναγωγῆς σου ἧς ἐχτήσω ἀπ᾽ ἀ 
χῆς" ἐλυτρώσω ῥάδδον χληρονομίας σου, ὄρος Σιὼν 
τοῦτο ὃ χατεσχήνωσας ἐν αὐτῷ. 

3. Ἕπαρον τὰς χεῖράς σου ἐπὶ τὰς ὑπερηφανίας αὖ- 
τῶν εἰς τέλος " ὅσα ἐπονηρεύσατο ὁ ἐχθρὸς ἐν τοῖς ἁγίοις 
σου, 

4, καὶ ἐνεχαυχήσαντο οἱ μισοῦντές σε ἐν μέδῳ τῆς 
ἑορτῆς σου. ΓἜθεντο τὰ σημεῖα αὐτῶν σημεῖα, 

6. χαὶ οὐχ ἔγνωσαν, ὡς εἰς τὴν εἴςοδον ὑπεράγω. Ὡς 
ἐν δρυμῷ ξύλων ἀξίναις 

γῖτιῷ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤΟΝ. -- Ἰ. 
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8. Οορίδνεγυπί, οἱ ἰοουϊὶ δυη! ἰὴ πιδη αἰ δἴθ, ἰηἰφυϊ!δίδη, 
ἰη δἰἴιιπὶ Ἰοουςἱ ϑυηΐ. 

9. Ῥοβυδγυηί ἰῃ ΘΟ] ἢ} 08 ϑυῦπ), οἱ Πἰησυδ ΘΟγΌτη ἰΓΔἢ8- 
ἵν! ΒΌΡΘΥ ἰογγϑῃ). 

10. Ἰά6ο τουογίθίυγ ρορυ 8 Π608 
ἱηγοηϊθηί ἰὴ οἶβ. 

41. Εἰ ἀϊχογυηῖΐ : Οτοϊμηοάο βοἰνἱὶ δῦ, οἱ δἰ δβδὶ βοἰδηξία 
ἰὴ ΑἸ Εἰβδ πο ὃ 

12. Ἐσοα ἐρβὶ ρδοοδίογοϑα δὲ δδυμπάδηϊθβ ἰῃ 8δβεῦϊο, οΟὈΪ- 
Ὠυσγυηί αἰγὶ 188. 

138. Εἰ ἀϊχὶ : ΕΓΩΟ δίῃ οδυβ8 ᾿υϑιἰΠοανὶ ΟοΥ τηθῦπι, οἱ 
ἰανὶ ἱπίογ ἱπῃοοθῃ 68 ΠηΔηυ8 688. 

4. Εἰ (υἱ Παρεϊϊδίι8 ἰοίᾶ ἀΐδ, οἱ οδϑίραίίο πιθᾶ ἰῃ τρδίυ- 
[[η|8. 

15. δὶ ἀϊοοθδιῃ : ΝΑΙΤΆΡΟ δἰς, θοῦδ βοῃογδ ἤθη ἢ] ΟΥΌΠὶ 
τυοτυλ τοργοθαγῦὶΐ. 

16. Εἰ βυδοορρὶ οοβζηοβοοῦα, ΟῚ Δ ΟΓ Θϑὲ δηΐθ π16, 

ἰὰς, οἱ ἀΐδ68 ῥ]θῃὶ 

17. ἄοηθο ἰηΐγοῃ ἰῃ δἀποίυδτίυπὶ Ὠοὶ, ἰη1611}χᾶπὶ ἰὴ πΟ- 
Υἱβϑἰ Πη8. 

18. Μεγαπιίδηλθη ῬτΟΡίοΥ ἀο]οΒἰἰδ[68 ροδβυΐβϊ οἰ8, ἀ676- 
αἰδιΐ 608 ἀπ: οχίο δγθηΐυσ. 

19. Ουοτηοῦο (Δοῖΐ βαηΐ ἰῃ ἀ68ο] 4: οηο} δυθίίο ἀοίδοα- 

γαηΐϊ, ρογογυηί ργορίου ἰηἰχυϊ ἴοηη βυδη). 
20. Ὑοϊυϊ βοιηηΐυπι Θχδυγσθηι 8 : Πομηίηθ, ἰη οἰν δία ἴυᾶ 

ἱπιᾶρίποι ἰρβογαη δὰ ηἰ μι τ γοάϊΐραβ. 

21. Ουἷδ ἀοϊοοίδίιπι 681 ΟΟΓ ΤΘΏΩ,, οἱ ΓΘΏ68 τοδὶ τγυί(διὶ 
βυηί. 

22. Εἰ ὁρο δὰ ηἰ δ Πυτἢ γοὰδοίαβ βιγ, οἱ ὭΟΏ ΘΟΖΠΟΥΪ, 

23. υἱ ᾿ιμηθηΐαπι ἔΔοί8 δύ πὴ δρυὰ 6, οἱ οζὸ Β6ΙΏΡΟΥ 
[δου ,. 

24. Τοηυΐδ[ῖ τηδηντὴ ἀοχίογδῃ) τηθϑ, ἰὼ ΘΟὨ81Π}0 ἰθ0 
ἀοράυχίϑιὶ πη6, οἱ ουπὶ ρἰοτγίδ 8850) ρ5.5[ἰ Τὴ 6. 

25. Ουἱά δηΐη πιϊιἱ 68 ἰῃ σΟἸο, οἱ ἃ ἰ6 αυϊὰ γοϊυὶΐ ΒΌΡΟΓ 
ΤΟΥΔῚ ὃ 

26. Ἀοίδοϊξ ὁοῦ θυ αἴ ΟΔΓῸ πη68, 608 οὐγαΐβ ῃγοΐ, οἱ 
ῬᾶΓ5 πηθᾶ Ὠουβ ἰῃ Φ ΘΓ ΠΠΠ,. 

27. Ουἷα Θογ6 αὖἱ οἰοηρδηΐ 86. ἃ (6 ρογυηῖ : ρογα  ἀἰβιὶ 
οἴμοη (υἱ (Ογη δίων 808 ἴ6. 

28. ΜΙδὶ δυΐδπ, δα δογοσα 60 Ὀοπυπὶ Θϑῖ, ΡΟΠΘΓῸ ἰῇ 
ῬοΠἷΠ0 ΒΡ6Ι Πη681}) : υἱ ΔΩηυη 6) ΟΠΠ68 ἰδυ 68 (0.88 ἰῃ 
Ρογ δ Εἰ δίοη. 

ΧΧΙ͂Ι. 

Ιοἰ6]]θοῖυ ᾿Ρ5ὶ Αβδρἢ 

1. ὑἱ φυϊὰ τορυϊϑιὶ, Ὦδυ8, ἰὰ ἤποπι» ἰγδῖ8 οϑὶ (ὌΣΟΥΣ 
ἔυυβ Βυρ6Γ ΟΥ̓ΘΒ ῃᾶΒ0 0.88 [118 ὃ 

4. Μεοιηθηΐο οοηργορδίοηΐβ ἰυ χυᾶπι ροββϑα δι: Δ} ἰηΐ- 
τἰο : γϑάθπιϑιὶ σίγρδηι Ὠδγο 8 {18 (86, πηοπίθηχ 500 ἔσο 
ἴῃ αὺυὸ ΠΑ 881 ἴῃ 60. 

3. 1μ6γἃ πιδηυ8 ἔι|88 ἰῃ 80 ΓἰΔ 5 ΘΟΓΌΠὶ ἰπ ἤδη ; φυδηΐα 
τ᾽ κη6 ορογᾶῖυβ 6ϑὲ ἐπί που 8 ἰῃ 88 ηο 18 ἰυΐδ, 

4. οἱ μογίαι! βυηΐ φαὶ οὐδγυπῖ (6 ἴῃ τηραΐο Βο] δι 8 [18 

ἴῖυϑ5. Ῥοδυογυηΐ δίρῃᾶ 508 Ξἰσηδ, 
δ. 6 πο οορῃπονογυηΐ, δίδυϊ ἰη ἰμηρτγοβδὰ ἀδδυρογ. Οὐδϑὶ 

[ῃ Βυ1γἃ ᾿ἰφηογαπι βοουγθὺ8 " 
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6. ἐξέκοψαν τὰς θύρας αὐτῆς ἐπιτοαντὸ, ἐν πελέχει 
χαὶ λαξευτηρίῳ κατέῤῥαξαν αὐτήν. 

γη. ᾿Ἐνεπύρισαν ἐν πυρὶ τὸ ἁγιαστήριόν σου, εἷς τὴν 
γῆν ἐθεδήλωσαν τὸ σκήνωμα τοῦ ὀνόματός σου. 

8. Εἶπαν ἐν τῇ καρδία αὐτῶν, ἣ συγγένεια αὐτῶν 
ἐπιτοαυτό: Δεῦτε, καταπαύσωμεν τὰς ἑορτὰς Κυρίου 
ἀπὸ τῆς γῆς. 

9. Τὰ σημεῖα ἡμῶν οὐχ εἴδομεν, οὐχ ἔστιν ἔτι προ- 
φήτης, χαὶ ἡμᾶς οὐ γνώσεται ἔτι. τ 

10, Ἕως πότε, ὃ Θεὸς, ὀνειδιεῖ ὁ ἐχθρὸς, παροξυνεῖ 
ὃ ὑπεναντίος τὸ ὄνομά σου εἷς τέλος: 

11. Ἱνατί ἀποστρέφεις τὴν χεῖρά σου, καὶ τὴν δεξιάν 
σου ἐχ μέσου τοῦ χόλπου σου εἰς τέλος: 

12. Ὁ δὲ Θεὸς βασιλεὺς ἡμῶν πρὸ αἰῶνος, εἰργάσατο 
σωτηρίαν ἐν μέσῳ τῆς γῆς. 
᾿ Σὺ Δ μὲ Ἀδι ος τῇ δυνάμει σου τὴν θάλαοσ- 

σαν, σὺ συνέτριψας τὰς χεφαλὰς τῶν δραχόντων ἐπὶ 
τοῦ ὕδατος. 

4. Σὺ συνε τας τὰς χεφαλὰς τοῦ δράχοντος, ἔδω- 
χας αὐτὸν Ὅς αοῖς τοῖς Αἰθίοψι. 

1. Σὺ ιέῤῥηξας πηγὰς καὶ χειμάῤῥους, σὺ ἐξήρα-- 
νας ποταμοὺς θάμ. 

16. Σή ἐστιν ἣ ἡμέρα καὶ σή ἐστιν ἡ νὺξ, σὺ χατηρ- 
τίσω ἥλιον χαὶ σελήνην. 

17. Σὺ ἐποίησας πάντα τὰ ὅρια τῆς γῆς, θέρος καὶ 
ἔαρ σὺ ἐποίησας. 

186. Μνήσθητι ταύτης τῆς χτίσεώς σου ἐχθρὸς ὠνεί- 
δισε τὸν Κύριον, καὶ λαὸς ἄφρων παρώξυνε τὸ ὄνομά 
δου. 

ι9. Μὴ παραδῷς τοῖς θηρίοις ψυχὴν ἐξομολογουμέ-- 
γὴν σοι, τῶν ψυχῶν τῶν πενήτων σου μὴ ἐπιλάθη εἰς 
τέλος. 

30. Ἐπίβλεψον εἷς τὴν διαθήχην σου, ὅτι ἐπληρώ-- 
θησαν οἵ ἐσχοτωμένοι τῆς γῆς οἴκων ἀνομιῶν. 

41. Μὴ ἀποστραφήτω τεταπεινωμένος χαὶ χατη- 
σχυμμένος, πτωχὸς χαὶ πένης αἰνέσουσι τὸ ὄνομά σου. 

2. ᾿Ανάστα, ὃ Θεὸς, δίκασον τὴν δίχην σου" μνή- 
σθητι τῶν ὀνειδισμῶν σου τῶν ὑπὸ ἄφρονος ὅλην τὴν 
ἡμέραν. 

28. Μὴ ἐπιλάθη τῆς φωνῆς τῶν ἱχετῶν σου, ἣ ὑπε- 
ρηφανία τῶν μισούντων σε ἀναδαίη διαπαντὸς πρὸς σέ. 

ΟΔ'. 

1. Εἰς τὸ τέλος, μὴ διαφθείρης, ψαλμὸς ὡδῆς τῷ ἀσάφ. 

4. ᾿Εξομολογησόμεθά σοι, ὃ Θεὸς, ἐξομολογησόμεθα, 
χαὶ ἐπιχαλεσόμεθα τὸ ὄνομά σου. Διηγήσομαι πάντα 
τὰ θαυμάσιά σον. 

8. “Ὅταν λάθω χαιρὸν, ἐγὼ εὐθύτητας χρινῶ. 
4. Ἔτάχη ἣ γῆ, ἀξ ΕΗ οἱ χατοιχοῦντες αὐτήν" 

ἐγὼ ἐστερέωσα τοὺς στύλους αὐτῆς. Διάψαλμα. 
6. Εἶπα τοῖς παρανομοῦσι- Μὴ παρανομεῖτε, χαὶ τοῖς 

ἁμαρτάνουσι" μὴ ὑψοῦτε χέρας. 
6. Μὴ ἐπαίρετε εἰς ὕψος τὸ χέρας ὑμῶν, μὴ λαλεῖτε 

κατὰ τοῦ Θεοῦ ἀδιχίαν. 
.7. Ὅτι οὔτε ἀπὸ ἐξόδων, οὔτε ἀπὸ δυσμῶν, οὔτε 

ἀπὸ ἐρήμων ὀρέων, 
8. ὅτι ὁ Θεὸς χριτής ἐστι" τοῦτον ταπεινοῖ, χαὶ τοῦ- 

τὸν ὑψοῖ. 

ΨΑΛΜ. ΟΔ'. 

6. οχοϊδοππηί [0188 ου5 ἴη (ἀΐρβαπι, [πῃ βοουπ οἱ δεοὶδ 
ἀο)οοσογυηί ὁ8ηι. 

7. Ἰησοπαοτγυηΐ ἕἰῃ 'ρπο βδηοίυδγίαπι ἴθ: ἴῃ ἴοστα, ΡΟ] ].6- 
γτυηί ᾿Δογηδουϊυπι Πομλϊηΐδ ἰυἱ. ' 

8. ὈὨϊχογυηΐ ἰῃ οοΓὰα 800, οορηδίϊο ΘΟγ ἢ βἰυ] : Ηδῦδ, 
χυΐοδοογα (δοϊδηναβ βοϊδηγη  δῖ65 Ὠοηιίῃὶ ἃ ἰοττᾶ, 

9. δίρῃδ ποϑίγα βοὴ Υἱαάϊπηυ8, ͵8π| ὨΟΠ 6δβὲ δι: ] 8 ῥτο- 
Ρ[αίδ, οἴ πο8 ἤθη ὁορηοϑοδῖ ΔΩ ρ] 108. 

10. [{ηυδαυο, Ὠδι8, ἐργορογαθῖλ ἰπἰπηίουϑ, ἱγγι (δ Ὀὶὶ 
δυθγβδγ 18 ΠΟΘ ἴυυυ) ἱπ ἤη6Π)} 

11. ὕἤἍὐ ᾳυϊὰ ἀνογῖβ πηϑπιπη ἰυδηιϊ, οἱ ἀοχίογδη ἴυδπ ἀδ 
τ 6610 δίῃ ἴυο ἰῃ ΠηθΠη 

12. Ὁδυ5 δυΐοπ ΓῸΧ Ποϑίρου δηΐθ δδροιυ!υπ), ορογαῖα 6δὲ 
88] υἱδη) ἰῃ τηραΐο ἰοετίο. 

138. Τὰ σομῇγηηδϑ[ϊ ἰη υἱγία[6 υδ τηᾶγα, ἴἰᾳ οοπίγ γἱ δε 
οδρ ἃ ἀγδοοηῦπι ἰῃ δαυδ. 

14. Τὰ οοηϊγνϑιὶ οδρὶΐδ ἀγδοοηΐβ, ἀραϊδιΐ ουπὶ δϑοδῆὶ 
ΡΟρΡυ ] 5 ΦΕΙΝορί θα. 

16. Τυ ἀϊγυρίδι! ἰοπΐο5 οἱ ἰοττοῃίθβ, ἴα 5ςοδδιὶ Πυνίοϑ 
ΕΠ δηι. 

10. Τυυδβ 6δ[ ἀΐδ58 οἱ ἰυἃ 6δ8ὲ ποχ, ἴι ρμουδοϑιὶ 8016} οἱ 
Ἰυπϑπηι. 

17. Τὰ (δοἰϑ(1 ΟΠλη68 ἰΟΥΤηΪΠΟ8 ἰογτγδο, ορϑίδίοπι οἱ Ὑοσ ἴα 
[οοἰδιὶ. 

8. ΜΟΙΠΟΥ 6810 Ὠυ)υβ ογοαίαγοο ἴδ : ἱπί πιίου8 ἱπηργορα: 
ΓΑΥ͂Ϊ Ὠοπηίπο, οἵ ρορυΐυ8 ἰπηργυιιάδηϑ ὀχδοογθανυ Ὠοπιοα 
ἰυσπι. 

19. Νὰ ἰγδαϊἀογὶ8 Ὀ651118 δηϊπηδπὶ οοηἤιίοηίοιι {{0ὶ, δὴ. 
Τὴ85 ῬΔυρογα! ἰπΓΌΠ| η6 ΟὈΥ]ϑοδεὶβ ἰῃ ΠΏΘΏ. 

20. Βαδβρίοε ἰῃ ἰοβίδπημοηΐυπι ἰυυπ|, φυοηΐδη τορίοἴὶ δυηί 
αὶ ΟὈϑουγαᾶί! βυηί ἰογγα ἀοπηθυδ ἰηἰᾳιυ δὶ υπι. 

21. Νὰ δνογίδιυυ [0 }}}}5 (δεῖυ 8 οἵ οοπίυβυ8, ὄμθηυδ οἱ 
ρᾶιροῖῦ ἰδυδαθυηΐ ποπηθη ἰυυ. 

22. ἔχϑυγρο, Ὠουβ8, ἰυἀΐϊοᾶ οδυδϑηϊὶ ἰυδη) : πιο πηρηῖο 

ΟρρΓΟδγίογαπλ ἰσογυπ ΘογΌ ἢ) αι Δ ἱπηριυἀδηΐα δυηὶ ἰοῖδ 
ἀϊθ. 

23. Νὰ ΟὈΙ Υϑοδγί8 νόθοθπὶ ἀδργθοδης ὑπ) 6, ξυρογθίᾶ 
ΘΟΓΌΠΙ αι ἰ6 οἀδγυηὶ ἀβοδηάδὶ βοηηροῦ δὰ 6. 

ἮΧΧΙ͂Ν. 

ἃ. ἴῃ Πηθ πη, Π6 ΟΟΥΓΏΙΡΑ8, Ῥ5δ 5 οδηίίοἱ ἱρδὶ Αξδρῆ. 

2. Οοπῇίορίυν ἰδὲ, Πδι18, ΘΟ Ὀ ., δὲ ἱηυοοδθίηιβ 
ὨΟΙΘῺ ἴυτπ|. ΕΠΔΓΓΑΌΟ οπληΐᾶ ΠλΓΔὈ 8 ἰυ.8. 

3. Ουπὴ δΔίσθροΓοΟ ἰδῶρυϑ, 690 115{1{128 Ἰυά δ θο. 
4, 1Ἰαυρίροίδ 681 ἰογγὰ,, οἱ οἴ" 65 ἐπι  ἰΔη(68 ἴῃ δᾶ : 660 

σΟηἤιτηαν! οΟἸυϊη85 6]08. Φίαρδαίγπα. 

5. Ὀϊχὶ ἰπίχυϊβ : ΝΟ (6 ἰηἰχυς ἄβογα, οἱ ἀοἰηχυδηῖδαδ : 
ἽΝΟΙ Ια οχα]ίδγα οόγηι. 

6. ΝοΙ 6 Θχί γα ἰῃ αἰΐαη) οογηι γοοίγυηι, πο] 1ο- 

αυΐ δάνογβιϑ ἤδυμ ἰηἰχυϊαίοπ). 
7. Ουοηΐδιηῃ Πραὺ6 δ οτἰϑηΐδ, ἤϑάιι6 ἃὉ οοεἰἀδηΐα, π- 

406 ἃ ἀοβογίΐ5 πηοῃίίαη:, 
8. φυοηΐδη) Ὠου8 ἰυὰδχ οβῖ : ἔυπὸ Ππιηλ] δῖ, οἱ ἤυῃς 

οχα (δαί. 



ῬΒΑΙ,Ν. 

ο. Ὅτι ποτήριον ἐν χειρὶ Κυρίου, οἴνου ἀχράτου 
πλῆρες χεράσματος. Καὶ ἔχλινεν ἐχ τούτου εἰς τοῦτο, 
πλὴν ὁ πρυγίας αὐτοῦ οὐχ ἐξεχενολθη " πίονται πάντες 
οἱ ἁμαρτωλοὶ τῆς γῆς. 

10. ᾿Εγὼ δὲ ἀγαλλιάσομαι εἰς τὸν αἰῶνα, ψαλῶ τῷ 
Θεῷ Ἰαχώόδ. 

11. Καὶ πάντα τὰ χέρατα τῶν ἁμαρτωλῶν συγκλάσω, 
χαὶ δψωθήσεται τὰ χέρατα τοῦ διχαίου. 

ΟΕ". 

ι. Εἰς τὸ τέλος ἐν ὕμνοις, ψαλμὸς τῷ ἀσαάφ᾽’ ὠδὴ πρὸς τὸν 

σσύριον. 

ἃ. Γνωστὸς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὃ Θεὸς, ἐν τῷ Ἰσραὴλ 
μέγα τὸ ὄνομα αὐτοῦ. ᾿ 

8. Καὶ ἐγενήθη ἐν εἰρήνη ὃ τόπος αὐτοῦ, χαὶ τὸ χα- 
τοιχητήριον αὐτοῦ ἐν Σιών. 

4. Ἐκεῖ συνέτριψε τὰ χράτη τῶν τόξων, ὅπλον χαὶ 
ῥομφαίαν καὶ πόλεμον. Διάψαλμα. 

6. Φοωτίζεις σὺ θαυμαστῶς ἀπὸ ὀρέων αἰωνίων, 
8. ἐταράχθησαν πάντες οἱ ἀσύνετοι τῇ χαρδίᾳ. 

ὝΓπνωσαν ὕπνον αὐτῶν, χαὶ οὐχ εὗρον οὐδὲν πάντες οἱ 
ἄνδρες τοῦ πλούτου ταῖς χερσὶν αὐτῶν. 

1. Ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου, ὁ Θεὸς Ἰαχὼδ, ἐνύσταξαν 
οἱ ἐπιδεδηχότες τοὺς ἵππους. 

8. Σὺ φοδερὸς εἶ, καὶ τίς ἀντιστήσεταί σοι ἀπὸ τῆς 
ὀργῆς σου; 

9. Ἐχ τοῦ οὐρανοῦ ἠχούτισας χρίσιν, γῇ ἐφοδήθη 
καὶ ἡσύχασεν, 

10. ἐν τῷ ἀναστῆναι εἰς κρίσιν τὸν Θεὸν, τοῦ σῶσαι 
πάντας τοὺς πραεῖς τῇ χαρδια. Διάψαλμα. 

ι1. Ὅτι ἐνθύμιον ἀνθρώπου ἐξομολογήσεταί σοι, καὶ 
ἐγκατάλειμμα ἐνθυμίου ἑορτάσει σοι. 

12. Εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν " πάν- 
τες οἱ χύχλῳ αὐτοῦ οἴσουσι δῶρα τῷ φοδερῷ, 

18. χαὶ ἀφαιρουμένῳ πνεύματα ἀρχόντων, φοδερῷ 
παρὰ τοῖς βασιλεῦσι τῆς γῆς. 

Ος΄. 

τ. Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ ἰδιθοὺν ψαλμὸς τῷ ἀσάφ. 

αν. Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐχέχραξα, καὶ ἢ φωνή 
μου πρὸς τὸν Θεὸν, καὶ προςέσχε μοι. 

8. Ἔν ἡμέρᾳ θλίψεώς μου τὸν Θεὸν ἐξεζήτησα, ταῖς 
ερσί μου νυχτὸς ἐναντίον αὐτοῦ, χαὶ οὐκ ἠπατήθην. 
Ἀπηνήνατο παραχληθῆναι ἣ ψυχή μου, 

4. ἐμνήσθην τοῦ Θεοῦ, χαὶ εὐφράνθην, ἠδολέσχησα 
καὶ ὠλιγοψύχησε τὸ πνεῦμά μου. Διάψαλμα. 

ὅδ. Προκατελάθοντο φυλαχὰς πάντες οἱ ἐχθροί μου, 
ἐταράχθην χαὶ οὐχ ἐλάλησα. 

6. Διελογισάμην ἡμέρας ἀρχαίας, καὶ ἔτη αἰώνια 
ἐμνήσθην, 

γ. καὶ ἐμέλετησα᾽ νυχτὸς μετὰ τῆς χαρδίας μου ἠδο- 
λέσχουν, καὶ ἔσχαλλον τὸ πνεῦμά μου. 

8. Μὴ εἰς τοὺς αἰῶνας ἀπώσεται Κύριος, καὶ οὐ 
προςθήσει τοῦ εὐδοχῆσαι ἔτι: 

9. Ἦ εἰς τέλος ἀποχόψει τὸ ἔλεος ἀπὸ γενεᾶς χαὶ 
γενεᾶς; 

ι0θ. Ἦ ἐπιλήσεται τοῦ οἰχτειρῆσαι ὃ Θεὸς, ἢ συνέ- 
ξει ἐν τῇ ὀργῇ αὐτοῦ τοὺς οἰχτιρμοὺς αὐτοῦ; Διά - 
ψαλμα. 

ΠΧΧΥΙ. 1417 

9. Ουΐᾷ οδἰἰχ ἰη δῆ Ὠοπηΐηΐ, Υἱηΐ γηεγί θ᾽] ΘΠ Π}8 ηἰβίο. 
ΕΠ Ἱποιηδυὶὲ ὁχ Ὦος ἴῃ 00, γογαΠλ δΔιηο ἴδχ 68 ἤθη οἱ 
οχἰηδηϊίδ : Ὀἰθομΐ ΟἸΏ6Β ροοοδίογο ἰθυγϑ. 

10. Ἔξο δυίοπι ἰῃ 5δου]υη) ρϑυοῦο,, ρ58}181 Π 60 3800}. 

11. Εἰ οπηηΐᾶ οογηυᾶἃ ροοσδίογυπι οοηίτγησδη), οἱ 6ΧΆ]18- 
Βυηίυγ οογησδ 681]. 

ΧΧΥ͂. 

1. ἴῃ ἤηθῃ ἰῃ ὨΥΤἢΪ5. ὑδ8 1 πιὺβ ἱραὶ Αϑδρὰ : οδηϊίουπὶ δὴ 

ΑΑΒΥΓ 1. 

2. Νοίυϑ ἰὴ Ν υἀ858 ΘυΒ, ἰη Ιδγϑοὶ πιδσῃ!η) ΠΟΘ η οἾ0.8. 

3. Εἰ (Δοίυβ 66 ἰῇ ρδο8 Ἰοουβ ο͵υ8, οἱ Παρὶ(δἴΐο 6] 8 ἰῃ 
δίοῃ. 

4, [θὲ οοηίγοσί! ροίοη 85 δγουυηι, βουΐυτῃ οἱ οἰδάϊθῃ οἱ 
Βα] υ. δἰαρβαΐηια. 

δ. ΠΙυηλΐη88 ἴὰ Τα ΓΔΌΪ ΘΓ ἃ ΤΟ 08 ἐοἰ ΓΏ 8, 
6. ἐυγθαϊ! δυπί Οπληο8 ἰηδὶρίδηίοβ οογα. ογηϊογυηὶ 

ΒΟΉ) 50Π}. Οἱ ὨΪΠ}] ἱμγυθπογυῃΐ ΟΠ 68 Υἱγὶ αἰ  {ἰΔΓΌ 
τη Δηΐθι5 5υ}5. 

7. ΑὉ ἰπογορδίίοηθ θᾶ, Π 68 58 000, ἀογηγογυηίΐ αυὶ 
δϑοοηάογυηϊΐ 6405. 

8. Τυ ἰοΥΓῚ}}}}19 68, οἱ φυΐϑ γοϑἰϑίοὶ εἰ δὶ 80 ἱγᾶ (τ ἢ 

9. δ οὐἷο δυάϊίυπ) (δοίςιϊ ᾿Ἰυἀϊοίαπι, ἴοττα (ἰηυϊ οἱ 

αυϊονϊϊ!, 
10. ουηλ ὀχϑυγρογοί ἰῃ ᾿υάϊοἰυπι 608, υἱ 84 1γ}08 1δοσογοὶ 

ΟἸΠ65 Πηἶ68 οογάθ. δέαρἑδαίηια. 

11. Οὐυοηΐδηι οορ δΔίϊο Πποπλη8 Θοηἤίο αν ἘΠῚ, οἱ το] }- 
αυΐ οορ ἰδΔιἰοπἷ5 ἀἰδηι οδίαπι ἀφοηί Εἰ]. 

12. Ὑογοῖο οἱ γτοἀάϊίθ Ποπιλίμο 60 ποϑίσγο : ΟΠΊη68 «υὶΐ 
ἴῃ εἰγουϊίᾳ οἷι5 δἤπγοηϊ πιυπογὰ (ογγ Ὁ}, 

13. οἱ οἱ φυὶ δυΐογξ ερί τυ. ργϊποίρυμ, ἰογ 1 ἀρυὰ 

ΓΟΡΘ5 (6 ΥΓδΘ. 

ἈΧΧΥῚ. 

1. [ἢ Πηδη), ΞΌΡΟΙ [ἐπὶ ρ58]1 105 ἱρϑὶ Αϑδρῇ. 

4. ὝἼοο6 τη68ἃ δὰ Ποπιΐηυπι οἰδηανὶ, οἱ τοὸχ θ8 δὰ ουΐ, 

οἱ δία πῇ τα  ι]. 

3. [πη ἀἷδ (εἰ θυ] οὨ 8 πηθϑ Ὀοῦπὶ Θχαιδὶνὶ, τηδηΐθυ8β 

τηοΐ8 ποσῖθ ΟΟΥδ 60, Οἱ Π0η δὺπ) ἀδοορίυθ. Ἀθη Ϊΐ Θ0η80- 
ἰαγὶ δηϊπηᾶ Ὠιθᾶ. 

4. πηϑιοῦ [αἱ Ποΐ, οἱ ἀοϊοοίδί 8 δυπὶ, ραγγὶνὶ οἱ ἀθίϑοί! 

βρί γι τηθυ5. δίαρϑβαΐπια. 
δ. Απιἰοϊραγνογυηΐ υἱσὶ ἰδ 8 οὁπηῆθα ἰηϊτηϊοὶ ταθὶ, ἰυγθδίυ5 

81 οἱ ποῆ δυ1ὴ ἰοοιίυδ. 
ὃ. Οορίίανὶ ἀϊδ8 δηιίιιοβ, οἵ ΔΏΠΟΓΌΙΤΩ ξοἰΓΏΟΓΌΠῚ [20- 

ΙῊΟΥ [υἱ, 

7. οἱ πηοἀ δῖα. 8ιιτὰ : ἠοοΐδ ουπλ οογὰθ 60 βδιτί δ 1), 

οἱ βδυγίθαμπι δρὶ "πὶ πλθυπ]. 
8. Νυιηφυϊά ἰῃ δου} ῥγο) οἰοὶ ομλίηυβ, οἰ Π0Π Δρροῃρῖ 

υἱ Ῥαπορίδοοαδί οἱ δάμς ἡ 
9. Αὐἴ ἰπ ἤἥποιηῃ διβοίἀοὶ πιϊϑογοογάϊδηι ἃ φομογαι θη οἱ 

βοῃογαιίοῃο 3 
0. Αὐἱ οδ ιν ϑοοδίυγ μαϊβογοιῖ Π θυ, δαΐ ΘΟ Ὀ  ἰῃ ἱγὰ 

το ἰϑογαίίομοϑ δυᾶ8᾽ δὲαρδαϊπια. 
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11. Καὶ εἶπα" νῦν ἠρξάμην, αὕτη ἡ ἀλλοίωσις τῆς 
δεξιᾶς τοῦ “Ὑψίστου. 

ι3. Ἐμνήσθην τῶν ἔργων Κυρίου, ὅτι μνησθήσομαι 
ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῶν θαυμασίων σου. 

13. Καὶ μελετήσω ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, χαὶ ἐν 
τοῖς ἐπιτηδεύμασί σου ἀδολεσχ ἥσω. 

ι4. Ὁ Θεὸς, ἐν τῷ ἁγίῳ ἣ ὁδός σου" τίς Θεὸς μέγας 
ὡς ὃ Θεὸς ἡμῶν: 

156. Σὺ εἰ ὁ Θεὸς ὃ ποιῶν θαυμάσια, ἐγνώρισας ἐν 
τοῖς λαοῖς τὴν δύναμίν σου" 

ι6. ἐλυτρώσω ἐν τῷ βραχίονί σου τὸν λαόν σου, τοὺς 
υἱοὺς Ἰαχὼδ καὶ Ἰωσήφ. Διάψαλμα. 

1η. Εἴδυσαάν σε ὕδατα, ὃ Θεὸς, εἴδοσάν σε ὕδατα χαὶ 
ἐφοδήθησαν, χαὶ ἐταράχθησαν ἄδυσσοι. 

18. Πλῆθος ἤχους ὁδάτων, φωνὴν ἔδωχαν αἱ νεφέλαι, 
χαὶ γὰρ τὰ βέλη σου διαπορεύονται" 

19. ψωνὴ τῆς βροντῆς σου ἐν τῷ τροχῷ, ἔφαναν αἱ 
ἀστραπαί σου τῇ οἰχουμένῃ, ἐσαλεύθη χαὶ ἔντρομος 
ἐγενήθη ἣ γῆ. 

1.0. Ἐν τῇ θαλάστη ἢ δδός σου, καὶ αἴ τρίδοι σου ἐν 
ὕδασι πολλοῖς, καὶ τὰ ἴχνη σου οὐ γνωσθήσονται. 

ι. Ὡδήγησας ὡς πρόδατα τὸν λαόν σου ἐν χειρὶ 
Μωύῦσῇ χαὶ ᾿Ααρών. 

ΟΖ΄. 

Συνέσεως τῶ ἀσάφ. 

1. Προςέχετε, λαός μου, τὸν νόμον μου" χλίνατε τὸ 
οὖς ὑμῶν εἰς τὰ ῥήματα τοῦ στόματός μου. 

4. Ἀνοίξω ἐν παραθολαῖς τὸ στόμα μου, φθέγξομαι 
προθλήματα ἀπ᾽ ἀρχῆς. 

3. Ὅσα ἠχούσαμεν χαὶ ἔγνωμεν αὐτὰ, καὶ οἱ πατέ-- 
ρες ἡμῶν διηγήσαντο ἧμιν. 

4. Οὐχ ἐχρύδη ἀπὸ τῶν τέχνων αὐτῶν εἷς γενεὰν ἑτέ- 
ρᾶν, ἀπαγγέλλοντες τὰς αἰνέσεις Κυρίου χαὶ τὰς δυνα- 
στείας αὐτοῦ, χαὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ ἃ ἐποίησε. 

σ. Καὶ ἀνέστησε μαρτύριον ἐν ᾿Ιαχὼδ, χαὶ νόμον 
ἔθετο ἐν Ἰσραήλ᾽ ὃν δ τε τα τοῖς πατράσιν ἡμῶν, 
γνωρίσαι αὐτὸν τοῖς υἱοῖς αὐτῶν, 

8. ὅπως ἄν γνῷ γενεὰ ἑτέρα, υἱοὶ οἱ τεχθησόμενοι " 
χαὶ ἀναστήσονται χαὶ ἀπαγγελοῦσιν ὐὰ τοῖς υἱοῖς 
αὐτῶν. 

7. να θῶνται ἐπὶ τὸν Θεὸν τὴν ἐλπίδα αὐτῶν, χαὶ 
μὴ ἐπιλάθωνται τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ, χαὶ τὰς ἐντολὰς 
αὐτοῦ ἐχζνη τήσωσιν. 

ὃ. Ἵνα μὴ γένωνται ὡς οἱ πατέρες αὐτῶν, γενεὰ 
σχολιὰ καὶ παραπιχραίνουσα " γενεὰ ἥτις οὐ κατεύθυνε 
ἐν τῇ καρδία αὐτῆς, καὶ οὐχ ἐπιστώθη μετὰ τοῦ Θεοῦ 
τὸ πνεῦμα αὐτῆς. 

υ. Υἱοὶ ᾿Εφραΐμ ἐντείνοντες χαὶ βάλλοντες τόξον 
ἐστράφησαν ἐν ἡμέρᾳ πολέμου. 

ισ. Οὐχ ἐφύλαξαν τὴν διαθήχην τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐν τῷ 
νόμῳ αὐτοῦ οὐχ ἤθελον πορεύεσθαι. 

11. Καὶ ἐπελάθοντο τῶν εὐεργεσιῶν αὐτοῦ καὶ τῶν 
θαυμασίων αὐτοῦ ὧν ἔδειξεν αὐτοῖς. 

1. '᾿Ἑναντίον τῶν πατέρων αὐτῶν ἃ ἐποίησε θαυμά-- 
σια, ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, ἐν πεδίῳ Γάνεως, 

18. Διέῤῥηξε θάλασσαν, καὶ διήγαγεν αὐτοὺς, ἔστη- 
σεν ὕδατα ὡςεὶ ἀσχόν. 

ΨΑΛΝ. ΟΖ'. 

11. Εἰ ἀϊχὶ : Νυης οαὐνοὸὶ, δὸς ἱπιιυΔῖ]ο ἀοχίογ Εχοεῖεὶ. 

12. ΜοπΟΡ ἔπἱ ορόγιπὶ οιἱηὶ, αυΐδ ΠΟ ΠΊΟΥ ΘΓῸ 8} ἱπε[ἰο 
τηϊγ δ αν ἰυογυη,. 

13. Εἰ Ἰηεα δροῦ ἰῃ ομηΐδυ8 Ορογθυ8 ἰυἷ5, οἱ ἰπ δαϊη- 
γοῃ οηΐ θ08 τυ 8 ρᾶΓΓΙΔΠ). 

14, Ὦδυδ, ἰῃ βδηοίο υΥἱᾷ ἰυ8 : 118 Π 608 Τηδϑηι8 δἰουΐ 
ου8 ποϑίογ ὃ 

15. Τὰ 65 Ὀουβ, 4υὶ (Δοἰ8 π}!]γα ὈΪ]14, ποίδηι (δοἰκῖ} ἰῃ Ρο- 
Ρυ}1}5 υἱγίυϊοιη ἴσα : 

16. τοἀδιηϊδιΐ ἰῃ υγεδοῆϊο 0 ρορυϊυ ἰαυπι, (1108 ὅδοοῦ 
οἱ Ζοβορῇ. δίαρδαίπια. 

17. ὙΥἱάδτγιιηΐ ἴθ δαυδ, Π608, υἱάογυηΐ ἰ6 ἃχυδ οἴ [υθ- 

τυηί, οἱ ἰυγθαῖδ ϑυηΐ δογβδὶ.. 

18. Μυϊεϊυάο βοηϊΐυ5 ἀαυάγυ, γόσθ ἀράογυηΐ Ὠυθ 68, 
οἰοηΐη) 8δρι {86 ἔμ ἰγαπβουηῖ : 

19. τοχ ἰοηϊίτυϊ ἰυἱ ἰῃ γοίδ, Δρραγυθγυηὶ (υἱράγα ἰδ οΥδὶ 
[οὐτάγυηι, οομμηοίδ ἐδ οἱ οοηίγοιῃοδυδάδ ἰδοίδ οδϑὲ ἰοσγᾶ. 

40. [ἢ πιδσὶ Υἱὰ ἴυ8, οἱ 5618 (τι85 ἰῃ 84}.15 1018, οἱ τὸ- 
δἰἰ κα 08 ΠΟ οΟσηοδοθηίυΓ. 

41. Ἀοάυχίδιϊ βέουΐ ΟΥ̓Θ8 ρορυϊυπὶ ἰυση ἰῃ πιδὴυ Μογϑδὶ 
οἱ Αδοῇ. 

ΕΧΧΥΤΙ. 

[ηἰοἸ]οοῖυ ἱρδὶ ΑβΔΡΉ. 

1. Αἰἰδηά 6, ρορυΐὰβ πιδυ8., ἰοζδλ πηδδηὶ : ἱπο] δίο ἃ- 
Γ6 πὶ γοβίγδιῃ ἰῇ ὑοῦ οΥγἱβ πησὶ. 

2. Αρογίδηλ ἰπ ρᾶΓΔΌΟ}}8 Ο8 πηδυπι, ἰοαυδι ργΟροΟϑ 0068 
ΔῸ ἰηἰ το. 

8. Οὐυδηίδ δυάϊνϊηυ8 οἱ ΘΟΞΠΟΥΪ 85 68, οἱ ρϑῖγοβ ἠοϑίτίὶ 
Ὠδιταυθγυηΐ ΠΟ δ. 

4, Νοη βυηΐῖ οοου δῖα ἃ ἢ}118 δογΌΠ) ἰῃ ΠΟΩΘΓΔΙΕΪΟΏΘΙ ἃ]- 
[γᾶ π)., ἃπημπη(ἰδηί68 ἰαυὰδ8 Πομλὶηἱ οἱ ροίθη(ἰ85 α͵υς, εἱ 

ΓΑΙ γα 8 6}}}.8 συ8ὲ ἴδοϊ. 
5. Εἰ δυϑο αν! (οϑ Εἰπποηΐυ τ ἰῃ 21800}», οἱ ἰοσϑῖ ροϑυϊΐ 

ἴη 1βγδοὶ : φυδηι ηδηἀδυὶΐ ρδίγίθυβ ποβίγ8, αἱ ποίδηι δ οο- 
Γοηΐ ὁπ) ἢ] 15 δυΐβ, 

6. αἱ οορψηοφοδὶ ροῃογαίίο δἰίαγα, ἢ} φυΐ πϑοορηΐαγ : οἱ 
θχϑυγχοηΐ οἱ δηηυηίυηὶ οἃ [115 5υἱβ. 

7. ὕι ροηδηῖΐ ἰῇ 60 806) 80.8η), οἵ Βοη Οὔ τ ἰϑοδηίυγ 
ορογι [)οὶ, οἱ πηδηάδίδ 6}8 ὀχαυΐγδηί. 

8. Να ἤδηϊ βἰουΐ ρδῖγθβ θογυπι, σοηογαῖϊο ὑγᾶῦδ οἱ οχὰ- 
ΒΡΟΓΔΠΒ : σοῃοΓδίϊὁ 4025 δοη ἀἰϊγαχὶξ ἰῃ σογὰδ δυ0,, οἵ πΠοἢ δϑὶ 
ογοα 18 οὐ 60 8ρ γα 6}118. 

9. ΕἸ] ἘΡἢγδίπι ἰηἰδηἀθη(68 οἱ πη ἰδ η[68 ἀΓοιΠ1 ΟΟὨ γΕΓϑὶ 
8ηϊ ἰῃ ἀϊ6 Ὀ6]]}. 

10. Νοη εὐϑιοάϊογυπί ἰοδἰδιηθηΐσπι οὶ, εἰ ἰη Ιοζα ο͵08 
ποϊυογυηΐ δι ὈυΪδΓΘ. 

11. Εἰ ΟὈἹ"ἱ δυηΐ Ὀοαμοβοίογαπι 6͵05 οἱ πλὶ ΓΔ. 605 
4Ζυ8 οβίοηαϊξ εἰ. 

12. Οογᾶῃ ραίγὶ δυ8 Θογυπὶ αυδὸ ἴδοὶξ πλῖγ ὈΠΠ|8, ἰῃ ἰθιτὰ 
ἘδεΥρΙϊ, ἰῃ σδρο ΤδΏΘΟΒ. 

13. ὈΙΓυρΡΙἑ αἰᾶγα, οἱ ρογὰυχὶΐ 608, δἰαἴυ! δαυδϑ χυδδί 
ἱΓΟΙΏ. 



ῬΒΑΙ͂Μ. ΤἘΧΧΥ ΤΙ]. 

ι.. Καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐν νεφέλη ἡμέρας, καὶ 
ὅλην τὴν νύχτα ᾿" φωτισμῷ πυρός. 

16. ἀιέῤῥηξε πέτραν ἐν ἐρήμῳ, καὶ ἐπότισεν αὐτοὺς 
ὡς ἐν ἀδύσσῳ πολλῇ. 

16. Καὶ ἐξήγαγεν ὕδωρ ἐκ πέτρας, χαὶ χατήγαγεν 
ὡς ποταμοὺς ὕδατα. 

17. Καὶ προςέθεντο ἔτι τοῦ ἁμαρτάνειν αὐτῷ πα- 
ρεπίχραναν τὸν Ὕψιστον ἐν ἀνύδρῳ. 

186. Καὶ ἐξεπείρασαν τὸν Θεὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐ-- 
τῶν, τοῦ αἰτῆσαι βρώματα ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν. 

19. Καὶ κατελάλησαν τοῦ Θεοῦ, καὶ εἶπαν- Μὴ δυ- 
γήσεται ὃ Θεὸς ἑτοιμάσαι τράπεζαν ἐν ἐρήμῳ; 

0. ᾿Επεὶ ἐπάταξε πέτραν, καὶ ἐῤῥύησαν ὕδατα, καὶ 
χείμαῤῥοι χατεχλύσθησαν. Μὴ καὶ ἄρτον δυνήσεται 
δοῦναι, ἢ ἑτοιμάσαι τράπεζαν τῷ λαῷ αὐτοῦ: 

41. Διὰ τοῦτο ἤχουσε Κύριος καὶ ἀνεδάλετο, καὶ 
πῦρ ἀνήφθη ἐν Ἰαχὼδ, χαὶ ὀργὴ ἀνέθη ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ. 

22. σότι οὐχ ἐπίστευσαν ἐν τῷ Θεῷ, οὐδὲ ἤλπισαν 
ἐπὶ τὸ σωτήριον αὐτοῦ. 

33. Καὶ ἐνετείλατο νεφέλαις ὑπεράνωθεν, καὶ θύρας 
οὐρανοῦ ἀνέῳξε. 

44. Καὶ ἔδρεξεν αὐτοῖς μάννα φαγεῖν, καὶ ἄρτον οὐ- 
ρανοῦ ἔδωχεν αὐτοῖς. 

86. Ἄρτον ἀγγέλων ἔφαγεν ἄνθρωπος, ἐπισιτισμὸν 
ἀπέστειλεν αὐτοῖς εἰς πλησμονήν. 

46. Ἀπῆρεν νότον ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἐπήγαγεν ἐν τῇ 
δυναστεία αὐτοῦ λίθα. 

47. Καὶ ἔδρεξεν ἐπ᾽ αὐτοὺς ὡςεὶ χοῦν σάρχας, χαὶ 
ὡςεὶ ἄμμον θαλασσῶν πετεινὰ πτερωτά, 

45, Καὶ ἐπέπεσον εἰς μέσον τῆς παρεμθολῆς αὐτῶν, 
χύχλῳ τῶν σχηνωμάτων αὐτῶν, 

49. Καὶ ἐφάγοσαν χαὶ ἐνεπλήσθησαν σφόδρα, καὶ 
τὴν ἐπιθυμίαν αὐτῶν ἤνεγχεν αὐτοῖς" 

80. οὐχ ἐστερήθησαν ἀπὸ τῆς ἐπιθυμίας αὐτῶν. ἔτι 
τῆς βρώσεως αὐτῶν οὔσης ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, 

81. χαὶ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἀνέθη ἐπ᾽ αὐτοὺς, χαὶ ἀπέ- 
χτεινεν ἐν τοῖς πίοσιν αὐτῶν, καὶ τοὺς ἐχλεχτοὺς τοῦ 
Ἰσραὴλ συνεπόδισεν. 

8. Ἔν πᾶσι τούτοις ἥμαρτον ἔτι. καὶ οὐχ ἐπίστευ.-- 
σαν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ. 

83. Καὶ ἐξέλιπον ἐν ματαιότητι αἴ ἡμέραι αὐτῶν, καὶ 
τὰ ἔτη αὐτῶν μετὰ σπουδῆς. 

84. Ὅταν ἀπέκτεινεν αὐτοὺς, ἐζήτουν αὐτὸν, καὶ 
ἐπέστρεφον χαὶ ὥρθριζον πρὸς τὸν Θεόν. 

86. Καὶ ἐμνήσθησαν ὅτι ὁ Θεὸς βοηθὸς αὐτῶν ἐστι, 
καὶ ὃ Θεὸς ὃ ὕψιστος λυτρωτὴς αὐτῶν ἐστι. 

80, Καὶ ἠγάπησαν αὐτὸν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ 
τῇ γλώσση αὐτῶν ἐψεύσαντο αὐτῷ. 

37. Ἡ δὲ χαρδία αὐτῶν οὖχ εὐθεία μετ᾽ αὐτοῦ, οὐδὲ 
ἐπιστώθησαν ἐν τῇ διαθήχη αὐτοῦ. 

86. Αὐτὸς δέ ἐστιν οἰχτίρμων καὶ ἱλάσεται ταῖς ἁμαρ- 
τίαις αὐτῶν, χαὶ οὐ διαφθερεῖ. Καὶ πληθυνεῖ τοῦ ἀπο- 
στρέψαι τὸν θυμὸν αὐτοῦ͵, καὶ οὐχὶ ἐκκαύσει πᾶσαν τὴν 
ὀργὴν αὐτοῦ. 

89. Καὶ ἐμνήσθη ὅτι σάρξ εἶσι, πνεῦμα πορευόμενον 
χαὶ οὐχ ἐπιστρέφον. 

40. Ποσάκις παρεπίχραναν αὐτὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ, πα- 
ρώργισαν αὐτὸν ἐν γῇ ἀνύδρῳ ; 

“1. Καὶ ἐπέστρεψαν χαὶ ἐπείρασαν τὸν Θεὸν, καὶ τὸν 
ἅγιον τοῦ Ἰσραὴλ παρώξυναν. 

1.40 

14. Εἰ ἀραυχὶΐ 608 ἰῃ 6 ἀΐα, οἱ (οἰᾶ ποοία ἰῃ {{]π|η}]- 
ὨΔΕΟΏΘ ἰρη 8. 

5. Ὀἰγυρὶϊ μείγδηι ἰὴ Θγθ)0, αἱ ροίδυϊξ δος υφίαϊ ἰῃ 
0 γ580 10] 18. 

16. Εἰ οἀυχὶΐ ἀφυδηι ἀ6 ροΐτα, οἱ ἀδάυχῇ ἰδιηαυδηι ἤιι- 
Ὠηΐηᾶ Δ6038. ! 

17. Εἰ δρροθυδγυηΐ δά ροοοᾶγρ οἱ : ὀχδοουθδγυοιτιηΐ 
ΑΙ ἰδϑπηυπὶ ἴῃ ἰπᾶηυοδο. 

18. Εἰ ἰοηἰαγογυηΐ θυ ἰη οογάϊΐθι8 δ 8, υἱ γνοίογοηὶϊ 
68088 δΔηϊπηΔ 018 81:15. 

19. Εἰ ἀορίγᾶχογυηί ἀθ Ὧθο, οἱ ἀϊχογυηὶ : Νυιηαυϊά ροῖο- 
τὶ Πδὺβ ρᾶγδγο [6 ηβ8π) ἰη ἀσϑογίο ἢ 

20. Θυομίδιῃ Ῥαγουδϑὶϊ ροίγαπι), οἱ Πιχογυηΐ δ4ι.δ, οἵ 
ἰογΓθηΐθ8 ἱπυηάαγογιηΐ. Νυμηχυΐὰ οἱ ρᾶηθπὶ ροίοτίί ἀᾶγα, 
δυϊ ΡΑΣΑΓΘ ΓΠΘΏΒΔΙΩ ῬΟρυΪὸ 80} 

21. Ῥγορίεγ ος δυάϊν! τ Πομηίηυβ εἰ ἀϊβῖυ]ξ, οἱ ἰσηΐδβ 80- 
ΟΘΏ 8.18 68 ἴῃ ΨΦ400}), αἱ ἱγᾶ δδοθηά  ἰῃ [5Γγδοῖ, 

22. Οὐ͵ὰ πο ογοαϊἀθγαηὶ ἰῃ 60, π60 δρογανογυπηί ἰῃ 88- 
ἰυΐδγο 6].8. 

23. Εἴ τηδηδυϊ ἡυδίθυ8 ἀδϑυρογ, οἱ ᾿δηυδ8 οα]  806- 
τγυὶϊ!. 

λ4. ΕΓΡΙαἰέ {118 πηδηη8 δὰ πιδη ἀιιοδπάλπ), οἱ ῥᾶποπῃ οὐ! 
ἀράϊί οἰ. 

25. Ῥᾶπριη δηροίοππι τηδπάυοσανίξ Ὠοηιο, οἱραγία πἱϑἰς 
οἷβ ἰῃ δρυηάαδηίίᾶ. 

26. Τταηβίυ !ξ δυδίγαπλ ἀθ ΟΟΪΟ, οἱ ἐπάυχὶξ ἰῃ γἱγιυΐα δυἃ 
δίγίου πῃ. 

27. Εἰ ρῥἱυϊ! ΒΌΡΟΓ 608 βίουϊ ῬυΪΎΘΓΟπῚ ΟΔΓΏΘ68, οἱ βἰουϊ 
ΔΙΘΏΔΠ) τηδῆΐ πὶ γΟ] {1} 18 ροτηδίϑ. 

28. Εἰ οοοἰἀδγυηίΐ ἰῃ Γη6α10 οδδίγογυμη δογυπ, εἰγοᾶ ἰἃ- 
Βαογηδουΐὰ ΘΟΓΌΠ,. 

29. Εἰ πιδπαυορδγογυηΐ οἱ δα Γ8{]} δυηΐ ηἰηλΐβ, οἱ ἀ65:16- 
τἰαπι οοτὰπὶ δ[{}}}}{ οἷ : 

80. δοη ϑυηΐ ρῥγίγαί: ἃ ἀδϑίἀογὶο βυ0. Αἀΐη!σ 6808 δογυϊῃ 
οΓγαῖ ἰῃ ΟΓΘ ἰρβόῦι, 

31. οἱ ἰγὰ 1)61 Ἀϑοθη 1 ΘΌΡΟΓ 608, οἱ οοοἰάϊξ ἰῃ ρἰηρσυΐι8 
Θογυ,, οἱ οἸοοίοβ Ιϑγδθὶ οορράϊνὶϊ. 

32. πῃ οπηΐδυ8 ἢΐ8 ροοοδυογυηΐ δυο, οἱ ποῺ ογοάϊά6- 
τυμί Πἰγ  ὨΙΗδυ.5 6)08. 

38. Εἰ ἀοίδοογαυηϊΐ ἰῃ γδηϊδίο 468 οοτυῃι, οἱ Δηηΐ Θογυ πὶ 
ΟὐΠὶ [δϑ.ἰηδΔ( 1006. , 

34. Ουπ) οὐοοἰάογοί 608, συφγο δηῖ ουμ, οἱ γουογίο θδῃ- 
ἰυγ οἱ αἰ που]. νϑηϊορθδηὶϊ 8ὰ Πουμ. 

35. Εἰ γοιῃοιγογδῖὶ ϑυηΐ ΄υοηίΐδιῃ Ὠδ08 δά ϊαϊον 68ὲ ΘΟΓυ ΠῚ, 
οἱ θδὺυ8 ΘΧΟοΙϑυ8 γρα θηρίου θογυμὰ 65. 

36. Εἰ ἀἰοχογιηΐ οὐ ἰῃ οΓΘ 800, οἱ ᾿ίησυᾶ 888 τηρη {ΠῚ 
βυῃῖ οἱ. 

37. Οογ δυίοιῃ ἰρϑογυπ) Ὡ0η οΓδὶ Γθοΐυτα οὐμ 60. 60 ἢἀ6- 
168 ὨΔΌΪ βυπί ἰῃ ἰαϑἰδηηθηί0 608. 

38. ρ86 δυΐδη οδ[ χηϊϑογίοογβ οἱ ργορ (05 ἤοῖ ραοοδίϊβ 
Θογυπι, οἱ πο ἀἰϊδρογάοί. Εἰ τυ] ἰρ! 80 1 δ ἀγογίομ δη) 
ἰγδη δυδῃ), οἵ πΠ0ῃ δοοδῃάοί οωποπὶ ἰγδηι βι18Π|. 

39. Εἰ γοοογάδίυϑ 6ϑ8ὲ αι ϊᾶ οΔΓῸ 8ιηξ, δρί γα 8 γϑάθῃϑβ οἱ 
ΠΟῚ τγοάϊθῃ8. 

40. Ουοίἰ65 Θχδοουθαυογυηΐ οὐ ἰῃ ἀαβογΓῖο, ἰῃ ἰγᾶπι (01}- 

εἰίδνοσγαί οὐπ) ἱπ ἰογγᾶ δίης δα] 
ἀι. Εἰ σοηγογβὶ δυηΐ οἱ ἰομἰανογυηί Ὠδυϊη, οἱ Βδηςίμμι 

ἴϑγοοὶ ὀχδοογραυογῃηῖ, 
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44. Οὐχ ἐμνήσθησαν τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἡμέρας, ἧς 
ἐλυτρώσατο αὐτοὺς ἐκ χειρὸς θλίδοντος. 

42. Ὥς ἔθετο ἐν Αἰγυππῳ τὰ σημεῖα αὐτοῦ, χαὶ τὰ 
τέρατα αὐτοῦ ἐν πεδίῳ Τάνεως. 

44. Καὶ μετέστρεψεν εἰς αἷμα τοὺς ποταμοὺς αὐτῶν 
χαὶ τὰ ὀμδρήματα αὐτῶν, ὅπως μὴ πίωσιν. 

406. ᾿Εξαπέστειλεν εἰς αὐτοὺς χυνόμυιαν, καὶ χατέ- 
φαγεν αὐτοὺς, χαὶ βάτραχον; χαὶ διέφθειρεν αὐτούς. 

46. Καὶ ἔξδωχε τῇ ἐρυσίδη͵ τὸν χαρπὸν αὐτῶν, καὶ 
τοὺς πόνους αὐτῶν τῇ ἀχρίδι. 

41. ᾿Ἀπέχτεινεν ἐν θεῖ ηι τὴν ἄμπελον αὐτῶν, καὶ 
τὰς συχαμίνους αὐτῶν ἐν τῇ πάχνη. 

48, Καὶ παρέδωχεν ἐν χαλάζῃ τὰ κτήνη αὐτῶν, καὶ 
τὴν ὕπαρξιν αὐτῶν τῷ πυρί. 

49. ᾿Εξαπέστειλεν εἰς αὐτοὺς ὀργὴν θυμοῦ αὐτοῦ, θυ- 
μὸν χαὶ ὀργὴν καὶ θλῖψιν, ἀποστολὴν δι΄ ἀγγέλων πο- 
γηρῶν. 

60. ἱΩὩδοποίησε τρίθον τῇ ὀργῇ αὐτοῦ, οὐκ ἐφείσατο 
ἀπὸ θανάτου τῶν ψυχῶν αὐτῶν, χαὶ τὰ χτήνη αὐτῶν 
εἰς θάνατον συνέχλεισε. 

61. Καὶ ἐπάταξε πᾶν πρωτότοχον ἐν γῇ Αἰγύππῳ, 
ἀπαρχὴν πόνων αὐτῶν ἐν τοῖς σκηνώμασι Χάμ. 

(4. Καὶ ἀπῇρεν ὡς πρόῤατα τὸν λαὸν αὐτοῦ, ἦγα- 
γεν αὐτοὺς ὡςεὶ ποίμνιον ἐν ἐρήμῳ. 

68. Καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐν ἐλπίδι, χαὶ οὐχ ἐδει-- 
λίασαν, καὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν ἐκάλυψε θάλασσα. 

54. Καὶ εἰςήγαγεν αὐτοὺς εἰς ὄρος ἁγιάσματος αὐ- 
τοῦ, ὄρος τοῦτο ὃ ἐχτήσατο ἢ δεξιὰ αὐτοῦ. Καὶ ἐξέδαλεν 
ἀπὸ προςώπου αὐτῶν ἔθνη, χαὶ ἐχληροδότησεν αὐτοὺς 
ἐν σχοινίῳ κληροδοσίας, 

υὅ. χαὶ χατεσχήνωσεν ἐν τοῖς σχηνώμασιν αὐτῶν τὰς 
φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. 

06. Καὶ ἐπείρασαν καὶ παρεπίχραναν τὸν Θεὸν τὸν 
ὕψιστον, χαὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ οὐχ ἐφυλάξαντο. 

07. Καὶ ἀπέστρεψαν, καὶ ἠσυνθέτησαν χαθὼς χαὶ 
οἱ πατέρες αὐτῶν, μετεστράφησαν εἰς τόξον στρεθλόν. 

68. Καὶ παρώργισαν αὐτὸν ἐπὶ τοῖς βουνοῖς αὐτῶν, 
χαὶ ἐν τοῖς γλυπτοῖς αὐτῶν παρεζήλωσαν αὐτόν. 

69. Ἤχουσεν ὃ Θεὸς καὶ ὑπερεῖδε, καὶ ἐξουδένωσε 
σφόδρα τὸν Ἰσραήλ. 

ου. Καὶ ἀπώσατο τὴν σχηνὴν Σηλὼμ, σχήνωμα αὐ- 
τοῦ οὗ χατεσχήνωσεν ἐν ἀνθρώποις. 

61. Καὶ παρέδωχεν εἰς αἰχμαλωσίαν τὴν ἰσχὺν αὐ-- 
τῶν, χαὶ τὴν χαλλονὴν αὐτῶν εἰς χεῖρα ἐχθροῦ. 

62. Καὶ συνέχλεισεν εἰς ῥομφαίαν τὸν λαὸν αὐτοῦ, 
χαὶ τὴν χληρονομίαν αὐτοῦ ὑπερεῖδε. 

68. Γοὺς νεανίσχους αὐτῶν χατέφαγε πῦρ, καὶ αἱ 
παρθένοι αὐτῶν οὐχ ἐπένθησαν. 

ο4. Οἱ ἱερεῖς αὐτῶν ἐν ῥομφαίᾳ ἔπεσον, καὶ αἱ χῇ- 
ραι αὐτῶν οὐ χλαυσθήσονται. 

66. Καὶ ἐξηγέρθη ὡς ὃ ὑπνῶν Κύριος, ὡς δυνατὸς 
χεχραιπαληχὼς ἕ οἴνου. 

66. Καὶ ἐπάταξε τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω, 
ὄνειδος αἰώνιον ἔδωχεν αὐτοῖς. 

67. Καὶ ἀπώσατο τὸ σκήνωμα Ἰωσὴφ, χαὶ τὴν φυ- 
λὴν ᾿Εφραΐμ. οὐχ ἐξελέξατο. 

68. Καὶ ἐξελέξατο τὴν φυλὴν Ἰούδα, τὸ ὄρος τὸ 
Σιὼν ὃ ἠγάπησε. ; 

θυ. Καὶ χοδόμησεν ὡς μονοχερώτων τὸ ἁγίασμα 
αὐτοῦ, ἐν τῇ γῇ ἐθεμελίωσεν αὐτὴν εἰς τὸν αἰῶνα. 

ΨΑΛΜΝ. ΟΖ΄ 

4λ. ΝΟη ϑυηϊ τοοογάδίϊ Π18Π018 6}0.8 αἰεὶ, φυδ γοά θην θοὸς 
ἀ6 πιδηι ἰγὶ θυ δηί(ἰ8, 

48. δίουΐ ροϑυϊξ ἰὴ ἘΦΥΡίο βίσῃα δυδ, οἱ ργοάϊφίᾶ βυᾶ ἰη 
ΟΔΙΡΟ Τδηθυϑ. 

ἀφ, Ἐπ᾿ οοηγογ ἴῃ βδησυΐποπλ Πιιηγΐηα Θογιπὰ οἱ ἰπῦθγος 
ΟΡ, 6 ΒΙΡΟΓοΟΠῖ. 

ἠδ. Ν᾽ϊδ11 ἰῇ 608 ΟΥ̓ΠΟΠΊΥ8Πι, οἱ οοιῃοάϊξ 605, οἱ ΓΔΏΔΠ), 
οἱ ἀϊβρογα!αϊ 605. 

40. Ετ ἀδαϊξ φτγαρίηίΐ ποίαν δογαῃι, οἱ ἸὩθογθδ δόγυπι ἰο- 
ουδίο. 

47. Οεοἰάϊξ ἴῃ αταπάϊηθ υἱθᾶπι θογυ, οἵ ΠΊΟΓΟΒ ΘΟΓΠΩὶ 
ἴῃ ργυΐϊπᾶ. 

48. Εἰ ἰγδάϊαάϊ! ἴῃ στδηαΐπο ᾿υτμοηῖδ θογαπι, οἱ βυδβίδη- 
(αι δογιη ἰσηΐ. 

49. ΜίδΙξ ἴῃ 608 ἰγαπῃ ἰπάἀἐρηδί οἷ 8 5086, ἐπα ηδιϊοῃθ πὶ 

οἱ ἰγάηι οἵ { υ]δ Ομ, ἱπη 59] ΘΠ ΡΟΓ Δηβ6 05 Π|8]05. 

50. Ὑίδπη ἔδο βοΠ 86 ἰγθθ 638, ΟῚ ρΘΡογεϊὶ 8 πιοτῖθ 
δΔηϊπηᾶ 8 οογυπι, οἴ ᾿υϊηρηΐδ ΘΟΓιμὰ ἰῃ τηογίς σοπο]υδί. 

δ,. ἘΠ ρδγσυδδὶξ οπηα γηοβοηϊΐυτ ἰῃ ἰοῖτὰ Ἐφυρῖὶ, 
Ὀγί λα 8 ἸΔΒΟΓΌΓΠΩ ΘΟΓΙΠῚ ἰῃ (Δ γ δου} }8 ΟΠ δη]. 

52. Εἰ δΌδ.0}}} 5συΐ ΟΥ̓Ο8 ρΟρΡυΪυμ ϑυυπι, ρογάυχὶ! 608 
ἰδιηχυδπι ργορθπι ἰῃ σδογίο. 

53. Εἰ ἀράαυχὶζ 608 ἰῃ 5ρ6, οἷ ἢοη {ἰπηπογυηΐ, οἱ ἰαϊπγῖουβ 
ΘΟΓΙΠῚ ΟρΡΟΓαΐ ΠηδΓ6. 

δ4. Εἰ ἱπάυχὶϊ 608 ἰῃ πιοῃίθη) βδηο ἰβοδί οἢ5 δυδ5, πηοη- 

ἴθ ἢ ης (πιο δοαιυϊδὲτὶϊ ἀοχίογα ο)υ8. Εἰ οἰδεὶ! ἃ [Δεὶς 
ΘΟΓΙῚ σοηΐθ8, οἱ δογία αἰ ν ϑὲῖ οἱ8 ἰδγγδῃ ἰη (απίουϊο ἀϊείτί- 
Ὀυϊἰοηΐδ, 

55. Εἰ Περί ϊδγο [δοὶὶ ἴῃ Δ 6  ἢ80}}}}8 Θοταμ ἰτἰ δὰ 15γδο]. 

56. Εἴ ἰοηίδνογυπί οἱ δυδοουραυθγαηί θυ Θχοθ βυπι, 
οἱ (ο5:}πλοηΐδ 68 ποῃ ουδιοαϊογυηί. 

57. ΕΠῤ ἀνογίογυηϊ 86, οἵ πο βογυδυδγιιηΐ ρδοίϊυηι 40.6Π)- 

δἀμῃηοάυπ) οἱ ραΐτοϑ Θογυ, σοη γοΓϑὲ δι ἰῃ ΔΓΟΌΠΙ ρΓΑΥΌΠ,. 

58. ΕΠ ἴῃ ᾿γᾶῃ οοηοίίδυθγυηΐ ουτ ἰῃ ΘΟ 0.8 8ι)15, οἱ 
ἴῃ 66} 0018 5018 δα δηλ] αΓ]Ο6 πὶ οι ργουοοδυθγιῃηῖ. 

59. Ατάϊν θυ οἱ δρτγουϊῖ, οἱ δὰ ηἰμ]υὴὶ γοάορ να 
ἴϑγᾶοὶ]. 

60. Εἴ τορυ} ἰαδοτπδουΐιηι ϑοίοπι, [Δ θογδουϊυπι δυυΠι 
00] Παρ αν ἰῃ Ποπλ 1}}1.5. 

οι. Εἰ ἰγδαϊάϊ ἰῃ ἐἀρεϊνἱδίοη) Υἱγίυ!οῃ Θογιηι, οἱ ρ0}- 
οἷν ἰδ ηι ΘΌγπὴ ἰῃ ΠηΔΠυπ} ἰηἰπ)ϊ οἱ. 

62. Εἰ οοποίι8: ἰῃ ρἰδάϊο ρορυϊυμι ϑυυπι, οἱ μεογοάϊιδ- 
(6 διιδη} Βργου . 

63. Φυτοποβ οογαπὶ σομηθα  ἱξηΐβ, οἱ υἱγρῖπ 68 ΘΟ ΠῚ ΠΟῃ 
βυηΐ ἰαπιοι (δῖα, Ι 

θέ. ϑδιεοογάοία5 δογα ἰηῃ φἰδάϊο οροἰἀοηπηΐ, οἱ νἱάμιδ5 6ὁ0- 
ΓΌΓΗ ΠΟ}} μογαυπίυγ. 

05. Εἰ οχοϊδίυδ 651 ἰδιηχυδη) ἀογηλθηθ Ὀοιηίπυβ, [δΔηι- 
4υδηὶ ροίΐδηϑ οΥδριυϊαῖυ5 ἃ Υἱμο. 

6. Εἰ ρογουδδὶϊ Ἰηἰπιῖοο8 8008 ἰῃ ροβίουογᾶ, Ορργοργίυμ 
δα) ρ ογπιπὶ ἀοαὶί 115. 

67. Εἰ τορῸ}}} (Δ γηδοῦ υπ Ζοβορἢ, εἴ υἰθυμ ΕΡ᾿γδῖῃ) 
Οη οἸορ!ί. 

68. Εἰ εἰορὶὶ ἐγ δυπὶ Φυἀ8, τηρηίοη δίοῃ φυδαὶ ἀἰ]οχὶ (Ὁ 

69. ΕἰΦαϊδεανὶί 5ἰουΐϊ υπἱοογηΐαπΠὶ 58ηο ἰΠοδίἑϊ ΟΠ 61: δυδηι, 

ἰῃ ἰαγγὰ Πιράδν 68} ἴῃ δοί 8). 



ῬΘΑΙΜ. 

η0. Καὶ ἐξελέξατο Δαυὶδ τὸν δοῦλον αὐτοῦ, καὶ ἀνέ- 
λαύεν αὐτὸν ἐκ τῶν ποιμνίων τῶν προδάτων ἐξόπι- 
σθεν τῶν λοχενομένων ἔλαδεν αὐτὸν, 

7ι. ποιμαίνειν Ἰαχὼδ τὸν δοῦλον αὐτοῦ, καὶ Ἰσραὴλ 
τὴν χληρονομίαν αὐτοῦ. 

7ι. Καὶ ἐποίμανεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἀκαχία τῆς χαρδίας 
αὐτοῦ, καὶ ἐν τῇ συνέσει τῶν χειρῶν αὐτοῦ ὡδήγησεν 
αὐτούς. ᾿ 

ΟΒ΄. 

Ἑαλμὸς τῷ ᾿Ασάφ. 

Γ.. Ὁ Θεὸς, ἤλθοσαν ἔθνη εἷς τὴν χληρονομίαν σου, 
ἐμίαναν τὸν ναὸν τὸν ἅγιόν σου. ΓἼἜθεντο Ἱερουσαλὴμ 
εἰς ὀπωροφυλάχιον. 

4. ἔθεντο τὰ θνησιμαῖα τῶν δούλων σου βρώματα 
τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ, τὰς σάρχας τῶν ὁσίων σου 
τοῖς τς τῆς γῆς. 

8. ᾿Εξέχεαν τὸ αἷμα αὐτῶν ὡς ὕδωρ, κύκλῳ ἹἽερου- 
σαλὴμ,, καὶ οὐκ ἦν ὁ θάπτων. 

4, ᾿Ἐγενήθημεν εἰς ὄνειδος τοῖς γείτοσιν ἡμῶν, μυ-- 
χτηρισμὸς χαὶ χλευασμὸς τοῖς χύχλῳ ἡμῶν. 

δ. Ἕως πότε, Κύριε, ὀργισθήση εἷς τέλος, ἐκκαυ-- 
θήσεται ὡς πῦρ ὁ ζῆλός σου; 

6. ΓἜχχεον τὴν ὀργήν σου ἐπὶ ἔθνη τὰ μὴ ἐπεγνω- 
χότα σε, καὶ ἐπὶ βασιλείας αἷ τὸ ὄνομά σου οὐχ ἐπε- 
χαλέσαντο. 

7. Ὅτι χατέφαγον τὸν Ἰαχὼδ, χαὶ τὸν τόπον αὖ- 
τοῦ ἠρήμωσαν. 

8. Μὴ μνησθῇς ἡμῶν ἀνομιῶν ἀρχαίων, ταχὺ προ- 
χκαταλαδέτωσαν ἡμᾶς οἱ οἰχτιρμοί σου, ὅτι ἐπτωχεύ- 
σαμεν σφόδρα. 

9. Βοήθησον ἡμῖν, ὁ Θεὸς ὃ σωτὴρ ἡμῶν " ἕνεκα τῆς 
δῤξης τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, ῥῦσαι ἡμᾶς, καὶ ἴλά-- 
σθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἣμῶν ἕνεκα τοῦ ὀνόματός σου. 

10. Μή ποτε εἴπωσιν ἐν τοῖς ἔθνεσι: Ποῦ ἐστιν ὃ 
Θεὸς αὐτῶν; Καὶ γνωσθήτω ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐνώπιον 
τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν ἡ ἐχδίχησις τοῦ αἵματος τῶν δού- 
λων σου τοῦ ἐχχεχυμένου. 

τι. Εἰςελθέτω ἐνώπιόν σου ὃ στεναγμὸς τῶν πεπεδη- 
μένων, κατὰ τὴν μεγαλωσύνην τοῦ βραχίονός σου πε-- 
ριποίησαι τοὺς υἱοὺς τῶν τεθανατωμένων. 

12. ᾿Απόδος τοῖς γείτοσιν ἡμῶν ἑπταπλάσια εἷς τὸν 
χόλπον αὐτῶν, τὸν ὀνειδισμὸν αὐτῶν ὃν ὠνείδισάν σε, 
Κύριε. 

ι3., Ἡμεῖς γὰρ λαός σου καὶ πρόθατα νομῆς σου, 
ἀνθομολογησόμεθά σοι εἰς τὸν αἰῶνα, εἰς γενεὰν καὶ 
γενεὰν ἐξαγγελοῦμεν τὴν αἴνεσίν σου. 

ΟΘ΄. 

1. Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ἀνα σὴν τον; μαρτύριον τῶ 
ἀσὰφ, ψαλμὸς ὑπὲρ τοῦ ἀσσυρίου. 

4. Ὁ ποιμαίνων τὸν Ἰσραὴλ, πρόσχες, ὁ δὲδηγῶν 
ὡςεὶ πρόδατα τὸν Ἰωσήφ. Ὁ καθήμενος ἐπὶ τῶν Χε-- 

δὶμ, ἐμφάνηθι, 
κι ΠΡΣΝ Ἐφραΐμ καὶ Βενιαμὶν καὶ Μανασσῷ, ἐξέ- 
γεῖρον τὴν δυναστείαν σου χαὶ ἔλθὲ εἰς τὸ σῶσαι ἡμᾶς. 

4. Ὁ Θεὸς, ἐπίστρεψον ἡμᾶς, καὶ ἐπίφανον τὸ πρός- 
ωπόν σον, χαὶ σωθησόμεθα. 
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70. Εἰ οἰορῖς Πανι ἃ βογνυηλ δυυπι, οἱ δβϑυμηρδὶΐ εὐ ἀς 
᾿βγερίθαδ ονίυμι : ἀ6 ροϑῖ [ἰδηίε8 δοοορὶΐ οὐπι, 

71. ΡΆΒΟΟΓΟ 7ΖΔΟΟὉ ΒΟΓΥΏΠΣ βυῦ τ, οἱ 18γδοὶ ἢδογοαϊ αἴθ 
δΌΔΙΩ. 

72. ἘΠῚ ΑΥΪ! 608 ἰῃ ἱπποοδηίἰα οογὰ 5 8υἱ, εἰ ἰῃ ἰη(ο!]θοίυ 
ΤῊΔηυυ) ϑυᾶταη ἀράπχίϊ 608. 

ΧΧΥΤΙ. 

Ῥ5ΔΙΠυ 'ρ81 ΑβδΔρῆῃ. 

1. Ῥευδ, γοπογιηὶ βοηΐ68 ἰη Ὠφγοὰ (δίθη (δ πη, ΡΟ] αδγυηί 
(θη ρ] απὶ βαποίαπι ἰαυπι. Ῥοϑυδγυηΐ 76Γυ 84 ]6 1) ἰῃ ρΟΠΙΟΓΊΙ) 
ουδίοαΐδη. 

2. Ῥοδβυογυηῖ τηογε οἰ ΘΘΥΥΟΓΌΠῚ [ΟΠ 6868. γο 81}}}- 
θυδ ΟΟἸΪ, ΘΆΓΠ65 5δδηοίογυπι ἰπογιπι 6 5{{1}5 ἰΘΓΓϑα. 

ἃ, ΕΠυάογηηΐ βδησυΐίηθη) Θογιπ βίοαϊ δαυδη:, ἰη οἰγουϊία 
δογυβδ,θπ), οἱ ποὴ δγαὶ χφυὶ βορε]ϊγοῖ. 

4, ἘδοΙΐ βυμηυδ ἰῃ Ορρτγοθγίυπι υἱείῃΐβ ποϑίγίβ, συ θβᾶπηδ- 
110 οἱ ἰγγίβίο 8 φυΐ ἱῃ εἰγουϊξῃ ποβίγο βδυηί. 

ὅ. Ὀβαυθαυο, Ποπηΐμθ, ἰγδβοθυΐβ ἰῃ ἤπαπι, Ὄχαγἀσθβοοί 
γοϊαί ἱρηΐϑ 26108 ἰὰ0.8 ἢ 

6, Εὔυηάε ἰγᾶπι ἰυδπὶ ἴῃ φοηίαβ σιδ (6 πο πογογυηΐ, οἱ 
ἰῃ τορῃᾶ Ζυδ8 ποιηθη συ} Ὠοη ἱπυοοδυογυηῖ. 

7. Ουἱά οοτμοἀογυηῖ 7800}, οἱ Ἰοξιπ) α͵118 ἀδϑοϊαδνδγυηῖ. 

8. ΝΘ πηθηλϊπογὶβ ἰηἰαυϊδίυ! ποβίγαγυπιη δηΠαυδγυηι, 
οἷΐο δη(ἰοἱρεπί πὸ8. πιϊβογίοογαϊ ἴδ, χαΐα ρϑιιρογθα (δοιὶ 
Β80Π)0}8 ΠΪΠγΐ8. 

9. Αὐΐυνὰ ποβ, 608 58) υἱδγίβ Ὠοβίογ : ργορίαγ ρίοσίδηι 
ΠΟΙΏΪηΪ8 (αἱ, Ποπηΐηθ, ᾿ΠΡΟΓα Ὧ08, οἱ ργορ 8 δϑίο ρϑοοδίϊ8 
μοδίγ 5. ργορῖοῦ ΠΟΠΊΘη (υυηι. : 

10. Νὰ φυᾶπάο ἀϊοδηϊ ἰῃ ραπίϊθυϑ : 0] 651 Ποὺ δογυπι} 
Εἰ ἰηποίοδοδι ἴῃ ὨδιΪ ἢ Ὀ0}.8 ΟΟΓΔΠῚ οι} 18 ποϑβίτἰβ υἱἷϊο 58η- 
ξαϊπἰϑ ϑογγογυῃ ἰυοτυπὶ χαΐ 6Π15ι.8 651. 

11. Ἰηίγεὶ ἰὴ οοηδροοίυπη ἰυυΠ} σοηἰ 5 ΘΟ ροα  ΟΓΆΠ,, 
βϑϑοιηάπη) τηδρηϊυἀΐηθην Ὀγδο ἰϊ τὰΐ ροδϑ δ ἢ] ]ο5 πιογιἰῆοδ - 
ἴογυπ). 

12. ἈράΔὸ Υἱοἰηΐβ ἢο510|8 ϑαρίαιρ! πη ἰῃ βίπιυιπι δογΌπι, Ορ- 

Ὀγοῦγίηλ ᾿ρβόγαπι φυοα ΘΧργοδγαυθγυηῖὶ {ἰδὲ, Ὠοιηίηθ. 

18. ΝΟΒ δυΐοιηῃ ρορυ]υ8 ἴὰυ8 οἱ ΟΥ̓Β ῥῬΆβοιδ ἔι,86, σοηῇ- 

(εθ πη {ΠῚ ἴῃ βερου απ, ἰῃ φοπογα !ΠΟηοπὶ οἱ ρϑηογδί οῃ πη 
ΔηΠΌΠ ἰΔΌΐμηυ5 ἰδυδπ) ἰ0.8 1}. 

ΕΧΧΙ͂Χ. 

1. ΤῺ “π6πὲ, ὈΓῸ [15 σὰϊ ἱπηπηαἰδθαηίατ, ἰοπ ἰπιοηΐαπι ἱροὶ 

Αδδρῖι, ρϑδ᾽ πιῦβ ΡΓῸ Αβϑυσίο. 

2. Ουἱΐ ρᾶ508 Ι5γδεῖ, ἱπίθηἀθ, αυΐ ἀοσάδυοία γοϊαΐ ογας 
ϑοβθρίν. Ουἱ 8668 Ξρ6Γ ΟΠογυ πηι, ἀρρᾶγα, 

3. οογᾶπι ἘΡ γδίηι οἱ Βοη δηγίῃ οἱ Νδηδβϑο, ὀχείί8 ροίθη- 
(ἰὰπ ἰυδπ} οἱ γβηὶ υἱ 54|708 [Δεἰδ5 Π08. 

4. Ώθυ8, ΘΟὨΥ̓́ΕΓία Π08, δἷ οβίεπαθ ἔδοίθη ἰυδη), οἱ 54]νὶ 
ΟΓΪΠ.18. 
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ε. Κύριε ὃ Θεὸς τῶν δυνάμεων, ἕως πότε ὀργίζη ἐπὶ 
τὴν προςευχὴν τοῦ δούλου σου; 

6. ἱψωμεεῖς ἡμᾶς ἄρτον δαχρύων, καὶ ποτιεῖς ἡμᾶς 
ἐν δάχρυσιν ἐν μέτρῳ; 

η. ἼἜἜθου ἡμᾶς εἰς ἀντιλογίαν τοῖς γείτοσιν ἡμῶν, 
χαὶ οἵ ἐχθροὶ ἡμῶν ἐμυχτήρισαν ἡμᾶς. 

8. Κύριε ὃ Θεὸς τῶν δυνάμεων, ἐπίστρεψον ἡμᾶς, 
χαὶ ἐπίφανον τὸ πρόςωπόν σου, χαὶ σωθησόμεθα. Διά- 
αλμα. 
9. Ἄμπελον ἐξ Αἰγύπτου μετῆρας, ἐξέδαλες ἔθνη 

χαὶ χατεφύτευσας αὐτήν. 
10. .Ὡδοποίησας ἔμπροσθεν αὐτῆς, χαὶ χατεφύτευ- 

δας τὰς ῥίζας αὐτῆς, τ ἐπλήσθη ἣ γῇ. 
τι, ᾿Εχάλυψεν ὄρη ἣ σχιὰ αὐτῆς, καὶ αἱ ἀναδενδρά- 

δες αὐτῆς τὰς χέδρους τοῦ Θεοῦ. 
12, ᾿Εξέτεινε τὰ χλήματα αὐτῆς ἕως θαλάσσης, χαὶ 

ἕως ποταμοῦ τὰς παραφυάδας αὐτῆς. 
18. Ἱνατί καθεῖλες τὸν φραγμὸν αὐτῆς, χαὶ τρυγῶ- 

σιν αὐτὴν πάντες οἱ παραπορευόμενοι τὴν ὁδόν: 
4. ᾿Ελυμήνατο αὐτὴν σῦς ἐχ δρυμοῦ, καὶ μονιὸς 

ἄγριος κατενεμήσατο αὐτήν. 
16. Ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων, ἐπίστρεψον δὴ, ἐπίδλεψον 

ἐξ οὐρανοῦ χαὶ ἴδε, χαὶ ἐπίσχεψαι τὴν ἄμπελον ταύτην. 
16. Καὶ χατάρτισαι αὐτὴν, ἣν ἐφύτευσεν ἥ δεξιά 

σου, καὶ ἐπὶ υἱὸν ἀνθρώπου ὃν ἐχραταίωσας σεαυτῷ. 
17. ᾿Εμπεπυρισμένη πυρὶ χαὶ ἀνεσχαμμένη, ἀπὸ 

ἐπιτιμήσεως τοῦ προςώπου σου ἀπολοῦνται. 
186. Γενηθήτω ἣ χείρ σου ἐπ᾽ ἄνδρα δεξιᾶς σου, καὶ 

ἐπὶ υἱὸν ἀνθρώπου ὃν ἐχραταίωσας σεαυτῷ. 
19. Καὶ οὐ μὴ ἀποστῶμεν ἀπὸ σοῦ, ζωώσεις ἡμᾶς, 

χαὶ τὸ ὄνομά σου ἐπιχαλεσόμεθα. 
0. Κύριε ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων, ἐπίστρεψον ἡμᾶς, 

χαὶ ἐπίφανον τὸ πρόςωπόν σου, καὶ σωθησόμεθα. 

π΄. 

ι. Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ληνῶν ψαλμὸς, τῷ ἀσάφ. 

8. ᾿Ἀγαλλιᾶσθε τῷ Θεῷ τῷ βοηθῷ ἡμῶν, ἀλαλάξατε 
τῷ Θεῷ Ἰαχώδ. 

8. Λαάόετε ψαλμὸν χαὶ δότε τύμπανον, ψαλτήριον 
τερπνὸν μετὰ χιθάρας. 

4. Σαλπίσατε ἐν νεομηνίᾳ σάλπιγγι, ἐν εὐσήμῳ 
ἡμέρᾳ ἑορτῆς ἡμῶν. 

δ. “Ὅτι πρόςταγμα τῷ Ἰσραήλ ἐστι, καὶ χρίμα τῷ 
Θεῷ Ἰαχώδ. 

6. Μαρτύριον ἐν τῷ Ἰωσὴφ ἔθετο αὐτὸν, ἐν τῷ ἐξελ- 
θεῖν αὐτὸν ἐχ γῆς Αἰγύπτου. Γλῶσσαν ἣν οὐχ ἔγνω 
ἤχουσεν. 

7. Ἀπέστησεν ἀπὸ ἄρσεων τὸν νῶτον αὐτοῦ" αἵ 
χεῖρες αὐτοῦ ἐν τῷ κοφίνῳ ἐδούλευσαν. 

8. Ἔν θλίψει ἐπεχαλέσω με χαὶ ἐῤῥυσάμην σε. 
Ἐπήχουσά σου ἐν ἀποχρύφῳ χαταιγίδος, ἐδοχίμασά 
σε ἐπὶ ὕδατος ἀντιλογίας. Διάψαλμα. 

υ. Ἄκουσον, λαός μου, καὶ λαλήσω σοι, Ἰσραὴλ, 
χαὶ διαμαρτύρομαί σοι. ᾽Εὰν ἀχούσης μου, 

10. οὐχ ἔσται ἐν σοὶ θεὸς πρόςφατος, οὐδὲ προςχυ- 
νήσεις θεῷ ἀλλοτρίω. 

τ. ᾿Εγὼ γάρ εἰμι Κύριος ὃ Θεός σον, ὃ ἀναγαγών 
σε ἐχ γῆς Αἰγύπτου πλάτυνον τὸ στόμα σου καὶ πλη- 
γώσω αὐτό. 

ΨΑΛΝ. Π’. 

5. Βοπιίηα Ὀδυδ Υἱπαίαην, φαουβάυδ ἰγαδοοτὶβ ΒΌΡΟΣ 
ογδίϊομοη βοῦυὶ (υἱ ἢ 

6. ΑἸ 5 π05 Ῥᾶῃε Ἰδοσγιδγυπ), οἱ ροίδΐβ 08 ἰῃ ἸΔΟΤγ- 
τοΐβ ἰΠ ΠΙΘΏΒΙΓδ ὃ 

Ἴ. Ῥοδιυ δβιϊ πο5 ἴῃ οοη γα ἰσποηοπη Υἱοϊπἰδ οβί 8, οἱ ἰοΐ- 
ταϊοὶ ποϑίγὶ ϑυ ϑδηηδυθγιηΐί ΠΟ08. 

8. Ὠοθλίηα συ Υἱγίπτπι, ον γα π058, οἱ οδίδηδο [Δ- 
οἰστ ἰυδηι, οἱ δα! νὶ ογίμαυβ. δἰ αρδαίπια. 

9. Υἱποδ ἀ6 Δ ΥΡίο ἰγδηϑίυ ἶϑιὶ, οἰ οοἰβίΐ ροη 68 οἱ ρἰδη- 
ἰδ511 6δηι. 

10. Υἱὰπ) [δοίϊβιϊ ἰῃ οοπμδρθοία ο᾽υ8, οἱ ρἰδηίδδίὶ γδϊοος 
6)}05, εἴ γορ ἰδ δὲ (γᾶ. 

11. Ορογυὶϊξ πηομίθ8 Ὁ} Γὰ α͵υ8, οἱ διδυδὶδ 65 
Ἀεὶ. : 

12. Εχίθηάϊξ δὶ 65 οἦ0}8 υϑ406 δὰ πιάτα, εἴ πδᾳυς δὰ 
ἢυπιθη ργορϑρί68 6]}08. 

18. ὕὐ αυϊὰ ἀσδίγυχίδιὶ τηδοογίδιῃ 6}0υ8, οἱ νἱπάρδαιίδηὶϊ 
681} ΟἸΏ65 Ζυΐ γα ογργο πίι Υἱδπ) ἢ 

14, Ὡεγδϑίαυϊ οδηλ ἄροῦ ἀθ δυϊγὰ, οἱ βἰῃρυϊατγὶ9 65 
ἀερδδῖι 8 681 68Π:. 

15. θοῦ Υἱγίαἴαπι, Θοηνογίογα γοΓῸ, γοϑρίοα ἂδ οἷο οἱ 
Υἱάο, οἱ υἱβὶ ἃ υἱποδη) ἰϑίδῃ. 

16. Εἰ ρογῆος θᾶπι), 4υδη} ρἰδηίαν!ὶ ἀοχίογα ίυδ, οἱ δυρος 
β]ίυμπη Ποιίηΐβ8 χυδπλ σοπῆγπηαϑιϊ 10). 

17. Ἰηορηδᾶ ἱμηὶ οἱ οἴἴϊο5β58, ἃ ἱπογορδίϊουο υἱέ [αἱ ροῖ- 
ἱθυηῖ. 

18. Εἰδί πῃηδῃυ8 ἴδ Βυρον υἱγυπὶ ἀδχίργδθ ἰι125, οἱ ΒΌρΟΓ 
Πα πι ΠΟ 8 φυσδ) οομγηδδίὶ ἰδὲ. 

19. Εἴ ποη ἀϊϑοράδηιυβ ἃ ἴδ, Υἱν  βοδΐδ ΠΟΒ, οἱ δβοιηθῃ 
ἰυυπ ἱῃη ΥΟΔ)} Πλι18. 

20. ορηΐπο 68 νἱγίυϊ πὶ, ΟΟΠΥΟΓία Ὧ08. οἱ οβίοῃάο [Ἀ- 
εἰθ ἰυδηη, οἱ 88} 0υἱ ογ Π}08. 

ΧΧΧ. 

1. ἴῃ ποι, ὕγοὸ ἰογου δι, Ρ5δ1 πη ς ἱρ6ὶ Αξδρῆ. 

4. Ἐχϑυϊίδία 60 δάϊυίΐογί ποβῖγο, δ ]δίο 60 78Δοοῦ. 

3. δυπίία ρ88]Πλιπὶ οἱ ἀδίθ ἱγηγρδηυηι, ρϑδ ἰοτυπι [8- 
ουπάυπ) οὐπὶ οἰ ̓ΠἸᾶΓδ. 

4. Βυοοίηδία ἰῃ προιηρηΐδ ἰυδ 8, ἰη ἱποὶσηὶ ἀἰα 5οἰοηη ἰδ (8 
γοδίγῷ. 

5. Ουἱᾷ ργροσρίυπι ἱροὶ 18γ86] 6581, οἱ ᾿πάἀϊοϊαπι 60 28- 
ΤΟὉ. 

6. Τοριπιοηΐυπὶ ἰῃ 7056 Ρἢ) ροϑὺ ἰ ἰρουπι, οὐαὶ δχὶγοῖ 46 

ἰοττὰ ἘδΥρῖὶ. 1ἰησύυδιη χυδηλ πο πογογαῖ διάϊν!. 

7. ΑὙὐϑτΐ δὴ Οηογδυ8 ἀΟΥΘΌΠ) 6)}08 : ΠηΔη0}8 6118 ἰῃ Ο0" 
Ρἶπο βογυίθγιυηί. ᾿ 

8. Ιη {τἰθυϊαιίοηα ἱηγοςδϑδίὶ πλὲ οἱ ἡμογαυΐ 6. Ἐχδυά νῖ 
ἴ6 ἰῃ δηδοοηάίίο ἰοιημοϑίδιβ, ργορδυὶ ἴ6 ΒΌΡΟΙ δ΄υδη) οοΠ- 
ἀνδα!ο(οη8. διαρδαίηια. 

9. Αὐάϊ, ρΡορυϊυβ πηου8, οἱ Ἰοχυδι 0], 18γ86], οἱ 1εβΕἢ- 
οἂδον δὲ. 51 δυαϊογίβ 26, 

10. ποῃ ογὶξ ἰὴ (6 Ὠοὺϑ ΓΟΟΘΏΒ8, Ὠ6406 δάογαὶϑ Ὠθυπὶ 
Δ|]Θηυ. ᾿ 

{1. ἘΖο οηΐηλ β:πὶ ἀοιηίηυ8 ἀδυ8 ἴαυ8, ΄υὶ οἀυχὶ ἰ6 ἠδ 
ἰοτγὰ ἘρΥρί! : ἀἰ]αΐα οϑ ἰυυῶ οἱ δ Πρ! ΡῸ ΠΠΠπὰ. 



ῬΘΑΙΝ. 

14. Καὶ οὐχ ἤχουσεν ὁ λαός μου τῆς φωνῆς μου, καὶ 
Ἰσραὴλ οὐ προςέσχε μοι. 

18. Καὶ ἐξαπέστειλα αὐτοὺς κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα 
τῶν χαρδιῶν αὐτῶν, πορεύσονται ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμα- 
σιν αὐτῶν. 

14. Εἰ ὃ λαός μου ἤχουσέ μου. Ἰσραὴλ ταῖς ὁδοῖς 
μου εἰ ἐπορεύθη, 

16. ἐν τῷ μηδενὶ ἂν τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν ἐταπείνω- 
σα, χαὶ ἐπὶ τοὺς θλίδοντας αὐτοὺς ἐπέδαλον ἂν τὴν 
εἴρά μου. 

16, Οἱ ἐχθροὶ Κυρίου ἐψεύσαντο αὐτῷ, καὶ ἔσται ὁ 
καιρὸς αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα. 

17. Καὶ ἐψώμισεν αὐτοὺς ἐκ στέατος πυροῦ, καὶ ἐχ 
πέτρας μέλι τ ντααιν αὐτούς. 

πΑ΄. 

᾿ Ψαλμὸς τῷ ἀσάφ. 

:. Ὁ Θεὸς ἔστη ἐν συναγωγῇ θεῶν, ἐν μέσῳ δὲ θεὸς 
διαχρινεῖ, 

4. Ἕως πότε χρίνετε ἀδιχίαν, καὶ πρόζωπα ἅμαρ- 
τωλῶν λαμύθάνετε; Διάψαλμα. 

8. Κρίνατε ὀρφανὸν χαὶ πτωχὸν, ταπεινὸν καὶ πέ- 
γητα διχαιώσατε, 

4. ᾿Εξέλεσθε πένητα, καὶ πτωχὸν ἐχ χειρὸς ἅμαρτω- 
λοῦ ῥύσασθε. . 

6. Οὐχ ἔγνωσαν οὐδὲ συνῆκαν, ἐν σκότει διαπορεύον- 
ται" σαλευθήσονται πάντα τὰ θεμέλια τῆς γῆς. 

6. Ἐγὼ εἶπα’ Θεοί ἐστε, καὶ υἱοὶ Ὑ ψίστου πάντες. 
7. Ὑμεῖς δὲ ὡς ἄνθρωποι ἀποθνήσχετε, χαὶ ὡς εἷς 

τῶν ἀρχόντων κπίπτετε. 
8. Ἀνάστα, ὃ Θεὸς, χρῖνον τὴν γῆν, ὅτι σὺ κατα- 

κληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν. 

ΠΡΒ΄. 

1. ὠδὴ ψαλμοῦ τῷ ἀσάφ. 

4. Ὁ Θεὸς, τίς ὁμοιωθήσεταί σοι; Μὴ σιγήσης, 
μηδὲ χαταπραύνης, ὁ Θεός. 

3. Ὅτι ἰδοὺ οἱ ἐχθροί σου ἤχησαν, καὶ οἵ μισοῦντές 
σε ἦραν χεφαλήν. 

4. ᾿Επὶ τὸν λαόν σου χατεπανουργεύσαντο γνώμην, 
χαὶ ἐθουλεύσαντο χατὰ τῶν ἁγίων σου. 

6. Εἶπαν. Δεῦτε χαὶ ἐξολοθρεύσωμεν αὐτοὺς ἐξ ἔθ-- 
νους, χαὶ οὐ μὴ μνησθῇ τὸ ὄνομα ἸΙσραὴλ ἔτι. 

6. “Ὅτι ἐδουλεύσαντο ἐν ὁμονοίᾳ ἐπιτοαυτὸ, κατὰ 
σοῦ διαθήχην διέθεντο. 

η. Τὰ σχηνώματα τῶν Ἰδουμαίων χαὶ οἱ Ἰσμαηλῖ- 
ται, Μωλό χαὶ οἱ ᾿Αγαρηνοὶ, 

8. Γεδὰλ χαὶ ᾿Αμμὼν χαὶ Ἀμαλὴχ, καὶ ἀλλόφυλοι 
μετὰ τῶν χατοιχούντων Τύρον. 

9. Καὶ γὰρ χαὶ ᾿Ασσοὺρ συμπαρεγένετο μετ᾽ αὐτῶν, 
ἐγενήθησαν εἰς ἀντίληψιν τοῖς υἱοῖς Λώτ. Διάψαλμα. 

10. Ποίηδον αὐτοῖς ὡς τῇ Μαδιὰμ χαὶ τῷ Σεισάρᾳ, 
ὡς τῷ ̓ Ιαῤεὶν ἐν τῷ χειμάῤῥῳ Κεισῶν. 

᾿ι. Ἐξωλοθρεύθησαν ἐν ᾿Δενδὼρ, ἐγενήθεσαν ὡςεὶ 

κόπρος τῇ γῇ. 
1. Θοῦ τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν ὡς τὸν Ὠρὴδ χαὶ Ζὴ6 

χαὶ Ζεθεὲ χαὶ Σ ἡ μὰ, πάντας τοὺς ἄρχοντας αὐ- 
τῶν. 

ΠΧΧΧΙΙ. 

᾿Ὁ 

1568 

1. ἘΠ᾿ πο δυάδι γὴξ ρΟρυΪυ8 μου γοοθῖ πιϑᾶμη, οἱ 15γ86] 
ΠΟῺ δί(οηαϊι τ. 

13. Εἰ ἀϊπιϊϑὶ 608 δοουπάυσπη ἃ [Π6ΟΓ 0165 οΟΥα ΠΠὶ ΘΟ ΠΣ, 
ἰθαηΐ 'ῃ Δοσ οη θυ8 808. 

14. 51 ρορυϊὰ8 πηϑὺ8 δυά ββοὶ τη6, [βγϑοὶ δὲ ἰῃ Ὑἱΐβ πηοὶβ 
ΔΙΏυϊαβϑβοῖ, 

15. ἴῃ ἈΠΟ υἱέφιο ἰπἰηγίοο8 Θογαηι μυπι  α8ϑθη, οἱ 80.- 
ΡΟΣ ἰΠθυ ϊδηΐα 8 608 ΤΙ δἰ886}) 8) ΠΙΘΩΠ,. 

16. Τηϊταϊεὶ Θομμίηΐ τηϑηςἰ βυηὶ οἱ, οἱ ογὶξ ἰορυ8 ΘΟΓΌΙΩ 
ἰῃ δίχα. 

17. Εἰ οἰδανὶξ 608 ὁΧχ δάΐρο ἐγυμηθηί!, οἱ ἀθ ροίγα 126116 
δία 608. 

ἘΧΧΧΙ. 

ῬΕΔΙΠΊ ΣΝ ̓ρ8ὶ ΑΒΔΡΆ, 

1. Ὀουϑ δἰοεἰ ἰῃ βυμάρορα ἀθοσυ, ἰῃ ποῦ ϊο δυΐδι 6118 
ἀϊβοογηοῖ.. 

2. ὕϑαᾳιοαυο ἐπ ϊοδῖ 5 ἰηἰχυϊ(δίοηχ, οἱ δοῖ68 ρϑοσδίογιπ, 
Βη} 1153 δ ίαρδαίηπια. 

3. Φυάϊοαῖα ρυρί!Πυπὶ εἴ ὀσοηυπι), Ὠυμ θη) οἱ ΡϑυΡΟΓΟΘΠῚ 
ἠυδιΠοδία. 

4, ἘΠΡΙ6 ρδυρογοηι, οἱ ὀσοηυμῃ ἀθ ηδηὰ ρΘοσδίογίβ |106- 
Γδῖο. 

5. Ναβοίογυηϊ ἤθπιο ἱπιο]]χογυηΐ, ἰῃ (ΘΠ ΘὈγὶ8 δ) θυ ]δηί : 
πιογοθυπίυγ Οηπίἃ [πη ἀαῃηθηΐδ ἰογ 8. 

6. Εξο αἰχὶ : )}}1 6818, οἱ 611} Ἐχοοὶϑὶ οπη68. 

7. Ὑοβ δυΐδηῃ 58ἰουϊ ΠΟΙ, η65 ΠΔΟΓΙ Πλἰηΐ, οἱ βίουξ ὑηυ8 ἀ6 
ΡΠ πορίθυ8 οδα 8. 

8. ϑυγρθ, Πθυδ, αἀϊοδ ἰοΓτᾶπι,, φυοηΐδη) ἰᾳ Πργρα (Δ 015 
ἴη ομληΐθυ8 φοη(θυ8. : 

ΧΧΧΤΙΝ 

1. Οδηξουτη ὑϑϑ]ταὶ [ρ5] ΑΞΔΡὮ. 

2. Ὦσυϑ, αιϊ8 5: }}}}}8 οὐ! 101} Νὰ ἰδοθᾶ8, 640. σΟΙΏΡ6- 
Βοδγὶ8, Ὠδυ8. 

4. Οὐυοπίδπ) 6006 ἰηϊμηϊοὶ αὶ δοηυοτγυηΐ, οἱ αι! οὐἀθγιηὶ 

ἰ6 οχίυἱογυπὶ σδραΐ. 
4, Βυροῦ ρορυΐϊυμπι ἰυυπὶ δϑἰυ6 οσριΔγογυπί ΘΟὨϑἐ]υ, 

οἱ οορ! ἀνογυηΐ δάνογϑιιϑ δδηοίοβ 008. 
ὅ. Ὀϊχογυηῖ : Ὑοηΐία οἱ ἀἰβρογάδηη8 608 ἀ6 ρσοηΐο, οἱ πΟη 

ΤΠΘΙΟΥΘίυΣ ΠΟΠΊΘΏ [5Γ86] 0] Γᾶ. 
6. Ουοπίΐδπ) οορ! ἀγογυηΐ ὉΠ ΔΠΙ Πἰ 6 Γ βίπμ}, δανογβιι8 ἴῸ 

ἰοϑἰδιηδηΐυπ) ἀἰδροϑθυσΓγαηί. - 

7. Τθογηδουὶα Ιἀυηγχορογυῃι οἱ 18:86} 1105, ΜΟΔῸ οἱ Αρᾶ- 
Γοηΐ, 

8. Ο60Δ] οἴ ΑἸημηοη οἱ Αμπλαϊθο, οἱ δ] Θπΐθηδο οὐ ΠΡ ΐ- 
ἰδηϊἰυ.8 ΤΎΓΌΠ,. 

9. Εἰδηΐ οἱ Αβ80Ὁ βἰπηὶ γοηϊΐ ουπλ 1115, ἰδοῖϊ βυπί ἴῃ 
δυϑοθρι! οηοιὴ {Π|Π|8 1,οἱ. ὲἑαρδαΐπια. 

10. Εὰς 111}8 βίουιϊ Μδάϊΐδη εἱ δίϑαγ, δίουὶϊ Ψα δίῃ ἴῃ [οΓ- 
Γοηία Οἴβοη. 

11. Ὀϊδρογίογυηΐ ἰη Αϑηάογ, ἴδοϊ! ϑυπηὶ υἱ δίογουβ ἰογτῶ. 

12. ῬΟΒ6 ῥγίμοῖροβ θοσιπὶ δίουϊ Οτοῦ οἱ Ζ6} οἱ ΖΘὈθΘ εἰ 
ΒΔ] Ππιδη8., ΟἸΏΠ6Β ὨγΠοῖρο 8 ΘΟΥΌΠῚ. 
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18. Οἵτινες εἶπαν Κληρονομήσωμεν ἑαυτοῖς τὸ θυ- 
σιαστήριον τοῦ Θεοῦ. 

14. Ὃ Θεός μου, θοῦ αὐτοὺς ὡς τροχὸν, ὡς καλάμην 
κατὰ πρόςωπον ἀνέμου, 

156. ὡςεὶ πῦρ ὃ διαφλέξει δρυμὸν, ὡςεὶ φλὸξ κατα- 
καύσαι ὄρη. 

16. Οὕτως χαταδιώξεις αὐτοὺς ἐν τῇ χαταιγίδι σου, 
καὶ ἐν τῇ ὀργῇ σου ταράξεις αὐτούς. 

17. Πλήρωσον τὰ πρόζτωπα αὐτῶν ἀτιμίας, καὶ ζη- 
τήσουσι τὸ ὄνομά σου, Κύριε. 

186. Αἰσχυνθήτωσαν καὶ ταραχθήτωσαν εἷς τὸν αἰῶνα 
τοῦ αἰῶνος, καὶ ἐντραπήτωσαν χαὶ ἀπολέσθωσαν. 

10. Καὶ γνώτωσαν ὅτι ὄνομά σοι Κύριος, σὺ μόνος 
ὕψιστος ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. - 

Πτ". 

1. Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ληνῶν τοῖς υἱεῖς Κορὲ ψαλμός. 

Ἁ. Ὥς ἀγαπητὰ τὰ σχηνώματά σου, Κύριε τῶν δυ- 
νάμεων. 

8. Ἐπιποθεῖ καὶ ἐκλείπει ἢ ψυχή μου εἷς τὰς αὐλὰς 
τοῦ Κυρίου: ἣ χαρδία μου χαὶ ἢ σάρξ μου ἠγαλλιά- 
σαντο ἐπὶ Θεὸν ζῶντα. 

4. Καὶ γὰρ στρουθίον εὗρεν ἑαυτῷ οἰκίαν, καὶ τρυ- 
γὼν νοσσιὰν ἑαυτῇ, οὗ θήσει τὰ νοσσία ἑαυτῆς" τὰ θυ- 
σιαστήριά σου, Κύριε τῶν δυνάμεων, ὁ βασιλεύς μου 
χαὶ ὁ Θεός μου. 

5. Μαχάριοι οἱ κατοιχοῦντες ἐν τῷ οἴχῳ δου, εἷς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων αἰνέσουσί σε. Διάψαλμα. 

6. Μαχάριος ἀνὴρ οὗ ἐστιν ἡ "α. ἀγῈ αὐτοῦ παρὰ 
σοῦ, Κύριε" ἀναθάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ διέθετο. 

η. Εἰς τὴν χοιλάδα τοῦ κλαυθμῶνος, εἷς τὸν τόπον 
ὃν ἔθετο. 

8. Καὶ γὰρ εὐλογίαᾳ δώσει ὃ νομοθετῶν, πορεύσονται 
ἐχ δυνάμεως εἷς δύναμιν, ὀφθήσεται ὁ Θεὸς τῶν θεῶν 
ἐν Σιών. 

9. Κύριε ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων, εἰςάχουσον τῆς προς- 
ευχῆῇς μου" ἐνώτισαι, ὃ Θεὸς Ἰαχώδ. Αιάψαλμα. 

1.0. Ὑπερασπιστὰ ἡμῶν, ἴδε, ὁ Θεὸς, καὶ ἐπίδλεψον 
ἐπὶ τὸ πρόςωπον τοῦ Χριστοῦ σου. 

11. Ὅτι χρείσσων ἡμέρα μία ἐν ταῖς αὐλαῖς σου, 
ὑπὲρ χιλιάδας. ᾿Ἐξελεξάμην παραριπτεῖσθαι ἐν τῷ οἴχῳ 
τοῦ Θεοῦ μᾶλλον ἣ οἰχεῖν με ἐπὶ σκηνώμασιν ἁμαρτω- 
λῶν. ι 

1. Ὅτι ἔλεον καὶ ἀλήθειαν ἀγαπᾷ Κύριος, ὃ Θεὸς 
χάριν καὶ δόξαν δώσει, 

18. Κύριος οὐχ τὰ τμῃ τὰ ἀγαθὰ τοῖς πορευομένοις 
ἐν ἀχακία" Κύριε τῶν δυνάμεων, μαχάριος ἄνθρωπος ὁ 
ἐλπίζων ἐπὶ σέ. 

ΠΔ΄. 

ϊ. Εἰς τὸ τέλος, τοῖς υἱοῖς Κορὲ ψαλμός. 

4. Ἐὐδόχησας, Κύριε, τὴν γῆν σου, ἀπέστρεψας τὴν 
αἰχμαλωσίαν Ἰακώδι, ἰὼ ᾿ μὰ 

8. ᾿Αφῆκας τὰς ἀνομίας τῷ λαῷ σου, ἐχάλυψας πά- 
σας τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Δ ἀβλ αν 

4. Κατέπαυσας πᾶσαν τὴν 
ἀπὸ ὀργῆς θυμοῦ σου. 

ρῥγήν σου ἀπέστρεψας - 
: ηἰθ (υδ. 

ΨΑΛΜ. ΠΔ'. 

18. Ουἱ ἀϊχογιπιῖ : Ἠφγοα (Δία ροββἰἀοδιηι8 ποῦ ὶβ δἰ ἔβγα 
Ἀεὶ. 

4. θοῦβ πιουϑ, ΟΠ ἴΠ08 υἱ τοΐδηι, δου! δε ρα δι δηΐς 
[λοίοπι τϑηίΐ, 

15. βίουϊ ἰρῃΐβ αυΐ σοῃθυγοί δυγϑπ), τοὶαΐ δἰ ἤδιητοα 
ἱποδηᾶδί τηοηΐθδ. 

16. 118 ΡοΕΓδοαυογίβ {|Π|08 ἰῃ ἰοροϑίδίο ἔπ, οἱ ἴῃ ἱγὰ ἴπἃ 
ΓΔΒ 608. 

17. πάρα (δοῖθ8 θοσῦπι ἱσφηομίηΐδ, οἵ συξΊοηΐ ποπλοῖ 
(αὐ, Ποιηΐη6. 

18. ΕΓ οβοδηὶ οἱ ΘΟ ΟΥΡΘΏΪΟΣ ἰῃ Βο Ό Πὰ 6:5 08}, οἱ 
οοπίυηἀληίυΣ οἱ ρογοδηῖ. 

19. Εἰ οορφηοβοδηΐ ΄υΐδ ποιθῃ {ἰδὲ ομπίηυ, ἴα 80105 δ]- 
(ἰ85]Π}8 ΒΡΟΓ ΟἸΏΏΘ6Π) ἰδΥΓΆΠῚ. 

ΤΧΧΧΗ͂Ι. 

1. ἴῃ Βηθθ), ΡΓῸ ἰοΓοῦΌ ἀΡ  θα5 ἢ1}}9 ΟΟΓΘ Ρ5Δ] 1058. 

4. Ουδιὴ δι) }] 8 δυηὶ ἱΔθογηδουΐὰ ἴυᾶ, Ποπιίῃθ Υἱγῖα- 
ἴυΠλ. - 

8. σοπουρίδβοϊ! οἱ ἀοἤοὶΐ δηΐπηα πιθὰ ἰῃ δίγία Ὠοηγίηϊΐ : ΟΟΓ 
τῇθυη) οἱ ΟΔΓῸ Ππηθ8 ΘΟχϑυ δυθγυηΐ ἰῃ Πουπὶ νἱ νη Πη.. 

4, Νδπ) οἱ 8586 ἱηγθηΐξ δἰ δὶ ἀοπηυη), οἔ ἰυγίυῦ ηἰάπηι 
δἰδί, υδί ροποῖ ρυ}]08 δυο8 : διίδυὶα ἴυαδ, Βοιηΐδο Υἱγίας ὑπ, 
ΤΟΧ 2608 οἱ 6118 Πηθυ8. 

5. Βοδίί χφυὶ Δ 8η{ ἰῃ ἀοτηο ἰυἃ, ἰῃ δερου]ᾶ βερουϊογθαι 
Ἰδυάδθυπι (6. δίαρβαίπια. 

ὃ. Βαοδίυ Υἱρ οὐ). 651 580 ΟΡ 63 808 ἴθ, Ὀοιηϊπα : 
δδοδηϑίομθϑ ἰῃ ον δ δὺο ἀϊβροϑιιϊί. 

7. 1ῃ. ΘΟΩΥ͂ΔΙ]6 ρῥ]ογδι οη 8, ἰῃ 000 φαδ ροϑυϊῖ. 

8. ἘΠοπίπι Ομ ἰοἰΪοη68 Δ} Ἰορ βίον, ἰδαπὶ ὧδ Υἱγῖα!ο 
η Υἱγίαίοηι, Υἱάθ ἱλυγ θυ ἀδογυῃ ἴῃ δίοη. 

9. θοπιπο θυ 59 Υἱγίυϊυη,, οχδυάΐ ογδ 0 6Π| ΙΘϑΣη : ΔΌΓΙ- 
08 ρογοὶρα, Ὀδυ8 78Δ000. δίαρΞαϊπια. 

10. Ῥγοίθοίουῦ ῃοϑίθνγ, δϑρίοδ, Ὠσθι8, οἵ γοϑρίοδ ἰῃ ἴδε δπὶ 
ΟΠ διὶ ἰυΐ. 

11. Οιυνἱδ πΊοΙ ον οδὲ ἀΐθ8 ὑη8 ἰῃ δίγὶ 8 ἰυ]5., δυρογ 18. 
ΕἸοσὶ δ 0)1οἱ ἰῃ ἀοπιο Ὠοὲ πηᾶσ 8 {π8η} Πα Ὀϊίδτα ἰῃ ἱδρογηδεοι- 
ἢδ Ὠροσδίογυμι. 

1. ὁυΐα πιηϊβογοογάΐδη) οἱ γογίἰδίθμι αἰ σὶ: Ποχηίπυς, 
Ὀδυ8 ρσιδίίαπι οἱ σἰογίδιι ἀφ ὶξ. 

13. Βοπηίηι8 πο ργΟ  θΟὈἱ: θΟΏδ Δ θυ Δ πη} }}8 ἱῃ ἱππο- 
ορμίίἃ : Ποπχίηθ τἱγίυϊυ) Ὀοδία5 ΠΟΠΊΟ αυἱ ϑρογδὶ ἰῃ ἴθ. 

ἸΧΧΧΙ͂Υ. 

Σ. ἴῃ δησῃ, ΗΠ 115 ΟΟΓ6 ΡἈ6Δ]πη08. 

2. Βοηραϊχίϑιὶ, Ὠοπιίηθ, (ογτᾶπ) (08Π|, ΔΥΕΓΙΪβ(ἱ οδρίϊν!- 
(Δΐοηι 9800}. 

3 Ἀοη δ δι ἰηϊαυϊδίο5 ὈΙΘὈὶ 80, ΟΡΟΓἰϑ οπληΐδ ροσοδία 
οογυμῃ. Φίαρμδαίημα. 

ἃ, δοάδδιϊ ἸΏ ΘΙ ἰΓΔΠΊ ἴυδι, δυο δὶ δ) ἐγὰ ἐμὰ ἐστιδιὶο. 



ῬΒΑΙΜ. 

5. ᾿Επίστρεψον ἡμᾶς, ὃ Θεὸς τῶν σωτηρίων ἡμῶν" 
χαὶ ἀπόστρεψον τὸν θυμόν σου ἀφ᾽ ἡμῶν. 

8. Μὴ εἰς τὸν αἰῶνα ὀργισθῆς ἡμῖν, ἣ διατενεῖς τὴν 
ὀργήν σου ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεάν; 

η. Ὁ Θεὸς, σὺ ἐπιστρέψας ζωώσεις ἡμᾶς, καὶ ὃ 
λαός σου εὐφρανθήσεται ἐπὶ σοί. 

8. Δεῖξον ἡμῖν, Κύριε, τὸ ἔλεός σου, καὶ τὸ σωτήριόν 
σου δῴης ἡμῖν. 

9. ᾿Αχούσομαι τί λαλήσει ἐν ἐμοὶ Κύριος ὃ Θεὸς, ὅτι 
λαλήσει εἰρήνην ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ, χαὶ ἐπὶ τοὺς ὁσίους 
αὐτοῦ, χαὶ ἐπὶ τοὺς ἐπιστρέφοντας πρὸς αὐτὸν χαρδίαν. 

1ο. Πλὴν ἐγγὺς τῶν φοδουμένων αὐτὸν τὸ σωτήριον 
αὐτοῦ, τοῦ χατασχηνῶσαι δόξαν ἐν τῇ γῇ ἡμῶν. 

ι1. Ἔλεος καὶ ἀλήθεια συνήντησαν, διχαιοσύνη καὶ 
εἰρήνη χατεφίλησαν. 

1ᾳ. Ἀλήθεια ἐχ τῆς γῆς ἀνέτειλε, χαὶ δικαιοσύνη ἐχ 
τοῦ οὐρανοῦ διέχυψε. 

ι5. Καὶ γὰρ ὃ Κύριος δώσει χρηστότητα, χαὶ ἣ γῆ 
ἡμῶν δώσει τὸν χαρπὸν αὐτῆς. 

14. Διχαιοσύνη ἐναντίον αὐτοῦ προπορεύσεται, καὶ 
θήσει εἰς ὁδὸν τὰ διαδήματα αὐτοῦ. 

ΠΕ’ 

Προςευχὴ τῷ Δαυίδ, 

ι. Κλῖνον, Κύριε, τὸ οὖς σου χαὶ εἰςάχουσόν μου, 
ὅτι ὃς καὶ ἠένης εἰμὶ ἐγώ. 

ἃ. Φύλαξον τὴν ψυχήν μου ὅτι ὅσιός εἶμι" σῶσον 
τὸν δοῦλόν σου, ὁ Θεὸς, τὸν ἐλπίζοντα ἐπὶ σέ. 

8. Ἐλέησόν με, Κύριε, ὅτι πρὸς σὲ χεχράξομαι ὅλην 
τὴν ἡμέραν. 

4. Εὔφρανον τὴν ψυχὴν τοῦ δούλου σου, ὅτι πρὸς σὲ, 
Κύριε, ἦρα τὴν ψυχήν μου. 

6. Ὅτι σὺ, Κύριε, χρηστὸς χαὶ ἐπιεικὴς, καὶ πο- 
λυέλεος πᾶσι τοῖς ἐπιχαλουμένοις σε. 

68. ᾿Ενώτισαι, Κύριε, τὴν προςευχήν μου, καὶ πρό- 
σχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου. 

7. ᾽ν ἡμέρᾳ θλίψεώς μου ἐχέκραξα πρὸς σὲ, ὅτι εἷς- 
ἠχουσάς μου. 

8. Οὐχ ἔστιν ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς, Κύριε, καὶ οὐχ ἔστι 
κατὰ τὰ ἔργα σου. 

9. Πάντα τὰ ἔθνη ὅσα ἐποίησας ἥξουσι, καὶ προς- 
χυνήσουσιν ἐνώπιόν σου, Κύριε" χαὶ δοξάσουσι τὸ ὄνομά 
σου, 

10. ὅτι μέγας εἶ σὺ, χαὶ ποιῶν θαυμάσια σὺ εἶ ὁ 
Θεὸς μόνος ὃ μέγας. 

τ. Ὁδήγησόν με, Κύριε, ἐν τῇ ὁδῷ σου, καὶ πορεύ- 
σομαι ἐν τῇ ἀληθεία σου εὐφρανθήτω ἢ χαρδία μου, 
τοῦ φοβεῖσθαι τὸ ὄνομά σου. 

12. ᾿Εξομολογήσομαί σοι, Κύριε ὁ Θεός μου, ἐν ὅλη 
χαρδία μου, καὶ δοξάσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα, 

13. Ὅτι τὸ ἔλεός σου μέγα ἐπ᾽ ἐμὲ, χαὶ ἐῤῥύσω τὴν 
ψυχήν μου ἐξ ἄδου κατωτάτου. 

4. Ὁ Θεὸς, παράνομοι ἐπανέστησαν ἐπ᾽ ἐμὲ, χαὶ 
συναγωγὴ κραταιῶν ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου, καὶ οὐ 
προέθεντό σε ἐνώπιον αὐτῶν. 

15. Καὶ σὺ, Κύριε ὃ Θεὸς οἰχτίρμων καὶ ἐλεήμων, 
μαχρόθυμος χαὶ πνίτω χαὶ ἀληθινός. 

ΙΧΧΧΥ. 1588 

ὅ. σοί Ὧ08, θυ δδηϊ(δ[11Π| ΠοϑίγΆγυπ : οἱ ἀγογία 
ἰγδουηάίδηι ἰ.ΔΠ} ἃ ΠΟΡί8. 

6. Νυμηαχυϊὰ ἰῃ εἰοτηυπι ἰγαβοδγὶϑ ὨΟ 5, δὺϊ ἰπίοηἀ68 ἰγδηλ 
ἴυϑη) ἃ ζΟΠΘΓΔΙΟΠΘ ἢ ΟΠ ΟΠ Θ ὃ 

7. Ὁουϑ, ἴὰ οὐηγογίθ 8 ΥἱΥ ΠΟ ΔΙγῖ6 ὨΟ8, οἱ Ρ]6Ὁ5 ἃ ἰδοῖδ- 
Ὀἰΐαν ἴῃ ἴ6. 

“8. Οδπίοηάδ πορὶβ, Ποπικίηθ, πιἰϑογί οογά δι ἰυδτω, οἱ 88- 
Ιυΐᾶγο ἰυθπ ἀδ πΟΡΐ8. 

9. Αὐυάϊΐδηῃ ᾳυϊὰ Ἰοχφυοίυγ ἰη πη6 Ὠοηΐηυ8 θυ, ααοηΐδηῃ 
ἸΙοχυσδίαγ ῥΡδοθπ ἰῃ ΒΡ 6 ἤθη δυδϑη), οἴ ΒυΡΟΓ 88 οῖοβ 8008, οἱ 
πῃ 608 4αὶ οὐοπγογίυηϊΐ οον δὰ ἰρβυῃ). 

10. Ὑογυμλδηλθη ργῸρ6 {{ππθπί6 8 οὕ τὰ 8] υἱᾶγα ἱρδίυδ, υἱ 
ἰηΠ Ὀ ἰοΐ ρΙογία ἰῃ ἴογγα ὨΟϑίγδ. ἱ 

11, Μιβογοογάΐα οἱ τογϊδ8 ὁοουττογυηῖ, ἰυβ{π|4 αἱ Πδχ 
οϑουϊδία: βυη. 

12. Ὑετι (48 ἀ6 ἴοττα οτίδ 6ϑί, οἱ }υδι{{ἰΔ ἀ6 οὐ] ργοβροχὶξ. 

13. Εϊοηΐπιὶ Βοπιίημπδ ἀδ 0! ὈΒοηϊρηϊδίοιη,, οἱ ἰογγὰ Ὠοβίγα 
ἀδδὶ (γυοίυθλ δυυμ. 

14, 7υκι{14 δηΐθ ουμὶ ρτϊ δ, οἱ ροῃοὶ ἰῃ υἱᾶ ρτοβϑδὺϑ 
6)υ8. 

ΧΧΧΥ. 

Οὐὔδίίο ἰρδὶ ϑδυίά. 

1. Ἰποϊπα, οι ἶπα,, διγο πηι αἱ οχϑιιὰϊ τη6, χαοῃίδη) 
οὥθηυβ οἵ ράυροΓ 80ΠῚ 650. 

4. Ουκίοαϊ δϑηπηδη) Π68Π| 4ιΙοηἰᾶπι) βδηοίυ8 880} : ΒΔ [Ὑ11Π| 
ἴδε βογυαπὶ υυη, 3.608, Βρογδηίοῃ ἰῃ 16. 

3. Μίϑογοσα πιοὶ, Βοπ)ίηθ, αφυοηΐδαι δὰ [6 οἰαμαθο ἰοΐὰ 
ἀϊ6. 

4. Ἰιωἰο8 δηϊπηδη) Βοευΐ ἰυΐ, φαοηίδηι δὰ 6, Ὠοπηίηο, 
Ἰοναῦϊΐ 81 Π]8Π| [6 8Π1. 

5. Ουοηΐδῃ) ἴυ, Ποιηΐη6, δυδγν β δο τ 118, δ πη} {85 Πκΐβ6 - 

γἱοοτγάϊΐε» οπληὶδυ8 ἱηνοοδηί 8 6. 

6. Αὐτίυβ ΡοΓεὶρο, Βοηληθ, ογδιοηθπ 681), οἱ ἰδία 
νοςὶ ἀδρτγοοδίίομ!β Ππη6 28. 

7. ἴῃ ἄϊε ἐπ υ]αϊ Ομ δ Πη686 οἰδπηᾶνὶ δὰ ἴ6, φαοηίϊδπι 6χδιι- 
ἀϊ511 η6. 

8. Νοη 65 8:η11}158 [υἱ ἴῃ αἰΐ8, Ὠοπηίηθ, οἴ ποὴ 6ϑὶ βθουῃ- 
ἄυπ) οροΓδ [υἃ. 

9. ΟἸ2658 ϑοηί65 υδβουπηαι6 ἰδοϊδιὶ γοηϊοαὶ, οἱ δάοζδ- 
θυμὶ οοτδπ 6, Ποπιίηθ : οἱ φἰογοαθυηΐ πομηθη ἰυυ}, 

10. φυοπίδη) πηδϑηυ8 68 ἴα, οἱ (Δοίδἢ5 τηΐγα 18 : ἴὰ 65 
θυ 501}.}8 ΠηΔΖΉΙ8. 

11. θαδάυς τη6, Ὠοιῃίηθ, ἴῃ Υἱδ ἰᾳ8, οἱ ΔΙ υ 00 ἰῺ γογ)- 
(αἴ ἰυᾶ : ἰδ οίυΓ ΟΟΥ του, υἱ {ἰππδδΐ ποίηθη ἴυυ). 

12. ΟοηἤίοθοΥῦ {ἰ0ὶ, Ποηλπα Ῥουβ τ 085, ἰῃ ἰοί. οογάθ 
Ὠ)6Ο, οἱ σἰογίβοιθο ποπιθὴ ἰυυπ) ἰῃ φἰοσηιηι. 

13. Ουοῃΐδπι πιἰβογοογἀ δ ἴυᾶ πηδρη 681 ϑυροῦ ΠΊ6, οἱ 

ογυ δὶ δηϊπηδη) Πη6 8) ΘΧ ἱπίογῃο ἰηίογίογα. 

14. Ὠδυβ, ἰηϊχυΐ ᾿ἰηβυϊτοχογυπὶ ΒΌΡΟΓ Π|6, Οἱ ΒΥΠΔΡΟΘᾺ 

Ροϊοηεϊῃη) φηδοϑίθγη! δη  Π]8Π} πιο), οἱ ΠΟ} ρΓΟρΡοΟΒυ ΓΙ 

ἴ6 ἴῃ οοηϑροοίυ 800. 

15. Εἰ (ὰα, Ποπηίηα Ὠσυβ πϑαγδῖοῦ οἱ τ βου οοῦϑ, Ἰοηρᾶ- 
. ηἰηχὶβ οἱ πιι} {85 τη δογίοογάΐδο οἱ γογᾶχ. 
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16. ᾽Επί ν ἐπ᾽ ἐμὲ καὶ ἐλέησόν με, δὸς τὸ χρά- 
τὸς σου τῷ παιδί σου, χαὶ σῶσον τὸν υἱὸν τῆς παιδί-- 
σχης σου. β 

11. Ποίησον μετ᾽ ἐμοῦ σημεῖον εἰς ἀγαθὸν, καὶ ἰδέ- 
τωσαν οἱ μισοῦντές με, καὶ αἰσχυνθήτωσαν’ ὅτι σὺ, 
Κύριε, ἐδοήθησάς μοι, καὶ παρεχάλεσάς με. 

ῃς΄. 

Τοῖς υἱοῖς Κορὲ ψαλμὸς ᾧδῆς. 

ι. Οἵ θεμέλιοι αὐτοῦ ἐν τοῖς ὄρεσι τοῖς ἁγίοις, 
4. Ἀγαπᾷ Κύριος τὰς πύλας Σιὼν ὑπὲρ πάντα τὰ 

σχηνώματα ἴαχωθ. ᾿ 
8. Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ, ἣ πόλις τοῦ Θεοῦ. 

Διάψαλμα. 
4. Μνησθήσομαι Ῥαὰδ καὶ Βαδυλῶνος τοῖς γινώ- 

σχουσί με. Καὶ ἰδοὺ ἀλλόφυλοι καὶ Τύρος καὶ λαὸς Αἰ- 
θιόπων, οὗτοι Ἐτανπθ ταὶ κεν Ὁ : 

6. Μήτηρ Σιὼν ἐρεῖ ἄνθρωπος, καὶ ἄνθρωπος ἐγε- 
νήθη ἐν αὐτῇ » χαὶ βόα ἐθεμελίωσεν αὐτὴν Ὕψιστος. 

6. Κύριος διηγήσεται ἐν γραφῇ λαῶν καὶ ἀρχόντων 
τούτων τῶν γεγενημένων ἐν αὐτῇ. Διάψαλμα. 

1. Ὥς εὐφραινομένων πάντων ἣ χατοιχία ἐν σοί, 

ΠΖ. 

ι. ὠδὴ ψαλμοῦ τοῖς υἱοῖς Κορὲ, εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ Μαελὲθ 
τοῦ ἀποχριϑῆναι, συνέσεως Αἰμὰν τῷ ἱσραηλίτη, 

2. Κύριε ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἡμέρας ἐχέχραξα 
χαὶ ἐν νυχτὶ ἐναντίον σου. 

3, Εἰςελθέτω ἐνώπιόν σου ἣ προσευχή μου, χλῖνον 
τὸ οὖς σου εἰς τὴν δέησίν μου, Κύριε, 

4. ὅτι ἐπλήσθη χαχῶν ἣ ψυχή μου, καὶ ἣ ζωή μου 
τῷ ἄδη ἤγγισε. 

5. ΠΙροςελογίσθην μετὰ τῶν χαταθαινόντων εἰς λάχ- 
χον, ἐγενήθην ὡς ἄνθρωπος ἀδοήθητος, 

ὁ. ἐν νεχροῖς ἐλεύθερος " ὡςεὶ τραυματίαι ἐῤῥιμμέ-- 
νοι χαθεύδοντες ἐν τάφῳ, ὧν οὐχ ἐμνήσθης ἔτι" χαὶ 
αὐτοὶ ἐκ τῆς χειρός σου ἀπώσθησαν. 

᾿; "Ἔθεντό με ἐν λάχχῳ χατωτάτῳ, ἐν σχοτεινοῖς 
χαὶ ἐν σχιᾷ θανάτου. 

δ. '᾽Ἔπ' ἐμὲ ἐπεστηρίχθη ὃ θυμός σου, καὶ πάντας τοὺς 
μετεωρισμούς σου ἐπήγαγες ἐπ᾽ ἐμέ. Διάψαλμα. 

9. ᾿Εμάχρυνας τοὺς γνωστούς μου ἀπ᾽ ἐμοῦ, ἔθεντό 
με βδέλυγμα ἑαυτοῖς. Παρεδόθην, καὶ οὐκ ἐξεπορευό- 
μήν. 

ιο. Οἱ ὀφθαλμοί μου ἠσθένησαν ἀπὸ πτωχεΐας. Καὶ 
ἐχέχραξα πρὸς σὲ, Κύριε, ὅλην τὴν ἡμέραν, διεπέτασα 
πρὸς σὲ τὰς χεῖρας μου. 

11. Νὴ τοῖς νεχροῖς ποιήσεις θαυμάσια, ἣ ἰατροὶ 
ἀναστήσουσι χαὶ ἐξομολογήσονταί σοι; 

1. Νὴ διηγήσεταί τις ἐν τάφῳ τὸ ἔλεός σου, καὶ τὴν 
ἀλήθειάν σου ἐν τῇ ἀπωλεία; 

13. Μὴ γνωσθήσεται ἐν τῷ σχότει τὰ θαυμάσιά σου, 
καὶ ἡ διχαιοσύνη σου ἐν γῇ ἐπιλελησμένῃ ; 

14. Κἀγὼ πρὸς σὲ, Κύριε, ἐχέχραξα, καὶ τοπρωὶ ἡ 
προςευχ ἡ μου προφθάσει σε. 

15. Ἱνατί, Κύρα , ἀπωθεῖς τὴν προςευχήν μου, 
ἀποστρέψεις τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾽ ἐμοῦ; 

ΨΑΛΝ. ΠΖ΄. 

16. Βοδρίοθ ἰῃ πη6 οἱ πηΐϑογογα ηλοὶ, ἀ ροίοβίδίθηι ἴ18 8) 
Ρυθῖὸ ἴυο, οἱ βαϊγαπ) ἴδε Πἰΐυ πη 8η6.}185 ἰυῶ. 

17. Ἑδὸ τηϑοῦπὶ δἰζπαπ ἰῃ θΟΠΟ, οἱ υἱάοδηΐ φυὶ οἀσευηῖ 

6, οἱ οοηυπάδηϊαγ : φυοηίδῃ ἴὰ, Ὠοπιίπα, δά)ινδι! πηθ, 
οἱ οομϑβοϊδίυβ 68 Πη6. 

ἈΧΧΧΥ͂Ι. 

ΕἾ115 ΟΟΓΘ Ῥβδὶ του οδηίξὶο!. 

2. Ἑυπάδιηθδηϊδ 6᾽0}8 ἰη τηοη ἶθυ5 5Δηο 18. 

2. ὈΠΕρῚ Ποπιίμυ8 ρογίδ8 ϑίοῃ ΒΌΡΟΓ οπληΐδᾶ ἱΔθογπδοῦ}δ 
ΦδοΟῦ. 

8. Αἰογίοβᾶ ἀϊοίδ βυπΐ ἀδ (6, οἰν (45 Ὠεἱ, δίαρεαϊπια. 

4, ΜΟΙΊΟΥ 61Ὸ Βαδἢ οἱ ΒΑΡΎ ΪΟΙ 5 βοϊοη  δυ8 6. ΕΓ δοὺὺ 
διϊδηΐσοπο οἱ Τγγὺβ οἵ ρορυ]υβ Εἰ ορυπι, πὶ Γπογυηὶ ΠΗς. 

ὅ. Μαΐδγ δίοῃ ἀϊοδῖ ἢοπιο, οἱ βομο ἰδοίας 68 ἴῃ δᾶ, οἱ 
ρ86 [Πα ΑΥΪ θαι ΑἸ 85, Π108. 

6. Ἰ)οπιΐηη8 ΠΑΓΓΔὈΪΐ ἴῃ δογρίαγα ρορυϊογαπ οἷ ᾿γποὶ απ) 
δβοτυῃ) 4υΐ ἐπογυηΐ ἰη 68. δίαρβαίηπια. 

7. δίουϊ ἰοϊαηθυμπ) οτπμπίυπὶ ΠΔ 0 8110 ἰμ (6. 

ἮΧΧΧΥΊΤΙ. 

ῖ. Οδῃι( [στ ρα] μι 18 Οογὰ, ἰὴ δηδαι, ὕγο Μδοϊοίἢ δὰ 

Τοβροηδεηάυμπι, ἰηἰ6]]6οἴΒ ἘΙΏδΔη ᾿ΒΓΒ6Ι 26. 

2, Ἡοχηΐπο δα 5810{18 τηθ85, ἰῃ ἀΐξ οἰδιῃδυνί οἱ ἰῇ ὑοοία 
οογδϑίῃ ἴδ. 

3. Ιηϊγοί ἰῃ οοηϑροοίυ ἴυο ογαίϊο πηρᾶ, ἱποϊίηᾶ ἄυγοπὶ ἰθδπι 
δὰ ργϑόθπη πηθδη), ΠΟΙ ΐη6, 

4, ᾳυΐδ τορ]οίδ 681 ῃ18}18 δηἰπιδ 68, οἱ Υἱίδ Π)08 ἱπίδγῃο 
ΔρΡΡΓΟΡΙπαυδγὶΐ. 

ὅ. ΖΕ διϊπηαῖυ8 δυη) οπὶ ἀαϑορηδοηϊ 05 ἰῃ ἰδοῦ, ἰδοῖας 
811} δίου! ΠΟΠΊΟ βίμα δἀϊυϊοτγίο, 

6. ἰηΐογ τῃογίυ08 ᾿ἰδ6Γ : βίουϊ γυϊηδγαῖίὶ ργοοοι! ἀοττηϊοπίος 
ἴῃ δορυϊοσο, φυοταπι ἤθη πο Πἰηἰθ[ϊ διημ] 8 : οἱ ἐμοὶ ἐδ 
δὴ ἴθ χρυ δὶ βυηΐ. 

7. Ῥοδυθγυηΐ [16 ἰῃ ̓ δοιι ἰηῇπιο, ἰη ἰΘηΘὈγοϑὶβ οἱ ἴῃ τη θγὰ 
ΤΩ ΟΥ 8. 

δ. ϑυρ 6 Γ 6 ΘΟΠἤιτηδίυ 651 ἴπγοῦ ἰυυ8,, οἱ Οὔ 68 οἰδἔϊο- 
685 υᾶ5 ἰηδυχίϑιϊ ΒΌΡΟΓ η6. Φἰαρϑεαΐπια. 

9. 1μοηρα ἰδοῖδίϊ ποῖοϑ 608 ἃ Πη6, ρμοβϑισγαηΐ πγ6 ΔΡΘηι- 
ὨΔιΪΟΠΘΙΩ δὲ. Τγδάϊ 8 δυηι, δὲ θη δργοάοθαγ. 

10. Οοὐ]} πλοὶ ἱπῆγιηδί βυηΐ ργῶ ἱηορία. Εἰ οἰδπμδΥὶ δὰ ἰε, 
Ὁομηίης, ἰοίᾶ αἀἰθ, Ἔχρδπάϊ δὰ ἰδ ἴἤϑῃι18 Πη683. 

11. Νυαφυϊά πηχογίυἷ8 (Δοἰ65 πιΐγ θὲ 118, δυὶ πηράϊεὶ 5ιιϑοὶ[Δ- 
θυηΐ οἱ οοηδίοθυηίυγ {ἰδὲ} 

12. Νυμηχυϊὰ παγγϑθὶξ 8]1αυ}5 ἰῃ ΘΘρυ] ΓΟ μιϊϑογοογάϊδπὶ 
ἴυδηι, οἱ νου δίθη) ἰυΔπ| ἰῃ ροΓ  ΠἸ0η6} 

138. Νυιαυϊά οοφῃοβορηίυν ἰῃ ᾿ἸΘῃΘὈγ 5. ΠλὶγΔ 1} ἴαὰ, οἱ 

ἠυδι|ἱ ἴυὰ ἰῃ ἴογγὰ Οὔ] (8 ἢ 
14, ἘΠ ἐρο δὰ (6, Ποπλίηθ, Οἰδη)αγ!, οἱ πᾶ ογάίϊο Ὠγθᾶ 

ργϑυοηϊοί ἴα. 

15. ἱ αυἱὰ, Πομλίπα, γ6Ρ6]}18 ογδιϊοῃθηλ πηθᾶγῃ, δυθγίίς 
(Δοΐδηι ἰυδηὶ 8 Πη6" 



ΡΘΑΙΜ. ΤΧΧΧΧΎΤ]ΙΙΠΙ. 

16. Πτωχός εἶμι ἐγὼ, καὶ ἐν χόποις ἐχ νεότητός μου, 
ὑψωθεὶς δὲ ἐταπεινώθην καὶ ἐξηπορήθην. 

17. Ἐπ’ ἐμὲ διῆλθον αἵ ὀργαί σου, καὶ οἷ φοερι-- 
σμοί σου ἐξετάραξάν με. 

18. Ἐχύχλωσάν με ὡς ὕδωρ, ὅλην τὴν ἡμέραν πε- 
ριέσχον με ἅμα. 

19θ. Ἔμαάχρυνας ἀπ᾽ ἐμοῦ φίλον, χαὶ τοὺς γνωστούς 
μου ἀπὸ ταλαιπωρίας. 

Πππ΄. 

1. Συνέσεως Αἰθὰμ τῷ ἰσραηλίτῃ. 

. Τὰ ἐλέη σου, Κύριε, εἰς τὸν αἰῶνα ἄσομαι" εἷς 
γενεὰν χαὶ γενεὰν ἀπαγγελῶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν τῷ 
στόματί μου. 

3. Ὅτι εἶπας’ Εἰς τὸν αἰῶνα ἔλεος οἰχοδομηθήσεται, 
ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἑτοιμασθήσεται ἣ ἀλήθειά σου. 

4. Διεθέμην διαθήχην τοῖς ἐχλεχτοῖς μου, ὥμοσα 
Δαυὶδ τῷ δούλῳ μου. 

δ. Ἕως τοῦ αἰῶνος ἑτοιμάσω τὸ σπέρμα σου. καὶ 
οἰκοδομήσω εἷς γενεὰν χαὶ γενεὰν τὸν θρόνον σου. Δ τά- 
ψαλμα. 

6. ᾿Εξομολογήσονται οἵ οὐρανοὶ τὰ θαυμάσιά σου, 
Κύριε, καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν ἐχχλησίᾳ ἁγίων. 

7. Ὅτι τίς ἐν νεφέλαις ἰσωθήσεται τῷ Κυρίῳ, καὶ 
τίς ὁμοιωθήσεται τῷ Κυρίῳ ἐν υἱοῖς Θεοῦ; 

8. Ὃ Θεὸς ἐνδοξαζόμενος ἐν βουλῇ ἁγίων, μέγας χαὶ 
ερὸς ἐπὶ πάντας τοὺς περικύχλῳ αὐτοῦ. 

9. Κύριε ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων, τίς ὅμοιός σοι; Δυ-- 
νατὸς εἶ, Κύριε, καὶ ἥ ἀλήθειά σου χύχλῳ σου. 

1ο. Σὺ δεσπόζεις τοῦ χράτους τῆς θαλάσσης, τὸν 
δὲ σάλον τῶν χυμάτων αὐτῆς σὺ χαταπραύνεις. 

τι. Σὺ ἐταπείνωσας, ὡς τραυματίαν, ὑπερήφανον" 
καὶ ἐν τῷ βραχίονι τῆς δυνάμεώς σου διεσχόρπισας 
τοὺς ἐχθρούς σοὺ. 

13. Σοί εἶσιν οἱ οὐρανοὶ, χαὶ σή ἐστιν ἣ γῆ" τὴν οἷ- 
χουμένην χαὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς σὺ ἐθεμελίωσὰς. 

18. Τὸν βοῤῥὰν χαὶ θάλασσαν σὺ ἔχτισας, Θαδὼρ 
χαὶ ᾿“Ἑρμὼν ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται. 

14. Σὸς ὃ βραχίων μετὰ δυναστείας. Κραταιωθήτω 
ἣ χείρ σου, ὑψωθήτω ἣ δεξιά σου. 

15. Δικαιοσύνη χαὶ χρίμα ἑτοιμασία τοῦ θρόνου σου" 
ἔλεος καὶ ἀλήθεια προπορεύσονται "ὰ προςώπου σου. 

16. Μαχάριος ὃ λαὸς ὃ γινώσχων ἀλαλαγμόν. Κύριε, 
ἐν τῷ φωτὶ τοῦ προζώπου σου πορεύσονται, 

17. χαὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται ὅλην τὴν 
ἡμέραν, καὶ ἐν τῇ διχαιοσύνη σου ὑψωθήσονται. 

18. Ὅτι τὸ χαύχημα τῆς δυνάμεως αὐτῶν σὺ εἶ, καὶ 
ἐν τῇ εὐδοχίᾳ σου ὑψωθήσεται τὸ χέρας ἡμῶν. 

19. Ὅτι τοῦ Κυρίου ἡ ἀντίληψις, χαὶ τοῦ ἁγίου 
Ἰσραὴλ βασιλέως ἡμῶν. δ 

40. Τότε ἐλάλησας ἐν ὁράσει τοῖς υἱοῖς σου, χαὶ εἰ- 
πας΄ ᾿Ἐθέμην βοήθειαν ἐπὶ δυνατὸν, ὕψωσα ἐχλεχτὸν 
ἐχ τοῦ λαοῦ μου. 

α΄. Εὔρον Δαυὶδ τὸν δοῦλόν μου, ἐν ἐλέει ἁγίῳ ἔχρι- 
σα αὐτόν. 

38. Ἢ γὰρ χείρ μου συναντιλήψεται αὐτῷ, καὶ ὁ 
βραχίων μου κατισχύσει αὐτόν. 

43, Οὐχ ὠφελήσει ἐχθρὸς ἐν αὐτῷ, καὶ υἱὸς ἀνομίας 
οὗ προςθήσει τοῦ χαχῶσαι αὐτόν. 
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16. Ἱπορ8 δύ) 660, οἷ ἰῃ ἸΔΡΟΥ 08 ἃ ̓ υτοηΐυ!θ τηδᾶ, ἐχδ]- 
ἰλΐυ8 δυΐδπι Ὠυ ΠῚ} [1.8 5 οἱ οοηιϑυϑ. 

17. ἴῃ γη6 ἰγδηβίοσυηί ἱγ ἴυ86, 6ἱ ἰοΊτόγοΒ ἴαΐ οοηίαγθα- 
γογυηΐ 6. 

18. Οἰγουπηἀοάογυπίὶ [26 δίουί ἃ4υ8,, ἰοΐδ ἀϊΐο εἰγουμηᾷοᾷο.- 
γΓυηΐ π)6 βίπ)υϊ. 

19. ΕἸομραβίὶ ἃ Π16 διηΐουμ, οἱ Ὠοΐο8 πιθ08 ἃ τηϊδβογίᾷ. 

ΤΙΧΧΧΥΠΙ. 

1. [ηἰο]]οοἰα5 Σιἰῆδγη 155086}}{6. 

2. Μίκογιοογά 88 ἴυ88, Ὠοιηΐηα, ἰῃ δοίαγηυ πη) σληίδθο : ἰῃ 
ΒΟΠογΔΙΙΟΠ6 πὶ οἱ σΟηΘΓ ἰΟΏ ΘΠ) πη 800 γοτγίϊαΐθη {υᾶπλ 
ἴῃ ΟΓῸ ΠΏ60. 

3. Ουοηίαπι αἀἰχ[κ[ϊ : Π δε [ΘΓΏΌΠ πηϊδογίοογάϊα δοάϊβοδηὶ- 
(ὈΓ, ἴῃ ΟΟ}15 ρΓΘΡΑΓΔΌΪὮΓ σου 88 ἰυᾶ. 

4. Ὀϊδροβυϊ ἰοδίδηγθηίυπι 6] 6 18 ποῖ, Ἰυγαγὶ Παγίὰ βοῦγο 
ΘΟ. 

ὅ. ὕδαῃυθ ἰῃ δοίθγῃηυπι ργΓΟρΑγ ΡΟ βοιθηῃ ἐπ), οἱ δοαϊῆ- 
ΟὍΡῸ ἰῃ ροηῃθγαίοηθηῃ οἱ φοηδγδίίομθῃ βθάδπι ἰυᾶχῃ. Φία- 
»δαΐηια. 

6. Οοπῆιοδυπίαν ΟἿ πιϊγα δ᾽} 18 τυ, Τοτηΐηο, οἱ γογ δίθηη 
ἴυδη ἰῃ ΘΟΟ]οδἷα βδηοίογυηι. 

7. Θυοπίδπι 4υΐ8 ἴῃ ὨυθΙΡὰ8 ἐαυδθί(ιν Πομκίπο, οἱ χυΐς 
51Π}}}18 οὐ Ποπμΐπο ἱπίον ἢ] 105 Ὁ οἱ 

8. Ῥουδβ αυΐ β]ογ  Ποδίωγ ἱπ ΘΟη 8110 βδποίογυπι, τηᾶρηυ8 οἵ 
(ογτ  ὈΓ118 ΒΌΡΟΙ οἴη 68 αυΐ ἴῃ οἰγουἑία οι 8 βαπηΐ. 

9. δοηιίηα Ὠουβ νἱγίυ απ), 4αΐ δἰ π}}}}8. Εἰ ὲ ὃ Ῥοΐδῃβ 68, 
Ὀοπηίηα, οἱ νεγ 88 ἰυἃ ἰη οἰγουϊία ἴυο. 

10. Τὰ ἀοπηΐηδτὶϑ ρο(οϑἰδι! ῃγᾶγίδβ, τηοΐυ τ δυίοτῃ Πποίαυχη 
οὐυδ ἴὰ πιϊἰρᾶ8. 

11. Τὰ υΠλΠΔ8{}, βἰοαΐ γυ]ηογδίαηι, βυρασθυπι : οἱ ἰη 
Ὀγδονίο υἱγίι 8 ἴθ ἀἰδραογβὶβίὶ ἰηἰ πλίοο5 ἔμο8. 

12. Τα βυηΐ ΘΟἸ;, οἱ ἴμἃ οβὲ ἰογγὰ : Ογ δίῃ ἰδυσγδγυῃ οἷ 
ΡΙοηἰυἀϊποπὶ οὐυ5 ἴι Γιηἀδδίὶ, 

18. Ααυ ϊοηδπὶ οἱ πηᾶτα ἰυ ὁγοδδίΐ, ΤΉΔθοΥ οἱ Ἠδγηοη ἴῃ 
ΠΟΙΏΪΩ6 ἴπο ΘΧΒΌΪ ΔΟυηΐ. 

14. Ταῦπι Ὀγδοιίυμ ουτὴ ροίδηιίἃ. ΕἰγηοίυΓ πηδηι8 ἰυδ, 
ὀχαϊ οί ἀοχίογα ἰυᾶ. 

15. 7Τυκι{{ἰὰ οἱ ᾿υἀϊοϊ πὶ ργορραγδίίο 868 ἴυδο : πγβογίοοι- 
ἀΐὰ οἵ υϑυ 88 ργϑὶυμηὶ δηΐα [Δ θη) ἰυδηη. 

16. Βεοδίυ8 ρορυϊυ8 αι] 8011 "Δ ]οη6η1. Τγοπιΐπα, ἰη 
Ιυπηΐηθ νυ ϊῖυ8 ἰυἱ δι δυϊαθηηί, 

17. οἷ ἰῃ Βοπιίῃθ ἴᾳ0 Θχβυ Δ θιηὶ ἰοίδ ἀΐδ, οἱ ἰη ἴυὰ [υδ- 
ἴα οχδ  δθυηίυγ. 

18. Ουοηίᾶπ) ρ]οτία Υἱγίυ 18 ΘΟΓα πὶ ἐπ 68, δὲ ἰῃ ὈΘΏΘΡΙΔ- 
οἷο ἴυο Ἔχδ! Δ υὙ οογα ποϑίγυμῃ. 

19. Ουοῃΐδπι Ὠομμ)ϊηὶ 651 ϑυβοθρίϊο, δὲ βᾶποίὶ 15γϑοὶ γορὶϑ 
ῃοϑέ". 

20, Τυῃο Ἰοσυΐυ8 68 ἰῃ Υἱβίοῃηβ ἢ]115 (υ͵β, οἱ ἀἰϊχίθιϊ : Ῥο- 
81 δἀϊαίϊοτίαπ) δυρογ ροίδηΐοπ), Ἔχ! αυὶ οἰθοίαπι ἀ6 ρορυ]ο 
ΙΏ60. 

21. Ιηγοηὶ ραν βογγυπ) Τηθυη,, ἰῃ πηϊβογοοτα ὰ δαποίδ 
Ὀῃχὶ οὐ πὶ. 

22. Μδῃυβ δηΐη) τη68 Δυχ Δ ἰίαγ οἱ, οἵ Ὀγδοιμί ἢ ΠἸΘΌΓΠΩ 
οοπίοτγίδοὶ( ΘΠ}. 

23. Νοὴ ῥγοβοίοϊ ἰηϊηγίουδ ἰη 60, οἱ ΠΙ[ι18 ἰρ χα 8:18 Ὡδὰ 
δΔρροησί ὨΟΟΘΓΘ οἱ. 
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4.. Καὶ συγκόψω ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ τοὺς ἐχθροὺς 
αὐτοῦ, καὶ τοὺς μισοῦντας αὐτὸν τροπώσομαι. 

45. Καὶ ἡ ἀλήθειά μου χαὶ τὸ ἔλεός μου μετ᾽ αὐτοῦ, 
χαὶ ἐν τῷ ὀνόματί μου ὁψωθήσεται τὸ χέρας αὐτοῦ. 

36. Καὶ θήσομαι ἐν θαλάσσῃ χεῖρα αὐτοῦ, καὶ ἐν 
ποταμοῖς δεξιὰν αὐτοῦ. 

27. Αὐτὸς ἐπιχαλέσεταί με: Πατήρ μου εἰ σὺ, Θεός 
μου χαὶ ἀντιλήπτωρ τῆς σωτηρίας μου. 

28. Κἀγὼ πρωτότοχον θήσομαι αὐτὸν, ὑψηλὸν παρὰ 
τοῖς βασιλεῦσι τῆς γῆς. 

29. Εἷς τὸν αἰῶνα φυλάξω αὐτῷ τὸ ἔλεός μου, καὶ ἣ 
διαθήχη μου πιστὴ αὐτῷ. 

40. Καὶ θήσομαι εἷς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος τὸ σπέρ- 
μα αὐτοῦ, καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ ὡς τὰς ἡμέρας τοῦ οὐ- 
ρανοῦ. 

81. ᾿Εὰν ἐγκαταλίπωσιν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὸν νόμον μου, 
καὶ τοῖς χρίμασί μου μὴ πορευθῶσιν, 

82. ἐὰν τὰ διχαιώματά μου βεδηλώσωσι, χαὶ τὰς 
ἐντολάς μου μὴ φυλάξωσιν. 

88. ἐπισχέψομαι ἐν ῥάδδῳ τὰς ἀνομίας αὐτῶν, χαὶ 
ἐν μάστιξι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. 

84. Τὸ δὲ ἔλεός μου οὐ μὴ διασχεδάσω ἀπ᾽ αὐτοῦ, 
οὐδὲ μὴ ἀδικήσω ἐν τῇ ἀληθείᾳ μου" 

85. οὐδὲ μὴ βεδηλώσω τὴν διαθήχην μου, χαὶ τὰ 
ἐχπορευόμενα διὰ τῶν χειλέων μου οὐ μὴ ἀθετήσω. 

26. Ἅπαξ ὥμοσα ἐν τῷ ἁγίῳ μου, εἰ τῷ Δαυὶδ ψεύ-- 
σομαι" 

87. τὸ σπέρμα αὐτοῦ εἷς τὸν αἰῶνα μενεῖ, 
88, χαὶ ὁ θρόνος αὐτοῦ ὡς ὃ ἥλιος ἐναντίον μου, χαὶ 

ὡς ἡ σελήνη χατηρτισμένη εἷς τὸν αἰῶνα, καὶ ὃ μάρτυς 
ἐν οὐρανῷ πιστός. Διάψαλμα. 

89. Σὺ δὲ ἀπώσω χαὶ ἐξουδένωσας, ἀνεδάλου τὸν 
Χριστόν σου. 

40. Κατέστρεψας τὴν διαθήχην τοῦ δούλου σου, ἐδε-- 
θήλωσας εἰς τὴν γῆν τὸ ἁγίασμα αὐτοῦ. 

41. Καθεῖλες πάντας τοὺς φραγμοὺς αὐτοῦ, ἔθου τὰ 
ὀχυρώματα αὐτοῦ δειλίαν. 

42. Διήρπασαν αὐτὸν πάντες οἷ διοδεύοντες ὁδὸν, 
ἐγενήθη ὄνειδος τοῖς γείτοσιν αὐτοῦ. 

43, “ὝὝψωσας τὴν δεξιὰν τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ, εὔφρανας 
πάντας τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ. 

44. ᾿Ἀπέστρεψας τὴν βοήθειαν τῆς ῥομφαίας αὐτοῦ, 
χαὶ οὖχ ἀντελάδου αὐτοῦ ἐν τῷ πολέμῳ. 

45. Κατέλυσας ἀπὸ καθαρισμοῦ αὐτὸν, τὸν θρόνον 
αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν κατέῤῥαξας. 

46, Ἔσμίχρυνας τὰς ἡμέρας τοῦ θρόνου αὐτοῦ, χα- 
τέχεας αὐτοῦ αἰσχύνην. Διαψαλμα. 

47. ἽΞως πότε, Κύριε, ἀποστρέφη εἰς τέλος, ἐχχαυ- 
θήσεται ὡς πῦρ ἣ ὀργή σου ; 

45. Νινήσθητι τίς ἢ ὑπόστασίς μου" μὴ γὰρ ματαίως 
ἔχτισας πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων; 

49. Τίς ἐστιν ἄνθρωπος ὃς ζήσεται χαὶ οὐχ ὄψεται 
θάνατον, δύσεται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ χειρὸς ἄδου; 
Διάψαλμα. 

δ0. Ποῦ ἐστιν τὰ ἐλέη σου τὰ ἀρχαῖα, Κύριε, ἃ ὥμο- 
σας τῷ Δαυὶδ ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου; 

δι. Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ ὀνειδισμοῦ τῶν δούλων 
σου, οὗ ὑπέσχον ἐν τῷ κόλπῳ μου πολλῶν ἐθνῶν. 

65. Οὗ ὠνείδισαν οἱ ἐχθροί σου, Κύριε, οὗ ὠνείδισαν 
τὸ ἀντάλλαγμα τοῦ Χριστοῦ σου. 

ΨΑΛΜ. ΠΗ͂. 

24. ἘΠ᾿ οοῃοίἀδπ| ἃ (Δο16 ἰρ5[0}8 ἰπ! πη 08 608, οἱ οἀϊρηΐει 
ΘΓ ἰη ἔυρδπι ΘΟὨΥΟΓίδηΙ. 

25. Εἰ γογιίδδ πηθᾶ οἱ πιίβουοογάϊδ τηθ8 οὐτὴ ἴρδο, εἰ ἰῃ 
ΠΟΠΊΪη6 [260 ΘΧΑΙΔὈΪ ΙΓ ΘΟ 608. 

26. Εἰ ροῃᾶπλ) ἰῃ [)δγϊ ΠηΔΗιΠ) 608, οἱ ἰῃ Πυπιλίηίρος 
ἀοχίογδπι 6} 0.8. 

27. ἴρ806 ἱηγοοδϊβ μὴ6 : Ῥαΐδγ "θὺ8 68 ἴυ, δου πεῖ εἰ 
ΒΌΒΟΘΡΙΟΙ 581}}8 τηρῶ. 

28. Εἰ 660 ῥγπιοροηίΐαπη ροηδπὶ ἢΠ0π|, Θχοδίδυπι δρυὰ 
ΓΟΩΘΒ ἴσγγϑο. 

29. ἴὴ δοίδγμυη), ΒΟΥΎΔ ΡΟ {11} πχἰδογοογἀ δῦ τηθδη), οἱ 
(οϑἰδιηθπίιυπη πηθυμ ἤά 616 ἱρεὶ. 

80. Εἰ ροηδι ἰῇ 5: 1} Β6600}} βοηθῶ ο)8, οἱ ἰῃγοηῦτα 
6]8 βίου! ἀἰ65 οὐἱ!. 

31. δὲ ἀστοὶ χαργίης Ἀ}1} ὁ)}ὰ8 Ἰοροπλ τηϑᾶπὶ, οἱ ἰῃ πα ϊεϊε 
τηοὶβ ΠΟ δι θυ δγυογιηΐ, 

.32. δὶ 705} ξΠΠ δ] 00.68 πγ688 ρῥτοίδηδυοείηί, οἱ τηδηάδίδ πιδὰ 
ὨΟη συϑίοἀϊογίηξ, 

33. γ᾽ 00 ἴῃ υἱγῴδ ἰηϊχαϊδία8 δογυμῃ, οἱ ἴῃ ἢδροὶ 
ρΡδοοδίδ θογαπι. 

34. Μιβογοογάϊδπι Ὑ6ΓῸ χθϑηη πο ἀΐβρογζδιηῃ ἃ 60, ποῦ 
ΠΟΟΘΡΟ ἰῃ νου ΐο πηρᾶ : 

35. Ὠ6΄υδ ργοίδηδθο ἰοϑίδπγοηίι ἢ) ΤΏΘ πη, οἴ ΄υ8ο ῃγοῦδ- 
ἀυπὶ ἀ6 Δ} }18 τηρὶβ ποη (δοίδῃ ἰγγί ἃ. 

36. 56η16] υγανὶ ἴῃ δδῃοίο Πη60, 8ὲ αν] τηρηςίᾶγ, 

37. Β6ΙΏΘΗ 6]}0.8 ἰῃ ξοίογηυηι τηδηθὶΐ, 
38. οἱ δοάθβ δ᾽υ8 βἰουΐ 80] ἰῃ οοηδβρθοία τηθ0, οἱ 5ευϊ 

Ἰυμὰ ρεγίδοϊδ ἰῃ δίθγηυμι, οἱ (6515 ἰῃ οὐὐἱὸ Βάοὶἰ8. δία- 
»εαΐπια. 

39. Τὰ Ὑ6ΙῸ ΤΟΡΟ] 51 οἱ βργου δεῖ, ἀϊβίι 1511 ΟὨγίβίυπι 
(αὐτὰ. 

40. Εγογ 81] (65ἰΔηγθπίυπ) βογΥὶ ἰαἱ, ῥγοίδιδϑι ἰῃ (ΟἴΤᾺ 
Βδηο  δίθ οἦυ8. 

41. Ποβίγυχ ϑίΐ ΟἸη6 5 Π)λΟογίδ8 6} 8, Ροϑυϊδίϊ πημηλῖο- 
Ὧ65 6]0.8 [ΟΥ̓ ἀἸΘΏ). 

42. ὈΓΡυσγυηῖ Θυ1} ΟἸΏΠ65 ἰΓΔηΒΘΌΙ 68 Υἱδη, ἰδοίεϑ οὶ 
ΟΡΡΙΟὈεΪυΠ) Υἱοἱ 8 31118. 

48. Ἐχδ!ίδϑιὶ ἀδχίογαμῃ ἱῃὶ μη! ΓῺ 605, ἰεριἰβοδϑοιὶ 
ΟΓΏΉ68 ἰπΙ ΠΙΪ(08 618. ΄ 

44, Αγογί 51} δα)υϊοτίυπι ρ]δά ϊἑ 67}.8, οἱ ΠΟῊ 65 δυχὶ ! δῖ 
οἱ ἰῃ 6110. 

45. Ὠ 5801 νἱϑιϊ θυ πὶ 80 οιηυηάδίίοηθ, δοάθπὶ 688 ἰῃ ἰδε- 
Γδῦλ 0085]. 

46. διηυίεε! ἀΐαδ ξοὰὶβ οἷὰθ, ρογδιά δι δ οοηακίοῃε. 
Ῥὶαρεαϊηια. 

47. Ουουβαυα, ὈὨοπιίηθ, δυογίογβ ἰῃ ἤἥποθη), οχδεάδϑοοὶ 
βἰσαίΐ ἰσῃΐβ ἰγὰ ἴι.8 Ὁ 

48. Μοηιοηίο 4υδ 65[ δ ϑίδηϊἑδ πιο8 : ηυτηφυξὰ οὨΐπὶ 
γ8Π6 οΟηϑ[{{π|5{] ΟΠ 68 ἢ] 08 Ὠοπλΐηυη ἢ 

49, Οιυι!ξθ 681 Ποπιο 4] Υἱνοὶ οἱ βοὴ ν᾽ ἀθὶἱῖ πιογίθῃ, οσαοί 
ΔΗΪΠΊΔΠ) δυ δηλ ἀ6 τηδη ἰηΐοΓὶ ἢ ἰαρξαίπια. 

80, Ὁδὶ βυῃΐ πιϊδογοογάϊδθ ἰυθ8 δηϊΖυς, ᾿οηγίδα, 4083 
ἦυγαδιὶ Πᾶν ἱῃ νογί ἰδῖθ ἴι8 Ὁ 

δί. Μειηρηΐο, Ὀοπιίηθ, ορριοῦυ τὶ! βούυόγυηι ἰπογιτ, 
ᾳυοὰ οοπίϊημ! ἰῃ βἴηιι Πη60 τυ] Ὅγιιπὶ χα ἰ}. 

52. Ουοᾶ ἐχργοδιδυογιηΐ ἱπίπηοὶ ἰυἱ, Ὀοπιηα, ᾳυοὰ 

Θχριοργαυοπιηΐ οομηηυϊδίίο πη] ΟἸ γί 8.} ἰυἱ. 



ῬΟΑΙΝΜ. ΧΟ. 

ε8. Εὐλογητὸς Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα" γένοιτο, γέ- 
νοῖτο. 

-» 

πθ΄. 

Προςευχὴ τοῦ Μωυσῇ, ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ. 

τ. Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν ἐν γενεᾷ χαὶ γε- 
νεᾷ. : 

ᾶ. Πρὸ τοῦ ὄρη γενηθῆναι, χαὶ πλασθῆναι τὴν γῆν 
χαὶ τὴν οἰχουμένην, καὶ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος ἕως τοῦ αἰῶνος 
σὺ εἰ. 

3. Μὴ ἀποστρέψης ἄνθρωπον εἰς ταπείνωσιν, καὶ εἷ- 
πας" ᾿Επιστρέψατες, υἱοὶ ἀνθρώπων. 

ς. Ὅτι χίλια ἔτη ἐν ὀφθαλμοῖς σου, ὡς ἣ ἡμέρα ἡ 
ἐχθὲς ἥτις διῆλθε, χαὶ φυλαχὴ ἐν νυχτί. 

5. Τὰ ἐξουδενώματα αὐτῶν ἔτη ἔσονται. 
6. Τοπρωΐϊ ὡςεὶ χλόη παρέλθοι" τοπρωΐ ἀνθήσαι χαὶ 

παρέλθοι: τὸ ἑσπέρας ἀποπέσοι, σχληρυνθείη καὶ ξη- 
ανθείη. 

γη. Ὅτι ἐξελίπομεν ἐν τῇ ὀργῇ σου, καὶ ἐν τῷ θυμῷ 
σου ἐταράχθημεν. 

8. Ἔθου τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἐνώπιόν σου, ὁ αἰὼν ἡμῶν 
εἰς σμὸν τοῦ προςώπου σου. 

ὦ τοῖν τϑται αἱ ἡμέραι ἡμῶν ἐξέλιπον, καὶ ἐν τῇ 
ὀργῇ σου ἐξελίπομεν. Τὰ ἔτη ἡμῶν ὡς ἀράχνη ἐμελέ- 
τῶν, 

10. αἱ ἡμέραι τῶν ἐτῶν ἡμῶν ἐν αὐτοῖς ἑύδομήχοντα 
ἔτη: ἐὰν δὲ ἐν δυναστείαις, ὀγδοήχοντα ἔτη. χαὶ τὸ 
πλεῖον αὐτῶν χόπος χαὶ πόνος. Ὅτι ἐπῆλθε πραὕτης 
ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ παιδευθησόμεθα. 

11. Τίς γινώσχει τὸ χράτος τῆς ὀργῆς σου, χαὶ ἀπὸ 
τοῦ. ψόδου τοῦ θυμοῦ σου, 

1. ἐξαριθμήσασθαι; Τὴν δεξιάν σου οὕτω γνώρι- 
σον, χαὶ τοὺς πεπαιδευμένους τῇ καρδία ἐν σοφία. 

18. ᾿Επίστρεψον, Κύριε" ἕως πότε; χαὶ παραχλήθητι 
ἐπὶ τοῖς δούλοις σου. 

14. ᾿Ενεπλήσθημεν τοπρωΐϊ τοῦ ἐλέους σου, χαὶ ἠγαλ- 
λιασάμεθα χαὶ εὐφράνθημεν ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις 
ἡμῶν. ᾿ 

1ῦ. Εὐφρανθείημεν ἀνθ᾽ ὧν ἡμερῶν ἐταπείνωσας 
ἡμᾶς, ἐτῶν ὧν εἴδομεν καχά. 

16. Καὶ ἴδε ἐπὶ τοὺς δούλους σου χαὶ ἐπὶ τὰ ἔργα σου, 
χαὶ ὁδήγησον τοὺς υἱοὺς αὐτῶν. 

17η. Καὶ ἔστω ἡ λαμπρότης Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν 
ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν ἡμῶν κατεύθυνον ἐφ᾽ 
ἡμᾶς. 

Αἶνος ὡδῆς τῷ Δαυίδ. 

1. Ὁ κατοιχῶν ἐν βοηθεία τοῦ Ὑψίστου, ἐν σχέπη 
τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσεται. 

4. Ἐρεῖ τῷ Κυρίῳ" Ἀντιλήπτωρ μου εἶ χαὶ κατα- 
φυγή μου, ὃ Θεός μου, ἐλπιῶ ἐπ᾽ αὐτόν. 

8. Ὅτι αὐτὸς ῥύσεταί σε ἐκ παγίδος θηρευτῶν, καὶ 
ἀπὸ λόγου ταραχώδους. 

4. Ἐν τοῖς μεταφρένοις αὐτοῦ ἐπισχιάσει σοι, καὶ 
ὃπὸ τὰς πτέρυγας αὐτοῦ ἐλπιεῖς. 

5. “Ὅπλῳ χυχλώσει σε ἥ ἀλήθεια αὐτοῦ, οὐ φοδη- 
θήση ἀπὸ φόθου νυχτερινοῦ᾽ 
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53. Βοηραϊοίυϑ. Ὠομηίηυβ ἴῃ εοἴογππτα : Βαϊ, ἢδί. 

- 

ΕΧΧΧΙΧ. 

Ονγδίίο Μογυϑὶ, ποιμίη 5 οὶ. 

1. ογμίπα, γοίυρίυγη δοίι5 68 ὩΟΡΪ8 ἰπ βοηογαίίοηθ οἱ 
δοῃογδίίοηθ. 

2. Ῥυϊυβαθδη πηοηί68 ἤογοηΐ, οἱ [ΓΙ ᾶΓΘίΌΓ ἰογγα οἱ ογο δ 
(ογγῶθ, οἷ ἃ 88601110 0840}06 ἰῃ 526] ἰὰ 68. 

3. Ναὰ δγογίδϑ ᾿ιουηΐηο ἰῃ υτα  δίθη, οἱ ἀἰχὶδιὶ : σοη- 
γογ  ἰηΐ, Π}}} Βοιΐπυ}. 

4, Ουοπΐδη) τη] }6 δηηΐ ἰῃ θΟυ} 15 ἰυ 18, ἰδηηαυδηῃ ἀΪ68 [.6- 
8ίο 8 4118 ρΓϑοίοΥ , οἱ ουδίοαϊδ ἴῃ ποοίρ. 

5. Οὐ ῥῖὸ πἰ πο Δ ρθη ἢ Γ οογυτ δῃηὶ ογυπῖ. 
86. Μδη6 8ἰουΐ Πογθᾶ ἰγδηϑθθδαί : πη8η0 Ποτοδῖ οἱ ἰΓδηδοδὶ : 

γΘΒΡΟΓα ἀθοίάδιὶ, ἱπάἀυγοδοδί οἱ δγοϑοδί. 

ἡ. Ουἷὰ ἀοίδοϊηυϑ ἰῃ ἱγὰ ἴπἃ, οἵ ἴῃ [ὈΓΟΓΟ ἴπᾳο ἰυγβαιὶ 
ΒΌΓΙΩΠΒ. 

8. Ῥοδυ δι! ἰηϊχυΐδῖθβ ποβίγδϑ ἰῃ οὐηϑρϑοῖι [00,, 82561}- 
Ἰυμ) ποδίγαμι ἰῃ ᾿Π]ΠυΠππδίίοηδ συϊίυ8 (υἱ. 

9. Ουοῃΐδηλ) ΟΠλη68 ἀΐδ8 ποδίγὶ ἀσίδοογυηί, οἱ ἰῃ ἱγὰ ἴυ8ἃ 

ἀοίοδείμηυδ. Απηὶ ποϑίτὶ δίουὶ ἀγᾶποᾶ πηρὰ α(ΐ δυηΐὶ, 

10. ἀΐο8 ΔηΠΟΙΠΠΣ ὨΟϑίΓΟΓΌΠΙ ἰῃ ἱρϑὶ8β βορίυδρί ἰδ δηηΐ : 
δὶ δυΐδηι ἰη ρμοϊδηϊδίϊυ.8, οοἰοσίηίδ δηπὶ, οἵ 8ΔΠ}}0}}}5 ΘΟΙ 
ἰαδον οἱ ἀοϊογ. Ουοπίδηι δυρογυθηϊ τηδηδυοίυἀ0 Βυρ6Γ ΠΟΒ, 

Θἱ σΟΥΓΙΡΙΘΙΏΓ. 
11. Ουἱδ ποϑοὶϊ ροίοϑίδίοπι ἰγ88 (υδ6, οἱ ργῶϑ ΕἸΠΏΟΓΘ ἰγὰ 

(υᾶ;, 

12. ἀϊηυπιογαᾶτα" Ποχίογδμῃ ἰυδι δὶς ἠοΐδιῃ ἴδο, οἷ δγυἀϊΐ- 
ἴοΒ οογάδ ἴῃ βαρίθηί(ίᾶ. 

13. Οοπγογίοσε, Ποηΐδδ : πβαυδαυοῦ οἱ ἀθργθοδ Ὁ} 18 6ϑῖο 
ΒΌΡΘΙ ΒΕ6ΓΥΟΒ (1108. 

14. ἈορΙεῖΐ 80.Π}}}8 πλδη6 Ὠϊδογ οογάϊα ἴᾳδ, οἴ Θχβυ αν !- 
γγη0.8 οἱ ἀο]οοίαιἑ δυπη08 ἰῃ ομηηΐθιι8 ἀΐθθυβ Ὠοϑίτγὶ 8. 

15. 1,ϑίαιἱ βαπη8 ργὸ αἀΐθθυϑ αυἰθυϑ πο8 Ὠυγη δ ϑί1, 
8ηηΪ8 αιΐϊδυ8 γΥἱαΐπι.8 πηδὶδ. 

16. Εἰ ταϑρίοθ ἰῃ βεγυοϑ ἴυ08 οἱ ἰῃ ορογὰ ἴθ, οἱ αἰτίρα 
ἢ]105 θογυηι. 

17, Εἰ 1 βρ᾿ϊεπάον Ποπἰηὶ δὲ ποϑῖγί ΒΌΡ6Γ Ὧ05, Θἷ ΟροΓὰ 
ΤΩΔΠΌΌ Ὠοδίγαγυτῃ ἀἰγὶβο ΒΌρΡΟΥ ὨΟ8. 

ΧΟ. 

[,μΔὰ οδοίἰοἱ ἰρ8ὶ θαυ α. 

1. Ουἱ μαρϊαΐ ἰῃ δἀϊυίογίο ΑΙ ἰ88ἰ πὶ, ἰῃ ργοίθοιίοηο οὶ 
ΟΟἹἸΣ οομμοΥΔὈ ἰΓ. 

2. Ὀἱοεῖ Ποιηΐῃο : δυϑοθρίογ ΠΘ88 685 οἱ τοίυρία ΤΘΌΏ), 
6.8 60} 8, ΒΡΟΓΔΒΟ ἰῃ 6.1}. 

3. Ουοηίδη ἰρ86 ΠΡΟγαθὶῖ (6 ἀ6 Ἰαχυθο τοπδηίίυ, οἷ ἃ 
ΥΟΓΡῸ ΔβΡ6ΓῸ. ᾿ 

4, Ἰηΐοῦ 8οᾶρυ }88 βυ 88 ΟΡυμι γαῖ (01, οἱ 0} 8118 6}}18 
ΒρΡΟΓΔΌΪ8. 

5, βουΐίο οἰγουπχάδθϊ! (6 γογί(δ8 οὐδ, ποῖν {ἰπη6}}}8 ἃ [ἰ- 
. ΠὩΟΓῸ ΠΟΟίΌΓΙΟ : 
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8. ἀπὸ βέλους πετομένου ἡμέρας, ἀπὸ πράγματος 
διαπορευομένου ἐν σχότει, ἀπὸ συμπτώματος χαὶ δαι- 
μονίου μεσημδρινοῦ. : 

7. Πεσεῖται ἐκ τοῦ χλίτους σου χιλιὰς, χαὶ μυριὰς 
ἐχ δεξιῶν σου πρὸς σὲ δὲ οὐχ ἐγγιεῖ. 

8. Πλὴν τοῖς ὀφθαλμοῖς σου χατανοήσεις, χαὶ ἀντα- 
πόδοσιν ἁμαρτωλῶν ὄψει. 

9. Ὅτι σὺ, Κύριε, ἡ ἐλπίς μου, τὸν Ὕψιστον ἔθου 
χαταφυγήν σου. 

10. Οὐ προςελεύσεται πρὸς σὲ χαχὰ, καὶ μάστιξ οὐχ 
ἐγγιεῖ τῷ σχηνώματί σου. 

τι. Ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περί σου, τοῦ 
διαφυλάξαι σε ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου. 

1. Ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προςκόψης 
πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. 

183. Ἔπ᾽ ἀσπίδα χαὶ βασιλίσχον ἐπιδήσῃ, καὶ κα- 
ταπατήσεις λέοντα χαὶ δράχοντα. 

14. Ὅτι ἐπ᾽ ἐμὲ ἤλπισε. καὶ ῥύσομαι αὐτόν σχε-- 
πάσω αὐτὸν, ὅτι ἔγνω τὸ ὄνομά μου. 

15. Ἐπιχαλέσεται πρὸς εὐ, χαὶ εἰςαχούσομαι αὐτοῦ, 
μετ᾽ αὐτοῦ εἶμι ἐν θλίψει" χαὶ ἐξελοῦμαι αὐτὸν, χαὶ 
δοξάσω αὐτόν. . ᾿ 

16. Μαχρότητι ἡμερῶν ἐμπλήσω αὐτὸν, καὶ δείξω 
αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου. 

Α΄. 

Ι. Ψαλμὸς δῆς εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ σαξδάτου. 

.. ᾿Αγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι τῷ Κυρίῳ, καὶ ψάλ- 
λειν τῷ ὀνόματί σου, ὝὝψιστε. 

8. Τοῦ ἀναγγέλλειν τοπρωΐ τὸ ἔλεός σου, χαὶ τὴν 
ἀλήθειάν σου χατὰ νύχτα, 

4. ἐν δεχαχόρδῳ ψαλτηρίῳ μετ᾽ δῆς ἐν χιθάρα. 
6. Ὅτι εὔφρανάς με, Κύριε, ἐν τῷ ποιήματι σου, 

καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου ἀγαλλιάσομαι. 
6. Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε" σφόδρα 

ἐθαθύνθησαν οἱ διαλογισμοί σου. 
7. ᾿Ανὴρ ἄφρων οὐ γνώσεται, χαὶ ἀσύνετος οὐ συνή- 

σει ταῦτα. 
8. Ἔν τῷ ἀνατεῖλαι τοὺς ἁμαρτωλοὺς ὡςεὶ χόρτον, 

χαὶ διέκυψαν πάντες οἵ Στ κα μνοι τὴν ἀν ων : 
ὅπως ἂν ἐξολοθρευθῶσιν εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος" 

9. σὺ δὲ ὕψιστος εἰς τὸν αἰῶνα, Κύριε. 
το. Ὅτι ἰδοὺ οἱ ἐχθροί σου ἀπολοῦνται, καὶ δια- 

σχορπισθήσονται πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν. 
τι. Καὶ ὑψωθήσεται ὡς μονοχέρωτος τὸ χέρας μου" 

καὶ τὸ γῆράς μου ἐν ἐλέῳ πίονι. 
1. Καὶ ἐπεῖδεν ὃ ὀφθαλμός μου ἐν τοῖς ἐχθροῖς 

μου, καὶ ἐν τοῖς ἐπανισταμένοις ἐπ’ ἐμὲ πονηρευομέ- 
νοις ἀχούσεται τὸ οὖς μου. 

13. Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει, ὡς ἥ χέδρος ἣ ἐν 
τῷ Λιδάνῳ πληθυνθήσεται. 

14. Πεφυτευμένοι ἐν τῷ οἴχῳ Κυρίου, ἐν ταῖς αὐ- 
λαῖς τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐξανθήσουσιν. 

156. Τότε πληθυνθήσονται ἐν γήρει πίονι, χαὶ εὖ- 
παθοῦντες ἔσονται, 

16. τοῦ ἀναγγεῖλαι" ὅτι εὐθὴς Κύριος ὁ Θεός μου, 
χαὶ οὐχ ἔστιν ἀδιχία ἐν αὐτῷ. 

ΨΑΛΜ. 4Α΄. 

6. ἃ βαρί((Δ γοϊδηΐθ γῈῦ θη, ἃ ποροῖϊΐο ῃογδι θυϊδηίο 
ἴη ΓΘμ ὗγ8, ἃ γυΐπᾶ οἱ ἀδοιγοῃΐο στρογ ἀΐ8ῆο0. 

Ὁ 

7. Οδάρηϊ ἃ ἰδίογο ἴυο Π1}16, οἱ ἀσορ τ }}1ὰ ἃ ἀσδχιεγὶβ 

(υ}5 : δὰ (6 δΔιυία πη ὨΟΠ ΔΟρΓΟρΡΙπαυδθυηῖ. 

8. Ὑοτυπηίδιμθη ΟΟ0}}8 (υ͵ἱ8 ΘΟ δἰ ἀογ 8, οἱ γοϊγιθυϊο- 
ΘΠ] ρϑοσδίογυμ Υἱ ἀθ Ὀΐ5. 

9. Ουοηΐδπι ἴᾳ, Ὠοηιίηθ, 5068 ηρᾶ, ΑἸ ἰβοἰηγυπὶ ΡῸ- 
δυ βιϊ γοίασίυπ) (αὐ). 

10. Νοη δοοϑίίθηϊ δὰ ἰθ πηδὶδ,, οἱ Πδρθὶ]υΠ ὨΟῺ Δρργορίη- 
αυδοϊ ἰδίρογηδου]ο ἴυο. 

11. Οὐυοῃΐδηι Δη 6113 δυΐθ τηδηά δ ἀο (6, υἱ ουδιοάίδηϊ 
6 ἰῃ ΟΠ ηἶ 115 Υἱΐβ [υἷ8. 

12. Ιῃ πιδηΐθυ8 10] Θηἱ ἴ6, η6 ᾳυδηᾶο οἴεηάδδ δὰ ἰδρίἀδεη 
Ρθάσδῃ πππΠ. 

13. Βῦρογ δερίοῃ) οἱ 8} ϑοῦυτι δ 0] 18, οἱ οὐπου- 
οδθἷ8 Ἰθοηοπ οἱ ἀγδοοῦθπι. 

14. Ουοῃίδιι ἰῃ Ππ)6 Βρογαυϊί, δὲ Θγι8Πὶ ΘΌΠ) : Ὀγοίοβϑπὶ 

ουπι, φυοηΐδπι ΟΟΡΈ ΟΥ̓ ΠΟΙΘΩ ΠΤ]... 

15. Ιηγοοδϊ, πι6, οἱ ὁρο ὀχδυάϊδῃ) θη), ὁ ᾽ρ80 805) 
ἰη (Πδυϊδϊίοῃδ : οἱ οχίηδη δα, οἱ ρ]ογ βοαθο δου. 

16. Ιοηρίυἀΐηο ἀΐογαπι γρ 6 Ρο θυ, οἱ οβίομπάδηι 1} 
88] 8 Γ6 Ἰηρυ}. 

ΧΟΙ͂. 

Ι. ῬΕΔΙῸ 8 σδηίἰοἱ ἴῃ ἀἷδ δ υ δ δῖ. 

2. Βοηυπὴ 6δἱ οοηβίεογὶ Ποχηΐηο, οἱ Ὀ5Ά] ΘΓ ποπλἰηὶΐ ἴυ0, 
ΑἸ Εἰββίπλθ. 

3. Αα δηπυηίϊδηδιυπι Γ.Δ}6 Πιἰϑογ οὐγάϊδη ἴυδηι, οἱ τατὶ- 
ἰδίοῃη ἰυ8Π} ρ6Γ ποοίριῃ, 

4, ἴῃ ἀδοδομογὰο ρβϑιογὶο οὔτ οδηίοο ἴῃ οἰ Πᾶγϑ. 
5. Ουΐὰ ἀοϊοοϊδοί! πη6, Ὠοπρίπα, ἰη δοίυγα ἴυᾶ, οἱ ἰῶ 

ορογίθυϑ ηϑηυσπι ἰυδγυπὶ Θχβυ 800. 
6. Οὐυδῆὶ πηδσηϊβοδία βυηΐ Ορογὰ ἰυ8, ΠοΠλίῃθ : ηἰπιὶβ 

Ργοζιπάρο δοίδο ϑυπί οορὶδιϊοΠ68 ἴυ8. 

7. Ὑὶν ἱπιργυάθηϑ πο σορποβορί, θὲ δἰ} {π8 Ὡοη ἱπίο} ἰροὶ 
ἢ866. 

8. Ουπὶ ὀχοῦΐ (ποῦ ηἰ μϑοσδίογοϑ ϑίουϊ ἰηυτη, οἱ ἀρρᾶ- 
ΤΌΘΓΙΐ ΟἸη68 Ταὶ ΟΡΟΓΔηΐῸΓ ἰηἰαυϊδίοιη. ἱ ἰπϊογοδηΐ ἰῃ 
ΒΕΘΟΌΪΈΠΙ 5866 0}} : : 

9. ἴα δυΐδπ) 81 5531Π|018 'ῃ δοίογηυ πη), οι Πα. 

10. Ουοιπέδηι 6006 ἰπίαιίοἱ ἰυἱ ρογδυπί, οἱ ἀἰϑρογξοηίυγ 
ΟἸΏη68 4αυἱ ορογαηίυγ ἰηἰχυϊ δίρη. 

{1. Εἰ Θχδ  δθΠυγ 5ἰουΐ πη οΟΥ 8 οογπὰ πηθυῇ), αἱ 5686- 
οἴ π168 ἴῃ πηϑογοογάϊᾶ ὑγογὶ!. 

12. Εἰ γϑϑροχὶὶ οου 8 πηθα8 ἱπ ἰηἰΠιϊοἶ8 πη68, οἷ ἰῃ εἷξ 
αυἱ ἱηβδυγρυπί ἴῃ τὴ6 τ} σηδη 05 δυάϊοί δυγὶβ τη68. 

13. ψυδίυβ δίουϊ μδ]πλ8 Πογθθῖ!, υοϊαΐ ὀθάγυβ 88 ἰῃ 1,1- 
Ὁδπο οδὲ λυ 0} Δ 0} Ὁ. 

{4. ΡΙ]δηίδιϊ ἰῃ ἀοιηο Ὠοιαΐηϊ, ἰῃ δἰγὶ 8 [οἱ Ὡοδίγὶ θοῦθ- 
θυηί. 

15. Τυῃὸ Ὠγ0} Εἰ ρ} Δ ΩΣ ἴῃ βοηθοί Ὀθογὶ, δὲ ΓδηΌ ]}]} 
ογπηΐ, 

6. υἱ δηηυηιίοηϊ : συοπίδηι Γεοῖα8 Ὠοϊιίουδ θυ 8 πο, 
οἱ ηοῇ 68[ ἰηἰαυ 85 ἰῃ 60. 



ΡΘΑΙΜ. 

48. 

Εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ προσαδδάτου, ὅτε κατώκισται ἡ γῆ; 
αἷνος ὡδῆς τῷ Δαυίδ, 

1. Ὃ Κύριος ἐδασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο" 
ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περιεζώσατο. Καὶ γὰρ 
ἐστερέωσε τὴν οἰχουμένην, ἥτις οὐ σαλευθήσεται. 

: οἷ Ἕτοιμος ὃ θρόνος σου ἀπὸ τότε, ἀπὸ τοῦ αἰῶνος 
σὺ εἰ. 

8, Ἐπῆραν οἱ ποταμοὶ, Κύριε, ἐπῆραν οἵ ποταμοὶ 
φωνὰς αὐτῶν, 

4. ἀπὸ φωνῶν ὑδάτων πολλῶν. Θαυμαστοὶ οἷ με-- 
τεωρισμοὶ τῆς θαλάσσης" θαυμαστὸς ἐν ὑψηλοῖς ὁ Κύ- 
ρίος. 

6. Τὰ μαρτύριά σου ἐπιστώθησαν σφόδρα " τῷ οἴχῳ 
σου πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς μαχρότητα ἡμερῶν. 

ἐτ'. 

Ψαλμὸς τῷ Δαυὶδ τετράδι σαδδάτου. 

1. Θεὸς ἐχδικήσεων Κύριος, δ Θεὸς ἐχδικήσεων 
ἐπαῤῥησιάσατο. 

4. Ὑψώθητι, ὃ χρίνων τὴν γῆν, ἀπόδος ἀνταπόδοσιν 
τοῖς ὑπερηφάνοις. 

8. Ἕως πότε ἁμαρτωλοὶ, Κύριε, ἕως πότε ἅμαρ- 
τωλοὶ χαυχήσονται:; 

4. Φθέγξονται χαὶ λαλήσουσιν ἀδιχίαν, λαλήσουσι 
πάντες οἷ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν. 

ὅ. Τὸν δικόν σου, Κύριε, ἐταπείνωσαν, χαὶ τὴν 
χληρονομίαν σου ἐχάχωσαν. 

6. Χήραν καὶ ὀρφανὸν ἀπέχτειναν, χαὶ προςήλυτον 
ἐφόνευσαν. 

η. Καὶ εἶπαν: Οὐχ ὄψεται Κύριος, οὐδὲ συνήσει ὃ 
Θεὸς τοῦ Ἰαχώδ. 

8. Σύνετε δὴ, ἄφρονες ἐν τῷ λαῷ χαὶ μωροὶ, ποτὲ 
φρονήσατε. 

9. Ὁ φυτεύσας τὸ οὕς οὐχὶ ἀχούει, ἢ ὃ πλάσας τὸν 
ὀφθαλμὸν οὐχὶ κατανοεῖ; 

10. Ὁ παιδεύων ἔθνη οὐχὶ ἐλέγξει, ὁ διδάσχων 
ἄνθρωπον γνῶσιν; 

11. Κύριος γινώσχει τοὺς διαλογισμοὺς τῶν ἀνθρώ- 
πων, ὅτι εἰσὶ μάταιοι. 

12. Μαχάριος ὃ ἄνθρωπος ὃν ἂν σὺ παιδεύσης, Κύ- 
ριε, καὶ ἐχ τοῦ νόμου σου διδάξῃς αὐτόν. 

13. Τοῦ πραύναι αὐτῷ ἀφ᾽ ἡμερῶν πονηρῶν, ἕως 
οὗ ὀρυγῇ τῷ ἁμαρτωλῷ βόθρος. 

14. Ὅτι οὖχ ἀπώσεται Κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ, χαὶ 
τὴν χληρονομίαν αὐτοῦ οὐχ ἐγχαταλείψει. 

ι6. Ἕως οὗ δικαιοσύνη ἐπιστρέψη εἰς χρίσιν, καὶ 
ἐχόμενοι αὐτῆς πάντες οἱ εὐθεῖς τῇ καρδία. Διάψαλμα. 

16. Τίς ἀναστήσεταί μοι ἐπὶ πονηρευομένους, ἢ τίς 
ἘΝ Ἐ  ΕΞΈΊΕΕΤΕ, μοι ἐπὶ τοὺς ἐργαζομένους τὴν ἀνο- 
μίαν; 

17. Εἰ μὴ ὅτι Κύριος ἐδοήθησέ μοι, παραύραχὺ 
παρῴχησε τῷ ἅδη ἣ ψυχή μου. 

185. Εἰ ἔλεγον: Σεσάλευται ὁ ποῦς μου, τὸ ἔλεός 
σον, Κύριε, ἐξοήθει μοι. 

γΕτυ8 ΤΕΞΤΑΜΕΝΤΟΝ. --- "]. 
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ΧΟΙΠ. 

ἴω ἀἰα δηΐθ βδυθδίυτω, φυδηάο [μη 818 οδὶ ἰοΥΤδ, ἰΔ}5 σδηί οὶ 

[ρ8] θανὶά. 

1. Ῥοιηίηυϑ τορηδυϊῖ, ἀδοογοῖ ἰηάυϊξ : ἱπά αἱ! Ὠοχηϊηυβ 

ἰουττ ἀϊπριη οἱ ργεοηχὶΐ 86. Εἰδηΐπ) γηηδυὶῖ ΟΥ̓ΡΟΠ ἴογγϑο, 
αυΐ θη ΘΟΠΟΥΘ Ϊυγ. 

2. Ῥαγαίδ 8665 (08 ὁχ ἴυης, ἃ 8ξ5ου]ο ἴθ) 68. 

3. ΕΠἸονδυθγυηὶ Πυπ)ίηδ, Ποιηΐηθ, οἰογανυογαηί Πυηλίηδ 
γΟ068 5088, 

ή, ἃ γοοίθυ8 δαυδιθπι λυ] άγυμ. ΜίγδθἾ}68 οἰ ἢ 68 
Γηδλγίβ : τη γ8 0} }}18 ἰῃ Χο 5185 ΠΟΙ ΪΏ}8. 

5. Τοβιίπηοηΐᾶ ἴυδ ογοα ἃ ἰαοίδ βυηΐ ΠἰΠΐ5 : αὐ ἰ08Π| 
ἀροοί βδηοιβοδίίο, Ποπηῖηθ, ἰη ἰοηρὶ(υἀϊποπ) αἀἰογυηι. 

ΧΟΙΙ, 

ῬΒΔΙΓΩῸ5 ἰρ5ὶ αν χυδγίδ βαρ αί!. 

1. Ῥουϑβ υἱοηυπὶ Ὠοιηίηυβ, Π 608 υἱιοηππὶ Πάἀσδηίον ορὶϊ. 

2. Ἐχδιίδγο, αυὶ ἡ ϊο88 ἰοτταπι, τρὰάο τοί υ {ἰυῆθτη 
" ΒΌΡΘΓΙ8. ᾿ 

3. Ὀϑαύθαυο μεοοδίογοβ, ὨΟΏλΪΠ6., 0516 00 ροοοδίογοϑ 
σοι δυηίυγῦ 

4, ἘΠαδυηίυγ οἱ Ιοφυσηίυν ἰπἰαυϊ ἴδῃ), Ἰοαυ ῃυΓ ΟἸη6Β 
60] ΟροΥγΔη ἱπ} 05{{1 81. 

ὅ. Ροφρυΐϊυπὶ ἰυυπη, Ποπλίηθ, υμ) ]ἑανογυηςὶ, οἱ Ἰιορογοαϊ- 
ἰδίθῃ) (.08ΠπΔ ὙΘΧΑΥΘΓΠηΐ. 

6. Υἱάμυδπι οἱ ρυρ  ]Πυπ ἰπἰογίδοογυηϊ, οἱ ργοβοϊγίυπι οὁ0- 
οἰἀογαυηΐ. . 

7. Εἰ ἀϊχαγυηΐ : Νοη Υἱἀθϊ: Ποπηίηυβ, ποααθ ἰη 6} σοὶ 
Ὠου8 ΨὍ00}. 

8. 1.6] ἰσὶ [6 πυης,, ἱποὶρίθηίοθ ἰὴ ρόρυ]ὶο οἱ βίυ 1, 8]}- 
αυδηᾶο 8δρ 6. 

9. Ουὶ ρῥἰδηίαν!! δ γοπ που δυάϊΐ, δυῖ φυὶ ἤηχὶ! ΟΟΟ]0Π) 
ὨΟῺ Οὐηβίἀοτγαῖ" 

10. Ουΐ ἀγιιαϊξ σοηίοβ ποὴ δγρυθῖὶ, φυὶ ἀοοοὶ Ποιηΐῃθηη 
8016} 181 ὃ 

{1. οπηίηυϑ δ0ἰῖ οορ δίϊο 68 Ποπηηαπι, φιιοηΐδη) νὰ δ 
βυηῖ. 

. 14. Βοδῖυβ πΌπΙΟ ΌΘ 1 ἰὰ ογυάΐογὶβ, Ὠοιηΐηθ, οἱ ὁχ ἰοῶ8 
(08 ἀοουογ 8 ΘΠ]. 

13. ὔὔἵἱ τ ἶζο8 διὰ ἃ ἀἰθθυ8 Π28}18, ἀοηθο (οαΐδίαΓ ρ60- 

οδίοτί (ουθᾶ. Σ 

14. Ουἱἷά ποη γορο οί Ὀσηγίηθ8 ρ] ΘΟ ΘΙ βιι8η), οἱ ᾿δογοαϊ- 
(ἴδῃ) δυδιη Ποὴ ἀσγοὶ!ηαυοί. 

15. Ουοδάυ54π86 υ.8{{{|{4 οοηγογίδίυγ ἰη ̓ υἀϊοίυηι, οἱ ̓ υχῖδ 
1Π|ὰπὶ οἴηποϑ αὶ γοοῖο ϑυηϊ οογά6. δ ίαρϑδαίπια. 

16. Ουΐβ οχϑυγροῖ εἰ δάνογδυβ πιΔ᾽ ἰσηδηίθθ, δυΐ 4115 

βίδὶ᾿ πιοουη δάνογδαβ ὁρογδηΐθϑ ἱπίυ  δίδιη ἢ 

17. Νί8ὶ φυΐα οιηίηυβ δάΐυν!ϊ πι6, ρᾶυ]ο πηίῃηυδ ΠΑΡ 85- 

86ῖ ἰηῃ ἰῃί ΓΟ δηϊπιδ Π1θ8. 

(8. 51 ἀϊοοῦδιη : Μοίυβ 6ϑὲ ρ68 ΠΊ618, ΠλϊϑοΠ οογαΐδ ἰθ8, 
Βοπηίης δαϊυναραὶ ΠΟ. 

ι᾿ 
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19. Κύριε, χατὰ τὸ πλῆθος τῶν ὀδυνῶν μου ἐν τῇ 
καρδίᾳ μου, αἱ παραχλήσεις σου ἠγάπησαν τὴν ψυ- 
χήν μου. 

40. Μὴ συμπροςέσται σοι θρόνος ἀνομίας, ὃ πλάσ- 
σων χόπον ἐπὶ προςταγματι. 

“1. Θηρεύσουσιν ἐπὶ ψυχὴν δικαίου, καὶ αἷμα ἀθῷον 
χαταδιχάσονται. 

25. Καὶ ἐγένετό μοι Κύριος εἰς χαταφυγὴν, χαὶ ὁ 
Θεός μου εἰς βοηθὸν ἐλπίδος μου. 

28. Καὶ ἀποδώσει αὐτοῖς τὴν ἀνομίαν αὐτῶν, καὶ 
τὴν πονηρίαν αὐτῶν" ἀφανιεῖ αὐτοὺς Κύριος ὁ Θεὸς 
ἡμῶν. 

{Δ΄. 

Αἶνος ὡδῆς τῶ Δαυίδ, 

1. Δεῦτε, ἀγαλλιασόμεθα τῷ Κυρίῳ, ἀλαλάξωμεν 
τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρι ἡυῶν. 

Ἂ“, ὴ Ὁ ὃ ; ἄς πρπῖτο 

ς. ΠΙροφθάσωμεν τὸ ΑΙ ΜΙΩΝ αὐτοῦ ἐν ἐξομολο- 
γήσει, χαὶ ἐν Του ἀλαλάξωμεν αὐτῷ. 

Υῇ , ΔΙ 8. Ὅτι Θε μέγας Κύριος, καὶ βασιλεὺς μέγας 
ἐπὶ πάντας τοὺς θεούς. 

4. Ὅτι οὐχ ἀπώσεται Κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ, ὅτι 
ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ τὰ πέρατα τῆς γῆς, καὶ τὰ ὕψη τῶν' 
ὀρέων αὐτοῦ ἐστιν. 

6. Ὅτι αὐτοῦ ἐστιν ἣ θάλασσα χαὶ αὐτὸς ἐποίησεν 
αὐτὴν, καὶ τὴν ξηρὰν αἵ χεῖρες αὐτοῦ ἔπλασαν. 

68. Δεῦτε, προςχυνήσωμεν χαὶ προςπέσωμεν αὐτῷ" 
χαὶ χλαύσωμεν ἐναντίον Κυρίου τοῦ ποιήσαντος ἡμᾶς. 

η. Ὅτι αὐτός ἐστιν ὃ Θεὸς ἡμῶν, καὶ ἡμεῖς λαὸς 
νομῆς αὐτοῦ, καὶ πρόδατα χειρὸς αὐτοῦ. 

8. Σήμερον ἐὰν τὴν φωνῆς αὐτοῦ ἀχούσητε, μὴ 
σχληρύνητε τὰς χαρδίας ὑμῶν, ὡς ἐν τῷ παραπιχρα- 
σμῷ κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ πιχρασμοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ, 

9. οὗ ἐπείρασάν με οἱ πατέρες ὑμῶν. ᾿Ἐδοχίμασαν 
καὶ εἶδον τὰ ἔργα μου. 

10θ. Τεσσαράχοντα ἔτη προςώχθισα τῇ γενεᾶ ἐχείνη, 
χαὶ εἶπα. ᾿Αεὶ πλανῶνται τῇ καρδία, 

1. χαὶ αὐτοὶ οὐχ ἔγνωσαν τὰς δὲούς μου. Ὡς 
ὥμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου, εἰ εἰςελεύσονται εἰς τὴν χατά- 
παυσίν μου. 

Ε΄. 
μ τ . , 4 4 ᾿ ’ ᾿ ᾿ - ὅτε ὁ οἶκος ὠχοδόμηται μετὰ τὴν αἰχμαλωσίαν, ὠὡδὴ τῷ 

Δαυίδ, 

αἰ Ἄσατε τῷ Κυρίῳ ᾷἄσμα καινὸν, ἄσατε τῷ Κυρίῳ, 
πᾶσα ἢ γῆ, 

2. ἄσατε τῷ Κυρίῳ, εὐλογήσατε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 
εὐαγγελίζεσθε ἡμέραν ἐξ ἡμέρας τὸ σωτήριον αὐτοῦ. 

3, Ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσι τὴν δόξαν αὐτοῦ, ἐν 
πᾶσι τοῖς λαοῖς τὰ θαυμάσια αὐτοῦ. 

4. Ὅτι μέγας Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα, φοόε- 
Οὐς ἐστιν ἐπὶ πάντας τοὺς θεούς. 

6. Ὅτι πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμόνια, δ᾽ δὲ 
Κύριος τοὺς οὐρανοὺς ἐποίησεν. 

6. ᾿Εξομολόγησις χαὶ ὡραιότης ἐνώπιον αὐτοῦ , 
ἁγιωσύνη χαὶ μεγαλοπρέπεια ἐν τῷ ἁγιάσματι αὐτοῦ. 

7. ᾿Ἐνέγχατε τῷ Κυρίῳ, αἱ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν, ἐνέγ- 
χατε τῷ Κυρίῳ δόξαν χαὶ τιμήν" 

ΨΑΛΝ. ζΕ". 

19. ᾿οηγίηα, βοουηᾶππ) τ] υἀΐη6 Ππ ἀἀΟΪΟΓΌΙΩ ΣηΘΟΓΌΠῚ 
ἰηῃ οογδ χηθ0, ΘΟῃΒοϊ δ Οη68 ἰα" ἀἰαχογυηὶ δ )3}}) τ θδ πη. 

20. Νιμηχυϊὰ δΔἀδωτοῦὶξ {{0] 6668 ἰηϊχυ (δι (8, ἰΟγπλδῃς 
ἰΔΡογθηλ ἰῃ ρμγδοσρίο 9 

21. Οδρίδθυηϊ ἰῃ δηϊη)δῦ ἰυδι}, οἱ βδηρυίηθπι ἱπηοο Π- 
ἴσπη ΘΟΠἀριηδιηΐ. 

22. ΕΠ (Δεῖυϑ 6Θϑὲ ἡ Βοπιηι8 ἰῃ τοίυρίυμι, οἱ Ὠδυ9 
ΤῆΘῸ5 ἰῃ δα)υϊογίΠ) βραὶ πιθϑο. 

23. Εἰ τοἀδοί 1}}18 ἐπ" χυϊδίοπη ρϑογυπι, οἱ πῃδ ἴδηι 60- 
ΤΩ : ἀϊθρογασί {|108 Ποιϊηΐηι18 Πδυ8 Ὠοδίσυ. 

ΧΟΙ͂Ν. 

1,Δὰβ οδηίὶεὶ ἱρ8ὶ Ὠαυϊὰ. 

1. Ὑορῖίο, οχϑυ θη) Ποπλίιο, 0608 [60 88] υἱατὶ 
Ὠοδίτο. 

2. ῬγΩΥ ἢἰϑηγυ8 Δοΐ6 ἢ} 6}0}5 ἱπ σοηίοβϑίοηθ, οἱ ἰῇ ῃ88]- 
Π)Ϊ8 10] ΟΠ. 115 οἱ. 

3. Οὐοι δηλ Ὠ608 πηᾶρηϊ8 Ὠοηλίημ8, οἱ ΓΟΧ ΔΘ Π5 5ΌροΓ 
ΟΙΠ68 ἀ608. 

4, Ουομῃίδηη ἢοη τ ρο οἱ Ὠοπιίηυβ οἰοθοηὶ βύδιη, 4υ0- 
ὨΐδΠ) ἴῃ ΠηΔΏ1 6}118 ἤπ65 ἰοΓΓδ, οἱ Δ {ἰ{ἀ66 τηοηϊίαπι ἱρ- 
δὶυ8 βυηῖ, 

5. Ουοῃΐδηι ᾿ρ8111.5 6δὲ πηᾶγὸ οἱ ἰρβα (βοἰΐ ΠΠπἀ, οἱ γι ἀδῃν 
Π181115 6}08 ἰοΓᾶγογυηΐ. 

6. Ὑοη 6, δαογοπηι8 οἱ ργοοϊἀΔηι8 οἱ : δἱ μ᾽ ογθπλ8 δηίο 

Βοιηΐϊηπῃ 40} δοἰῖ 05. 

7. Θυοπίδηι 'μ86 οδ[ Ὠδυβ ποδίοῦ, 208 διιΐθι ΡΟρι}05 
ρμάβομπδ" 6}18., Οἱ ΟΥ̓ΘΒ ΤΠ] ΠῚ1Β α͵18. 

8. Ηοαϊΐδα 8ὶ γοσθη 6}08 δι ογ ἶ8., ΠΟΙ 6 ΟἸἀΌΓΑΓΟ σογάἃ 
γοϑίγα, ϑίουΐ ἰὴ ὀχδοογθαίίοπα βοουηάυπι ἀΐοη) ἰοηίδίἰοηὶς 
ἴῃ ἀρβογίο, 

9. υδὶ ἰοηίδνογιηῖ Π|6 ραΐῖγοβ υὙρδϑίγὶ. Ῥυοθδνοσυηὶ οἱ 
υΥἱάογυπῖ ορεγᾶ πιο. 

10. Ουδαγαρσίδ ΔΠη18 ΟἸδη86 [ὶ σοπογαιοηὶ ἢ}, οἱ ἀϊχὶ: 
ΘΘΙΏΡΟΓ ογγδηὶ οογάθ, 

11. οἱ ἰρβϑὶ ποὴ Ἵορῃουοευηῖ υἱδ8 χηθ88. δου [πγᾶνὶ ἴῃ 
ἶγᾶ Πη68, 8] ἱπἰγοίθυπὲ ἴῃ γοαιίθι) Ὠγθδῃ. 

ΧΟΥ͂. 

Ουδηάο ἀοπηυ8 τοἀ σα ίυν ροβὶ σἀριϊν ἰδίοτη. ἐδητίουπι 

ἱρβδὶ θανά. 

1. Οδηίδίε Ποπιίηο οἀηίίουπη πογαπι, οδηίδίο Ποιιΐπο, 
ΟΙΏΠΪ8 ἰογτᾶ, 

2. οδῃίδία Ὠοπηίπο, Ὀοηραϊοἰ(6 Ὠοηδη 6}08, Ὀδὴ6 πιηϊδῖα 

ἀθ ἀΐκ 'π ἀΐοπη δα υἱᾶγο οὐιβ. 
3. Απηϊηίίαῖα ἰῃ σοη(ἰ 8 αἱογίδηι 6}8, πῃ οπληΐ 8 ρο- 

Ρ.ΠῚ58 Γαΐ γα Ὁ 114 6}08. 

ἡ, Ουοηίδιη πιᾶβηι5 Ποηγίη8 οἱ Ἰαυ 44 0}}}8 ηἰπικὶς,, ἰουτί- 
ὈΠ15 δὲ ΘΌΡΟΙ ΟΠ] η65 ἀθ08. 

5. Οὐυοπίδπη ΟἸ]η68 αἰΐ σοηϊἰυπὶ ἀδρπιοπία, Ὠοπιίηι5 δὺ- 
ἴοηι οα]ο05 [δεἰξ. 

6. Οοηίοβδίο οἱ μι} ΟΠ γί40 ἴῃ σοπδροϑοίΐυ 6705, 5Δηοί 85 
οἱ πηδρηϊΠορηἶα ἰη 88ΔηςἰΠσδίΐοη6 6] 08. 

7. Αἴδογία θομλίηο, ραϊγίδο σοη(ίαπι, αἴϊεγίο Ὠοπηΐηο ρ0- 
τίδηι δ( ΠΟΠΟΓΟΙΙ : 



ΡῬΘΑΙΜ. 

8. ἐνέγχατε τῷ Κυρίῳ δόξαν ὀνόματι αὐτοῦ, ἄρατε 
θυσίας χαὶ εἰςπορεύεσθε εἰς τὰς αὐλὰς αὐτοῦ. 

9. Προςχυνήσατε τῷ Κυρίῳ ἐν αὐλῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ, 
σαλευθήτω ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ πᾶσα ἣ γῆ. 

10. Εἴπατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν: Ὃ Κύριος ἐδασίλευσε, 
χαὶ γὰρ κατώρθωσε τὴν οἰχουμένην, ἥτις οὐ σαλευθή- 
σεται᾿ χρινεῖ λαοὺς ἐν εὐθύτητι. : 

1. Εὐφραινέσθωσαν οἷ οὐρανοὶ καὶ ἀγαλλιάσθω ἥ 
Υἢ, σαλευθήτω ἢ θάλασσα χαὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς. 

15. Χαρήσεται τὰ πεδία χαὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς" 
τότε ἀγαλλιάσονται πάντα τὰ ξύλα τοῦ δρυμοῦ 

13, πρὸ προςτώπου τοῦ Κυρίου, ὅτι ἔρχεται, ὅτι 
ἔρχεται χρῖναι τὴν γῆν. Κρινεῖ τὴν ἐρέλελθν ἐν δι- 
χαιοσύνη, χαὶ λαοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ αὐτοῦ. 

(ς΄. 

Τῷ Δαυὶδ', ὅτε ἡ γῇ αὐτοῦ χαθίσταται, 

τι. Ὁ Κύριος ἐδασίλευσεν, ἀγαλλιάσθω ἥ γῆ; εὖ - 
φρανθήτωσαν νῆσοι πολλαί. 

ἃ. Νεφέλη χαὶ γνόφος χύχλῳ αὐτοῦ, διχαιοσύνη 
χαὶ χρίμα κατόρθωσις τοῦ θρόνου αὐτοῦ. 

8. Πῦρ ἐναντίον αὐτοῦ προπορεύσεται, καὶ φλογιεῖ 
χύχλῳ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ. 

4, ἔφαναν αἵ ἀστραπαὶ αὐτοῦ τῇ οἰκουμένη, εἶδε 
καὶ ἐσαλεύθη ἣ γῆ. 

5. Τὰ ὄρη ὡςεὶ χηρὸς ἐτάχησαν ἀπὸ προςώπου Κυ- 
ρίου, ἀπὸ προςώπου Κυρίου πάσης τῆς γῆς. 

6. Ἀνήγγειλαν οἱ οὐρανοὶ τὴν διχαιοσύνην αὐτοῦ, 
χαὶ εἴδοσαν πάντες οἱ λαοὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ. 

7. Αἰσχυνθήτωσαν πάντες οἱ προςκυνοῦντες τοῖς 
γλυπτοῖς, οἵ ἐγχαυχώμενοι ἐν τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν. 
Προςκυνήσατε αὐτῷ, πάντες ἄγγελοι αὐτοῦ. 

8. Ἤχουσε χαὶ εὐφράνθη Σιὼν, χαὶ ἠγαλλιάσαντο 
αἷ θυγατέρες τῆς Ἰουδαίας, ἕνεχεν τῶν χριμάτων σου, 
Κύριε. 

9. Ὅτι σὺ εἴ Κύριος ὃ ὕψιστος ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν, 
σφόδρα ὑπερυψώθης ὑπὲρ πάντας τοὺς θεούς. 

10. Οἱ ἀγαπῶντες τὸν Κύριον, μισεῖτε πονηρόν. 
Φυλάσσει Κύριος τὰς ψυχὰς τῶν ὁσίων αὐτοῦ, ἐχ χει- 
ρὸς ἁμαρτωλῶν ῥύσεται αὐτούς. 

11. Φῶς ἀνέτειλε τῷ δικαίῳ, χαὶ τοῖς εὐθέσι τῇ 
χαρδία εὐφροσύνη. 

15. Εὐφράνθητε, δίκαιοι, ἐν τῷ Κυρίῳ " καὶ ἐξομο- 
λογεῖσθε τῇ μνήμη τῆς ἁγιωσύνης αὐτοῦ. 

{1. 

Ψαλμὸς τῷ Δαυίδ, 

ι. ἴλσατε τῷ Κυρίῳ ἄσμα καινὸν, ὅτι θαυμαστὰ 
ἐποίησεν ὃ Κύριος - ἔσωσεν αὐτῷ ἡ δεξιὰ αὐτοῦ, καὶ ὃ 
βραχίων ὁ ἅγιος αὐτοῦ. 

2. ᾿Ἐγνώρισε Κύριος τὸ σωτήριον αὐτοῦ, ἐναντίον 
τῶν ἐθνῶν ἀπεχάλυψε τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ. 

8 ᾿Ἐμνήσθη τοῦ ἔλέους αὐτοῦ τῷ Ἰαχὼδ, χαὶ τῆς 
ἀληθείας αὐτοῦ τῷ οἴχω Ἰσραήλ. Εἴδοσαν πάντα τὰ 
πέρατα τῆς γῆς τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 

4. ᾿Ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ, πᾶσα ἧ γῆ, ἄσατε καὶ 
ἀγαλλιᾶσθε καὶ ψάλατε. ' 

ΧΑΥΙΠΙ. 163 

8. αἴϊογί Ποχηΐπο ρ]ογίδηι Ὠοιΐηὶ οὐυ8, [0116 μοβίϊδϑ οἱ 
ἰηϊγο 6 ἴῃ αἰτία 6᾽ 8. 

9. Αἀοτδία Ὠοιμηίπιη ἰη [110 δδηοίο 6]0 8, ΟΟΙΓΟΥΘΔΙΓ 
ἃ ἴλοίΘ 6᾽ 08 ὉΠ ΟΓΒ ἃ ἰοΓΓᾶ. 

10. δ ἰῃ σοηίθυβ : Ποηγπ118 ΓΟρπαΥϊί, οἰθη τ (ΟΓ- 
Γοχὶ ΟΥ̓ 6 ἢ) ἰοΥΓΩΡ, 4 ΠΟῊ ΘΟ ΠΟΥ ΟἸ) ἴπΓ : ἡ] Δ} ροριι- 
ἰο8 πῃ διαυϊίδίο. ᾿ 

11. 1φοϊοηΐυν οοἿὶ οἱ ὀχϑυ οὶ ἴογγα,, ΘΟ ΠΟΥ Οδί ἘΓ ὨΔΓΟ 
οἱ ρἰδηϊυάο 6}085. 

12. Θδιάοθυηί οδιηρὶ οἱ οἠμηΐᾶ αιιδὲ ἰῃ οἷδ βδυπί : ἴυῃς 
Θχϑυ  δυηΐ ομληΐδ ᾿ἰσηᾶ ΒΥ ΓΥγ85 

3. διηηία (δείοιῃ Ποῃηΐ, φυοηίδιμ νϑηϊΐ, ΄συοῃίαπι τοηὶϊ 
7υασΐίοαγα ἰοῖταμ). δ ϊο8}}}} ΟΥ̓ δ ηι ἸΟΓΓδ ἰῃ δοαυ δία, οἱ ρο- 
Ρυϊος ἱπ γογ δῖα ϑιιᾶ. 

ΧΟΥ͂Ἱ!. 

Ιρ8] θανὶἃ, ουτὴ ἰογγὰ ο[9 οοηϑἤί(αϊ 65. 

1. Ῥομλίηυδ γορηᾶυὶϊζ, οχϑυϊίοί ἰοτα, Ἰαἰθηΐυγ ἰῃϑυ]α: 
ΓΔ 186. : 

4. ΝΌ} 65 οἱ οδΔ]σο ἰῃ εἰγουϊία ο͵08, 514 αἱ )υάϊολι πὶ 
ἀϊγοοίίο 6615 ο͵ι8. 

3. Ιρηΐἷ5 δηία ἱρϑυπὶ ργω δι, αἱ ἰῃΠαηπηδῦϊ! ἴῃ αἰγου 
ἰηἸΠΐο05 6}118. 

4, ΤΠΠαχογυηὶ []συγα 67}..8 ΟΥ̓ ἰογγαρ, υἱὰϊδ οἵ οοπηηγοία 
651 ἴογγᾶ. 

ὅ. Μοῃίοϑ δἰουΐ οογὰ Πυχογαπὶ ἃ ἴδοις Ποιηίηΐ, ἃ ἴδοὶθ 
Βοηληΐ ΟΠ Ϊ5 ἃ ἰο Τῷ. 

6. Αππηυηίϊαγνογιηῖ ΘΟ  ᾿0.5{{{Ὶ 8} 6}1158, οἱ τἱ ἀοπιῃξ ΟΠ 65 
ΡΟΡΟΪΪ ρ]ογίδη) 6}113. ᾿ 

7. Οοηἴυπαδηΐαγ ΟἸὨΠ68 4ι} δἀογδηΐ 500} }{1]}84, φυὶ ραἷο- 
τἰδῸΓ ἴῃ δ᾽ π|υ ]Δογ]5 8818. Αἀογαίθ ΘΠ}, ΟΙΠ65 Δησοὶὶ 
οἷυ5. 

8. Αὐὐϊνὶς οἱ Ἰξεῖδίδ οδὶ δίοη, οἱ ὀχβυ! δυογαυηΐ ἢ] 18 7ι- 
ἀδοδ5, Ὀγορίογ ᾿υάϊοἰα ἰυ8., Ὠομηίῃο. 

9. Ουοπίδιῃ ἴὰ 68 οι} 8} {551 Π}118 ΒΌΡΟΥ ΟἸΙΏΠΟΙΩ ἴθ Γ- 

Γαη', ηἰπΐβ ΟΧ δ] ἰδῖι.5 68 ΘΌΡΟΥ ΟΠΊΠΟ65 ἀ608. 

10. Θαΐ ἀἰ!ν 119 Ποπιίηυπι, οὐἰΐα πια σῆμ). Ουπδίοα ! 

ΟΠ} ΔηΪΠη85 58 ΠΟ ΟΓΠῚ ΒῈΟΓΌΠ,, ἀ6 πιᾶπι ραΟΟΔίογυ Πι 

᾿Ιθογαθὶῖ 608. 
11. {μιχ οτίδ 68. [υϑῖο, οἱ γϑοίβ οογὰδ ᾿ϑε ἰδ. 

12. 1, ἰδιηϊηΐ, [84], 1 οπκίθο : οἱ ὁοηβ ΘΠ ἐπὶ πλοπιογίδ" 
βδηο Δ[15 ο}0υ8. ; 

ΧΟΥ͂ΤΙ. 

Ῥ5ΔΙΙΩῈ5 ἰρ8, Ὀανὶα. 

1. σδηίαία Ὠοπιίηο ὁδη[ουπΠὶ Ὠοτυπι), φυΐα πΐγ 1 ἃ [8- 
οἷ( Ὀοιηίηυ : ΒΑΙΥΑΥ 810] ἀδχίργα θ᾽ 8, οἱ Ὀγωσ! ἢ) ϑαποΐυ!η 
6}. 

2. Νοίυπι φρο Ποηγηι8 58} υῖδΓ6 δι. π), ΔΠ16 ΘΟ ΒΡΟΟίιΠη 
ξοπίϊιπι ΓΟγοἰαν ἢ15{{{1ΔΠπ| δυᾶπι. 

3. ΜεοιροΥ [πἰΐ ἢ} 56 ὙἹ ΟΟΥ ἴα» 5086 7800}}, οἱ νου [415 5.8: 

ἀοπιυΐ [5γ8 6]. Ὑ]Δσγιηΐ οπλη68 {Ππ65 ἰοΓγῶρ 88] υΐᾶγο [οἱ ἢ0- 
8{{]. 

4. 7υθ ας Π6ο0, οπληΐβ ἰεγγὰ, οδηίαίς οἱ οχϑυ δίο οἱ ρ588]- 
6. 

1, 



1604 

5. Ἡάλατε τῷ Κυρίῳ ἐν κιθάρᾳ, ἐν κιθάρᾳ καὶ 
φωνῇ ψαλμοῦ, ὌΝ 

6. ἐν σάλπιγξιν ἐλαταῖς καὶ φωνῇ ἐήδο τής χερα- 

τίνης. Ἀλαλάξατε ἐνώπιον τοῦ βασιλέως Κυρίῳ, 

η. σαλευθήτω ἢ θάλασσα καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, ἣ 

οἰκουμένη χαὶ οἱ χατοιχοῦντες αὐτήν. ; 

8. Ποταμοὶ κροτήσουσι χειρὶ ἐπιτοαυτὸ, τὰ ὄρη 

ἀγαλλιάσονται, ᾿ 

9. ὅτι ἥχει χρῖναι τὴν γῆν. Κρινεῖ τὴν οἰκουμένην 

ἐν δικαιοσύνη, καὶ λαοὺς ἐν εὐθύτητι. 

4Η΄. 

Ψαλμὸς τῷ Δαυίδ. 

ι. Ὁ Κύριος ἐδασίλευσεν, ὀργιζέσθωσαν λαοί" ὃ 
χαθήμενος ἐπὶ τῶν Χερουόῤὶμ, σαλευθήτω ἣ γῆ. 

5. Κύριος ἐν Σιὼν μέγας, καὶ ὑψηλός ἐστιν ἐπὶ 
πάντας τοὺς λαούς. 

84. ᾿Εξομολογησάσθωσαν τῷ ὀνόματί σου τῷ μεγάλῳ, 
ὅτι φοδερὸν καὶ ἅγιόν ἐστιν, 

4. {1 τιμὴ βασιλέως χρίσιν ἀγαπᾷ. Σὺ ἡτοίμασας 
εὐθύτητας, χρίσιν καὶ δικαιοσύνην ἐν Ἰαχὼδ σὺ ἐποίη- 
σας. ι, 

5. Ὑ ψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν, καὶ προςχυνεῖτε 
τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ, ὅτι ἅγιός ἐστι. 

6. Μωῦσῇῆς καὶ Ἀαρὼν ἐν τοῖς ἱερεῦσιν αὐτοῦ, καὶ 
Σαμουὴλ ἐν τοῖς [Ὁ ἀν ΨΈμΊ ΝΕ ἢ, τὸ ὄνομα αὐτοῦ. Ἔπε- 
καλοῦντο τὸν Κύριον, καὶ αὐτὸς εἰςήχουεν" 

7. ἐν στύλῳ νεφέλης ἐλάλει πρὸς αὐτούς. ᾿Εφύλασσον 
τὰ μαρτύρια αὐτοῦ, χαὶ τὰ προςτάγματα ἃ ἔδωχεν 
αὐτοῖς. 

8. Κύριε ὃ Θεὸς ἡμῶν, σὺ ἐπήχουες αὐτῶν. Ὁ 
Θεὸς, εὐΐλατος ἐγίνου αὐτοῖς, χαὶ ἐχδικῶν ἐπὶ πάντα 
τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν. 

9. Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν, καὶ προςχυνεῖτε 
εἰς ὄρος ἅγιον αὐτοῦ, ὅτι ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

{θ΄. 

1. Ψαλμὸς εἰς ἐξομολόγησιν. 

4. Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ, πᾶσα ἣ γῆ δουλεύσατε 
τῷ Κυρίῳ ἐν εὐφροσύνη. Εἰςέλθατε ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν 
ἀγαλλιάσει. 

8, Γνῶτε ὅτι Κύριος αὐτός ἐστιν ὁ Θεός: αὐτὸς 
ἐποίησεν ἡμᾶς, καὶ οὐχ ἡμεῖς, λαὸς αὐτοῦ καὶ πρόθατα 
τῆς νομῆς αὐτοῦ. 

4. Εἰςέλθατε εἰς τὰς πύλας αὐτοῦ ἐν ἐξομολογήσει. 
τὰς αὐλὰς αὐτοῦ ἐν ὕμνοις. ᾿Εξομολογεῖσθε αὐτῷ, αἱ- 
νεῖτε τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 

6. Ὅτι χρηστὸς Κύριος, εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος 
αὐτοῦ, καὶ ἕως γενεᾶς καὶ γενεᾶς ἡ ἀλήθεια αὐτοῦ. 

Ρ΄. 

Ψαλμὸς τῷ Δαυίδ. 

1. Ἔλεος καὶ χρίσιν ἄσομαί σοι, Κύριε" ψαλῶ 
2. χαὶ συνήσω ἐν δὲῷ᾽ ἀμώμῳ. Πότε ἥξεις πρὸς μέ: 

Διεπορευόμην ἐν ἀκαχία χαρδίας μου, ἐν μέσῳ τοῦ 
οἴχου μου. 

-... ........... ἕ ο...-...-.-.... ..---- ΄ .- 070ὔΚ΄᾽ο --τ-- τ΄ τ τ ΓΤ 
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ΨΑΛΜ. Ρ.. 

5. 8416 Ποπιλίπο ἱπ οἰ μᾶγὰ, ἰῃ οἰἰ γα οἱ τόσα [88]. 
τὶ, 

ὁ. ἴῃ {18 ἄυς.}}}}ὺ8 οἱ σόσα ἰυΐδοῦ οογθδν. ΖυὈ ]αῖα ἰῃ 
οπϑορθοία τορὶβ ΠοΟπλῖηο. 

7. οομηηονοδίυγ Πηᾶγο οἱ ρ]οηϊ 40 οὐ}5, ΟΥΡῚΒ ἰΘΓγάγΌηι 
οἱ αυὶ μα (δηΐ ἰῃ 60. 

8. ΕἸυμλ ἱπαρίδυάρηϊ πῆδηιῖ ἰῃ ἰἀἑρϑαπι, πιοηίθ8 ὁχ 50}{8- 
ρμυηΐϊ, 

9. φιοηΐδηι νη ᾿υάίσαγα ἰοτγᾶπι. Ψιἀ] οἱ: ογἤοπ ἰοτ- 
ΓΆΓΌΠῚ ἴῃ }05{Ππ|4. οἱ ρΟρυ]ο5 ἰῃ ϑηα δῖα. 

ΧΟΥΠ. 

Ῥϑαϊ πιὰ ἱρεὶ θδν ά. 

1. Ὠοηλίηυ8 ΓΟΡΏΔΥΪ , ἰΓαβοδη Ὁ ΡΟΡῸΪ : Τὰ βοάοὶ βρεῖς 
ΟἸιογυθίπι, οομμπιονοδίαν ἰοΓγ. 

2. Ὀοπλπυ8 ἰῇ δίοη ΠλᾶσΠ08, οἱ ΘΧΟΟΪδι18 δῖ ΘΌΡΟΓ Ο0Πι- 
Π65 ΡΟΡΙΪΟ8. 

3. Οοηῃἤιίοδηϊυγ ποηλίηΐ ἰᾳ0 Ἰηᾶρπο, αυοηίδπι ἰοΥγθῖ]6 οἱ 
ΒΔηςίμΠ) ο5ὶ, 

ἡ, οἱ ᾿ΟΠΟΓ γορβ }ιήἠϊοίαηι ἀΠ ΠΣ ζ. Τὸ ραγᾶϑι} ἀϊνοοιίοηος, 

)υἀϊοίαμῃ οἱ ᾿υϑι1{|8π| ἴῃ 9800} ἰὰ [6ο15{]. 

5. Ἐχαϊίδία Ὠοπιίπυηπι ὨδιΠὶ ποδί τη), οἱ δάογαίο 508} .]- 
Ιυπὶ ροάσπι 6)}1:8, ΄υοηΐδηη βᾶποῖι8 οϑῖ. 

6. ΜοΥβ65 οἱ Αὅγοῃ ἰῃ ϑ8δοογάοι 8 6}.5, 61 Θαπ,06} ἰη- 
(6Γ 608 4ι ἰηνούδηΐ ποπηθη 6}05. Τπγοσλῦδηΐϊ Ὀομπλίπυπι, εἰ 
ἰρ86 ὀχδυάϊοθαί : 

7. ἴῃ οοἸυπιηῆδ ἢ }8 ἰοαυοθαίιγ δὰ οοβ. Ουξιοάϊοθαπί 
ἰοϑ(ἰηοηΐἃ 6}118, οἱ μγγῳοορία 48 ἀοά  11}}5. 

8. Ποηλῖη 1)60.8 ῃοϑίογ, ἰὰ Ἔχδυἀἰο θα 605. 608, ἴπ ῥτο- 
Ὀἰ(ἰὰ5 [ἰδ] οἷ8, οἱ υ] 806 5 ἰῃ ΟἸΠ68 ΔἸ ΠΥΘΠ Οἢ68 δ0- 
Γαι. 

9, Ἐχαϊίαίο Ὠοπιίηυμπη Ὠουπὶ Ὠοβίγυμη, οἱ δάἀογδαίθ ἱπ 

πιοῃίςο βϑ8ΔΠποῖο 6}115., φυοηϊδη) δδποΐι8 Ὠοηγίηυβ Ὠδι15 Ὠοϑίοι. 

ΧΟΙ͂Χ. 

1. Ῥ5δΊΠ 8 ἰῃ σοπη [655] ΟΠ ΘΠ]. 

4. Φυθ!]αΐα Ποπηΐῃο,, Οὐ Ἶ8 ἰοΓΓᾷ : ΒΟΥΥ (6 ΟΠ ἶηο ἰη 1α:- 
Ειϊ8. Τηἰ οἷα ἰη οσοηδρθείυ 605 ἰῃ δχιι [ἰ8[10ῃ6. 

3. δεϊίοία φιοὰ Ποιηΐπυ8 ἴῃ56 65ἰ Πδυ8 : ἰρ86 ἔδεϊ! ποβ, 
οἴ ΠΟῚ 08, ρΟρι1}}18 6}1.18 οἵ ΟΥ̓ΘΒ. ράβειιδο 6}. 

4, Τηϊγοίία ρογία8 ο)8 ἰῃ Θοηίοϑβϑίομο, δἰγα 6}08 ἴῃ ὮΥΠῚ- 

τἷβ. Οσοηῇιοιηίη! 1}}}, Ιδυάδία ποιηθῇ 6}118. 

5. Ουοηίΐδπι Βιιᾶν 5 6οὲ Ποπιίηυ8, ἰῇ δοίογΠ ΠΩ τ 9 γ ΘοΓ- 
ἀϊὰ οἦυϑ, οἱ υ8486 'ῃ οῃογδί!οποπΊ οἱ σοῃο γα ΟΠ θ) γογ 85 
6)08. 

σ. 

Ῥϑ4 πη 5 ἰρ51 αν ά. 

1. Μἰβογοογάΐδηι οἱ [υἀϊοίυπι οδηίαρο {{0ὶ, ΠΟΠΙΪΠΟ : Ῥ58 1180 
Ἁ. οἱ ἰηι6}} απ ἰῃ νἱδ ἱπηπλδοιυ ἰδ. Οὐᾶπο νη 65 δα πὸ ὃ 

Ὀοδι ]θαι ἰῃ ἱπηποσρηςία οὐΥὐ 8 πχοΐ, ἰῃ τηράϊο ἀοπ}}8 
τηθ8. 



ΡΘΑΙΝ. ΚΓ. 

9. Οὐ προεθέμην πρὸ ὀφθαλμῶν μου πρᾶγμα πα- 
ἄνομον, ποιοῦντας παραδάσεις ἐμίσησα. Οὐχ ἐχολ- 
ὯΝ μοι 

4. χαρδία σχαμθή ἐχχλίνοντος ἀπ᾽ ἐμοῦ τοῦ πονη-- 
ροῦ,, οὐχ ἐγίνωσχον. 

6. Τὸν χαταλαλοῦντα λάθρα τοῦ πλησίον αὐτοῦ, 
τοῦτον ἐξεδίωχον " ὑπερηφάνῳ ὀφθαλμῷ καὶ ἀπλήστῳ 
χαρδίᾳ, τούτῳ οὐ συνήσθιον. 

6. Οἱ ὀφθαλμοί μου ἐπὶ τοὺς πιστοὺς τῆς γῆς, τοῦ 
συγκαθῆσθαι αὐτοὺς μετ᾽ ἐμοῦ" πορευόμενος ἐν ὁδῷ 
ἀμώμῳ, οὗτός μοι ἐλειτούργει. 

η. Οὐ κατῴχει ἐν μέσῳ τῆς οἰκίας μου ποιῶν ὑπε- 
ρηφανίαν᾽ λαλῶν ἄδικα οὐ χατεύθυνεν ἐναντίον τῶν 
ὀφθαλμῶν μου. 

8. Εἰς τὰς πρωΐας ἀπέχτενον πάντας τοὺς ἅμαρτω- 
λοὺς τῆς γῆς, τοῦ ἐξολοθρεῦσαι ἐχ πόλεως Κυρίου 
πάντας τοὺς ἐργαζομένους τὴν ἀδικίαν. 

ῬΑ΄. 

Ι. Προςευχὴ τῷ πτωχῷ, ὅταν ἀχηδιάσγ, καὶ ἐναντίον Κυρίου 
ἐχχέῃ τὴν δέησιν αὐτοῦ. 

,. Κύριε, εἰςάχουσον τῆς προζςευχῆῇς μου, χαὶ ἣ 
χραυγή μου πρὸς σὲ ἐλθέτω. 

3. Μὴ ἀποστρέψης τὸ πρόςωπόν σου ἀπ᾽ ἐμοῦ" Ἵ 
ἂν ἡμέρα θλίδομαι, κλῖνον πρὸς μὲ τὸ οὕς σου. ἐν ; 
ἂν ἡμέρα ἐπικαλέσωμαί σε, ταχὺ εἰςάκουσόν μου. 

«. Ὅτι ἐξέλιπον ὡςεὶ χαπνὸς αἱ ἡμέραι μου, χαὶ 
τὰ ὀστᾶ μου ὡςεὶ φρύγιον συνεφρύγησαν. 

6. ᾿Επλήγην ὡςεὶ χόρτος, χαὶ ἐξηράνθη ἣ χαρδία 
μου, ὅτι ἐπελαθόμην τοῦ φαγεῖν τὸν ἄρτον μου. 

6. Ἀπὸ φωνῇς τοῦ στεναγμοῦ μου ἐχολλήθη τὸ 
ὀστοῦν μου τῇ σαρχί μου. 

7. Ὥμοιώθην πελεχᾶνι ἐρημιχῷ, ἐγενήθην ὡςεὶ νυ- 
χτιχόραξ ἐν οἰχοπέδῳ. 

8. Ἠγρύπνησα, καὶ ἐγενήθην ὡςεὶ στρουθίον μο- 
νάζον ἐπὶ δώματι. 

9. “Ὅλην τὴν ἡμέραν ὠνείδιζόν με οἱ ἐχθροί μου, 
χαὶ οἱ ἐπαινοῦντές με χατ᾽ ἐμοῦ ὦμνυον. 

10. Ὅτι σποδὸν ὡςεὶ ἄρτον ἔφαγον, χαὶ τὸ πόμα μου 
μετὰ χλαυθμοῦ ἐχίρνων, 

Η. ἀπὸ προςώπου τῆς ὀργῆς σου χαὶ τοῦ θυμοῦ 
σου, ὅτι ἐπάρας κατέῤῥαξας με. 

12. Αἱ ἡμέραι μου ὡςεὶ σχιὰ ἐχλίθησαν, χἀγὼ ὡςεὶ 
χόρτος ἐξηράνθην. 

3. Σὺ δὲ, Κύριε, εἰς τὸν αἰῶνα μένεις, καὶ τὸ 
μνημόσυνόν σου εἷς γενεὰν χαὶ γενεάν. 

4. Σὺ ἀναστὰς οἰχτειρήσεις τὴν Σιὼν, ὅτι καιρὸς 
τοῦ οἰχτειρῆσαι αὐτὴν, ὅτι χει χαιρός. 

156. Ὅτι εὐδόχησαν οἱ δοῦλοί σου τοὺς λίθους αὐτῆς, 
γχαὶ τὸν χοῦν αὐτῆς οἰκτειρήσουσι. 

16. Καὶ φοδηθήσονται τὰ ἔθνη τὸ ὄνομά σου, Κύ- 
ριε, καὶ πάντες οἷ βασιλεῖς τὴν δόξαν σου. 

17. Ὅτι οἰκοδόμησει Κύριος τὴν Σιὼν, καὶ ὀφθήσε- 
ται ἐν τῇ δόξη αὐτοῦ. 

ι8. Ἐπέῤλεψεν ἐπὶ τὴν προςευχὴν τῶν ταπεινζὸν, 
καὶ οὐκ ἐξουδένωσε τὴν δέησιν αὐτῶν. 

19. Γραφήτω αὕτη εἰς γενεὰν ἑτέραν, καὶ λαὸς δ] 
χτιζόμενος αἰνέσει τὸν Κύριον. 
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3. Νοῖν ῬΓΟΡΟΠΟΙΪΝΙΠῚ Δηΐα ΟΟυ]05 Π1608 Γοηλ ἰη 8.21}, [ἃ- 
εἰοῃίο8 ργϑουαγίοδί 0Π65 οὐ ἑνὶ. Νοὴ 8. Πα» 5}} τ ιὶ 

ἅ, ΘΓ ΡΓΔΥΙΠῚ : ΟΌΠὶ ἀθο] παγαὶ ἃ 126 14] ἐη0}8, ΠΟῚ ΟΟ- 
Βῃοβοθῦϑῃ. 

5. 1)6 γι )θηΐθηι ΟΟσυ 6 ρΓΟΧΙ ΠΟ 810, ΠΟ ρΟΓΘΟΖΌΘΌΔΓ : 
ΒΌΡΘΓΡΟ ΟΟὈ]Ο οἱ ἰηδα δ 1} οογάθ., ἢν ἤΟη ΘΟ βο θα γ. 

6. Οου]ὶ πιο δά ἤά6]68 ἰογγς, υἱ δοάδδῃΐϊ πηθοιπ : ἢπι- 
θυ] 85 ἰῃ νἱὰ ἱπηπηδουϊαίδ, ἢἷο τ ΐ Ὠἰ ηἰδίΓα )αΐ. 

7. Νοη Παυϊδνυῖ ἴῃ πηρᾶάϊο ἀοπηυ8 πρῶ» ἔΔοΐ 68 βυροΓὈίδη: 
ἰοφυδηβ ἰπίχυδ ποη ἀϊγαχὶῖ ἰῃ οομϑρϑοῖϊι Οσυ]ΟΓΙΙΠῚ ΠΙΘΟΓΊΙΝ. 

8. [ἡ τηδίυ ἰδ ἰηἰοτί οἰ ΘΠ} ΟἸἢ 68 ρδοζδίογαβ ἰογγορ, τι 
ἀἰβρογάθγοι ἀ6 οἰγιἰδί6 Ποηλ!ηἱ ΟΠ 68 Ὁρογδηίδβ ἰηϊυϊία-. 
(61. 

ΟΙ. 

Ι. Ογαίΐο ραυροῦὶ, οὐτὰ δηχί 5 [ποῦὶΐ., οἱ οογᾶση Πομηίπο οἴα- 

᾿ ἀοεῖ ΡΥΘΟΘΙ. 50.8Π). 

2. Ὠοιηΐπθ, Θχαμαϊ Οὐδ ΟΠ θἢ) Τηθᾶιη, οἱ ΟἰδηοΓ πηδυ8 δὰ 
(6 νϑηϊδί. 

3. Νὰ ἀγουγίδϑ (δοίθπι ἰυδη) ἃ Π16 : ἰὴ φυδουηχυα ἀΐα {τὶ- 

θυ ον, ἰπο} πᾶ δὰ πγ6 δύγοιῃ ἰυᾶη) : ἰπῃ φυδουμηχαθ ἀΐα ἰηγο- 
Οᾶγ ΓΟ ἴδ, γνοἰοοϊ θυ οχδυάϊ Π)6. 

4, Θιι α ἀρίοσογιηϊ δβἰοαϊ (π}18 ἀΐδ8 πηοὶ, οἱ οβϑϑᾶ πιθᾶ 
δῖ. υἱ ογοπευπι οοηίγίὶ χα 50ηί. 

5. ῬοΟΓΌΙΙ551.8 δι βἰοαΐ [ὩησΠλ, οἱ ἀγυΐξ οογ που, αυΐᾶ 
ΟὈἸ τι15 ϑυπ ΘΟ Θά θγ ῬΔΠΘΙῺ ΠΊ61Π1Ὶ. 

6. Α ὄ γόοῦϑ βοπλ ἶιι8 τγ61 Δα Ἰα»511 Ο8 ἸΏΘΌΠῚ ΟΔΓΗΪ τηθ685. 

7. δἰ ΠΠ1|5 ἰδοῖα 9 81} ρ6]σ8Π0 αυὶἱὶ [Δ] δὶ ἰπ βου ΐηα, 
(Δοῖ}8 βιιηὶ 8ἰουΐ πγ οἰϊοογᾶχ ἰῃ ρᾶγίθ ἢ 5. 

8. Υἱσιανὶ, οἱ ἰδοῖΐυϑ δ0πὶ βίοι! Π8556Γ δ 8 7}1}8 [1 
ἰροίο. ᾿ ᾿ 

9. Τοίδ ἀΐα ὀχργοῦθγαδηΐ 16 ἰηϊπινὶοὶ τπηοὶ, οἱ αυΐ ἰδ ἀδ- 
μδηΐ πη6 δΔάἀγογϑι8 π16 ᾿υγδῦδηϊ. 

(0. Ουἱἷδ οἰπογοῖη ἰδπιᾳυδηι ρ8Π6η) Πηδηἀυοδθδῃ, οἱ μῸ- 
ἴυπὶ πηθαμ οὐ Ποία τη ΒΟ θα, 

{1. ἃ [Δ οἰ6 ἰγο (25 οἱ ἱπάϊ σηδί! οὨΐδ (25, φυΐα 6] ον 8 ἃ}}- 

βἰδι} Π16. 

1. Ὀΐἷθ5 πηοὶ δίοαϊ ὑπιρτὰ ἀρο!πανογυηΐ, οἱ ὁροὸ βίουΐ 
(Ὡπὰπὶ ἃγυΐ. 

(3. Τὰ δυΐοιῃ, Π)ομλἶη6, ἰπ δοίογη ῬΟΓΠΔΠ68, αἱ Πι6- 
τρογία!α τυ ἰῃ ροπογδῚ0η6πὶ οἱ σΟΠΟΓΔΙΙΟΠ ΘΠ). 

(4. Τὰ Θχϑυγρθης τ δογοθοτϑ δίοη, 48 ἰΘΙΡ.8 πιΐ56- 

ΓΟ ε}.8, φυΐᾶ γοηϊί ἰοπΊριι8. 
5. Ουοηΐδπι ΒαπορΙδοϊ(ιπι Παασγυηΐ δογυὶ ἰυἱ ἰη ΙΔ Ϊ- 

ἀ65 ο᾽8, οἱ ΡΕΠΥΟΓ5 6}.8 Πἰδογοθαπίυγ. 
10. Εἰ (Ππιοθυμί σοι ίθ8 ποιηθη ἰυυπ), ΠὨοηῃιίηθ, οἱ ΟΠΊΠΘ5 

ΓΟΙ68 ρ᾽ογδη) ἐπ18Π|. 
{7. Ουοπίδπι τἀ ϊβοδθὶξ Ποιμίηιι8 δίοι, οἱ υἱάθθείαγ ἰῃ 

Εἰοτίδ βυδ. 
(8. ΒοΒροχὶί ἰῃ ογαιοηθι Πυ ΠΝ], οἱ ΠΟῚ ΒρΓΟΥΪ ὑγ6- 

(68 ΘΟΙ ΠΏ. 
19. δου θδηίαγ δος ἰη σοπογδίϊοινοιῃ δ᾽ ογαπ), οἱ ρΟρι 118 

4υΐ ογδαῖυν ἰαυ δα 1 Ποηνημμ!. 
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:0. Ὅτι ἐξέχυψεν ἐξ ὕψους ἁγίου αὐτοῦ, Κύριος ἐξ 
οὐρανοῦ ἐπὶ τὴν γῆν ἐπέόλεψε, ΝΙΝ --ν 

41. τοῦ ἀχοῦσαι τοῦ στεναγμοῦ τῶν πεπεδημένων, 
τοῦ λῦσαι τοὺς υἱοὺς τῶν τεθανατωμένων, 

22. τοῦ ἀναγγεῖλαι ἐν Σιὼν τὸ ὄνομα Κυρίου, καὶ 
τὴν αἴνεσιν αὐτοῦ ἐν ᾿Ιερουσαλήμ. 

423. ᾿Εν τῷ συναχθῆναι λαοὺς ἐπιτοαυτὸ, χαὶ βασι- 
λεῖς τοῦ δουλεύειν τῷ Κυρίῳ. 

"4. Ἀπεχρίθη αὐτῷ ἐν δὲῷ ἰσχύος αὐτοῦ" Τὴν ὀλι- 
ἡότητα τῶν ἡμερῶν μου ἀνάγγειλόν μοι. 

“5. Νὴ ἀναγάγης με ἐν ἡμίσει ἡμερῶν μου, ἐν γενεᾷ 
γενεῶν τὰ ἔτη σου. 

26, Κατ᾽ ἀρχὰς τὴν γῆν σὺ, Κύριε, ἐθεμελίωσας" 
χαὶ ἔργα τῶν χειρῶν σου εἰσὶν οἷ οὐρανοί. 

41. Αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις " καὶ πάντες 
ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, καὶ ὡςεὶ περιδόλαιον ἑλί- 
ξεις αὐτοὺς χαὶ ἀλλαγήσονται. 

28. Σὺ δὲ ὃ αὐτὸς ἡ χαὶ τὰ ἔτη σου οὐχ ἐχχλείψουσιν. 
29. Οἱ υἱοὶ τῶν δούλων σου χατασχηνώσουσι, χαὶ 

τὸ σπέρμα αὐτῶν εἷς τὸν αἰῶνα κατευθυνθήσεται. 

ΡΒ΄. 

Τῶ Δαυιδ. 

ι. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ πάντα 
τὰ ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. 

2. Εὐλόγει, ἢ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ μὴ ἐπι- 
λανθάνου πάσας τὰς αἰνέσεις αὐτοῦ 

8. Τ ὃν εὐιλατεύοντα πάσαις ταῖς ἀνομίαις σου, τὸν 
ἰώμενον πάσας τὰς νόσους σου, 

4, τὸν λυτρούμενον ἐχ φθορᾶς τὴν ζωήν σου, τὸν 
στεφανοῦντα σε ἐν ἐλέει χαὶ οἰχτιρμοῖς, 

ὃ. τὸν ἐμπιπλῶντα ἐν ἀγαθοῖς τὴν ἐπιθυμίαν σου. 
᾿Ἀινναχαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ ἣ νεότης σου. 

8. Ποιῶν ἐλεημοσύνας ὃ Κύριος; χαὶ χρίμα πᾶσι 
τοῖς ἀδιχουμένοις, 

7. ᾿Εγνώρισε τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ τῷ Μωῦσῇ, τοῖς υἱοῖς 
Ἰσραὴλ τὰ θελήματα αὐτοῦ. 

8. Οἰχτίρμων χαὶ ἐλεήμων ὃ Κύριος, μαχρόθυμος 
χαὶ πολυέλεος. 

ὑ. Οὐχ εἰς τέλος ὀργισθήσεται, οὐδὲ εἰς τὸν αἰῶνα 
μ(κηνιεῖ. 

10. Οὐ χατὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἐποίησεν ἡμῖν, οὐ- 
δὲ χατὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἀνταπέδωχεν ἡμῖν. 

αι Ὅτι χατὰ τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τῆς γῆς 
ἐκραταίωσε Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς φοδουμένους 
αὐτόν. 

ι2. Καθόσον ἀπέχουσιν ἀνατολαὶ ἀπὸ δυσμῶν, ἐμά- 
χρυνεν ἀφ᾽’ ἡμῶν τὰς ἀνομίας ἡμῶν. 

13. Καθὼς οἰχτείρει πατὴρ υἱοὺς, φχτείρησε Κύριος 
τοὺς φούφουμένους αὐτόν. 

14. Ὅτι αὐτὸς ἔγνω τὸ πλάσμα ἡμῶν " μνήσθητι ὅτι 
χοῦς ἐσμέν. 

16. Ἄνθρωπος, ὡςεὶ χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ, ὡςεὶ 
ἄνθος τοῦ ἀγροῦ οὕτως εξ ίθησει. 

16. “Ὅτι πνεῦμα διῆλθεν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐχ ὑπάρξει, 
χαὶ οὐχ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν τόπον αὐτοῦ. 

1). Τὸ δὲ ἔλεος τοῦ Κυρίου ἀπὸ τοῦ αἰῶνος χαὶ ἕως 
τοῦ αἰῶνος ἐπὶ τοὺς φοδουμένους αὐτόν χαὶ ἢ δικαιο- 
σύνη αὐτοῦ ἐπὶ υἱοὺς υἱῶν, 

ΨΑΛΜΝ. ΡΒ΄. 

20. Θυοηΐδηι) ργοξροχίϊ ἀδ ὅχοοὶϑο 88δοίο 880, Ὠομηίηυβ 
ἀδ οα"]ο ἱπ ἰεγταπι δϑροχὶ, 

4. υἱ δυάϊγοϊ σου ΐαη) οοιμῃροάϊϊογυμ, υἱ 80] γδὲ Π]105 
το βοδίογυη), 

22. υἱ ἀῃημηΠθηϊ ἰη δίοη ποηηθη Ὠοπκίηΐ, οἵ Ἰλυάθηι οὐυὲ 
ἴῃ Φογυ 88 61). 

33. ῃ ΟΟΠΥΘΙΘΠἀο ρορυ]08 ἰὴ υηυηϊ, οἱ Γοσοδ υἱ δ61- 
Υἱδηὶ Ὠοπηΐηο. 

24. Βαβρυοῃαὶξ οἱ ἰη νἱὰ ἱογι υἀϊηΐθ δυϑ : Εχὶ υϊ ἴοι 
ἀΐογαπι πιθογι δηηυηίία ΝΠ]. 

25. Να γϑυόοοβ Π16 ἰη ἀπ αἷο ἀϊογυμ τθογυῦι, ἰῃ ρδηθ- 
Γδίοης σοηογαίοηυπη) δηηὶ ἰυἱ. 

26. Ιη ρῥγίμοϊρίο ἰαγγαῃ ἰᾳ, Βομίηθ, (υηἀδδῖϊ : οἵ Ορεγὰ 
πιδηυυπὶ ἰυᾶγπ 5υηΐ (ΟἸ!. 

27. Ἰρϑὶ ρεγίθυηΐ, ἴὰ δυΐοιη ῬΘΙΤΩΔΗΘ6Ά : οἱ ΟΙΏΏ6Β δίευΐ 

γνϑδιϊηδηΐυηι γοίογδϑοθηΐ, οἱ δίουϊ ορογίογίυπ) ὙΟΪΥΘ 5 605 
οἱ πηυϊδθιυηίυτγ. 

28. Τα δυΐοῃη ἰάθη) 'ρ86 68. οἱ Δηηΐ ἴι1} Ὠοη ἀοβοϊοηϊ. 

29. ΕἸΠῚ βογνοιίυ ἰυογυῦ) ὨΔΟΪ Δουηΐ, οἵ δθηθη δογι 
ἰη 5δδοου )υπ) ἀϊτί ποίαν. 

σι. 

Ιρ5ὶ ανὶα. 

1. Βοηράϊςο, δηΐπιὰ πιθᾶ, Ποιλίδυπι, οἱ οὨγηΐα ἰηίογίοῦα 
ἴΏ68 ΒΟΙΏ6η 5Δησίυ! 608. 

4. Βοηράϊςε, δηΐμηᾶ 68, Ὀοπμίησπι, οἱ Π0}} ΟὈΪ ἐν ἰϑεὶ Οπλθ 5 

Ἰαυάδίϊοῃ 5 6)}118. 
3. Ουἱ ρτγορίἰἰὰβ Νϊ ομηΐθυ ἱπί αυ Δι! 68 [Ὁ18,. 4] 588ηδί 

ΟἸΠΠΘ65 ἰηἢγπλ δί65 (0185, ᾿ 

ἅ, χυὶ τοαϊπὶξ ἀ6 οογγυρίϊομο Υἱΐδηι ἰυλη, 4} οοΟΓο;δὶ ἴο 
ἰῃ τηϊδογοογάϊᾳ οἱ πιίβογαι οηἱθ08, 

5. 4υἱ βδ[ἰδὶ ἰη Ὀοηΐ5 ἀοβίἀογίαηι ἴαυη). ἈΘΠΟΥΔΌΪ Ων δίσυϊ 
840} υνοηΐα5 ἰυδ. 

6. Ἐδοίοηϑβ πηἰδογίουγΐ5 Πομλίπυβ, οἱ ᾿υὐϊοίυπι Ομ θα 
ἰηγαγίδπι μαι οηςἶθυ8. 

7. Νοίαβ ἔδοϊΐ υἱαθ βυ88 Μογϑὶ, ἢ} 118 1886] γοϊυμίδίδς 

8ι188. 
8. ΜίΞογδίογ οἵ πλιϑογίοουϑ οι πι5, ἰΟρβδηϊηγ)}5 δἰ πλ}}129 

τηϊβϑοποογάϊ8. 
9. Νοη ἰῃ ἤποηι ἰγαϑοοίαγ, Ὠδαυθ ἰῃ δείογηυπι ἰηἀ ΣΏΔΌ - 

ἴυγ. 
10. Νοι δοσυηάιππι ροοῦδίᾶ ποϑίγδ (δοὶϊ ὩΟὈΐ5, ὨΘαῸ6 δ6- 

οὐμάυπι ἰηἰᾳυ (65 ποδίγᾶβ γοϊ τυ ΠΟὈΪδ. 

11. Ουοηΐδηι δοευπάιϊπ) Δ᾽ {{{υἀϊηδηι ΟἿ ἃ ἰογγα οοστοῦο- 

ταν ᾿οπιίηι5 πιἰδουϊοογάϊδηι βυιδία 8006 Γ {ἰδ 6 5 Θυη,. 

12. Ουὐδηίΐίυπῃ ἀἰβϑίαί οταβ ἃ} οὐοἰἀδηΐθ, Ιοηρα ἰδοὶΐ ἃ 
0018 ἱμίφυϊαῖο5 Ὠοϑίγδϑ. 

13. Ουοιηοάο πιδογοίυγ ραῖογ ἢ] ογαπ), πιϊϑογί8 οεϑὲ ο- 

ΠΛΪΏ5 {ἰπ)οη 1108 601. 

14. Ουὐοηίδηι [086 ΟΟΘΏΟΥΪ ἤφηλοη (πὶ ΠΟΘΙ ΠΙΠῚ : πησσηθηο 

αυοά ου]γν]5 8.118. 

15. οχηο, 5ἰουξ (απυπὶ ἀΐε5 οὖι.8,) δίουὶ 08 δργὶ [18 εἰ- 

Ποτγοϊ. 

16. Ουοηΐδηι βρίτγἰ 8 ρογίγδηβι δῖ ἴῃ 60, οἴ ὨΟη δυβπίϑιοί, 

εἰ ποῃ οοζιοδοοὶ ΔΠ}0}}.8 Ἰοσυ ΠΣ δυῦτη. 

17. Μιξουϊοογάϊα δυΐοθι Ποπιηὶ ἃ βιθουϊο οἱ ἰῃ βεδουΐυτη 

Βυρογ {ἰππδι 88 δυπὶ : οἵ }υ5{1{|8 6) 8 ϑυρεῦ βΙἰο5 Δἰογια, 



ΡῬΘΑΤΜ. ΟἿ]. 

18. τοῖς φυλάσσουσι τὴν διαθήχην αὐτοῦ, χαὶ μεμνη- 
μένοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι αὐτάς. 

19. Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασε τὸν θρόνον αὐτοῦ, 
χαὶ ἣ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει. 

30. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντες ἄγγελοι αὐτοῦ, 
δυνατοὶ ἰσχύϊ, ποιοῦντες τὸν λόγον αὐτοῦ, τοῦ ἀχοῦσαι 
τῆς φωνῆς τῶν λόγων αὐτοῦ. 

41. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐὖ- 
τοῦ, λειτουργοὶ αὐτοῦ ποιοῦντες τὰ θελήματα αὐτοῦ. 

4). ἘΕὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ" ἐν 
παντὶ τόπῳ τῆς δυναστείας αὐτοῦ, εὐλόγει, ἢ ψυχή 
μου, τὸν Κύριον. 

ΡΓ. 

Τῶ Δαυίδ. 

ι. Εὐλόγει, ἢ ψυχή μου, τὸν Κύριον: Κύριε ὃ Θεός 
μου, ἐἰρὶ ρους σφόδρα. ᾿Εξομολόγησιν καὶ εὐπρέ- 
πειαν ἐνεδύσω, 

2. ἀναθαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον, ἐχτείνων τὸν οὐ-- 
ρανὸν ὡςεὶ δέῤῥιν. 

8. Ὃ στεγάζων ἐν ὕδασι τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ, ὃ τιθεὶς 
νέφη τὴν ἐπίδασιν αὐτοῦ" ὃ περιπατῶν ἐπὶ πτερύγων 
ἀνέμων, 
ἐπ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, καὶ τοὺς 

λειτουργοὺς αὐτοῦ πῦρ φλέγον. 
6. Ὃ θεμελιῶν τὴν γὴν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς, 

οὗ χλιθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 
8. ᾿Αόυσσος ὡς ἱμάτιον τὸ περιδόλαιον αὐτοῦ, ἐπὶ 

τῶν ὀρέων στήσονται ὕδατα. 
7. Ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου φεύξονται, ἀπὸ φωνῆς βρον-- 

τῆς σου δειλιάσουσιν. 
8. Ἀναδαίνουσιν ὄρη, καὶ καταδαίνουσι πεδία εἷς 

τόπον ὃν ἐθεμελίωσας αὐτοῖς. 
9. Ὅριον ἔθου ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέ-- 

ψουσι χα ᾿ϑὰ τὴν γῆν. 
10. Ὁ ἐξαποστέλλων πηγὰς ἐν φάραγξιν, ἀναμέσον 

τῶν ὀρέων διελεύσονται ὕδατα. 
1. Ποτιοῦσι πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ, προςδέξον- 

ται ὄναγροι εἰς δίψαν αὐτῶν. 
12. Ἔπ᾽ αὐτὰ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ χατασχηνώ- 

σει, ἐχ μέσου τῶν πετρῶν δώσουσι φωνήν. 
13. ἸΠοτίζων ὄρη ἐχ τῶν ὑπερῴων αὐτοῦ, ἀπὸ χαρ- 

ποῦ τῶν ἔργων σου χορτασθήσεται ἣ γῆ. 
ι4. ὋὉ ἐξανατέλλων χόρτον τοῖς χτήνεσι, χαὶ χλόην 

τῇ δουλείᾳ τῶν ἀνθρώπων. Τοῦ ἐξαγαγεῖν ἄρτον ᾿ τῆς 

γῆς, 
15. χαὶ οἶνος εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου" τοῦ λα- 

ρύναι πρόςωπον ἐν ἐλαίῳ, μΑ᾽ ἄρτος καρδίαν ἀνθρώπου 
στηρίζει, 

186. Χορτασθήσεται τὰ ξύλα τοῦ πεόδίου, αἵ χέδροι 
τοῦ Λιθάνου ἃς ἐφύτευσεν. 

τ7. ᾿Εχεῖ στρουθία ἐννοσσεύσουσι, τοῦ ἐρωδιοῦ ἣ οἷ- 
χία ἡγεῖται αὐτῶν. 

18. Ὄρη τὰ ὑψηλὰ ταῖς ἐλάφοις, πέτρα χαταφυγὴ 
τοῖς χοιραγρυλλίοις. 

19. ᾿Εποίησε σελήνην εἷς καιροὺς, ὃ ἥλιος ἔγνω τὴν 
δύσιν αὐτοῦ. 

40. ΓἜθου σχότος καὶ ἐγένετο νὺξ, ἐν αὐτῇ διελεύσον- 
ται πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ. 
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18. ουϑιοάϊ οἰ 5 (ο5ἰδιηγθι Ὁ} ο᾽1.8, οἵ τηϑιηηογία τοι ΐ- 
Ὠδηζ δι. πιδηἀδῖδ 6}08 υἱ ἰΔεϊδηί 6ἃ. 

19. Βομηίηιι8 ἰη ΘΟ ρᾶγανϊὶ ϑθάθῃ) βυδῆ), οἱ γοφηυτη 
οἷ οἴη ἀοπκίπδίι. 

20. Βοηράϊοἰ᾽6 ομμΐηιΠ), ΟΠ 68 δηρ6]} οἦιι8, ροϊδηϊοδ. 
(ογυἀΐηρ, ἰδοϊρηΐ68 γογθὰπὶ 6͵08, δά δυάϊοηάδιη γοῦθπὶ 
ΒΟΙΩΟΠΙΠ 6}115. 

41. Βοπραϊοίία οπηηυῃ), ΟΠ 65 Υἱγίυ 68 6}08, τη δι γὶ 

6}0.8 αιυἱ' (Δοἰ{18 γοϊυηίδῖ68 6.8. 
22. Βομποάϊοίίς Ποιηϊηυπη, ΟΠηΐᾶ ΟρΟΤᾶ 6)118 : ἰῃ οἵηηὶ 

Ιοοο ἀοπιηδίίοη 5 ο}1.8, Ὀοηοάϊο, δηΐτ)ᾶ 68, Ποιηίηυῃ). 

ΟΠ]. 

Ἰρδὶ θαυ. 

1. Βοηοάϊο, δηΐμηδ ἤρα, Ποῃλίηυηι ; ΠοΙΐη6 Ὠδι135 Π608, 
τηδοηϊδοδίι8 68 ὙΠΟ ἢἰΟΓ. ΟΟηοϑβίσηθπι οἱ ἀδοογοη) ἰη- 

ἀυϊδιϊ, 

2. διηϊοΐαβ [᾿υμηΐη6 δἰουΐ γοβιϊπηθηῖο, οχίοηθηϑ οοαἸἰυπὶ 
δίουϊ ΡΟ ]θῃ.. 

3. Ουἱ ιορἷ ἰῃ δ. }5 δυρογίογδ οὖ, αἱ ροΟπὶ πυ}}68 ΔΒ 6 ἢ- 
ΒΌΠῚ δυῦπι : σαὶ Δι })0}8ὲ ΒΌΡΟΓ ΡΟΠΠδ5 ὙΘΗ(ΟΓΌΪΩ ; 

ἅ. αὶ (δΔοὶϊ Δη66108 80.008 δρί γἰ(υ.8, οἱ Π}]]5[ΓῸ8 81108 ἰβῃθ 1) 
Παρσγδηϊοη). 

5. Ουἱ (πηἀδί ἰογγϑηὶ βαρεῖ δ. Ὁ ἢ Δίθη) 6}1.8., ΠΟῺ ἰηο !- 
ὨΔΟΪυΓ ἰῃ βέθου υηὶ 820 60]. 

θ. ΑΡΥ55831.18 βίοι! ὙοΒΠΘηἴΠπὶ ΔΙΪΟἰ 8 6}}}8., ΒΌΡΟΥ ΠΊΟΏ- 
168 ϑἰδριηί δαυδ. 

7. ΑὉ ἱπογοραίοηθ ἰυἃ [σίοηϊ, ἃ τοῦθ ἰοη [Γ}} ἴυ] (0Γ- 
τη ἀδρθυηί. 

8. Αϑοοηάυηϊ πηοηΐ68, οἱ ἀθδοσηάυηϊ σΔρὶ ἰῃ Ἰοουπι 4 δὴ 
[υπάϑιἱ οἴ8. 

9. Τοτγηίησῃ) ροβυΐβιϊ Ζυ 6] ΠΟῸῚ ἰΓδηθαυθα  ηΓ, ΠΟ΄υΘ 
Γουογίθηϊυγ ορογῖγο ἰσγγᾶῃι. 

10. Ουἱ οπ}{|8 ἔοη 65 ἰη ΘΟΩΥ Δ} 11 005, ἰηΐοΓ Πηράϊ υΠ Π201)- 

εἰυπἢ ρογίγδηϑί θυ ηΐ 8408. 
11. Ροίϊδθυηΐ οἴη68 Ὀαδ[185 δστί, βυβοὶρίοηΐ ΟοὨδρτί ἰῃ 5]- 

{ἰπ| δυδῃῖ. 
12. ϑ0ρ6ΓὙ 68 ὙΟἰοΓο8 ΟΟἹ]Ϊ ἰδ ἰαυπί, ἀ6 πιραΐο ροίγδ- 

ται ἀδρυηΐ γοσθῃ). 

138. Ἀἰσᾶηβ πιοηίθβ ἀἃ6 δυροτίογίθυϑ 8018, ἀ6 ἔπιοῖα ΟΡΘ- 
ΓΌΠ ἰυογυη 8818} }}{π| ἰογγᾶ. 

(4. Ῥγοάυσθοῃβ ηυμπ [πιο η[18, οἱ Ὠογῦδηι δογυὶ 1} Πο- 

ταΐπυηι. Οἱ δἀμοδί μᾶηδπὶ ἀ6 ἰοΓΓᾶ, 

15. οἱ γἱπὰπὶ 16“{{Π| 081 ΟΟΥ ΠΟΙ ἰπΐΒ : υἱ ΘΧ  Παγοί (ΔΟίοτη ἰῃ 
ΟΪ60, δἰ ρᾶπΠῖ8 ΤΟΣ οἰ πἰ8 οοηθγιημηαί. 

16. δαί υγαθιυηίυν ᾿ἰσηᾶ οδηιρὶ, οοατὶ 1 απὶ 4088 ὈΪΔι 8- 
ΥἹἱῖ. 

17. ΠΣ ρᾶββοῦθα ηἰάϊδοαθυηί, ογοάϊ! ἄοπιιι8 ἀυχ οδὶ 
ΘΟΓΙΠ. 

(8. Μοηίοβ οχοοὶβὶ οογυ 8, ροῖγα τοίασίαπι ΠΟΥ ΠΔ0118. 

19. Ἐδοΐΐ Ἰαηδηὶ ἰῃ (ΘΙ ρΟΓᾶ, 80] οορπου  οοοδϑυπὴ Δυ 0. 

40. Ροϑυϊϑεϊ (6 ἤγαϑ οἱ ἰδοίδ 68ὲ ποχ, ἰπ 'ρ88 ρΡοΓίΓδηΒὶ - 
Βυμρὶ οΠηθ8 νβιϊ85 ΒυνΥ8. 
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41. Σχύμινοι ὠρυόμενοι ἁρπάσαι, χαὶ ζητῆσαι παρὰ 
τοῦ Θεοῦ βρῶσιν αὐτοῖς. 

“ἃ. Ἀνέτειλεν ὃ ἥλιος χαὶ συναχθήσονται, καὶ ἐν 
ταῖς μάνδραις αὐτῶν χοιτασθήσονται. 

“3. Ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ καὶ 
ἐπὶ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ ἕως ἑσπέρας. 

44. Ὥς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε" πάντα ἐν 
σοφίᾳ ἐποίησας" ἐπληρώθη ἢ γῇ τῆς χτίσεώς σου. 

46. Αὕτη ἣ θάλασσα ἣ μεγάλη χαὶ εὐρύχωρος" ἐκεῖ 
ἑρπετὰ ὧν οὐχ ἔστιν ἀριθμὸς, ζῶγα μικρὰ μετὰ μεγάλων. 

46. Ἔκχεϊ πλοῖα διαπορεύονται, δράχων οὗτος ὃν 
ἔπλασας ἐμπαίζειν αὐτῷ. 

47. Πάντα πρὸς σὲ προςδοχῶσι, δοῦναι τὴν τροφὴν 
αὐτοῖς εὔκαιρον. 

48. Δόντος σου αὐτοῖς, συλλέξουσιν" ἀνοίξαντος δέ 
σου τὴν χεῖρα, τὰ σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότη- 

49. Ἀποστρέψαντος δέ σου τὸ πρόςωπον. ταραχθή- 
σονται" ἩΑ κ βὸ τὸ πνεῦμα αὐτο νὴ λίμναις 
καὶ εἰς τὸν χοῦν αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν. 

40. ᾿Εξαποστελεῖς τὸ πνεῦμά σου χαὶ χτισθήσονται, 
καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόςτωπον τῆς γῆς. 

81. Ἤτω ἣ δόξα Κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα, εὐφρανθήσε- 
ται Κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. 

8.. Ὁ ἐπιθλέπων ἐπὶ τὴν γῆν χαὶ ποιῶν αὐτὴν τρέ- 
μειν, ὃ ἁπτόμενος τῶν ὀρέων χαὶ καπνίζονται. 

88. Ἄσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῷ τῷ Θεῷ 
μου ἕως ὁπάρχω. 

84. ᾿Ηδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή μου, ἐγὼ δὲ εὐφρανθή- 
σομαι ἐπὶ τῷ Κυρίῳ. 

86. ᾿Εχλείποισαν ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἄνο- 
μοι, ὥςτε μὴ ὑπάρχειν αὐτούς. Εὐλόγει, ἣ ψυχή μου, 
τὸν Κύριον. 

ῬΔ΄. 

ἀλληλούϊα. 

ι. ᾿Εξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνο- 
μα αὐτοῦ. ᾿Απαγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσι τὰ ἔργα αὐτοῦ, 

ἃ. ἄσατε αὐτῷ χαὶ ψάλατε αὐτῷ" διηγήσασθε πάντα 
τὰ θαυμάσια αὐτοῦ. : 

8. ᾿Ἐπαινεῖσθε ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ: Εὐφραν- 
θήτω χαρδία ζητούντων τὸν Κύριον. 

4. Ζητήσατε τὸν Κύριον καὶ χραταιώθητε ζητήσατε 
τὸ πρόζςωπον αὐτοῦ διαπαντός. 

6. Μινήσθητε τῶν θαυμασίων αὐτοῦ ὧν ἐποίησε" τὰ 
τέρατα αὐτοῦ καὶ τὰ χρίματα τοῦ στόματος αὐτοῦ. 

8. Σπέρμα ᾿Αὐραὰμ δοῦλοι αὐτοῦ, υἱοὶ Ἰαχὼδ ἐχ- 
λεχτοὶ αὐτοῦ. 

7. Αὐτὸς Κύριος ὃ Θεὸς ἡμῶν, ἐν πάσῃ τῇ γῆ τὰ 
χρίματα αὐτοῦ. 

8. ᾿Ἐμνήσθη εἰς τὸν αἰῶνα διαθήκης αὐτοῦ, λόγου 
οὗ ἐνετείλατο εἰς χιλίας γενεάς, 

9. ὃν διέθετο τῷ Ἀδραὰμ, καὶ τοῦ ὅρχου αὐτοῦ τῷ 
Ἰσαάχ. 

το. Καὶ ἔστησεν αὐτὴν τῷ Ἰαχὼδ εἰς πρόςταγμα, ι 
καὶ τῷ Ἰσραὴλ εἰς διαθήχην αἰώνιον, 

ι1. λέγων" Σοὶ δώσω τὴν γῆν Χαναὰν, σχοίνισμα 
χληρονομίας ὑμῶν. 

ΨΑΛΝ. ΡάΔ΄. 

21. Οδία!]! ἰδουπὶ γυρίοπί65 υἱ ταρίδηϊ, οἱ φυφγδηὶ ἃ Ὅθο 
6808: 5]. 

22. Οτγίυβ 68ἱ 8οὶ οἱ ὀοῃρστορδθυηίυτ, οἱ ἰῃ σΌ  Ἶ 0.8 κυϊΐ5 
οὐθᾶθυη!. 

23. Ἐχίδὲῖ ΠοῦΟ δὰ ορὺβ δυυπὶ οἱ δὰ ὁρογδί δῆ δάδιῃ 
υὑδθ4π6 δὰ γοόρογϑῃη. 

24. Ουδῃ τιδρηϊοδίδ βυπὶ ορογᾶ ἰυ8, Ὠοπιΐπο : οπηΐδ 
1 ἐπ βαρίθηίᾳ (δοἰβιϊ : γαρίοίᾶ δϑὶ ἰογγὰ ογοδίυγα ἴθ. 

245. Ηἶοο πιδύὸ τπδρηυῃ οἱ δρα(οβυιη : {ΠΠ| 0 τρία χαο- 
ΤΓΌΠῚ ΟΠ Θϑὲ ὨυΙΊΘΓΙΙΒ,, 8018} μ.8}}}8 ΟΠ πηδριηίβ. 

26. ΠΟ ἢᾶύθβ ρογίγδηδουηΐ, ἄγϑοο ἢΐς 4ι6πὶ πηχἰδιὶ δὰ 
᾿Πυἀοηάυμ οἱ. 

27. Οἰπηΐδ δα (6 ὀχβροοίδηϊ, υἱ ἀ65.}}}8 6Θβ δ) ἰῃ ἰδ ρΟΓα. 

28. Ὠδηΐο [6 1118, ΟΟἸ]Πἰσοπί : δρογίοη!θ δυίδπ) [6 πηδηυπι, 
αὐΐνογβᾶ ἐπ ρ]θυπίυν Ὀοπίϊαία. 

29. Αγογίοηϊθ δυίΐοπι (6 (δοίθπι, ἱὰγθαυῃ[Γ : δηίρθγοβ 
δρίγ τ οομαπι, οἱ ἀοπεϊξηϊ, οἱ ἰῃ ρυ ]ν γο δυῦη) ΓΟΎΘε- 
[ομἴΓ. 

830. Επ 65 Βρὶ γι πὶ ἴυυπιὶ οἱ ογοδυηίυγ, οἱ ΓΟΠΟΥ ΙΝ 3 
(δείθῃ ἰθΊγϑ. 

31. 511 ρ]ογία Ποπιίηὶϊ ἰῃ βροοῦϊαπι, ἰδ ον Ἰ)οπιπῦ5 ἴῃ 
ΟΡογ 0.8 8018. ἕ 

32. Ουἱ ΓΟΒρίοἷἱ δΙρΡΟΓ ἰδγγδη) οἱ ἔδοὶϊξ θᾶπὶ ἴγθιῖογα, υὶ 
ἰδηρὶξ πηοηί68 οἱ ππηϊρδηί. 

33. Οδηίδθο Βοτηΐηο ἰῃ Υἱὶδ πηδᾷ, ῃ5818πΔ 60 π160 ΖυΔπ)- 
ἄϊυ Βυιη. 

834, Φυουπάυπι) δἰΐ οἱ δἰ σαι} 6 Π], 660 Ὑ6Ὸ ἰδίδιοῦ 
ἰῃ Ὠοπιΐηο. 

35. Ποἢοϊοηί ρροοδίογοϑ ἃ ἰοττα, οἱ ἰηἰαυὶ, [(8 αἵ Ὠθη κἰηΐ, 
Βοπράϊο, δηϊπ)δ 68, Ὠοῃιηυῃι. 

ΟΙΝν. 

ΑἸΠο]αἰΑ. 

1. Ουπἤιοιηητη! Ποπμλΐηο, οἱ ἱπγοσδίθ ποιηθῇ 6}}.8. Αηπυῃ- 
(ἰαῖα ἰηίοῦ μϑηΐθβ οροζὰ ο͵υ8, 

4. Οδηϊδίο οἱ οἱ ρϑ8} 116 οἱ : παγγδῖα Ομ ἰδ πὶ γ Ὁ }8 α͵υ5. 

3. 1ιδυυἀδηλπηί ἰῃ Πποηλΐῃο 5δηοῖο 6)0.8 : Ἰδοἰ δἰ ΟΟΓ υδογοσ- 
ἔσιη Ποπκίηυμ). 

4, Ουεωγα Βοπηίηυπι οἱ οοηί(οτίδηίηὶ : φυϑογίὶα ἔδοίθη) 
6}0.8 Β6ΙΏΡΟΓ, 

ὅ. Μοπηθηΐο ΠΪγ Ὁ! 1 6}08 αιιαΣ (δοὶί : ργοιίμχίδ 6)05 οἱ 
᾿υάϊοία οτβ 6)05. 

6. ϑδϑῆγθῃ Αὔγδῆδπι ϑογνὶΐ 608, 11 Ζ0} οἰθοί ο)α5. 

7. ρ56 δομχίηυ8 Ὠδι.8 ποδίει, ἰῃ οἸηηὶ ἰαστὰ λιάϊοϊδ 6}115. 

| 8. Μοιθοῦ [αἱξ ἴῃ βρδουυπ) ἰοϑἰδιηγθης δυϊ, τοῦθ αυοὰ 

ῃδηάανὶ  ἰῃ τη 6 ψοΠοΓ δι 0η68., 

9. ᾳυοὰ ἀϊβϑροδιιὶϊξ δὰ Αγδἢ δ), οἱ Ἰυγαπιοηῖὶ 8υἱ δὰ 15886. 

10. Εἰ 5ἰδίυ!α ΠΙυα 2400} ἰῃ ργθοθρίυτῃ, οἱ Ι5γᾶο] ἰῃ 6 - 
δίῃ) οἴ} δ᾽ [6 ΓΠΠ}}» 

11. ἀϊορηβ : ΤΙρὶ ἀδῦο ἰοεταπὶ Ομδηδδι, (ποι απ ἰϑρΓῸ- 

αἰ(αι18 νοϑίγϑ. 



ΡῬΘΑΙΝ. ΟΤἸΥ. 
ι . 

᾿. Ἔν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἀριθμῷ βραχεῖς, ὀλιγοστοὺς 
χαὶ παροίχους ἐν αὐτῇ. 

13. Καὶ διῆλθον ἐξ ἔθνους εἰς ἔθνος, καὶ ἐκ βασιλείας 
εἰς λαὸν ἕτερον. 

ι4, Οὐχ ἀφῆχεν ἄνθρωπον ἀδικῆσαι αὐτοὺς, καὶ 
ἤλεγξεν ὑπὲ ὑῶν βασιλεῖς. ᾿ 

156. Μὴ ἅψησθε τῶν χριστῶν μου, καὶ ἐν τοῖς προφή- 
ταῖς μου μὴ πονηρεύεσθε. 

16. Καὶ ἐκάλεσε λιμὸν ἐπὶ τὴν γῆν, πᾶν στήριγμα 
ἄρτου συνέτριψεν. 

17. Ἀπέστειλεν ἔμπροσθεν αὐτῶν ἄνθρωπον, εἰς δοῦ- 
λον ἐπράθη Ἰωσήφ. 

18. Εταπείνωσαν ἐν πέδαις τοὺς πόδας αὐτοῦ, σί- 
δηρον διῆλθεν ἢ ψυχὴ αὐτοῦ. 

19ϑ. Μέχρι τοῦ ἐλθεῖν τὸν λόγον αὐτοῦ, τὸ λόγιον τοῦ 
Κυρίου ἐπύρωσεν αὐτόν. 

30. Ἀπέστειλε βασιλεὺς χαὶ ἔλυσεν αὐτὸν, ἄρχων 
λαῶν, καὶ ἀφῆχεν αὐτόν. 

41, Κατέστησεν αὐτὸν χύριον τοῦ οἴχου αὐτοῦ, καὶ 
ἄρχοντα πάσης τῆς χτήσεως αὐτοῦ. 

42. Τοῦ παιδεῦσαι τοὺς ἄρχοντας αὐτοῦ ὡς ἑαυτὸν, 
χαὶ τοὺς πρεσθυτέρους αὐτοῦ σοφίσαι. 

43. Καὶ εἰςῆλθεν Ἰσραὴλ εἰς Αἴγυπτον, χαὶ Ἰαχὼδ 
παρῴχησεν ἐν γῇ Χάμ. 

44. Καὶ ηὔξησε τὸν λαὸν αὐτοῦ σφόδρα, χαὶ ἐχρα- 
ταίωσεν αὐτὸν ὑπὲρ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ. 

25. Καὶ μετέστρεψε τὴν χαρδίαν αὐτῶν τοῦ μισῆσαι 
τὸν λαὸν αὐτοῦ, τοῦ δολιοῦσθαι ἐν τοῖς δούλοις αὐτοῦ. 

26. Ἐξαπέστειλε Μωῦσῆν τὸν δοῦλον αὐτοῦ, Ἀαρὼν 
ὃν ἐξελέξατο αὐτόν. 

“,.. Ἔθετο ἐν αὐτοῖς τοὺς λόγους τῶν σημείων αὐτοῦ, 
καὶ τῶν τεράτων ἐν γῇ Χάμ. 

48. ᾿Ἐξαπέστειλε σχότος χαὶ ἐσχότασεν, καὶ παρεπί- 
χραναν τοὺς λόγους αὐτοῦ. 

49. Μετέστρεψε τὰ ὕδατα αὐτῶν εἰς αἷμα, καὶ ἀπέ- 
χτεινε τοὺς ἰχθύας αὐτῶν. 

80. ᾿Εξῆρψεν ἡ γῇ αὐτῶν βατράχους, ἐν τοῖς ταμείοις 
τῶν βασιλέων αὐτῶν. 

81. Εἶπε χαὶ ἦλθε κυνόμυια, καὶ σχνίπες ἐν πᾶσι 
τοῖς δρίοις αὐτῶν. 

32. ἜἜθετο τὰς βροχὰς αὐτῶν χάλαζαν, πῦρ χατα- 
φλέγον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν. 

33, Καὶ ἐπάταξε τὰς ἀμπέλους αὐτῶν χαὶ τὰς συχὰς 
αὐτῶν, καὶ συνέτριψε πᾶν ξύλον ὁρίου αὐτῶν. 

34. Εἶπε καὶ ἦλθεν ἀχρὶς, καὶ βροῦχος οὗ οὐχ ἦν ἀρι- 
θμός. 

325. Καὶ κατέφαγε πάντα τὸν χόρτον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν, 
χαὶ χατέφαγε τὸν χαρπὸν τῆς γῆς αὐτῶν. 

86. κα ἐπάταξε πᾶν πρωτότοχον ἐχ τῆς γῆς αὐτῶν, 
ἀπαρχὴν παντὸς πόνου αὐτῶν. 

37. Καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐν ἀργυρίῳ χαὶ χρυσίῳ, καὶ 
οὐχ ἦν ἐν ταῖς φυλαῖς αὐτῶν ὁ ἀσθενῶν. 

88. Ἐὐφράνθη Αἴγυπτος ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν, ὅτι 
ἐπέπεσεν ὃ φόῤος αὐτῶν ἐπ᾽ αὐτούς. 

30. Διεπέτασε νεφέλην εἰς σχέπην αὐτοῖς, χαὶ πῦρ 
τοῦ φωτίσαι αὐτοῖς τὴν νύχτα. 

40. Ἤτησαν καὶ ἦλθεν ὀρτυγομήτρα, καὶ ἄρτον οὖ- 
ραγοῦ ἐνέπλησεν αὐτούς. 

41. Διέῤῥηξε πέτραν, χαὶ ἐῤῥύησαν ὕδατα " ἐπορεύ- 
θησαν ἐν ἀνύδροις ποταμοί. 
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| 12. Οὐπὶ οβϑθηΐ ΠΟΙΊΘΙΟ γΟΥΘ8, Ῥδαυοίβϑἰπιὶ οἱ ἰποο]α: 
ἴῃ 68. 

18. Εἰ ἰγδηϑίογιηϊ ἀ6 βοηίθ ἰῃ ροηίθηι, οἱ ἀθ γθρῇο δὰ 
Ρορυϊυμὴ δ] ἴθγιιπ). 

Ιᾳ. Νοη ρογῃμίϑὶξ πογαίηθπὶ ποσοίὸ αἰἷϑ, οἱ οοττίρυϊῇ ργῸ οἱβ 
ΤΟΣΘ68. 

15. ΝΟΙΙΐ6 ἔδηρονθ ΟΠ ϑί05 π|608, δἱ ἴῃ ῥγορὶιοῖἱβ ποὶβ 
ΠΟΙ 6 πηΔ] σι ατὶ. 

16. Εἰ γοοδυ]ῇ (Δ ΠΊΘΙῺ ΒΌΡΟΥ ἰθυγϑ), ΟΠ ἢιτδη)οη Π} 
Ῥδηΐ8 σοηί γί Υ]. 

17. Νἰβι1 δηΐθ 608 ποηχίηθῃ, ἰῃ βου γϑηυηάδίυβ οὶ 
Φοβθρὶ!. 

18. Ἠυμη !αγνογυηΐ ἴῃ οοιηροάϊδυδ ροά68 αι, διτυηι. 
ΡΟΥΓΔΠΒἰΥἱ δηϊπ)ἃ 6}08. 

19. οηθο γοηϊγοῖ γογθυπι 6}0.8 ; οἰοχαίυπ Ποπχὶηὶ ἰδ. 
ἸΩΔΥΪ οὐ Π|. 

20. ΜΙδὶὶ τὸχ οἵ βο! υἱῖ δηλ, ργίποορβ ρορυϊογυι, οἱ ἀϊ- 
[ηΪδβ᾽1 6}. 

21. Οοηϑίϊίυϊξ ουχὰ ἀοηλίηυπι) ἀοπιὰβ βυθ, οἱ ρῥγίῃοϊροπὶ 
ΟΠἢΐ8 Ροβϑαβϑίοηΐβ βυζ. 

22. Οἱ ὀγυάϊγοῖ ργίῃηοῖρα8 6).8 8ἰουὶ δοιηθὶ ἰρβιπι, οἱ 96- 
Ὠΐογο8 6)υ.8 βδρίθη ίδηῃ ἀοοογοῖ. 

48. Εἰ Ἰηἰγᾶυ δγδαὶ ἴῃ εξ υρίυμι, οἱ Ζ8οοῦ δοοοὶδ δ ἐΐ 
ἰη ἴδγγὰ ΟἸ ἰδ. 

24. Εἴ δυχὶϊ ρορυϊι βαυϊη ὙϑΠθΠηθηοΓ, οἱ ὕγιδυὶ ΘΌ ἢ) 
ΒΌΡΟΓ ἰηἰ πη 608 6}118. 

25. Εἰ ΘΟΒΥΘΓΕΣ ΘΟΥ Θθογυπὶ ὃἱ οὐἰγοηΐ ρορυϊυμ οὖυ8, αἱ 
ἀοϊιι δοογθηΐ ἰῃ βουυΐδ 6}08. 

26. Μίϑβῖι ΜΟΥβθη βοῦν ὰπι δυυπιὶ, ΑΔΙῸΏ αύρί οἰομὶϊ 
ἰρδυμ. 

.27. Ῥοϑιιξ ἰῃ οἱβ γοῦθα βἰκηοόγυτ βυογαπι, οἵ ργοὰϊρίοιιη) 
ἴ) (αγγα Ὁ Δ). 

28. Μίϑἰῖ ἰο Ὀγαβ οἱ ορϑουγαυ δ, οἱ Ἐχδοογθδυογαῃηῖΐ 86Γ- 

ΏΟΙΙ6Β 6͵08. 
29. Οοηνογί δαυδ88 ΘΟΓΌΠ. ἰῃ ϑδησυΐποπι, οἱ οοοί αἱ ΡἾ8065 

ΘΟΓΏΠΙ. ᾿ 

830. Ἑαϊαϊξ ἰδγγὰ δογιλ γΓδη88, ἰῃ ραηοίγα ἶ θ.8 τοσυη] 
ἰρϑογυμ. 

31. ὈὨἰχ[ξ οἱ νϑηΐϊΐ ουποιηγᾶ, οἱ οΥπίρ 68 ἰα οτηΐθι8 Πηΐ- 

θὺ8 οογυπι. 

32. Ροϑυΐί ρανίδα Θογα πὶ σγδηά θη, ἱζηοι ΘΟΙΠὈΙΓΘΏ- 
ίο ἱπ ἰθγγᾷ ᾿ρϑΟΓΆΙη. 

38. Εἰ ρΡογουβϑι: υἱίδ8 ϑογυπὶ οἱ ἤσυδ οογυπι, οἱ οοηίτγί- 
ΥἹΐ οἴη ᾿ἰχππι ἢπ|8 ΘΟΓ ἢ. 

834. Ὠἰχί( οἱ νρηΐΐ Ἰοσυιδίαᾶ, οἱ Ὀγαο δ οὐ)ὰ8 ΠῚ ογᾶϊ ἢι- 

ΠΙΘΓΌΒ. 

35. Εἰ οοιῃοάϊξ οπιηο ἔσηυηι ἰῃ ἰοῦγὰ θογυΐ, οἱ οοπηοα 

(γυοσίιπι ἰθγγδ ΘΟΓΌΠ,. 
36. Εἰ ρεογοιιβ8ῖ ΟΠη6 ὨΓΪπιομοι πὶ 6 ἰσγγα ΘΟΓΌΠΙ, 

Ὀγμ 85 ΟἸΠἢΪ5 ἰαθοΥ δ ΘΟΓΊΙΠῚ, 
47). Εἰ οἀυχὶί δοϑ ἰῃ ἀγζθηίο οἱ δυγο, οἱ ἤθῃ ογαὶ ἰῃ {τἰ- 

Ὀυθυ8 Θόγιπ ἱπἤιτηυϑ. 

38. [,μοἰαίδ οδἱ ΞΕ φΥρίαβ ἰῃ ργοίδοϊοηα θογιπι, 4υΐὰ ἰῃ- 

ουθυϊὶ ΕἸΠΊΟΥ ΘΟΓΌΠῚ ΒΌΡρΕΓ 608. 
39. Ἐχραπάϊι παθοπὶ ἰὼ ρῥγοϊθοιοηθπι θογιμ, οἴ ἰβηθη) 

αἱ Ἰυποργοί οἷ8. Ρ6γ ποοίβῃι. 
40. Ροϊϊογαηὶ οἱ τοοϊ οσοἰυντίχ, οἱ ρᾶπο ΟΟἹΪ βδίυγαν 

608. 

41. Ὀίγυρὶ μοίγαπι, οἱ Πυχεπιηΐ αι ἱγογυπῖ : ἰῃ δἱοδίδ 
Πυπηΐπᾶ. 
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44. Ὅτι ἐμνήσθη τοῦ λόγου τοῦ ἁγίου αὐτοῦ, τοῦ 
πρὸς ᾿Αὐραὰμ τὸν δοῦλον αὐτοῦ. 

48. Καὶ ἐξήγαγε τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει, χαὶ 
τοὺς ἐχλεχτοὺς αὐτοῦ ἐν εὐφροσύνῃ. 

44. Καὶ ἔδωχεν αὐτοῖς χώρας ἐθνῶν, χαὶ πόνους 
λαῶν ἐχληρονόμησαν. 

45. Ὅπως ἂν φυλάξωσι τὰ διχαιώυματα αὐτοῦ, χαὶ 
τὸν νόμον αὐτοῦ ἐχζητήσωσιν. 

ῬΕ΄. 

ἀλληλούϊα. 

1. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ ὅτι χρηστὸς, ὅτι εἰς 
τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

ἃ. Τίς λαλήσει τὰς δυναστείας τοῦ Κυρίου, ἀχουστὰς 
ποιήσει πάσας τὰς αἰνέσεις αὐτοῦ; 

8. Μαχάριοι οἵ φυλάσσοντες χρίσιν, καὶ ποιοῦντες 
δικαιοσύνην ἐν παντὶ χαιρῷ. 

ς. Μνήσθητι ἡμῶν, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκία τοῦ λαοῦ 
σου, ἐπίσχεψαι ἡμᾶς ἐν τῷ σωτηρίῳ σου" 

6. τοῦ ἰδεῖν ἐν τῇ χρηστότητι τῶν ἐχλεχτῶν σου, 
τοῦ εὐφρανθῆναι ἐν τῇ εὐφροσύνη τοῦ ἔθνους σου, τοῦ 
ἐπαινεῖσθαι μετὰ τῆς χληρονομίας σου. 

6. Ἡμάρτομεν μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν, ἠνομήσα- 
μεν, ἠδικήσαμεν. 

7. Οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν Αἰγύπτῳ οὐ συνῆχαν τὰ 
θαυμάσιά σου, χαὶ οὐχ ἐμνήσθησαν τοῦ πλήθους τοῦ 
ἔλέους σου. Καὶ παρεπίκραναν ἀναθδαίνοντες ἐν τῇ ἐρυ- 
θρᾷ θαλάσσῃ. 

8. Καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς ἕνεχεν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, 
τοῦ γνωρίσαι τὴν δυναστείαν αὐτοῦ. 

9. Καὶ ἐπετίμησε τῇ ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ, καὶ ἐξηράνθη; 
χαὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐν ἀδύσσῳ ὡς ἐν ἐρήμῳ, 

10, χαὶ ἔσωσεν αὐτοὺς ἐχ χειρὸς μισούντων, καὶ ἔλυ- 
τρώσατο αὐτοὺς ἐχ χειρὸς ἐχθροῦ. 

11. ᾿Εχάλυψεν ὕδωρ τοὺς θλίόφοντας αὐτοὺς, εἷς ἐξ 
αὐτῶν οὐχ ὑπελείφθη. 

12. Καὶ ἐπίστευσαν τοῖς λόγοις αὐτοῦ, χαὶ ἤνεσαν 
τὴν αἴνεσιν αὐτοῦ. 

Ἔταάχυναν, ἐπελάθοντο τῶν ἔργων αὐτοῦ, οὐχ 
ὑπέμειναν κὰὰ βουλὴν αὐτοῦ. 

14, Καὶ ἐπεθύμησαν ἐπιθυμίαν ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ 
ἐπείρασαν τὸν Θεὸν ἐν ἀνύδρῳ. 

15. Καὶ ἔδωχεν αὐτοῖς τὸ αἴτημα αὐτῶν, χαὶ ἐξα- 
πέστειλε πλησμονὴν εἰς τὴν ψυχὴν αὐτῶν. 

16. Καὶ παρώργισαν Μωῦϊσῆν ἐν τῇ παρεμθολῇ, καὶ 
᾿Ααρὼν τὸν ἅγιον Κυρίου. 

17. Ἦνοίχθη ἣ γῆ καὶ κατέπιε Δαθὰν, χαὶ ἐκάλυψεν 
ἐπὶ τὴν συναγωγὴν ᾿Αδειρών. 

18. Καὶ ἐξεχαύθη πῦρ ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, καὶ 
φλὸξ χατέφλεξεν ἁμαρτωλούς. 

19. Καὶ ἐποίησαν μόσχον ἐν Χωρὴθ, καὶ προςεχύ- 
νησαν τῷ γλυπτῷ. 

20. Καὶ ἠλλάξαντο τὴν δόξαν αὐτῶν, ἐν ὁμοιώματι 
μόσχου ἔσθοντος χόρτον. 

21. Ἐπελάθοντο τοῦ Θεοῦ τοῦ σώζοντος αὐτοὺς, τοῦ 
ποιήσαντος μεγάλα ἐν Αἰγύπτῳ, 
᾿ 35. θαυμαστὰ ἐν γῇ Χὰμ,, χαὶ φοδερὰ ἐπὶ θαλάσσης 
ρυθρᾶς. 

ἣ Καὶ εἶπε τοῦ ἐξολοθρεῦσαι αὐτοὺς, εἰ μὴ Μωῦ- 

ΨΑΛΝ. ΡΕ.. 

42. Ουοηίΐδαι τρεογ [αἷξ Ὑουϊὴὴ δδηοιὶ 830], συοὰ Περαϊϊ 
δὰ ΑΒΥΔΠΔΠῚ ΒΟΓΥ ΠῚ Βυ0. 

48. Εἰ οαυχὶϊ ρορυϊυπι δυυπ) ἰῃ Θχδβυ  δίϊομδ, οἱ οἰδοίος 
5008 ἰη [ΟΕ Π|ἃ. 

44, Εἰ ἀοαϊϊ οἰβ ΓορίοὨο5 σδηϊίυπι, οἱ ἸΔθΟΓ 5 Ροροϊογι 
Ροβδράθγυηϊ. 

45, ὕἱ ουδίοαϊδηΐ ἰυδιΠοαίίομοδ ο᾽8, οἱ ἰαοτα οἱ 3 δχ 
αυϊγδηῖ. 

ΟΥ̓. 

ΑἸ]οΙ αἰ 8. 

1. Οοπῇίομηἰηὶ Ὠοπηίπο αυοηΐδηπι θοηι8, φυοηίδεη ἰη δέξου: 
ἴυπι πιδογ οογά 8 6}118. 

2. Οὐυ5 Ἰοφυδίυγ ρμοϊδης[88 Πομπηὶ, δυά [88 (δοϊδῖ οἴθθς 
Ἰδυὰ 68 ο͵υ5} 

3. Βοδίὶ αυΐ ουϑίοἀϊυπηί ἰυἀϊοίυ, οἱ (Δεϊυπὶ ᾿51}{Ὶᾶ τὰ ἴῃ 
ΟΠληΐ (ΘΠ ΡΟΥΘ. 

ά, Μοπηθηΐο ποϑίγὶ, Πομπηίηθ, ἕἰῃ οπορίδοὶϊο ρορυ!ὲ ἰαἱ, 
νἱ δἰίδ Π05 ἰῃ 88] υἱδι} ἴθ 0 : 

5. δὰ νἱἀοηάυπι ἰῃ Ὀοηϊΐδία οἰοοίογυηι ἰυοτζοπη, δὰ ἰ2- 
ἰδηάυμῃ ἰὴ ἰδ {18 σο η [15 ἰυ85, δα ἰδυἀδηάυπ) συ} ᾿εογοαϊ δῖος 
ἴυδ. 

6. Ῥεοοοδυ 8 οὐπὶ ραίγιθι.8 Ὠοϑίγί8, ἱπ|υδῖίθ ορ πη05 
ἰηϊχυ αἴθ) ἰδοΐτηι5. 

7. Ῥδίγοϑ ποϑβίγὶι ἰὴ ἘΥΡΙΟ ὨοῸἢ ἰη 6] χογηΐ τηΐγα 8, 
ἴυδ, οἴ ἢοη Πιδγυηΐ Ππηθπηογοϑ 0} {{ἰυπ τ 5 πιϊϑοτι οογαΐδο ἰα80. 
Εἰ ἐπ ἰδυογυηί ἃϑοθη θη 8 ἷἱπ ΓΌΌΓΙΠΙ ΠηᾶΓο. 

8. Εἰ ΒΑΙΥΑΥΪΐ 608 ρΓΟΡΙΟΥ ἠοθῆ δυυηι, υἱ ποΐδια ἔδοογοὶ 
Ροίδηςίδη 808). 

9. Εἰ ἱπογοραυ δῦ γυῦγυηι, οἱ οχβίςοδίυπι οδὶ : οἱ ἀ6- 
ἀυχὶῖ 608 ἴῃ ΔΌγ880 βἰουὶ ἱπ ἀσϑογίο, 

10. 6ἱ βαϊναυν 605 ἀθ πηδηὰ οὐἀϊδηίίυμ, οἱ Γοα δι ἶ 605 ἐς 
ΔΗ ἰηϊηλ] οἱ. 

11. Ορογυ δ δαυὰ {ΓΠυ]Δηΐ68 608, υη0.8 ΘΧ δἷ5 ΠΟΙ ΓοξηδΔη- 
5ἰ1. 

12. Εἰ ογοαϊἀογυηΐ γοῦ 8 6͵08, οἱ ᾿Ιδυῤλγογαπὶ ᾿ἰδυάεχῃ 
6)05. 

13. Ἑσϑιϊπανογυηΐ, ΘΟ] δαπὲὶ ορογυπὶ 6}08, ΠΟ 5081" 
Ὠπογυηΐ σΟἢ 5} }1πὶ 6}0.8. 

14, Εῤ οσοῃουρίογυηὶ οοηουρὶκορηζίδη) ἴῃ ἀρϑοσγίο, οἱ ἴθη- 
ἱδυογυηΐ Ὠθιυπ) ἰῃ ἰΠΔ 40.080. 

(56. Εἰ ἀοάϊὶ οἷβ ροξ ἰοηθπι ἰρϑογυμ, οἱ τ 181} βαίυγ δίοη 
ἰῃ δηΪΠΊΔ 1 ΘΟΓΌΠῚ. 

16. Εἰ ἰγηἱδνυοσυηΐ ΜΟΥΒΘη ἰῃ οδϑίγ5, οἱ Αδγο βδηῃοίῃπι 
Ὠομμϊηὶ. 

17. Αρογία οϑὶ ἰοστὰ οἱ ἀοριαἰϊνὶ! Πδίμδη, οἱ ορεγυϊὶ 56- 
ΡΟΓ βυῃδσοσάμῃ ΑΊΓΟΏ. 

18. Εἰ ὀχαγϑὶὶ ἰϑηΐβ ἰῃ δυβρορδ δογυηὶ, οἱ ἤδιτηδ οοί- 
θυ δ81 ροοοδίογρβ. 

19. Εἰ [δοοευπί νἱζυϊαπι ἰη ΟἸοτΟ, οἱ δἀογδνοπιηί βου ]- 
ΡΙ 6. 

40. Εἰ πηυϊαγογιηΐ ρἰογίδηι διυιδηι, ἰῃ δἰ πη ἀπο τ α]} 
οομηθαρηίβ [Θηυη). 

41. ΟΠ δυμὶ ουμ φυὶ φραἰγαυὶξ 608, αυὶΐ δος πηᾶρει 

ἴῃ ἘΡΥΡΙίο, 
22. τΐγ Ὁ 18 ἰῃ ἰοττὰ ΟΠΔπι, οἱ ἰογγὶ }}} 18 ΒΌΡΟΣ πιᾶγο γυ- 

θυ). 
“3. Εἰ αἰχὶ! αἱ ἀϊδρογάογαί 008, δὶ ὨΟΠ ΜΟΥ568 οἸθοί56)85 



ΡῬΘΑΙΜΝ. ΟΥ̓. 

σῆς ὃ ἐχλεκτὸς αὐτοῦ ἔστη ἐν τῇ θραύσει ἐνώπιον αὐὖ- 
τοῦ, τοῦ ἀποστρέψαι ἀπὸ θυμοῦ ὀργῆς αὐτοῦ, τοῦ μὴ 
ἐξολοθρεῦσαι. 

34. Καὶ ἐξουδένωσαν γῆν ἐπιθυμητὴν, καὶ οὐχ ἐπί- 
στευσαν τῷ λόγῳ αὐτοῦ. 

46. Καὶ ἐγόγγυσαν ἐν τοῖς σχηνώμασιν αὐτῶν, οὐχ 
εἰςήκουσαν τῆς φωνῇς Κυρίου. 

836, Καὶ ἐπῆρε τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπ᾽ αὐτοὺς, τοῦ κα- 
ταβαλεῖν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμω, 

21. χαὶ τοῦ χαταθαλεῖν τὸ σπέρμα αὐτῶν ἐν τοῖς 
ἔθνεσι, χαὶ διασχορπίσαι αὐτοὺς ἐν ταῖς χορ 

28. Καὶ ἐτελέσθησαν τῷ Βεελφεγὼρ, χαὶ ἔφαγον θυ- 
σίας νεχρῶν. 

49. Καὶ παρώξυναν αὐτὸν ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν 
αὐτῶν, καὶ ἐπληθύνθη ἐν αὐτοῖς ἣ πτῶσις. ᾿ 

30. Καὶ ἔστη Φινεὲς χαὶ ἐξιλάσατο, χαὶ ἐχόπασεν ἣ 
θραῦσις. 

41. Καὶ ἔλογίσθη αὐτῷ εἷς δικαιοσύνην, εἷς γενεὰν 
χαὶ γενεὰν ἕως τοῦ αἰῶνος. 

832. Καὶ παρώργισαν αὐτὸν ἐπὶ ὕδατος ἀντιλογίας, 
χαὶ ἐχαχώθη Μωῦσῇς δι᾽ αὐτούς. 

38. Ὅτι παρεπίκραναν τὸ πνεῦμα αὐτοῦ, χαὶ διέ- 
στεῖλεν ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ. 

44. Οὐχ ἐξωλόθρευσαν τὰ ἔθνη ἃ εἶπε Κύριος αὐ- 
τοῖς, 

36. χαὶ ἐμίγησαν ἐν τοῖς ἔθνεσι καὶ ἔμαθον τὰ ἔργα 

46. Καὶ ἐδούλευσαν τοῖς γλυπτοῖς αὐτῶν, χαὶ ἐγε- 
νήθη αὐτοῖς εἰς σχάνδαλον. 

37. Καὶ ἔθυσαν τοὺς υἱοὺς αὐτῶν χαὶ τὰς θυγατέρας 
αὐτῶν τοῖς δαιμονίοις, 

88. καὶ ἐξέχεαν αἷμα ἀθῷον, αἷμα υἱῶν αὐτῶν καὶ 
θυγατέρων, ὧν ἔθυσαν τοῖς γλυπτοῖς Χαναάν. Καὶ ἐφο- 
νοχτονήθη ἣ γῇ ἐν τοῖς αἵμασι, 

39. χαὶ ἐμιάνθη ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν" χαὶ ἐπόρνευ- 
σαν ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν. 

40. Καὶ ὠργίσθη θυμῷ Κύριος ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ, 
χαὶ ἐδδελύξατο τὴν χληρονομίαν αὐτοῦ. 

41. Καὶ παρέδωχεν αὐτοὺς εἰς χεῖρας ἐχθρῶν, χαὶ 
ἐχυρίευσαν αὐτῶν οἱ μισοῦντες αὐτούς. 

42. Καὶ ἔθλιψαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν, καὶ ἐτα- 
πεινώθησαν ὑπὸ τὰς χεῖρας αὐτῶν. 

43. Πλεονάχις ἐῤῥύσατο αὐτούς" αὐτοὶ δὲ παρεπί- 
χραναν αὐτὸν ἐν τῇ βουλῇ αὐτῶν, καὶ ἐταπεινώθησαν 
ἐν ταῖς ἀνομίαις αὐτῶν. 

44. Καὶ εἶδε Κύριος ἐν τῷ θλίῤεσθαι αὐτοὺς, ἐν τῷ 
αὐτὸν εἰςαχοῦσαι τῆς δεήσεως αὐτῶν. 

45. Καὶ ἐμνήσθη τῆς διαθήκης αὐτοῦ, χαὶ μετεμε- 
λήθη κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους αὐτοῦ. 

46. Καὶ ἔδωχεν αὐτοὺς εἰς οἰχτιρμοὺς ἐναντίον πάν - 
τῶν τῶν αἰχμαλωτευσάντων αὐτούς. 

47. Σῶσον ἡμᾶς, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, χαὶ ἐπισυνά- 
γαγε ἡυᾶς ἐχ τῶν ἐθνῶν - τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνό- 
ματί σου τῷ ἁγίῳ, τοῦ ἐγχαυχᾶσθαι ἐν τῇ αἰνέσει σου. 

48. Εὐλογητὸς Κύριος ὃ Θεὸς Ἰσρχὴλ, ἀπὸ τοῦ 
αἰῶνος χαὶ ἕως τοῦ αἰῶνος, χαὶ ἐρεῖ πᾶς ὁ λαός" Γέ- 
νοῖτο, γόνοιτο. 
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βίο ἰ886ὶ ἰῃ σοηίγδοιίοηα ἰῃ σοηϑροοία 6118, υἱ ἀνογίογοϊ ἃ} 
ἰηαϊρηδίίοηθ ἰγθθ 6708, ἢ6 ἀἰθρογάρτγοϊ. 

24, Εἰ ργὸ πἰ πο παθαοτγυῃέ ἰογτᾶπὶ ἀθ 8: ΘΓ  Ὀ᾿]Θ,, οἱ ἢθῺ 
ογραϊἀογυηΐ τοῦρο ο᾽υ8. 

25. Εἰ υγηλιγανθγυηΐ ἰῃ ἰδ γηδου} 8 58, ἤθη ἔχϑι!- 
ἀϊογυηῖ γοῦθη) Βομληί. 

26. Εὖ οἰοΥαΥϊξ πηδημπὶ ΒΌ8Π1 ΒΌΡΟΓ 608, ἱ ργΓοϑίογηργοί 
608 ἰη ἀαδογίο, , 

27. οἱ αἱ ἀο)ϊοογοῖ βθπιθη δογυὴι ἰῃ ΘΘὨΠθυ8, οἱ ἀΐδραι- 
ξοζγοῖ 608 ἰῃ ΓΟ ΟὨἶ 08. 

48. Εἰ ἰηἰεἰαῖ] ϑαηΐ ΒΟΟΙρΠοροΣ, οἱ οομηοάογυηϊΐ δδουηςία 
ΠΟΓ[ΓὉΟΓΌ ΠῚ. 

29. Εἰ [τ δυοπιπί θυ ἰη δαϊηγϑη[οηΐθυϑ 8015, οἵ τη]- 
εἰρ!]οδῖα 6βῖ ἴῃ οἱβ γυϊηᾶ. 

30. Εἰ 5ι6{| ΡΙηθ68 οἱ ρἰδοδυίί, οἱ οδβϑϑᾶν!ξ χυδβϑδίϊο. 

31. Εἰ τορυϊδίυτῃ 681 οἱ ἰη π8{{{|81χι., ἰῃ φοῃογαίίοηθη οἱ 
ϑοΠΟΓΑ ΠΟ, ΘΙ 560} ἰῃ 58 ΟΌ 11. 

32. Εἰ ᾿γγἱδυόγυηΐ Θυπὶ ΒΌΡΟΥ δαιδη) οΟηἰγδἀϊοἰἰοη 58, οἱ 
γοχδῖυϑ δὶ ΜΟΥ568 ργορίθγ 608. 

33, Ουἷα Θχδοογθαυθγυηΐ βρ γι [πὰ 6}118, οἱ ἀἰδιίηχ!! ἴῃ 
6118 δι. 15. 

834. Νοη αἰβροταϊἀογυηῖ σοηΐο8 4υδ8 ἀἰχὶξ Ποιηίΐπιυ ἐ}}15, 

35. οἱ ὁοΙη 1831] δυηΐ ἰπ ροη δ5 οἱ ἀϊἀϊσογαηΐ ορεγᾶ 6ο- 
ΓΏΠΙ. 

36. Εἰ δεγυ)ογαηΐ Β0 0] ΡΕ} 08 Θογυ πὶ, οἱ ἰδοΐαπι 6δί 1Π15 
ἰῃ βοδηάδίυη. 

37. ΕΓ πηπλοϊδυθγυηΐ ἢ}1058 8ι108 οἱ [188 δλ}89 ἀδεπιοηϊία, 

38. οἱ οἴιάδογτυηΐ βδησυΐηθηι ἱπηῃοοθῃίοτη, βδηριηθη) 
Π]ἰογυηι βυογὰπι οἱ ΠΠ]]ἀγὰπὶ, 4108 58  Ποανογυηΐ δου] ρ 8 
ΟἸδηδδη. Εἰ ἱπίογίθοίδ δϑί ἰθττὰ ἴῃ βδηρυϊηυ8, 

39. οἵ οοῃίδημηδίδ 651 ἴῃ ΟρΡΟΓθ8 οογυπῃι : οἱ (οτγηϊοαίὶ 
βυηΐ ἰη δἀϊηνοης οηΐθυ8 δ5ιι}8. 

40.. Εἰ ἰγδίυ8. 6δί (Ὅγογο Βοῃγίηυϑ ἰῃ ρορυΐαπὶ βυυμ,, αἱ 
ΔΟοπι δι οδὲ Ὠφογοα ἰδίθῃ) βυδιη. 

41. ΕΠ ἰγδάϊ!αϊ 608 ἰῃ τηδην8 ἰῃϊπιίοογυπι, οἱ ἀοχηίηδι! 
βυπὶ δογυμὴ 41:1} ΟἀσΓυπί 608. 

42. Εἰ (ἱθυϊανογαηϊ 608 ἰμ! νοὶ ΘοΥγΆ ἢ), οἱ Πυμ δ δυμὶ 
50 πιδηΐθυ.5 ΘΟΓΙ. - 

43. 5Φ}6 ΠἰθογαΥ 608 : ἱρ5ὶ δυίοη) Θχδοογδυθγιιηΐ Θυγὴ ἰη 
Οὐ ]ἶο δὺο. οἱ Ὠυμπι ἰαιὶ δυηΐ ἰη ἰηἰχυϊ δι 08 8υ]8. 

44, ἘΠ Υἱ δ οτηΐπυ5 οὐπὶ (Γἰδυϊαγοηίυγ, ουπὶ οχαυάϊγοιὶ 
ΟΥΔΙΪΟΒΘ ἢ ΘΟΓΌΙΏ. 

δ. ἘΠ᾿ πιοηοῦ ἔαἱδ 65 Δ] 6 ΠῈ} δι, οἱ ρωηϊυἱξ ἀμ 56- 
ουπάυμῃ Πλ0} ΠυἀἸ6Π τ σογοογἶδ5 8.85. 

46. Εἰ ἀράϊϊ 608 ἰπ τηϊϑογίοογ 88 ἰῃ σοηβροοίῃ ΟΙΠη ἢ) 
4υὶ οορογδηΐ 608. 

47. 541γ708 508 ίΔς, Ὠοιηΐπα Ὠδὺβ ποϑίοσ, οἱ σοηρίοσᾶ π09 
ἀδ χορ ΐθαϑ : υἱ ΘΟ δᾶ Πομηΐηΐ δδησίο ἴυο, υἱ ρίογίο- 
ΓῺΓ ἰη ἰδιιάο ἔπ. 

48. Βεοηραϊοίυ8 Ὠοπιίηυ8 Ποῦ ΙΒγϑδὶ, ἃ δέβου]ὸ αἱ 84:16 
ἰῃ δου υηι, οἱ ἀϊοδὲ ομμπἶβ ρορυ]υ8 : Εἰαΐ, Πδὶ. 
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Ῥς΄. 

᾿Αλληλούϊα. 

ι. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ ὅτι χρηστὸς, ὅτι εἷς 
τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

ἃ. Εἰπάτωσαν οἵ λελυτρωμένοι ὑπὸ Κυρίου, οὖς 
ἐλυτρώσατο ἐκ χειρὸς ἐχθροῦ, καὶ ἐχ τῶν χωρῶν συνή- 
γαγεν αὐτοὺς, 

8, ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν, χαὶ βοῤῥᾶ χαὶ θα-- 
λάσσης. 

4, Ἐπλανήθησαν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν ἀνύδρῳ ὁδὸν πό- 
λεως χατοιχητηρίου οὐχ εὗρον 

6. πεινῶντες καὶ διψῶντες, ἣ ψυχὴ αὐτῶν ἐν αὐτοῖς 
ἐξέλιπεν. 

6. Καὶ ἐκέκραξαν πρὸς Κύριον ἐν τῷ θλίθεσθαι αὐὖ- 
τοὺς, καὶ ἐχ 'τῶν ἀναγχῶν αὐτῶν ἐγ υτατ αὐτούς. 

7. Καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς εἰς ὁδὸν εὐθεῖαν, τοῦ πο- 
ρευθῆναι εἷς πόλιν χατοιχητηρίου. 

8. ᾿Εξομολογησάσθωσαν τῷ͵ Κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ, 
καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων. 

9. Ὅτι ἐχόρτασε ψυχὴν χενὴν, καὶ πεινῶσαν ἐνέ- 
πλησεν ἀγαθῶν. 

10. Καθημένους ἐν σχότει καὶ σχιᾷ θανάτου, πεπε- 
δημένους ἐν πτωχείᾳ καὶ σιδήρῳ. 

ι. Ὅτι παρεπίχραναν τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ, χαὶ τὴν 
βουλὴν τοῦ “Ὑψίστου παρώξυναν. 

12. Καὶ ἐταπεινώθη ἐν κόποις ἣ καρδία αὐτῶν, ἠσθέ- 
νησαν καὶ οὐχ ἦν ὁ βοηθῶν. 

13. Καὶ ἐκέκραξαν πρὸς Κύριον ἐν τῷ θλίδεσθαι αὐ- 
τοὺς, χαὶ ἐχ τῶν ἀναγχῶν αὐτῶν ἔσωσεν αὐτούς. 

14. Καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐχ σχότους χαὶ σχιᾶς θανά- 
του, καὶ τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν διέῤῥηξεν. 

16. Ἐξομολογησάσθωσαν τῷ Κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ, 
καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων. 

16. Ὅτι συνέτριψε πύλας χαλχᾶς, καὶ μοχλοὺς σι- 
δηροῦς συνέθλασεν. 

17. Ἀντελάθετο αὐτῶν ἐξ ὁδοῦ ἀνομίας αὐτῶν, διὰ 
γὰρ τὰς ἀνομίας αὐτῶν ἐταπεινώθησαν. 

18ὅ. Πᾶν βρῶμα ἐδδελύξατο ἣ ψυχὴ αὐτῶν, καὶ ἤγ- 
γισαν ἕως τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου. 

19. Καὶ ἐκέχραξαν πρὸς Κύριον ἐν τῷ θλίόδεσθαι 
αὐτοὺς, χαὶ ἐχ τῶν ἀναγχῶν αὐτῶν ἔσωσεν αὐτούς. 

20. Ἀπέστειλε τὸν λόγον αὐτοῦ, καὶ ἰάσατο αὐτοὺς, 
καὶ ἐῤῥύσατο αὐτοὺς ἐχ τῶν διαφθορῶν αὐτῶν. 

21. ᾿Εξομολογησάσθωσαν τῷ Κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ, 
καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων. 

23. Καὶ θυσάτωσαν αὐτῷ θυσίαν αἰνέσεως, καὶ ἐξαγ- 
γειλάτωσαν τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει. 

43. Οἱ χαταῤφαίνοντες εἰς θάλασσαν ἐν πλοίοις, ποι- 
οὖντες ἐργασίαν ἐν ὕδασι πολλοῖς. 

94. Αὐτοὶ εἶδον τὰ ἔργα Κυρίου, χαὶ τὰ θαυμάσια 
αὐτοῦ ἐν τῷ βυθῷ. 

95. Εἶπε, καὶ ἔστη πνεῦμα χαταιγίδος, καὶ ὑψώθη 
τὰ χύματα αὐτῆς. 

30. ᾿Ἀἀναθαίνουσιν ἕως τῶν οὐρανῶν, καὶ χαταδαί-- 
γουσιν ἕως τῶν ἀδύσσων" ἢ ψυχὴ αὐτῶν ἐν χαχοῖς 
ἐτήχετο. 

27. ᾿Εταράχθησαν, ἐσαλεύθησαν ὡς ὃ μεθύων, καὶ 
πᾶσα ἣ σοφία αὐτῶν χατεπόθη. 

ΨΑΛΝ. "ς΄. 

ΟΥ̓͂Ι. 

ΑΙΠο]αἰδ. 

1. Οοπῇ ίοημγἶ! Ὠοπιΐπο φιοιίδπὶ ΒΟη.5, υοῃίδπι ἰῃ 5:5- 
οὐ] τ βοτοογά δ 6}118. 

2. ὈὨϊοδηῖ φυὶ τοἀθιηρῖίϊ βαηΐ ἃ ΠΟ ΠΟ, 4008 τρἀοη δὶ ἀδ 
ΔΩ ἰηϊπηΐεὶ, οἱ 46 τορίομίδυ8 σοηρτιομαΥ 608, 

3. 80 ογθηία οἱ οὐύδδα, οἱ δαυϊϊοης οἱ πηδεί. 

4, Ἐγγανογυηΐ ἰῃ βο] υἀΐηο ἰῃ ἱπάχυοϑο : Υἱδπη ον δι} 5 
ΠΑ δου ποη ἱπυθηῃογυηί 

ὅ. Θβυγθηί(68 οἱ δἰ (ἰΘη68, δηΐπιὰ ΘΟΓΌΠῚ ἰῃ ἰρ515 ἀοίροϊϊ. 

6. Εἰ οἰδιηδγογυηί δὰ Πομιίηυπι οὐπλ ἐγ δυ]ατοπίωγ, οἱ ἀς 
ὨΘΟΟΒδ ἰ8{1}}08 ΘΟΥΌ πὶ ογίρι 608. 

7. Εἰ ἀράυχὶἱ 608 ἰπ Υἱδη) γϑοΐδηι, υἱ ἰγοηί ἱπ ον δίοπι 
Πα Δἰἰοηΐϑ. 

8. σοπῆϊοδηϊυν ΟΠ ἷΠῸ πϊϑογοογϊθ 6)}08, οἱ πιῖΓ8 0 }}}8 
οἦυ5 {11|8 Ποπηϊηυ πη). 

9. Ουοηϊδηη βαἰἰᾶυνὶϊ δηϊπηλιη πηδῆσαι, οἱ δϑυγ θη θὰ ἰη]- 

Ῥίον! θοηΐδ. 
10. δεαρηΐοδβ ἰῃ ἰθηοὈτγὶ 8 οἱ ὉΠὈΓᾺ πιο ϊβ, οὐ ροά (08 ἴα 

γηρηἀϊοϊίδία οἱ ἴδΓΓΟ. 
11. Ουἱδ ὀχδοογθαυοσγυηῖ οἰοαιυία [6ὶ, οὲ ὁο; ΒΔ ΑἸΕ5- 

δἰμὶ ἰγγϊδνογιηΐ. 
(2. Εἰ Πυχη!Πξδίυπ 651 ἰῃ ἸΔθογί θυ 8 ΟΟΥΓ Θοπμη, ἱπῆγη δι 

δυηῖ Ὠ60 (υἱΐ φυ] δἀῤυγαγοί. 
18. Εἰ οδιηαγογυηί δὰ θοπ παπι οὐπὶ ἐγ υϊδγομίοτγ, οἱ ἀὲ 

Ὠθϑοσβϑ (δι δὺ5 ΘΟΥυ ἢ ΒάΪγο8 ἴδοὶί 608. 

14. Εἰ οαιιχὶϊ 605 ἀ6 (6 ΠΟΘ Γἰ8 οἱ ὑπ γᾶ τ ογ 8, οἱ Ὑἱηοι ϊα 
θοτγυμπι ἀϊγυρ!. 

(5. σοηθίοδηίζυν Πομληο εἰ βογ οογϊς 6}}5, 6ἱ παῖ ΓΔ Ὁ 18 
α᾽8 Π]Π1}8 Ποπηίηιιηι. 

16. Ουΐὰ οοηϊεἰνὶϊ ρογίδϑ δῖθἃδ, οἱ υϑοίθβ (δγγθοβ ΟΟὨ[Γ- 
εἰϊ. 

17. Βυϑορρὶί 608 ἀδ6 νἱὰ ἱπίυϊίαι 5 φογυπι, Ργορίθυ ἰῃ]α- 
δ8[1{188 οηΐπὶ 8ι185 Ὠυ τη Π|αἰὶ δυηΐ. 

18. Ομηθηι 6ϑ08ηι δροπιϊῃδίδ 651 δηΐπηᾶ δοίη, οἱ ΔΡ- 

Ρτγορίηᾳφυδγογιηΐ ὑβ84ι16 δὰ ρογίδϑ πηογ 5. 
19. Εἰ οἰδιμαγογιηΐ δὰ Ποπιίηυπι οὐ τ υϊαγοηΐαγ, οἱ 

ἀδ προρβϑ 8.108 Θογυμ 58|γ08 [δεἰΐ 608. 
40. Μ|ίϑἰ1 σϑγθυπ βυυπι, οἱ βδηδυ ! 606, οἱ ογρε 608 ἀς 

ΟΟγΓΙΡ 6118 ΘΟΓΌΠ,. 
41. Οοπῇἤϊοδηίυν Ποιηΐηο τ βογ οογ δὲ οὐυ8, οἵ πιῖγα δ [ἴα 

6)ι18 Π|115 οηλίηυπι. 

22. ΕΓ βδογιἢοθηί οἱ 9ϑδογ ποίυπι ἰαυάΐβ, οἱ ΔΩ οὨ  ορεγα 
6)5 ἰῃ δχϑυ ϊ αἰίοηο. 

43. Ουἱ ἀοσβοοηάυηϊΐ ἰῃ ΠιᾶΓ ἰῃ παγΐθυ8, (Δοίοη.6 8 ΟρΡΟΓΔ- 

[ἰοποῖὰ ἰμ 84} }8 τ} }{ἰ5. 

24. Ἰρϑὶ υἱάογαηὶ ορογὰ ᾿οιἱπὶ, οἱ τἰγδ 18 οὐυ5 ἰῃ 
ΡΓΟϊιη6ο. 

25. Ὀἰχίϊ, οἱ βίοι βρίεἰϊα8 ργοςθ!]δο,, οἱ οχδ δῖ! δαπὶ δυ- 

οἴυϑ ο͵υδ. 

426. Αβοοηάυπί υ5406 δὰ ΟΟΪο05, οἱ ἀοδοοηάυηΐ 8406 δὰ 

ΔΌΥ 5808 : δΔηϊπηᾶ ΘΟΓΌΠῚ πὶ Π18}}5 ἰΔΡοϑοοθαί. 

47. Τυνθαίὶ δυμῖ, μοὶ δα! δίουϊ ουγίαδ, οἱ οὐδ βδρίεδιν. 

ιἰά Θογα 4 ϑογρίᾶ ὁδί. 



ΒΒΑΙ͂Μ. ΟΥΤΙ. 

2". Καὶ ἐχέχραξαν πρὸς Κύριον ἐν τῷ θλίδεσθαι αὐ- 
τοὺς, καὶ ἐκ τῶν ἀναγχῶν αὐτῶν ἐξήγαγεν αὐτούς. 

39. Καὶ ἐπέταξε τῇ καταιγίδι, καὶ ἔστη εἰς αὖραν, 
καὶ ἐσίγησαν τὰ χύματα αὐτῆς. 

80. Καὶ εὐφράνθησαν, ὅτι ἡσύχασαν, καὶ ὡδήγησεν 
αὐτοὺς ἐπὶ λιμένα θελήματος αὐτῶν. 

831. ᾿Εξομολογησάσθωσαν τῷ Κυρίῳ τὰ ἔλέη αὐτοῦ, 
χαὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων. 

82. “Ὑψωσάτωσαν αὐτὸν ἐν ἐχχλησία λαοῦ, χαὶ ἐν 
χαθέδρα πρεσθυτέρων αἰνεσάτωσαν αὐτὸν. 

88. ᾿ἔθετο ποταμοὺς εἷς ἔρημον, καὶ διεξόδους ὑδά-- 
των εἰς δίψαν. 

84. ἣν χαρποφόρον εἰς ἅλμην, ἀπὸ χαχίας τῶν κα- 
τοιχούντων ἐν αὐτῇ. 

86. ΓἜθετο ἔρημον εἰς λίμνας ὑδάτων, καὶ γῆν ἄνυδρον 
εἰς διεξόδους ὑδάτων. 

86. Καὶ χατῴχισεν ἐχεῖ πεινῶντας, χαὶ συνεστήσαντο 
πόλεις χατοιχεσίας. 

7. Καὶ ἔσπειραν ἀγροὺς, καὶ ἐφύτευσαν ἀμπελῦ;- 
νας, χαὶ ἐποίησαν τ γεννήματος. 

38. Καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς, χαὶ ἐπληθύνθησαν σφό- 
δρα, καὶ τὰ χτήνη αὐτῶν οὐχ ἐσμίχρυνε. 

80, Καὶ ὠλιγώθησαν, καὶ ἐχαχώθησαν ἀπὸ θλίψεως 
χαχῶν χαὶ ὀδύνης. 

40. ᾿Ἐξεχύθη ἐξουδένωσις ἐπ᾽ ἄρχοντας αὐτῶν, χαὶ 
ἐπλάνησεν αὐτοὺς ἐν ἀδάτῳ καὶ οὐχ ὁδῷ. 

4ι. Καὶ ἐῤδοήθησε πένητι ἐχ πτωχείας, χαὶ ἔθετο 
ὡς πρόθῤατα πατριᾶς. 

42. Ὄλγψονται εὐθεῖς χαὶ εὐφρανθήσονται, χαὶ πᾶσα 
ἀνομία ἐμφράξει τὸ στόμα αὐτῆς. 

43, Τίς σοφὸς καὶ φυλάξει ταῦτα, χαὶ συνήσει τὰ 
ἔλέη τοῦ πυρῶν, 

ῬΖ'. 

ι. ὧδὴ ψαλμοῦ τῷ Δαυίδ, 

α. Ἑ τοίμη ἡ καρδία μου, ὃ Θεὸς, ἑτοίμη ἧ χαρδία 
μου" ἄσομαι καὶ ψαλῶ ἐν τῇ δόξῃ μου. 

8. ᾿Εξεγέρθητι, ψαλτήριον χαὶ κιθάρα" ἐξεγερθήσο- 
ι υ. 
4. ἐξοκολογήσομαί σοι ἐν λαοῖς, Κύριε" ψαλῶ σοι 

ἐν ἔθνεσιν. 
5. Ὅτι μέγα ἐπάνω τῶν οὐρανῶν τὸ ἔλεός σου, καὶ 

ἕως τῶν νεφελῶν ἡ ἀλήθειά σου. 
6. Ὑψώθητι ἐπὶ τοὺς οὐρανοὺς, ὃ Θεὸς, καὶ ἐπὶ πᾶ- 

σαν τὴν γῆν ἣ δόξα σου. 
7. Ὅπως ἂν ῥυσθῶσιν οἱ ἀγαπητοί σου, σῶσον τῇ 

δεξιᾷ σου χαὶ ἐπάχουσόν μου. 
8. Ὁ Θεὸς ἐλάλησεν ἐν τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ " ὑψωθήσο- 

μαι καὶ διαμεριῶ Σίχιμα, χαὶ τὴν χοιλάδα τῶν σχηνῶν 
διαμετρήσω. 

Ὁ. Ἐμός ἐστι Γαλαὰδ, καὶ ἐμός ἐστι Μανασσῆς, 
χαὶ Ἔφραϊμ ἀντίληψις τῆς χεφαλῆς μου. Ἰούδας βασι- 
λεύς μου μου, 

το. Μωὰδ λέῤης τῆς ἐλπίδος μου, Ἐπὶ τὴν Ἰδου- 
μαίαν ἐπιδαλῶ τὸ ὑπόδημά μου, ἐμοὶ ἀλλόφυλοι ὑπε- 
ταάγησαν. 

τ. Τίς ἀπάξει με εἷς πόλιν περιοχῆς; ἢ τίς ὁδηγή- 
σει με ἕως τῆς ᾿Ιδουμαίας; 
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428. Εἰ οἰαιπιανογιηῖ δὰ Ποπιίππη οὰπὶ {γἰθυ]αγοηίυγ, οἱ 
ἀ6 προρϑϑιἰδέϊ θυ δογαπὶ οἀπχὶΐ 608. 

29. Εἰ ᾿ΠΡΟΓΑΥ ργΟΟΘ 125, οἵ βίθε} ἴῃ αὐγᾶμῃ, οἱ δ υδτυηΐ 
Πασίυ8 6}08. 

30. Εἰ Ἰεἰδίϊ βυηΐ, 4υΐδ 5] υδγυηΐ, οἱ ἀραυχίΐ 608 ἰῃ ροΓ- 
ἴση γοϊυηίδίβ ΘΟΓΏΠΙ. 

31. Οομἤ!οδηΐυγ Ποηλίηο πον οογϊ 6}08, οἱ Ὠλίγα } 
6͵υ5 4}115 οτηϊη πη. 

32. Εἰ οχαίίθηΐ ουπὶ ἴῃ Θοοϊοϑίᾶ ρορυϊ!, οἱ ἰῃ οαἰμοάτα 
βοηίογιπ) ἰἸαυάσηϊ 6.1}. 

33. Ροϑυὶξ Πυχηΐπὰ ἰῃ ἀρϑογίαμη, οἱ δχὶ [8 ΔαυΔΓΙΠ) ἴῃ 
8: {{π|. 

34. ΤοΙτδπη) ἔγιο  ΠΓδη] ἰη 58]5υρίποπη, ἃ Π8}{|4 ἱπἢ δ ἷ- 
ἰδηζη}) ἰη 68. 

35. Ροβυϊΐ ἀοβογίυμι ἰῃ δίδσῃδ δαυδγυπι, οἱ (ΟΥΤΔ ἢ] 816 
δ4αυδ ἰη οχὶ 0.8 Δαυ ΔΓ. 

36. Εἰ οοΠοοᾶν 116 Θϑαγίθη68, οἱ οοῃβι  πογαηΐ αἰνὶ- 

(Δἴο8. ὨΔ ἢ Δ 1018. 

37. Εἰ δβοιηἰδυογυηῖ ἄρτοβδ, οἱ ρῥἰδηϊδγογιηὶ Υἱηρᾶς, οἱ 
(δεοτιπὶ ἰγυοσίαπι σΟη ΠῚ ΠΪ8. 

38. Εἰ Ροηράϊχ[ὶ! 608, οἱ τυ Εἰ ρ ϊο81} ϑαηί ηἰηλ8, οἱ 7ὰ- 
Ἰηδηΐδ ΘΟ ὩΟἢ ΠΙΪΠΟΓΑΥΪί. 

39. Εἰ ρδμοὶ (δοίΐ δυμῖ, οἱ νοχαιϊ δυηΐ ἃ {γἰ θυ] δ} ] 006 Πηᾶ- 
ἰογυμὴ οἱ ἀο]ογα. 

40. Εἤυδυβ οδϑἱ σοη(αηρίυβ ΒΌΡΟΓ ᾿γίπεοὶροβ οογυ), οἱ 
ΟΥΓΆΓΟ ἴδεὶΐ 608 ἰῃ ἰηγἱ0 οἱ ΠΟῚ ἴῃ Υἱᾶ. 

41. Εἰ δά͵ανὶ! ρϑΌρογοαι ἃ τηοηἀϊεἰϊίδία, οἱ ροβυϊῇ βίου 

ΟΥ̓́Θ (ΔΠ}} 188. 

42. Ὑἱἀοθυηῖ γϑοιὶ οἱ Ἰδδυπίυγ, οἱ οπληΐδ ἰπίυϊδ5 ορ- 
Ὀ Δ ΡΙ ο8 βυυπι. 

43. Οὐυἱ8 Βδρίδϑηῃϑβ οἱ ουϑίοἀϊοϊ [)250, οἱ ἰη(6]]ΠΠ σοί ΓΟ Γί- 
οοτάϊδα Π)ομλἸη] ἢ 

ΟΥ͂ΙΙ. 

1. Οδηξοῦμι 0581π|ὶ ἱρεὶ Πανὶ ὰ. 

2. Ῥαγδίυπι ΟΟΓ πηουη]. 608, ρᾶγδίυηι ΟΟΓ ΙὩΘΌΠ : 

Οδηΐδθο οἱ ρβ88 18π ἴῃ φ]ογία πηθᾶ. 
3. Εχβυγβα, ρμϑϑ]ογίυπι οἱ οἰϊῃατγᾶ : ὀχβυγρδγῃη αἰϊυσαϊο. 

4, Οομἤίορον {Ὁ ἐπ Ῥορυ 8, οιηΐηθ : ρ84118πΔ ΕἸ] ἴῃ 
σϑηίίθι5. 

5. Ου͵ἱδ πιᾶρπᾶ 681 Β006 Γ ΟΪΟ8 πιϊϑογοογάΐᾳ ἰυδ, οἱ ἀδαιιὸ 
δὰ 0} 68 γογὶίδ5 ἰιἃ. 

ὃ. ἘχδΙίΆγα ΒΌΡΟΓ οΪο8, Ὠδυβ, οἱ Βυρ Γ ΟΠΊΏΘΙῚ [ΘΓΓΔΠ) 
εἰογία ἴτἃ. 

7. ὕιτ Ρογοηΐυγ ἀϊ]οοῖ! (υ], βαίνυπι ας ἀοχίογδ οἱ ὀχδυήὶ 

ἴΏ6. 
8. δι Ἰοσυΐι8 681 ἰῃ 88η0ίο 8η0 : Θχδ] ἰΔῦοΥ οἱ αἰν Ἴδη) 

δἰοιμηὰ, οἴ γὙ Δ] ἱΔρογη δου ογιπ ἀἰπηοίϊδγ. 

9. Μουβ οϑἱ (α]αδὰ, οἱ τηοῦδ 6ϑὶ Μδῆδβϑβοβ, εἴ ἘΡἢγδΙ ΠῚ 

850 ρ[ἰο οδρί (8 πιοὶ. Φυὰδϑ τὸχ πηουϑ, 

10. ΜοδῸ Ἰοθ 68 8ροὶ πιθδ8. 5υρεογ 1ἀυπιδρδπι ργο) οἶδα οδὶ- 
οοδιηθηζΌ Τὴ ΤΏΘΌΠι, Π}}}ι1 ἃ  ἰΘπίσοηδο βυ {{| βυηί. 

{1. Ουΐβ δἀἀυοοῖ τὴϑ ἱῃμ οἰν  ἰδίομῃ οἰγουπιβίδη2. ὃ δι 
φυὶβ ἀράυοσοῖ πγ6 υδη16 ἰπ [Αυππιδῦδηη ἢ 
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14. Οὐχὶ σὺ, ὁ Θεὸς ὁ ἀπωσάμενος ἡμᾶς, χαὶ οὐχ 
ἐξελεύση, ὃ Θεὸς, ἐν ταῖς δυνάμεσιν ἡμῶν; 

18. Δὸς ἡμῖν βοήθειαν ἐχ δλίψεως, χαὶ ματαία σω- 
τηρία ἀνθρώπου. 

14. Ἐν τῷ Θεῷ ποιήσομεν δύναμιν, καὶ αὐτὸς ἐξου- 
δενώσει τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν. 

ῬΗ΄. 

Ι. Εἰς τὸ τέλος ψαλμὸς τῷ Δαυίδ, 

“. Ὁ Θεὸς, τὴν αἴνεσίν μου μὴ παρασιωπήσης, ὅτι 
στόμα ἁμαρτωλοῦ καὶ στόμα δολίου ἐπ᾽ ἐμὲ ἠνοίχθη. 

8. Ἐλάλησαν χατ᾽ ἐμοῦ γλώσσῃ δολίᾳ, καὶ λόγοις 
μίσους ἐκύχλωσάν με, χαὶ ἐπολέμησάν με δωρεάν. 

4. Ἀντὶ τοῦ ἀγαπᾶν με, ἐνδιέθδαλλόν με’ ἐγὼ δὲ 
προςηυχόμην. 
καὶ περ χατ᾽ ἐμοῦ καχὰ ἀντὶ ἀγαθῶν, χαὶ μῖ- 

σὸς ἀντὶ τῆς ἀγαπήσεώς μου. 
8. Κατάστησον ἐπ᾽ αὐτὸν ἁμαρτωλὸν, καὶ διάδολος 

στήτω ἐχ δεξιῶν αὐτοῦ. 
7. Ἔν τῷ χρίνεσθαι αὐτὸν ἐξέλθοι χαταδεδικασμέ-- 

νος, χαὶ ἣ προσευχὴ αὐτοῦ γενέσθω εἰς ἁμαρτίαν. 
8. Γενηθήτωσαν αἱ ἡμέραι αὐτοῦ ὀλίγαι, χαὶ τὴν 

ἐπισχοπὴν αὐτοῦ λάθοι ἕτερος. 
9. Γενηθήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ὀρφανοὶ, χαὶ ἧ γυνὴ 

αὐτοῦ χήρα. 
10. Σαλευόμενοι μεταναστήτωσαν οἵ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ 

ἐπαιτησάτωσαν, ἐχύληθήτωσαν ἐχ τῶν οἰχοπέδων αὐ- 
τῶν. 

ιι. ᾿Εξερευνησάτω δανειστὴς πάντα ὅσα ὑπάρχει 
αὐτῷ, χαὶ διαρπασάτωσαν ἀλλότριοι τοὺς πόνους αὐτοῦ. 

15. Μὴ ὑπαρξάτω αὐτῷ ἀντιλήπτωρ, μηδὲ γενηθήτω 
οἰκτίρμων τοῖς ὀρφανοῖς αὐτοῦ. 

13. Γενηθήτω; τὰ τέχνα αὐτοῦ εἰς ἐξολόθρευσιν, ἐν 
γενεᾷ μιᾷ ἐξαλειφθείη τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 

14. Ἀναμνησθείη ἣ ἀνομία τῶν πατέρων αὐτοῦ ἔναντι 
Κυρίου, καὶ ἣ ἁμαρτία τῆς μητρὸς αὐτοῦ μὴ ἐξαλει- 
φθείη. : 

15. Γενηθήτωσαν ἐναντίον Κυρίου διαπαντὸς, χαὶ 
ἐξολοθρευθείη ἐχ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν. 

16. Ἀνθ᾽ ὧν οὐχ ἐμνήσθη ποιῇσαι ἔλεος, 
17. καὶ χατεδίωξεν ἄνθρωπον πένητα καὶ πτωχὸν, 

χαὶ χατανενυγμένον τῇ καρδίᾳ τοῦ θανατῶσαι. 
18. Καὶ ἠγάπησε χατάραν χαὶ ἥξει αὐτῷ, χαὶ οὐχ 

ἠθέλησεν εὐλογίαν, καὶ μαχρυνθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. Καὶ 
ἐνεδύσατο χατάραν ὡς ἱμάτιον, καὶ εἰςῆλθεν ὡςεὶ ὕδωρ 
εἰς τὰ ἔγχατα αὐτοῦ, χαὶ ὡςεὶ ἔλαιον ἐν τοῖς ὀστέοις 
αὐτοῦ. 

19. Γενηθήτω αὐτῷ ὡς ἱμάτιον ὃ περιδάλλεται, χαὶ 
ὡςεὶ ζώνη ἣν διαπαντὸς περιζώννυται. 

0. Τοῦτο τὸ ἔργον τῶν ἐνδιαδαλλόντων με παρὰ 
Κυρίου, καὶ τῶν λαλούντων πονηρὰ κατὰ τῆς ψυχῆς 
μου. 

21. Καὶ σὺ, Κύριε, Κύριε, ποίησον μετ᾽ ἐμοῦ ἕνεχεν 
τοῦ ὀνόματός σου, ὅτι χρηστὸν τὸ ἔλεός σου. ἱΡῦσαί με, 

53. ὅτι πτωχὸς δ πένης εἰμὶ ἐγὼ, καὶ ἢ χαρδία 
μου τετάραχται ἐντός μου. 

23. Ὡςεὶ σχιὰ ἐν τῷ ἐχχλῖναι αὐτὴν ἀντανηρέθην, 
ἐξετινάχθην ὡςεὶ ἀχρίδες. 

ΨΑΛΜΝ. ΡΠ’. 

12. Νοηηθ Ὁ, θυ συ γορυ δῖ η08, οἱ ποὺ οχὶθίς, 
Ὦσυβ, ἰη νἱγίυ 0.8 ὨοΟΘ(1159 

13. ὰ ποθὶβ8 δυχίυπι ἀς {θυϊδίίοησ,, οἱ υδῃλ βαϊῃς ἢο. 
τηΐηἰ8. 

14, Τῃ Ὧδ0 (δοίριγ8 υἱγίυϊ δ, οἱ 'ρ86 δὰ ηἱπιίϊυχη ἀδάυ- 
οοῖ ἰηΪΠη008 ΠΟΒΙΓΟΒ. 

ΟΥΠΠ. 

1. ἴπ δπροῖη ὑδδὶ 0} ἱροὶ Ὀανίά. 

2. Ὀευβ8, δυάδι Πηθᾶπὶ Π6 ἰδοι 8, αΐα 08 ροοοδίογὶβ 
οἴ ο5 ἀο]οβὶ Βυρ6Γ 16 ἀρογίυπι οί. 

3. Πμοουϊὶ βυπΐ δ Γβ πη [26 Πἰησυᾶ ἀοϊοΞβᾶ, οἱ βοιτηοηί- 
Βυβ οὐϊὶ οἰγουπηἀοάδγαηί Π)6, οἱ ἀχρυρπανυθγαηὶ πιὸ ργϑῖίβ. 

4, ῬγῸ 60 υἱ αἰ ρσογοηΐ μ16, ἀο γι αηί πὐϊῃὶ : ἐρὸ δυΐοαι 
ΟΓΔΌΔΙΏ. 

ὅ. Εἴ ροβυογιηΐ ΔΑΥΘΓΒΌΓΙΩ Π16 Π8]8 ργὸ Ὀοηΐ8, οἱ οἀϊπη: 
ῬγῸ ἀϊ!δοίοη6 πιρᾶ. 

6. ΟΟπδίϊαο διρ6Γ οι ροοοδίογοι, αἱ ἀἱδθοι8 βίο ἃ 
ἀοχιγὶβ α͵ 8. 

7. Οὐχὶ ἠυἀϊοδίιν ὀχοαῖ οΘοπἀοτηηδίῃβ, οἱ ογδίϊο οὐδ ἄδί 
ἴῃ ροοοδίυ. 

8. Εἰδηΐ ἀΐδ5 608 ραυοὶ, οἱ ορίϑοορδίυπη οἷς δοοὶρίδὶ 
ΔΙίοΓ. 

9. Εἰδηὶ 1 ο᾽ 5 ογρμδῃΐ, οἱ ὑχοὸῦ οὐυ8 νἱάυλ. 

10. Νυϊδηΐε8 ἰγδηβίσγαπίυγ ἢ}}} ο᾽5, οἱ πηρηαϊοδηΐ, εὐϊ- 
οἰδηίυγ ἀθ ραγιοιἰηΐ8 5018. 

11. δογυίοίυΓ [ΠΟΓΔΙΟΓ ΟΙΠΘΙῺ βυθδίδη (ἰδ) 6}0.8, οἱ ἀϊ- 
γἰρ᾽ δηΐ δ᾽ἰθπὶ Δ θογο8 6}08. 

12. Νοῆ εἷξ 11} δαϊυΐογ, τιθο δἱἱ φυὶ πιϊδογοδίυγ ρῃρ 
608. 

13. Εἰδηΐ πδῖϊ ο͵5 ἰῃ ἱπίογ Πη}, ἰῃ βοπογαϊίοωρ ὑπ ἀο. 
Ἰοδίασ ποηθῃ 6͵08. ' 

14, Τῃ τηθιλογίδηι γοᾶὰοδί ἰηἰχυϊα8 ὈΔΙΓΌΠΙ οὐῃ5 ἰῃ οσα- 
δρϑοίυ Ὠομμϊηΐ, οἱ ροοοδίυπι πηδίγὶ8 608 ΠοΩ ἀεϊοδίυγ. 

15. Εἰδηΐ οοηΐΓΆ Ποπλϊηϊλ δοιρογ, οἱ ἀϊβρογοδὶ ἀδ ἰθῦτὰ 
ΤΩΘΙΏΟΓΔ1]6 ΘΟΓΌΠ. 

16. ῬΙῸ 60 φυοά ποη 68 γβοογάδίιιβ (Δ ογα τηϊϑογοοσαΐδιι, 
17. οἵ ρογβϑουΐιβ δϑὶ ποιηίηθη ἱθορθῃ οἱ τηϑηἀϊουῃ), οἱ 

ΟοΟΙρπηοίμ σοΓὰ 6 ΠηΟΡ ΠΓΔΓΟ. 

18. ΕΠ ἀϊοχ! τη] αἰ οἰἰοηθι οἱ νϑηϊοὶ οἱ, οἱ ἠοϊυΐϊξ θη. 

ἀϊοιοηθ, οἱ δἰ οῃ Α) Ὁ 8} 60. Εἰ ἱπάυϊ! πηδϊοαϊςξοηριη 

βίουΐ γοβιϊπηοηΐυπη,, οἵ ἰηίγαν! 8ιοαϊ δα]υᾶ ἴῃ ἰπίοείογα οὐ, 
οἱ δἰουΐ ΟἸδιπ) ἰὴ οβϑίθυ8 6}118. 

19. Εἰαί αἱ βἰουϊ ὙροϑΕἰπιοηΐϊυπ 400 ορογίίυγ,, οἱ δἰουϊ ζοηδ 
408 86 ΘΓ ὨΓδΡΟΪησ υγ. 

20. Ηοο ορῃ5 δογυμ ΄υὶ ἀο γι υηΐ πλ}}}} ἀρυὰ Πομηίπασῃ, 
οἱ φυὶ ΙοᾳυυηπίυΓ πα] δάγαγϑιβ Δ Π)8Π Τη68Π1. 

21. Εἰ ἰὰ, Ποπιίπα, Πομηῖπα, ἴδ ὨΘΟῸ ΠῚ ρΓΟΡΙΟΥ ποηγρη 
ἴυσηι, αυΐᾶ ϑυδνῖϑ 65ἰ πηϊϑονοογάΐδ ἴυᾶἃ. 1,106 ΓΒ τη6, 

22. ΄υΐα ὀροηυϑ οἱ ῬδΙΙΡΟΓ 80Π) 650, δ ΘΟΓ ΠΘΌΠι ΟΟὨ[Γ- 
Βαῖ!Π) 65 ἰηΐΓᾶ ΠΊΘ. 

23. 5ουϊ γᾶ οὐπὶ ἀδο! ηδί ΔΌΪα΄8 81:}Π}, ΘΧΟΙ551015 50Π| 
δἰουΐ Ἰοουϑίδο. 



ΡΘΑΙΜ. ΟΧ. 

94. Τὰ γόνατά μου ἠσθένησαν ἀπὸ νηστείας, καὶ ἧ 
σάρξ μου ἠλλοιώθη δι᾿ ἔλαιον. 

45. Κἀγὼ ἐγενήθην ὄνειδος αὐτοῖς, εἴδοσάν με, ἐσά- 
λευσαν χεφαλὰς αὐτῶν. 

46. Βοήθησόν μοι, Κύριε ὃ Θεός μον, καὶ σῶσόν με 
χατὰ τὸ ἔλεός σου. 

27. Καὶ γνώτωσαν ὅτι ἣ χείρ σου αὕτη, χαὶ σὺ, 
Κύριε, ἐποίησας αὐτήν. 

28. Καταράσονται αὐτοὶ, καὶ σὺ εὐλογήσεις. Οἱ ἐπαν- 
ιστάμενοί μοι αἰσχυνθήτωσαν, ὃ δὲ δοῦλός σου εὐφραν- 
θήσεται. 

29. ᾿Ενδυσάσθωσαν οἱ ἐνδιαδάλλοντές με ἐντροπὴν, 
χαὶ περιδαλέσθωσαν ὡς διπλοῖδα αἰσχύνην αὐτῶν. 

80. ᾿Εξομολογήσομαι τῷ Κυρίῳ σφόδρα ἐν τῷ στό- 
ματί μου, καὶ ἐν Μὲ πολλῶν αἰνέσω αὐτόν. 

81. Ὅτι παρέστη ἐχ δεξιῶν πένητος, τοῦ σῶσαι ἐχ 
τῶν χαταδιωχόντων τὴν ψυχήν μου. 

ΡΘ΄. 

Ψαλμὸς τῷ Δαυίδ, 

ι. Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ χυρίῳ μου Κάθου ἐχ δεξιῶν 
μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν 
σου. 

ἃ. Ῥόδον δυνάμεως ἐξαποστελεῖ σοι Κύριος ἐχ 
Σιὼν, καταχυρίευε ἐν μέσῳ τῶν ἐχθρῶν σου. 

8. Μετὰ σοῦ ἣ ἀρχὴ ἐν ἡμέρᾳ τῆς δυνάμεώς σου, ἐν 
ταῖς λαμπρότησι τῶν ἁγίων σου" ἐχ γαστρὸς πρὸ ἑωςφό- 
ρου ἐγέννησά σε. 

4. Ὥμοσε Κύριος καὶ οὐ μεταμεληθήσεται" Σὺ ἴε-- 
ρεὺς εἰς τὸν αἰῶνα, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. 

ὅ6. Κύριος ἐχ δεξιῶν σου συνέθλασεν ἐν ἡμέρα ὀργῆς 
αὐτοῦ βασιλεῖς. ᾿ 

6. Κρινεῖ ἐν τοῖς ἔθνεσι, πληρώσει πτώματα, συν- 
θλάσει κεφαλὰς ἐπὶ γῆς πολλῶν. 

7. Ἔχ χειμάῤῥου ἐν ὁδῷ πίεται, διὰ τοῦτο ὑψώσει 
χεφαλήν. 

Ῥτ'΄. 

ἀλληλούϊα. 

:. ᾿Εξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, 
ἐν βουλῇ εὐθέων καὶ συναγωγῇ. 

5. Μεγάλα τὰ ἔργα Κυρίου, ἐξεζητημένα εἷς πάντα 
τὰ θελήματα αὐτοῦ. 

8. ᾿Εξομολόγησις καὶ μεγαλοπρέπεια τὸ ἔργον αὐτοῦ, 
χαὶ ἢ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 

4. Νινείαν ἐποιήσατο τῶν θαυμασίων αὐτοῦ, ἐλεήμων 
χαὶ οἰχτίρμων ὁ Κύριος" 

δ. τροφὴν ἔδωχε τοῖς φοθδουμένοις αὐτόν. νησθήσε- 
ται εἷς τὸν αἰῶνα διαθήχης αὐτοῦ. 

6. Ἰσχὺν ἔργων αὐτοῦ ἀνήγγειλε τῷ λαῷ αὐτοῦ, 
7. τοῦ δοῦναι αὐτοῖς χληρονομίαν ἐθνῶν - ἔργα χει- 

ρῶν αὐτοῦ ἀλήθεια χαὶ χρίσις. 
8. Πισταὶ πᾶσαι αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ, ἐστηριγμέναι εἰς 

τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, πεποιημέναι ἐν ἀληθεία χαὶ εὖ-- 
ϑύτητι. 

9. Λύτρωσιν ἀπέστειλε τῷ λαῷ αὐτοῦ - ἐνετείλατο 
εἷς τὸν αἰῶνα διαθήχην αὐτοῦ, ἅγιον χαὶ φοδερὸν τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ. 
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24, ἀοηπᾶ 708 ἰηῇγηδία βιηΐ ἃ [οὐ υηΐο, οἵ Θᾶγο τηδὰ ἰηι- 
τηυϊαῖδ ὁδὶ ργορίογ οἰουμ. 

25. ἘΠΦΡρΟ [(Δοί5 δυ1) ΟΡργοῦγίαι 1118, υἱἀδγιηΐ τη6, Τ20- 
γογυηΐ οδρὶΐδ δυᾶ. 

26. Αὐὐυγὰ 26, Ὠοπιίηα Ὠθὺβ πιθὺ8, οἱ βϑ᾽ γυπ τγ6 ἴδε 
ΒΟ") Πι ϑογοογάϊδηη ἰυδῃη,. 

27. Εἰ βοϊδηὶ αυϊᾶ τη ἴυδ ἰδ, οἱ ἴὰ;, Βοπλίηα, (δα δι 
ΘΔ ἢ}. : 

28. Μαϊοάϊοοηί 11, οἱ (ἃ θοηράΐοαβ. Ουἱ ἰηβυγσυηΐ δάγοι- 
808 [6 ΟΟΠΓυΠἀδηΐυν, δοῦν δυΐοῃ 0.8 ἰδ Ὀ Γ. 

29. Ἱπαπδηΐυν αυΐ ἀοίγδηυηϊ τ ϊἱ ραάοτα, οἱ ορογίδηΐυγ 
βἰοαὶ ἀϊρ!οίάα οοη[δἰοὴ6 βυᾶ. 

30. σαῃῆϊορον οι 0 πἰπλΐβ ἴῃ ΟΓΕ πιθο0, αἵ ἰῃ τηράϊο 
ΠυΠ οτιη ἰδυιάδθο ουπ. 

31. Ουἷδὰ δά δ {|| ἃ ἀσχίγὶ8 ρδυροῦβ, υἱ βα! τ) (δοογοί ἃ 
Ῥαγβοαυθηςθι18 ΔΗ) πὶ Πγ68Π1. 

ΙΧ. 

ῬΒΔ]ΠΊ08 ἰρδὶ Ὀυίὰ. 

1. Ὀἰχὶϊ Ἰλοτηίηυι5 ἀοηΐη0 Πη60 : 5646 ἃ ἀοχῖτὶ 8 τηρίβ, (0- 
ΘΟ ΡΟΠΔΠ1 ἰπἰ πη 008 ἴι108 Β0Δ Ὀ6]10Π ροάτπ [ΟΓῈ 1}. 

2. Ὑίγραπῃ Υὐ γί 9 ἴπ6 οὐ! ἰδ ΕῸΪ ΠοΠλη18 οχ δίοπ, ἀο- 
ΓΐΠδΓΘ ἴῃ πιραΐο ἰπἰπιοοζυμ ἰποτυῃ). 

3. Τοῦτ ῥγἱησίρίπμ) ἰη αἶα υἱγίυ 15 ἰυ85, ἰῃ ΒΡ] ΘΠ ἀΟΥΪ 118 
βδῃοίογυπι (ΠΟΓῸΠῚ : ΟΧ αἴοτο δηίθ ᾿υοἰΐδγυῃ φοηυ! (6. 

4, Ζυγαν Πομηΐηυ8 6 ποῦ ΡΟ ηἰἰΘὈἷ οὐ : Τὰ 68 ΒΔΓ 085 
ἰῃ φοἴογηυπι, βοουπάμυηι οτἀϊποῖη ΜΟΙ ἢ ἰβοάθοϊ. 

5. Ὠοιηΐηυϑ ἃ ἀοχί τί 8 (18 οοηίγοσίὶξ ἴῃ ἀἷδ ἰγϑ β}δ5 ΓοβΘβ. 

6. Ζυάίοονίῖ ἰῃ σοηςθυ8, ἱπηρ] Ὁ τυΐηδ8, οομαυδββδθὶϊ 
Οδρ ἰδ βυρογ ἰδγγδῃ τ] οτυμ. 

7. 6 1Χογγϑηῖο ἰῃ Υἱὰ Ὀἱδοῖ, ργορίογοα ὀχ δ᾽ ϊξ οἂρυΐ. 

σχ. 

ΑἸΙΟΙαἶδ. 

1. Οοπμῆιορον {ἰ ], Τοπιΐπθ,, ἰῃ ἰοίο οογὰδ 60, ἰῃ ὁ0ῃ. 
5 ]1}ὁ ᾿υϑίογυμῃ οἱ οοηργορᾶιίοῃο. 

2. Μδρῃᾶ ὀρϑιϑ 1) ηὶ, Ἔχχυΐβὶίδ ἰῃ ΟἸΠ68 γοϊυηίδί6 85 
6]0υ8. 

3. Οοπίρβϑιο οἱ πῃηὰρηΠοθης Ορυ8 αὖι8, οἱ ᾿υβεϊ 18 6708 
χηδηθρί ἰῃ βδθου υη) 5260 1}}}. 

ή, Μοιηογίδῃ) (θοὐξ πη γϑ ὈΪΠἸΌΥ βυΟΓΌΠΙ, Π 56 ΓίοοΥβ οἱ ΤὩΪ- 
βογδίου Ὠοῃηίηυϑβ : 

5. 6ϑ0δη) ἀραϊξ {θη {118 86. ΜοιηοΥ γί  ἰῃ 5 ΟΪ]Ό ΓῺ [6- 
βίδιηρηίὶ 5υΐ. 

6. Εογυαΐποη ΟρογΌ ΠΣ ΒΌΟΓΌΠ, δηηυπίίαν ( ρΟθυ]0 800. 
7. ὃὕὃὧἱ ἀοί 11118 Ἰ)εογρα ἰδίθι ροηίί πὶ : ορογᾶ πηδηυυπηι 6} 

γογ 88 οἱ ᾿ι αἰεί πη. 
8. ΕἸά 618 οπμηία πιδηάδίδ ο͵υ8, οοπμῇνηιδίδ ἰῇ 886 Ὁ] ΠῚ 

8260 1}}}, (δοίδ ἰη γογδίς οἱ φοᾳιι (8.6. 

9. ΒΟΟοΙΩρΡΓΟΠΘΙ δὲ 1 ΡΟΡΌ]Ὸ δυο : πιδηάανυ! ἰῃ δίου- 
πὺπὶ ἰοδἰδπιοηίι πη δυυπη), βδποίυπι οἱ (οΥτ 0116 ποπηθῆ 6)118. 
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ι0θ. Ἀρχὴ σόφιας φόδος Κυρίου, σύνεσις δὲ ἀγαθὴ 
πᾶσι τοῖς ποιοῦσιν αὐτήν ἣ αἴνεσις αὐτοῦ μένει εἰς τὸν 
αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 

ΡΙΑ΄. 

ἀλληλούϊα. 

ι. Μαχάριος ἀνὴρ ὃ φοθούμενος τὸν Κύριον, ἐν ταῖς 
ἐντολαῖς αὐτοῦ θελήσει σφόδρα. 

ἃ. Δυνατὸν ἐν τῇ γῇ ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ, γενεὰ 
εὐθέων εὐλογηθήσεται. 

8. Δόξα χαὶ πλοῦτος ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, χαὶ ἣ δικαιο- 
σύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 

4. ᾿Εξανέτειλεν ἐν σχότει φῶς τοῖς εὐθέσιν - ἐλεήμων 
καὶ οἰχτίρμων χαὶ δίκαιος. 

6. Χρηστὸς ἀνὴρ ὃ οἰχτείρων καὶ κιχρῶν, οἰχονομή- 
σει τοὺς λόγους αὐτοῦ ἐν χρίσει, 

8. ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα οὐ σαλευθήσεται. 
η. Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος, ἀπὸ ἀχοῆς 

πονηρᾶς οὐ φοζηθήσεται. “Ετοίμη ἧ καρδία αὐτοῦ ἐλ- 
πίζειν ἐπὶ Ἀύριον, 

8. ἐστήριχται ἣ χαρδία αὐτοῦ " οὐ φοδηθῇ, ἕως οὗ 
ἐπίδη ἐπὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ. 

ο. Ἐσχόρπισεν, ἔδωχε τοῖς πένησιν, ἢ δικαιοσύνη 
αὐτοῦ μένει εἷς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος τὸ χέρας αὐτοῦ 
δψωθήσεται ἐν δόξη. 

10. Ἁμαρτωλὸς ὄψεται χαὶ ὀργισθήσεται, τοὺς ὀδόν- 
τας αὐτοῦ βρύξει καὶ τακήσεται" ἐπιθυμία ἁμαρτωλοῦ 
ἀπολεῖται. 

ῬΙΒ'. 

ἀλληλούϊα. 

ι. Αἰνεῖτε, παῖδες, Κύριον' αἰνεῖτε τὸ ὄνομα Κυρίου. 
4. Εἴη τὸ ὄνομα ἜΑ εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ νῦν 

χαὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. 
8. Ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι δυσμῶν αἰνετὸν τὸ 

ὄνομα Κυρίου. 
4, ψηλὸς ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη ὁ Κύριος, ἐπὶ τοὺς 

οὐρανοὺς ἣ δόξα αὐτοῦ. 
5. Τίς ὡς Κύριος ὃ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐν ὑψηλοῖς χατοι- 

χῶν, 
6. καὶ τὰ ταπεινὰ ἐφορῶν ἐν τῷ οὐρανῷ χαὶ ἐν τῇ 

Υῇ» 
η. Ὁ ἐγείρων ἀπὸ γῆς πτωχὸν, χαὶ ἀπὸ χοπρίας 

ἀνυψῶν πένητα, 
8. τοῦ χαθίσαι αὐτὸν μετὰ ἀρχόντων, μετὰ ἀρ- 

χόντων λαοῦ αὐτοῦ. 
9. Ὁ κατοιχίζων στείραν ἐν οἴχῳ, μητέρα ἐπὶ τέ- 

χνοῖς εὐφραινομένην. 

ῬΙΓ΄. 

ἀλληλούϊα. 

ι. Ἐν ἐξόδῳ Ἰσραὴλ ἐξ Αἰγύπτου, οἴχου Ἰαχὼδ ἐχ 
λαοῦ βαρδάρου, 

3. ἐγενήθη Ἰουδαία ἁγίασμα αὐτοῦ, Ἰσραὴλ ἐξου-- 
σία αὐτοῦ. 

ΨΑΛΜΝ. ΡΙΓ. 

10. Ιηϊυπὶ βαρ θη ἐἰπιοῦ Ὀομμίηΐ,, ἱπιο!]! οἴ. δηίδαηι 
ΒΟδυ8 ομηΐδυ8 (ΔοΘ 8 ἀπ : ἰἸαυἀ αι 6͵ 8 Ὠγδηοῖ ἰῃ κὰν" 
οὐ βαου]!. 

ΟΧΙ. 

ΑἸΙο αἰ. 

1. Βοδίιι8 υἱν συὶ ἔμρὶ Πομλίπυδι, ἰη πιδιηνδίϊα 6.08 το- 
Ἰεῖ ηἰηηΐβ. 

Ἅ. Ῥοίοη8 ἴῃ ἰοἴτα οτἱΐ βοῃθη ο͵.5, σοηογϑίίο γϑοίογιωι 
θοηοάϊοοίυγ. 

3. ΑἸογίδ οἱ ἀἰν α5 ἰῃ ἀοπὶο οὖυ5, οἱ [0818 6) 8 πιδηοί 
ἴῃ βθο πὴ δέρου!}!. 

4, Ἐχογίιη) 6δὲ ἰὴ ἰδηθὈγὶβ ἸΠπηθὴ ΓΟΟΙΐ8 : γα βου οογα οἱ 
τηϊβογδίογ οἱ ̓ υβίυϑ. 

5. δυδνΐβ Υἱγ χυΐ πιϊδογοῖυγ οἱ οομηπιοάδὲ, ἀϊδροποῖ 8εῖ- 
ΤΠΟΠ68 81.108 ἰὴ [υἀϊοίο, 

6. ᾳυοηίΐδπι ἰῃ δοίδγῃυμπι ἤθη οοπμμονοθίζυν. 
7. Τὴ τηομηογὶδ ξοίογηδ οί ᾿υδίυ8, Δ᾽ δυάϊ ἰοῇα 818 ἤρθη 

Ἐιηθϊ, Ραγαίυπι ΟΟΥ 6}08 ΒρΟγᾶσγα ἰῃ Ὠοππο, 

8. ΟΟΠΗΓπΊδίιη 68. ΟΟΓ 6͵08 : Ποη {ἰπ6 1, ἄοῃος νυἱάραὶ 
ΒΌΡΘΓ ἱπ| 1] 6008 8008. 

9. Ὀϊδρογβδίί, ἀϑαϊ ρδυρογίθυδ, ι5{{{14 6)}5 Ταδηοὲ ἰῃ 526- 

οὐἱυτὰ δα ουϊὶ : οογὰ 6) 08 Ἔχδ! ἰδοϊτυγ ἰη αἰογίδ. 

10. Ῥοοροδίον υἱαθθὶΐ οἱ ἰγαβοαίυγ, ἀθηϊ θυ 5υὶ5 ἀοηνοῖ εἰ 

ΚΔροϑβοοῖ : ἀδϑιἀογίυπι ροοοδίογὶ 8 ρου. 

ΟΧΙ]]. 

ΑΠαΙαἰΔ. 

1. 1ιδυάδία, ρυοτί, δοπιίηυπι : ἰδυὰδία Ὠοπηοη Ποηγίηί. 
2. 511 ποιηθη Ὠοῃιμίηΐ Ὀδηραϊοίυπη ὁχ ἢ00 πιης οἱ ὑδαυς 

ἴῃ Ξ:ροῦυ υπι. 

3. Α 80]}8 ογίυ δὺς δὰ οοοδϑυηι ἰδ 8 }}}}6 ποηιθπ ο- 
τη ΐη!. 

ἡ, ἘχΟΘΙ808 ΒΌΡΟΓ ΟἸΏΠ68 βοηΐο8 ΠΟΙ ΐΠ08, Οἱ ΒΌΡΟΣ ὁα- 
105 ρἰοτγία 6}118. 

δ, Ουἷβ δίουϊ Πομηίηαβ Ὠσδυ8 ποϑίογ, αὶ ἴῃ 81118 δ δὶ, 

6. οἵ υμηὶ]α γοϑρίοεἰ πῃ οΟἶο οἱ ἰῃ ἰοτταῦ 

7. Ουἱ βυβοίίδὶ ἃ ἴ6ΓΓὰ ἱπόροπι, οἱ ἀ6 βίθγοογο δγί αὶ ρϑυ- 
ῬΘΓΘΠ.. 

8. υἱ οΟἸ]οοσδὶ ουπι οὐπ ρῥγἰποὶρίθυ5, συγ ῥγιηο ρὲ 5 ρο- 
Ῥυ] 8.0]. 

9. Ουἱ Παρίϊαγο ἔδεὶξ δου θ ἰῃ ἀοιΏο, ᾿δίγοπι δΌΡΕΓ 
{1118 Ἰδοἰδηίογ. 

ΟΧΠΙ. 

ΑἸ]οϊυίΑ. 

4. 1ῃ δχίτα 16γϑθὶ ἀθ Ξεγρίο, ἀοπυϑ 7}2000 ἀθ ρορυΐϊο 
ΒΑΓΌΑΓΟ 3 

2. (δοία οδϑὶ Ζυάδρᾶ 88 πο Ποδίϊο 6}05, [δγδοὶ ροίοϑίδβ 
6)ιι8. 



ῬΒΑΙΜ. ΟΧΙΨΓ. 

8. Ἡ θάλασσα εἶδε καὶ ἔφυγεν, ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη 
εἷς τὰ ὀπίσω. 

4. Τὰ ὄρη ἐσκίρτησαν ὡςεὶ κριοὶ, καὶ οἱ βουνοὶ ὡς 
ἀρνία προθάτων.᾿ 

6. Τί σοι ἐστὶ, θάλασσα. ὅτι ἔφυγες, καὶ σὺ, Ἶορ- 
δάνη, ὅτι ἐστράφης εἰς τὰ ὀπίσω ; 

6. Τὰ ὄρη, ὅτι ἐσχιρτήσατε ὡςεὶ κριοὶ, καὶ οἱ βου- | 
νοὶ, ὡς ἀρνία προδάτων; 

7. Ἀπὸ προςώπου Κυρίου ἐσαλεύθη ἣ γῇ, ἀπὸ προζώ- 
που τοῦ Θεοῦ Ἰαχὼδ, 

8. τοῦ στρέψαντος τὴν δ εἰς λίμνας ὑδάτων, 
καὶ τὴν ἀχρότομον εἰς πηγὰς ὑδάτων. 

ι. Μὴ ἡμῖν, Κύριε, μὴ ἡμῖν, ἀλλ᾽ ἢ τῷ ὀνόματί 
δου δὸς δόξαν, 

3. ἐπὶ τῷ ἐλέει σου χαὶ τῇ ἀληθείᾳ σου" μή ποτε 
εἴπωσι τὰ ἔθνη Ποῦ ἐστιν ὁ Θεὸς αὐτῶν : 

8. Ὁ δὲ Θεὸς ἡμῶν ἐν τῷ οὐρανῷ χαὶ ἐν τῇ γῇ, 
πάντα ὅσα ἠθέλησεν ἐποίησε. 

4. Τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν, ἀργύριον χαὶ χρυσίον, 
ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων. 

δ. Στόμα ἔχουσι καὶ οὐ λαλήσουσιν, ὀφθαλμοὺς 
ἔχουσι καὶ οὐχ ὄψονται. 

6: Ὧτα ἔχουσι χαὶ οὐχ ἀκούσονται, ῥῖνας ἔχουσι 
καὶ οὐκ ὀσφρανθήσονται. 

7. Χεῖρας ἔχουσι καὶ οὐ ψηλαφήσουσι, πόδας ἔχουσι 
καὶ οὗ περιπατήσουσιν, οὐ φωνήσουσιν ἐν τῷ λάρυγγι 
αὐτῶν. 

8. Ὅμοιοι αὐτοῖς γένοιντο οἱ ποιοῦντες αὐτὰ, καὶ 
πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ᾽ αὐτοῖς. 

9. Οἶχος Ἰσραὴλ ἤλπισεν ἐπὶ Κύριον, βοηθὸς καὶ 
ὑπερασπιστὴς αὐτῶν ἐστιν. 

10. Οἶχος ᾿Ααρὼν ἤλπισεν ἐπὶ Κύριον, βοηθὸς χαὶ 
ὑπερασπιστὴς αὐτῶν ἐστιν. 

τ. Οἱ φοθούμενοι τὸν Κύριον ἤλπισαν ἐπὶ Κύριον, 
βοηθὸς καὶ ὑπερασπιστὴς αὐτῶν ἐστιν. 

1. Κύριος μνησθεὶς ἡμῶν εὐλόγησεν ἡμᾶς, εὐλό- 
γήῆσε τὸν τὰ Ἰσραὴλ. εὐλόγησε τὸν οἶκον Ἀαρών. 

13. ΠΣ τοὺς φοδουμένους τὸν Κύριον, τοὺς 
μιχροὺς μετὰ τῶν μεγάλων. 

14. Προςθείη Κύριος ἐφ᾽ ὑμᾶς, ἐφ᾽ ὑμᾶς καὶ ἐπὶ τοὺς 
υἱοὺς ὑμῶν. 

16. Εὐλογημένοι ὑμεῖς τῷ Κυρίῳ, τῷ ποιήσαντι τὸν 
οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 

16. Ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ τῷ Κυρίῳ, τὴν δὲ γῆν 
ἔδωχε τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων. 

17, Οὐχ οἵ νεχροὶ αἰνέσουσί σε, Κύριε, οὐδὲ πάντες 
οἷ καταθαίνοντες εἰς ἅδου. 

18. Ἀλλ᾽ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εὐλογήσομεν τὸν Κύριον 
ἀπὸ τοῦ νῦν χαὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. 

ΡΙΔ'. 

ἀλλυλούϊα. 

ι. Ἠγάπησα, ὅτι εἰςαχούσεται Κύριος τῆς φωνῆς 
τῆς δεήσεώς μου. ' ᾿ 

“. Ὅτι ἔχλινε τὸ οὖς αὐτοῦ ἐμοὶ, καὶ ἐν ταῖς ἡμέ- 
ρᾶις μου ἐπικαλέσομαι. 

ΝΕΤΌΒ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΌΜ. -- "Π. 
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3. Μαγ Υ]ἱᾺ}} οἱ ἔιρὶῖ, Τογάδηΐβ ΟΏΥΘΓΒΙΙΒ οδὲ γοίγογυμι. 

4. Μοπίεβ ροβίίδγιηι υϑ]αΐ δτίοϊββ, δὲ 60 }168 γοϊαὶ ἀρνὶ 
ΟΥ̓. 

ὅ. Οὐἱά 6δῖ {{0]|, πιᾶγα, χαυοά [υρἰ8ι} ̓  οἱ ἴι, Φογάδηϊδ, 
αυΐᾶ ΘΟΏΥΘΓΒΙΙ5 68 ΓΟ ΓΟΓΒΌΠ. 

6. πηοηΐ68 4υ ἃ β68.115ι18., σβ]υΐ ἃγίθθβ, αἵ 001168, υϑίαἱΐ 
δρηΐ ΟΥ̓ Πη}} 

7. Αὕὔ(Δοῖα θομίηΐ οομηπιοίδ οβἱ ἰοττᾶ, ἃ [οἰ Ὠοὶ δοοῦ, 

8. αυὶΐ ςοηγο γε! μαίγδη) ἴῃ ϑίδρηα ἀΤυΔΓΏη), οἵ ΓΌΡΟΙ ἴῃ 
[οη68 ΔΙ). 

ἵ. Νοη ποθ, δοηηίηθ, ἤθη ὨΟὈΐ8, δϑὰ ηομηϊηΐ ἰυ0 ἀδ 
ΒἸογίϑη, 

2. ΒΌΡΘΥ Τα Βα οογἷἃ ἴυδ οἱ ψογϊδία ἴμᾶ : Ὡ6 φυδηῃάο ἀϊΐ- 
οδηΐ βοηΐθ8 : {Π}] 65 Πδυδ οογυμῃῦ 

3. Πδυ8 δυΐθηι ποβίθγ ἰῃ οα]ὸ δὲ ἰὴ ἴθιτα, οπιηΐᾶ 4υξ 
γο] οἱ! ἔδοϊῖ. “ 

ά, δἰπγλ]δογὰ ροη πὶ, ἀγχοηίαπι οἱ δυγυμῃ, ΟΡΟΓδ [Ὡδ- 
Ὠυυγ ΠΟΙ Π}Π}. 

5. Ο8 Ππαροηΐ οἱ ποὴ Ἰοχαοῃίυγ, οὐυ]οβ Παρδηΐ οἱ ἤθη 
γἱἀοθαηϊῖ. 

δ. Αὐγο8 Βα δηΐ οἵ ποη δυάϊδηϊ, Ὠδγα5β ᾿αροηὶ οἵ ἤθη οά0- 
ταυηί. 

7. Μδηυϑ ᾿ιδθθηΐ οἵ ποῦ οοπίγοοίδαηϊ, ροά68 Παθθηὶ οἵ 
01) δι θυ θυηΐ, ΠΟ. Οἰδμδθυηΐ ἰῃ συϊίαγα δυο. 

8. 5 {η|168 1118. ἤδηΐ αυ] (δοϊαμ! 68, οἱ Οἴηηο8 χυὶ οοηῆ- 
ἀπηῖ ἰῃ οἶβ. 

9. ΠοΠηυ8 ᾿5Γ86] βρογαυΐϊξ ἴῃ Ῥοπιίηο, δα͵αΐογ οἱ ργοίο- 
ΟἴοΥΓ ΘΟΓΌΙΩ 68. 

10. Ἰ)οπιι8 ΑἝΓῸῚ βραγανΐ ἰῃ Πομηΐπο, δάϊυΐον οἱ ργοΐδ- 
ΟΙΟΥ Θοχγυιη οδΐ. 

᾿ ἩΙ͂. ΟὖἹ {Ππηϑηϊ Ποηπιίηυπι Ξρογαυθγιηΐ ἰη Ποηιίηο, Δα)αἴος 
οἱ ργοίΐδοίογ ΘογΏ ΤῺ 6Βῖ, 

12. Ἰ)οπιίπα8 γϑοογάδίι8 ποβίγί βοηδάϊχι: ἢ08, Ὀοποάϊκχίϊ 
ἀοπηυπ) βγῶ], Ὀοηοάϊχὶὶ ἀοιημπ Αἄγοῃ. 

18. Βοηράϊχ!ξ 608 4υΐ {Πππεηὶ Πυοχηΐπυμη, ρυ1511}|05 οὰπι Πγᾶ- 
δ 15. , 

14. Αἀ)οϊαὶ Πομλΐίμυ8 ΒΌΡΘΟΓ Ὑ08, ΒΌΡΘΥ Ὑ08 οἷ ΒΌΡΟΓ ΠΠ 05 
γοϑίγοβ. ͵ 

15. Βοηράϊοι! γοβ Ὠοπῖνο, Ταὶ ἔδοϊξ Θὰ οἱ ἰουγδῃη. 

16. Οαἴυ δαἸὶ Ποπιΐηο, ἰογγϑη δυΐθη) ἀοάϊ( ἢ|1158 ΠΟΙ Ϊ- 
ὨυΠ1. 

17. Νοὴ πιογίυΐ ἰἸδυἀαθυπί (6, ΠΟΠΙΐἢΘ., ΠΟ4α6 ΟἸηη68 αι 
ἀαοβορηάυηῖ ἰῃ ἰποΓΏΌΠη. 

18. δε 08 αὶ νἱνίπη8 θαηοάϊοδιηυβ Π᾿οπλίπ) ὃχ ἢος 
ΒυΏς οἵ 5406 ἰῃ βε:ΡοΌ 08}. 

ΟΧΙΝ. 

ΑΙ]οϊυΐΔ. 

1. Ὀϊϊοχὶ, φυοηίϑη ὀχδυάϊθὶ Ποηνίηυ5 γοσθηὶ ἀδργοοδίϊο- 
ὨΪΐβ8. Ππγ085. ᾿ 

2. Ουἷὰ ποι πανί δυγϑιι διιδπ Ὠλἱ  ἱ, οἱ ἰῃ ἀΐοθιιβ τηοὶς 
ἱηγοοδῦο. : 

[2 
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8. Περιέσχον με ὠδῖνες θανάτου, κίνδυνοι ἄδου 
εὕροσάν με. Θλίψιν καὶ ὀδύνην εὗρον, 

4. χαὶ τὸ ὄνομα Κυρίου ἐπεκαλεσάμην. Ὦ Κύριε, 
ῥῦσαι τὴν ψυχήν μου. 

56. Ἐλεήμων ὃ Κύριος χαὶ δίχαιος, καὶ ὁ Θεὸς 
ἡμῶν ἐλεεῖ, 

86. Φυλάσσων τὰ νήπια ὃ Κύριος, ἐταπεινώθην καὶ 
ἔσωσέ με. 
7. ᾿᾽Ἐπίστρεψον, ψυχή μου, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, 

ότι Κύριος εὐηργέτησέ σε. 
8. Ὅτι ἐξείλετο τὴν ψυχήν μου ἐχ θανάτου, τοὺς 

ὀφθαλμούς μου ἀπὸ δαχρύων, καὶ τοὺς πόδας μου ἀπὸ 
ὀλισθήματος. 

υ. Ἐὐαρεστήσω ἐνώπιον Κυρίου ἐν χώρᾳ ζώντων. 

ΡΙΕ΄. 

ἀλληλούϊα. 

το. Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα, ἐγὼ δὲ ἐταπεινώθην 
ὁδρα. 
ες Ἐγὼ δὲ εἶπα ἐν τῇ ἐχστάσει μου" Πᾶς ἄνθρω- 

πος ψεύστης. 
ι3. Τί ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων ὧν ἀν- 

ταπέδωχέ μοι; 
13. Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι, καὶ τὸ ὄνομα Κυ- 

ρίου ἐπικαλέσομαι. 
14. Τὰς εὐχάς μου τῷ Κυρίῳ ἀποδώσω ἐναντίον 

παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. 
ι6. Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὃ θανάτος τῶν ὁσίων 

αὐτοῦ. 
ι6. Ὦ Κύριε, ἐγὼ δοῦλος σὸς, ἐγὼ δοῦλος σὸς, χαὶ 

υἱὸς τῆς παιδίσχης σου. Διέῤῥηξας τοὺς δεσμούς μοι, 
17. σοὶ θύσω θυσίαν αἰνέσεως, χαὶ ἐν ὀνόματι Κυρίου 

ἐπικαλέσομαι. 
ι8. Τὰς εὐχάς μου τῷ Κυρίῳ ἀποδώσω ἐναντίον 

παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, 
19. ἐν αὐλαῖς οἴχου Κυρίου, ἐν μέσῳ σου, Ἵερου-- 

σαλήμ. 

ΡΙς΄. 

ἀλληλούϊα. 

ι. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔθνη ἐπαινέσατε 
αὐτὸν, πάντες οἱ νοὶ 

4. Ὅτι ἐχραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ 
ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 

ΡΙΖ. 

Αλλυηλούϊα. 

ι. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ ὅτι ἀγαθὸς, ὅτι εἰς 
τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

4. Εἰπάτω δὴ οἶχος Ἰσραὴλ, ὅτι ἀγαθὸς, ὅτι εἰς 
τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

8. Εἰπάτω δὴ οἶχος Ἀαρὼν, ὅτι ἀγαθὸς, ὅτι εἰς τὸν 
αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

4. Εἰπάτωσαν δὴ πάντες οἱ φοδούμενοι τὸν Κύριον, 
ὅτι ἀγαθὸς, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

6. Ἔχ θλίψεως ἐπεχαλεσάμην τὸν Κύριον, καὶ ἐπή- 
χουσέ μου εἰς πλατυσμόν. 

ΨΑΛΜΝ. ΡΙΖ'. 

3. Οἰγουμμάοδογυηϊ τ)6 ἀο]ογοβ τηογιΐβ, ροτίουϊα ἰη(οτηὶ 
ἱηνοηθγαυηί πι6. ΤΊ δυϊαι μοι οἱ ἀοίϊογοπ ἰηγοηΐ, 

4, οἱ ποιηθῇ ἢ οιμλίηὶ ἱπυοοδυὶ. Ο Ὠοῃΐηο, 616 δηϊτηδπ) 
Ιηθδη. ᾿ 

δ. Μἰβογίοογβ Βοῃηίηυ8 οἱ Ἰυδίυβ, οἱ Ποαδ ποβίογ Πγῖβ6Γο- 
ἴυγ. 

6. Ουδίοἀϊθηϑ ράγνυ]οβ οπιίηυβ, πυπλΠαἴυ.8 ϑύπλ οἱ 581- 
ψυ) Π16 (δοἰ[. 

7. Οοηνογίογο, δηϊπ)ὰ τηθᾶ, ἰῃ γοζυΐοη ἰπ8π|, αυΐὰ Ὠο- 
τηϊηυ.8 Βοποίδοϊ {5 ὲ. 

8. Ουοῃπίδη ὀχοηΐΐ δΔηϊπ8Π} 6 8π| ἀ6 τηογία, ΟΟἸ}105 Πχ6038 
ἃ ἰδογγιηΐβ, οἱ ρϑάβ8 Π1608 ἃ ᾿ἰΔμδι!. 

9. ΡΊΔΟΟΡΟ ἰῃ οοηϑρθοῖι Πουίηί ἰῃ τορίοπο υἱνόγιηι. 

ΟΧΥ. 

ΑΙΙοϊα δ. 

10. Οτγοαϊαΐ, ργορίοῦ φυοὰ Ἰοουΐαβ δυπι, ὁρὸ δυίδαι ἢυ- 
ΤΣ] ίυ5 δυη} ηἰπηΐ8. 

Ὲ 11. Εξο δυΐδῃηι αἀἰχὶ ἰῃ Θχϑίδϑὶ πγοᾶ : Ομηηΐξ Ποιηο τηθῃ- 
ἂχ. 

12, Ουἱὰ γεϊδυδίη Ῥοχηΐπο ργὸ οἴηηίθυ8ϑ αυδ γοί γί υὶϊὶ 
τ ἢ} 

18. ΟΔΙΙοοῖὴ 58] υἱδγίβ δοοίρίδπι, οἱ ἡοιηθῃ Ποπληὶ ἰηγο- 

14, Ὑοίδ πιοθὰ Πομῃηΐπο γοάδηι οΟγᾶπι ομιηΐ ρΟρυ]ο οἰθ8. 

16. Ῥγϑίοβα ἰῃ οοηβρθοίυ ])οτηἶῃὶ ΠΊΟΓδ ΒΔ ΠΟ ΟΓΌΙΩ Οἦ 8. 

(6. Ο οιῃίης, 660 ΒΕΓΥΙΒ (0.8, 60 ΒΟΥ ἴυι8, αἱ ἢ] 15 
8Π011185 ἴυ26. ὨΙΓΟρ δι γίπου!ᾶ πιοᾶ, 

17. Ε0] βαογιἤοαθο βδογιοίυτ Ἰδυβ, οἱ ἰὴ ποιηΐπο Πο- 
τη ἱπγόοδθο. 

18. γοίδ πιθᾶ ομῃγΐηο γοά πη ἴῃ οοηδροοΐα ομηηΐβ ρορυϊὶ 
6)ὺ8, 

19. ἴῃ αἰγὶ 8 ἀοπῖπβ Ὠομηϊηὶ, ἰῃ πηράΐο αἱ, 76 Γυ 3816). 

ΟΧΥ͂Ι. 

Α]Ἰο] αἱ. 

1. δυάδι Βομηίμυη), ΟΠΠΠ68 σοηΐ68 : ἰδυάδία Θυπι, 
ΟΠΊΠ6Β ΡΟΡ]]. 

2. Ουοῃηίΐδηῃ ΘΟ ἤγηγδίδ 68. ΒῈΡ6Γ ποὺ μηϊϑαγοογϊδ οἾαδ, οἱ 

γογίδδ Βοιϊηὶ τηδηδὶ ἰῃ δοίη. 

ΟΧΥΙ͂Ι. 

ΑἸ]ο] ἰδ. 

1. Οοπῆιίοηιϊηὶ Πυοπιίηο, χυοηίΐδπη Ὀοηυ8, αυοῃίαιῃ ἰῃ 

ΒΔΡΟΌ]ΟΠ πιἰϑογοογαϊα 6.5. 
2. Ὀἰοδῖ απὸ ἀοηη18 [Βγϑ8], χυοηΐδηι Ὀοηυ8., ΖυΟΠΙΔΠῚ 

ἰῃ 585} 1} Πλδουοογα ἷᾶ 6}1.8. 
3. Ὀϊεδί ἤυσης ἀομηὰβ Αἄγοη, φυοηΐδπι ὈΟοηυ8, 4υοηΐδπὶ 

ἴῃ βου ϊυπι Ππιἰ δου] οογ ἃ 6118. . 

ἤ. Ὀίοδηῖ πη οπλποβ αυἱ {ἰπιοηἰ Ὠοπλίηυπι, φυοῃίδηλ 
Ὀοηυ8, υοῃΐδηι ἰπ δέρου! 1 πιϑογοογάϊᾶ οὐ υ8. 

ὅ. 6 (εἰθυ!αιίομα ἰηγοοαγὶ Ὠουιίηθπ), οἱ οσδυ ἑν πὴ 

Ι ἰη Ια υἀϊῃοῃι. 



ῬΒΑΙΝΜ. 

9. Κύριος ἐμοὶ βοηθὸς, καὶ οὐ φοθηθήσομαι τί ποι- 
ἥσει μοι ἄνθρωπος. 

η. Κύριος ἐμοὶ βοηθὸς, κἀγὼ ἐπόψομαι τοὺς ἐχ-- 
θρούς μου. 

8. Ἀγαθὸν πεποιθέναι ἐπὶ Κύριον ἣ πεποιθέναι ἐπ᾽ 
ἄνθρωπον. 

9. Ἀγαθὸν ἐλπίζειν ἐπὶ Κύριον ἣ ἐλπίζειν ἐπ᾽ ἄρ- 
ουσι. 

᾿ ι0. Πάντα τὰ ἔθνη ἐχύχλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι 
Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. 

11. Κυχλώσαντες ἐχύχλωσάν με, χαὶ τῷ ὀνόματι 
Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. 

12. ᾿Εχύχλωσάν με ὡςεὶ μέλισσαι χηρίον, καὶ ἐξε- 
χκαύθησαν ὡς πῦρ ἐν ἀχάνθαις, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου 
ἠμυνάμην αὐτούς. 

13. ᾿Ωσθεὶς ἀνετράπην τοῦ πεσεῖν, καὶ ὃ Κύριος 
ἀντελάθετό μου. 

14. Ἰσχύς μου χαὶ ὕμνησίς μου ὃ Κύριος, καὶ ἐγέ- 
γετό μοι εἰς σωτηρίαν. 

16. Φωνὴ ἀγαλλιάσεως χαὶ σωτηρίας ἐν σχηναῖς 
δικαίων. Δεξιὰ Κυρίου ἐποίησε δύναμιν, 

16. δεξιὰ Κυρίου ὕψωσέ με΄ δεξιὰ. Κυρίου ἐποίησε 
δύναμιν. 

171. Οὐχ ἀποθανοῦμαι, ἀλλὰ ζήσομαι, καὶ διηγή- 
σομαι τὰ ἔργα Κυρίου. 

18. Παιδεύων ἐπαίδευσέ με ὁ Κύριος, χαὶ τῷ θα- 
νάτῳ οὐ παρέδωχέ με. 

19. ᾿λνοίξατέ μοι πύλας δικαιοσύνης, εἰςελθὼν ἐν 
αὐταῖς ἐξομολογήσομαι τῷ Κυρίῳ. 

20. Αὕτη ἣ πύλη τοῦ Κυρίου, δίκαιοι εἰςελεύσονται 
αὐτῇ. 
21. Ἐξομολογήσομαί σοι, ὅτι ἐπήκουσάς μου χαὶ 

ἐγένου μοι εἰς σωτηρίαν. 
25. Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος 

ἐγενήθη εἰς χεφαλὴν γωνίας. 

23. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ 
ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. 

“4. Αὕτη ἢ ἡμέρα ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλια- 
σώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ. 

26. Ὦ Κύριε, σῶσον δὴ, ὦ Κύριε, εὐόδωσον δή. 
26. Εὐλογημένος ὃ ἐρχόμενος ἣ ὀνόματι Κυρίου. 

Εὐλογήχαμεν ὁμᾶς ἐξ ἐνον Κυρίου. 
47. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν. Συστήσασθε 

ἑορτὴν ἐν τοῖς πυχάζουσιν, ἕως τῶν χεράτων τοῦ θυσια-- 
στηρίου. 

28. Θεός μου εἶ σὺ, χαὶ ἐξομολογήσομαί σοι" Θεός 
μου εἶ σὺ, χαὶ ὑψώσω σε. ᾿Εξομολογήσομαί σοι, ὅτι 
ἐπήχουσάς μου, καὶ ἐγένου μοι εἰς σωτηρίαν. 

29. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθὸς, ὅτι εἰς 
τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

ΡΙΒ'. 

ἀλληλούϊα. 

Ι. Μαχάριοι ἄμωμοι ἐν ὀὲῷ, οἱ πορευόμενοι ἐν 
νόμῳ Κυρίου. 

4. Μαχάριοι οἱ ἐξερευνῶντες τὰ μαρτύρια αὐτοῦ, ἐν 
ὅλη καρδία ἐχζητήσουσιν αὐτόν. 
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6. Ὠομπηίηιι5 τλ} δά αϊοι, οἱ ηοη Εηοῦο φυἑὰ (Δοἰαὶ πὶ 
ὨοπΟ. 

7. Ῥομηίηυ8ϑ πὲ δαϊυίοῦ, δὲ οροὸ ἀδδβρίοἰδιη ἰῃἸ πλοῦ 8 
ΤΩ608. 

. 8. Βοπῦπι 68 οομβάογα ἰῃ Ποπλίηο ΄υδιὴ σομῆάογα πὶ 
ὨοΙΐΪΏ6. 

9. Βοῃυπὶ 68ἷ ΒρΟΥΆΓΟ ἰῃ ΠΟΙΏΪηΟ Χυδσ) ΒΡΟΓΆΓΘ ἰῃ ργίῃ- 
οἰρί θυ. 

10. Ομηη65 σοηΐοϑ οἰγουτηἀοάοτγυμπί Πη6, οἱ Ποπγΐηθ Ποχηϊηὶ 
ὉΪ 08 δυ) 608. 

11. Οἰγουτηἀδηΐα8 οἰγουμηἀοδογαηΐ Τη6, οἵ ποπιὶπο Ὠ0- 
τηϊηὶ υ]᾽.8 Θ11ΠῈ 608. 

12. Οἰγουπχἀσάοταηΐ π|0 δἰουΐ ἃρ68 ίδυυπι, δἰ οχδγβουιηῖ 
βίουΐ ᾿σηΐ8 ἰῃ βρίηἰ8, οἱ ποιιΐμο Ὠοπηϊηὶ υ] 0.8 80. 608. 

13. Τπιρυ͵808 ουόγβυϑ βυπηι υἱ ὁδάογοῖῃ,, οἱ Ποπηίηυ 5 8118- 
οορὶΐ Πη6. 

4. Ἑογίἰυἀο τηοδ οἱ ἰδυιάδιῖο θᾶ ᾿οηλίηυ8, οἱ ἴδοίι8 

ὁ8[ τηϊῃὶ ἰῃ 88] 6Π}. 

15. γοχ θχϑυ δι οηΐβ οἱ 581] 18 ἰη ἰΔΡουΏ δου} 19 πιδίογαμι. 
Ὀοχίογα Ποηληὶ ἴδοῖξ υἱγαι θη, 

16. ἀοχίογα δοιηϊηὶ ὀχα! αυὶξ [26 : ἀοχίογα Ὀοιηίηϊ ἔροὶΐ 
ψἰγιυτοπι. 

17. Νοη ΠοΥΔΓ, δὰ υἱγᾶσω, οἱ ΘΏΔΙΤΔθΟ Ορογα οι ἰηὶ. 

18. Οδβίίζϑηβ οδϑίραν! 6 Ὠοιμΐπυβ. αἱ τηοῦΐ ΠΟῺ ἴγᾶ- 

ἀἰάϊ πη6. 
19. ΡΟΥΘ πὶ ρογίδϑ }υ.5{1{185, ἱπστοδϑὰϑ ἴῃ 688 60ῃ- 

ΘίοθοΥ ΠΟΠΊΪηΟ. 
40. Ηδο ρογίδ Ὠοιηἰπηί, 51] ἰη ΓΑ θυ ηί ἰῃ 68. 

21. σοπῆϊίορον εἰδὶ, φυοηίδιη ὀχδυάϊβ[ϊ τη6 οἱ Ἴδοίυ8 68 
τΪῃ; ἰῃ δα! αἰ δ). 

42. Τρ  ἀθη) 4Ό 6) ΓΟργο ρα υ υπί ἐοαἰ Ποδηίο68, ἷο (δοίῈ8 

681 ἰῃ οἂρυΐ δηρηὶ. 

23. Α Ῥοπιίπο ἰδοΐδ 6ϑὲ ἢξθο, 6ἷ 6βὲ τα ]γϑ Ὁ 1118 ἴῃ οΟὉ}18 
ποδί 8. 

24, Ηξροο οβί ἀΐθ8 4υδὴ (δοἱΐ Ποιηΐηυ8, ΘΧ ΒΟ] ΘΠ) }8 οἱ 186- 
[ΙΓ ἴῃ 68. 

45. Ο δομηίηθ, βαϊνὰ ἤυης, Ο ὨΟΙΏΪΠ6, Ὀ6Ώ6 ῬΓΟΒΡΟΓΔΓΘ 

κλ6. Βοποάίοίυ8 φυὶΐ γοηΐξ ἰῃ ποηχίης Ὠοπιίηὶ. Βοηράϊχὶ- 

[8 γο8 46 ἀοπιο Πομῃηϊηὶ. 

47. Ὀδυ8 Πογηΐδυβ, οἱ ἱΠυχὶξ πορὶ8. σοηϑβι αἱξα ἀΐθηι 

50] Ώ6} ἴῃ ΘΟ 6818, ὑϑ8486 δα σογπιδ 8] ἰΔγίϑ. 

48. Ὁδυδ πιθὰβ 65 ἴι, οἱ Θομβίορου (ἰρδὶ : 6.8 Π1ΘῸΒ 68 
ἴα, οἱ ὀχϑὶίᾶθο ἴ6. Οομἤϊοροῦ δὶ, φαοηίδηι Θοχϑιιά 81} 16, 
οἱ (δοίυ.8 65 πιϊἱ ἰῃ 58] [6]. 

49. σοηβίομίηἱ Ὠοηλῖπο, φαυοπΐδηι ὈΟΠῸΒ, χαομῃίδηι ἴῃ 
Β:ΒΟΌΪΟΠ πιϊδογοογα 8 6}08. 

ΟΧΥΠ. 

ΑἸ]οΙαἷὰ. 

1. Βοδιὶ ἱπηπηδου]αῖὶ ἰῃ νἱὰ, αυὶ διηυ]δηΐ ἰῃ Ιορ6 Ὠοπιϊηὶ. 

ἃ. Βοδίΐ χυΐ βογυίδηίυν ἰοϑ 0 ηἰ8 6}05, ἰῃ οἷο οογὰθ 

οχαιίγυῃὶ οι}. 

12. 
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8. Οὐ γὰρ οἵ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν ἐν ταῖς ὁδοῖς 
αὐτοῦ ἐπορεύθησαν. 

4. Σὺ ἐνετείλω τὰς ἐντολάς σου, τοῦ φυλάξασθαι 
σφόδρα. 

6. Ὄφελον χατευθυνθείησαν αἱ δδοί μου τοῦ φυλά- 
ξασθαι τὰ δικαιώματά σου. 

6. Τότε οὐ μὴ αἰσχυνθῶ, ἐν τῷ με ἐπιῤλέπειν ἐπὶ 
πάσας τὰς ἐντολάς σου. 

7. ᾿Εξομολογήσομαί σοι ἐν εὐθύτητι καρδίας, ἐν τῷ 
μεμαθηχέναι με τὰ χρίματα τῆς διχαιοσύνης σου. 

8. Τὰ διχαιώματά σου φυλάξω" μή με ἐγχαταλίπης 
ἕως σφόδρα. 

9. “Ἐν τίνι χατορθώσει νεώτερος τὴν δδὸν αὐτοῦ; ᾿Εν 
τῷ φυλάξασθαι τοὺς λόγους σου. 

10. Ἐν ὅλη καρδία μου ἐξεζήτησά σε, μὴ ἀπώση με 
ἀπὸ τῶν ἐντολῶν σου. 

π. Ἔν τῇ καρδία μου ἔχρυψα τὰ λόγιά σου, ὅπως 
ἂν μὴ ἁμάρτω σοι. 

12. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά 
σου. 

13. Ἐν τοῖς χείλεσί μου ἐξήγγειλα πάντα τὰ χρίματα 
τοῦ στόματός σου. 

4. Ἔν τῇ ὁδῷ τῶν μαρτυρίων σου ἐτέρφθην, ὡς 
ἐπὶ παντὶ πλούτῳ. 

15. Ἐν ταῖς ἐντολαῖς σου ἀδολεσχήσω, χαὶ κατα- 
νοήσω τὰς δδούς σου. 

16. Ἐν τοῖς δικαιώμασί σου μελετήσω, οὐχ ἐπιλή- 
σομαι τῶν λόγων σου. 

17. ᾿Ανταπόδος τῷ δούλῳ σου, ζήσομαι χαὶ φυλάξω 
τοὺς λόγους δου. 

186. Ἀποχάλυψον τοὺς ὀφθαλμούς μου, καὶ χατανοήσω 
τὰ θαυμάσια ἐχ τοῦ νόμου σου. 

19θ. Πάροιχος ἐγώ εἶμι ἐν τῇ γῇ, μὴ ἀποχρύψης ἀπ᾽ 
ἐμοῦ τὰς ἐντολάς σου. 

20. ᾿Επεπόθησεν ἢ ψυχή μου τοῦ ἐπιθυμῆσαι τὰ χρί- 
ματά σου ἐν παντὶ χαιρῷ. 

“1. ᾿Επετίμησας ὑπερηφάνοις, ἐπικατάρατοι οἵ ἐχ- 
χλίνοντες ἀπὸ τῶν ἐντολῶν σου. 

25. Περίελε ἀπ᾽ ἐμοῦ ὄνειδος καὶ ἐξουδένωσιν, ὅτι τὰ 
μαρτύριά σου ἐξεζήτησα. 

83. Καὶ γὰρ ἐχάθισαν ἄρχοντες, χαὶ χατ᾽ ἐμοῦ χα- 
τελάλουν " ὃ δὲ δοῦλός σου ἠδολέσχει ἐν τοῖς δικαιώμασί 
σου 

24. Καὶ γὰρ τὰ μαρτύριά σου μελέτη μου ἐστὶ, χαὶ 
αἱ συμθουλίαι μου τὰ δικαιώματά σου. 

25. ᾿Ἐχολλήθη τῷ ἐδάφει ἣ ψυχή μου, ζῆσόν με χατὰ 
τὸν λόγον σου. 

86. Τὰς δδούς μου ἐξήγγειλα χαὶ ἐπήχουσάς μου, δί-- 
δαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

47. ὋΟδὸν δικαιωμάτων σου συνέτισόν με, καὶ ἀδο- 
λεσχήσω ἐν τοῖς θαυμασίοις σου. 

28. Ἐνύσταξεν ἣ ψυχή μου ἀπὸ ἀχηδίας, βεδαίωσόν 
με ἐν τοῖς λόγοις σου. 

49. Ὁ δὸν ἀδιχίας ἀπόστησον ἀπ᾽ ἐμοῦ, καὶ τῷ νόμῳ 
σου ἐλέησόν με. 

80. Ὁδὸν ἀληθείας ἡρετισάμην, καὶ τὰ χρίματά σου 
οὐχ ἐπελαθόμην. 

81. ᾿Εχολλήθην τοῖς μαρτυρίοις σου, Κύριε" μή με 
χαταισχύνης. 

ΨΑΛΜ. ΡΙΗ͂'΄. 

3. Νοη οηἰπι ΄υὶ ορογαπίυν ἰπίχυ (Δ[δ πη) ἰῃ Υἱ15 6}.8 8Π1- 
Ὀυϊαγνογυηί. 

4, Τὰ πιδηδϑ πηδηᾶδίδ ἰαΔ, ουδίοαϊγί ηἰηχίβ. 

δ. υἱΐληδηι αἰγὶ 8: Ὑἱδὲ τγ685 δὰ οσυδίοἀϊοηδ58 Ἰυ δ ῆο8- 
[Ἰ0η68 [0.88 1 

6. Τυπὸ Ποῃ οοπίμπηασδαγ, ἀυπ ἰηδρίοἷο ἰῃ Οπγπΐδ πιδη δία 
ἰυδ. 

7. σοηῆίορον {ἰδὲ ἴῃ ἀϊγοοίίοηο οογαΐβ, ἴῃ 60 χυοὰ ἀΐ- 
ἀἰοὶ Ἰυά] οἷα [5118 (8 : 

8. 7υβιΠοΔοηθ8β 85 Ουδίοαϊδηη : ὩὨ6 ἀογο πη 88 πι8 
5416 γΔ]66. 

9. Ιὴ 400 οοττίμοί ΔΟΙΘΘΟΘ ΠΟΥ Υἱδ8 8089 ἢ [ἢ ουκίοαϊοῃ» 
ἂο βοΙ 068 ἴπ08. 

10. 1 (οἷο οογάθ πθο ὀχ χυΐβί γί (6, Ὠ6 [16 ΓΘ ρ6 125 ἃ πηδῃ- 
ἀδι 5 (8. 

11. Ιη οογάδ π|00 δυβοοῃάϊ οἰοχυΐα θᾶ, υἱ ποη ρεούσοπὶ 
εἰδ]. 

12. Βοηραϊοῖυβ 68, Ὠομηΐηθ, ἀ006 πη6 Δ {1Ποδ.]0065 ἴπι88. 

13. ΤῈ Δ 0115 πιο ργοῃυηιανὶ ομηΐδ [ἀϊοὶᾶ οτὴδ (υϊ. 

14. Ιη γἱὰ ἰδβιϊποπίογυμ ἰυοτγιπὶ ἀο]οοίδίυ5 80πη), δἰσαΐ 
ἰῃ οὐγηΐι.8 αἰ ν "18. 

15. Ιη πιδηδ[15 ἔθ} 8 ΟχόΓΟΘΌΟΥ, οἱ σοηϑιἀ γᾶ θο Υἱδβ ἰυ85. 

(6. Ιη 7υϑεβοδιϊοηΐ θα8 ἰυΐ8 το ἈΠΟ, Ποη ΟὈΪ  γίβοδΓ 
ΒΟΓΠΊΟΏΘ5 0.08. ᾿ 

17. Ἀοίείθυθ βόγγο ἰᾳ0, γἱγδμι οἱ ουδίο(ίδη) δΟΙΤΟΠ68 
008. 

18. ἈογοἾδ ΟΟυ]Ο8 Πη608, δὲ ΘΟμϑ, ἄοΓΆ ΝΟ Τα γ8}}}}18 ἀδ ἰοζα 
ἴυδ. 

19. ΙΠ60]8 660 βὺπ| ἰῃ ἰογγᾶ., 6 ΔΒΟΟ ἀΔ8 ἃ Πη6 Πηδηΐδίᾷ 
ἰυδ. 

40. Οοπουρίν!έ δηΐπηδ τηθὰ ἀσβίἀογατα [υἀἰςῖα ἰυδ ἰῃ οπηὶ 
[ΟΏΡΟΓΟ. 

21. Ἱπογερδδίϊ ΒΌΡΘΓΌΟΒ, πηι οάϊοῖ! χαὶ ἀθο] ηδηΐ ἃ πιδιπἀᾶ- 
{15 ἰυ͵8. 

22. ΑΓ ἃ τὴ6 ΟΡΡΓΟΌΓ δ] οἱ οοηἰοιηρίυμῃ, 4υΐδ ἰδ51}- 
τηοηΐᾷ ἰυ8 ΘχΧαυ δἰ]. 

43. Εἰδηΐπ βαἀογαπί ργποῖραβ, οἱ δάσγϑυβ πὸ ΟΒ]ΟΖαθ- 
ῬδηίυΓ : Βοῦυα8 δυίΐίθη) 0.8 ΘΧΟΓΟΟΡ Δία ἰη }π81Ποδιϊοηΐ 8 
υ8. 

24. Νδηὴ οἱ (οβΕἰπηοηΐδ ἔυ8ἃ πηρὰ (Δι10 τχθὰ οδὲ, οἱ οοῃ δὶ ἃ 
πη68 ᾿81}Ποφ [0068 ἴ.186. 

25. ΑὐΠανδΙ᾽ ΡΑΥΪΘηΐΟ δηΐπιᾶ τηθᾶ, Υυἱγὶβοδ τὴ6 βδθουῃ- 
ἀυμ γουθυπ ἴπ01. 

26. ίδδ πηθᾶ8 Θηυη(ἰαΥΐ οἱ ὀχδυ  ἰδϑιϊ τη6, ἀοο6 πιὸ [υ 8} 
βοδίϊοΠ68 ἰυ.25. 

27. ὙΥἱδη 88 οδιϊοηυην ἰᾶγαπιὶ ἴδ. τὸ ἱπίο]] ἑοῖς, οἱ 
ΘΧΟΓΟΘΡῸΓ ἰῃ ΠΙΙ ΓΑΙ 8 ἰυ}8. 

428. ΠΟΙ ΑΥ δηϊηδ Ππι68 Ὀγῶ ἰδ ἀϊο, οοηῆγτηᾶ πλ6 ἴῃ 
γογὶβ (8. 

49. Υἱδηι ἰηἰ αι Δ [18 ΔΠΙΟΥ͂Θ ἃ 6, οἱ ἰ6β6 (ἃ ὨλίϑοΓοΓΘ 
τηοί. 

30. ἰδίῃ Ὑογδι}5 οἰοσίὶ, οἱ ᾿υάϊοία ἰυἃ Ὠοη 80π) ΟὨΠ 88. 

31. Αἀϊιϑοδὶ (6 Εἰ Π]οὨ Ἶ8 ἰυΐ8, Ὀοιηΐηθ : ΠΟΪΐ ηγ6 ὁσηιηάοτο. 



ῬΘΑΙΜΝ. 

85, Ὁ δὸν ἐντολῶν σου ἔδραμον, ὅταν ἐπλάτυνας τὴν 
χαρδίαν μου. 

838. Νομοθέτησόνμε, Κύριε, τὴν ὁδὸν τῶν δικαιωμά- 
τῶν σου, χαὶ ἐχζητήσω αὐτὴν διαπαντός. 

84. Συνέτισόν με, χαὶ ἐξερευνήσω τὸν νόμον σου, 
χαὶ φυλάξω αὐτὸν ἐν ὅλῃ κὐρία μου. 

86. Ὁδήγησόν με ἐν τῇ τρίδῳ τῶν ἐντολῶν σου, ὅτι 
αὐτὴν ἠθέλησα. 

86. Κλῖνον τὴν καρδίαν μου εἷς τὰ μαρτύριά σου, χαὶ 
μὴ εἰς πλεονεξίαν. 

87. Ἀπόστρεψον τοὺς ὀφθαλμούς μου τοῦ μὴ ἰδεῖν 
ματαιότητα, ἐν τῇ ὁδῷ σου ζῆσόν με. 

88. Στῆσον τῷ δούλῳ σου τὸ λόγιόν σου εἷς τὸν φό- 
ὅον σου. 

89. Περίελε τὸν ὀνειδισμόν μου ὃν ὑπώπτευσα, ὅτι 
τὰ χρίματά σου χρηστά. 

40. Ἰδοὺ ἐπεθύμησα τὰς ἐντολάς δου, ἐν τῇ διχαιο- 
σύνη σου ζῆσόν με. 

“ι. Καὶ ἔλθοι ἐπ᾽ ἐμὲ τὸ ἔλεός σου, Κύριε" τὸ σωτή- 
ριόν σου κατὰ τὸν λόγον σου. 

42. Καὶ ἀποχριθήσομαι τοῖς ὀνειδίζουσί μοι λόγον, 
ὅτι ἤλπισα ἐπὶ τοῖς λόγοις σου. 

48. Καὶ μὴ περιέλης ἐχ τοῦ στόματός μου λόγον 
ἀληθείας ἕως σφόδρα, ὅτι ἐπὶ τοῖς χρίμασί σου ἐπήλ- 
πισα. 

44. Καὶ φυλάξω τὸν νόμον σου διαπαντὸς, εἷς τὸν 
αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 

46. Καὶ ἐπορευόμην ἐν πλατυσμῷ, ὅτι τὰς ἐντολάς 
σου ἐξεζήτησα. 

46. Καὶ ἐλάλουν ἐν τοῖς μαρτυρίοις σου ἐναντίον βα- 
σιλέων, καὶ οὐκ ἠσχυνόμην. 

47. Καὶ ἐμελέτων ἐν ταῖς ἐντολαῖς σου, αἷς ἠγάπησα 
σφόδρα. 

48. Καὶ ἢ α τὰς χεῖράς μου πρὸς τὰς ἐντολάς σου ἃς 
ἠγάπησα, Ἔ ἠδολέσχουν ἐν τοῖς δικαιώμασί σου. 

49. Μνήσθητι τῶν λόγων σου τῷ δούλῳ σου, ὧν 
ἐπήλπισας με. 

δο. Αὕτη με παρεχάλεσεν ἐν τῇ ταπεινώσει μου, ὅτι 
τὸ λόγιόν σου ἔζησέ με. : 

δ1. Ὑπερήφανοι παρηνόμουν ἕως σφόδρα" ἀπὸ δὲ 
τοῦ νόμου σου οὐχ ἐξέκλινα. 

52. Ἐμνήσθην τῶν χριμάτων σου ἀπ᾿ αἰῶνος, Κύριε, 
χαὶ παρεχλήθην. 

63. ᾿Αθυμία κατέσχε με, ἀπὸ ἁμαρτωλῶν τῶν ἐγκα- 
ταλιμπανόντων τὸν νόμον σου. 

64. Ψαλτὰ ἦσάν μοι τὰ δικαιώματά σου ἐν τόπῳ |; 
παροιχίας μου. 

565. ᾿Εμνήσθην ἐν νυχτὶ τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε: 
καὶ ἐφύλαξα τὸν νόμον σου. 

δ6. Αὕτη ἐγενήθη μοι, ὅτι τὰ δικαιώματά σου ἐξεζή-- 
τησα. 

67. Μερίς μου εἶ, Κύριε" εἶπα τοῦ φυλάξασθαι τὸν 
μον σου. 
68. Ἐδεήθην τοῦ προςώπου σου ἐν ὅλῃ χαρδίᾳ μου, 

ἔλέησόν με χατὰ τὸ λόγιόν σου. 
59. Διελογισάμην τὰς δδούς σον, χαὶ ἐπέστρεψα τοὺς 

πόδας μου εἰς τὰ μαρτύριά σου. 
60. ἩΗτοιμάσθην καὶ οὐχ ἐταράχθην, τοῦ φυλάξασθαι 

τὰς ἐντολάς σου, 
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32. Ψίδπι τηδηάδίογαπι ἰυοτηι σπουγτί, οὐπὶ ἀϊ!αίδοιὶ 
ΟΟΥ ΠΘΌ ΤΏ. 

32. οβθὴ ρόῆο τη, Βοπιίηθ, νἱδῃ) [5016 08 ἸΟΠ. Πὴ 
ἰυᾶγυη, οἱ ὀχ αυ ΓΔ ΠῚ Θ8ΠῚ ΒΘΠΊΡΟΓ, 

34, ἃ τι} ἰπίο!!οοίαμηι, οἱ βογυίδθοῦ ἰοσοπὶ ἰυδια, οἱ 
ουδίοαΐδηι 1}]ὰ πὶ ἰῃ ἰοῖο οογὰδ τηθο. 

35. θοΐάσο πὸ ἰῃ δβϑῃῖδ τηδηάδίογυτη ἰπογυῖ, 4υΐᾶ 
ἰρβ88π γο]υΐ. 

36. ΠΟ] 8 ΘΟΓ τηρυτὴ ἰη (οδεἰπηοηΐδ ἰυδ, αἴ ποθὴ ἰὼ ἃγδγὶ- 
(ἰδ. 

37. Αγὐϑγία ΘΟΌ]08 2608 πο Υἱάδδηΐ γὙδηϊϊδίβη, ἰῃ τἱίϑ ἰυδ 
γίν βοᾶ Πη6. 

38. δίδίυθ βογυο ἴυ0 οἰοχυΐαπ ἰαππι ἰῃ {ἰηογϑηχ ἴαχηι. 

39. Αἰηρυΐδ Ορργοῦτγίυπι πηθυπὶ αυοὰ βυβρίοδίι8 δυπι, 
4υΐὰ }υἀϊοεία ἰδ ᾿αουπάδ. 

40. ἔσοδ ΟΟπουρ νὶ τηδη δία ἰᾳδ, ἴῃ ἴυδ [υδι1 8 Υἱν οᾶ 
Π16. 

41, ἘΠ νϑηΐδὶ δΌΡΟΥ τ6 πιϊβογίοογάϊα ἰυδ, Ὠοπιῖίηθ : 8ᾶ- 
Ἰαΐδγα ἴυυη) βοουπάυτηῃ γογθυμ ἴθι. 

ἅ2. Εἰ γτοϑροηᾶθθο Θτργο ΓΔ ΠΡ 5 ΚΠ} Ὑογ θα πι, αυΐα 
ΒΡΟΓΑΥΪ ἰῃ Βογῃ)οηΐ 0.8 ἴυ 18. 

43, ΕΓ πὸ δυζογαβ ἀθδ ΟΥΘ 160 γϑγθυπ) Ὑογί(δι}8 π84116 
γα ]άο, φυΐα ἰῃ υἀοἱἷδ (υἱδ ΒαροΓΒρογανὶ. 

44, ἘΠ᾿ ουβίοἀΐδιη ἸΙασοη) ἴυδηι 86 ΠΊΡΟΓ, ἱῃ βου ϊαπὶ οἱ ἴῃ 
8860 0 ΠΔ 826 ΟΕ} }. 

45. ΕΠ ΔΙΏΡυ Δ θδΠ ἰηῃ ἰδ ἰἰυἀπη6,, φαΐ πιαπάδία ἰυἃ Θχαυΐ- 
δἰνὶ. 

46. Εἰ Ἰοχυοθαν ἴῃ ἰο5{ἰπγοη 18 ἰυ18 ἰῃ σομϑρθοΐα ΓαρΊ ΩΣ, 
οἴ ποὴ οοηυηάσβαν. 

47. Εἰτηρα θα Γ ἰῃ πηδηά δι ἰυ}8, χαδο ἀἰ]οχὶ ηἰηχί8. 

48. ΕΓΙοναΥΪΐ πλδηυ8 πη688 δὰ τηδηάδίδ ἰυ8 ΄συῷ ἀπΠοχὶ, οἱ 
ΘΧΟΓΟΘΌΔΓ ἴῃ 05ΠΠ 0810} }}}0.8 [αΐ8. 

49. Μοιηθηΐο γογΟΓΌ ΠΣ [ΠΟΓΌΠῚ Β6ΓΥΟῸ ἴυο, ἱῃ 4105 
ἢ βρόηι ἀσα 5{]. 

860. Ηξδο 6 ΘομϑοΪδίδ 66( ἰη Πυμ}}}ΠΠ18[6 πιοα, φαία οἰοχυΐαπ 
ἴυυπι γἱΥἱ ἤσαΥ Πη6. 

51. ΒυρΡογθὶ ἰπίχυθ ἀροῦθδηΐ ὑβαὰθ γα]Δ6 : ἃ Ἰορα δυΐδηι 
ἴυδ ΟῚ Προ ΠΑΥΪ. 

52. ΜοηΟΥ υἱ ᾿υἀϊοἰοΓ ἢ) ἰΟΓΙἢ) ἃ δβέρου]ο, Ὠοπηΐπα, 
οἱ οοπϑβοϊδίι 8 80). 

68. Τοωῦίυη) ἰδηυξ πη6., ἃ ροοσδίογίθυϑ ἀογο ηαυσηιθυ8 
Ἰερθι ἰδ. 

ὅ4. Οδηί(δὈ 68 τ] ἰ ογαηΐ [5 ΠΟ. ΟΠ 68 ἰΧ8 ἰῃ 000 ἰῃ- 
οοἸδίυβ πιδὶ. 

δ5. ΜοΙΩΟΥ [μΐ ἰῃ ποοία Ὠομηἰηΐ8 ἰυἱ, ΠοΠΐη6 : οἱ ουϑῖο- 
αὐν! Ια σοι ἰυᾶπ. 

δ6. Ηφο ἰδοίᾶ οϑὲ τιἰπὶ, χυΐδ )υϑιΠοδίίοπ68 ἰυ88 Θχαυΐ- 
δἰνὶ. 

57. Ῥογίίο τηρᾶ 68, Ὠογηΐηθ : αἰχὶ ουδίοάϊτο Ἰοροπ ἰ.8Π}. 

58. Ὠοργθοδίυϑ δ) ἴδοίθυῃ ἰυδι ἰῃ ἰοίο οογὰθ Ππιθὺ, 
τηΐβογογθ πηδὶ δοουῃάυπι οἰοχυΐυμ ἰαυη). 

59. Οορίίανί υἱᾶβ ἰυ88, οἱ οοῃγογίΐ ροά68 Ὠγ608 ἰῃ (6ϑ.}- 
ῃηοηΐδ ἴι8. 

60. Ῥαγδίυδ 501} οἱ πο δυπὶ ἰυγραίυβ, δὰ ουϑίοἀὐϊοηάυηι 

γιδηάδία ἴδ. 
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61. Σχοινία ἁμαρτωλῶν περιεπλάχησάν μοι, καὶ 
τοῦ νόμου σου οὐχ ἐπελαθόμην. 

6. Μεσονύχτιον ἐξεγειρόμην, τοῦ ἐξαμολογεῖσθαί σοι 
ἐπὶ τὰ χρίματα τῆς δικαιοσύνης σου. 

68. Μέτοχος ἐγώ εἶμι πάντων τῶν φοδουμένων σε, 
χαὶ τῶν φυλασσόντων τὰς ἐντολάς σου. 

6.. Τοῦ ἐλέους σου, Κύριε, πλήρης ἣ γῇ, τὰ δικαιώ-- 
ματά σου δίδαξόν με. 

66. Χρηστότητα ἐποίησας μετὰ τοῦ δούλου σου, 
Κύριε, κατὰ τὸν λόγον σου. 

66. Χρηστότητα χαὶ παιδείαν καὶ γνῶσιν δίδαξόν με, 
ὅτι ταῖς ἐντολαῖς σου ἐπίστευσα. 

67. Πρὸ τοῦ με ταπεινωθῆναι ἐγὼ ἐπλημμέλησα, 
διὰ τοῦτο τὸ λόγιόν σου ἐφύλαξα. 

68. Χρηστὸς εἰ σὺ, Κύριε, καὶ ἐν τῇ χρηστότητί σου 
δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

69. ᾿Επληθύνθη ἐπ᾽ ἐμὲ ἀδιχία ὑπερηφάνων, ἐγὼ δὲ 
ἐν ὅλη καρδίᾳ μου ἐξερευνήσω τὰς ἐντολάς σου. 
3. 70. ᾿Ετυρώθη ὡς γάλα ἢ χαρδία αὐτῶν, ἐγὼ δὲ τὸν 
νόμον σου ἐμελέτησα. 

71. Αγαθόν μοι ὅτι ἐταπείνωσάς με, ὅπως ἂν μάθω 
τὰ δικαιώματά σου. 

7. Ἀγαθός μοι ὃ νόμος τοῦ στόματός σου, ὑπὲρ χι- 
λιάδας χρυσίου χαὶ ἀργυρίου. 

713. Αἱ χεῖρές σου ἐποίησαν με καὶ ἔπλασάν με, συνέ-- 
τισόν με καὶ μαθήσομαι τὰς ἐντολάς σου. 

714. Οἱ φοδούμενοί σε ὄψονταί με καὶ εὐφρανθήσον- 
ται, ὅτι εἰς τοὺς λόγους σου ἐπήλπισα. 

75. Ἔγνων, Κύριε, ὅτι δικαιοσύνη τὰ χρίματά σου, 
χαὶ ἀληθείᾳ ἐταπείνωσάς με. 

716. 1ενηθήτω δὴ τὸ ἔλεός σου τοῦ παραχαλέσαι με 
χατὰ τὸ λόγιόν σου τῷ δούλῳ σου. 

71. ᾿Ελθέτωσάν μοι οἵ οἶχτι μοί σου, καὶ ζήσομαι, 
ὅτι ὃ νόμος σου μελέτη μου ἐστίν. 

786. Αἰσχυνθήτωσαν ὑπερήφανοι, ὅτι ἀδίχως ἠνόμη- 
σαν εἷς ἐμέ: ἐγὼ δὲ ἀδολεσχήσω ἐν ταῖς ἐντολαῖς σου. 

70. ᾿Επιστρεψάτωσάν με οἵ φοδούμενοί σε, καὶ οἵ 
γινώσχοντες τὰ μαρτύριά σου. 

80. Γενηθήτω ἡ χαρδία μου ἄμωμος ἐν τοῖς διχαιώ- 
μασί σου, ὅπως ἂν μὴ αἰσχυνθῶ. 

81. Ἐχλείπει εἰς τὸ σωτήριόν σου ἡ ψυχή μου, εἰς 
τοὺς λόγους σου ἐπήλπισα. 

8). ᾿Εξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου εἰς τὸ λόγιόν σου, λέ- 
γοόντες" Πότε παραχαλέσεις με; 

88. Ὅτι ἐγενήθην ὡς ἀσχὸς ἐν πάχνη, τὰ δικαιώματά 
σου οὐχ ἐπελαθόμην. 

84. Πόσαι εἰσὶν αἵ ἡμέραι τοῦ δούλου σου, πότε 
ποιήσεις μοι ἐχ τῶν χαταδιωχόντων με χρίσιν; 

85. Διηγήσαντό μοι παράνομοι ἀδολεσχίας, ἀλλ᾽ οὐχ 
ὡς ὃ νόμος σου, Κύριε. 

88. Πᾶσαι αἱ ἐντολαί σου ἀλήθεια - ἀδίχως χατεδίω- 
ξάν με, βοήθησόν μοι. 

87. Παρὰ βραχὺ συνετέλεσάν με ἐν τῇ γῇ» ἐγὼ δὲ 
οὐχ ἐΒυ δ τα, τὰς ἐντολάς σου. 

88. Κατὰ τὸ ἔλεός σου ζῆσόν με, καὶ φυλάξω τὰ μαρ- 
τύρια τοῦ στόματός σου. 

89. Εἰς τὸν αἰῶνα, Κύριε, ὃ λόγος σου διαμένει ἐν 
τῷ οὐρανῷ, 

90. εἰς γενεὰν χαὶ γενεὰν ἣ ἀλήθειά σου “ ἐθεμελίω- 
σας τὴν γῆν καὶ διαμένει, 

ΨΑΛΝ. ΡΙΗ͂΄. 

61. Ευη68 ροσοδίογυηι Οἰγου Πρ] οχὶ δυηΐ τη6, οἱ Ἰοβοαὶ 
ἴυδλ ΟῚ Βὺ}) ΟὈ] 115. 

62. Μοάϊᾷ ποοία βυγροῦδη), δὰ οομθίοηάδυπι {{0] ΒΌΡΟΥ [υ- 
ἀϊοία 8{1{186 ἔπ. 

63. ῬΑγίοΘρ8 680 Β0}) ΟἸηηΐυμη {ἰπγοηςΐπὶ 16, οἱ οσυδῖο- 
αἰοηίίυπι τηδηάαίδ ἰυἃ. 

δέ. ΜΙβεγοογϊα ἴθ, Ποηιηθ, ρΡ᾽θηδ οϑί ἴογγδ, [5118 8- 
ΕΙΟΠ 65 185 ἀο66 Π16. 

05. Βοηϊίδίοιῃ (οἰ 5.1 οὐπλ 86 γΎο ἴᾳ0, Ὠοπλίηθ, δοουμὰ πὶ 
γογθπ ἰυυ. 

66. Βοηϊίαίοηι οἱ ἀἰβο θ᾽ ̓πλπὶ οἱ βεϊθης δηλ ἀοοδ π|6, ΄υΐᾶ 
τηδηαι 5 {ι|5 ογο Ἰα . 

67. Ῥπυϑαυδιῃ μυ}}ΠΓΟΓ ορὸ ἀο χφυΐ, ργορίογοα οοαυΐι πη 
ἴυυπ) ουιοαϊνὶ. 

68. ΒοηυΒ 68 ἴι., Βομηΐπα, οἷ ἰῃ Ὀοηϊίδῖα ἴὰᾳ8 ἀοοο Π)6 Ϊι- 
8{{ΠΟΔ|] 0 η 65 [ι188. 

69. Μυϊερ οδί8 68. βυρ6γ π|6 ἰηἰ χυΐίδ8 Βαρογθογυμη, ο80 
διυίοπ) ἰῃ ἰοΐο σοΓὰθ Πη60 50 ΓΔ ΠῸΓ πηδηά δῖ ἰιἃ. 

70. Οοαχυϊαίιιη 6581 δἰσυΐ ἰδσ ΘΟΓ Θογυη), 630 Υογὸ ἰοζοπὶ 
(υδη Πη6α [8{118 511Π|. 

71. Βοηυπὶ ΠΝ] Πἰ φυΐα Ὠυτλ 5 ϊ 6, υἱ ἀΐδοδηι ᾿5{1ῆ8- 
[Ἰ0η65 (88. 

72. Βοῃᾶ τἰΠιὶ ἸΘΧ ΟΥΒ (υἱ, ΒΌΡΟΓ 1}1}}1ἃ δυιγὶ οἱ ἀγρθηί!. 

73. Μδηυ8 ἰυς (δοογυηΐ πη|6 οἵ ρ]αϑπαγογυηΐ ἢ6, ἀδἃ 
ΓΑΪ ὶ ἰπ 6] δοίη οἱ ἀϊβοδη τηὰπάδίδ ἰι8. 

74. Ουἱ (ποηΐ (6 νἱάσθυηΐ πη6 οἱ [ἰδρυηίυν, φυΐδ ἰη 
γογθδ ἴθ ΒυρΟΓΒρογανί. 

75. ΟΟροΟΥ!, Βοιηίπα, ηυ͵ἱὰ [υ5{{Π|4 ᾿υἀϊοῖδ ἴᾳ8, 4ἰ γο- 
Υγδία Πυμ)}]} 501 Π6. 

76. Εϊδί ηυης πηϊβου οογάϊα ἴὰ8 υἱ ΘΟὨΒΟ]ΟἴΥ Π)6 Βοουῃά πὶ 
οἰοχυΐιηλ ἰαττ 56γΥο ἴυο. 

77. Ὑρηϊδηΐ πὶ ΐ πη δογαί ἢ 68 ἴπ86, οἱ υἱνϑηι, φυΐ ἰθχ 
ἰυἃ πηραἰ 810 πηθᾶ 651. ἣ 

78. ΟοηυπαάδηϊυΓ βυροῦδὶ, συοπίδῃ ἰη͵ 816 ἰηϊχυϊ δίοηι 
(δοδγυμΐ ἰῃ πη : 6ΡῸ δυίΐοιῃ ΘΧΘΡΌΘθΟΓ ἰῃ Τηδηα[ 8 ({5. 

79. σοηγογίδηϊυγ δὰ τη6 αυὶ [᾿Ποηΐ ἴ6., οἱ ᾳυὶ οΘορῃοβουῃηὶ 

(οϑ[ΠΠπποηΐᾶ ἰυδ. 
80. Εἰαϊ ΟΟΥ θυηι ἱπημηδου]αίυπ ἰη }.5{}ΠΠ 08] 0} 5 08, 

1 ΠΟ ΘΟΠΙ ΠΟΥ. 

81. Ἡοίοοϊς ἐμ βα]υΐδγο ἰπυΠ δηΐπηᾶ τηθᾶ, ἰῃ γογθᾶ ἰ08 

ΒΌΡΟΓΒΡΟΓΑΥ. 

82. οίδοογυηΐ οοὐ]ΐ τηθὶ ἰμ οἰοαυίϊαη) ἰυυτη, ἀϊοθηίθϑ : 
Οὐυδληάο ΘΟ, ΒΟΪΔ ΘΓ8 6" 

83. Ουἷὰ (Δοῖι.5 80πι 5δίσυϊ αἰογ ἰῃ ῬγΓαΐπᾶ, ᾿υ5{{Π 8 Ἰ 0} 65 

ἰυ88 Ὡ0ἢ 50π} ΟὈ]  υ8. 
8ά. Ουοῖ 5ιηΐ ἀΐθ8 ΒΟΙΥΪ ἰιἱ, χυδηᾶο ἴδοίθβ τ} εἰ ἀ6 Ρ6Γ- 

βο6ιδηιθυ5 πλ6 ἰυἀϊοϊαπ } 
85. Ναγγαυδγυμί τη] ἰηἰ σαὶ (Δ θυ] αἰ οπ65, 864 ποη αἱ Ἰοχ 

(08, Ποιηΐηα. 
86. Οπιηΐᾶ τηδηάἀαίδ ἰυ8 γογ (88 : ἰπ͵ υ816 ρογϑθουῦ ὶ δυηὶ 

6, δά)ινᾶ [Ώ6. 
87. ῬδυΪ]ο πλΐπ5 Οὐδ ΔΥΘΓΙηΐ τὴς ἰὴ ἰογτᾷ, 660 δυΐθηι 

ΠΟη ἀογο]χαΐ τηδηάδίδ ἰυᾶ. 
88. ϑοοιυηάυπι πη ἰδογοογάϊδιη ἰυδηὶ Υἱν ἡ οδ π6, οἱ οὐ- 

βίοἀϊδηπι ἰοϑ[!οηΐδ ΟΥἾΒ ἰυ. 
89. 1 φίογηυπι, Ὠοιηίηθ, τ γθῦυπ ἰαυμὰ ρογηδηρί ἰῃ 

οαἸ]ο, 

90. ἐπ φοπογαίίομοπι οἱ βοηογδίοηθιὰ Ὑογ 85 ἰυᾶ : [0 ἢ- 
ἀδδιϊ ἰογγϑιη οἱ ρου δηθδί. 



ΡΘΑΙΝΜ. 

υ1. Τῇ διατάξει σου διαμένει ἡμέρα, ὅτι τὰ σύμπαντα | 
δοῦλα σά. 

95). Εἰ μὴ ὅτι ὃ νόμος σου μελέτη μου ἐστὶ, τότε ἂν 
ἀπωλόμην ἐν τῇ ταπεινώσει μου. 

95. Εἷς τὸν αἰῶνα οὐ μὴ ἐπιλάθωμαι τῶν δικαιωμά- 
τῶν σου, ὅτι ἐν αὐτοῖς ἔζησάς με. 

94. Σός εἰμι ἐγὼ, σῶσόν με’ ὅτι τὰ δικαιώματά σου 
ἐξεζήτησα. 

96. ᾿Εμὲ ὑπέμειναν ἁμαρτωλοὶ τοῦ ἀπολέσαι με, τὰ 
μαρτύριά σου συνῆχα. 

96. Πάσης συντελείας εἶδον πέρας, πλατεῖα ἣ ἐντολή 
σου σφόδρα. 

97. Ὥς ἠγάπησα τὸν νόμον σου, Κύριε" ὅλην τὴν 
ἡμέραν μελέτη μου ἐστί. 

98. “Ὑπὲρ τοὺς ἐχθρούς μου ἐσόφισάς με τὴν ἐντολήν 
σου, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα ἐμή ἐστιν. 

90. Ὑπὲρ πάντας τοὺς διδάσχοντάς με συνῆχα, ὅτι 
τὰ μαρτύριά σου μελέτη μου ἐστίν. 

100. Ὑπὲρ πρεσθδυτέρους συνῆκα, ὅτι τὰς ἐντολάς σου 
ἐξεζήτησα. 

101. Ἔχ πάσης ὁδοῦ πονηρᾶς ἐχώλυσα τοὺς πόδας 
μου, ὅπως ἂν φυλάξω τοὺς λόγους σου. 

105. Ἀπὸ τῶν χριμάτων σου οὐχ ἐξέχλινα, ὅτι σὺ 
ἐνομοθέτησας με. 

102. Ὥς γλυχέα τῷ λάρυγγί μου τὰ λόγιά σου. 
ὑπὲρ μέλι τῷ στόματί μου. 

10. Ἀπὸ τῶν ἐντολῶν σου συνῆχα, διὰ τοῦτο ἐμί- 
σησα πᾶσαν δὸὸν ἀδιχίας. 

105. Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου, χαὶ φῶς 
ταῖς τρίδοις μου. 

106. Ὥμοσα καὶ ἔστησα τοῦ φυλάξασθαι τὰ χρίματα 
τῆς διχαιοσύνης σου. 

107, ᾿Ἑταπεινώθην ἕως σφόδρα, Κύριε" ζῆσόν με 
κατὰ τὸν λόγον σου. 

1086. Τὰ ἑχούσια τοῦ στόματός μου εὐδόχησον δὴ, 
Κύριε, καὶ τὰ χρίματά σου δίδαξόν με. 

τ00. Ἧ ψυχή μου ἐν ταῖς χερσί σου διαπαντὸς, καὶ 
τοῦ νόμου σου οὐχ ἐπελαθόμην. 

πο. ἔθεντο ἁμαρτωλοὶ παγίδα μοι, χαὶ ἐχ τῶν 
ἐντολῶν σου οὐχ ἐπλανήθην. 

ιι1. ᾿Εχληρονόμησα τὰ μαρτύριά σου εἰς τὸν αἰῶνα. 
ὅτι ἀγαλλίαμα τῆς καρδίας μου εἰσίν. 

11. ἜἜχλινα τὴν χαρδίαν μου τοῦ ποιῆσαι τὰ δι- 
καιώματά σου εἰς τὸν αἰῶνα, δι᾿ ἀντάμειψιν. 

113. Παρανόμους ἐμίσησα, τὸν δὲ νόμον σου ἠγά- 
πησα. 

114. Βοηθός μου καὶ ἀντιλήπτωρ μου εἶ σὺ, εἰς τοὺς 
λόγους σου ἐπήλπισα. 

115. Ἐχχλίνατε ἀπ᾽ ἐμοῦ, πονηρευόμενοι, χαὶ ἐξε-- 
ρευνήσω τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ μου. 

116. Ἀντιλαύοῦ μου κατὰ τὸ λόγιόν σου καὶ ζῆσόν 
με, καὶ μὴ χαταισχύνης με ἀπὸ τῆς προςδοχίας μου. 

117. Βοήθησόν μοι, καὶ σωθήσομαι, καὶ μελετήσω 
ἐν τοῖς ἩΘΑΥΣΕΝ σου διαπαντός. 

118. ξουδένωσας πάντας τοὺς ἀποστατοῦντας ἀπὸ 
τῶν δικαιωμάτων σου, ὅτι ἄδιχον τὸ ἐνθύμημα αὐτῶν. 

119. Παραθαίνοντας ἔλογισάμην πάντας τοὺς ἅμαρ- 
τωλοὺς τῆς γῆς, διὰ τοῦτο ἠγάπησα τὰ μαρτύριά σου. 

1320. Καθήλωσον ἐκ τοῦ φόδου σου τὰς σάρχας μου, 
ἀπὸ γὰρ τῶν χριμάτων σου ἐφοδήθην. 

ΟΧΥΊΠΙΙ. 188 

91. Οτγαἀϊμα(ίοῃο ἴυδ ρογϑουογδί ἀΐθα, φυοηίΐδηι ΟΠ) ΐδ 5οῖ- 
νἱαηΐ {|0]. 

92. Νῖ8] αυοὰ ἰοχ ἴυἃ πιράϊίδιϊο πιοᾶ οϑί, ἰυπς υἱίηυο 
ΡΟ ΐϑβθηι ἰῃ Δ} }Π8[6 πηθ8. 

93. ἴῃ ἰθγησμα ποῃ Ο}}}} νἰδοᾶγ ᾿υ8{1Ποδί!οη65 ἰυ88, φιι ίᾶ 
ἴῃ ἱρ515 υἱνιποιδδίϊ Π16. 

94. Τυῦδ διπ) 680, 880 πὶ Πη6 ἴδς : ΄υοῃίδηχ ᾿.8{{Π0λ- 
[ἰσπ68 [0.88 Θχαυ 5: ν]. 

95. Με βυδιίπυογυηὶ ρμαοοσδίογοβ υἱ ρογὰογθηΐ 6, (68[ἰ- 
τποηΐὰ ἴυὰ ἰη(6]]οχί. 

96. Οπηηΐδ οΘὐῃϑυμμχηδίϊοηϊβ υἱὰϊΐ ἤη θη), ἰαΐιπ) γδηδδίιιπ) 
ἴαυπ) γδ] 6. 

97. Ουομπηοάο ἀϊ]οχὶ Ιόζοπλ ἰυδη), Ὠοηλίηα : (οἱδ ἀΐθ πη6- 
ἀἰδιο πηθὰ 681. 

98. δυροῦ ἰηἰπηΐο08 608 βΆρο ΓΘ τη6 ἔδοίβιϊ τηδηάδίυπ) 
ἴαυθ), φυοῃίδηῃ ἰη φἰθγ ἢ τηθ.Π} 68. 

99. δυροῦ οπηηθ8 ἀοοδηίαοβ πη ἰῃί6 !]6χὶ, χυΐδ (65 {ἰπηοηΐδ 
ἴυδ πιραϊδίϊο πηθᾶ 65. 

100. ΒΌΡΘΟΓ Β6ῃίογοβ ἐπί! ]οχὶ, φυΐα τηδηἀδίδ ἴθ οχαυὶΐ- 
δἰ ν]. 

101. Αἢ οἴγχηὶ Υἱὰ ἤγδῖα ργο θυ ρο68 ζ608, υἱ ουϑίοα δη) 
γογῦά ἰυδ. 

102. Α υά οἰ 8 (18 ἢοη ἀρο!ηδνΐ, φυΐα ἴὰ Ιοροπὶ ροδυϊϑιὶ 
πὶ. 

103. συδη ἀυ!οΐα ἰΔυοὶδυ8 πηοὶβ οἰοχυία ἰυ18 1 ΒΌΡΟΙ τμοὶ 
ΟΥΪ Πι60. 

04. Α τηδηᾶδίϊ8 ἰ(υ͵8 πῃ 6 ]]6χὶ, ργορίοσοα οὐΐο Ὠδθυ] 
ΟἸΏΘΙ. Υἱδη} ἱηϊ χυϊ δι 8. 

105. υοογῃδ ρράϊδυδ τηθὶβ8 ἰὸχ ἴυδ, οἱ Ἰυτχηθῶ βδιηϊὶς 

Γη6Ἶ8. 
[00. Φυγάᾶγ! οἱ βίἰδίιιϊ ουβίοαϊγο ἡυἀϊοὶα [5186 ἰυδ. 

107. ΗΟ ]δῖυ5 δῦ υϑ70υ6 νδ]ὰθ, Ὠοηἷπο : υἱν ῆοδ Π6 
δοουηάππ) γογρθυπὶ ἰυθ. 

108. Ὑο]υηίαγία ογίβ πηϑὶ Ὀοηθρ δοὶϊΐδ ίδς, Ὠοπιίηθ, οἱ 
)υαϊεία ἴᾳ8 ἀοοθ Π26. 

109. Αηἰτηᾶ τηρ68 ἰῃ πηδηϊδυ8 ἰυἷ8 ΒΟΙΏΡΟΓ, οἵ Ἰαρὶβ 0.8 

ΟῚ ϑύπ ΟὈ]Π 0.8. 
110. Ροδβυογυηΐ ροοσδίογοϑ ἰδσυθυ τη, οἱ ἃ πηδηἀ δῖα 

τυΐθ ὨΟῚ ΟΥτανΐ. 
{{1. Ηφτγοάϊαϊο δοχι δὶ νί (αβιἰπηοηΐδ ἰυ8 ἴῃ δοίθγηυη), 

φυΐα ἐχϑυϊδιϊο οογὰΐ8 πηοὶ βυηΐ. 
12. Ἰηοϊπανΐ οοσ τηθυτ δά ἰδοϊοηἀδ8 .811Π δ 10}}65 ἴᾳ. 85 

ἰῃ δοἰογπημη, ργορίογ γοῖγ Ὀυ [ΟΠ ΘΔ. 
113. Ιηἰᾳιο8 οὐΐο μαθαυΐ, οἱ Ἰερθῖη ἴυδηι ἀἰ!οχί. 

114. Αἀϊυΐογ πιοὺβ δὲ βιβοαρίοῦ τηθῦ8 68 ἴυ, ἰῃ ὙοΓΡἃ 
ἴυδ βυρογθρογανὶ. 

115. Ὠοοϊπαίο ἃ π16, τ] σηὶ, οἱ βογυδῦογ τηδηάδία δοὶ 

τροὶ. 

{16. ϑυϑβϑείρα πὸ βοουπάυμ οἰοφυίυπι) ἴυυπὶ οἱ υἱν δ 
ἴη6, δὲ πα Οοηἴιπαδδ π16 Δ ἜΧΒρΕΟΔΙΙ0Π6 Πηθᾶ. 

{17. Αἀΐανα πι6, οἱ δ Υ}8 δἴο, εἱ τη Δ 0ῸΓ ἴῃ ᾿υδί18 - 

οδιἰοηΐθυ8 ἰυ8 56: ΠΡΘΓ. 

118. Αἀ πἰδέϊαπι ἀοάυχίδι! οτλη68 ἀἰδοοάθηΐοδ 8 Ἰυ δι Πο8- 
(ἰοηίδυβ ἰυἰ8, φυΐδ ἰηὐυϑῖδ οὐκί αἰϊο Θογυπ,. 

{19. ῬγξΟΥΔΓοδηῖ68 ΓΟρυΐδυΐὶ ΟΠΊΏΘ5 ρϑοοδίογοβ ἰθγγθο, 

ἰάθο ἀἑ!οχὶ ἰοϑιἰπηοηΐᾶ ἴυϑ. 
120. Οοηῆξο οανὶδ ἃ {ἰπηοῦ ἰ00 ΟΔΓΏΘ6 τηθᾶδ, ἃ 1} ὲς 115 

! φηΐπη (αἷ5 {ἰπχυί. 
ν 
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εν 1, ᾽᾿ Ἐποίησα χρίμα καὶ δικαιοσύνην, μὴ παραδῷς 
με τοῖς ἀδιχοῦσί με. 

125. "᾿Ενδεξαι τὸν δοῦλόν σου εἷς ἀγαθὸν, μὴ συχο- 
φαντησάτωσάν με ὑπερήφανοι, 

128. Οἱ ὀφθαλμοί μου ἐξέλιπον εἰς τὸ σωτήριόν σου, 
χαὶ εἰς τὸ λόγιον τῆς δικαιοσύνης σου. 

124. Ποίησον μετὰ τοῦ δούλου σου χατὰ τὸ ἔλεός 
σον, χαὶ τὰ δικαιώματά σου δίδαξόν με. 

1)5. Δοῦλός σου εἰμὶ ἐγὼ, συνέτισον με χαὶ γνώσο- 
μαι τὰ μαρτύριά σου. 

36. Καιρὸς τοῦ ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ, διεσχέδασαν 
τὸν νόμον σου. 

117. Διὰ τοῦτο ἠγάπησα τὰς ἐντολάς σου ὑπὲρ χρυ- 
σίον καὶ τοπαζιον. 

138. Διὰ τοῦτο πρὸς πάσας τὰς ἐντόλάς σου χατωρ- 
θούμην, πᾶσαν ὁδὸν ἄδιχον ἐμίσησα. 

129. Θαυμαστὰ τὰ μαρτύριά σου, διὰ τοῦτο ἐξε-- 
ρεύνησεν αὐτὰ ἢ ψυχή μου. 

180. Ἧ δήλωσις τῶν λόγων σου φωτιεῖ χαὶ συνετιεῖ 
γηπίους. 

181, Τὸ στόμρ μου ἤνοιξα, καὶ εἴλχυσα πνεῦμα, 
ὅτι τὰς ἐντολάς σου ἐπεπόθουν. 

132. ᾿Επίόλεψον ἐπ᾽ ἐμὲ καὶ ἐλέησόν με, χατὰ τὸ 
χρίμα τῶν ἀγαπώντων τὸ ὄνομά σου. 

ι28. Τὰ διαύήματά μου κατεύθυνον κατὰ τὸ λόγιόν 
σου, χαὶ μὴ κατακυριευσάτω μου πᾶσα ἀνομία. 

134. Λύτρωσαί με ἀπὸ συχοφαντίας ἀνθρώπων, καὶ 
φυλάξω τὰς ἐντολάς σου. 

136. ὃ πρόςωπόν σου ἐπίφανον ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου, 
καὶ δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

186. Διεξόδους ὑδάτων χατέῤησαν οἱ ὀφθαλμοί μου, 
ἐπεὶ οὐχ ἐφύλαξα τὸν νόμον σου. 

137. Δίχαιος εἶ, Κύριε, καὶ εὐθεῖς αἵ χρίσεις σου. 
138. ᾿Ενετείλω διχαιοσύνην τὰ μαρτύριά σου, καὶ 

ἀλήθειαν σφόδρα. 
180. Ἐξέτηξέ μὲ ὃ ζῆλός σου, ὅτι ἐπελάθοντο τῶν 

λόγων σου οἱ ἐχθροί μου. 
140, Πεπυρωμένον τὸ λόγιόν σου σφόδρα, καὶ ὃ 

δοῦλός σου ἠγάπησεν αὐτό. 
141. Νεώτερος ἐγώ εἶμι καὶ ἐξουδενωμένος, τὰ δι- 

καιώματά σου οὐχ ἐπελαθόμην. 
144. Ἡ δικαιοσύνη σου διχαιοσύνη εἰς τὸν αἰῶνα, 

χαὶ ὁ νόμος σου ἀλήθεια. 
48. Θλίψεις χαὶ ἀνάγκαι εὕροσάν με, ἐντολαί σου 

μελέτη μου. 
144. Δικαιοσύνη τὰ μαρτύριά σου εἰς τὸν αἰῶνα, 

συνέτισόν με, καὶ ζήσομαι. 
μ0. Ἐχέχραξα ἐν ὅλη χαρδία μου, ἐπάχουσόν μου. 

Κύριε" τὰ δικαιώματά σου ἐχζητήσω. 
146. ᾿Εχέχραξά σοι, σῶσόν με, χαὶ φυλάξω τὰ μαρ- 

τύριά σου. 
147, Προέφθασα ἐν ἀωρίᾳ χαὶ ἐχέχραξα, εἰς τοὺς 

λόγους σου ἐπήλπισα. 
1486. Προέφθασαν οἱ ὀφθαλμοί μου πρὸς ὄρθρον, τοῦ 

μελετᾶν τὰ λόγιά σου. 
49. Τῆς φωνῇς μου ἄχουσον, Κύριε, κατὰ τὸ ἔλεός 

σου, χατὰ τὸ χρῖμά σου ζῆσόν με. 
100. Προςήἤγγισαν οἱ καταδιώχοντές με ἀνομία, ἀπὸ 

δὲ τοῦ νόμου σου ἐμαχρύνθησαν. ͵ 

ΨΑΛΜ. ΡΙΗ΄. 

121. Ἐδεὶ αἀϊείαπι οἱ [80 ΠΠ|Π8π|., ἢ6 ἰγδάδϑ τα ἰΐ8. χαὶ 
τ] ἰη]υγίδιη (Δοίυηΐ. 

122. Ἐχοίρα βεγυυπ ἰυυπὶ ἰῃ ΒΟΠΠΠΊ, πο σΔΙυμηπίοηΐυς 
ἴὴ6 δυροιθὶ. 

123. Οοὐὔ]ὶ πιοὶ ἀείδοογυηΐ ἰῃ βδαίδγο ἰυυπι, οἱ ἰῃ 6ἷὸ 
συϊαμ 0511 ἴυ85. 

124. ἕδο οὔπὴ ΒΕΓΥΟ ἴυ0 δοσιῃάυπι Πηϊδογοογἀϊδη) ἑπδπι, 
6ἱ ̓ υ8{{ΠοδΔι[0η68 ἰυ88 ἀοοο Πη6. 

125. ΒΕΓ 8 ἴ0}}8 δὺ) ορ0, ἀὅ8 τ ἰ εἰ ἰη 6] 6οἴωτη οἱ δοίδπ) 
ἰοϑ{ἰπηοηΐδ ἰιια. 

116. Τεπιρυ8 (Δοϊοηαὶ Πομΐηο, ἀἰβδίρανγογιπὶ ἰοζθι ἴδηι. 

127. Ἰάθο ἀϊ!οχὶ πιδηάδίδ ἰπἃ 8106 Γ δυγυηι οἱ ἱοραξίοη. 

128. Ῥτορίεογοδ δὰ οπιηΐᾶ πιδπάδίδ ἴυδ ἀἰγίρο αν, ΟΠ πϑτι 
γίδη ἰηἰφυδη) οἀΐο δρυΐ. 

129. ΜΙγδΌΙ ἃ οι ἰποηΐδ ἰὰδ,, ἰά60 ϑογυίδίδ 69. 68 δηΐπιᾶ 
πιθᾶ. 

130. Μδηϊδϑἰδίϊο βοσιῃοπῦ ἰυογαπη) 1Παπιϊηδ οὶ! οἱ ἰη(ο]- 
Ἰΐρογο (δοϊθὶ ρᾶγνυυ]οβ. 

191. Οδ τηθὺῃὰ ΔροΓαΐ, οἱ δἰἰγαχὶ βρίγυτ, χυΐα δ αϊδ 
ἴυ8 ἀσοίἀογθϑῃ. 

132. Ἀδδρίοδ ἰπ γ26 οἷ Πηΐϑογογα τηδί, βοσυηάυη) ἰυἀἰοί μὰ 
αἰ! οηζ πὶ Ὡοιηθῃ ἰαιη). ᾿ 

138. Οτοδβδυδ π|608 αἰγίβα βϑειπάυμῃ εἰοφυΐαπι ἰυυπὶ, οἱ 
ΠΟῊ ἀοιηϊηοίυγ πιϑὶ οῃληΐβ ἰηἰυϊί88. 

134. Ἀράΐπηθ τη6 ἃ οδιυτηηΐα Πποιηΐηυπι, οἱ ευδίοἀίδιη 
Τηδηάαίδ ἰυδ. 

135. ἘΕδοίθε ἴυδηι {ΠΠλΐ η8 ΒῈΡΘΓ βογυιη) ἐμ, οἱ ἀοοο 
6 081} Π Δ [0068 ἰπ.88. 

136. Εχίυ5 δαυδγυπη ἀοβοοηἀογυηὶ ( ἀδδοοπ θγα ὕδοδ- 
γᾺΠ 1) ΟΟὐ] ἠχεῖ, χυΐα ποη ουϑίοἀϊνὶ ἰοσδηι ἰυδη. 

137. δυδβίυβ 68, Ποιηΐπα, οἱ τοοίδ [μα οἷα ἴθ. 

138. Μδηάδϑίΐ 7υ.5{{{1ὰπὶ (Θϑἰπηοηΐᾶ ἴυδ, οἱ γογίίδίοϑι 
Υγ4166. 

139. Ταρθοίοοϊ! πὴ Ζ6]ὺ8 ἰυυ.8, φαΐδ ΟὈἸἰ δυρί γοῦθὰ ἰυᾶ 
ἰπἰπιὶοὶ μηρί. 

140. Ἰραΐυπὶ οἰοαφυΐαπι συμ γαὶάθ, οἱ βογνυυδ ίυυ9 ἀἱ- 
ἰοχὶ {ΠυᾺ. 

141. Ζυηίοῦ 6,0 βυηὶ οἵ οοηἰθρίυβ, ᾿υ8{1Ποδι ἰοη6 5 ἴυ.85 
ὨΟἢ δύυπ) ΟὈ] 118. 

42. Ζυδί ἴα ἰυδ }ιι8{{{14 ἴῃ Φίογυ πη), οἱ Ἰὸχ 1.8 νου 89. 

143. ΤΠ ΟΪΔΙο οἱ ποοσβϑὶ δίοβ ἱΠΥΘΠΘΓΌΩΪ Ππ16, τηδηπδίδ 
ἰυἃ πηραϊ δί1ο0 τηρὰ 68. 

144. Ζυδιῖα ἰαδεποηΐδ ἴα ἰῃ ἰογηυ, ἰμ 6] οἴῃ ἀδ 
τη, οἱ νἱνδηι. 

145. Οἰδημανὶ ἰῃ ἰοἱο οοτγὰθ προ, ὀχδυὰϊ 6, Ὠομιχίῃθ : 

}υβΕΠοδί]0Π68 ἰυ88 Ἔχ χυΐΓδη), 

146. ΟἸδιημανὶ {ἰλὲ, δα γυπ) πη6 ἴδο, οἱ οσυβίοαἑαπι [68{}- 
Ιηοηΐᾷ ἰυᾶ. 

147. Ῥγυθηὶ ἰῃ ἱπημηδίυτγ(δῖ6 οἱ οἰδιηδυὶΐ, ἰῃ τυογθᾶ ἴἰἃ 
ΒυΡΟΓΘρογανί. 

148. Ῥγξυθῃογαηΐ οοὐ]ὶ πλοὶ δὰ πηᾶίυ(τηϊ1πΔ, Ὀἱ Τηθα ΓΟ Γ 

οἰοφυΐα ἰιἃ. 

149. οσδΙὴ πηθδηὶ δυάϊ, Ὠοχηΐηα,, βϑου πάσῃ) Γηἰϑογίοοῦ- 

ἀΐδηι συλ, βοουπάμσμ ᾿υἀϊοίαπι ἰυσπὶ ΥἱΥ]Πο8 ΠΊ6. 

1560. Αρρτγορίηχυδνογυηΐ ρογϑοαυδηίοδ 16 ἰπἰφυϊδίθ, δ᾽ 
Ιεβα δυΐομχ ἰυἃ ἰΙοπβο δοίὶ βαηΐ, 



ῬΘΑΙΜ. ΟΧΙΧ. 

161. Ἐγγὺς εἶ, Κύριε, καὶ πᾶσαι αἱ ὁδοί σου ἀλή- 
θεια. 

152. Κατ᾽ ἀρχὰς ἔγνων ἐχ τῶν μαρτυρίων σου, ὅτι 
εἰς τὸν αἰῶνα ἐθεμελίωσας αὐτά. 

158, δε τὴν ταπείνωσίν μου χαὶ ἐξελοῦ με, ὅτι 
τοῦ νόμου σου οὐχ ἐπελαθόμην. 

164. Κρῖνον τὴν χρίσιν μου καὶ λύτρωσαί με, διὰ 
τὸν λόγον σου ζῆσόν με. 

156. Μαχρὰν ἀπὸ ἁμαρτωλῶν σωτηρία, ὅτι τὰ δι- 
χαιώματά σου οὐχ ἐξεζήτησαν. 

156. Οἱ οἰχτιρμοί σου πολλοὶ, Κύριε " κατὰ τὸ χρῖμά 
σου ζῆσόν με. 

167. Πολλοὶ οἱ ἐχδιώχοντές με χαὶ θλίθδοντές με, ἐκ 
τῶν μαρτυρίων σον οὐχ ἐξέχλινα. 

188. Εἶδον ἀσυνετοῦντας χαὶ ἐξετηκόμην, ὅτι τὰ 
λόγιά σου οὐχ ἐφυλάξαντο. 

159. Ἴδε ὅτι τὰς ἐντολάς σου ἠγάπησα, Κύριε" ἐν 
τῷ ἐλέει σου ζῆσόν με. 

160. Ἀρχὴ τῶν λόγων σου ἀλήθεια, χαὶ εἷς τὸν αἰῶνα 
πάντα τὰ χρίματα τῆς δικαιοσύνης σου. 

161. Ἄρχοντες χατεδίωξάν με δωρεὰν, καὶ ἀπὸ τῶν 
λόγων σου ἐδειλίασεν ἢ καρδία μου. 

165. Ἀγαλλιάσομαι ἐγὼ ἐπὶ τὰ λόγιά σου, ὡς ὃ 
εὑρίσχων σχῦλα πολλά. 

164. Ἀδιχίαν ἐμίσησα χαὶ ἐδξελυξάμην, τὸν δὲ νό- 
μον σου ἠγάπησα. 

164. “Ἑπτάχις τῆς ἡμέρας ἤνεσά σε ἐπὶ τὰ χρίματα 
τῆς διχαιοσύνης σου. 

1656. Εἰρήνη πολλὴ τοῖς ἀγαπῶσι τὸν νόμον σου, 
χαὶ οὖχ ἔστιν αὐτοῖς σχάνδαλον. 

166. Προςεδόχων τὸ σωτήριόν σου, Κύριε, καὶ τὰς 
ἐντολάς σου ἠγάπησα. 

167. ᾿Εφύλαξεν ἣ ψυχή μου τὰ μαρτύριά σου, καὶ 
ἠγάπησεν αὐτὰ σφόδρα. 

1686. ᾿Εφύλαξα τὰς ἐντολάς σου χαὶ τὰ μαρτύριά 
σου, ὅτι πᾶσαι αἵ ὁδοί μου ἐναντίον σου, Κύριε. 

169. ᾿Εγγυσάτω ἡ δέησίς μου ἐνώπιόν σου, Κύριε, 
κατὰ τὸ λόγιόν σου συνέτισόν με. 

170. Εἰςέλθοι τὸ ἀξίωμά μου ἐνώπιόν σου, Κύριε, 
κατὰ τὸ λόγιόν σου ῥῦσαί με. 

171. ᾿Εξερεύξαιντο τὰ χείλη μου ὕμνον, ὅταν διδά- 
ξῃς με τὰ δικαιώματά σου. 

17). Φθέγξαιτο ἣ γλῶσσά μου τὰ λόγιά σου, ὅτι 
πᾶσαι αἵ ἐντολαί σου δικαιοσύνη. 

178. Γενέσθω ἣ χείρ σου τοῦ σῶσαί με, ὅτι τὰς ἐν-- 
τολάς σου ἡρετισχμην. 

1724. Ἐπεπόθησα τὸ σωτήριον σου, Κύριε, χαὶ ὃ 
νόμος σου μελέτη μου ἐστί. 

175. Ζήσεται ἡ ψυχή μου καὶ αἰνέσει σε, καὶ τὰ 
χρίματά σου βοηθήσει μοι. 

176. ᾿Επλανήθην ὡς πρόδατον ἀπολωλὸς, ζήτησον 
τὸν δοῦλόν σου, ὅτι τὰς ἐντολάς σου οὐχ ἐπελαθόμην. 

ΡΙΘ'. 

ὠδὴ τῶν ἀναδαθμῶν. ; 

τι. Πρὸς Κύριον, ἐν τῷ θλίδεσθαί με, ἐκέκραξα" καὶ 
εἰςήχουσέ μου. 

2. Κύριε, ῥῦσαι τὴν ψυχήν μου ἀπὸ χειλέων ἀδί-- 
χων καὶ ἐπὸ γλώσσης δολίας. 
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154. ΡΙῸΡΟ 68, Ὠοπμικίηθ, οἱ ΟΠΊΠ68 Υἱδὸ (1.85 ὙΟΥΙ (88. 

152. [ηἰ το οορπουὶΐ ἀδ [6 5{ΠΠ20}118 [υ}8, φαΐδ ἰῃ δορί γηΠ) 
[υπάαϑδίϊ 68. 

1538. ΥἹάδ Βαμα Π δῖθπΣ Ὠηθᾶπη οἱ ουΐρο πθ, χυΐᾶ 6 ζοπὶ 
ἰυδη! ΠΟΩ 8ι1πὶ ΟὨ] ἴα. 

54. 7Τυάΐεδ αἀϊοἴυμη πηουπη οἱ γθάϊπηθ πλ8, Ῥγορίδγ γϑὺ- 
θυ ἴἰυυπὴ Υἱν ἢ οδ Πη6. 

1568. 1οηρα ἃ ρΡοοοδίογί δυ8 8818, χυΐδ }15{1Π0 Δ. ]00.68 ἴυ83 
ὨΟΩ ΘχαυϊβίοΓυηΐ. 

156. Μ]ΒΟΓΔΙΙΟΠ65 ἴυδ5 0] 125, Ὠομηΐηα : βδοουηάππη [υἀϊ- 
αἴαπη ἴυυμι Υἱν] οδ Πη6. 

157. Μυϊὶ χυ ρογβοαυπηΐυῦ τη6 οἱ {γθυϊδηΐ Πη6, ἃ 
(65 πγοηΐἷβ ἴυ8 ὨΟη ἀφο πδγΥΐ. 

158. Ὑἱὰϊ ἰῃδοηβαῖοβ οἱ ἐδ θοβοθῦδῃ,, χυΐα οἱοιία ἰυᾶ 
ΟῚ Οουδβίοὐϊογυηί. 

159. ὙΥἱάδ φυοηΐδηι Πηδηδία ἔν αἰἸΘχὶ, ὨοΟΙΪ6 : ἴῃ Γηΐ- 
βογίοογαΐδ ἰυδ Υἱν] ἃ Π]6. 

160. Ρυϊηοίρίυμη Ὑογθογαπλ ἰυογατ νοῦ 88, οἱ ἰῃ φῖου- 
πυπ) ομηΐὰ ᾿υἀϊοΐα ᾿υ5{1{180 ἰ0.85. : 

161. Ῥγϊμοῖροβ ρογβθοιὶ βυηΐ πη6 σγαί 8, οἱ ἃ γ6Γ0]}58 ἰυ}5 
(γηγίἀαν!ξ ΟΟΓ πη Π]. 

162. ἘχϑυΠ 00 650 ΒΌΡΟΓ οἰοχιία ἰυδ, δἰουῖϊ 4φυὶ ἱηγοηϊξ 
ΒρΟ] ͵8 τηυἷίδ. 

163. Ιη]υδ{{{14π| οὐΐο Ἰιδθυὶ οἱ δροιηϊπδίυβϑ βυπι|, ᾿αζθ πη 
δυΐοιη ἰυδπὶ ἀἰϊοχί. 

164. δερίϊ65 ἰῃ ἀ16 Ἰδυάαγὶ (6 Βυροτ "οἷα ᾿5{} {180 ἴπι26. 
ο 

105. Ῥαχ τι} 18 αἰ Π σοπ θυ. Ἰοσοῖλ ἴση, οἱ ΠΟῊ ὁ5ὶ 618 
δοδηάἀδί μη). 

1606. Ἐχδροοίδθδηι 88] υἱᾶγὸ ἰαυπὶ, Ὠοπιίης, οἱ τηδηάδίᾶ 
ἰυΔ αἰ] 6 ΧΙ. 

107. συβιοάϊν! δηΐπιᾶ πηθ8 ἰδδιἰπηοηΐδ ἴθ, οἱ ἀἰϊοχὶί 68 

γα] 6. 
168. Ουδιοάϊνὶ πιδηὰαΐᾶ ἕυδ οἵ ἰοοιομία ἰυδ, ααὶδ 

ΟΙΠΏΠ6Β8 Υἱδθ πηθδ ἰῃ σοηῃϑροείυ ἰυθο0, Ὠοπιΐηδ. 

169. ΑΡρτγορίηααοῖ ογαίϊο πηθᾶ ἰῃ οΘομδρθοΐα ίυο, ὨοΟΙηΪΠΘ, 
βδοουηάυμι οἰοαυΐιπι ἔα ἀδ αλλ ιΐ ἰη 6}! 6οἴυπη. 

170. Ιηϊγοῖ ροβίυ!αϊ!ο πηθᾶ ἰπῃ σοηϑρθοῖα ἴᾳο, Ὠοιηΐηα, 
βαουπάμππι οἰοαυίΐυπι ἰυυπὶ ἜΓΙΡΘ6 ΠΊ6. 

171. Ἐγυοίοηϊ Ἰα θα τηθᾶ ὨΥΠΙυΠ), οὑπὶ ἀοοιογίὶϑ ΤῺ6 
70 5Π Δ 1] 0068 [1188. 

172. Ῥτγοημμηίίοί ᾿ίησυᾶ πιο οἰοχυίΐδ ἴθἃ, αυΐὰ οἴηῃὶδ 
ῃηδηδαίδ ἴπἃ [|51{18, 

173. Εἰαῖ τηδηυ8 ἴᾳδ υἱ βαϊγοῖ τη6, 4υΐα πιδηἀαϊδ ἰιὰἃ 

οἰαρί. 

74. σοπουρίν! βδυΐδγο ἴαυπι, Ὠοιϊμίηθ, δ ἰΙὸχ ἰυἃ πιοαὶ- 

ἰαἰϊο πηρᾶ 68ῖ. 
175. Ὑίνοί δηἰπιᾶ πηθᾶ οἱ ἰδυ αὶ! (6, οἱ [ποία πὰ δἀ)α- 

γὰθυηΐ ΠΙ6. 

176. Εττανὶ βίοι ουἱϑ ρογάϊδ, χυθγο βογυυι σαὶ, αυὶΐδ 

τηδηάδίδ ἰτιἃ Ποὴ δι ΟὈ]Ϊ 18. 

ΟΧΙΧ. 

Οδηςίοαμι βεδάσυ). 

{. Αἀ ομιίηυπι, οὐηὶ ἐγ θυ] αγογ, οἰδπιαν! : οἱ ὀχδυάϊγϊ 

Τη6. 
4. Ὀοπιίηα, δι δηϊηηᾶπλ ΠηθδΠη) ἃ Δ} 118 ἰῃ) 6.18 οἱ ἃ 

Ἰίηρυδ ἀο]ο8ἃ. 
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8. Τί δοθείη σοι καὶ τί προςτεθείη σοι πρὸς γλῶοσ-- 
σαν δολίαν ; 

4. Τὰ βέλη τοῦ δυνατοῦ ἠχονημένα σὺν τοῖς ἄνθραξι 
τοῖς ἐρημιχοῖς. 

6. Οἴμοι ὅτι ἡ παροικία μου ἐμαχρύνθη, κατεσχή- 
νωσα μετὰ τῶν σχηνωμάτων Κηδάρ. 

6. Πολλὰ παρῴχησεν ἣ ψυχή μου. 
7. Μετὰ τῶν μισούντων τὴν εἰρήνην ἤμην εἰρηνιχός " 

ὅταν ἐλάλουν αὐτοῖς, ἐπολέμουν με δωρεάν. 

ΡῬΚ'. 

ὧδὴ τῶν ἀναδαθμῶν. 

Ι. Ὦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου εἷς τὰ ὄρη, ὅθεν ἥξει ἣ 
βοήθειά μου. 

ἃ. Ἡ βοήθειά μου παρὰ Κυρίου τοῦ ποιήσαντος τὸν 
οὐρανὸν χαὶ τὴν γῆν. 

9. Νὴ δῴης εἰς σάλον τὸν πόδα σου, μηδὲ νυστάξη 
ὃ φυλάσσων σε. 

4. Ἰδοὺ οὐ νυστάξει οὐδὲ ὑπνώσει ὃ φυλάσσων τὸν 
Ἰσραήλ. 

56. Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σχέπη σου, ἐπὶ χεῖρα 
δεξιάν σου. 

6. Ἡμέρας ὃ ἥλιος οὐ συγκαύσει σε, οὐδὲ ἣ σελήνη 
τὸν νύχτα. 

7. Κύριος φυλάξαι σε ἀπὸ παντὸς χαχοῦ, φυλάξει 
τὴν ψυχήν σου ὁ Κύριος. 

8. Κύριος φυλάξει τὴν εἴςοδόν σου χαὶ τὴν ἔξυδόν 
σου, ἀπὸ τοῦ νῦν χαὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. 

ΡΚΑ'. 

δὴ τῶν ἀναδαθμῶν. 

ι. Εὐφράνθην ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοι, εἰς οἶχον Κυ- 
ρίου πορευσόμεθα. 

2. Ἑστῶτες ἦσαν οἱ πόδες ἡμῶν ἐν ταῖς αὐλαῖς σου, 
Ἱερουσαλήμ. 

3. Ἱερουσαλὴμ οἰχοδομουμένη ὡς πόλις, ἧς ἢ με- 
τοχὴ αὐτῆς ἐπιτοαυτό. 

4. Ἐχεῖ γὰρ ἀνέθησαν αἵ φυλαὶ, φυλαὶ Κυρίου, 
μαρτύριον τῷ Ἰσραὴλ, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνό- 
ματι Κυρίου. 

5. Ὅτι ἐχεῖ ἐχάθισαν θρόνοι εἰς χρίσιν, θρόνοι ἐπὶ 
οἶκον Δαυίδ. 

86. Ἔρωτήσατε δὴ τὰ εἰς εἰρήνην τὴν Ἱερουσαλὴμ, 
καὶ εὐθηνία τοῖς ἀγαπῶσί σε. 

7. Γενέσθω δὴ εἰρήνη ἐν τῇ δυνάμει σου, καὶ εὐθη- 
νία ἐν ταῖς πυργοθάρεσί σου. 

8. Ἕνεχα τῶν ἀδελφῶν μου χαὶ τῶν πλησίον μου 
ἐλάλουν δὴ εἰρήνην περὶ σοῦ. 

9. Ἕνεχα τοῦ οἴχου Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἐξεζύ-- 
τῆσα ἀγαθά σοι. 

ῬΕΆΒ. 

δὴ τῶν ἀναδαθμῶν. 

ι, Πρὸς σὲ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου τὸν χατοιχοῦντα 
ἐν τῷ οὐρανῷ. 

ΨΑΛΝ. ΡΚΒ'. 

3. Ουἱὰά ἀοίυγ {{0| οἱ ᾳυϊὰ ἀρροπδίαν ΕὈΪ δὰ ησιιδτ ἐο- 
Ἰοβδπιῦ 

4. δαρὶ (ἴδ ροϊοηιἰδ δουΐδ' οὐπὶ οαγθοηΐδυς ἀσβοϊδίοτ 5. 

5. Ηδα π16 αυΐδ ἰποοϊδία 8 Ππθυ8 ργοϊοηφδίιιβ 681, ἰη} δ} ὲ- 
ἰανὶ οὐ ἰΔΟΘγηδου} 8 σοαδν. 

6. Μυ λυ ἱποοΐδα [}} Δηϊηη8 πηθᾶ. 
7. Οὐ 5 φυΐ οἀογιηΐ ρδοθηλ ογϑῖῃ ρδοὶβοι : 008) ἰο- 

φυθθὰγ 1118, ἱπιρυριδῆδηΐ πλ6 ργα.18. 

σχχ. 

Οδηθουπ ριδά θα. 

1. 1,ονγαυὶ οου 08 τγ008 δά Πηοηΐθ5, πῶ6 τρηϊοὶ δυχἰ ϊυτ 
ἴΏΘΟΠ. 

2. Αὐχἰ] απ τηϑυ τ ἃ Ὠοπηΐπο αυὶΐ (οοἰἐ οἰ πὶ οἱ θυτδιῃ. 

8. Νοὴ ἀ68 ἰῃ σοπηηῃηοίοῃθηλ ροάθπη) ἰυσυπι, ποι ἀογηίοί 
αυὶ ουδίοαϊ(ἠ (6. 

4, Ἐσοδ πΟὼ ἀοιτη δ}: ἤραὺθ οράογηχιοί χυΐ εοὐυϑίοὐϊι 
ἴϑγδοὶ. 

5. Θομηίπιι8 ουϑίοαϊεί ἰ6, δουμίηυ8 ρεοίϊοοιίο ἃ, ΘΌΡ6Γ 
τδηυ τη ἀοχίογαπι 0.8}. 

8. ῬΟΙ ἀΐθ[ῃ 80] ποῃ υὑγοῖ ἴ6, ΠΟ΄Ὰ6 ἰυΠἃ ΡΘΓ ΠΟΟΙδ6πΙ. 

7. Ῥοπιίμυ8 ουδίοιἑαξ ἰ6 ΔὉ οἤηηι πιδ]ο, ουβίοϊοί δηϊπιδηη 

ἰυδηὴ Ὠοημίηυ8. 
8. Πομιίημβ συβίοἀϊοξ ἱηϊγοί(υ ἰαυῃ οἱ ὀχ ἰυπὶ ἴυυ, 

6Χ οὐ ὨυΠ0 οἱ 5416 ἴῃ βου υπ). 

ΟΧΧΙ͂. 

Οδηίίου ργηδάυσῆι. 

1. 1μοἰλῖυ8 δυπι ἰῃ 118 αυἱ ἀϊχογυηί Ὠ} }}, ἰη ἀοιηθμι Ὠο- 
τηΐηὶ ἰθίπλι 8. 

4. δίδηΐοβ ογϑηΐ βϑοὰθβ ῃοϑίγὶ ἰῃ δ(Γ1}8 [υἷ8, ΦΟΓΌΒΆΙΘΙΙ. 

3. Ζογαβδ]οπ συ ἐρἀἰβοδίυν υἱ οἰ  [88, ου)8 ρᾶγ εἰ ρᾶ- 
[0 α͵08 ἴῃ ἰά ρ5811Π|. 

4. ΠΙυς οηΐπὶ δϑοοηαογαηίΐ ἰσἰδυβ, {θυ ὈΟΌΔΩΙ, (651}- 
τηοπίυμπι [δγδοὶ, δὰ οομθίοπαυτα πομηϊηὶ Ὠοπηίηΐ. 

5. Ουοῃηίδτῃ ἰδὶ δοἀογυπί 56 468 ἴῃ ̓ υἀϊοίιΠ), 5665 ΒΌΡΕΓ 
ἀοιηυπὶ Ὠδυϊά. 

8. Ιπἰοττομᾶϊα συδ δὰ ῥδοθῃὶ βυηΐ 9688 ]|6 πηι, οἱ δθυπ- 
ἀδηιδ ἀπ ροηί 5 ἴα. 

7. Εἰδί μὰχ ἰῃ Υἱγίαίο ἴθ, οἱ ἀθυηαδηίίδ ἴῃ ἰυγτ θα ἰπ15. 

8. Ῥγορίεον ἐγαίγδδ [2608 δἴ ὨΓΟΧΙΠΊΟΒ Π1608 ΙΟΠΌΘΡΔΓ ρᾶ- 

οολ ἀθ ἰ6. 
9. Ῥτορίος ἀοιηυπὶ Ποπιπὶ Ὠεὶ ποϑίγὶ, χυδφοδῖυΐ θΟΩδ 

0]. 

ΟΧΧΗ. 

Οδηίουμ ρταὰσθμ. 

1. Αἀ ἴο ἸΙεγᾶυΐ οὐ ]ο8 πηθο8 4] ἰδ 46 ἴῃ οἸΟ. 



ῬΒΑΙΝ. 

4. Ἰδοὺ ὡς ὀφθαλμοὶ δούλων εἰς χεῖρας τῶν χυρίων 
αὐτῶν, ὡς ὀφθαλμοὶ παιδίσκης εἰς χεῖρας τῆς ον 
αὐτῆς" οὕτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν 
ἡμῶν, ἕως οὗ οἰχτειρήσαι ἡμᾶς. 

3. Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς" ὅτι ἐπὶ 
πολὺ ἐπλήσθημεν ἐξουδενώσεως. 

4. Ἐπὶ πλεῖον ἐπλήσθη ἣ ψυχὴ ἡμῶν, τὸ ὄνειδος 
τοῖς εὐθηνοῦσι χαὶ ἣ ἐξουδένωσις τοῖς ὑπερηφάνοις. 

ῬΚΓΙ΄. 

ὠδὴ τῶν ἀναδαθμῶν. 

1. Εἰ μὴ ὅτι Κύριος ἦν ἐν ἡμῖν, εἰπάτω δὴ Ἰσραήλ᾽ 
4. εἶ μὴ ὅτι Κύριος ἦν ἐν ἡμῖν, ἐν τῷ ἐπαναστῆναι 

ἀνθρώπους ἐφ᾽ ἡμᾶς, 
8. ἄρα ζῶντας ἂν κατέπιον ἡμᾶς. Ἔν τῷ ὀργισθῆναι 

τὸν θυμὸν αὐτῶν ἐφ᾽ ἡμᾶς, 
4. ἄρα τὸ ὕδωρ ἂν χατεπόντισεν ἡμᾶς. 
δ. Χείμαῤῥον διῆλθεν ἢ ψυχὴ ἡμῶν" ἄρα διῆλθεν ἢ 

ψυχὴ ἡμῶν τὸ ὕδωρ τὸ ἀνυπόστατον. 
8. Εὐλογητὸς Κύριος, ὃς οὐκ ἔδωχεν ἡμᾶς εἰς θήραν 

τοῖς ὀδοῦσιν αὐτῶν. 
7. Ἢ ψυχὴ ἡμῶν ὡς στρουθίον ἐῤῥύσθη ἐχ τῆς πα- 

ίδος τῶν θηρευόντων' ἧ παγὶς συνετρίθη, χαὶ ἡμεῖς 
ἐβρύσθημεν. 

8. Ἧ βοήθεια ἡμῶν ἐν ὀνόματι Κυρίου, τοῦ ποιή-- 
σαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 

ΠΚΑ΄. 

ὦδὴ τῶν ἀναδαθμῶν. 

1. Οἱ πεποιθότες ἐπὶ Κύριον ὡς ὄρος Σιών " οὗ σα- 
λευθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα ὃ χατοιχῶν 

3. ᾿ἱερουσαλήμ. Ὄρη χύχλῳ αὐτῆς, χαὶ ὁ Κύριος 
κύχλῳ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶ-- 
γος. 

3. “Ὅτι οὐκ ἀφήσει Κύριος τὴν ῥάόδον τῶν ἅμαρ- 
τωλῶν ἐπὶ τὸν χλῆρον τῶν διχαίων᾽ ὅπως ἂν μὴ ἐχτεί- 
νωσιν οἵ δίκαιοι ἐν ἀνομίαις χεῖρας αὐτῶν. 

4. Ἀγάθυνον, Κύριε, τοῖς ἀγαθοῖς χαὶ τοῖς εὐθέσι τῇ 
χαρδίᾳ. 

δ. Τοὺς δὲ ἐχχλίνοντας εἷς τὰς στραγγαλιὰς ἀπάξει 
Κύριος μετὰ τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν - εἰρήνη ἐπὶ 
τὸν ᾿Ισραήλ. 

ῬΚΕ΄. 

ὠδὴ τῶν ἀναθαθμῶν. 

ι. Ἔν τῷ ἐπιστρέψαι «Κύριον τὴν αἰχμαλωσίαν 
Σιὼν ἐγενήθημεν ὁκὰ παραχεχλημένοι. 

2. Ἰότε ἐπλήσθη χαρᾶς τὸ στόμα ἡμῶν, καὶ ἡ γλῶσ- 
σα ἡμῶν ἀγαλλιάσεως. Τότε ἐροῦσιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν" 
᾿Ἐμεγάλυνε Κύριος τοῦ ποιῆσαι μετ᾽ αὐτῶν. 

3. ᾿Εμεγάλυνε Κύριος τοῦ ποιῆσαι μεθ᾽ ἡμῶν, ἐγε- 
νήθημεν εὐφραινόμενοι, 

4. ᾿Ἐπίστρεψον, Κύριε, τὴν αἰχμαλωσίαν ἡμῶν ὡς 
χειμάῤῥους ἐν τῷ νότῳ. 

6. Οἱ σπείροντες ἐν δάχρυσιν ἐν ἀγαλλιάσει θεριοῦ-- 
σι. 

ΟΧΧΥ. 

4. ἘσΟΘ 5ἰουῖ οοὐΪὶ Βουϑόγαμ δὰ Δη118 ἀοτηἰποῦυ) 8ι10- 
γυη), βἰουΐ ὁ00}} 880 1}18 δὰ τὩϑηυβ ἀοπιίηξδο δυδὲ : [ζᾶ οου!ὶ 

ποϑιγὶ δὰ δοιηίηυμ) Ὠδυπὶ Πποϑίγιμη, ἀοῆθο Πηἰϑογοδίυῦ 
ποϑίτὶ. 

3. Μίβογογ ποϑβίγὶ, Ὀοιμίηθ, πλίβογογα Ὠοϑίγὶ : ΖυΟΙ ΠῚ 
τη] πὶ ΓΟΡΙ] ΘΟ ΐ ϑιυιγηι ἀοΒρΘΟΙΟΏ6. 

ἤ, Ἰη ρῥ]υγίπηαπι γορίοίδ δϑί δηΐπηᾶ ποϑίγἃ, ορργοθγίμηι 
δΔουπάδης(δυ8 οἱ ἀδσϑροοῖίίο βυρογθΐβ. ς 
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ΟΧΧΙΠΙΠΙ. 

Οδηζί,ουπι σεδάυυπι. 

1. Νίδβὶ φυὶα Ποπηίπυβ ογαί ἰῃ ἡοθίδ, ἀἰοδὲ πυης [Ιδγδοὶ : 
2. ηἰδὶ χυΐᾶ Ποπλίηιι8 ογΓἂί ἰὴ ΠΟ ΐ8, οΌ ἰμβυγρογθηὶ Πο- 

ΤΪΠ68 ΒΌΡΟΓ ΠΟΒ, 
3. [Ὀγδιίδῃ υἱγοβ ἀθο]υ 58θη1 Π06. Οπὶ ἱνδϑοογοίυῦ ὮΓΟΥ 

ΘΟΙΕΠῚ ΒΌΡΟΥ ΠΟ8, 
4, (ογβίίδη δαυδ δυϑογθυ ϊββοῖ Πο8. 
ὅ. Τογτγοηΐδιηῃ ροΓγαποὶν ΐ δη}Ππ)8 Ποβίγᾶ : (Ὀγίδ586 ρου δ 8- 

ἰγ}ϊ δηΐπηδ ποϑίγα δαυδη) ἰπίο ΓΙ] θα. 
6. Βοηραϊείυ8 Ὠοηχίηυ8, 4αυἱ Ποη ἀδάϊ! πΠ08 ἰῇ γὙϑηδίϊο- 

ΘΙ ἀδης θυ. ΘΟΓΌΠΙ. 

7. Αῃϊπλᾷ ποϑίγᾷ δου ρᾶ586Γ ὀγορίδ 6δϑί ἀθ ἰδφιθο γϑῆδη- 
(ἰυτη : Ἰαφαθαβ οοπίτ 8 681, οἵ Ὧ08 δγαζὶ βυπιυ8. 

8. Αὐχ]]υπ) Ὠοδίγυμα ἰῃ ΠοΙλΪΠ6 Ὠοτηϊηΐ, χυΐ (δοἰ᾿ ΘΟ" 
οἱ ἰδγγδη). 

ΟΧΧΙΨΥ. 

Οδηίίουμ ξυδάυ 1}. 

1. Ουἱ οοηδάσπηϊ ἰπ Ποπιπο βἰοαΐ ΠλΟπ8 ϑίοῃ : ἤοη ςοιῃ- 
ΠΩΟΥΘΌΙ ΙΓ ἴῃ δοίογπυπ 4] πα δὶ 

2. ἴῃ Ψογυδβδ] 6 πη. Μοηίθϑ ἰῃ οἰγουϊα α͵8, οἱ Ὠοπηίπυδ ἴῃ 
αἰγουϊίαι ρορυ]ΐ δι, ὁχ οΟ παηὸ οἱ ὕβ4ι16 ἴῃ 82 ου τη. 

3. Οὐυἱᾶ ΠΟ} ΓΕ πχυοὶ Ποιΐηι 18 Υἱγρᾶπι ραοοδίογυτα 80- 
ῬΘΓ βογίθῃ 7ιϑἰογυπι : αἱ ποη οχίοηάδηϊ [8 δὰ ἰηἰχυ (4168 
τΔ 0.8 5018. 

4, Βεηοίδο, Ὠοπιίηθ, ὈΟὨΪ8 οἱ γϑοῖ 8 οογᾶθ. 

5. Προ δηΐ68 δυΐση ἰῃ βίγδηρυ]αίίοποϑ διά σοὶ Ὠοιηΐηι8 
Οὐπὶ Ορογδηί[ 0.8 Ἰηϊφυϊδίοη : ρᾶχ 8006 Γ 15Γ86]. 

ΟΧΧΥ. 

Οδηίίουμη σελ. 

1. Ουμι σοηγογίογεϊ θοῃιίηυ8 οδρίἰνἱ Δία πι δίοη (δοιΐ 80.- 
Γηυ8 5ἰουΐ οοηϑοϊδίί. 

2. Τυῃο τορ]θίυπι 65ΐ συ ϊο 05 ποδίγυπι, οἱ Ἰίηρυδ πο- 

ϑίγα Θχβυ ἰδίοηθ. Τύπο ἀἰοδηΐ ἰμίογ ροηίοβ : Μαρηϊδοδυ 
Ῥοιηίηιϊ!5 δοθια οὐ αἰ5. 

3. Μασηϊοδνὶς Πομπηΐηυβ ἴδοογο ποδίβουπι, δοῖϊ 5. Π}118 
Ἰεἰδηία8. ᾿ 

4, Οοηγνογία, Ὠοιηίπο, οδρι Υἱ δἴδη Ὠοδίγαιῃ βἰουξ ἰοτ- 
ΓΟηΐ65 ἴῃ διυδίγο. 

5. Οὐ 860: πδηϊ ἰη ἸΔΟΓΥΏ8 ἴῃ ὀχϑυ]! αἰ οηθ πηοίρηί. 



188 

6. Πορευόμενοι ἐπορεύοντο χαὶ ἔχλαιον, βάλλοντες 
τὰ σπέρματα αὐτῶν’ ἐρχόμενοι δὲ ἥξουσιν ἐν ἀγαλλιά- 
σει, αἴροντες τὰ δράγματα αὐτῶν. 

ῬΚ-ς,. 

δὴ τῶν ἀναδαθμῶν. 

ι. Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶχον, εἰς μάτην ἐχο- 
πίασαν οἱ οἰχοδομοῦντες. ᾿ὰν μὴ Κύριος φυλάξη 
πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων. 

α. Εἰς μάτην ὑμῖν ἐστι τὸ ὀρθρίζειν" ἐγείρεσθε μετὰ 
τὸ καθῇσθαι, οἱ ἐσθίοντες ἄρτον ὀδύνης, ὅταν δῷ τοῖς 
ἀγαπητοῖς αὐτοῦ ὕπνον. 

8. Ἰδοὺ ἢ κληρονομία Κυρίου υἱοὶ, ὁ μισθὸς τοῦ χαρ- 
ποῦ τῆς γαστρός. 

4. Ὡςεὶ βέλη ἐν χειρὶ δυνατοῦ, οὕτως οἱ υἱοὶ τῶν 
ἐχτετιναγμένων. 

56. Μαχάριος ὃς πληρώσει τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ 
ἐξ αὐτῶν: οὐ καταισχυνθήσονται, ὅταν λαλῶσι τοῖς 
ἐχθροῖς αὐτῶν ἐν πύλαις. 

ῬΚΖ. 

ὧδὴ τῶν ἀναθδαθμῶν. 

1. Μαχάριοι πάντες οἵ φοδούμενοι τὸν Κύριον, οἵ 
πορευόμενοι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ. 

ἃ. Τοὺς πόνους τῶν χαρπῶν σου φάγεσαι, μαχάριος 
εἶ χαὶ χαλῶς. σοι ἔσται. 

8. Ἢ γυνή σου ὡς ἄμπελος εὐθηνοῦσα ἐν ταῖς χλί- 
τεσι τῆς οἰχίας σου" οἱ υἷοί σου ὡς νεόφυτα ἐλαιῶν 

χύχλῳ τῆς τραπέζης σου. 
4. Ἰδοὺ οὕτως εὐλογηθήσεται ἄνθρωπος ὃ φοθούμε- 

νος τὸν Κύριον. 
6. Εὐλογήσαι σε Κύριος ἐκ Σιὼν, χαὶ ἴδοις τὰ 

ἀγαθὰ Ἱερουσαλὴμ. πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου. 
6. Καὶ ἴδοις υἱοὺς τῶν υἱῶν σου᾽ εἰρήνη ἐπὶ τὸν 

Ἰσραήλ. 

ΡῬΚΗ'. 

δὴ τῶν ἀναξαθμῶν. 

τι. Πλεονάχις ἐπολέμησάν με ἐχ νεότητός μου, εἰπά- 
τῷ δὴ Ἰσραήλ. 

ἃ. Πλεονάχις ἐπολέμησάν με ἐχ νεότητός μον, χαὶ 
γὰρ οὐχ ἠδυνήθησαν μοι. 

8. πὶ τὸν νῶτόν μου ἐτέχταινον οἱ ἁμαρτωλοὶ, 
ἐμάκρυναν τὴν ἀνομίαν αὐτῶν. 

4, Κύριος δίκαιος συνέχοψεν αὐχένας ἁμαρτωλῶν. 
δ. Αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω 

πάντες οἱ μισοῦντες Σιών. 
6. Γενηθήτωσαν ὡςεὶ χόρτος δωμάτων, ὃς πρὸ τοῦ 

ἐχσπασθῆναι ἐξηράνθη" 
7. οὗ οὐχ ἐπλήρωσε τὴν χεῖρα αὐτοῦ ὃ θερίζων, 

καὶ τὸν χόλπον αὐτοῦ ὃ τὰ δράγματα συλλέγων. 
8. Καὶ οὐχ εἶπαν οἱ παράγοντες: Εὐλογία Κυρίου 

ἐφ᾽ ὑμᾶς, εὐλογήκαμεν ὑμᾶς ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

ῬΚΘ'΄. 

δὴ τῶν ἀναθαθμῶν. 

1. Ἐκ βαθέων ἐχέκραξά σοι, Κύριε, 

ΨΑΛΜΝ. ΡΚΘ'. 

6. Ἐυπίοδ ἰθδηί οἱ ΠΟ δηϊ, τ 668 ΒΟ Πἃ 808 : γοηΐοη- 
68 δυΐοῃι γϑηίδηΐ ἴῃ δχβυ  δίϊομ6, ρογίδη(68 πηδηΐρυ]ο8 
8008. 

ΟΧΧΥ͂Ι. 

Οδη Ἂμ ρσταάδαυῦχῃ. 

1. Νιἰϑὶ δοπιῖηι!8 δο ποανογὶ ἀογηθπι, ἰπ γϑηυπὶ Ἰδθοτᾶ- 
γεσγυηΐ δά οδηΐθβ. Νίϑὶ ᾿οπλπυβ ουϑίοἀϊογί! οἷν ἰδίοτ, 
(πβίγὰ υἱρί δὶ αυΐ ουδίοαϊ!, 

Δ. Ἰῃ Υδῆυπη οϑὲ ὙΟὈΪ8 δηΐί6 Ἰυθθ6πὶ ΒΌΓΡΟΓΕ : δυγρίία 

Ροϑίαυδιη 86 ογ 8, αὶ τηδηὰιυοδι18 ρΔηθη ἀο]ογίβ, συπὶ ἀ6- 
ἀογὶί αἰ δ οἵ 8. δαΐβ ΘΟΙΏΠΙΠ,. 

3. Εοοθ Πεγοά 88 Ὠοιηίηΐ Εἰ 1, Πηογοθϑ (γαῖα Ὑϑηίγίβ. 

4, δίουϊ βαρὶ (86 ἰῃ γδηυ ροϊδη 8, ἰΐ8 6}1}} ΘχΧΟυ ΒΒΟΓΌΠ,. 

5. Βεδίυϑ αχυΐ ἱγρ]εδὶ ἀοδί τί πη ϑυυπι Θχ οἷβ : ποῃ Οθἢ- 
[υμάοηίυγ, ουπὶ Ἰοφυθδηίυ ἰηϊ πο 8 δ }8 ἰη ρογίδ. 

ΟΧΧΥΙ͂Ι.. 

Οδης ουπὶ ργδάσιπι. 

1. Βοδίΐ οἴρθϑ χυὶΐ {ἱπηθπΐ ϑοπλίηυ), αυΐ διθυϊδηὶ ἰῃ 
Υ}15 6118. 

2. ΠΙΔΌΟΓΘΒ ΡΔΙ ΔΙΌ πὶ ἰυδΌ) πδηάυοδι δ, ὈΟδίΏΒ 68 οἱ 
ὕόπο {0Ὶ οὔὶΐ, 

38. ὕχογ ἰυδ δἰσυΐ νἱ 18 Δ πάδη5 ἴῃ Ἰδιογ 5 ἀοπιας ἴ : 

61} αἱ βίουϊ πον! ΟἸνᾶγυπ ἰῃ οἰγουϊ ρθη 58» (0.86. 

4. Εο66 5. Ὀοποάϊοοῖαγ ὨΟοῦΟ 4υΐ {ποῖ Ποιϊηΐπαπι. 

5. Βοπραϊοδί 6 Ὠομλίπυβ οχ δίοῃ, οἱ υἱάθδϑ Ὀοῃδ 6 Γ)δδ- 
ἰδ οπληΐυ5 ἀϊοι5 Υἱΐθ 0. 

6. Εἰ νἱάθαϑβ ἢ] 105 ΠΙογυπὶ [ΓΙ : Ρᾶχ βΒύρ6Γ 18Γ86]. 

ΟΧΧΥΊΠ. 

Οδηϊζίσυμι ρσγδύαυπ. 

1. θῶ 06 ἱπηρυρῃηδγυογυπί πη6 ἃ ξινοηΐαϊα τηθᾶ,, ἀϊοδὶ ἡπῆς 
15τδοὶ. 

2. 5820 )} 06 ἱπηιρυξηδυογδηΐ Π16 ἃ [υνοηίΐυϊο τηθᾶ,, οἰοΠίη ΠΟῚ 
Ροίϊυοτυμπὶ μϑἰ[ἱ. Ψ 

3. Βυργὰ ἀογβυπι τηθιΠ} Δ γα γιπΐ ρεοσδίογοβ, ργὸ- 
Ιοηραγογιηΐ ἰηἰ αι δίοηι 801.8Π|. 

4. Ὀοπηίπυϑ ͵υβίυβ οοποίά  ξ ΘΠΟΓΥ 68 ρϑοοδίογιπ,. 
5, Οοπίυπαδηϊυν οἱ ἀνογίδηϊυγ γα Γογϑαμ ΟΠΠ68 ΄υὶΐ οὐθ- 

Γυηΐ δίοῃ. 
6. Εἰδπὶ δἰουΐ ἰ᾿ηυπ) ἰοοίθτιπ), συοὰ ῥτγϊυϑααδη) ον 6 }1ἃ- 

ἴυγ ἀχᾶσγυϊ : 
7. ἀ6 400 0} ἱπηρ]ον! πιδηῆμπι βυδηη αυΐ ποῖ, οἱ δἰηυτ 

δαυτη 4υἱ πηδηΐρυ]ο8 ΟΟἸ]ρὶί. 

ἃ. Ελ ποη ἀϊχογυηῖ αυΐ ργορίογ μδηΐ : Βοηθαϊεῖϊο Ποπιίηὶ 
ΒΌΡΕΟΓ γο8, θοπραϊχί )}8 γῸ8 ἰῃ ποπῃλῖη6 ΒοπΠΊΪηΐ, 

ΟΧΧΙΧ. 

Οδοίουπ σγδυυσῃ. 

1. Ὧδ ριοίυηάίϑ οἰδιηδυὶ (ν], Ὠομιίης, 



ΡῬΒΑΙΝ. 

4. Κύριε, εἰςάχουσον τῆς φωνῇς μου. Γενηθήτω τὰ 
ὦτά σου προςέχοντα εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου. 

8. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε, Κύριε, τίς 
ὑποστήσεται; 

.. Ὅτι παρὰ σοὶ ὃ ἱλασμός ἐστιν: ἕνεκεν τοῦ ὀνό- 
ματός σου ὑπέμεινά σε, Κύριε. Ὑπέμεινεν ἣ ψυχή μου 
εἰς τὸν λόγον σου, 

6. ἤλπισεν ἢ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον. 
6. Ἀπὸ φυλαχῇς πρωΐας μέχρι νυχτὸς, ἐλπισάτω 

Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον. 
η. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ παρ᾽ 

2 “ὦ , 

αὐτῷ λύτρωσις. 
8. Καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν ᾿Ισραὴλ ἐχ πασῶν τῶν 

ἀνομιῶν αὐτοῦ. 

ΡΑ΄. 

ὠδὴ τῶν ἀναθαθμῶν. 

ι. Κύριε, οὐχ ὑψώθη ἡ καρδία μου, οὐδὲ ἐμετεω- 
ίσθησαν οἱ ὀφθαλμοί μου. Οὐδὲ ἐπορεύθην ἐν μεγά- 
τὴ οὐδὲ ἐν θαυμασίοις ὑπὲρ ἐμέ. 

4. Εἰ μὴ ἐταπεινοφρόνουν, ἀλλὰ ὕψωσα τὴν ψυχήν 
μου ὡς τὸ ἀπογεγαλαχτισμένον ἐπὶ τὴν μητέρα αὐ- 
τοῦ, ὡς ἀνταποδώσεις ἐπὶ τὴν ψυχήν μου. 

3, ᾿Ελπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον, ἀπὸ τοῦ νῦν 
χαὶ ἕως τοῦ αἰῶνος, 

ῬΛΑ΄. 

δὴ τῶν ἀναθαθμῶν. 

ι. Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Δαυὶδ, καὶ πάσης τῆς 
πραότητος αὐτοῦ. 

.. Ὥς ὦὥμοσε τῷ Κυρίῳ, ηὔξατο τῷ Θεῷ Ἰαχώόδ. 
8. Εἰ εἰςελεύσομαι εἰς σχήνωμα οἴχου μου, εἰ ἀνα- 

θήσουαι ἐπὶ χλίνης στρωμνῆς μου" 
4. εἰ δώσω ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς μου, καὶ τοῖς βλε- 
ἄροις μου νυσταγμὸν, 

ἐπι ΕΣ ἐΗΩΝ ΝΝ τοῖς χροτάφοις μου, ἕως οὗ εὕρω 
τόπον τῷ Κυρίῳ, σχήνωμα τῷ Θεῷ Ἰαχώδ. 

6. Ἰδοὺ ἠχούσαμεν αὐτὴν ἐν ᾿Κφραθὰ, εὕρομεν αὐὖ- 
τὴν ἐν τοῖς πεδίοις τοῦ δρυμοῦ. 

). Εἰςελευσώμεθα εἰς ΕΥ̓ σχηνώματα αὐτοῦ, προς- 
χυνήσωμεν εἰς τὸν τόπον οὗ ἔστησαν οἱ πόδες αὐτοῦ. 

8. Ἀνάστηθι, Κύριε, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, σὺ 
χαὶ ἣ χιδωτὸς τοῦ ἁγιάσματός σου. 

9. Οἱ ἱερεῖς σου ἐνδύσονται διχαιοσύνην, χαὶ οἵ 
ὅσιοί σου ἀγαλλιάσονται. 

10. Ἕνεχεν Δαυὶδ τοῦ δούλου σου, μὴ ἀποστρέψης 
τὸ πρόςωπον τοῦ Χριστοῦ σου. 

1. Ὥμοσε Κύριος τῷ Δαυὶδ ἀλήθειαν, χαὶ οὐ μὴ 
ἀθετήσει αὐτήν ᾿Ἔχ χαρποῦ τοῖς χοιλίας σου θήσομαι 
ἐπὶ τοῦ θρόνου σου. 

12. ᾿Εὰν φυλάξωνται οἵ υἱοί σου τὴν διαθήκην μον, 
χαὶ τὰ μαρτύριά μου ταῦτα ἃ διδάξω αὐτούς" χαὶ οἱ 
υἱοὶ αὐτῶν ἕως τοῦ αἰῶνος καθιοῦνται ἐπὶ τοῦ θρόνου 

13. Ὅτι ἐξελέξατο Κύριος τὴν Σιὼν, ἡρετίσατο αὖ- 
τὴν εἰς κατοιχίαν ἑαυτῷ. 

14. Αὕτη ἡ χατάπαυσίς μου εἰς αἰῶνα αἰῶνος, ὧδε 
κατοιχήσω ὅτι ἡρετισάμην αὐτήν. 
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4. Ὠοπηΐπα, ὀχδυὰϊ τοοδηλ πηδᾶτη. Εἰδηΐ δυγ68 ἴυ88 ἰπίρη- 
ἀοηΐο8 ᾿η γούδίῃ ἀδργθοδί! οἶδ Ὠη68. 

3. δὲ ἰηἰφυϊαῖο8 ΟὈΒΟγυ υογὶ8, Ποιηΐμα, ομλΐπα, 4υΐ8 
8.51 1061} 

4, Ουοηΐδη) ἃρυἀ (6 ργορὶ (ἰα[ἴο 681 : ργορίογ πογθῃ ἰυ 
ΒυΒί ηυϊ 6, Βοηΐῃθ. δυδίϊπυϊ δηΐηᾶ γᾶ ἱῃ γογθυῃ ἰυυΠ}, 

5. Βρογαυ! δηἰπηδ πηθᾶ ἰῇ Ὠοπμιίηυτη. 
6. Α ουδίοἀϊα πιᾶίυἱἱηᾶ ὕ54116 δά ποοίοη, Βρογοί 1ϑγδοὶ ἴῃ 

Ὀοπληυπι. 
7. Ουοπίδιῃ δρυὰ Ὠοϊηίηυτῃ πἰβογ οογάΐα,, οἱ πη] δρυά 

ἱΠυπὶ τοἀοιηρίίο. 

8. Εἰ ἰρ86 τοἀϊπλοὶ 15γ88] ὁχ οἰπηΐθ8 ἰπ] αυ δι ι18 6708. 

ΟΧΧΧ. 

Οδηξζουχῃ σγδάυμπι. 

1. Θομηΐηα, ΠΟ 681 ὀχα (δίι π| ΟΟΥ ΠΏ υ), ΠΟΩΌΘ ἰῃ 8} {01Π| 
Οἰδίϊ βυπί οοὐ!ὶ τοὶ. Νϑαὰθ διλθυ δυΐ ἰῃ πιδρηΐθ, ΠοΖιθ ἴῃ 
ΤΑΙΓΔΌΪ 015 ΘΌρΟΓ [Ώ6. 

2. 851 ποὴ Ὠυμ 6 Βοη ῦδπι, 8δοἃ οχαϊίαυὶ δηἑπλδη) 

ΤΘΔΠῚ : βίουϊ Δ ]δοίδ[8 δΌρΡΟΓ τηδίγοη) βθδῃ), 58ἰ6 γα γί θυ.68 
ἴῃ δηΪ ΠΊΔΠ1 ΤΏ ΘΔ). 

3. ϑρογοῖ 5Γ86] ἰῃ οπηΐηο, 6χ δο0 ἢυῃς οἷ 5406 ἴῃ 826- 
ΟΌ]υΠ,. 

ΟΧΧΧΙ. 

Οδηίίσι βιααμηι. 

1. Μειηθηίο, οιηΐηθ, Ὀανίὰ, οἱ οπηηΐβ πηδηβυοίυ ἀηΐ8 
6]8. 

4. δίουΐ Ἰυγανί Ποτχηίηο, γοΐυμῃ του Π6ό 7800}. 
3. δὲ ἱπίγοϊογο ἴῃ (ΔΘγΓΏδΔου 1 ἀΟηγι8 Πγ625, 81 δϑοθ πᾶ 6ΓῸ 

ΒΌΡΟΙ Ἰοοΐυχη δίγδί! πηοὶ : 

ἤ, δἰ ἀθάδγο βοπηηυπηι Ο00}}18 Ὠγοΐ5, δἱ ρδΙρθὈΓ8 πιοΐβ ἀοΥ- 
καἰ] ο οΙη, 

δ. οἵ τραυΐοιη ἰΘροΥ 0.8 Ππηοἷβ, ἀοηθο ἰηγθηΐδῃ) ἸΟΟ11Πὰ 
Ὀοπλῖπο, ἰΔοογηδου θυ Β60 9800}. 

6. Εσδρα δυάϊνίμηυϑ Θ ἴῃ ἘΡὨγαία, ᾿πυθη }8 Θ8Π ἰῃ 
ΟΔΠΊΡὶ8 80}7. 

7. Ἰπίγο 8 ἰῃ ἰΔΌΟΓΏΔΟΙΪἃ 6118, Δαογρίηι5 ἰῃ ἰοοῸ υδὶ 
βίοίογυπί ρ6 68 6}18. 

8. ϑυτρα, Ὀομηΐηα, ἰπ γταχυΐθπι ἔυϑη), ἴθ οἴ ἃγοᾶ βᾶποί ἢ- 
οδιου 5 ἰυξ. 

9. ϑαοογάοίεβ ἰυἱ ἱπάσδηϊυγ [υ5.{π|8Π}, οἱ βδηοί! ἴυΪ Ἔχδυϊ- 
ἰδυηῖ. 

10. Ῥτορίος Ῥανίὰ δογγυπὶ ἰυπ, ὨΟῚ δγογία8 ἔδοίθ τ 
ΟἸγβ1 βυὶ. 

11. Φαγανὶ Ποηλίπυ8 Ὠανϊ νογἰδίθηχ, οἵ ἤθη ἔγιϑίγδὶ- 
[ὉΓ 68} : 6 ἰγυσίι Ὑϑηΐγὶϑ ἰυΐἱ ρΟΠδἢ] ΒΌΡ6Ι) δοάθῃ) (8. 

1. 51 ουδίοαϊοτγίηί [11] ἰυἱ ἰοϑἰδιμοπίυπι τιϑυπ, οἱ ἰ658.1- 
Το ἶδ Τ68 ἢδδο 4088 ἀΠΟΟΘΌΟ Θὺ8 : οἵ Π}1 Θογυπὶ τι5406 ἴῃ 
586 ΟΌ]Ό 1 Βοἀδθυηὶ βυροι βοάθηι ἰυδΠ]. 

18. Ουοηϊδη) οἸοσίέ Ποιηΐηι8 δίοη,, ργϑϑί ρὶ 68} ἰῃ ἰιᾶ- 
δὲ δἰ ΘΠ 5ἰ 0]. 

14. ως τοαυΐθ8 πηθᾶ ἰῃ 888} υΠ} 80 οι. 1, ἰς ΠΟ ΔΡΟ 
φυοπίδιη ργω θοαὶ ὁ8Δη,. 
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16. Τὴν θήραν αὐτῆς εὐλογῶν εὐλογήσω, τοὺς πτω- 
χοὺς αὐτῆς χορτάσω ἄρτων. 

16. Τοὺς ἱερεῖς αὐτῆς ἐνδύσω» σωτηρίαν, καὶ οἱ ὅσιοι 
αὐτῆς ἀγαλλιάσει ἀγαλλιάσονται. 

17. Ἐχεῖ ἐξανατελῶ χέρας τῷ Δαυὶδ, ἡτοίμασα 
λύχνον τῷ Χριστῷ μου. 

18. Τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐνδύσω αἰσχύνην, ἐπὶ δὲ 
αὐτὸν ἐξανθήσει τὸ ἁγίασμά μου. 

ῬΑΒ΄. 

ὧδὴ τῶν ἀναδαθμῶν. 

ι. Ἰδοὺ δὴ τί καλὸν, ἢ τί τερπνὸν, ἀλλ᾽ ἣ τὸ κατοι- 
χεῖν ἀδελφοὺς ἐπιτοαυτό; 

ς. Ὥς μύρον ἐπὶ κεφαλῆς τὸ χαταδαῖνον ἐπὶ πώ- 
ὠνα, τὸν πώγωνα τὸν ᾿Ααρὼν, τὸ καταθαῖνον ἐπὶ τὴν 
αν τοῦ ἐνδύματος αὐτοῦ. 

8. Ὥς δρόσος Ἀερμὼν ἡ χαταθαίνουσα ἐπὶ τὰ ὄρη 
Σιών. Ὅτι ἐχεῖ ἐνετείλατο Κύριος τὴν εὐλογίαν, ζωὴν 
ἕως τοῦ αἰῶνος. 

ῬΑΤ'. 

δὴ τῶν ἀναθαθμῶν. 

ι. Ἰδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντες οἷ δοῦλοι 
Κυρίου, οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ Κυρίου, ἐν αὐλαῖς οἴχου 
Θεοῦ ἡμῶν. 

2. Ἔν ταῖς νυξὶν ἐπάρατε τὰς χεῖρας ὑμῶν εἰς τὰ 
ἅγια, καὶ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον. 

8. Εὐλογήσαι σε Κύριος ἐχ Σιὼν, ὁ ποιήσας τὸν οὐ- 
ρανὸν χαὶ τὴν γῆν. 

ΡΑΔ. 

ἀλληλούϊα. 

ι. Αἰνεῖτε τὸ ὄνομα Κυρίου, αἰνεῖτε, δοῦλοι, τ τῶν 
5. Οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ Κυρίου, ἐν αὐλαῖς οἴχου Θεοῦ 

ἡμῶν. 
3, Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ὅτι ἀγαθὸς Κύριος, ψάλατε 

τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ὅτι καλόν. 
4. Ὅτι τὸν Ἰαχὼδ ἐξελέξατο ἑαυτῷ ὁ Κύριος, Ἰσ- 

ραὴλ εἰς περιουσιασμὸν ἑαυτῷ. 
6. Ὅτι ἐγὼ ἔγνωχα ὅτι μέγας ὃ Κύριος, καὶ ὃ 

Κύριος ἡμῶν παρὰ πάντας τοὺς θεούς. ᾿ 
8. Πάντα ὅσα ἠθέλησεν ὁ Κύριος ἐποίησεν ἐν τῷ 

οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ, ἐν ταῖς θαλάσσαις χαὶ ἐν πάσαις 
ταῖς ἀδύσσοις. 

η. Ἀνάγων νεφέλας ἐξ ἐσχάτου τῆς γῆς, ἀστραπὰς 
εἰς ὑετὸν ἐποίησεν. Ὃ ἐξάγων ἀνέμους ἐχ θησαυρῶν 
αὐτοῦ. 

8. Ὃς ἐπάταξε τὰ πρωτότοχα Αἰγύπτου ἀπὸ ἀνθρώ- 
που ἕως χτήνους. 

9. ᾿Εξαπέστειλε σημεῖα χαὶ τέρατα ἐν μέσῳ σου, 
Αἴγυπτε, ἐν Φαραὼ χαὶ ἐν πᾶσι τοῖς δούλοις αὐτοῦ. 

ι0, Ὃς ἐπάταξεν ἔθνη πολλὰ, καὶ ἀπέχτεινε βασι- 
λεῖς χραταιούς" 

11. τὸν Σηὼν [ΠΗ τῶν ᾿Α'μοῤῥαίων, καὶ τὸν ὮὯΥ 
βασιλέα τῆς Βασάν, καὶ πάσας τὰς βασιλείας Χαναάν. 

12. Καὶ ἔδωχε τὴν γῆν αὐτῶν χληρονομίαν, χληρο- 
νομίαν Ἰσραὴλ λαῷ αὐτοῦ. 

ΨΑΛΜΝ. ΡΛΔ'. 

15. Ὑοραιίἑοηο εἷυ8 Ὀαμδάϊοθἢ8 Ὀδηθαΐοδπη, ρΘΌρΟΓΟΚ 
αἷὰβ βαίῃγαθο ρϑηΐθυ8. 

16. ϑδοθγάοίϑϑ 6}05 ἰπάυδηι 88] μία, οἱ 58η6} 60)05 6Θχ80}{8- 

{ἰοπα οχϑυ!δρυπί. ᾿ 
17. 10] δυϑοϊίδαθο ὁοοτπὰ Ὠανὶά, ρᾶγανΐ ᾿Ἰπσογηδη ΟΠ 50 

160. 
18. Τηϊηίοο5 6}05 ἰπάυδπη ΘΟὨ[δΐ0Π6., ΒΌΠΘΓ ἰρϑῖ δαί ἢ) 

Εἰ Πογ οἱ 5δδη οἰ οδί10 Πιθἃ. 

ΟΧΧΧΤΙ. 

Οδηίσαμ σεδάυθῃηι. 

1. Εσδσα παηὸ αυϊὰ Βοηυμ, γο] φυϊὰ ἡασυπάιϊ, πὶ ΠΔθϊ- 
ἴδγο [Γῖγοϑ ἰῃ ὑη0Π| 

4. δἰουϊ υπσυσηίυη) ἰῃ σαρίῖο φυοὰ ἀαΒορηα ἴῃ θαγθδιῃ, 
Ὀάγθδ Αἄγοι, φυοὰ ἀσβορηαὶξ ἰῃ ογᾶπ γὙϑϑιϊπηοητὶ 6}05. 

3. δίουϊ ΓΟο9 ΑΘΥΠΟἢ 4ὉΪ ἀοβοοηΠ ΒΡ 6 Γ τηοηΐθ8 δίοῃ. 
Οὐυοηίδηι ἱἰδὶ πιδπάδυϊ οηιλίηυβ Ὀοηποαϊοίἰοηθπι), γυἱἶδπ) 
8606 ἰῃ βου υη]. 

ΟΧΧΧΗΙ͂Ι. 

Οδοί, ουπι φεδάσθυμ. 

1. Ἐδοθ ἡθης θοηραϊοἰ(6 ΠοΙηΐ 1", ΟΙΏΠ65 56 Ὁ] Ὠοπμἰηὶ, 
ᾳυὶ 8.δ118 ἰῃ ἀοῇ)ο Ποιμίηϊ, ἰῃ αἰγὶ ἐβ ἀοηγυδ οὶ ῃοϑίτὶ. 

4. ἴἢ ποοίθυ8 ΘΧΙΟ] 6 ΓΔ Π 8 γοϑίγβ ἰῃ βδηοίβ, οἵ ὈδΠ6- 
ἀϊοϊία Ποιηλίῃι). ; 

3. Βομοάϊοδὶ ἰ6 Ὀοίηϊπυ8 οχ δίοη, αυὶ (δοἰΐ ΟΟἸ υπὶ οἱ ἰ6Γ- 
Γϑ[. 

ΟΧΧΧΙ͂Λ. 

ΑἸΙ]οΙυἱδ. 

1. 1,δυάδία ποπηθη Ὠοπηϊηΐ, ἰαυάδίο, βογνΐ, Ποηι. 
4. Ουἱ 5.48 ἰη ἀοῃο Ὠοῃλίπὶ, ἰῃ δίΓ 8 ἀοιηυδ Ὠοὶ ποϑίγὶ. 

3. 1ιδυάαία Ὠοῃλίπυπι χυΐδ θοῦ 8 Ὠομΐη1}18, ρ58}1{ὸ Πο- 
Γαϊηὶ οἰ φυοπίδη) ἀθοθΉ8. 

ἡ, Ουοῃίϑηη 9800}} ο]ορ!ς δἰ] Πϑομπηίηυ 8, [5γ80] ἰῃ ρο5568- 
δἰοηθ 8ὲ}}]. 

5. Οὐυοῃίδη) 650 ΘΟΡΠΟΥΪ αυοὰ τηᾶρηι}8 681 Ποιΐηα8, οἱ 
Ὀδι.8 ΠΟΒΙΟΓ ΒΌΡΟΓ ΟἸΠ65 ἀ608. 

6. Οπγηΐᾶ φυδουμᾳυδ νοὶ υἱί Ποπλίπι5 [δοὶξ ἰὴ ΘΟ]ο οἱ ἰῃ 
ἴοτγᾶ, ἰῃ τηϑγίθυ5 οἱ ἰῃ ΟΠ Π0.5 ΔΟγ 5519. 

7. ἙάΔυσδηϑ Ὠ0}}68 ἃ} οχίγοπιο ἴογγα, (αἰ ζυγὰ ἰῃ θ᾽ ΥΔΠὶ 
(οεἰΐ. Ουἱ οἀεἰϊ γοηῖ08 46 ἐποδαυγὶϑ δυΐδ. 

8. Ουἱ ρογου 8511 ργπηοσοηϊία ἘΡΥΡΕ δ Βοιηΐπο ὑδαπ6 δά 
Ῥοουϑ. 

9. ΕπηἰΞἰὶ βίρῃηδ οἱ ργοάΐρία βυἃ ἰῃ πηράϊο ἴυἱ, ἘργΥρίο, ἰῃ 

ῬΠΔΓΔΟΙΘΠῚ οἱ ἴῃ ΟἸΏΠΟΒ 5ΟΓΥΟΒ 6}08. 
10. Ουἱ ρΡοτγουϑ8ἰ: σοηία68 τη} 188. οἱ οοὐοἰάϊ γοβθ5 ἐοτία8 : 

{1. ϑ6οῃ γοσθηὶ ΑΙΠΟΥΥΓΠοσγυη), οἱ Οἱ τοβο Βδδᾶῃ, οἱ 

ομηηΐδ γτοσπᾷ ΟΠ δηδᾶδη. 

12. Εἰ ἀράϊϊ ἰοτγᾶπὶ δογὰπι Πεοργραϊ δίοιη, ᾿φογϑαὶ ἰδίαπι 

15Γ86] ΡΟ ]0 διιο. 
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13. Κύριε, τὸ ὄνομά σου εἷς τὸν αἰῶνα,, χαὶ τὸ μνη- 
μόσυνόν σου εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. 

4. Ὅτι χρινεῖ Κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ τοῖς 
δούλοις ττὸ παραχληθήσεται. 

15. Τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν ἀργύριον χαὶ χρυσίον, ἔργα 
χειρῶν ἀνθρώπων. ἂν ἘΡΤΗ Ε 

16. Στόμα ἔχουσι χαὶ οὐ λαλήσουσιν, ὀφθαλμοὺς 
ἔχουσι καὶ οὐκ ὄψονται. 

17. Ὧτα ἔχουσι καὶ οὐχ ἐνωτισθήσονται, οὐδὲ γάῤ 
ἐστι πνεῦμα ἐν τῷ στόματι αὐτῶν. 

18. Ὅμοιοι αὐτοῖς γένοιντο οἱ ποιοῦντες αὐτὰ, χαὶ 
πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ᾿ αὐτοῖς. 

το. Οἶχος Ἰσραὴλ, εὐλογήσατε τὸν Κύριον- οἶχος 
᾿Δαρὼν, εὐλογήσατε τὸν Κύριον. 

30. Οἶχος Λευὶ, εὐλογήσατε τὸν Κύριον οἵ φοθούμε- 
νοι τὸν Κύριον, εὐλογήσατε τὸν Κύριον. 

21. Εὐλογητὸς Κύριος ἐν Σιὼν, ὁ χατοικχῶν Ἱερου- 
σαλήμ. 

ῬΔΕ΄. 

ἀλλυλούϊα. 

1. ἘΠΡΟΟΤΗΣΣ τῷ Κυρίῳ ὅτι ἀγαθὸς, ὅτι εἰς τὸν 
αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

2. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Θεῷ τῶν θεῶν, ὅτι εἰς τὸν 
αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

8, ᾿Εξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ τῶν χυρίων, ὅτι εἰς τὸν 
αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

4. Τῷ ποιήσαντι θαυμάσια μεγάλα μόνῳ, ὅτι εἷς 
τὸν αἰζνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ γι ἄὰ 

6. Τῷ ποιήσαντι τοὺς οὐρανοὺς ἐν συνέσει, ὅτι εἰς 
τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

8. Τῷ στερεώσαντι τὴν γῆν ἐπὶ τῶν ὁδάτων, ὅτι εἰς 
τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

1. Τῷ ποιήσαντι φῶτα μεγάλα μόνῳ, ὅτι εἷς τὸν 
αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

8. Τὸν ἥλιον εἰς ἐξουσίαν τῆς ἡμέρας, ὅτι εἰς τὸν 
αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

9. Τὴν σελήνην χαὶ τοὺς ἀστέρας εἷς ἐξουσίαν τῆς 
νυχτὸς, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

1.0. Τῷ πατάξαντι Αἴγυπτον σὺν τοῖς πρωτοτόχοις 
αὐτῶν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

πι. Καὶ ἐξαγαγόντι τὸν Ἰσραὴλ ἐκ μέσου αὐτῶν, ὅτι 
εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

13, Ἐν χειρὶ χραταιᾷ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ, ὅτι 
εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

13. Τῷ καταδιελόντι τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν εἰς διαι- 
ρέσεις, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

14. Καὶ διαγαγόντι τὸν Ἰσραὴλ διὰ μέσου αὐτῆς, ὅτι 
εἷς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

15. Καὶ ἐχτινάξαντι Φαραὼ χαὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ 
εἰς θάλασσαν ἐρυθρὰν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὖ-- 
τοῦ. 

Ι6. Τῷ διαγαγόντι τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ, 
ὅτι εἷς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

17. Τῷ πατάξαντι βασιλεῖς μεγάλους, ὅτι εἷς τὸν 
αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

18. Καὶ ἀποχτείναντι βασιλεῖς κραταιοὺς, ὅτι εἷς 
τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 
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13. θοιηίηθ, ΠΟΘΙ [1111 ἰῃ 88 ου πη, οἱ πη γοΥΐ816 ἰαυχη 
ἴη ροπογαιίοποηι οἱ σοηογα [0}}6Π}. 

14. Θυοηΐάῃῃ ᾿ιϊοαὈ!} Θοιμΐηπ8 ρορυϊυτ δαιϊπ, οἱ ἰῃ 
ΒΟΓΥΪΒ 81:18 ἀδργθοδθιαγ. 

16. 1άο]4 ροηζίπὶ ἀιροηΐι πη) οἱ δυγυπι, Ορογᾶ ΔΗ. ΠῚ 
Ποιγίηυηι. 

16. Οδ μαρθοηὶΐ οἱ βοὴ Ἰοχφαθδηΐυγ, οου]ο8 ᾿ἢδθδηΐ αἱ ἤθη 
Υἱἀοθυηί. 

17. Αὐγο8 Βα Θηΐ δὲ Ὠ0η διιάϊθηΐ, ΠΟ4Ὸ6 δηΐπὶ 68ἱ βρί γα 
ἴῃ οΥ ἱρϑογσηη. 

18. 5112}168 1118 ἤδηΐ φιιῇΐ (δΔοίιηἴ 68, οἱ ΟΠγπο8 αυἱ οοηῆ- 
ἀυηὶ ἰη οἰ8. 

19. ΟΠ.118 Ι5γδοὶ, θθηρβαϊοϊία Ποπηίηυτῃ : ἀοπιι8 Αἄγοῃ, 
Βοηραϊοἰία6 Ποιαίηυμ. 

20. Βοιηυϑ 1,ἜΥἱ, Ὀοηραϊοίία Ποιηίηυμι : αυὶ {ἰπιοίἰ8 Πο- 
Ιηΐϊηυπι, Ὀοηραϊοίία Ποπιίηι!η}. 

21. Βοηραϊοίυ8 Βοιμίημδ ἰῃ 5100, χαὶ Παθ δὲ ἰῃ 7ογυδᾶ- 
Ιο. 

ΟΧΧΧΥ. 

ΑΙΠοΙυ δ. 

1. σοπἤιοηγίη! Ὠοπηΐηο φυοηίδηη ΒΟη8, φυοῃίδη ἰῺ 888- 
ουἱυχὴ πλἰβογοογ δ 6.8. 

2. Οομῇίοιϊηὶ 60 ἀθογαηι, Τυοῃίδηι ἱῃ βφ 0} ΠΣ) ΐ86- 
Ποογ ἃ ο͵υ8. 

3. Οοπῇϊίαοπηιἰηὶ Ποηγίπο ἀομλϊποχιηλ, χαοηίδῃη ἰῃ δου Π} 
Ιηἰβογίοογάϊα α᾽υ8. 

4, Ουἱ (Δοῖΐ πιῖγ8 1118 πιδρηᾶ δοϊυβ, φυοηίδῃ ἰῃ δου ηὶ 

Γηδογοογάϊδ ο᾽υ8. 

δ. Οὔ (δοἱΐ οὐ ο8. ἰῃ ἰριο!]δοῖα, «φαοῃίΐδπλ ἰῷ βου 1 
πιϊδογοογάϊδ 6}05. 

6. Ουἱ ἤγηῃηαν!ϊ ἰοΓΓᾶ ἢ ΒυΡΘΓ 8 ιι88, ΄υοηΐϊδη) ἴῃ 82βου- 
απ πιϊδογοογάϊᾷ 6} 8. 

7. Ουἱ ἴδοὶ! Ιυμἱπᾶγᾶ πλάση 8018, αυΟὨΪΔΠ) ἰῃ 5ορου ἢ} 
βου οὐ 8 6}118. 

8. 5016} ἰῃ ροίοδίδίθῃ ἀἰθὶ, φυοῃίδιπι ἰῃ ϑϑϑουϊυπη Ὠ186- 
γοογάϊδ 6}0.8. 

9. Ζυηδπι οἱ 56 1185 ἰῃ ροϊοβίδίομη ὨοΟ[18, φυοη δ ἰῃ 888- 
ΘΟ] τϊβογ οογἷἃ 6}0.5. 

10. Ουΐ ρεγουδϑ8ϊῖ1 ΞΕσγρίυπι! οὐμπὴ ργϊποροη 8 ΘΟΥΌΠ), 
αιιοηΐδηι ἴῃ βϑρου πὰ τηἰβογοογάϊδ 6]118. 

{1. Ελ αυὶ οἀυχὶὶ Ιδγϑθὶ ἀδ τηρᾶϊο θογυη, αυοηίΐδηη ἰῃ 
βερου τὴ πιδογοογάϊα 6}0.5. . 

2. Ιῃ πιδηὰ ροίθση(! οἱ Ὀγδοιϊο Οχοθἶ80, υΘΏ 8ΠῚ ἰῃ 880- 
οὐϊατ μηϊβαγίοογ ἃ 6}115. 

3. Ουἱ ἀϊνίβἰ( πιᾶγθ πυργυῃ ἰῃ αἰ] δίοηθ8, ΄υοηίδπι ἰῃ 
βϑροῦ ἢ} τη ϊβογίοογά 8 ο͵08. 

4. Εἰ ἰγδάυχὶϊ 18Γ86] Ρ6Γ τηράϊυη) 6}.8, φυοῃίδη) ἰῃ 885- 
ΟὈΪυμ πο οογὰ ἃ 6118. 

15. Εἰ ἀχουβοῖὶ ΡῃΔγδοηθα οἱ Υἱγίυίο) 6]0}5 ἴῃ ΠηᾶΓα ΓΙ}- 
Ὀγυμ, φυοηΐδῃι ἰῃ Ββερουϊυπι πιἰϑογ οΟγἷἃ 6}08. 

16. Ουἱ υϑάυχίί ρορυ]απὶ βυθπὶ ἰῃ ἀδϑογο, φυοηίδη ἰὴ 
ΒΟ] πὶ βου οογἶὰ 608. , 

17. Ουἱ ρογουβ5ι: γΓοχ6 8 ΠΛ ΉΟ8, 4ΌΟΠ8Π| [Π ΒΔΘΟΌΪΕΠὶ Π.]- 

Β6Γ ΟοΓΪ8 α᾽08. 

18. Εἰ οοσίαϊ γοροδ ἰογίοβ, φυοῃίδϑηι ἰῃ 826611}.ΠῚ Πιϊβαγὶ - 
οογάϊδ οἷυ8. ᾿ 
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19. Τὸν Σηὼν βασιλέα τῶν Ἀιμοῤῥαίων, ὅτι εἰς τὸν 
αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

20. Καὶ τὸν ὯΥ βασιλέα τῆς Βασὰν, ὅτι εἰς τὸν 
αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

αι. Καὶ δόντι τὴν γῆν αὐτῶν χληρονομίαν, ὅτι εἷς 
τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

23. Κληρονομίαν Ἰσραὴλ δούλῳ αὐτοῦ, ὅτι εἰς τὸν 
αἴῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

43, Ὅτι ἐν τῇ ταπεινώσει ἡμῶν ἐμνήσθη ἡμῶν ὃ 
Κύριος, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

34. Καὶ ἐλυτρώσατο ἡμᾶς ἐχ τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν, ὅτι 
εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

36. Ὁ διδοὺς τροφὴν πάσῃ σαρχὶ, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα 
τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

46. ἐἶν το φ νὰ τῷ Θεῷ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι εἰς τὸν 
αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

ῬΑσ’ 

Τῷ Δαυὶδ, ἱερεμίου. 

ι. ᾿Επὶ τῶν ποταμῶν Βαῤυλῶνος ἐχεῖ ἐχαθίσαμεν, 
χαὶ ἐχλαύσαμεν ἐν τῷ μνησθῆναι ἡμᾶς τῆς Σιών. 

.. ᾿Επὶ ταῖς ἰτέαις ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐχρεμάσαμεν τὰ 
ὄργανα ἡμῶν. 

8, Ὅτι ἐχεῖ ἐπηρώτησαν ἡμᾶς οἵ αἰχμαλωτεύσαν- 
τες ἡμᾶς λόγους ᾧδῶν, χαὶ οἱ ἀπαγαγόντες ἡμᾶς, ὕμινον" 
Ἄσατε ἡμῖν ἐκ τῶν δῶν Σιών. 
4, Πῶς ἄσωμεν τὴν ᾧδὴν Κυρίου ἐπὶ "γῆς ἀλλο-- 

τρίας; 
6. ᾿Εὰν ἐπιλάθωμαί σου, Ἱερουσαλὴμ., ἐπιλησθείη 

ἡ δεξιά μου. 
6. Κολληθείη ἢ γλῶσσά μου τῷ λάρυγγί μου, ἐὰν 

μή σου μνησθῶ, ἐὰν μὴ προανατάξωμαι τὴν Ἵερου- 
σαλὴμ. ὡς ἐν ἀρχῇ τῆς εὐφροσύνης μου. 

7. Μνήσθητι, Κύριε, τῶν υἱῶν ᾿Εδὼμ τὴν ἡμέραν 
Ἱερουσαλήμ: τῶν λεγόντων: Ἐχχενοῦτε, ἐχχενοῦτε 
ἕως τῶν θεμελίων αὐτῇς. 

8. Θυγάτηρ Βαδυλῶνος ἡ ταλαίπωρος" μακάριος ὃς 
ἀνταποδώσει σοι τὸ ἀνταπόδομά σου, ὃ ἀνταπέδωχας 
ἡμῖν. 
τ Ναχάριος ὃς χρατήσει χαὶ ἐδαφιεῖ τὰ γήπιά σου 

πρὸς τὴν πέτραν. 

ῬΑΖ'. 

Ψαλμὸς τῷ Δαυὶδ', ἀγγαίου καὶ Ζαχαρίου. 

Ι. ἘΞ Ρμολο ησομαι σοι, Κύριε, ἐν ὅλη καρδίᾳ μου, 
καὶ ἐναντίον ἀγγέλων ψαλῶ σοι, ὅτι ἤχουσας πάντα 
τὰ ῥήματα τοῦ στόματός μου. 

3. Ἡροςκυνήσω πρὸς ναὸν ἅγιόν σου, καὶ ἐξομολο- 
γήσομαι τῷ ὀνόματί σου, ἐπὶ τῷ ἐλέει σου καὶ τῇ ἀλη»- 
θείᾳ σου" ὅτι ἐμεγάλυνας ἐπὶ πᾶν τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν 
σου. 
᾿.3. Ἐν ἢ ἂν ἡμέρᾳ ἐπιχαλέσωμαί σε, ταχὺ ἐπά- 
χουσόν μου" πολυωρήσεις με ἐν ψυχῇ μου δυνάμει 
σου. 

4. ᾿Ἐξομολογησάσθωσάν σοι, Κύριε, πάντες οἱ βα- 
σιλεῖς τῆς γῆς, ὅτι ἤχουσαν πάντα τὰ ῥήματα τοῦ 

ματός σου. 

ΨΑΛΜ, ΡΛΖ'.. 

19. ϑὅ6οη γοβθῆλ ΑΠΔΟΓΙ ΒΘΘΟΓΏΙΩ, ΦΙΟΉΐΔΙῺ ἰπ δ ΌΪ ΠΩ Ὠιΐ- 
δου οογαΐδ 6]υ8. 

20. ΕΓΟκτοβοηὶ Βδ58η, ΤΖυοηΐδιη ἰὴ 886 Ὁ ἢ ηἰδογίουγάϊα 
ο)08. 

21. Εἰ ἀρ 6}} ἰδγγᾶπη δογιπὶ Ὠφογοάϊἰδίοῃ, συοῃίδῃ ἰῃ 5:- 
οὐ] υμ Ποῦ οογα ἃ ο[ 8. 

22. Ἠφτοα! δίδῃ 15γ86] 86 Ύ0 800, φυοηΐδηῃ ἰῃ βδοου πὶ 
Τη ἰδοῦ οογ ἃ 6] 8. 

23. Ουἷᾶ ἰῃ υ}} }}Π8ἰ6 Ὠοϑίγᾷ σΤηθηλοῦ [υἱΐ πορίγὶ ΠοὨν- 

Ὠ118., (ΠΟΙ ΆΤΩ ἴῃ 586 ΟΌΪ υΓὴ Πιϑογ σοτγαΐᾷ 6}08. 

24. ΕΠ τϑάθῃνῇ η08 ἂὺ ἰηϊπη οἶδ ποϑίγβ, χυθηΐδῃ) ἰῃ 58θοῦ- 
Ἰυπλ πη βογ οογ ἃ ο)ι18. 

25. Ουἱ ἀδί οϑοδηι ΟἹΠΠὶ σαγηΐ, ΖυΟη Δ Π) ἰῃ δροι τὴ μχὶ - 
Βογιοογαΐδ α͵}υ8. 

26. Οοπῇίοηλχίηϊ Π60 ΟΟΙΪ, φυοῃίδῃ) ἰῃ βθρου 1 ταϊϑογίοοσ.- 
ἀἰὰ ε)ι.8. 

ΟΧΧΧΥΙ. 

Τρ21] θανίά, Ζϑγοιηίξ. 

1. ΒΌΡΟΓ Πυτηΐηᾶ ΒΑΡΥ]ΟηΐΘ {16 δϑάϊΐπηυϑ, οἱ ἤΠοτίπηυϑ 
ἄυπι Γορογἀδγοηγγ δίοῃ. 

2. ἴῃ 5850 0.8 ἴῃ τπηρᾶΐο 6}8 ΒαΒρδηἀἰΠγ08 ογζᾶπδ ποϑβίγα. 

3. Οὐυοῃίδῃι 111} ἰπίογγοραυθγυηῇ ἢ08 φαὶ σἀρέϊνος ἄυχο- 
ΓΙᾺ ΠΟΒΎΘΓΒΔ οδηςοογυμι, οἱ ααἱ Δρἀυχογυπί Π08, πγπιηιῃ: 
Οδηΐαίο Π000}18 ἀδ οδηί(ἰοἶβ δίοῃ. 

ά, Ουοπλροᾶο οδηίδὈίπ,118 οδηἰου πὶ Ὠοιμίηὶΐ ἰη ἰδγτὰ δ] ἰθῃδὴὺ 

5. δὶ ΟΠ 8 ἔπόγο (αἱ, ΖοΓιιβδίοπι, ΟὈ]νἰϑοδίαγ ἀδχίγα 
ἴη68. ᾿ 

6. Αἀιδογοδί Ἰηρυδ πιδᾶ (Δ ςἰ δ5 τηδἰβ,, δὶ ὩΟἢ πηθιίηοτο 
ἴαϊ,, 8' ΠΟῚ Ργδοροβ ΓΟ Τογιβδθι βἰοαί ἰῃ ῥγποϊρίο οι "185 
[η628. 

7. Μεοιηρηΐο, δοιηίηο, Π]ίογυτη Ἑάοτα ἰη ἀΐα Φογυβαίδθη: 
φυὶ ἀϊοπηὶ : Εχίπδηϊ6, Ἔχ πδηϊξα ὑϑααδ δὰ Τι πἀδτηρηΐὰ 6}υ8. 

8. ΕΠ] ΒΑΟΥ]Οηΐ5 μπηΐϑεγᾶ : Βοδίαβ χυὶ γοϊ δυοδὶ εἰδὶ τοι 
Ὀυϊίοποι ἰυᾶπι, φιδη) γοί τ θυ ΐδβ(1 πορίϑ. 

9. Βοαίυβ 4] ἰοποθὶ( οἱ }}}ἀδί ρᾶγγῃ]οβ ἰμο8 δὰ ραίγϑῃῃ. 

ΟΧΧΧΥΠ. 

ῬαΔΙΠ.Π 8 ἰρ8] Ἡανίὰ, Αρραὶ οἱ Ζδομιδγίβ, 

1. ΟΟμἤίορον εἰρὶ, Ποπηΐπα, ἰῃ (οἷο ἑογάὰθ 60, Θὲ ΟὐΓΔΠ. 
ΔΗ 6118 Ρ88118π| {, φυοπίδηη δυάίδεϊ οπγηΐα γογθα ογὴβ μοί. 

2. Αἀογαθο δὰ ἰθπαρ πὶ βαποίϊαη) ἴχππ), οἱ οοπῆίθθος 
ΠΟΠΉἢἰ ἴ0., ΒΌΡΟΓΙ Πκίβογοοχάϊα μὰ οἱ γϑγίἰδῖο ἔυδ: φιυοηίδιῃ 
ΤΩΔΡΗΪΠοδδίΪ ΒΌΡΟΓ ΟὨΠ6 ὨοΟΙΏΘῺ δαποίαμη ἰαυ), 

3. 1ῃ φυδουμηαθθ ἀΐθ ἱπυοοδύθγο ἴα, οἰΐο ὁχδιάϊ ζῃδ : 
ΤΩ} ΕἸ Ρ οΔ 018 πη6 ἰῃ δηΐπ)δ πθᾶ υἱγίυ(6 ἔυδ. 

4, Οοπῇίοδηϊυν {{0], Ποπηΐηθ, οπιηθϑ ΓΟδῸ8 ἴσγγδο, 400. 
Ὠἰΐδπη δυάϊογιηΐ ομμηΐα νογὺδ ογἱβ (υΐ. 



ῬΒΑΙΜ. ΟΧΧΧΥΠΙΙ. ᾿ 

5. Καὶ ἀσάτωσαν ἐν ταῖς ὁδοῖς Κυρίου, ὅτι μεγάλη 
ἣ δόξα Κυρίου. Ἂ 

4. Ὅτι ὑψηλὸς Κύριος, καὶ τὰ ταπεινὰ ἐφορᾷ, καὶ 
τὰ ὑψηλὰ ἀπὸ μακρόθεν γινώσχει. 

7. ᾿Εὰν πορευθῶ ἐν μέσῳ θλίψεως, ζήσεις με᾿ ἐπ᾽ 
ὀργὴν ἐχθρῶν μου ἐξέτεινας χεῖράς σου, καὶ ἔσωσέ με 
ἡἣ δεξιά σου. 

8. Κύριε, ἀνταποδώσεις ὑπὲρ ἐμοῦ" Κύριε, τὸ ἔλεός 
σου εἰς τὸν αἰῶνα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου μὴ παρίδῃς. 

ῬΛΔΗ΄. 

Εἰς τὸ τέλος, ψαλμὸς τῷ Δαυίδ, 

ι. Κύριε, ἐδοχίμασάς με, χαὶ ἔγνως με΄ 
4. σὺ ἴον τὴν καθέδραν μου, χαὶ τὴν ἔγερσίν μου" 
3. σὺ συνῆκας τοὺς διαλογισμούς μου ἀπὸ μαχρόθεν, 

τὴν τρίδον μου καὶ τὴν σχοῖνόν μου ἐξιχνίασας, 
4. χαὶ πάσας τὰς δδούς μου προεῖδες, ὅτι οὐχ ἔστι 

λόγος ἄδικος ἐν γλώσσῃ μου. 
5. Ἰδοὺ, Κύριε, σὺ ἔγνως πάντα τὰ ἔσχατα καὶ τὰ 

ἀρχαῖα: σὺ ἔπλασάς με καὶ ἔθηκας ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν χεῖρά 
σου. 

6. ᾿ΕἘθαυμαστώθη ἣ γνῶσίς σου ἐξ ἐμοῦ, ἐχραταιώθη. 
οὗ μὴ δύνωμαι πρὸς αὐτήν. 

η. Ποῦ πορευθῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός σου, καὶ ἀπὸ 
τοῦ προςώπου σου ποῦ φύγω; 

8. Ἐὰν ἀναθῶ εἰς τὸν οὐρανὸν, σὺ ἐχεῖ εἶ ἐὰν κα- 
ταθῶ εἰς τὸν ἄδην, πάρει. 

9. Ἐὰν ἀναλάθω εἰ πτέρυγάς μου κατ᾽ ὄρθρον, χαὶ 
χατασχηνώσω εἷς τὰ ἔσχατα τῆς θαλάσσης; 

ῖο. χαὶ γὰρ ἐχεῖ ἣ χείρ σου ὁδηγήσει με, χαὶ χα- 
θέξει με ἢ δεξιά σου. 

τι. Καὶ εἶπα" Ἄρα σχότος καταπατήσει με, χαὶ νὺξ 
φωτισμὸς ἐν τῇ τρυφῇ μου. 

12. Ὅτι σχότος οὐ σχοτισθήσεται ἀπὸ σοῦ, καὶ νὺξ 
ὡς ἡμέρα ἰισθήσεται " ὡς τὸ σχότος αὐτῆς, οὕτω 
χαὶ ἐν" τῆς. 

3. Ὅτι σὺ ἐχτήσω τοὺς νεφρούς μου, Κύριε" ἀν-- 
τελάδου μου ἐχ γαστρὸς μητρός μου. 

14. Ἐξομολογήσομαί σοι ὅτι φοδερῶς ἐθαυμαστώ- 
θης᾽ θαυμάσια τὰ ἔργα σου, καὶ ἧ ψυχή μου γινώσχει 
σφόδρα. 

15. Οὐχ ἐχρύδη τὸ ὀστοῦν μου ἀπὸ σοῦ ὃ ἐποίησας 
ἐν χρυφῇ, καὶ ἡ ὑπόστασίς μου ἐν τοῖς χατωτάτω τῆς 

ς. 
ϑ Ἀχατέργαστόν μου εἶδον οἱ ὀφθαλμοί σον, χαὶ 
ἐπὶ τὸ βιόλίον σου πάντες γραφήσονται. Ἡμέρας πλα- 
σθήσονται χαὶ οὐθεὶς ἐν αὐτοῖς. 

17. Ἐμοὶ δὲ λίαν ἐτιμήθησαν οἵ φίλοι σου, ὃ Θεός" 
λίαν ἐχραταιώθησαν αἱ ἀρχαὶ αὐτῶν. 

18. ᾿Εξαριθμήφμαι αὐτοὺς καὶ ὁπὲρ ἄμμον πλη- 
θυνθήδονται" ἐξηγέρθην, καὶ ἔτι εἰμὶ μετὰ σοῦ. 

19. ᾿Ἑὰν ἀποχτείνης ἁμαρτωλοὺς, ὃ Θεός: ἄνδρες 
αἱμάτων, ἐχχλίνατε ἀπ᾽ ἐμοῦ. 

40. Ὅτι ἐρεῖς εἰς διαλαχισμόν " Λήψονται εἰς ματαιό- 
τῆτα τὰς πόλεις σου. 

αι. Οὐχὶ τοὺς μισοῦντάς σε, Κύριε, ἐμίσησα, καὶ 
ἐπὶ τοὺς ἐχθρούς σου ἐξετηκόμην ; 

“5. 'Γέλειον μῖσος ἐμίσουν αὐτοὺς, εἰς ἐχθροὺς ἐγέ- 
νοντό μοι. 

γετῦβ ΤΕΒΤΑΝΕΝΤΥΟΝ. -- ἴΠ. 
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5. Εἰ οδηίοηϊ ἰη Υἱ8 Ὠοπμἰηΐ, ψιοηίδπιὶ πλδζηδ οδἱ ρ᾽οτίδ 
Ῥοιηϊηί. 

6. Ουοῃίδπηι ὀχοοῖβυ8 Ὠοιλίηυϑ, δὲ ὨυΠ}}}}8 τγοϑρίοὶξ, οἱ 

Θχοοίβ8 ἃ ἰἸοηρα οορῃοδβοίί. 

7. 81 δι θυ Α ΓΟ ἰὴ πηράϊο ἐγ θυ δι μιὶϑ, Υἱνὶβοδ 8 π)6 : 

ΒΆΡΕΙ ἰγᾶπι ἰῃἸ ΠΙ ΟΓῸ ἢ) ΓΘΟΓΆῺ, Θχίθ 511 Π2Δηι.8 ἰυδ8, οἱ 
ΒΆΪΥυἢ Π16 δοὶξ ἀοσχίογδ ἐπ. 

8. Ὠοπηίηθ, ΓοίΓ 0168 ΡΓῸ Π16 : ΠΟΠκΐπΘ, Π) βογ οογὰ δᾶ ἰἰἃ 
ἴῃ βδϑου  υηϊ : Ορογᾶ τηδηυυπι ἐπάγη η6 ἀαϑρίοδ8. 

ΟΧΧΧΥΊΠ. 

Ϊη ἤπρϑιη, ῃ58|π)ὺ5 ἰρ5ὶ Ὠανία. 

1. Ῥοιμίηθ, ργοθδ8[1 Πη6, οἴ σορμον δ! Π16 : 
2. ἴὰ οοξηον ϑιὶ δϑοβϑίθοῃθηχ πῆθᾶπι|, δὲ Γοβυγγθοϊ θη) 

Πγθδ} : 
3. ἴὰ ἰηι6]16χὶβιῖ οορὶ ἐδ 0068 Ἰπθὰβ ἀρ Ἰοῆϑζα, δοηλ ἰδη) 

γϑδιῃ οἱ (υπίου 1 πηθι ἰην πε μαϑὶ, 

4, οἱ ΟΠΊΏΘΒ Υἱδβ τὩ088 ργοου ϊοῖΐ, αυΐὰ ΠΟῊ Θεΐ ΒΘΓΠΏΟ 
ἰηὐυϑίυβ ἰη Προ Πγθᾶ. 

δ. Εοοδ, οιηΐπα, ἰὰ ΘΟφῃοΥ 811 οπιηΐα που βϑἰηηδ οἱ δηιὶ- 
4υὰἃ : ἴα (ογηγαϑϊ τη6 Θἱ ροδυϊδίϊ ΒΌΡΘΓ [26 ΤηΔηυ) [0.8 Π|. 

6. ΜΙγ βοδίδ οδί βοϊθηιία ἰυἃ ὁχ 26, ἱῃναϊυἷ, ὨΟΏ ροίοῸ 
δὰ {Π|Δῃ}. 

7. Θυο ἰθὸ 8 δρίγίίυ ἴυο, οἵ 400 ἃ (δε ἴδ [υρίδηι ἡ 

8. 51] δϑορηάοο ἰῇ οοϊυηι, ἰὰ ΕΠΠ16 68 : ὶ ἀδβοθηάθο ἰῃ 
ἰηἰογηση), 8.168. 

9. 5ὶ γϑεϊρίδιη βθῃῆῃδϑ ἢγ)685 ἀϊΐαου]ο, οἱ ΒΑὈΠ ΔΎΘΓΟ ἰῃ ὃχ- 
ἘΓΟΙλΙβ5 Πηδγὶβ, 

10. πδχὴ οἵ ἰδὲ πηδησ8 ἰυἃ ἀράποοί τη6,͵ οἵ ἰΘη6 Ὁ Πη6 ἀθχ- 

ἰογὰ ἰπ8. 

11. Εἰ ἀϊχὶ : Ἐογϑίίδη ἰθηδῦγϑο οοηου δ ηΐ Π16., οἱ ὩῸΧ 
᾿Πππλϊπδῖϊο ἰῃ ἀ6110}18 πη68. 

12. Ουοῃίδηη ΘΟ Ὀγδο Ὠ0Ὼ ΟὈ ΟΠΟὨγδ))υηίυ ἃ ἰ6, οἵ πΟχ 

βἰουϊ ἀΐοβ ἡ τα αν : δἰοαΐ ἰομοῦγα οὐδ, ἰδ οἱ Ἰυτηθῃ 

6]υ5. 
13. Ουοηίδηχ ἴῃ ροδϑοά 51] γθηθϑ Πη608, Ὠοιηΐῃδ : 8ι.806- 

οἶβιϊ πὸ ἀθ υἱδγοὸ τρί" 18 ΤΩΘδ. 
14. σομίορον (ἰπΐ φυοπίδπη ἰΟΥΥ ὉΠ ΠΟΥ τ γ ἥδ 118 68 : 

μιϊγα Πα ορογὰ (υδ, εἰ δηΐπ)ᾶ πηρὰ σορποβοὶξ υ8]ὰ 6. 

15. Νοη οϑί δυβοοηάίυπ ὁ8 ΠΙΘΌΠ. ἃ [6 φιοὰ (δοἰδίϊ ἰηῃ 
δυβοοπάϊῖο, οἱ βυνδίδηϊία πγηθᾶ ἰη ἰηβη)8 (6 γτδ. 

16. Ιπορεογαίαπι τηουτὰ υἱάογαηΐ ΟΟὨ}} (αἱ, οἱ ἰῃ ᾿ἶρτγο ἴυο 
ΟΙΏΠΟΒ δου ροηίυγ. ὨΪ65 (Οὐτδυηίαγ οἱ ΠΘΙΟ ἴῃ οἷβ. 

17. ΜΙΝπῚ δυΐοτῃ νἀ]ὰθ Ὠομουβοδι δυηὶ δηίοεὶ ἰυἱ, Ὠθυ8 : 

γαϊάο εοηί(οτγίδι! βυηὶ Ὀγίπεὶραῖ.8 ΘΟΓΌΏ,. 

18. ΤὐπυπιογΆ ΡΟ 608 οἱ ΒΌΡΕΓ ἄγεπᾶπ) πη} Πρ} οδ᾿μπίων : 
ὀχβυτγτοχὶ, οἱ δι} β0π| ἰΘΟΌΓΩ. 

19. 5ἱ οοοἰἀογί8, Πδυ8, ροοσδίογαβ : Υἱγὶ δδηρσιίπυπι. ἀ6- 

οἸϊπαία ἃ Πη6. 
20. Ουοηίδπι ἀΐς68 ἰῃ οοσίἰδίίοῃα : Αὐσοἰμίοηϊ ἰπ γδηϊδίο 

οἰγ 4165 8.83. 
41. Νοπης 608 ΄υΐ οἀογδηΐ ἰδ, Ὠοπιίηθ, οὐΐο ᾿ᾶδυΐ, οἱ 

βυρογ ἐπίπλου ἰυ08 (ΔΌΟΘΟΘΌΔΠῚ ἢ 
42. Ῥοτγίοοίο οἀΐο οἄδγδπι ἱ|108, ἰπἰπνὶοἱὶ Δο[ἱ βδυηΐ τη. 
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43. Δοχίμασόν με, ὁ Θεὸς, καὶ γνῶθι τὴν καρδίαν 
μου" ἔτασόν ἐν καὶ γνῶθι τὰς τρίδους μου. 

44. Καὶ ἴδε εἰ ὁδὸς ἀνομίας ἐν ἐμοὶ, καὶ ὁδήγησόν 
με ἐν ὁδῷ αἰωνίᾳ. 

ῬΑΘ'. 

ι. Ἑὶς τὸ τέλος, τῷ Δαυὶδ ψαλμός. 

.. Ἐξελοῦ με, Κύριε, ἐξ ἀνθρώπου πονηροῦ, ἀπὸ 
ἀνδρὸς ἀδίχου ῥῦσαί με. 

8. Οἵτινες ἐλογίσαντο ἀδικίας ἐν καρδία, ὅλην τὴν 
ἡμέραν παρετάσσοντο πολέμους. 

4. Ἠχόνησαν γλῶσσαν αὐτῶν ὡςεὶ ὄφεως, ἰὸς ἀσπί- 
δων ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν. Διάψαλμα. 

6. Φύλαξόν με, Κύριε, ἐχ ἐκὰε ἁμαρτωλοῦ, ἀπὸ 
ἀνθρώπων ἀδίκων ἐξελοῦ με. Οἵτινες ἐλογίσαντο τοῦ 
δποσχελίσαι τὰ διαδήματά μου" 

6. ὀδτς και ὁπερήφανοι παγίδα μοι, καὶ σχοινία διέ- 
τειναν παγίδας τοῖς ποσί μου, ἐχόμενα τρίόου σχάνδα - 
λον ἔϑεντό μοι. Διάψαλμα. 
. Εἶπα τῷ Κυρίῳ Θεός μου εἶ σύ" ἐνώτισαι, Κύ-- 

ριε, τὴν φωνὴν τῆς δεήσέως μου. 
8. Κύριε, Κύριε, δύναμις τῆς σωτηρίας μου, ἐπε- 

σχίασας ἐπὶ τὴν χεφαλήν μου ἐν ἡμέρα πολέμου. 
9. Μὴ πδρατος με, Κύριε, ἀπὸ τῆς ἐπιθυμίας μου 

ἁμαρτωλῷ - διελογίσαντο κατ᾽ ἐμοῦ, μὴ ἐγκαταλίπῃς 
με, μήποτε ὑψωθῶσιν. Διάψαλμα. 

10. Ἢ χεφαλὴ τοῦ χυχλώματος αὐτῶν, χόπος τῶν 
χειλέων αὐτῶν καλύψει αὐτούς. 

ι. (ἢ Πεσοῦνται ἐπ᾽ αὐτοὺς ἄνθραχες πυρὸς ἐπὶ 
τῆς γῆς, χαὶ χαταδαλεῖς αὐτοὺς ἐν ταλαιπωρίαις, οὐ 
μὴ ὑποστῶσιν. 

1.. Ἀνὴρ γλωσσώδης οὐ χατευθυνθήσεται ἐπὶ τῆς 
γῆς" ἄνδρα ἄδιχον καχὰ θηρεύσει εἰς καταφθοράν. 

13. "Εγνων ὅτι ποιήσει Ἰζύριος τὴν χρίσιν τοῦ πτω- 
χοῦ, καὶ τὴν δίκην τῶν πενήτων. 

ι4. Πλὴν δίχαιοι ἐξομολογήσονται τῷ ὀνόματί σου, 
χατοιχήσουσιν εὐθεῖς σὺν τῷ προζςώπῳ σου. 

ῬΜ'. 

Ψαλμὸς τῷ Δαυίδ, 

ι. Κύριε, ἐκέχραξα πρὸς σὲ, εἰςάχουσόν μου" πρόσ- 
γες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεως μου, ἐν τῷ χεχραγέναι με 
π : 

Ἁ. Κατευθυνθήτω ἣ προςευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώ- 
πιόν σου" ἔπαρσις τῶν χεῖρ μου θυσία ἑσπερινή. 

8. Θοῦ, Κύριε, ὑμῶν» ν τῷ στόματί μου, χαὶ θύ- 
ρᾶν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου. 

4. Μὰ ἐχχλίνης τὴν χαρδίαν μου εἷς λόγους πονη- 
ρίας, τοῦ προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις, σὺν 
ἀνθρώποις ἐργαζομένοις τὴν ἀνομίαν, καὶ οὐ μὴ συν- 
δοιάσὼ μετὰ τῶν ἐχλεκτῶν αὐτῶν. 

δ. Παιδεύσει με δίκαιος ἐν ἐλέει χαὶ ἐλέγξει με, 
ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανάτω τὴν χεφαλήν μου. 
Ὅτι ἔτι ὑαν προςευχή μου ἐν ταῖς εὐλοξίαις αὐτῶν. 

6. Κατεπόθησαν ἐχόμενα πέτρας οἷ χραταιοὶ αὐτῶν. 
᾿ἈΑχούσονται τὰ ῥήματά μου ὅτι ἡδύνθησαν. 

(5) 11. Πεσοῦνται ἐπ᾽ αὐτοὺς ἄνθρακες" ἐν πυρὶ χαταδα- 
λεῖς αὐτούς" ἐν ταλαιπωρίαις οὐ μὴ ὑποστῶσιν. (Α161. 

ΨΑΛΜΝ. ΡΜ'. 

23. ΡγΟθα δ, θυ, οἱ Θορηοθοθ ΟΟΥ Πηρυϊ : δεσζυΐδγο 
Ιὴ6, οἱ ΘΟβΠΟ506 Β6Ιη [88 Π)688. 

24. Ἐϊ Υἱὰδ κἱ Υἱδ ἰηϊχυϊίδι} 8 ἰῃ πη6 68, οἱ ἀδάυς πιδ ἰὼ 
Υἱδ δοίθγῃδ. 

ΟΧΧΧΙΧ. 

1. Ι δηστῃ, ἱρεὶ θαυϊὰ ρεδὶπηυ. 

2. ἘΧΙΠΊ6 πΠ|6, Ὀοιηΐηα, δῦ Ποπλπα πηδ ΐσηο, ἃ Υἱγὸ ἰῃ- 
]υδίο 6γ6 ΠΊ6. 

3. Ουἱ οορίδνογιηίΐ ἱπ᾽ υ8{{π|1858 ἴῃ οογάθ, (οἱ ἀΐο οομδίϊ- 
ἰυοδδηΐ ρτε δ. 

4, Αουόγυηΐ ᾿ἰησυδηι δυδίη βἰουϊ βογροηι8, ὙΘΩΘΏΙ πὶ 
δϑρίάυπι 50} [Δ 018 Θογυπι. διαρμεαίηια. 

5. Ουπίοαϊ 6, Ὠοπιίηθ, ἀθ τηδῆυ ρδοοδίουίβ, δ Ὠοπιΐ- 
ὨθῈ8 ἰη͵υϑι18. ὁγὰ πιὸ. Ουἱ οορ δνογυπὶ βυρρίδηίδεγο ζγ63- 
8118 Π16ΟΒ : 

6. δόοβοοπάογυηΐ δΌρογὶ ἰδχυου πῃ, οἱ (68 Θχίδη- 
ἀδγυηΐϊ Ιδαυδοβ ρμοάϊθυϑ τηδὶβ, ἠαχίδ βοπϊίδην βοδῃάδιυπὶ 
Ροϑυογυηΐ εἰπὶ. δίαρεαίπια. 

7. ὈΪΧὶ Βοιμηίπο : Ὠοὺυδ ΤὩΘ8 68 ἴ : δυγίθιβ ρογοίρο, 
Ὠοιηίπα, γοοθῖι ἀδργθοδίϊοῃ δ Πγ686. 

8. Ὠοιηίπε, Βοηλίπο, υἱγίυβ 8818 τηθδθ, οδυμπιδγαβί ὶ 
ΒΌΡΕΟΣ οδραϊ τηθυη) ἰη ἀἷο Ὀ6]. 

9. Νὰ (γδάδβ ἴηθ, Ὀοηλίπα, ἃ ἀορϑίἀθγίο π|ὸὺ ρδοοδίοσί : 
οορὶδνογιηῖ δαυθγϑιβ Π|6, Ὧ6 ἀδγοιηχυ85 π|δ, βοχυδηὰο 
οχαϊθηίυν. δαρΞβαίπηια. 

10. σδρυὶ οἰγουϊυ8 δογπη, ἰδοῦ ᾿δὈΪοΓΌΠ ἰρδογΌπ) 
ορογίοϊ 608. 

11. Οδάδθῃΐ δυρδγ 608 ΟΔγθΟἢ 65 ἱμηΐδ ἰη ἴετγα, οἱ (6 65 
6086 ἰῃ πικίβογὶϊθ, πο διιδίϑίθηϊ. 

12. Ὑἱνγ ᾿ἰησυοδυβ ἤρη ἀἰτγισοίγ δίροῦ ἰθγταμ : Υἱγῦπι 
ἰηαδίυπι πιλ18 Ὑθηδθυηίον ἰῃ ἰηἰοε(υπ|. 

13. Οορπουὶ ᾳυΐδ (Δείοί ΠὨοπιίηυδβ ᾿υάϊοίυμ ἱπορὶβ, οἱ 
οδύβδηι ρδυρογιη). 

14, Ὑογαμδηηθη 7ι.5{] οΟΒ ΠΟΥ Ὠοιἰῃὶ ἴ00, ἱμ να νὲ- 
ἰἀθυηὶ χοοῖΐ οὐ νυ ἴυο. ᾿ 

ΟΧΙ,. 

Ῥκβδιηῦυ5 Ὠαν ά. 

1. Ῥοπηΐηα, οἰδηιδνΐ δά ἰ6., δχϑιιὰΐ π|8 
ἀορτοοδί οηΐβ θδθ, οὐ ΟἸΔΙΏΔΥΘΙΟ δὰ ἴδ. 

: ἰηἰαηάα γτοχὶ 

4. Ὠἰγίσδίυνγ ογαῖϊο πηθᾶ βίου! ἱποθηβυῖῃ ἰῃ οοηβρδοία ἴυο : 
οἰανδῖίο πηδπυυπὶ τηοᾶγυπὶ βδογί βου Ὑθϑρογίηυηι. 

83. Ρομα, δοιιίπα, ουδίοαϊδηι ογὶ πιθο, οἱ οδίίυπι αἷγ- 

ουπηβίδη(ἰδ5 οἶγοδ Ἰαἷδ πηθᾶ. 
4, Νὼἧ ἀδοϊηθβ οογ πηοῦπὴ ἰῃ τ γδα τΔ} 1185, δὰ ὀχευβδη- 

ἀδβ οχουβδίομοϑ ἰῃ ροςοδῖϊβ, οὔτ ΟΠ 8 Ορογδηιιβ 
ἰηἰφυ ίίοπι, οἱ ἤοῃ Ομ ηΐοδ θο οἸπὶ οἰ ο 18 ουγαπι. 

56. Οογτίρίοι τὸ ᾿υδίυβ ἰῃ πηκϊδογοογάΐδ οἱ ἀγβυοὶ πιὸ, 
οἰδιιηλ δαίΐίθηι ροοσδίογί 8 ἤοῃ ἱπηρίησυοδῖ σδρυΐ πηϑιπὶ. Ουο- 
πΐδιη δάϊνυς οἱ ογαιἑο θᾶ ἰῃ Ὀοπορ  δοὶ 8 ΘΟΓΌΠῚ. 

6. ΑΒϑοτγρῖϊ βυπὶ ἰυχία ραίγαπι ροίοηίδβ θογαηι. Αὐάϊεδηϊ 

γ ΓΌ8 πῆρᾶ συομίδιη ἀυϊομοτιηῖ. 

11. σδάδηξ δι ρον δοαὲ οδυθορρδ : ἰῃ ἰρηοῖα ἀοίίοίο8 δοδ : ἰῃ 
τη ϑογ 5 ἤθη δυ πἰπίοηϊ. : 



ῬΘΑΙΜ. 

7. Ὡςεὶ πάχος γῆς διεῤῥάγη ἐπὶ τῆς γῆς, διεσχορ- 
κίσθη τὰ ὀστᾶ ἡμῶν παρὰ τὸν ἄδην. 

8. Ὅτι πρὸς σὲ, Κύριε, Κύριε, οἱ ὀφθαλμοί μου ἐπὶ 
σοὶ ἤλπισα, μὴ ἀντανέλῃς τὴν ψυχήν μου. 

9. Φύλαξόν με ἀπὸ παγίδος Ἧ συνεστήσαντό μοι, 
καὶ ἀπὸ σκανδάλων τῶν ἐργαζομένων τὴν ἀνομίαν. 

10. Πεσοῦνται ἐν ἀμφιθλήστρῳ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ, 
καταμόνας εἰμὶ ἐγὼ ἕως οὗ ἂν παρέλθω. 

ῬΜΑ΄. 

1. Συνέσεως τῷ Δαυὶδ, ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τῷ σπυλαίῳ, 
προςευχή. . 

4. Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐχέχραξα, φωνῇ μου πρὸς 
Κύριον ἐδεήθην. 

8. Ἐχχεῶ ἐναντίον αὐτοῦ τὴν δέησίν μου, τὴν θλῖ- 
ψιν μου ἐνώπιον αὐτοῦ ἀπαγγελῶ. ᾿ 

4. Ἔν τῷ ἐχλείπειν ἐξ ἐμοῦ τὸ πνεῦμά μου, καὶ σὺ 
ἔγνως τὰς τρίδους μου. Ἔν ὁδῷ ταύτῃ ἧ ἐπορευόμην, 
ἔχρυψαν παγίδα μοι. 

6. Κατενόουν εἷς τὰ δεξιὰ χαὶ ἐπέδλεπον, ὅτι οὐχ ἦν 
ὃ ἐπιγινώσχων με. Ἀπώλετο φυγὴ ἀπ᾽ ἐμοῦ, καὶ οὐχ 
ἔστιν ὁ ἐχζητῶν τὴν ψυχήν μου. 

6. Πρὸς σὲ, Κύριε, ἐκέχραξα, καὶ εἶπα Σὺ εἶ ἢ 
ἕλπίς μου, μερίς μοῦ ἐν ἢ ζώντων. 

7. ΠΙρόσχες πρὸς τὴν δέησίν μου, ὅτι ἐταπεινώθην 
δρα᾿ ῥῦσαί με ἐκ τῶν χαταδιωχόντων με, ὅτι 

ἐχραταιώθησαν ὑπὲρ ἐμέ. 
8. Ἐξάγαγε ἐχ φυλαχῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξο- 

ρα αμην τῷ ὀνόματί σου, Κύριε" ἐμὲ ὑπομενοῦσι. 
ίχαιοι ἕως οὗ ἀνταποδῷς μοι. 

ῬΜΒ'΄. 

Ῥαλμὸς τῷ Δαυΐδ', ὅτε αὐτὸν ὁ υἱὸς κατεδιώχει. 

ι. Κύριε, εἰςάχουσον τῆς προςευχῇς μου, ἐνώτισαι 
τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου, ἐπάχουσόν μου ἐν 
τῇ δικαιοσύνη σου" 

ἃ. χαὶ μὴ εἰςέλθης εἰς χρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου, 
ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν. 

4. Ὅτι χατεδίωξεν ὃ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου, ἐτα- 
πείνωσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ζωήν μου’ ἐχάθισέ με ἐν 
σχοτεινοῖς ὡς νεχροὺς αἰῶνος, 

(. καὶ ἠχηδίασεν ἐπ᾿ ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου, ἐν ἐμοὶ 
ἐταράχθη ἧ χαρδία μου. 

6. Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, καὶ ἐμελέτησα ἐν 
πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμε- 

ν. 
6. Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου,. ἢ ψυχή μου 

ὡς γὴ ἄνυδρός σοι. Διάψαλμα. 
η. Ταχὺ εἰςάχουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά 

μου μὴ ἀποστρέψῃς τ α χρνύηα σου ἀπ᾽ ἐμοῦ, καὶ 
ὁμοιωθήσομαι τοῖς χαταδαίνουσιν εἰς λάχχον. 

8. Ἀχουστὸν ποίησόν μοι τοπρωΐ τὸ ἔλεός σου, ὅτι 
ἐπὶ σοὶ ἤλπισα" γνώρισόν μοι, Κύριε, δδὸν ἐν ἧ πο- 
ρεύσομαι, ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν ψυχήν μου. 

9. Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μον, Κύριε, ὅτι πρὸς 
σὲ χατέφυγον. ' 
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7. δἰουϊ ογδϑϑίίυἂο (ογγο ἀἰγυρίδ οδί βυρογ (ογγᾶπι, αἷ5- 
βίραϊδ ϑυηΐ οβ88 ποβίγᾶὰ 860 18 ἐμίγη θη}. 

8. Ουοπίδη) δὰ ἰ6, Ποπ ίπα, Ποπηΐπα, ΟΟὐ] πηϑὶ : ἰῃ ἴθ 
ΒΡΟΓΑΥΪ, Π6 δυίΐίογδϑ δἰ Π)Δ 1 ΠΘΔΠη. 

9. Ουδίοὐΐ π6 ἃ ἸδΔ4α060 φαθραι βίδα ογαπὶ μι ἱ, οἱ ἃ βόδι» 
ἀ 8115 ορογδηζίαπ) ἰηἰυ!δίθη,. 

10. Οδάδηὶ ἰῃ σοιίδου!ὸ οἷυ8 ρϑούδίογεβ, δβίἰησυϊαγί(οῦ 
βχ ὁ00 ἀοῃοὸ ἰγδηϑθδη). 

ΟΧΙ,. ; 

Ι. Τηϊο]]!δοΐα8 ἱρδὶ θαυ, ουπὶ 6δββϑοί ἰῇ δροϊαηοδ, ογδέίο. 

2. οοδ τηθ68 δὰ Ποπιίηυπι)ι Οἰδπιαυὶ, γοοδ πιοᾶ δὰ Ὠομιί- 
πὶ ἀοργοοδίυβ Βαϊ. 

3. ΕΠυηδαπν δηΐθ οἰπὶ ργθοοπὶ Ὡγϑᾶῃ, ἐγ δυϊδίίοποπι 
ἸΏΘΔΠ ἰῃ Θοηϑροοία 6}118 Δηπυη[ί 00. 

ά͵, Ἰῃ ἀοἢβοίδηαο 6χ τὸ βρί γιὰ θυ, οἱ ἰὰ οορσηογυίϑιὶ 
ΒΟΙΔ 25 π688. [η Υἱὰ ἢδὲ 4υὺ8 διῃδυϊδῦδη), δυδοοηάογυηΐ 
ἰφαύδυπὶ τ ἰ ἐὶ. 

5. Οοπβίἀογαθαπ) δὰ ἀοχίοθγδιῃ οἱ νἱάθρᾶπι, φυΐα ποῆ ογαί 
4υΐ οορποϑβοογοῖ τη6. ῬΟΓΙ ἰυρα ἃ πη|6, οἱ ποη 65. ααΐ τοχιυΐ- 
Γἂΐ δηϊπ)8Πη ῃηθδ. ἡ 

6. Αἀ (ες, Βομιίηθ, οἰδηιανὶ, οἱ αἰχὶ : Τὶ 658. 8068 Ιη68, 
Ρογίΐο πγδᾶ ἰῃ ἰογτὰ υἱυϑη 0}. 

7. Ἰηϊθηδ δὰ ἀσργθοδίϊοῃθιη τθϑῃ), ζΤυΐᾶ Ὠυπ δι. 
ΒΌΠῚ ἰπικΐϑ : ΟΥῸ 6 Π16 ἃ ροΓΒΟαΌΘΏΓΠ 05 [6, 4ΟΠ 8) ΟΟΙΓΟ- 
Βογϑί! βυηΐ βυροΓ πι6. : 

8. Ἑάυς ἀδ ουβίοἀϊδ δηϊπηδη) Ὠγθ8η), υἱ οοπῆιοδίυγ ἢ0- 

ταΐηὶ ἴθ, οχΐῃὸ : Π26 ΒΒ πορθυηὶ [081 φυοδάυδβααυο γοίτὶ- 
Βδ8 τΐπ. 

ΟΧΠΙΙΙ.. 

Ῥβδιυβ [μβὶ Ῥανίὰ, φυδηᾶο οὐπιὶ Η}18 ρογβοαυθ δία. 

1. Ἡομηΐπα, ὀχδυὰϊ οὐγδίϊ θη τθδ 1, δυγίθυ8 ρογοὶρα 
ῥγϑοδῖ πιθϑίὴ ἰη γογί[δῖο ἔθ, ὀχδπὰϊ π|6 ἰῃ ἰυἃ ᾿8{{{|8-: 

4. οἱ Ὡοῃ ἰπίγο8 ἕἰῃ [υἀϊοίυπη οὐ βόγγο ἰιο, ΄υΐᾶ ΠΟη 
᾿υδεβοροί ιν ἰῃ σοηδροδοία ἴθ οἴμηΐβ Υἱγθηβ. 

3.. Ουοπίδηι ρογεθουίυ 8 68 ἰηἰπηΐου8 δηΐπιδη Ἰηθδηι, ἢι- 
ταὶ αν ἰῃ ἰόγτδη Υἱΐδιη πηθϑτ : ΟΟἸ] σαν Ϊξ τὴη6 ἰη ἰθηΘΌγο- 
δἰβ βίουϊ πιογίυο8 8200}, 

4, οἱ δηχίδίυβ ὁ8[ Β0Ρ6Γ Π)6 Βρί γί ἴ0}8 Π6 8, ἰῃ π|6 ἰυγδᾶ- 
ἰυπ| 8. ΟΟΥ ΠΟ. 

5. Μαιμογδίυβ βυπὶ ἀϊοτυ δηϊαυογυῃ), οἱ τηρὰ δέ} 
ΒΌΠῚ ἰῃ οἸηηΐθιι8 Ορογίθυδ ἔυἷ8, ἰη (ΔοίυΓ18 ΠηΔη υ ἰυάτυπι 
ΤΟ Δ ΡΑΓ. 

6. Εχρδηὰϊΐ πιδῆι}8 πηθᾶ8 δὰ ἴδ, δηϊ)ᾶ πηοᾶ δἰουΐ ἰογγὰ 
δἷπο δ]αυδ {{0|. δίαρβαΐίηια. : 

7. Οἴἴο ὀχαυάΐ τγδ, οϊωίηο, ἀδίδοί( δρί γι υ8 Πηθὰ8 : Π6 
ΔΥΟΓίΔ8 ἴδοοΠ ἰυὰπι ἃ πη6, Οἱ δἰ ῃ}}}}8 6ΥῸ Φαβϑοδηθπ ἐἴπ18 ἰῃ 
Ἰδοῦ. 

8. Αυάϊΐδιι ἴδο τ! τηᾶπο πϊβογοοτ ἀδη) ἰυδῆ), 4υΐᾶ ἰῃ 
(6 βρεγανὶ : ποΐδιῃ ἴδο πη, Πογηΐπθ, υἱδῆλ ἰῃ αυᾶἃ διηθυ- 
ἰϑι, συοῃίδτῃ δὰ (6 ᾿αναν! ΔηϊΠηΔΠ) 6 ΔΠ). 

9. Εχίῃθ τη6 ἀξ ἰηἰπ)!οὶβ πιοεὶβ, Ὠομπηηθ, αυΐα δὰ ἰ6 ὁοη- 

[υὶ. 

13. 
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ιο, Δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι Θεός 
μου εἶ σύ’ τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν τῇ 
εὐθεία. 

1). ἽἝνεχα τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, ἐν 
τῇ δικαιοσύνη σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου. 

ι8. Καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς 
μου, χαὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίδοντας τὴν ψυχήν 
μου, ὅτι δοῦλός σου εἰμὶ ἐγώ. 

ῬΜΓ΄. 

Τῷ Δαυὶδ πρὸς τὸν Γολιάδ, 

τι. Εὐλογητὸς Κύριος ὃ Θεός μου ὃ διδάσχων τὰς χεῖ- 
ρᾶς μου εἰς παράταξιν, τοὺς δαχτύλους μου εἰς πόλε-- 

4. "Ελεός μου χαὶ χαταφυγή μου, ἀντιλήπτωρ μου 
χαὶ ῥύστης μου. κὸν τ ξοὴ δὴ μου χαὶ ἐπ᾽ αὐτῷ ἥἤλ- 
πισα, ὃ ὑποτάσσων τὸν λαόν μου ὑπ᾽ ἐμέ. 

8. Κύριε, τί ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι ἐγνώσθης αὐτῷ, ἢ 
υἱὸς ἀνθρώπου ὅτι λογίζη αὐτόν: 

4. Ἄνθρωπος ματαιότητι ὡμοιώθη, αἱ ἡμέραι αὐ- 
τοῦ ὡςεὶ σχιὰ παράγουσι. 

6. Κύριε, χλῖνον οὐρανούς σου χαὶ χατάδηθι, ἅψαι 
τῶν ὀρέων χαὶ χαπνισθήσονται. 

6. Ἄστραψον ἀστραπὴν χαὶ σχορπιεῖς αὐτοὺς, ἐξα- 
πόστειλον τὰ βέλη σου χαὶ συνταράξεις αὐτούς. 

7. ᾿Εξαπόστειλον τὴν χεῖρά σου ἐξ ὕψους, ἐξελοῦ με 
χαὶ ῥῦσαί με ἐξ ὑδάτων Κοχλῶν, ἐχ χειρὸς υἱῶν ἀλλο- 
τρίων. 

8. Ὧν τὸ στόμα ἐλάλησε ματαιότητα, χαὶ ἡ δεξιὰ 
αὐτῶν δεξιὰ ἀδιχίας. ᾿ 

ὃ. Ὁ Θεὸς, ᾧδὴν χαινὴν ἄσομαί σοι, ἐν ψαλτηρίῳ 
δεκαχόρδῳ ψαλῶ σοι. 

10θ. Τῷ διδόντι τὴν σωτηρίαν τοῖς βασιλεῦσι, τῷ 
λυτρουμένῳ Δαυὶδ τὸν δοῦλον αὐτοῦ ἐχ ῥομφαίας πονη- 
ἃς. 
᾿ "1. Ῥῦσαί με χαὶ ἐξελοῦ με ἐχ χειρὸς υἱῶγ ἀλλο-- 
τρίων, ὧν τὸ στόμα ἔλάλησε ματαιότητα, χαὶ ἡ δεξιὰ 
αὐτῶν δεξιά ἀδιχίας. 

125. Ὧν οἱ υἱοὶ ὡς νεόφυτα ἱδρυμένα ἐν τῇ νεότητι 
αὐτῶν" αἱ θυγατέρες αὐτῶν χεχαλλωπισμέναι, περιχε-- 
χοσμημέναι ὡς ὁμοίωμα ναοῦ. 

18, 'Γὰ ταμεῖα αὐτῶν πλήρη, ἐξερευγόμενα ἐχ τού- 
του εἰς τοῦτο. Τὰ πρόδατα αὐτῶν πολύτοχα, πληθύ- 
νοντα ἐν ταῖς ἐξόδοις αὐτῶν" 

14. οἷ βόες αὐτῶν παχεῖς. Οὐχ ἔστι χατάπτωμα 
φραγμοῦ, οὐδὲ διέξοδος, οὐδὲ χραυγὴ ἐν ταῖς ἐπαύλε- 
σιν αὐτῶν. 

ι5. Ἐμαχάρισαν τὸν λαὸν ᾧ ταῦτά ἐστι, μαχάριος 
ὃ λαὸς οὗ Κύριος ὃ Θεὸς αὐτοῦ. 

ῬΜΔ. 

Αἵἴνεσις τοῦ Δαυίδ. 

ι. Ὑψώσω σε, ὁ Θεός μου, ὃ βασιλεύς μου, καὶ 
εὐλογήσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα χαὶ εἰς τὸν αἰῶνα 
τοῦ αἰῶνος. 

4. Καθ᾿ ἑχάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε, χαὶ αἰνέσω τὸ 
ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 

ΨΑΛΜ. ΡΜΔ΄. 

10. θοῦ τθΘ υἱ (δείδπι γοϊυηϊδίοιη ἰυᾶπι, σχυΐδ Ὠδυ8 
[ΠΘ115 68 ἴα : Βρίγ(8 ἔσιι8 θοπι8 ἀράθοορὶ πγ6 ἴῃ γϑοίδπ). 

1. Ῥτορίογ ποθ ἴυσππι, Ὠοπιίδβο, υἱν δ ὶβ π|6, ἴῃ 

ἰυἃ [υβι}{|1Δ οἀιο68 ἀ6 (Γἰ ΡυΪΔιΙ ΟΠ 6 ΔηΪ 131 τ όδηι. 

12. ΕΠ 'ῃ (08 πικἰβογίοογάϊα αἰβρογὰθ8 ἰπἰ ποθ Πη608, οἱ 
ρΡογὰθϑ οπηηθδ αυὶ {ΓΙ Ὀυ]δηΐ δηϊπγᾶπι Πγοδι, ΦυοηΐδιῺ ΔΟΓΤῸ δ 
ἴσ}8 8110} Ορ0. 

ΟΧΙΠΠ. 

1ρ6ὶ δαυνὰ δὰ σοϊϊδά. 

1. Βοηράϊοίυ8 Ὠοιωμίη8 Ὠδυβ πῆδι8 χυΐ ἀοοοῖ τυληῦ5 
[685 δἃ ργε]ίυπι, ἀΐρ᾽ῖ08 608 δὰ Βαϊ υτ. 

2. Μιβογίοογάϊδ πηθᾶ οἱ τοίυρί πὶ πηουτω,, 5υϑοορίογ Πηθι}8 
οἱ ᾿ἰδογαίογ πηθυβ, ργοίοοίοῦ πιθι8 οἱ ἰῃ ἰρ80 Ξρογδυΐ, ϑυῦ- 
᾿οδηβ ρορυϊυπι πηθυπὶ 80} Π|6. 

3. Ὠοπιηα, 4υἱὰ 68( πο ᾳυΐᾶ ἱπηοίυϊδι! οἱ, διῖὲ Π]}}8 
᾿Ἰοπιϊπῖβ 4υΐᾶ τορυΐδ8 θυ} 

4, Ποιὸ γδηϊδίϊ 5 π}}}}8 (Δοῖι5 οὶ, ἀΐ68 6)}0.8 δίουϊ υπιῦγα 
ργϑίογουηί. 

ὅ. Ὀοιμίηδ, ἰῃο] 8 οαὐ95 (008 οἱ ἀοϑορηὰο, ἴδηρα τπρθῶ- 

(68 οἱ (ἰδ θυηῖ. ᾿ 
6. Οογυδοδ οογυδβοδίίοηοπι οἱ ἀΐφδίραθ!8 608, δπι(6 88- 

εἰ(ἰ85 (0.88 οἱ οοπίυγθ 8 608. 

7. Ἐπ πηδηθτ ἰυδη) οχ 8110, Οχὶ 6 τ26 δὲ ογ 0 
ἀ6 δ4υΐδ πμ1{18, ἀ6 τρδηυ Π]ΐργυπ) δἰ ἰθηογιιηι. 

8. Ουοτγιη) οὁ5 Ἰοουίυη 681 νδηὶδίομι, οἱ ἀοχίδγδ ΘΟΓΏ Πα 
ἀοχίογα Ἰηἰαυ αι 8. 

9. Ὦδυϑ, σδηι συ πονυπὶ ὁδηίαῦο (0, ἰπ ρ88]ογὶο ἀ6- 
Ἑδοῃογὰο ρ88}18π| {0 ]. 

10. Οιυιὶ ἀδὶ βα!υΐοπι ΓΟρΊθυ8, φυὶ τράϊμι! Πανίὰ βου 
"ϑυ0π) ἀ6 σἰδάϊο πιδιΐζπο. 

11. Εγυδ πι6 οἱ οχίπιθ 6 ἀδ πηδηι Π]ϊογυ πὶ 86 ἤογι τ, 

φυογυχη Ο8 ἰοουίυμη 65 νδηϊἰδίδθῃ), οἱ ἀδχίρθγδ θοσγιπὶ ἀὀχίογα 
ἰἰ ψυιδι 18. 

12. Ουογαπι ἢ} βἰουϊ πόνο 1125 ρ]δηϊδίϊοηθ8 ΘΟ 5.4 Ὁ} } 88 
ἰη ̓ υνοηίΐυϊο δυ8 : ἢ] 166 θογυτ σοιηροϑιίδο, αἰγοιπιογηδίδε αἱ 

δἰ 80 (ΘηΡ ]!. 
138. Ῥτγοπηρίυδτγίἃ ΘΟΥΌΙ ρίοπᾶ, ογυοίδηϊϊα ὁχ ἢος ἰῃ ΠοΟ. 

Ονο8 ΘΟΓΌΙΠΩ ἔωοίοϑδο, τ} {ΡΠ} οδη(685 ἰῃ οργοβδίδιι5 ϑυὶδ : 

14. ὈΟΥῸΒ ΘΟΓῚΠῚ ΟΓ83886. ΝΟΩ Θϑὲ γυϊὴδ Βορὶ8, ὨΟαῸ6 
(γϑῃβίίι8., ΠΟΘ ΟἸΔΠΊΟΓ ἰῃ Υἱ}} 18 ΘΟΓΌ1. 

15. Βοαίυπι ἀϊχογιηΐ ρορυϊ οαἱ μδ06 δυηί, Ὀοδίυ8 ρο- 
ΡυΪυ8 ου)ὺ5 Βοιρίηυδ Που8 6}118. 

ΟΧΙΙ͂Ν. 

[Δυάδιῖο ἐρεὶ Ὀαν]ά. 

1. χα! ίδῦο (6, δι Τη6118, γαχ που 8, οἱ Βοπρϊοδτ Ὧο- 
ΓΘ (10 ἰῃ Β8ρου υπ} οἱ ἰῃ Βδρσι 1) 525 0}. 

2. Ῥογ βίηβυ]οβ ἀἴ68 βοῃράϊοδιῃ ἰ6, οἱ ἰδυάδθο ποπγθῶ 
ἰυυπι ἰῃ 8δοοῦϊαπ) οἱ ἰῃ προ υπ δϑοουῖ. 



ῬΘΑΙΜ. ΟΧΙΗΥ͂. 

8. Μέγας ὃ Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα, χαὶ τῆς με- 
γαλωσύνης αὐτοῦ τὰ ἔστι πέρας. ΠΡ ᾿ 

4. Γενεὰ καὶ γενεὰ ἐπαινέσει τὰ ἔργα σου, χαὶ τὴν 
δύναμίν σου ἀπαγγελοῦσι. 

5. Καὶ τὴν μεγαλοπρέπειαν τῆς δόξης τῆς ἁγιωσύ- 
νης σου λαλήσουσι, χαὶ τὰ θαυμάσιά σου διηγήσονται. 

6. Καὶ τὴν δύναμιν τῶν φοδερῶν σου ἐροῦσι, χαὶ 
τὴν μεγαλωσύνην σου διηγήσονται. 

η. Νινήμην τοῦ πλήθους τῆς χρηστότητός σου ἐξε- 
ρεύξονται, καὶ τῇ δικαιοσύνη σου ἀγαλλιάσονται. 

8. Οἰχτίρμωον χαὶ ἐλεήμων ὃ Κύριος, μαχρόθυμος 
καὶ πολυέλεος. 

9. Χρηστὸς Κύριος τοῖς ὑπομένουσι, χαὶ οἱ οἰχτιρμοὶ 
αὐτοῦ ἐπὶ πάντα τὰ αὐτοῦ. 

10. ᾿Εξομολογησάσθωσάν σοι, Κύριε, πάντα τὰ ἔργα 
σου, χαὶ οἱ ὅσιοί σου εὐλογησάτωσαν σε. 

11. Δόξαν τῆς βασιλείας σου ἐροῦσι, χαὶ τὴν δύνα- 
στείαν σου λαλήσουσι. 

12. Τοῦ γνωρίσαι τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τὴν δυ- 
ναστείαν σου, χαὶ τὴν δόξαν τῆς μεγαλοπρεπείας τῆς 
βασιλείας σου. 

13. Ἢ βασιλεία σου βασιλεία πάντων τῶν αἰώνων, 
καὶ ἡ δεσποτεία σου ἐν πάση γενεᾷ χαὶ γενεᾷ. Πιστὸς 
Κύριος ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ, χαὶ ὅσιος ἐν πᾶσι τοῖς ἔρ- 
γοις αὐτοῦ. 

14. Ὑποστηρίζει Κύριος πάντας τοὺς χαταπίπτον- 
τας, χαὶ ἀνορθοῖ πάντας τοὺς χατεῤῥαγμένους. 

15. Οἱ ὀφθαλμοὶ πάντων εἰς σὲ ἐλπίζουσι, χαὶ σὺ 
δίδως τὴν τροφὴν αὐτῶν ἐν εὐχαιρία. 

16. Ἀνοίγεις σὺ τὰς χεῖράς δον, καὶ ἐμπιπλᾶς πᾶν 
ζῶον εὐδοχίας. 

17. Δίχαιος Κύριος ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ, χαὶ 
ὅσιος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. 

18. Ἐγγὺς Κύριος πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτὸν, 
πᾶσι τοῖς ἐπιχαλουμένοις αὐτὸν ἐν ἀληθείχ. 

19. Θέλημα τῶν φοδουμένων αὐτὸν ποιήσει, καὶ τῆς 
δεέσεως αὐτῶν ἐπαχούσεται, χαὶ σώσει αὐτούς. 

240. Φυλάσσει Κύριος πάντας τοὺς ἀγαπῶντας αὐ- 
τὸν, χαὶ πάντας τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἐξολοθρεύσει. 

“1. Αἴνεσιν Κυρίου λαλήσει τὸ στόμα μου, χαὶ εἰ- 
λογείτω πᾶσα σὰρξ τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ εἰς τὸν 
αἰῶνα χαὶ εἷς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 

ῬΜΕ΄. 

ἀλληλούϊα. ἀγγαίου καὶ Ζαχαρίου. 

4. Αἴνει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον" αἰνέσω Κύριον ἐν 
ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω. Μὴ πεποί - 
θατε ἐπ᾽ ἄρχοντας, ᾿ 

8. χαὶ ἐφ᾿ υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς οὐχ ἔστι σωτηρία. 
4. Ἐξελεύσεται τὸ πνεῦμα αὐτοῦ, χαὶ ἐπιστρέψει 

εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ" ἐν ἐχείνη τῇ ἡμέρα ἀπολοῦνται παν- 
τες οἱ διαλογισμοὶ αὐτῶν. 

6. Μαχάριος οὗ ὁ Θεὸς Ἰαχὼδ βοηθὸς αὐτοῦ, ἡ 
ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτοῦ, 

8. τὸν ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν γῆν, τὴν θά- 
λασσαν χαὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς" 

7. τὸν φυλάσσοντα ἀλήθειαν εἰς τὸν αἰῶνα, ποιοῦντα 
χρῖμα τοῖς ἀδιχουμένοις, διδόντα τροφὴν τοῖς πεινῶσι. 
Κύριος λύει πεπεδημένους, 
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᾿ς 3. Μδβθυβ Ὠοιηίηυϑ οἱ ἰδυ λιν δ γάμο, οἱ δριηϊυαϊηϊς 
6͵8 ποῃ 681 Πηΐδ. 

4, σεομογδίὶο οἱ μοπογδιίο ἰδυὰδῦὶΐ ορεῖὰ ἰυδ, οἱ Υἱγίαϊδηι 
ἴυδηλ δηηυη(δηυηί. 

ὅ. Εἰ τπηδριιϊδορηί(ίδεη) ρἸογίδο βδηο δι}5 (υ25 Ἰοφυδηίυν, οἱ 
Γηϊγα Δ (08 πδιτδθυηί. 

6. Εἰ νἱγίυΐοπι ἰοστὶ Ὀἱ πὶ ἰυογπι ἀἰοοηΐ, οἱ τηδρηϊυἀϊ- 
ΘΙ ἴυ8Π| ὨΔΙΓΔὨυηίΐ. 

7. Μειδογίδῃ δϑυηάδηϊιδο δυδυὶ δι 5 ἰπ186 ογυοιδυηΐ, οἱ 
᾽υϑιἰ6 ἴυὰ ὀχϑυ  Δυηί. 

8. Μιβογδίου οἱ πιβογίοοσβ Ροπιίηυβ, Ἰοηρδη 8 οἱ π}- 
[χη Πλβογίοογβ. 

9. ϑυαγὶβ 681 Ποπηΐηι8 δι 5} ΠΟ ΠΕ 8, οἱ τ θυ 0065 
6}08 ΒΌΡΟΓ Οαληΐᾷ ΟροΓᾶ 6.8. 

10. σοηῆίεοαπίυν {ἰδὶ, Πομηΐδα, οἰμηΐδ ορεγᾶ ἰυδ, οἱ 
ΒΔ Οἴ! ἰυἱ ΠΟΠΘαϊοδηϊ (6. 

11. ΟΑἰογίδηιν γορηὶ ἰυἱ ἀΐοοπί, οἱ ρο(οη( δ) ἰυδη) Ἰοχιθη- 
(υν. 

12. ὕἱ ηοΐδη (Δοἰδηὶ 1118 ποιιίηυπι) ροϊοπίίδῃ ἴυδη), εἰ 
εἰογίδπι πιδροϊβορδηϊ 5 γορηὶ ἰυ]. 

18. Βορηυη) ἴσυηὶ γτορηυπὶ οπιηΐυπι βρου]ογυπι, εἰ ἀο- 
[ἰηδί]ο ἴυ8 ἰῃ οπληΐ βαπογδίίοηθ οἱ βοπογδίϊοπο. ΕἸ 6615 Ὠο- 
πη ἱῃ ὙΟΓΌΐ8 δι β, οἱ 5δδησίῃ8 ἰῃ οὔηηΐι.8 Ορογὶ 5 585. 

14. δυϊδληεὶϊ Ὠουιίηυϑ ομη68 ΄υὶ γυυὶ, οἱ οτίρὶϊ ΟΠ 68 
6]1508. 

15, Οου!ὶ ομπηΐαῃ) ἰῃ ἰ6 ϑρογδηΐ, οἱ ἰυ ἀδΔ8 6808π| [ΠΟΤ ἢ} 
ἰῶ ἰδ ΡοτΘ Ορρογίυμο. 

Ὁ. ΑΡΘΓδ (ὰ πιδηυ8 (0.85, οἱ ἱπιρ 68 Οἤλη6 δηΐηιδὶ ὈΘΠΟ - 
ἀϊοιοῃ6. 

17. λ}βῖυϑ8 Ποιϊηίηυ ἰη οπηΐ 8 Υἱἱβ δι ΐβ, οἱ 5δῃηοίιι5 ἰῃ 
ΟὨΔΏΣΡυ5 ΟΡΘΕ8 808. 

18. ΡΙῸΡΘ 68 ομίηυϑ ἱηγοσδη 8 ουπι, οπιηΐθαϑ ἰητο- 
οδηιθυ8 οὐπὶ ἰα γογίδίθ. 

19. Ὑοϊυπίδίοπι {ἱπγοη ἢ 86 ἴδοϊεῖ, οἱ ἀδργοοδίἰοηθιη 
ροζγυπὶ οχδυάϊοὶ, οἱ 58 }| 008 δεθὶ 608. 

40. Ουϑίοάϊ! Ποπιλίηυδ ΟΠ] 68 ἀΠΠἰροη (65 ἰρϑυπι, οἱ οπῃθ5 
Ρδοοδίογοϑ ἀϊδρογάοῖ. 

41. 1,δυάαϊἨοποιη οι ΐηὶ Ἰοχυσίιγ οὐ τηθυπὶ, οἵ ὈοηΘάΪ- 
φαΐ ΟΠΙηΐ8 ΟΔ1Ὸ ὨΟΠΊΘΏ βδηρίι) 608 ἰῃ δέου 1 εἰ ἰη 82- 
εὐυἰυπ) δ: ευϊὶ. 

ΟΧΙΥ. 

ΑἸΙοὰ}8. Αασϑὶ οἱ ΖΔοΠαγίδ. 

4. [δυάδ, δηΐπιδ τη68, Ὠοπηίπυπ) : ἰδυάαθο Ὠοημηιηι ἰῃ 
γα πηδᾶ, ρ88}18πΔὶ ὕ860 60 αυδιμάϊα δυθ). ΝΟ] 6 οσμί- 
ἄγ ἰῃ ῥγδοίρίθυδ, ; 

8. οἵ ἴῃ ἢ]1}5 οπλϊηθηι, Τυΐδυ8 ποη 681 88]}1|8. 
4. Ἐχὶθὶι βρὶ γἰυ.8 ο͵υ8, οἱ γευογίοίυγ ἰῃ ἰογγᾶπι δι.8π} : 0 

1114 ἀϊο ρεγίδυμῃί Ομ 68 οορ  ἰδίίομοϑ δογυηι. 

5. Βοδίυϑ ου͵υ8 θ0.3 7800} δι)υΐογ οὐ1}8, ΒΡ68 608 ἰι) Π0- 
ΤηΪη0 60 ἰρδίυβ, 

ὃ. ᾳυὶ δεῖ φαμὶ οἱ ἰογγϑηι, τλᾶγα οἱ οῃμηΐδ 4188 ἴῃ οἱδ 
δυηῖ: 

7. αυὶ ουβίοαϊ( νογί (αἴθ) ἰῃ δερουϊυπι, (δοὐ! )υἀϊ οἴῃ ἰη}- 
τδπι ραιϊοηιθυ5, ἀδὶ 6βοδπὶ ὀϑυγ θη θυ8. Ποπγΐπι}8 φοϊ τὶ 
οομροαϊοβ, 
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δῥαγμένους, Κύριος ἀγαπᾷ δικαίους, 
9. Κύριος φυλάσσει τοὺς προςηλύτους. ᾿Ορφανὸν 

χαὶ χήραν ἀναλήψεται, καὶ ὁδὸν ἁμαρτωλῶν ἀφανιεῖ. 
10. Βασιλεύσει Κύριος εἷς τὸν αἰῶνα, ὃ Θεός σου, 

Σιὼν, εἷς γενεὰν χαὶ γενεάν. 

ῬΝς΄. 

οληλούϊα. ᾿ἀγγαίου καὶ Ζαχαρίου. 

ι. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ὅτι ἀγαθὸν ψαλμὸς, τῷ Θεῷ 
ἡμῶν ἡδυνθείη αἴνεσις. 

Ἁ. Οἰχοδομῶν ἹἹερουσαλὴν ὁ Κύριος, καὶ τὰς δια-- 
σπορὰς τοῦ Ἰσραὴλ ἐπισυνάξει. 

8. Ὁ ἰώμενος τοὺς συντετριμμένους τὴν χαρδίαν, 
χαὶ δεσμεύων τὰ συντρίμματα αὐτῶν. 

4. Ὁ ἀριθμῶν πλήθη ἄστρων, καὶ πᾶσιν αὐτοῖς 
ὀνόματα χαλῶν. 

5. Μέγας ὃ Κύριος ἡμῶν, χαὶ ̓ πὸϊοον ἢ ἰσχὺς αὖ- 
τοῦ, καὶ τῆς συνέσεως αὐτοῦ οὐχ ἔστιν ἀριθμός. 

8. Ἀναλαμδάνων πρᾳεῖς ὃ Κύριος, ταπεινῶν δὲ 
ἁμαρτωλοὺς ἕως τῆς γῆς. 

η. Ἐξάρξατε τῷ Κυρίῳ ἐν ἐξομολογήσει, ψάλατε 
ᾧ Θεῷ ἡμῶν ἐν χιθάρα' 
δὰ ΕΣ τ μσθλοσι τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις, τῷ 
ἑτοιμάζοντι τῇ γῇ ὑετὸν, τῷ ἐξανατέλλοντι ἐν ὄρεσι 
χόρτον, καὶ χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν ἀνθρώπων, 

9. χαὶ διξῶντι τοῖς χτήνεσι τροφὴν αὐτῶν, χαὶ τοῖς 
νεοσσοῖς τῶν χοράχων τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν. 

ιο. Οὐχ ἐν τῇ δυναστείᾳ τοῦ ἵππου θελήσει, οὐδὲ 
ἐν ταῖς χνήμαις τοῦ ἀνδρὸς εὐδοχεῖ. 

ει. Εὐδοχεῖ Κύριος ἐν τοῖς φοδουμένοις αὐτὸν, καὶ 
ἐν πᾶσι τοῖς ἔλπίζουσιν ἐπὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

ῬΜΖ. 

ἀλλυλούτα. ἀγγαίου καὶ Ζαχαρίου. 

ι. Ἐπαίνει, Ἱερουσαλὴμ, τὸν Κύριον, αἴνει τὸν 
Θεόν σου, Σιών" 

13. ὅτι ἐνίσχυσε τοὺς μοχλοὺς τῶν πυλῶν σου, εὐλό- 
γησε τοὺς υἱοὺς σου ἐν σοί. ] 

ι.. Ὁ τιθεὶς τὰ δριά σου εἰρήνην, καὶ στέαρ πυροῦ 
ἐμπιπλῶν σε. 

156. Ὃ ἀποστέλλων τὸ λόγιον αὐτοῦ τῇ γῇ, ἕως τά- 
Ἵους δραμεῖται ὃ λόγος αὐτοῦ. 

16. Τοῦ διδόντος χιόνα ὡςεὶ ἔριον, δμίχλην ὡςεὶ 
σποδὸν πάσσοντος. 

17. Βάλλοντος χρύσταλλον αὐτοῦ ὡςεὶ ψωμοὺς, χατὰ 
πρόςωπον ψύχους αὐτοῦ τίς ὑποστήσεται; 

18. Ἀποστελεῖ τὸν λόγον αὐτοῦ, χαὶ τήξει αὐτά" 
πνεύσει τὸ πνεῦμα αὐτοῦ, χαὶ ῥυήσεται ὕδατα. 

19. ἈΠΕ λΟΝ τὸν λόγον αὐτοῦ τῷ Ἰαχὼόδ, δι- 
καιώματα καὶ χρίματα αὐτοῦ τῷ Ἰσραήλ. 

30. Οὐχ ἐποίησεν οὕτως παντὶ ἔθνει, χαὶ τὰ χρί- 
ματα αὐτοῦ οὐχ ἐδήλωσεν αὐτοῖς. 

ῬΜΗ'. 

ἀλληλούϊα. ἀγγαίου καὶ Ζαχαρίου. 

ι. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, αἰνεῖτε αὐτὸν 
ἐν τοῖς ὁψίστοις. 

ΨΑΛΝ. 

8. Κύριος σοφοῖ τυφλοὺς, Κύριος ἀνορθοῖ χατεῤ-- 

ΡΜΠ΄. 

8. Ὀορλίηυϑ βδρίοη(68 δεϊὶ οζδοοβ, ᾿ομιίηυβ ογἰ εἰ οἴ ἴ806, 
ἀοιηίηυβ ἀἰΠἰοὶ }υ8[ο8. 

9. θοιηίηυβ ουδίοἀϊΐ ῥγοβοϊγῖοβ. Ῥυρ Πυ οἱ υἱάυλοι 
βυδεοϊρίεί, οἱ υἱδὴ ροοοδίογιπ) ὀχ θιπηϊηδῃϊί. 

10. ΒορηδΌϊ: ΠουληῈ8 ἰῃ βδοου θα), Πδ08 ἰππ8, δίοη, ἰῃ 
ΒΟΠΟΓΔ ΟΠ. οἱ ΟΠΘΓΔΙΪΟΠΘΙΏ. 

ΟΧΙΥ͂Ι. 

ΑἸΙοΙαἰᾶ. Αροϑὶ οἱ Ζδεμδυῖς. 

1. Τιδυὰαῖο Ὠοπιίηθπι χυαομέδηη ΒΟΠυΠι δὲ ρϑϑ 08, 60 
ποβίγο υουπάδ εἰ. ἰδυάδίίο. 

2. Δ ἰ βοδη5 Φογυδδίθηι, Ὀομηίηυβ, οἱ ἀϊδρογβίοηθα [8.80- 
[19 οσηρτοραδίί. 

3. Ουἱ βδηδὶ οοπί 08 οογὰθ, οἱ ΔΙ |Π σαὶ οοηίγί ἤσηοα 60- 
ΓῺ. 

᾿ 4, Οἱ πυϊοογαῖ τυ υἀΐπο5 6.6] στα, οἱ οππηίρυ οἶδ 
ΟΠ ΐπΔ τοῦδί. 

5. Μδρναδ Ὠοιΐηυ}8 Ὠοδίοσ, οἱ τλϑρη8 Υἱγία 8 εα8, οἱ ἰῃ- 
ΕἸ] σοι (ἐδο Εἴ ὨΟῚ οδὲ ΠυπΊοΓ 8. ' 

6. ϑυδοίρίθηδ πιδηδυοῖοβ Ὠοπιίηυδ, ὨΠΠ)}1 808 δυίθεη 
Ῥδοσδίογοβ 8706 δ ἰδγγϑηη. 

7. ἱποὶρῇθ Ὀομ πο ἰῃ οοπίρβϑίοηθ, Ρ5811}6 60 ποβίγο 
ἰῃ οἰἴμαγᾶ : : 

8. φυὶ οοορεγϊϊ οοἰυῃι ἴω πυδίθυδ, φυΐ ρᾶγδὶ ἰδιτο ρὶα- 
Υἱδη), φυΐ ἀχογὶ ἢ (Δοὶΐ ἰη πιοηξθυδ ηυμ, οἱ μογῦδηλ 86γ- 
γίίυἱἱ Βομιίηυπι, 

9. οἱ ἀδὶ ρμϑοογίθυβ θβοδῃ) ἱμβογθηι, οἱ Ρ0118 ΟΟΥΓΥΟΓΓΩ 
ἰηγοοσδηί 18 Θυ[). 

10. Νου ἰῃ ροϊοηίδία οαυὶ τοϊυπίδίοτη ὨδΡΘὈΐ,, πόθο ἰῃ 

εἰνἱ 8 υἱγὶ θδθῶθ βοηξ. 
11. Βοηδ βεηϊ! Ποηίηυδ ἰῃ {ἱπηθη 008 οὐ, οἱ ἴῃ οπηΐ- 

08 4] δρογᾶπί ΒΌΡΟΣ Πγἰϑογουγάΐδ 6118. 

ΟΧΙΥΠ. 

ΑἸΙοΙαΐδ. Ααρεὶ εἱ Ζδομιδτα. 

12. ΟοἸ δυάδα, 7εγυβδίδηι, θοπήίηυπι, ἰδιὰδ θθῦπι ἴυυπι, 
δϑίοῃ : , 

13. αυοηΐδηι οοπῆττηδν ( υϑοίθβ ρογίδιπιμι ἰυλγυπι,, ὈΘΏΘ- 
αἰχὶϊ ΗΠ] Ϊο8 ἴπ08 ἰῃ ἴθ. 

14. Ουἱ ροπὶϊ ἤπ68 υο8 μδοθπι, οἱ δάΐρο (γυχηθηί! βδιϊδὶ 
ἴο. 

15. Ουἱ φημ {{ οοχυΐϊυτῃ 81:16} ἰΟΓΓΩΡ, 5406 ἰη γοϊοοὶ(δ- 
ἴοι ουστὶΐ γογθιΠὶ οἦυ8. 

16. Ουἱ ἀδί πἴνοιι βἰουΐ ἰδῆδτι,, ποῦ δ δίουί οἰ γ τὰ 
ΒρΡΔΙΣΙΙ. 

17. Ουἱ κεἰ ογγβίδ !]υπὶ βυδπὶ δἰουΐϊ ὈθΟ061188., δηί6 ἴἃ- 
οἰοπι γι ρογίβ 6}}8 4υΐβ βυϊ5ἰςίοῖ » 

18. Ἐπ οὶ νογθυῖ δυυπὶ, οἱ ἰἰφυοίδοϊοϊ 68 : Βρίγδὶνὶ 
δρίγ8 οἰυβ, οἱ Πυθηΐ Δ4υ8. 

19. Ουἱ δηηυπίίαι γογῦμυη) δυῦπὶ 92}800Ὁ, 88 οδίϊοινο8 
οἱ Ἰυάϊοία 8118 1δγδαὶ. 

20. Νοὴ ἰθεἰϊ δῖ. οὐηὶ πδίϊοηὶ, οἱ ᾿υἀϊοία 508 Ὠθρἢ Πμιδηΐ- 
(εδἰανὶϊ εἶ8. 

ΟΧΙΥ͂ΠΙ. 

ΑἸ]οαἶδ. Αμρϑὶ εἰ Ζδοϊιδγίθ. 

1. 1,δυάδιε οιμίηυπι ἀδ οαἰ 8, Ἰαυάαίς δὺπὶ ἰῃ ΘΧΟαἰδἰϑ. 



ΡΘΑΙΝ. ΕΙ,. 

4. Αἰνεῖτε αὐτὸν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, αἰνεῖτε 
αὐτὸν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. 

ἃ. Αἰνεῖτε αὐτὸν, ἥλιος χαὶ σελήνη, αἰνεῖτε αὐτὸν, 
πᾶντα τὰ ἄστρα χαὶ τὸ φῶς. 

4. Αἰνεῖτε αὐτὸν οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν, καὶ τὸ 
ὕδωρ τὸ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν 

6. αἰνεσάτωσαν τὸν ὄνομα Κυρίου" ὅτι αὐτὸς εἶπε χαὶ 
ἐγενήθησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο χαὶ ἐκτίσθησαν. ! 

6. ἜἜστησεν αὐτὰ εἰς τὸν αἰῶνα χαὶ εἰς τὸν αἰῶνα 
τοῦ αἰῶνος: πρόςταγμα ἔθετο, καὶ οὐ παρελεύσεται. 

η. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἔχ τῆς γῆς, δράκωχεες καὶ 
πᾶσαι ἄθυσσοι. 

8. Πῦρ, χάλαζα, χιὼν, χρύσταλλος, πνεῦμα χα- 
ταιγίδος, τὰ ποιοῦντα τὸν λόγον αὐτοῦ. 

9. Τὰ ὄρη χαὶ πάντες βουνοὶ, ξύλα χαρποφόρα καὶ 
πᾶσαι χέδροι. 

10. Τὰ θηρία καὶ πάντα τὰ χτήνη, ἑρπετὰ καὶ πε- 
τεινὰ πτερωτά 

11. Βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ πάντες λαοὶ, ἄρχοντες χαὶ 
πάντες χριταὶ γῆς. 

11. Νεανίσχοι χαὶ παρθένοι, πρεσδύται μετὰ νεω- 
τέρων αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα Κυρίου, 

13. ὅτι ὑψώθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ μόνου. 
"4. Ἧ ἐξομολόγησις αὐτοῦ ἐπὶ γῆς καὶ οὐρανοῦ, καὶ 

ὀψώσει χέρας λαοῦ αὐτοῦ. Ὕμνος πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐ- 
τοῦ, τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ, λαῷ ἐγγίζοντι αὐτῷ. 

ῬΜΘ'΄. 

ἀλληλούτα. 

ι. ἔΑσατε τῷ Κυρίῳ ἄσμα καινόν" ἢ αἴνεσις αὐτοῦ 
ἐν ἐχχλησία ὁσίων. 

«. Εὐφρανθήτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τῷ ποιήσαντι αὐτὸν, καὶ 
υἱοὶ Σιὼν ἀγαλλιάσθωσαν ἐπὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῶν. 

8. Αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν χορῷ, ἐν τυμ- 
πάνῳ χαὶ ψαλτηρίῳ ψαλάτωσαν αὐτῷ. 

4. Ὅτι εὐδοκεῖ Κύριος ἐν λαῷ τῷ » καὶ ὑψώσει 
πραεῖς ἐν σωτηρίᾳ. 

6. Καυχήσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ, καὶ ἀγαλλιάσονται 
ἐπὶ τῶν χοιτῶν αὐτῶν. 

6. Αἴ ὑψώσεις τοῦ Θεοῦ ἐν λάρυγγι αὐτῶν, χαὶ ῥομ- 
φαῖαι δίστομοι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν" 

7. τοῦ ποιῆσαι ἐχδίχησιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἔλεγμοὺς 
ἐν τοῖς λαοῖς" 

8. τοῦ δῆσαι τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν ἐν πέδαις, “καὶ 
τοὺς ἐνδόξους αὐτῶν ἐν χειροπέδαις σιδηραῖς" 

9. τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς χρῖμα ἔγγραπτον" δόξα 
αὕτη ἐστὶ πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ. 

ῬΝ'. 

᾿Αλληλούϊα. 

ι. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, αἰνεῖτε 
αὐτὸν ἐν στερεώματι δυνάμεως ἀὐτοῦ. 

4. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε 
αὐτὸν χατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ. 

8. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν 
ψαλτηρίῳ καὶ χιθάρᾳ. 
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.. ᾿,δυάδίο θυ), ΟἸΠ68 δηροὶϊ! οἰυ8, ἰδυάδίς ἐυτ, οὔμδοῖ 
Υἱγίυ(65 6].8. 

ἃ. Ἰ,ιδυάδίο ουπι, δοὶ οἱ ἰυηδ, ἰδυάδίο ουπ), Οξπ 68 εἰ οἰϊδα 
εἴ Ἰυμπηϑη. 

4, 1,δυάδῖο ουπι, ΟΟΪΪ οὐἰογπ, οἱ δαθδ 4085 ἐυρεῖ οὐἷος 

δ. Ἰδυάοηϊ πουρα Ὠοιιίηϊ : φυοοίδη) ἰρϑὲ ἀϊχὶϊ εἰ ὅκοῖδ 
δυπῖί, ρθ6 πηδηάδυϊί οἱ ογοδῖδ δυῃηί. 

6. δίἰδίυἱὲ 68 ἰῃ βεοουϊεη οἱ ἰῃ 5ϑου υπ δι οἱ : Ῥγδδοθ- 
Ρίυμ ρμοβυϊΐ, οἱ ἤο ρῥγειοεἱϊ. 

7. Ἰδυάδλίο οιίουα! ἀδ [(οἵτὰ, ἀγδοῦῦθδ οὲ οὔμῆδε 
δυγκαὶ. 

8. φοὶς,, στδπὰο, ηἰχ, μἰδοίθδ, βρίγια5 ἰοσωρεοπίδιϊδ, ἔδ- 
εἰορηιία γογθυμ οἰ. 

9. Μοπίο8 οἱ οῃγηε8 οΟἾϊ66, ᾿έψηδ (ποι δε οἱ οἴμμδὲ ὁδ- 
ἀν. 

10. Βοβέί οἱ οὐμιηΐδ ρϑοογᾶ, γερι δ οἱ υοϊδυ δ ρεδηδίδ. 

11. Ἀοβοδ8 (οττῶ οἱ ΟἿΏΠ6Β ΡΟΡυΪὶ, ῥεϊμοῖροδ οἱ οὔστοδ ᾿υ- 
ἀΐςοδ8 ἰοετῷ. 

12. Φυγοηοδ οἱ υἱγοίῃθδ, δοὴ68 οὕτὴ ἰυπίοείθυ5 ἰδυάεωϊ 
Βοιηθη Ὠορκίηΐ, 

13. ᾳυΐὰ οχαϊ ἰδίππη 65ῖ ΠΟΠΙΘΩ 608 80 18. 
14. Οσοπίδβϑίο οι δυροῦ συμ οἱ ἰογγᾶπι, οἱ οχδιιδδὲϊ 

οοσπὰ Ρορυὶὶ δυὶ. Ηγπιηυκ οεμηίθυϑ δδηοίίδ οὐθδ, ΔΕ 5 [δγϑοὶ, 
ΡῬορυ]ϊο δρργορίπαυδηίὶ δἰδὶ. 

ΟΧῊΧ. 

ΑΙ]οϊαϊδ. 

1. Οδηίδίο δοιγίηο οδηϊ συμ ΒΟΥΌ ἢ : ἰδ οἦυ5 ἰῃ δοοῖθ- 
ἰδ βδποίογυῃ. 

2. ᾿ρδοϊοίΣ [5ζϑο] ἰῃ 60 ᾳυὶ δοὶξ οὐυηι, οἱ 811] δίοῃ ὀχϑυϊ- 
ἰοηϊ ἰῃ ΓΕΘ 800. 

3. 1,δυάσηϊ Ὠοπηδὴ 688 ἰη οἴοσο, ἰῃ ἔθ δΠΟ οἱ ῥμδδὶ ἰουίο 
Ῥβδι]δηὶ οἱ. 

4, Ου͵ἱδ Ὀαπορ᾽δοϊίαῃ 65ὶ Ὠοτοΐῃο ἱῃ ΡορΌΪΟ δυο, οἱ θχδ]- 
(Δ 01 πιδηδυδῖοδ ἰῃ 58]υ16. 

5. Ἐχβυ!δθυηὶ δδηοίί ἴη σἱογίδ, οἱ οι δυηΓ ἰὴ ουδἢ!- 
Ὀὺ8 58. 

6, Ἐχαϊαϊοηοδ οὶ ἰη αυξυγο οογθπι, οἱ εἰδὰϊ! διηοὶρὶ [68 
ἰη τρδηΐδυ5 ΘΟΙΌΠΙ : 

7. δὰ (δΔεϊοπάδη, νἱπμαϊείδηι ἰπ πδιϊοηΐ δα, ἱπογορδίίοηθδ 
ἰῃ Ρορυ] δ : 

8. δὰ δ" Πἰσαπάοδ τοβο8 Θογυτ ἰῃ δοιηροάϊδυδ, οὲ ποδί ϊοα 
Θογῦπι ἰῃ πιδηΐοὶθ ἔδγγοίδ : 

9. δὰ (Δοϊδῃἀυπ) ἰῃ οἱδ [υἀϊοίυπι οοπδοσίρίθηι : αἰογίδ ἤδθ. 
68 οἵηηΐθυϑ βδποί 8 οἷ. 

σι. 

ΑἸ]ο]αἰδ. 

1. 1,δυὰἀδίο Ὠθυμ ἰῃ βδποίίβ οἷαδ, ἰδυἀδίθ δῦπι ἰῃ Βγτηδ- 
τη θηίο Υἱγίυ [8 68. 

4. 1,δυάδία οὐκ ἰῃ ροϊοηίδέῖθυδ ο᾽υ8, ἰδυάδίε σΌπὶ δοοθ- 
ἀυχὰ τυ} εἰ νά ϊποπη πιδρτιί τυ ἀϊη8 6͵08. 

8. 1,δυὰδίο οὐπὶ ἰῃ δΦοηο ἰυδα;, ἰδυάδία 601} ἰῃ ρεδιίογο 
οἱ οἰἴπδγα.. 
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4. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ χαὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὖ- 
τὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ. 

6. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χυμθάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὖ- 
τὸν ἐν χυμδάλοις ἀλαλαγμοῦ. 

6. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 
ΣΑΛΩΜΩΝΤΟΣ. 

ΠΡ ΎΥΥΥ ον 

ΚΈΕΈΦΑΔΑΙΟΝ Α΄. 

ι. Παροιμίαι Σαλωμῶντος υἱοῦ Δαυὶδ, ὃς ἐόδασί- 
λευσεν ἐν Ἰσραὴλ, 

ἃ. γνῶναι σοφίαν χαὶ παιδείαν, 
84. νοῆσαί τε λόγους φρονήσεως, δέξασθαί τε στροφὰς 

λόγων, νοῆσαί τε δικαιοσύνην ἀληθῇ, χαὶ χρῖμα χατευ- 
θύνειν" 

4. ἵνα δῷ ἀχάχοις πανουργίαν, παιδὶ δὲ νέῳ αἴσθη- 
σίν τε χαὶ ἔννοιαν. 

6. Τῶν δὲ γὰρ ἀχούσας σοφὸς σοφώτερος ἔσται, ὃ 
δὲ νοήμων χυδέρνησιν χτήσεται. 

6. Νοήσει τε παραθολὴν χαὶ σχοτεινὸν λόγον, ῥήσεις 
τε σοφῶν χαὶ αἰνίγματα. 

η. Ἀρχὴ σοφίας φόδος Κυρίου" σύνεσις δὲ ἀγαθὴ 
πᾶσι τοῖς ποιοῦσιν αὐτήν" εὐσέδεια δὲ εἰς Θεὸν ἀρχὴ 
αἰσθήσεως" σοφίαν δὲ καὶ παιδείαν ἀσεθεῖς ἐξουθενή- 
σουσιν. 

8. Ἄχουε, υἱὲ, παιδείαν πατρός σου, καὶ μὴ ἀπώση 
θεσμοὺς μητρός σου. 

8. Στέφανον γὰρ χαρίτων δέξῃ σῇ κορυφῇ, καὶ χλοιὸν 
χρύσεον περὶ σῷ τραχήλῳ. 

ιο. Υἱὲ, μή σε πλανήσωσιν ἄνδρες ἀσεδεῖς, μηξὲ 
βουληθῇς. 

1. ᾿Εὰν παραχαλέσωσί σε, λέγοντες. Ἐλθὲ μεθ᾽ 
ἡμῶν, χοινώνησον αἵματος, χρύψωμεν δὲ εἰς γῆν ἄνδρα 
δίχαιον ἀδίχως, ᾿ 

1). χαταπίωμεν δὲ αὐτὸν ὥςπερ ἅδης ζῶντα, καὶ 
ἄρωμεν αὐτοῦ τὴν μνήμην ἐχ γῆς, 

138. τὴν χτῇσιν αὐτοῦ τὴν πολυτελῇ χαταλαῤδώμεθα, 
πλήσωμεν δὲ οἴχους ἡμετέρους σκύλων’ 

14. τὸν δὲ σὸν χλῇρον βάλε ἐν ἡμῖν, χοινὸν δὲ βα- 
λάντιον χτησώμεθα πάντες χαὶ ὐραιππιο ἕν γενηθήτω 
ἡιῖν" 

16. μὴ πορευθῇς ἐν ὁδῷ μετ᾽ αὐτῶν, ἔχχλινον δὲ τὸν 
πόδα σου ἐκ τῶν τρίδων αὐτῶν. (ἢ) 

17. Οὐ γὰρ ἀδίχως ἐχτείνεται δίχτυα πτερωτοῖς. 
16. Αὐτοὶ γὰρ οἵ φόνου μετέχοντες θησαυρίζουσιν 

ἐνὸς χαχά' ἡ δὲ χαταστροφὴ ἀνδρῶν παρανόμων 
χαχή. 

θεαρελειδιουροαπλναρσπόν 

(ἢ) 16. Οἱ γὰρ πόδες αὐτῶν εἷς καχίαν τρέχουσιν, καὶ τα- 
χινοὶ τοῦ ἐχχέαι αἷμα. (Α[62.) 

ΠΑΡΟΙΜΊΙΑΙ. Κεφ. Α΄. 

4. Ἰιλυάδϊο δαπιὶ ἱπ ΕΥΠΙΡΔΒΟ οἱ ΟἸΟΓΟ, ἰδυδίο ουπὶ ἰδ 

ομογαάϊΐβ οἱ ογζδῃο. 

5. Ἰιδυάαία δυΐὶ ἐπ ογτδ}}8 Ὀ6πὸ βοηδηϊθυδ, ἰδυάδίο 

δι. ἴῃ ΟΥ̓ΠῚ 0 4}18 [0 :1Δ(ἱοη 8. 

6. Οτμῃΐβ βρίπυ8 Ἰαυάοὶ Θοπηηυηι. 

ψσποκ οὐμεετανακήβς, 

ΡΒΟΥΕΒΒΙΑ 

ΘΑΙΟΜΟΝΙ5. 

ΟΑΡΌΤ Ι. 

1. Ῥτιονογοία ϑδιοπιοηΐβ ἢ} θαυϊά, φυὶ τοφηανυῖξ ἰῃ [ϑὅτδοὶ, 

4. δὰ κοἰδηάδιη βαρ ϑη δπη οἱ ἀἰϑο  ρ ἰδῆ, , 
3. οἵ ἱπιο!!σοπάυπι γογῦδ ῥγυάδηϊία;, οἱ βυδοϊρίοηάατ, 

γογβϑυ ἰδ βουτηοηιπ), οἱ ἰη 16 Προ η δι }.51}{18πΔ γΟΓγδη,, οἱ 

[υάϊείυπι ἀἰτροπάμπ : 
4, υἱ ἀσὶ 5ἰπηρ οἱ δϑίυ ἰ8π|, 6ἱ ΡΊΘΓΟ ΠΟΥ͂Ο οἱ ϑ6η50Π| 

οἱ οορ ἰδἰἰοποῦι. 
δ. Ἦξο δηΐηῃι δυάΐδηβ βδρίθηβ βαρίθηζίογ ογὶϊ, ἰῃ(6} 368 

δυίΐοη γδιϊοπθη συ θογδηάί ροβϑί θὲ. 
8. Δηϊπιδἀνογίοίᾳφι 6 ρῥδγδθοΐαπι οἱ ἰδμουγοϑδυπὶ βοστηο- 

ἢσηι, ἀϊοίδαιο βδρίοιΐυπ οἱ Θηἰσπιδίδ. 
7. Ρτγὶποίρίυπι βαρ οπέϊδ {πιὸ Ποπηηὶ : ἰη 6 ]]οοἴι!8 δυΐοηι 

Ὀοηυ8 οπιηΐθυβ ἰδεϊοηιϊθυ5 οὑπὶ : ρἰοΐδ8 δυΐθπι ἴῃ ὨδυΠ) 
ρτγίῃπεϊρίυπι βθηδυβ : βδρίδη[ίδπι δυΐθαη) εἰ αἰδοὶρ!ᾶτὰ πορὶϊ 

ἀσϑρίοἰοηϊ. 
8. Αὐάὶϊ, ΑἸΪ, ἀἰποὶρ!ηᾶπὶ ραἰτβ ἰυΐἱ, οἱ π 8}},}εἰᾶ8 Ἰεβθ5 

πιδίγ5 (0129. 
9. Οογοηδηι δηΐ πὶ στγαίίαγυη) γοο 65 τοι οὶ ἴυο, οἱ ἰἴοτ- 

406πὶ δυγουπ) οἶγοδ ἴθ ΠΟΙ] ἢ]. 
10. ΕἸ, 6 (6 δοἀυσδηὶ Υἱγὶ ἱπηρὶϊ, θαι Υ6}18. 

{1. δὶ δἀνοοσδνογίηΐ (6, ἀϊοδηίθβ : Ὑδϑηΐ πορίϑουπι, μᾶγί!- 

6608 680 βδηρυΐηΐθ, δυβοοπάδῃμιϑ δυΐοτω ἰῃ ἰθιτᾶπὶ ΥἱγιΠὶ 

Ἰυδίυμπι ἰηὐαδίο, 
12. ἀοο!υτΔπηὺ8 δυΐοπ) ΘΠ} βίου ἰηΐογηυβ Υἱγθηίοη, οἱ 

(ο]1δ1}}8 6᾽015 πηοιηογίδιῃ ἀθ ἴθγγα, 

ιδ. ροβϑθβϑίομοπι 68 ρυ δἰ ο88Π) Θοουραηιυ8, ἱπιρἰοαπηυϑ 
διυίΐίοιη ἄἀοιηο58 ποϑίγαϑ 5005 : 

4. ἰυᾶπ| δυΐοιῃ δουγίθηῃ πλλ 6 ἰῃ ΠΟὈ 8, ΘΟ ἤραι δυ [Ὁ 
ΘΓΌΠΊΘΠΔΠ) ροβϑί δᾶ ηλι18 ΟΠΊΠ685 δἷ ΠηΔΓΒΌρί θη θηι1πῈ 511 Ὠ0- 
Ὀἱ5 : 

15. 26 δ8Π1} 165 ἱπ νἱδ σι οἶβ, ἀφο μα δυΐθπι ρϑάθῃ 
ἴαυπι ἃ 56} {18 ΘΟΓΌΏΊ. 

17. Νοη δηΐμ ἰηἰχυα ἰοπἀυηΐυν τοὶ δ δυΐθυ5. 
(8. [μ8ὲὶ οηΐμη φυὶ Ποπλ οἰ ἢ ραγιἰοἶρα5 δυηὶ {Πποβδυγ ζδηὶ 

δἰ δὶ ρϑὶ8 πιαϊᾶ : δὐϑιβίο δυΐδηι Υἱγογάπι ἱπί ποῦ πιδϊᾶ. 

16. Ῥοαδ5 δηἰπὶ Ποσγυτη δὰ τλδ] τ οατγαοὶ, οἱ τοίοοδὲ δεν 
δὰ οἴ πηἀοηάυπι δδηχυϊηθῃι. 



ΡΒΟΥΕΆΒΒΙΑ. ἀκ». 1]. 

1᾽9ϑ. Αὗται αἵ δδοί εἰσι πάντων τῶν συντελούντων 
τὰ ἄνομα' τῇ γὰρ ἀσεδείᾳ τὴν ἑαυτῶν ψυχὴν ἀφαι- 
ροῦνται. 

30. Σοφία ἐν ἐξόδοις ὑμνεῖται, ἐν δὲ πλατείαις 

παῤῥησίαν ἄγει. 
21. Ἐπ᾿ ἄχρων δὲ τειχέων χηρύσσεται, ἐπὶ δὲ πύ- 

λαις δυναστῶν παρεδρεύει, ἐπὶ πύλαις πόλεως θαῤ-- 

δοῦσα λέγει" ᾿ 
42. Ὅσον ἂν χρόνον ἄχαχοι ἔχονται τῆς δικαιοσύ-- 

νης, οὐχ αἰσχυνθήσονται" οἵ δὲ ἄφρονες τῆς ὕῤρεως 

ὄντες ἐπιθυμηταὶ, ἀσεθεῖς γενόμενοι ἐμίσησαν αἴσθη-- 
σιν 

45. καὶ ὑπεύθυνοι ἐγένοντο ἔλέγχοις. Ἰδοὺ προήσο- 
μαι ὑμῖν ἐμῆς πνοῆς ῥῆσιν, διδάξω δὲ ὑμᾶς τὸν ἐμὸν 

ον. 
44. Ἐπειδὴ ἐχάλουν, καὶ οὐχ ὑπηχούσατε" καὶ ἐξέ- 

τεινον λόγους, χαὶ οὐ προςείχετε, 
46. Ἀλλὰ ἀχύρους ἐποιεῖτε ἐμὰς βουλὰς, τοῖς δὲ᾽ 

ἐμοῖς ἐλέγχοις ἠπειθήσατε. 
46. Τοιγαροῦν χἀγὼ τῇ ὑμετέρᾳ ἀπωλείᾳ ἐπιγελά- 

σομαι, χαταχαροῦμαι δὲ ἡνίχα ἔρχηται ὑμῖν ὄλεθρος, 
47. χαὶ ὡς ὧν ἀφίχηται ὑμῖν ἄφνω θόρυδος, ἣ δὲ 

χαταστροφὴ ὁμοίως χαταιγίδι παρῇ, χαὶ ὅταν ἔρχηται 
ὁμῖν λιν χαὶ πολιορχία, ἢ ὅταν ἔρχηται ὑμῖν ὄλεθρος. 

28. ΓΕσται γὰρ ὅταν ἐπιχαλέσησθέ με, «ἐγὼ δὲ οὐχ 
εἰςαχούσομαι ὑμῶν" ζητήσουσί με χαχοὶ, χαὶ οὐχ εὗ- 
ρήσουσιν. 

29. Ἐμίσησαν γὰρ σοφίαν, τὸν δὲ λόγον τοῦ Κυρίου 
οὗ προείλαντο, 

30. οὐδὲ ἤθελον ἐμαῖς προςέχειν βουλαῖς, ἐμυχτή-. 
ριζον δὲ ἐμοὺς ἐλετχοῦς: 

81. Τοιγαροῦν ἔδονται τῆς ἑαυτῶν ὁδοῦ τοὺς χαρποὺς, 
χαὶ τῆς ἑαυτῶν ἀσεδείας πλησθήσονται. 

82. Ἄνθ᾽ ὧν γὰρ ἠδίκουν νηπίους, φονευθήσονται, 
καὶ ἐξετασμὸς ἀπε; ὀλεῖ. 

43. Ὁ δὲ ἐμοῦ ἀχούων χατασχηνώσει ἐπ᾽ ἐλπίδι, 
χαὶ ἡσυχάσει ἀφόδως ἀπὸ παντὸς χαχοῦ. 

ΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ Β΄. 

τ. Υἱὲ, ἐὰν δεξάμενος ῥῇσιν ἐμῆς ἐντολῆς χρύψης 
παρὰ σεαυτῷ; 

α. δπαχούσεται σοφίας τὸ οὗς σου, χαὶ παραδαλεῖς 
καρδίαν σου εἰς σύνεσιν, παραθαλεῖς δὲ αὐτὴν ἐπὶ νου-- 
θέτησιν τῷ υἱῷ σου. 

8. Ἐὰν γὰρ τὴν σοφίαν ἐπιχαλέσῃ, καὶ τῇ συνέσει 
δῷς φωνήν σου (τὴν δὲ αἴσθησιν ζητήσης μεγάλη τῇ 

νῇ᾽ 

ἐμὲ χαὶ ἐὰν ζητήσης αὐτὴν ὡς ἀργύριον, καὶ ὡς θη- 
σαυροὺς ἐξερευνήσης αὐτὴν, 

6. τότε συνήσεις φόθον Κυρίου, καὶ ἐπίγνωσιν Θεοῦ 
εὑρήσεις. 

6. Ὅτι Κύριος δίδωσι σοφίαν, καὶ ἀπὸ προςώπου 
αὐτοῦ γνῶσις χαὶ σύνεσις. 

7. Καὶ θησαυρίζει τοῖς χατορθοῦσι σωτηρίαν, ὕπερ- 
ασπιεῖ τὴν πὸ ἰ αὐτῶν, 

8. τοῦ φυλάξαι ὁδοὺς δικαιωμάτων, χαὶ ὁδὸν εὐλα- 
ὀουμένων αὐτὸν διαφυλάξει. 

9. Τότε συνήσεις δικαιοσύνην καὶ χρῖμα, χαὶ χα- 
τορθώσεις πάντας ἄξονας ἀγαθούς. 

201 

19. Ηκ νΐω βυπὲ οπιπίαπι ΘΟὨϑυϊητδη(υπὶ ἰηΐχι : ἱπι- 
ρΡἰοίδίθ δηΐπὶ βιιδτ ἱρϑογυτ δηϊπηδῃ} δυίογυηϊ. 

20. ϑδερίοηςδ ἰῃ ὀχ  ἐἶἰδὰ8 οδηϊίυγ, ἴῃ ρῥ]δίοἰβ δυΐθῃ σὴ 
"Ρογίδιϑ δρὶϊ. ᾿ 

21. Εἴ ΞυΡΟΥ δι} Π108 ΠΌΓΟΒ Οἰδηγϊ δῖ, οἱ ἰῃ μοῦ 8 ἀγ πη: 

ϑίδιυη) δϑϑίἀοῖ, οἱ ἰῃ ρμογι 8 οἰ τ δ 19 ΘΟ ἀθηΐογ δίΐ : 

22. Οὐδηίο ἰοΠΡΟΓΟ 5ϊΠ|ρ0|1068 ἱπΠδογοηΐ [0.5 {{{|86., ΠΟῺ Θγ- 
Ὀαβορηῖ : ἰμδϑἰρίοη!6 8. δυΐοπη ἀυπ οοηίυ 6} 185 ουρίἀϊ δυηΐ, 
᾿ρὶϊ (Δοἴ οἀογυηὶΐ βοΏϑυΠ), 

28. οἱ δ) 6οἱἱ ἰδοῖ! βυηΐ Ορργοῦγὶ 8. Ἐσοδ ργοίδγδηι γοὲβ 
[ηθὶ βρίγ 8 ἀἰο ΙΟη6Π), ἀοοθῦο δυίθη γ05 ΠΟ. ΒΟΓΠΊΘΠΘΏΣ. 

44. Οὐυοηΐδιῃ γοσδθδηι, οἱ θη ΟὐΘα 8418 : οἱ αχίοηοθδῃ) 
γεγῦδ, οἱ ἤοῃ δἰ ἰοηα δι 8. 

25. δᾶ ἱγγῖ8 δοίο θαι (8 πηθᾶ ΘΟ Β.118., οἱ πηδὶβ ἱπογορδίϊο- 
Ὠἶδυβ ΓΘ 168 (8118. 

426. 1Δ406 οἱ ἀβοὸ νββίγα ρογα  οηα τἰάθθο, σαυάοῦο δυίθῃ) 
οὐ γοηοϑεὶϊΐ γο 8 ἰηἰογ 08, 

47. οἵ οὐαὶ δ νυθηο γοἱβ βυ 0 ἰυπη}} 0.8, ΟὙΥ̓ΟΓΒΙΟ δι}- 

ἴοηι δἰ τ ἢ 8 ργοοδ δ αἤϊιογιί, οἱ οὐπλ Ὑϑπογὶΐ υοὐ δ (ΓἸ θυ ] Δ 0 
οἱ ορργοϑϑίο, γὙδ] ουπὶ υθηθγὶί υοδί5 ἰηἰογί (08. 

28. ἘΠῚΐ οηἶπι συπὶ ἱγΟΟΔΌ (ἰ8 26, 650 δυΐδη ἢοἢ ὀχᾶυ- 

ἀΐδηὶ γοΒ : αυδογοηΐ [6 πη8]}, οἱ πο ἱπυθηϊθηί. 

49. Οἀδτγυπηὶ δηΐπη βϑρίοπίίδηη, Ὑογθυπι δυΐοπι ομιίηὶ 

ΠΟῚ 8.535 ρδϑογυηΐϊ, 

30. ὨΟ4υ6 γοοδηΐ πηοὶβ δἰ άο γα ΟΟΠΒ 1118, βυ Ὀβδηῃᾶ- 
᾿δηΐ ἃυΐοηι Γη688 ΓΟΔΓΡ ΟΠ 68. 

31. Ετρο οοπιράρηϊ Υἱδὲ δυξ ἰγυοίαϑ, δἰ 818 ἰρβογαπι ἰπι- 

Ρἰοἰδίο βαίυγαθυῃίυΓ. 
32. ῬΓῸ 60 οηἰπ ηοὰ ἱπ͵υτγίδηι ἰηίογο θδηΐ ρᾶγνι}}5, οοοὶ- 

ἀδηίυγν, οἱ Ἔὀχδηγίηδίϊο ἱπηρίοβ ρογάοί. 
33. Ουἱ δυΐδιι πιὸ δυάϊὲ ὨδΟϊΔΪΐ ἰῃ 6ρ6, οἱ φυϊοϑορί δίῃ 

ΚΓ 80 οπηηὶ [4]0. 

ΟΑΡΌΤ Π. 

1. ΕΠῚ, ἰ βαϑεὶρίδπβ οἰοχυίαπι πιοὶ πηᾶπάδιϊ Δ βοοῃ ἀοΓῖ8 

ΡΘΏ68 ἰ6, 
2. οδοάϊοὶ βαρίθι μία δυγὶ8 ἰυᾶ, οἱ Δ} 1ς168 οοῦ ἴαυπὶ δὰ 

ἰη(οἸ]δοῖαπι, δά οἶ68 δυίδι ἴρϑαμι δὰ τηοηϊοποιῃ ἤ]10 ἰυο. 

8. δὶ δηΐτὰ βαρίηϊδη) ἱηγοοθβϑ, οἱ ἱηίο! ]δοίαΐ ἀ68 γοοθίη 
(ἀλη : (8δηβιπὶ δαΐοπι 4υδοβίογί8 μπᾶ ηδ γο08 :) 

4, οἱ 8ἰ ἐχυίγδϑ θδπὶ ἰδιηφυδηι ἀγβεπίυπι, εἴ ἰδ) υδΠ) 
(οϑδυγοβ ἱηνθϑιϊοβ 68, 

5. ἴυπο ἰηῖ6}Π} 568 {πότοι Ποπλίπΐ, οἱ βοϊθηδπὶ Ὠ 6] ΓΕ- 

ΡΟΓ68. 

6. Ουΐα Ποπιίπυβ ἀδὶ βαρίοηίίδπι, οἱ ἃ (δεϊα ε᾽08 οοΟρῃ 0 

οἱ ἰη 6] 6 οἴι15. 

7). ἘΠ (ποϑαυ Ζαί γοοῖο ἀσοητθυ8 δα αἴθ), ργοίοβεί ΕρΡτ68- 

ΒῸΠῚ ΘΟΓΙΠ., 

8. δὰ εουβίοἀϊοπάδ8 Υἱᾶ8 μιδιϊΠοδι οππὶ, οἱ Υἱᾶπὰ ΓΘΥΘ- 

τοη(ἰυπὶ 86 ουδβίοἀϊοί. 

9. Τιης ἰπ(6}]} 68 }αϑ{ἰπἰδηι οἱ ἡ ϊοίμτα, οἱ ἀϊγᾳ68 ΟΠΏθ8 

βοιἰΔ5 ὈΟΏΔ8. 
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ι0θ. Ἐὰν γὰρ ἔλθη ἢ σοφία εἷς τὴν διάνοιαν, ἥ δὲ 
αἴσθησις τῇ σῇ ψυχῇ χαλὴ εἶναι δόξη, 

1ι. βουλὴ χαλὴ φυλάξει σε, ἔννοια δὲ ὁσία τηρήσει 
σε᾿ 

13. ἵνα ῥύσηταί σε ἀπὸ ὁδοῦ καχῆῇς καὶ ἀπὸ ἀνδρὸς 
λαλοῦντος μηδὲν πιστόν. 

13. Ὦ οἱ ἐγκαταλείποντες ὁδοὺς εὐθείας τοῦ πο- 
ρεύεσθαι ἐν ὁδοῖς σχότους, 

14. οἱ εὐφραινόμενοι ἐπὶ καχοῖς καὶ χαίροντες ἐπὶ 
διαστροφῇ χαχῇ; 

15. ὧν αἵ τρίδοι σχολιαὶ, καὶ χαμπύλαι αἱ τροχιαὶ 
αὐτῶν, 

16. τοῦ μαχράν σε ποιῆσαι ἀπὸ δδοῦ εὐθείας, χαὶ 
ἀλλότριον τῆς δικαίας γνώμης. Υἱὲ, μή σε καταλάβη 
χαχὴ βουλή. 

1. Ἢ ἀπολιποῦσα διδασχαλίαν νεότητος, 
186. χαὶ διαθήκην θείαν ἐπιλελησμένη" ἔθετο γὰρ 

παρὰ τῷ θανάτῳ τὸν οἶχον αὐτῆς, χαὶ παρὰ τῷ ἅδῃ 
μετὰ τῶν γηγενῶν τοὺς ἄξονας αὐτῆς, 

19. Πάντες οἷ πορευόμενοι ἐν αὐτῇ οὐχ τὐμρη δὲ τλλθοα 
σιν, οὐδὲ μὴ καταλάδωσι τρίδους εὐθείας" οὐ γὰρ χα- 
ταλαμδάνονται ὑπὸ ἐνιαυτῶν ζωῆς. 

40. Εἰ γὰρ ἐπορεύοντο τρίβους ἀγαθὰς, εὕροσαν ἂν 
τρίδους δικαιοσύνης λείας. ᾿ 

41. Ὅτι εὐθεῖς χατασχηνώσουσι γῆν, καὶ ὅσιοι ὗπο- 
λειφθήσονται ἐν αὐτῇ. 

2. Ὁδοὶ ἀσεδῶν ἐχ γῆς ὀλοῦνται, οἱ δὲ παράνομοι 
ἐξωσθήσονται ἀπ᾽ αὐτῆς, 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄". 

:, Υἱὲ, ἐμῶν νομίμων μὴ ἐπιλανθάνου, τὰ δὲ ῥή- 
ματά μου τηρείτω σὴ τ 

.. Νῆχος γὰρ βίου καὶ ἔτη ζωῆς καὶ εἰρήνην προς- 
θήσουσί σοι. 

(ἢ 3. Ἐλεημοσύναι χαὶ πίστεις μὴ ἐχλειπέτωσάν |᾿ 
σε: ἄφαψαι δὲ αὐτὰς ἐπὶ σῷ τραχήλῳ, καὶ εὑρήσεις 
άριν. 

ὰ ἢ Καὶ προνοοῦ καλὰ ἐνώπιον Κυρίου χαὶ ἀνθρώ- 
πων. 

56. Ἴσθι πεποιθὼς ἐν ὅλῃ τῇ χαρδίᾳ ἐπὶ Θεῷ, ἐπὶ 
δὲ σῇ σοφίᾳ μὴ ἐπαίρου. 

6. Παάσαις ὁδοῖς σου γνώριζε αὐτὴν, ἵνα ὀρθοτομῇ 

ἯΙ ΟἿ Ν ἴσθι ρόν ὰ βοῦ δὲ 7. Νὴ ἴσθι ἱμος παρὰ σεαυτῷ, φοδοῦ δὲ τὸν 
Θεὸν, χαὶ ἐρλοε ἀπὸ τ ἶὰ χαχοῦ. Ἔ 

8. Τότε ἴασις ἔσται τῷ σώματί σου, καὶ ἐπιμέλεια 
τοῖς ὀστέοις σου. 

9. Τίμα τὸν Κύριον ἀπὸ σῶν δικαίων πόνων, χαὶ 
ἀπάρχου αὐτῷ ἀπὸ σῶν χαρπῶν δικαιοσύνης: 

10. ἵνα πίμπληται τὰ ταμιεῖά σου πλησμονῆς σίτου, 
οἴνῳ δὲ αἵ ληνοί σου ἐχβλύζωσιν. 

τ. Υἱὲ, μὴ ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου, μηδὲ ἐχλύου 
ὕπ᾽ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος. 

1. Ὃν Ἱὰ ἀγαπᾷ Κύριος ἐλέγχει, μαστιγοῖ δὲ 
πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται. 

(5) 3. Ἐλεημοσύναι καὶ πίστις μὴ ἐχλειπέτωσάν σε᾿ ἄφα- 
ψαι δὲ αὐτὰς ἐπὶ σῷ τραχήλῳ, καὶ εὑρήσεις χάριν" γράψον δὲ 
αὐτὰς ἐπὶ τὸ πλατὸς τῆς καρδίας σον. (Αἴ62.} 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. Κεφ. Γ". 
10. δὲ δμὶπι ΥΘΠΟΥ  βδρί θη ἰᾶ ἰῃ ΔΙ πιρηίοηι, οἱ 56.508 

6886 ΔηΪΠ188 ἴιτι25 ου]οΐοῦ υἱὰθὈϊίυγ, 
11. οοῃ δἰ ΐυπι Ὀοηυπ ουβίοὐϊοί (6, οἱ οορίΔἴϊο 5βδηοίδ 86Γ- 

ΥΔΌΪ (6 : 

12. υἱ οπδῖ (6 ἃ νἱὰ πηδῖα οἱ ἃ υἷγο Ἰοχυθηίδ ἢ} θά ο]6. 

13. Ο ἀυὶ ἀογεϊἐφυϊμ( 8 Υἱδδ γϑοΐδϑ δδουηᾶο ἰῃ Υἱδ8 ἰθη  ΌΓδ- 
ΤΠ, 

14. φυὶ ἰδοἰδηλνίηΐ ἱπ τ8118 οἱ φευάοι δ ἰῃ ΟὙΥ̓Οβίο 6 ΠΔ]Ὰ : 

15. ΄θοππῃ βοη 88 ργάνδδ, οἱ Ποχυρϑίὶ ουγϑυδ ΘΟ πὶ, 

16. δὰ ᾿ἰοηβρο ἰδ (λοϊοηάυ τ ἃ υἱδ γϑοΐίδ, οἱ 8] 1Θἤππε ἃ [818 
βοηίοπίία. ΕἸ], π6 [6 οομιργοδοπάδί πηδυΠ ΘΟὨΔ "08. 

17. Ουζ ἀογοϊχυὶΐ ἀοοιΓίηδπι ᾿υνοηίυ ἷ8., 

8, οἱ ἰοβἰδηγοηϊί αἰνγὶπὶ ΟὈἸ Δ 668. : ροβυὶξ Θοηΐπὶ ἰυχίδ 
τηογίοιι ἀομηυπι δυδπ), οἱ ρ6Ώ68 ἰη(ΘΓΏΌΠῚ ουπὶ ἰοττ χο Πἰ8 οΥ- 
Ὀἱ.δ5 8088. 

19. Οπιη68 ουπί68 ἴῃ 68 0η γον θηΐ, ὨΘΩ]ΌΘ ΔρΡΌΓΟΘἢ- 
ἀοὶ δοιηἰ[δ8 γϑοίδβ : ΒΟὴ Θηΐτ Δρρυθμοηἀυπίυγ δὴ ἃπηὶβ Υἱίδα. 

40. ΝΑΙ 5] διῃθυϊαγοηϊ βου 85 ὈΟΠΔ85, ἱπυθηΐϊαβοηϊΐ υἱ 06 
δβοιηἰἰδ5 ᾿8{1{{88 ΙΔ Ὑ68. 

41. Ουοηΐδηι Γοοῖΐ ἱμμδοἰ δἰ ἰοΓτᾶπι, οἱ βδηοῖὶ ΓοΙ)Δ- 
Ὡο υμΐ ἰῃ θᾶ. 

42. ὙίαΣ ἱορίογαμ 6 ἴεγγα ρογὰδηΐυγ, οἱ ἰηἰσυΐ σΥρο  !θῃ- 
ἴυγ δὺ 68. 

ΟΑΡΌΤ ΠΙ. 

{. ΕΠ11, πιϑᾶγατ ἰοαυπι 6 ΟὈϊ  τἰϑολγίβ, υογθα δυΐοθη) ἤγθὰ 
βογνοί ἰππτἢ ΟΟΥ. 

4. Ἰωουρὶ υἀϊηοτη οδηἰπὶ εἰδι18 οἱ ΔΠη05 Υἱΐδ0 οἱ ὑδόθι ἃἢΡ- 
Ρορρμί (ἰδὲ. 

3. ΕΠΟΘΙΟΒΥΏΣΟ οἱ 68 Ὧ6 ἀοδβογδηί (6 : 8}1}ζ28 δυίδπη 685 
ΒΌΡΟΓ ΟΟ]]υπὶ ἴυυπι, οἱ ἱηνθηΐθα ργαι δ). 

4, Εἰ ΡΓγουϊὰθ ΒΟΩΔ οογδι Ὠοιμίηο οἱ Ποπιϊηδυ. 

ὅ. Ἐδίο Βάθῃβ ἰῃ ἰοΐο οογὰθ δυροῦ δύῃ, ἰῃ ἰυδ δυΐδη) 58-, 
Ρἰεπίία π6 οχδἰογίβ. 

6, Οτμηΐ υ8 Υἱἱβ ἰυἱ8 Θὐφῃοδ806 ἰδ, οἱ τοοίδ8 ἰδοίαί γὶδ5 
υ.88. ' 

7. ΝΘ 85 ριιάθηϑ δρυά ἰοιροίἰρβθπη), (ἰπ)6 δυΐοιη Ὀδῦπι, 
οἱ ἀϑοϊϊμα δὴ οἰηηὶ ωγαϊο. 

8. Τυῃο Βδηϊδ9 ογἷ! οογρογὶ ἴυο, οἱ οσυγδίϊο οϑϑὶ 08 ἰυΐ8. 

9. Ἠοποῖὰ Ὠοπιίπαπι ἂς ̓ υβ.ἐ8 ἰυ}8 ἸΔΡΟΥ 8, οἱ ργὶπι 85 
1 ἀᾶὰ οἱ ἀδ ἰυ͵5 ἔγυοι θυ5 ᾿υ511{|8 : 

10. υἱ ἐμροδηϊογ οοἰ τὶ ἴθἃ δβαίυτὶ δίς ἡπιηοηϊὶ, οἱ 
ψίμο ἰοτουαγίδ ἰυἃ γοἀυπηάοηΐ. 

11. ΕἸΝΙ, πο} παρ! ογο ἀἰδοὶρ! μβατὴ Ποπεπί, ποχὰς (διϊσε- 
τἷὶβ ἀυπὶ 80 60 ἃγυστίβ. . 

12. Οὐδ οί αἰ σὶς οπλίπυ8 ἀγσαὶ!, Παροὶ δὶ δυίοια 
ΟἸΏΠΘΠ Π] πὶ φυ6 πη βυβοὶρί!. 

8. ΕἸοοπ δ οἱ 65 πο ἀδδοζδηῖ ἴα : δ[Π|08 δα ΐδι 685 
ΒΌΡεον ΟΟἸ πὶ ἰαστῃ, οἱ ἰηνθηίοα ρα Γδί δι : δου "6 θᾶδ διροῖ ἰὰ- 
εἰἰυἀΐποπι ὁοτά δ ἴα. 

.Φ 



ΡΒΟΥΕΆΒΙΑ. ἀκ». ΙΥ͂. 

13. Μαχάριος ἄνθρωπος ὃς εὗρε σοφίαν, χαὶ θνητὸς 
ὃς εἶδε γὴν: 

14. Κρεῖσσον γὰρ αὐτὴν ἐμήορεύεσθαι, ἢ χρυσίου 
καὶ ἀργυρίου θησαυρούς. 

15. Τιμιωτέρα δέ ἐστι λίθων πολυτελῶν, οὖχ ἀντι- 
τάξεται αὐτῇ οὐδὲν πονηρόν᾽ εὔγνωστός ἐστι πᾶσι τοῖς 
ἐγγίζουσιν αὐτῇ, πᾶν δὲ τίμιον οὐχ ἄξιον αὐτῆς ἐστι. 

16. Νῆχος γὰρ βίου χαὶ ἔτη ζωῆς ἐν τῇ δεξιᾷ αὐ-- 
τῆς, ἐν δὲ τῇ ἀριστερᾷ αὐτῆς πλοῦτος χαὶ δόξα. Ἐχ 
τοῦ στόματος αὐτῆς ἐχπορεύεται διχαιοσύνη, νόμον δὲ 
καὶ ἔλεον ἐπὶ γλώσσης φορεῖ. 

17. Αἴ δδοὶ αὐτῆς ὁδοὶ χαλαὶ, καὶ πᾶσαι αἱ τρίδοι 
αὐτῆς ἐν εἰρήνη. 

18. Ξξύλον ζωῆς ἐστι πᾶσι τοῖς ἀντεχομένοις αὐτῆς, 
καὶ τοῖς ἐπερειδομένοις ἐπ᾽ αὐτὴν, ὡς ἐπὶ Κύριον, ἀσφα- 

ς. 
1ο. Ὁ Θεὸς τῇ σοφίᾳ ἐθεμελίωσε τὴν γῆν, ἡτοίμασε 

δὲ οὐρανοὺς φρονήσει. 
30. Ἔν αἰσθήσει ἄδυσσοι ἐῤῥάγησαν, νέφη δὲ ἐῤῥύη- 

σαν δρόσους. 
αι. Υἱὲ, μὴ παραῤῥυῇς, τήρησον δὲ ἐμὴν βουλὴν καὶ 

ἔννοιαν" αν 
43. ἵνα ζήσῃ ἣ ψυχή σου, χαὶ χάρις ἦ περὶ σῷ τρα- 

χήλῳ. Ἔσται δὲ τ: ταῖς σαρξί βάν, παρ λοι 
τοῖς σοῖς ὀστέοις" 

43. ἵνα πορεύῃ πεποιθὼς ἐν εἰρήνη πάσας τὰς ὁδούς 
σου, ὃ δὲ ποῦς σου οὐ μὴ π ἢ. 

24. Ἐὰν γὰρ χάθῃ ΓΝ ρηραῖν ἐὰν δὲ χαθεύδης 
ἡδέως ὁπνώσεις. 

45. Καὶ οὗ φοδηθήση πτόησιν ἐπελθοῦσαν, οὐδὲ δρ- 
μὰς ἀσεδῶν ἐπερχομένας. 

46. Ὁ γὰρ Κύριος ἔσται ἐπὶ πασῶν ὁδῶν σου, καὶ 
ἐρείσει σὸν πόδα ἵνα μὴ σαλευθῆς. 

47. Μὴ ἀπόσχῃ εὖ ποιεῖν ἐνδεῇ ἡνίχα ἂν ἔχῃ ἢ χείρ 
σου βοηθεῖν. 

48. Νὴ εἴπης" ᾿Επανελθὼν ἐπάνηχε, αὔριον δώσω, 
δυνατοῦ σου ὄντος εὖ ποιεῖν" οὐ γὰρ οἶδας τί τέξεται ἡ 
ἐπιοῦσα. 

40. Νὴ τεχτήνη ἐπὶ σὺν φίλον χαχὰ, παροιχοῦντα 
καὶ πεποιθότα ἐπὶ σοί. 

80. Μὴ φιλεχθρήσῃς πρὸς ἄνθρωπον μάτην, μήτι σε 
ἐργάσηται χαχόν. 

81. Μὴ χτήση χαχῶν ἀνδρῶν ὀνείδη, μηδὲ ζηλώσης 
τὰς δδοὺς αὐτῶν. 

85. Ἀχάθαρτος γὰρ ἔναντι Κυρίου πᾶς παράνομος, 
ἐν δὲ δικαίοις οὐ συνεδριάζει. 

838. Κατάρα Θεοῦ ἐν οἴχοις ἀσεδῶν, ἐπαύλεις δὲ 
διχαίων εὐλογοῦνται. 

8ε. Κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ 
δίδωσι χάριν. 

86. ἄδξαν σοφοὶ χληρονομήσουσιν, οἷ δὲ ἀσεθεῖς 
ὕψωσαν ἀτιμίαν. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Δ'. 

1. Ἀχούσατε, παῖδες, παιδείαν πατρὸς, καὶ προςέ- 
χετε γνῶναι ἔννοιαν. 

3. Δῶρον γὰρ ἀγαθὸν δωροῦμαι ὁμῖν, τὸν ἐμὸν νό- 
μον μὴ ἐγκαταλίπητε. 

3. Υἱὸς γὰρ ἐγενόμην χἀγὼν πατρὶ ὑπήχοος, καὶ ἀγα- 
πώμενος ἐν προςώπῳ μητρός. 
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18. Βοδίιδ ΒοηιῸ 48] ἰηγθηϊί δαρίοπίϊδπ), οἱ πιογίδ] 8 χα 
γἱάϊι ρευὰθοηί(ίδηι. 

14. Μεϊϊυβ 68ἰ δηΐπη ἰΠΠδπὶ πηογοαγὶ, φυᾶπι δυγί εἴ ἀγωθηῖὶ 
(Ποβδυγοβ. 

16. Ῥγθίοβίογ 6ϑὶ δπίηὶ ᾿δρ  ἀΪ 8, ἤθη τοδί βίοι 1}}} αἹ]υϊη 
ΓΔ] πὶ : ὈΕΠ6 ΠΟΐΔ 68 Οπηη θυ. ΔΡρΓΟΡΙὨφυδη θι8 οἱ, Οηηθ 
δυίοτῃ ργοϊοϑυμ ποη 6δί 1|1ἃ ἀΐξηυηι. 

16. Κοηρίίυο εηἰπι δίδ[[5 εἰ δῃηηὶ υἱἕζβ ἰῃ ἀδχίογα αἷαβ, 
ἰῃ οἰηἰβίσα δυ ΐοπι οὐυ8 ἀἰν 86 οἱ ρογία. Εχ ογὰ οὐὰ8 ργοοδάϊί 
᾿δε{|8., ἰοζοπ δυΐδη οἱ πιϊθϑογοογάΐδηι ἰῃ Ἰΐηρια ροτίδί. 

17. Υἱῶ ε͵α8 υἱδὲ ρυ οι γα, οἱ Οη698 βϑιηἱΐδβ ο᾽υδ ἰῃ ῥδ08. 

18. Τλρούυτη Υἱίδο 6δὲ οὐπμ 0.8 χαΐ ΘΟμρ θοίπηΓ ὁδηι, οἱ 
αυ ἱπουηθυπί ἰῃ οδπι, βίουϊ ἰῃ Πομηΐηο, βθοιιΓᾶ. 

19. Πδυβ βᾶρίοητία ἰυπάἀδνί ἰΘογτϑιη, ραγανίί δυίθη οὐ ϊοα 
ῥχγυάεηιίίδ. 

20. [πῃ δ0η88 δΟγδδὶ ΟΣ ρογαηΐ, Πυ 065 δυίοιη πιδηδλγογιηί 
ΓΟΓΘΒ. 

21. ΕἸ, πο αἰ ΠΠ.Δ8, δοῦν δυίθη) τϑυμ οοη δ δι) οἱ βθῶ- 
(οπιίδιη : ἱ 

22. υἱ νἱγαῖ δηίπι ἰδ8, οἱ ργδίίδ οἷῖ οἶγοᾶ οοϊυπι (υὰπ. 

Ἐπὶ δυίοπ) δδη (85 οδγηΐδι8 [υἷ8, οἱ ουγαίίο ἰυἷβ οαδὶ θα 8 : 

23. αἱ δ ΡΌ]ο5 ὁ 6Ώ8 ἰῃ ῬΔΟΘ ΟΠΠ68 Υἱαὲ (048, οἱ ρ68 ἴυι18 
ΒΟῺ ἱπηρίηραῖ, 

24. 5] οηΐπὶ βοάθγίβ δίηθ Εἰπηοσο ογίβ, εἰ γοῦο ἀοστηίδγίᾳ 
δΌΔΥ[ΟΓ ἀογηΐοδ. 

25. Εἰϊποη {{π}6 8 ρα Όγθη ΒΌρογΥ ἢ ἰθηίθση., ὩΘα06 ἰΠ]- 
ρου ἰπηρίογυπ) ἱησγυσηίδδ. 

46. Πογηίηιιδ ΘὨΪπλ ΟΥἰϊ ΒΌΡΟΓ ΟΠΠ65 Υἱδ8 ἰυ85, οἱ ἢΓιηδ- 

δῖ ἰαυπὶ ροάρθπ υἱ Ποη ΘΟ ΟΥ̓ γί. 

27. Νὰ διυβίίμθαβ βεπαείδοθγθ ὁβθῆο φυδηοσυμᾳυ δθυ6- 
τὶ τηδῆυδ ἴυἃ δυχὶ γί. 

48. Νὼ ἀϊχοσίβ : Βουθγίθηβ γοὰΐ, ογὰβ ἀδθο, σὰ π) ροΐδῃ8 
ἴθ 5:8 Ὀδηδίδοογο : ΒΟῚ δηΐπῃ 8018 αυϊὰ ρᾶγίδὶ βου 68 ἀΐ68. 

429. Νὰ (ΔΟγίοογίβ πῃ ἴυσπ) διηγίουπι)θἪ π)81]8, ἱποοΐδη οἱ ἢ- 
ἀρῃίοπι βυροῦ ἴδ. 

80. ΝΟΙῚ ἐηἰ πιέοί (ἴ88 ΘΧΘΓΌΘΓΘ Δ ΟΓΒῸΒ ΠΟΙ ἰΠΘΠι βίη ὁΔι188, 
26 αυοᾶ ει ὲὶ ΟΡΕΓΘΙΌΓ Π.Δ]υπι. 

31. Νἧἕ δοάυΐγαβ ΠηΔΙΟΓΌΠῚ Υἱγογυ) ΟρΡρΓΟΌγίΔ, ὨΘαΌΘ Ζ26- 
Ἰδυοτῖβ Υἱδ8 ΘΟΓΏΏΣ. 

32. Ἰπυπυ8 ΕΠΐ πὶ ΟΟΥΔΙ) ὨΟΙΊΐηΟ Ομηπὶδβ ἰηἰχυυθ, ἰῃ 
ἰπβι18 δυίοτ που δοὶξ οοῃ οἰ π᾿. 

33. Μαϊοάϊοῖϊο Πεὶ ἰῃ ἀοπίθυ8 ἱπιρίογυῃι, ἰυχυγία δυΐδηι 
ἰυδίογυμ Ὀοποἀϊσυηίυγ. 

34. οι ίηιδ δ ροτ ὲ8 γοδίβεϊξ, Ὠυ τ 6 δυΐδη ἀδὶ ρτᾶ- 
κἰδηη. 

35. ΑἸογίαπι βδρίθη!θβ πδορθα ἰδθυηΐ, ἐπῃρὶϊ δυίδηι 6χ8}18- 
δυμί ἱφποιηϊηίΐδηι. 

ΟΑΡΌΤ [Υ. 

1. Αυάϊίε, ρυοτί, ἀἰβοὶρ! ηδ8πὶ ραίγ8, οἱ δίίοηά!ίθ υἱ 8οἷ8- 
(6 οορ! δ ομοπι. 

4. Ῥοηυ οηἰπὶ ΒΟηυπ) ἀοῦδο το ἱβ, ΠΊΘΆΠῚ Θ,.6Π) Π6 ἀ6- 
τοὶ πχυδίΐβ. 

3. ἘΠῚ 5 οπΐπα ἴα! οἱ 660 ραΐγ οροάϊΐοηβ, οἱ ἀἰ!θοῖΏ8 ἰῃ [ἃ- 
οἷα ημδίΓί 5. ; 
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4. Οἱ ἔλεγον καὶ ἐδίδασχόν με’ ᾿Ερειδέτω ὃ ἣμέ- 
τερος λόγος εἰς σὴν χαρδίαν. φύλασσε ἐντολὰς, μὴ 
ἐπιλάθη. 

(ἢ 5. ΝΜινδὲ παρίδῃς δῆσιν ἐμοῦ στόματος, 
6. μηδὲ ἐγχαταλίπης αὐτὴν, καὶ ἀνθέξεταί σου" ἐρά- 

σθητι αὐτῆς χαὶ τηρήσει σε. Ἂ 
8. Περιχαράχωσον αὐτὴν, χαὶ ὑψώσει σε. Τίμησον 

αὐτὴν, ἵνα σε περιλάθη" 
9. ἵνα δῷ τῇ σῇ χεφαλῇ στέφανον χαρίτων, στέ- 

φάνῳ δὲ τρυφῆς ὑπερασπίσῃ σου. 
10. Ἄχονε, υἱὲ, χαὶ δέξαι ἐμοὺς λόγους, καὶ πληθυν- 

θήσεται ἔτη ζωῆΐς σου, ἵνα σοι γένωνται πολλαὶ ὁδοὶ 
ίου. 

ι1. Ὁδοὺς γὰρ σοφίας διδάσχω σε, ἐμδιδάζω δέ σε 
τροχιαῖς ὀρθαῖς. 

1. ᾿ὰν γὰρ πορεύῃ, οὐ συγχλεισθήσεταί σου τὰ 
διαδήματα" ἐὰν δὲ τρέχης, οὐ κοπιάσεις. 

ι3, Ἐπιλαδοῦ ἐμῆς παιδείας, μὴ ἀφῇς" ἀλλὰ φύ- 
λαξον αὐτὴν σεαυτῷ εἰς ζωήν σου. 

14. Ὁδοὺς ἀσεδῶν μὴ ἐπέλθῃς, μηδὲ ζηλώσῃς ὁδοὺς 
παρανόμων. 

16, Ἔν ᾧ ἂν τόπῳ στρατοπεδεύσωσι, μὴ ἐπέλθης 
ἐχεῖ- ἔχχλινον δὲ ἀπ᾽ αὐτῶν καὶ παράλλαξον. 

16. Οὐ γὰρ μὴ ὑπνώσωσιν, ἐὰν μὴ χαχοποιήσωσι᾽ 
ἀφήρηται ὃ ὕπνος αὐτῶν, χαὶ οὐ χοιμῶνται. 

17. Οἴἵδε γὰρ σιτοῦνται σῖτα ἀσεδείας, οἴνῳ δὲ παρα- 
νόμῳ μεθύσχονται" 

18. Αἴ δὲ ὁδοὶ τῶν διχαίων δμοίως φωτὶ λάμπουσι " 
προπορεύονται χαὶ φωτίζουσιν. ἕως χατορθώσῃ ἣ ἡμέρα. 

19. Αἱ δὲ ὁδοὶ τῶν ἀσεδῶν σχοτειναὶ, οὐχ οἴδασι 
πῶς προςχόπτουσιν. ι 

40. Υἱὲ, ἐμῇ ῥήσει πρόςεχε, τοῖς δὲ ἐμοῖς λόγοις παρά- 
θαλλε σὸν δὰ 

41. Ὅπως μὴ ἐχλίπωσί σε αἱ πηγαί σου, φύλασσε 
αὐτὰς ἐν χαρδία. 

3, Ζωὴ γάρ ἐστι τοῖς εὑρίσχουσιν αὐτὰς, καὶ πάσῃ 
σαρχὶ ἴασις. 

3. Πάσῃ φυλαχῇ τήρει σὴν χαρδίαν, ἐκ γὰρ τού- 
των ἔξοδοι ζωῆς. 

24. Περίελε σεαυτοῦ σχολιὸν στόμα, χαὶ ἄδιχα χείλη 
μαχρὰν ἀπὸ σοῦ ἄπωσαι. 

256. Οἱ ὀφθαλμοί σου ὀρθὰ βλεπέτωσαν, τὰ δὲ βλέ- 
φαρά σου νευέτω δίκαια. 

46. ᾿ρθὰς τροχιὰς ποίει σοῖς ποσὶ, χαὶ τὰς δδούς 
σου χατεύθυνε. 

47. Νὴ ἐχκλίνης εἰς τὰ δεξιὰ, μηδὲ εἰς τὰ ἀριστερὰ, 
ἀπόστρεψον δὲ σὸν πόδα ἀπὸ ὁδοῦ χαχῇς" ὁδοὺς γὰρ τὰς 
ἐχ δεξιῶν οἵδεν ὃ Θεὸς, διεστραμμέναι δέ εἰσιν αἱ ἐξ 
ἀριστερῶν. Αὐτὸς δὲ ὀρθὰς ποιήσει τὰς τροχιάς σου, τὰς 
δὲ πορείας σου ἐν εἰρήνη προάξει. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄. 

ι. Υἱὲ, ἐμῆ σοφίᾳ πρόςεχε, ἐμοῖς δὲ λόγοις παρά- 
όαλλε σὸν οὖς, 

(5) 5. Κτῆσαι σοφίαν, χτῆσαι σύνεσιν' μὴ ἐπιλάθῃ, μηδὲ ἐχ- 
κλίνης ἀπὸ ῥημάτων στόματός μον. (Α161.) 

(55) 7. ᾿Αρχὴ σοφίας, κτῆσαι σοφίαν, καὶ ἐν πάσῃ κτήσει 
σον κτῆσαι σύνεσιν. (Αἰἀ. ἐέ Οοπιρὶ.) 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. Κεφ. Ε΄. 
. , Ουἱ ἀϊοοῦδδηί οἱ ἀοοουδηΐ Π26 : Εἰγ οἴ Πποβίοσ ουτῸ 

ἴῃ ἴυο οογάα : ουὐϑίοαϊ ργοθοορίδ, ἤθη ΟὈἰ  Υἰβοδγὶϑ. 

5. Νόχυθ ἀοϑροχογὶβ οἰοχυΐυπι οὐ β πιαί, 
ὅ. η6 ἀογο! χυογὶβ ο8πι, οἱ δι ἢ οογθἷ! (ἰδὲ : διιδ ἰΠἸΔαν, οἱ 

ΒΟΓΥΔΌΪ (6. 

8. Οἰγουπιάδ ἐΠἰ8πι, οἱ ὀχδι δὶ! (6. ἩΟΠΟΓὰ οδῃ, υἱ ἰς 
διημἰοχοῖαν : 

9. υἱ ἀεὶ ἴυο οαρὶτἰἱ οογοπδπι φγαίίυσα, σογοηᾶ δυΐθη) 
ἀο!οίαγυπι ρῥγοϊοραὶ (6. 

10. Αὐάϊ͵, Εἰὲ, οἱ βυδοῖρα πιο γεγρθα, οἱ τυ} ἱρ᾽ οδ Ὀυηίυγ 
8ηηὶ Υἱίξ 6, υἱ {ΠῸὶ δἰηἱ τη} 185 Υἱδο Υἱίδο. 

11. Ὑἱδβ οδηἰπὶ βδρί θη δ: ἀοοθθο ἴ6, οἱ ἱηρτοάϊ (6 δεὶο οἵ- 
1118 γϑο 8. 

12. δὶ οηἱἷπὶ δι θυϊδυογί8, ἡθη σοποϊυάρηίογ (αἱ ρσγοβϑιι : 
δῖ δυΐοπι ουσυΓγΓογίβ, ΠοῚ ἸΔθογδ 8... 

13. Το τη68η} ἀἰδο ρ]δη), πα ἀἰηγ (85 : ϑ6ὰ ουδίοάἑ 68πὶ 
τἰρὶ δὰ υἱίδιη) ἐσ δ. 

14. ὙΥἱδὰβ ἱπρίογιμλ 6 ἰπίτ68, Ὠ64116 ΣΟΙ ογίβ Υἱδ8 ἰηϊαυο- 
τυ. 

15. Ιῃ ᾳφυοσυχυς ἰοοὺ οδδίγδιηρίδί (ποτ αἱ, Ὠ6 ΒΌΡΟΓΥΟ- 
Ὠΐδ5 ἰἰἰυς : ἀθο! ῃδ δυίδηι δ οἱβ οἱ δυβοθάβ. 

16. Νοη δηΐπ δοηηι) οδρίβηϊ, ηἰϑὶ πη] οδοοιηϊ : ΔΟΪδίτ 5 
68[ ΒΟΠΊΠΙ18 ΘογΌΠ), οἱ ἤθη ἀογῃίιηΐ. 

17. ΗἸ οδηΐτ δαἀυτρὶ 68088 ἱπιρίοἰδίϊ5, νἱῆο δυΐοπι ἰηίχυο 
ἱποῦδτδηίυγ. 

18. Υἱῷ δυΐοιῃ [υβίογυπ βἰμ ἡ 6 αἱ ᾿χ Γυ]ρσοηΐ : ργοοῦ- 

ὀυπηὶ οἱ ἱΠυπιίηδηϊ, ἀοποο αἰγὶ μαὶ 86 ἀΐα8. 
19. Ὑἱῶ δυίΐοπι ἱπιρίογιπι (ΘΠ ΌγΟβϑο, Ποη που ΄φυοπιοὰο 

οἴεπαυηίι. 

20. ΕἸ], 60 οἰοαυΐο διίεπάσ, οἵ πηοΐβ υϑυ 5 ΔΠΡΟΏΘ δα- 
ΓΘ (ι18π|. 

21. ὕἱἋ δοῦ ἀογοϊἰπαυδηῖ (6 (Οηΐ68 ἰυἱ, ουδίοἀϊ! 608 ἴῃ 
οΟΓάθ. 

22. ὙὶιΔ οῃΐπὶ 68. ἰαγοηϊοη θυ 608, οἱ ΟΠΠὶ ΟΔΓΗὶ 58πὶ- 
(28. 

23. Οπηΐ ουδίοὐϊδ δογΥὰ ΟΟΥ ἴυυμῃ, οχ ἰιἰδ δοΐπλ οχἰἰι5 
Υἱίῶ. 

44. Αὐἴεῦ ἃ ἴ6 ργϑυὰπ Ο8, δἱ ἰη] 818 ἰΔὈΐα ἰοηδ6 ἃ ἰδ ργο- 
Ρ6]16. 

45. Οουὶ ἰυἱ τοοῖδ νἱδδηΐ, ρα] ροῦγεβο ἰυ8 δηιιυδηΐ {ι8(ἃ. 

26. Ἀοείδβ οΥἱϊδ8 [δος ἰυ5 ροάϊθιυβ, οἱ Υἱδ8 (085 ἀϊγίρα. 

27. Να ἀφο! η65 ἱπ ἀοχίογα, ΠΟ406 ἰὴ βἰῃἰδῖγα, οἱ ἀγοιίς 
ροάδιῃ ἰυυ}πὶ ἃ Υἱὰ Πη818 : Υἱδβϑ δῃἷπ] 40.885 ἃ ἀοχίγὶ8 πουϊΐ 
)ουδ, ρογυοῦδϑ δυίοθηχ βιηΐ ΄υδ' ἃ δἰηἰδίγ8. [ρ56 δι ίδῃ) 
Γοοἕδ5 (δοίβὶ οὐ (88 ἰυὰ5, οἱ ργοϑϑι8 [006 ἰῇ Ρ806 ργοιῖηο- 
γοὈϊῖ. 

ΟΑΡΌΤΎΥ. 

1. ΕἾΝ, πιϑᾶς βδρ  Θῃ 86 δἰίομάδ, Οἱ Πηοΐβ βογῃοηΐθιυδ ἂρ- 

ΡΟΏ6 δυο ἰυδηι, 

δ. Ῥοδβίαο βορίδηιἰδπη,, ροββίθ [η(6]}ποη([8η}: η6 ΟὈΪ ν ἰϑοᾶ- 
Εἶδ., ὨΘ40.6 ἀδο]η65 ἃ νοΓ 5. οΥἱβ τησί. 

7. Ῥεϊηοίρίαπι δαρί θη 8, ροβοίἀθ βρη έδηι, οἱ ἰη οὔληὶ ρο5- 
δοδδίουθ ἴυ8 Δό]Ζυ ΓΟ ἰηἰοΠΠ|ρροη(όδι). 



ΡΒΟΥΕΆΒΙΑ. Θά». ΥἹ. 

4. ἵνα φυλάξης ἔννοιαν ἀγαθήν. Αἴσθησις δὲ ἐμῶν 
χειλέων ἐντέλλεταί σοι- Μὴ πρόςεχε φαύλῃ γυναιχί" 

ἃ. μέλι γὰρ ἀποστάζει ἀπὸ χειλέων γυναιχὸς πόρ-- 
νης, ἣ πρὸς χαιρὸν λιπαίνει σὸν φάρυγγα" 

4. ὕστερον μέντοι ὠμὰ ὦ χολῆς εὑρήσεις, καὶ 
ἠχονημένον μᾶλλον μαχαίρας διστόμου. 

δ. Γῆς τἷρ ἀφροσύνης οἱ πόδες κατάγουσι τοὺς χρω- 
μένους αὐτῇ μετὰ θανάτου εἷς τὸν ἅδην, τὰ δὲ ἴχνη αὐ- 
τῆς οὐχ ἐρείδεται. 

6. τς γὰρ τ οὐκ ἐπέρχεται, σφαλεραὶ δὲ αἱ 
τροχιαὶ αὐτῆς, καὶ οὐχ εὔγνωστοι, 
Ξὲ Νῦν οὖν, υἱὲ, ἄκουέ μου, καὶ μὴ ἀχύρους ποιήσεις 

ἐμοὺς λόγους. 
, 8. Ναχρὰν ποίησον ἀπ᾽ αὐτῆς σὴν ὁδόν" μὴ ἐγγίσῃς 
πρὸς θύραις οἴχων αὐτῆς, 

Ὁ. ἵνα μὴ πρόη ἄλλοις ζωήν σου, καὶ σὸν βίον ἀνε- 
λεϊίμοσιν. 

ιο. Ἵνα μὴ πλησθῶσιν ἀλλότριοι σῆς ἰσχύος, οἱ δὲ 
σοὶ πόνοι εἰς οἴκους ἀλλοτρίων ἔλθωσι. 

11. Καὶ μεταμεληθήσῃ ἐπ᾽ ἐσχάτων, ἡνίχα ἂν χα- 
τατριθῶσι σάρχες σώματός σου, χαὶ ἐρεῖς" 

15. Πῶς ἐμίσησα παιδείαν, καὶ ἐλέγχους ἐξέχλινεν ἧ 
χαρδία μου; 

13. Οὐχ ἤχουον φωνὴν παιδεύοντός με χαὶ διδάσχον- 
τός με, οὐδὲ παρίδελλῦ τὸ οὖς μου. 

14. Παρ᾽ ὀλίγον ἐγενόμην ἐν παντὶ χαχῷ, ἐν μέσῳ 
ἐχχλησίας χαὶ συναγωγῆς. ᾿ 

ι5. Πίνε ὕδατα ἀπὸ σῶν ἀγγείων, καὶ ἀπὸ σῶν φρεά- 
τῶν πηγῆς. 

16. Νὴ ὑπερεχχείσθω σοι ὕδατα ἐχ τῆς σῆς πηγῆς, 
εἰς δὲ σὰς πλατείας διαπορευέσθω τὰ σὰ ὕδατα. 

17. ΓἜστω σοι μόνῳ ὑπάρχοντα, χαὶ μηδεὶς ἀλλό- 
τρῖος μετασχέτω σοι. 

186. Ἡ πηγή σου τοῦ ὕδατος ἔστω σοι ἰδία, καὶ συν- 
εὐφραίνου μετὰ γυναιχὸς τῆς ἐχ νεότητός σου. 

19. "Ἔλαφος φιλίας καὶ πῶλος σῶν χαρίτων ὁμιλείτω 
σοι, ἡ δὲ ἰδία ἡγείσθω σου καὶ συνέστω σοι ἐν παντὶ 
καιρῷ" ἐν γὰρ τῇ φαύτης φιλίᾳ συμπεριφερόμενος πολ- 
λοστὸς ἔση. 

30. Μὴ πολὺς ἴσθι πρὸς ἀλλοτρίαν, μηδὲ συνέχου 
ἀγχάλαις τῆς μὴ ἰδίας. ς 

41. ᾿Ενώπιον γάρ εἶσι τῶν τοῦ Θεοῦ ὀφθαλμῶν ὁδοὶ 
ἀνδρὸς, εἰς δὲ πάσας τὰς τροχιὰς αὐτοῦ σχοπεύει. 

4. Παρανομίαι ἄνδρα ἀγρεύουσι, σειραῖς δὲ τῶν 
ἑαυτοῦ ἁμαρτιῶν ἕχαστος σφίγγεται. 

43. Οὗτος τελευτᾷ μετὰ ἀπαιδεύτων, ἐκ δὲ πλήθους 
τῆς ἑαυτοῦ βιότητος ἐξεῤῥίφη, χαὶ ἀπώλετο δι᾽ ἀφρο- 
σύνην. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ «ς΄. 

ι. Υἱὲ, ἐὰν ἐγγυήσῃ σὸν φίλον, παραδώσεις σὴν χεῖρα 
ἐχθρῷ. 

ἃ. Παγὶς γὰρ ἰσχυρὰ ἀνδρὶ τὰ ἴδια χείλη, καὶ ἁλί- 
σχεται ππταν ἰδίου στόματος. 

8. Ποίει, υἱὲ, ἃ ἐγώ σοι ἐντέλλομαι, καὶ σώζου" 
ἥκεις γὰρ εἰς χεῖρας χαχῶν διὰ σὸν φίλον, ἴσθι μὴ 
ἐχλυόμενος, τ δου δὲ καὶ τὸν φίλον σου ὃν ἐνεγ- 
γυήσω. 

4. Μὴ δῷς ὕπνον «οἷς ὄμμασι, μηδὲ ἐπινυστάξης σοῖς 
βλεφάροις" 

20ὅ 

2. υἱ ουδῖοα!δ8 οορ Δί οθ 1 ὈΟΠδΠ). ϑοηβυ5 δυΐίδη) ππ6Ὸ 
ταμη ἰδίογυμα πηδηάδί {ἰδὲ : ΝΟΙΪ ἰηίοηάογο (Δ ΠἸδοὶ πα οτὶ : 

3. ΠΊΕ] δηΐπι ἀ65 {1181 ἃ 14}0}}8 τ} 618. (ογηϊοδγίϑ, χυδ' δὰ 
ἰοαρυβ ἱπιρίσυδῖ (Δι 68 (0188 : 

4, ροδίθα Ὑ6ΓῸ Δ] ογθηΣ [6116 ἱπυ 6165, οἱ δουίδιῃ Πα }8 
εἰδάϊο Ὠἰοὶρ 1. 

5. Ἰπιργυάοη(ἰδ δηἰπὶ ρϑὰθϑ ἀράἀπουπί υἱδηΐ68 68 ΟὐΠὶ 
τοῦτο δὰ ἰηίδγηιηι, οἱ νϑϑιϊσία 608 ποὴ βγιηδηίυγ. 

6. Υἱδβ δηΐπὶ Υἱϑβ ἢοπ ἱηρστγοάϊϊυγ, ἸυγίοῦΒ δυΐδπι ΟΥ̓ [28 
6}08, οἴ ποη Ὀδη6 γϑϑεϊ 8 1168. 

7. Νυχο ἰφίίυν, ἢ}, δυὰϊ πα, οἱ ἢ ἱγτ (05 ἴδ 0188 ΒοΓΠΠΟΠ68 
2608. 

8. οΏξ6 ἴδο ΔῸ 68 Υἱδη [1810 : Β6 ΔρΡργορίη υ68 δὰ απ 88 
ἀοῃλογυηι 6}118, 

9. υἱ ἢοη ργοάδῖ 81118 υἱΐίδι ἰτᾶπ|, οἱ δοίδίθση ἰυδπὶ ἱπη- 
τ Εἰ θυ.8. 

10. ὕιϊἋΆἩ ἤθη ἱπιρ]οδπίυν 8]16ηἱ (ογ υἀΐπ6 ἰθ8.,, οἱ ἰᾶθογθ 8 
ἴα] ἰῃ ἀοῃηο8 Δἰοπογιπ γὙθηϊαηϊ. 

11. Εἰ ρα! θδ. (6 ἰῃ που βδβίμηἷβ, Τυδηο ΘΟὨ 26 ἔμ 6- 
Υἱηῖ οΔΓΏ65 Θογρογίβ ἰυἱ, οἱ ἀΐοο8 : 

12. Ουοπιοᾶο οὐΐο μᾶραΐ (80 ρ᾽ παι, οἱ ἱπογορδιίοηοϑ 
ἀον αν! ΟΟΥ ΠΟΙ ΠῚ ᾿ 

13. Νοη δυάϊοιαπι Ὑοοδπὶ ΘΟΥΓΙρ 6 ΠΕ 5 τα οἱ ἀοοϑη( 8 ΠΟ, 
Ὥ66ΌΘ 8} ΡΟ θατ δυγοπὶ Πη6δη). 

14. Ῥοηδ [υἱ ἰῃ οπηηὶ Ὠα]ο, ἰῃ τηραϊΐο θοο οβἷδε οἱ 5γ7η8- 

Βοβῷ. 
158. ΒΙΡ6 ἃχυὰβ ἀὰ ἰυΐβ8 γϑβὶϑ, οἱ ἀθ ρυϊδογυ) ἴυογυπὶ 

[οηίο. 

16. Νου βυρογοῖιηάδηίυν {{8] ἀαυξο οχίγα ἴση) ἰθηΐδη), 
οἴ ἴῃ ἴυ88 ρἰαἴδδ8 ρογίγδηϑοδηΐ 8402 (1185. 

17. 5[η1 {Π0Ὶ 5011 ροβδ568828, οἱ ὨΘ 0 8} 16 Πι18 ρΑΓΓΟΘρΒ 811 
εἰρί. 

18. ΕΟΠ5 δαυς ἴυδὲ δἰ( {0 ργοργίυ8, οἱ ἰυσυπάδγο οὐπὶ 
ὕχόγο αυδ ἃ ̓υνοηίυΐο 8. 

19. Οεγγι δι οἰ 8 οἱ ρ0}}8 ργαιὶγυπ) ΘΟΠΙΔΌυ] οί ἴ6- 
ουαι, οἱ ργορτγίᾶ ἀυοσαὶ (6 οἱ δἀ 511 (1 ἰῃ οπιπΐ ἰδιηροῦο : ἰῷ 
δυ}ὺ5 οηΐπὶ δηγϊοἰ ἶδ οοηγογθαίυ 8 ἀϊἰυ γῆ 8 ογίϑ8. 

20. ΝΟΤΩυΪ 08 5818 δὰ 8] θῆδ, ὨΘ406 ΟΠ δδγὶβ υἱηΐ8 Ὠοη 
ρΡγορτίω. 

21. δυηῖϊ Θῃΐ οογδῇ) οὶ ὁ61}18 γἱδο υἱγί, οἱ ἰῶ ΟἿ 65 ΟΓ. 
Ὀἰ[858 6)ὺ5 ϑροουϊαίαΓ. ᾿ 

22. Ιηἰαυϊίαῦο5 νἱγύμ οδρίυπΐ,, οἱ οδίθη 8 βυογυπι ροοΟΔ- 
ἰογια υπυϑαυΐϑά406 ΘΟὨΒ ΓΘ (ΕΓ. 

23. Ηἶἷο πηογυγ ομη) ἰἰ8 4υϊ πο Βαροηὶ ἀδο δ, οἱ 
οχυ πῃ πἀΐπα υἱΐδ 5088 ἀο͵οοίι.8 68, οἱ μοῦ ργορίοι ἰμ- 
ργυάοηιίίδηι. 

ΟΑΡΟΤ Υ͂Ι. 

1. ΕΠῚ, 8: βροροηδογίβ δηγίουπι ἴυυπ, γᾶ 68 ΠιδηυΠ) 
ἴυδη) ἰηϊπηΐοο. 

2. 1,δαυθυβ δηΐηι (ΟΓΙΪ5 υἷγοὸ ργοργία ἰδθΐδ,, οἱ ον ΕΣ ἰΔ- 
Ὀὲδ Ῥγοργὶὶ ογίϑ. 

3. Ἑαᾶς, ΗἸΐ, φυδ οζοὸ {ἰδὲ πιαῃᾶο, οἱ βδῖγαγα : υβη βί! ἴῃ 
ΤΏΔΠ}}8 Δ ἰογι πὴ μγορίον ἰυσπὶ ἀπλίξιιπι, 6810 ΠΟη Γοπ 5808, 
δια δυΐοῃ οἱ διηϊουτ ἰυυπ 406Ππὶ Βροροπάϊϑι!. 

4, Νὰ ἀδάογὶβ ϑοιηθυτ ΟΟυ}18, 6416 ἱπάἀουζη [65 ΡΔΙ ΡΟ Γ 5 
(υἱδ : 
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δ. ἵνα σώζη ὥςπερ δορχὰς ἐχ βρόχων, χαὶ ὥςπερ 
ὄρνεον ἐχ π ἰδος. 

6. Ἴθι τ τὸν μύρμηχα, ὦ ὀχνηρὲ, καὶ ζήλωσον 
ἰδὼν τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ, χαὶ γενοῦ ἐχείνου σοφώτερος. 

η. Ἐχείνῳ γὰρ γεωργίου μὴ ὑπάρχοντος, μηδὲ τὸν 
ἀναγχάζοντα ἔχων, μηδὲ ὑπὺ δεσπότην ὧν, 

8. ἑτοιμάζεται θέρους τὴν τροφὴν, πολλήν τε ἐν τῷ 
ἀμητῷ ποιεῖται τὴν παράθεσιν. « Ἦ τρρε τπ πρὸς 
« τὴν μέλισσαν, καὶ μάθε ὡς ἐργάτις ἐστὶ, τήν τε ἐρ- 
« γασίαν ὡς σεμνὴν ποιεῖται" ἧς τοὺς πόνους βασιλεῖς 
« χαὶ ἰδιῶται πρὸς ὑγίειαν προςφέρονται. Ποθεινὴ δέ 
« ἐστι πᾶσι χαὶ ἐπίδοξος, χαί περ οὖσα τῇ ῥώμη ἀᾷθε- 
« νὴς, τὴν σοφίαν τιμήσασα προήχθη. » 

9. Ἕως τίνος, ὀχνηρὲ, χατάχεισαι; Πότε δὲ ἐξ ὕπνου 

ἐγερθήση; 
1.ο. Ὀλίγον μὲν ὑπνοῖς, ὀλίγον δὲ χάθησαι, μικρὸν 

δὲ νυστάζεις, ὀλίγον δὲ ἐναγχαλίζη χερσὶ στήθη" 
πι. εἶτ᾽ ἐμπαραγίνεταί σοι ὥςπερ χαχὸς ὁδοιπόρος ἣ 

πενία, χαὶ ἣ ἔνδεια ὥςπερ ἀγαθὸς ὀρομεύς" ἐὰν δὲ ἄο- 
χνος ἧς, ἥξει ὥςπερ πηγὴ ὃ ἀμητός σου, ἥ δὲ ἔνδεια 
ὥςπερ χαχὸς δρομεὺς ἀπαυτομολήσει. 

1. Ἀνὴρ ἄφρων χαὶ παράνομος πορεύεται ὁδοὺς οὐχ 
ἀγαθάς. 
ὭΣ ὋὉ δ᾽ αὐτὸς ἐννεύει ὀφθαλμῷ" σημαίνει δὲ ποδὶ, 

διδάσχει δὲ ἐννεύμασι δαχτύλων. 
14. Διεστραμμένη καρδία τεχταίνεται καχὰ, ἐν παντὶ 

χαιρῷ ὃ τοιοῦτος ταραχὰς συνίστησι πόλει. 
[56. Διὰ τοῦτο ἐξαπίνης ἔρχεται ἡ ἀπώλεια αὐτοῦ, 

διαχοπὴ καὶ συντριδὴ ἀνίατος. 
1. Ὅτι χαίρει πᾶσιν οἷς μισεῖ ὁ Θεὸς, συντρίδεται 

δὲ δι’ ἀκαθαρσίαν ψυχῆς. 
1). Ὀφθαλμὸς δόριστοῦ, γλῶσσα ἄδιχος, χεῖρες ἐχ- 

χέουσαι αἷμα δικαίου, 
18. χαὶ χαρδία τεχταινομένη λογισμοὺς χαχοὺς, καὶ 

πόδες ἐπισπεύδοντὲς χαχοποιεῖν. 
ι9. Ἐχκχαίει ψευδὴ μάρτυς ἄδιχος, καὶ ἐπιπέμπει 

χρίσεις ἀναμέσον ἀδελφῶν. 
80. Υἱὲ, φύλασσε νόμους πατρός σου, καὶ μὴ ἀπώσῃ, 

θεσμοὺς μοητρός σου. 
1. Ἄφαψαι δὲ αὐτοὺς ἐπὶ σῇ ψυχῇ διαπαντὸς, καὶ 

ἐγκλοίωσαι περὶ σῷ τραχήλῳ. 
3. Ἡνίχα ἂν περιπατῆς, ἐπάγου αὐτὴν καὶ μετὰ 

σοῦ ἔστω ὡς δ᾽ ἂν καθεύδης, φυλασσέτω σε, ἵνα ἐγει- 
ρομένῳ συλλαλῇ σοι. 

4. Ὅτι λύχνος ἐντολὴ νόμου χαὶ φῶς, ὁδὸς ζωῆς, 
καὶ ἔλεγχος καὶ παιδεία, 

84. τοῦ διαφυλάσσειν σε ἀπὸ γυναιχὸς ὅπάνδρου 
χαὶ ἀπὸ διαδολῆς γλώσσης ἀλλοτρίας. 

25. Μή σε νικήσῃ χάλλους ἐπιθυμία, μηδὲ ἀγρευθῇς 
σοῖς ὀφθαλμοῖς, μηδὲ συναρπασθῇς ἀπὸ τῶν αὐτῆς βλε- 
φάρων. : 

26. Τιμὴ γὰρ πόρνης ὅση χαὶ ἑνὸς ἄρτου, γυνὴ δὲ 
ἀνδρῶν τιμίας ψυχὰς ἀγρεύει. , ; 

7. Ἀποδήσει τις πῦρ ἐν χόλπῳ, τὰ δὲ ἱμάτια οὐ 
. καταχαύσει; 

38. Ἦ περιπατήσει τις ἐπ’ ἀνθράχων πυρὸς, τοὺς δὲ 
πόδας οὐ χαταχαύσει; 

49. Οὕτως ὃ εἰςελθὼν πρὸς γυναῖχα ὕπανδρον, οὐχ 
ἀθωωθήσεται, οὐδὲ πᾶς ὃ ἁπτόμενος αὐτῆς. 

γα ναι σα αααασσῪὍῪ:ῚἉΙ Ὅν νὍὍ᾽᾽.νΝὍΝ ον πὸ  ὩῸ- Ὁ ς΄ 0... Ἅ.Ἅ 5ὅ.Θ.Θ(»(ὄὌὥὧδὄ.ἁ- οὐ ΄ὐὐσπὐὐὐὐπὄπἰὄσ΄σπ΄΄π΄ασππσσαὐ΄σσσσα πόσα σσσαπανασ 

ΓΞ ἸΕἘΈΈΞΞΞΞΞΒΞΒΦΞΈΞΈΞΞΞΞΞΈΞ“ “ον 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ͂. Κεφ. ς΄. 
ὅ. υἱ δα! νεγίβ ἰδ υδι ἀδηηυΐδ ὁ ἰααυείβ, οἱ ἱδιηχιιδη) 

ΑΥΪ8 6 τοι. 

6. γαεαὰδ 84! (ογῃίοδηι, ὁ οἷμογ, οἱ δι υϊδσο υἱάθῃβ υἱδς 
6͵υ8, οἱ οδῖο {116 βαρ θηιΐογ. 

7. Νῶπ) αἴιπ} οἱ ποῃ δἰῖ 856 }1.8, ἤθχῦδ Ὠδρθδδὶ 4υΐ οοχᾶῖ, 
ὭΘ4υ6 80} ἀοἠηηο δἰΐ, 

8. ρᾶγδί εοϑίδίς δἰ πηϑηΐυπι, οἱ τ] δὴ; ἰῃ [6886 δεῖ ΔΟΟΙ- 
γί οπθιη. « Αὐἱ γᾶ δὰ δρϑῖῃ, οἱ ἀΐδοβ φυοϊοὰο ορεγδεία 
« 68, ορογαίομοπι 4υοαθδ χυδηη ὙΘΠΘγδ 6.) (ρεἰΐ : οὐ]ὰ5 
« ΙΔΌΟΓΕΒ γοβα8 οἱ ἰάϊοί δὰ ββηϊδίοπι δίϊδσιιης. Αρρϑιὶδὶ}}8 
« δυίοῃ 68 οπηηΐθυ8 οἷ Οἰαγᾷ οἰΐδη), οἰ δἰ ΤΟΡΟΓΟ ἱμπίγιηδ, 
ἃ Βδρί ἰδίῃ ΒΟΠΟγδΏΒ ουθοίδ οϑῖ. ν ' 

9. ὕβαυδᾳυο, ρἶβογ, ̓ δοδϑ}» Οὐδηᾶο δυίοι 6 δοΙΏ 80 δχεὶ- 
ἰδ νοτὶβ ἢ 

10. Ραυϊυ ᾳυϊάθδη ἀογ 8. ΡΔΌΪα" δυο) βθάθ8., ρᾶγυ ἢ) 
πετσὶ ἀογῃῖδθ, ρϑυϊιπ) δυΐδθιη διηρ θοίοσίβ τηϑηΐ θυ Ρο- 
οἰογᾶ : 

11. ἀοίῃαθ βιρογυθοϊ {0] ἰδιηχυᾶπι πγ8]0.3 νἱδίογ ραυρδ'- 
(85, οἱ οροβίδϑ ἰδιηχιιδηλ ὈΟΏΠ5 ΟΌΓΒΟΓ : δὶ δυίδε ἱπιρίᾳον 
[υογί8, γϑηΐϊοὶ ἰδ αυϑη (ὉΠ 8 Π168818 ἴῃδ, ὁβ6 6.88 δυίοιῃ [ΔΠ1- 
αυδηλ ἢ281}}}8 ουγϑοῦ δυίυρίοί. 

12. Υἱγ ἱπβί ρίθηβ οἱ ἰηἰψυυβ διθυϊδὶ υἱδθ 0 ἢ ὈΟΠΔ8. 

13. Ιρ86 δυίθῃ ἰπηυἱ οΟΌ}]0 : δἰ χηϊβοδῖ δυο ροὰθ, ἀοοοὶ 
δυίΐοπη πε θυ ἀἰσίοΥυΠ). 

14, Ῥογυθγβυμ Οὐὐ (δυγοδίαγ π|δἷδ, ἰὼ ομηπὶ ἰδιηροζο ιὶ 
4118 αϑὲ ἰυγθαίίομοδ δἰζογί εἰν ιδίί. 

15. Ῥγορίοσ ποὺ δχίορίο υρηΐΐ ρογάϊ πο ἱρδίι8,, ἱπίογοίδὶο 
οἱ σοοὨ ΓΙ 0 ̓ Π5 Δ Δ 18. ᾿ 

16. Ουοηίδῃηῃ βδιιἀοί οπιηΐδυ8 485 οὐϊ! Ὠδυδ,, οοηίοεϊίυν 
δυΐδημ ργορίογ ἱμπλμηα {181} δηΐπ,26. 

17. Οουὰβ οοπίυ πο) οβὶ," ηρυδ ἰη υδῖ8, Τδηυ8 οἰδπιῃ- 
ἀοηΐ68 βδησυίΐηοιη [081], 

18. οἱ οοΥ (δυγίοδῃβ οορι δίίο 68 Ὠλ8148, οἱ ρϑὰθβ (69 πδη- 
(68 δὰ τηδείδοϊ αι). 

19. Αοοοῃάϊι ἔα |88 ἰοϑ.18 ἰηυβίυδ, οἱ ἱπηηδη! [ποία ἰηἰοΓ 
γαῖγοδ. ᾿ 

40. ΕἸ, ουδίοάϊ Ἰορο8 ραίγ8 ἰυἱ, οἱ ῃ6 Θχρο}1Δ8 μεγᾶ ῃ- 
ιτἷ5 ἰυ5. 

21. {1,08 δυίδπι) 68 ΒΌΡΟΥ δηϊηδη) ἰδ δοροῖ, οἱ συδεὶ 
ἰογαυθρλ οἰγουμηάδ οἶγοᾶ ἔπ} ΘΟ] υΓΩ. 

22. ΟὐυδηἀοοιπΊαθε δηιδυϊανογί8, δα ἀποὶζο ὁΔη) οἱ ἰθοῦ) 
δἷἰϊ : οἱ φυδηθοουϊα40δ ἀογτηΐοτδ, ουϑιοάϊδὶ ἰ6, αἵ ὀχρογρο- 
Ἰδοῖο οοἰοφπδίων Εἰ]. ; 

23. Οὐυοηίΐδηϊ ᾿οογηδ τηδηἀαϊυτη Ἰαρὶβ οἱ Ἰυτηθη, Υἱᾶ Υἱίδα, 
οἵ σογγορῆο οἱ ἀϊφοὶρ πα, 

44. δὰ σοῃδοσυδηάιπὶ (6 ἃ πη] Γο. Πυρίδ οἱ ἃ οΟΔΙυπηηὶα 

᾿ἰηρσυδι 8] θη. 

25. Νοη 16 Υἱποδὲ ἰὍγπηδὲ ΘΟουρ ἰϑοοδίϊδ, ΠΟ4Ὸ6 οδρίδτίς 
(υἱδ οοὐ 8. ΠΘαυ6 δΌγί ρίγῖ8 8) 6}115 ρα! ρθῦγί8. 

46. Ῥυδίίαπι δηΐπι πιογοίγοἷδ χυδηίιπι οἱ υπΐυβ ρ8η|5, 
ὩΔ ΠΡ δυΐοπὶ Υἱγογιπὶ ργοίἰοδβἃ8 δηΐηλδ8 οδρὶΐ. 

27. ΑἸΠρΑΙ  αυὶβ ἱσηθη ἰῃ δίηυ, γϑϑίδϑ δ [6 Π}) ΠΟΙΩ͂ ΟΟΠῚ - 
Ὀυγοῖ» 

48. δυϊ Δι θα] ἱξ 4υΐβ ΒΌρΡΟΓ ργηδ8 ἱμηΐθ, οἱ ρϑὰδδ ἢ . 
οοιῃθυΓοὶ : 

49. δὶς φυὶ ἱπίγαϊ δὰ τηυϊογοη) ἡυρίδηι, ἢοη οτἱΐ ἱπηο- 
χίαϑ, ὨΟῸ6 ΟΠΊΗΪΚ ἰδ ΡΟΉ8 68Π|. 



ΡΒΟΥΒΆΒΙΑ. ἀκν. ΥἹἱ]. 

40. Οὐ θαυ δι τ γαῖ τις χλέπτων χλέπτει 
ἵνα ἐμπλήσῃ τὴν ν πεινῶν’ 

ἐκ. ἐὰν, δὲ ἁλῷ, ἐν ἑπταπλάσια, χαὶ πάντα τὰ 
ὑπάρχοντα αὐτοῦ δοὺς ῥύσεται ἑαυτόν. 

82. Ὁ δὲ μοιχὸς δι᾿ ἔνδειαν φρενῶν ἀπώλειαν τῇ 
ψυχῇ αὐτοῦ περιποιεῖται, 

88. ὀδύνας τε χαὶ ἀτιμίας ὁποφέρει, τὸ δὲ ὄνειδος 
αὐτοῦ οὐχ ἐξαλειφθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. 

84. Μεστὸς γὰρ ζήλου θυμὸς ἀνδρὸς αὐτῆς, οὐ φεί- 
σεται ἐν ἡμέρᾳ χρίσεως. 

86. Οὐχ ἀνταλλάξεται οὐδενὸς λύτρου τὴν ἔχθραν, 
οὐδὲ μὴ διαλυθῇ πολλῶν δώρων. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Ζ'. 

ι. Υἱὲ, φύλασσε ὍΝ ἐγῶξ τ δὲ ἐμὰς ἐντολὰς 
χρύψον παρὰ σεαυτῷ. Υἱὲ, τίμα τὸν Κύριον καὶ ἰσχύ- 
σεις, πλὴν δὲ τ μὴ φοδοῦ ἄλλον. ) 

4. Ῥϑύλαξον ἐμὰς ἐντολὰς χαὶ βιώσεις, τοὺς δὲ ἐμοὺς 
λόγους ὥςπερ χόρας ὀμμάτων. 

8. Περίθου δὲ αὐτοὺς σοῖς δαχτύλοις, ἐπίγραψον δὲ 
ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς χαρδίας σου. ᾿ 

4. Εἶπον τὴν σοφίαν σὴν ἀδελφὴν εἶναι, τὴν δὲ φρό- 
γησιν γνώριμον περιποίησαι σεαυτῷ" ᾿ 

δ. τ ἀπὸ γυναιχὸς ἀλλοτρίας καὶ πονη- 
ρᾶς, ἐάν σε λόγοις τοῖς πρὸς χάριν ἐμθάλληται. 

6. ᾿ὰπὸ γὰρ θυρίδος ἐκ τοῦ οἴχου αὐτῆς εἷς τὰς πλα-- 
τείας παραχύπτουσα, 

7. ὃν ἂν ἴδη τῶν ἀφρόνων τέχνων νεανίαν ἐνδεῆ 
φρενῶν, 

8. παραπορευόμενον παρὰ γωνίαν ἐν διόδοις οἴχων 
αὐτῆς, χαὶ λαλοῦντα : 

9. ἐν σχότει ἑσπερινῷ, ἡνίχα ἂν ἡσυχία νυχτερινὴ 
χαὶ γνοφώδης" 

10. ἢ δὲ γυνὴ συναντᾷ αὐτῷ, εἶδος ἔχουσα πορνι- 
χὸν, ἣ ποιεῖ νέων ἐξίπτασθαι καρδίας. 

11. ᾿Ἀνεπτερωμόνη δέ ἐστι χαὶ ἄσωτος, ἐν οἴχῳ δὲ 
οὖχ ἡσυχάζουσιν οἱ πόδες αὐτῆς. 

13. Χρόνον γάρ τινα ἔξω ῥέμθεται, χρόνον δὲ ἐν 
πλατείαις παρὰ πᾶσαν ἂν ἐνεδρεύει. 

13. Εἶτα ἐπιλαθδομένη ἐφίλησεν αὐτὸν, ἀναιδεῖ δὲ 
προςώπῳ προςεῖπεν αὐτῷ" 
14. θυσία εἰρήνον μοι ἐστὶ, σήμερον ἀποδίδωμι 

τὰς εὐχάς μου" 
156. ἕνεχα τούτου ἐξῆλθον εἰς συνάντησίν σοι, πο- 

θοῦσα τὸ σὸν πρόςωπον εὔρηχά σε. 
16. Κειρίαις τέταχα τὴν χλίνην μου, ἀμφιτάποις δὲ 

ἔστρωχα τοῖς ἀπ᾿ Αἰγύπτου 
17. διέῤῥαγκα τὴν χοίτην μου χροχίνῳ, τὸν δὲ οἶχον 
χινναμώμῳ" 

18. ἔλθὲ χαὶ ἀπολαύσωμεν φιλίας ἕως ὄρθρου, δεῦρο 
χαὶ ἐγχυλισθῶμεν ἔρωτι" 

19. οὐ γὰρ πάρεστιν ὃ ἀνήρ μου ἐν οἴχῳ, πεπόρευ- 
ται δὲ ὁδὸν ἸθοΝ 

30. ἔνδεσμον ἀργυρίου λαδὼν ἐν χειρὶ αὐτοῦ, δι᾽ 
ἡμερῶν πολλῶν ἐπανήξει εἰς τὸν οἶχον αὐτοῦ. 

41. ᾿Απεπλάνησε δὲ αὐτὸν πολλῇ ὁμιλία, βρόχοις τε 
τοῖς ἀπὸ χειλέων ἐξώχειλεν αὐτόν. 

35. Ὃ δὲ ἐπηχολούθησεν αὐτῇ χεπφωθεὶς, ὥςπερ 
δὲ βοῦς ἐκὶ σφαγὴν ἄγεται, καὶ ὥςπερ χύων ἐπὶ δε- 

σμους, 
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30. Νομ πιίγυπ δἱ ἀθργο που δῖ {ὈΓΔῺΒ : [γον ΘὨ ἢ 
αἱ ἐπ ρ]οδὶ ΔΠἰΠ)8Π} δϑυγί 8 : 

31. δἰ δυίΐίθπι ἀδργομθηδβιβ [υογ, τοὐὰοὶ βορίυρίδ, εἰ 
Οπιηθῖ 8 5ἰδηϊίδηη 8081) ἀδη8 ᾿ἰογαἱ ϑοίρθιη). 

32. Αἀυ]ίογδῃβ δυΐθη) ργορίεγ ἱπορίδπι οογάϊβ ρεγά θη 6πὶ 
ΔΗΪΠ128 8.28 δοαυϊγίξ, 

33. 80 ἀοἰοτΎ8 οἱ ἱφῃοπηηΐ88 ϑυβίίηοί, οἱ Ορργοῦγίατ 6}08 
οη ἀο]οθέϊυν ἰῃ βοοου αι. 

34, ῬΙρησδ δηίΐπι 261 [ὈΓῸΓ Υἱγὶ 608, ποὺ Ῥαγοδθῖ ἰπ ἀΐα 
)υάϊοεἰϊ. ; 

35. Νοὺ Οομτυἶδθίς υ}1Δ γοἀοιηρ[οηθ ἱπἰ πηιλο ἰδ, ὨΘ4η6 
ἀἰδδοϊγοίυν του ἶβ ἀοηίϑ. 

ΘΑΡΌΤ ΥἹΙ. 

1. ΕἸΣ, ουδίοαϊ πη608 βοιτηοηθβ, εἰ πηθᾶ τῃδηάδίδ γοοοηὰθ 
δρυά (εἴρβαηι. ΕἾ], Ποηογὰ οπηηυτη οἱ υδιϑ δ, ργρίθγ. 
ΘΠ} δυίΐοθηι Ὠ6 {ἰΠ|688 ΔΙ ΘΓΕΠῚ. 

Ἅ. Ουκίοἀϊ πηθᾶ πηδηάἀδίδ οἱ Υἱνθ 5. οἱ Πη608 ΒΕ ΤΏΟΠΘ6Β (8Π]- 
4υδπι ΡῈ 1188 οουϊογιπι. ; 

3. ΟἸγουμπήροηα δυΐδιηλ ἰΠ|ο8 ἰυΐἱβ5 αἰσὶ (18, ἰπβοσῖ θα δυΐδηι 
ΒΌΡΕΙ ἰα(ἰἰυἀΐποτη οογά δ (αἱ. 

4. Ὠΐο βδρίδηζίδπι ἰδ} ΒΟΙΌΓΟΙΩ 6886, οἱ ργυιἀοηξίδη) Π0- 
ἰδπὶ γε δ {0 ] :. 

5. ἰ ἰ6 βογγοῖ ἃ Π)0] 16 Γ6 δ᾽ 68 οἱ τδ]δ, δὶ ἰ6 βοσιηοηΐθυ8 
ᾳυ! δὰ ρταίίδη; δάογίδ [ποτῖϊ. 

6. δ (δηασβίγα δηΐῃ ὁ ἀοπιο 808 ἴῃ ρ]δί6 88 ργοδρίοίθηβ, 

7. φυοηπηοθηαυο νἱάοτίί ἰηδὶ ρἰοηίαπ) Η]ϊογιιπλ δἀοϊθβοοῦ- 
ἴδ ἱπορδπ) οογὰΐβ, 

8. Ὀγρρίογουπίοπ), ᾿υχίδ ΔΗσΌΪΠ ἰῃ ἰΓΔη δἰ δ0}8 ἀΟΙΟΓΊ 
δι), 6ἱ ἰοχυσηίοε 

9. ἰῃ ἰδηο γί γοβρογί 8, δἰ πιῸ} δὸ φυΐδβ ποοίυσιδ οἱ 

10. οἵ Ὑ6ΓῸ πλ0 16 Ὁ οὐουχτί οἱ, βρϑοίθηι ἤθη δ πηγογοίγὶ- 
εἶδπι, χυς (Δεὶΐ ᾿υνοηυτ γοΐαγο οογάδ. 

11. αξὰ δυΐδη) 6δὲ οἱ Ἰυχυτγίοβα, δὲ ἰῇ ἀοῇο ποῦ (υΐθ- 
βοῦυηϊ ρΘά68 6).8. . 

13. Ἰηϊογάυπ) Θηΐπ) ἰογᾶ8 αἰγουηνογυγ, ἰηἰογάυπι το γὸ 
ἴη ρ]αίοἰ8 δρυιὰ ΟΠ θη) δηρι)ιηλ ἰηϑἰαϊδίυτγ. 

13. Ὀοΐπὰδ Δρργθμθηάθῃβ οβουϊαῖδ δδὶ ουπὶ, οἱ ἱπιρυάδοῃιὶ 
[(Δοἷδ δΙοφυϊυγ οὐχ : 

14. 5δογιβοίιιπι ρδοϊβοδηι πη} οδὲ, ᾿ιοὰϊο γοδὰο τοίδ πηθὰ: 

(5. 5δο ὁχ 68.838 ΡΙΟβΓο888 δύ ΟὈΥΐδη {{Ὀΐ, ἀφδίογδηβ 
ἴμδπὶ ἰδλοίοῃ ἱηγοηὶ 6. 

16. πρ:{{|8 ἰϑχυΐ Ἰοσίυτῃ τοθῦπι, οἱ ἱδρεῖδυδβ Δ Εσγρίο 
δίγδυὶ : ᾿ 

17. ἀϑρογϑὶ "οὐ 6 τϑυπὶ ὁγοοῦ, οἱ ἀοεηιπὶ πγθδῃ) Οοἰπἢ δ. 
ΟΠ : 

18. τοηὶΐ οἱ (ΓὈΔΠΊΓ δηγίο (ἰδ ὑϑ4ὺυς ἴῃ ἀϊυσυϊυπι, γοηὶ 
οἱ οοἸ οἰ οπν ουρίαϊπα : 

19. ποη οηἰπι δοϑί Υἷγ τῃϑῦϑ ἰη ἀοίηο, δῖ διυΐδπι νίδιη 
Ἰοπρδϑῃ, 

40. ἱπυό αογο Ρθοιηΐδ δοοορίο ἰπ ληὰ δ0δ, ρ6Γ ἀΐδῶ 
ΠΛΌ] 105 γοαϊὲῖ ἰῃ ἀοηλιπι 8υδη). 

21. δοὰυχὶί δυΐοπ οὐ π10}18 ΟΟἸ]οου Ήοπη6, οἱ ἰδφαοίβ αυὶ 
ὁχ Δ 18 δἰἰγαχὶὶ 601}. 

᾿. 32. ρ86 αὐΐδπι οὐδδουίαβ. 68ὲ οἱ ἱηίαἰυδίυβ, ἰΔΙΏΖυ δ) 
08 δὰ τπδοίδιϊοδη) δρίίυτ, οἱ ἰΔιηαυδπι οδηὶβ δά υἱπουϊδ, 
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23. ἢ ὡς ἔλαφος τοξεύματι πεπληγὼς εἰς τὸ ἧπαρ- 
σπεύδει δὲ ὥςπερ ὄρνεον εἰς παγίδα, οὐχ εἰδὼς ὅτι περὶ 
ψυχῆς τρέχει. 

24. Νῦν οὖν, υἱὲ, ἄχουέ μου, καὶ πρόςεχε ῥήμασι 
στόματός μου. 

(7) 320. Μὴ ἐχχλινάτω εἷς τὰς ὁδοὺς αὐτῆς ἢ χαρδία 
σου, 

46. Πολλοὺς γὰρ τρώσασα χαταδέῤληκε, καὶ ἀνα- 
ρίθμητοί εἰσιν οὺς πεψόνευχεν. 

47. Ὁ δοὶ ἅδου ὃ τῶϑ αὐτῆς, χατάγουσαι εἰς τὰ τα- 
μιεῖα τοῦ θανάτου. β 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. 

1. Σὺ τὴν σοφίαν κηρύξεις, ἵνα φρόνησίς σοι ὗπα- 
χούση. 

.. ᾿Επὶ γὰρ τῶν ὑψηλῶν ἄχρων ἐστὶν, ἀναμέσον δὲ 
τῶν τρίδων ἕστηχε. 

8. Παρὰ γὰρ πύλαις δυναστῶν παρεδρεύει, ἐν δὲ 
εἰςόδοις ὑμνεῖται. 

4, Ὑμᾶς, ὦ ἄνθρωποι, παρακαλῶ, χαὶ προΐεμαι 
ἐμὴν φωνὴν υἱοῖς ἀνθρώπων. 

ὅ. Νοήσατε, ἄχαχοι, πανουργίαν᾽ οἱ δὲ ἀπαίδευτοι, 
ἔνθεσθε καρδίαν. 

6. Εἰςαχούσατέ μὸυ" σεμνὰ γὰρ ἐρῶ, καὶ ἀνοίσω 
ἀπὸ χειλέων ὀρθά. 

η. Ὅτι ἀλήθειαν μελετήσει ὃ φάρυγξ μου, ἐδδε-- 
λυγμένα δὲ ἐναντίον ἐμοῦ χείλη ψευδῆ. 

8. Μετὰ διχαιοσύνης πάντα τὰ ῥήματα τοῦ στόμα- 
τός μου, οὐδὲν ἑαυτοῖς σχολιὸν οὐδὲ στραγγαλιῷδες. 

9. Πάντα ἐνώπια τοῖς συνιοῦσι, καὶ ὀρθὰ τοῖς εὗρί- 
σχουσι γνῶσιν. 

10. Λάῤδετε παιδείαν χαὶ μὴ ἀργύριον, καὶ γνῶσιν 
ὑπὲρ χρυσίον δεδοχιμασμένον. 

11. Κρείσσων γὰρ σοφία λίθων πολυτελῶν, πᾶν δὲ 
τίμιον οὐχ ἄξιον αὐτῆς ἐστιν. 

12. ᾿Εγὼ ἣ σοφία κατεσκήνωσα βουλὴν, καὶ γνῶσιν 
χαὶ ἔννοιαν ἐγὼ ἐπεχαλεσάμην. 

13. Φόῤος Κυρίου μισεῖ ἀδικίαν, ὕῤριν τε χαὶ 
ὑπερηφανίαν χαὶ ὁδοὺς πονηρῶν" μεμίσηχα δὲ ἐγὼ διε- 
στραμμένας ὁδοὺς χαχῶν. 

14. ᾿Εμὴ βουλὴ καὶ ἀσφάλεια, ἐμὴ φρόνησις, ἐμὴ 
δὲ ἰσχύς. 

156. Δι᾽ ἐμοῦ βασιλεῖς βασιλεύουσι, καὶ οἱ δυνάσται 
γράφουσι δικαιοσύνην. 

16. Δι’ ἐμοῦ μεγιστᾶνες μεγαλύνονται, χαὶ τύραννοι 
δι᾿ ἐμοῦ χρατοῦσι γῆς. 

17. Ἐγὼ τοὺς ἐμὲ φιλοῦντας ἀγαπῶ, οἱ δὲ ἐμὲ. 
ζητοῦντες εὑρήσουσι. 

18. Πλοῦτος χαὶ δόξα ἐμοὶ ὑπάρχει, καὶ χτῇσις 
πολλῶν χαὶ διχαιοσύνη,. 

19. Ἰδέλτιον ἐμὲ χαρπίζεσθαι ὑπὲρ γρυσίον καὶ λίθον 
τίμιον, τὰ δὲ ἐμὰ γεννήματα χρείσσω ἀργυρίου ἐχλε-- 
κτοῦ. 

20. Ἔν δδοῖς δικαιοσύνης περιπατῶ, καὶ ἀναμέσον 
τρίδων δικαιώματος ἀναστρέφομαι. 

(ἢ) 25. Μὴ ἐχκχλινάτω εἰς τὰς ὁδοὺς αὐτῆς ἡ καρδία σον᾿ καὶ 
μὴ πλανηθῇς ἐν ἀτραποῖς αὐτῆς. (Αἰ6..) 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. Κεφ. Η΄. 

423. δυιῖ ἰδιησυδῖη ΟΟΥυ5 δα ρί [8 Υυϊηογαῖυδ ἴῃ ἰθόογο : 
[βεἰπδἱ δυίΐοτη ἰδιηαυδιη ἃΥΐβ ἰῃ Ἰδαῦοιηι, Ποδοίθῃ8 Ζυΐᾶ μΓῸ 
δηΐπλδ Οὐ ΤΙ. 

44. Νυης ἰρίίαγ, ΩΣ, δυὰϊ η6, εἱ ἱπίθπαδ υὙογ δ οΥἱδ 
τηθὶ. ᾿ 

45. Νοη ἀδοϊίηοί ἰῃ Υἱᾶϑ ο᾽ὰ8 οοσ ἰυυηι, 

46. Μυ!ΐζοβ δηΐῆ) γυϊπογδηὰο ἀοῥοοὶϊΐ, οἱ ἱπηιυηλ ΓΔ Ὁ 165 
βιηΐ 4008 ἱγυοίάλΥυὶίϊ, 

47. Ὑἶδ ἰηίογοσγι πὶ ἀοϊηυ8 οἷυ8, ἀδάἀυοοηίδδ ἰῃ δϑοθϑδυ3 
ΤΟΥ 5. 

ΘΑΡΟΌΤ ΥἼΙ. 

1. Τὰ βδρίοπίίδη ργϑεαϊοδρίβ, αἱ ργυδοπιία (0ὲ ομδαϊαί. 

ἅ. ΝΔΙῺ βύ0ρ6Γ ΘΧΟΘἾ888 δυ πη 868 65ὶ, οἱ ἰη6Υ τηδάϊυπι 
Βοιη  ἰδγυμὴ 8.61}. 

3. Αρυὰ ρογίδ8 οηΐπι ροίοηΐυπι δδϑίἀδὶ, οἱ ἰῃ ἰπγοὶ 1 0.8 
ὁδηϊίυγ. 

4. Ὑοβ, 0 ΠοΙηΐΠ68, δάγοοο, Θὲ ργοΐδγο τθᾶπὶ Ὑοοθτὰ ἢ] 18 

ΟΠ ἢ}. 
8. 1πἰ6]]ἰρὶ 6, δἰ ρ 1068, δϑίυ(ίδηι : οἱ αυὶ πο. μα θοῖϊβ ἀϊ- 

80] ηδηι, Δρρομὶία ΟΟΥ. ον 

ὃ. Εχδυάαϊία τ)6 : ργϑοοίαγα δηΐπὶ ἀϊοϑῆη, οἱ ργοίδγδῃ 6 
ΙΑ 8 γοςοῖδ. 

7. Ουοηίΐαῃῃ γογ δίοι πιο δ γ συ((ΓὙ πηδυπ, ΔΡΟΙΪ- 

Ὡδίδ δυΐδπι ΟΘΟΥδΠῚ 16 ἰδ κ πιοηἀδοίδᾶ. 

8. Οὐμπ [υδ[{{ἰΔ οτηηΐα γογθα, ογίβ τοὶ, ἢ1}}}} ᾿ρϑὶ5 ργᾶνυυπιὶ 
ὨΟΩυ6 ἰογίποϑυ0Π). 

9. Οπιηΐὰ Ῥγϑβδοηϊίδ ἰηίε Πἰσθη 18, οἱ γθοία ἱπυθηίθη- 
(ἰδυ8 δεἰοη(ἰ Δ}. 

10. Αοεἰρίο ἀϊδοὶρ᾽ ἤδη οἱ ποῦ δγρθηίυπι, οἱ δβοϊθη(ἰδῃ) 
ΒΌΡΟΓ δυγιπ ργο δίυηι. 

{1. ΜοΙΐογ δηΐπὶ βαρίοη(ΐὰ ἰαρίἀἰθυ5 ργοιἰοβϑὶβ, οπῆθ δὺ- 
ἴοι ργοϊοθυηι ΟῊ 681 11 ἀϊκηυπ). ᾿ 

12. Ἐξο δδρί δι ἷδ ἱπ} Δ Ὀ ΥΪ ΘΟ ΔΙ], οἱ δβοϊθη διὰ οἱ 
οὐσίδἰϊοπαιῃ οσὸ ἱμῃνοοδνὶ. 

3. Τίμμον Ποιιχὶπὶ οὐ ἰη)υϑι {Δ}, οἱ οοηίυπηο δπ οἱ 
8} ροΓΐδη οἱ Υἱὰβ τηδἰογυμ : οἀΐ δυΐθηι 630 μεσ γβϑ Υἱδ8 
Ιηδίογαηι. ᾿ 

14. Μαου 68 σοῃϑ  Πυγ οἱ δου 848, 68 ρπιἀδηξίδ οἱ 

τηϑᾶ (ογιυάο. ᾿ 
15. ΡΟΓ Π16 ΓΟΖ68 γορῃδηΐ, οἱ ἀγηῃδϑίδο βου ρυπὶ υ5[}- 

(ἴδηι. 
16. ῬῈΓ 26 τηδρτιδίοβ πιδρη Ποδηίΐίυγ, οἱ ἰγγδμηὶ ΡβδῚ [η6 

ἰοηθηΐ ἰΟΓΓΔΠ.. 

17. Ἐ5ὺῸ Τὴ6 διηιδηίοϑ αἰ 8ᾷο, οἱ αυδγθηῖθβ8 τ6 ἰῃγο- 

εἰοηϊ. 
18. Ὠἰν ἶξ οἱ ρἰοτίδ πὶ οδὲ, οἱ ροβϑϑβϑὶο τηυ]ογυμ οἱ 

͵7υβε εἰ. 
19. ΜοΙϊὰ8 π6 ρῖὸ {γυοῖυ ρογοίρογο βυροῦ δυγυπ) οἱ ἰδρὶ- 

ἀοῖῃ ῥγειοβυῃι, οἱ πγθᾶ σα ηἰ πη ΠΙΘ]οΓἃ ἀγρθηίο οἰθοίο. 

40. ἴῺ γἱ18 }.81|85 ἀμ }0, οἱ ἰπίοῦ βϑιη δ8 υδΕ βοδίίο- 

ὮΪ8 ὙΟΓΒΟΓ. 

45. Νοη ἀδοϊησί ἰῃ νἱδὲ {ΠΠΠ8 οοῦ ἰἁῦσ : ἢ ἀδοἰρίαεγίς 
ἴῃ ξεεηλ}5 ὠτυ8. 



; 

31. Ἵνα μερίσω τοῖς ἐμὲ ἀγαπῶσιν ὕπαρξιν, χαὶ 
τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν ἐμπλήσω ἀγαθῶν. ᾿Εν ἄναγ- 
γείλω ὑμῖν τὰ καθ᾽ ἡμέραν γινόμενα, μνημονεύσω τὰ 
ἐξ αἰῶνος ἀριθμῆσαι. 
35. Κύριος ἔχτισέ με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ εἰς ἔργα 

αὐτοῦ" 
3. πρὸ τοῦ αἰῶνος ἐθεμελίωσέ με" ἐν ἀρχῇ πρὸ τοῦ 

τὴν γὴν ποιῆσαι, 
2ι. χαὶ πρὸ τοῦ τὰς ἀῤδύσσους ποιῆσαι, πρὸ τοῦ 

προελθεῖν τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων. 
36. Πρὸ τοῦ ὄρη ἑδρασθῆναι, πρὸ δὲ πάντων βου- 

γῶν, γεννᾷ με. 
46. Κύριος ἐποίησε χώρας καὶ ἀοιχήτους, καὶ ἄχρα 

οἰκούμενα τῆς ὑπ᾽ οὐρανῶν. 
“1. Ἡνίχα ἡτοίμαζε τὸν οὐρανὸν, συμπαρήμην 

αὐτῷ, καὶ ὅτε ἀφώριζε τὸν ἑαυτοῦ θρόνον ἐπ᾽ ἀνέμων. 
48. Καὶ ὡς ἰσχυρὰ ἐποίει τὰ ἄνω νέφη, καὶ ὡς 

ἀσφαλεῖς ἐτίθει τινὰς τῆς ὑπ᾽ οὐρανὸν, 
(7) 20. χαὶ ὡς ἰσχυρὰ ἐποίει τὰ θεμέλια τῆς γῆς» 
80. ἥμην παρ᾽ αὐτῷ ἁρμόζουσα - ἐγὼ ἤμην, ἢ προςέ- 

χαιρεν. Καθ’ ἡμέραν δὲ εὐφραινόμην ἐν προςώπῳ αὐτοῦ 
ἐν παντὶ χαιρῷ" 

81. ὅτε ἐνευφραίνετο τὴν οἰχουμένην συντελέσας, 
χαὶ ἐνευφραίνετο ἐν υἱοῖς ἀνθρώπων. 

83. Νῦν οὖν, υἱὲ, ἄχουέ μου, ("" 
Ὁ , ΄ ’ 

84. μαχάριος ἀνὴρ ὃς εἰςαχούσεταί μου, καὶ ἄνθρω- 
πος ὃς τὰς ἐμὰς ὁδοὺς φυλάξει" ἀγρυπνῶν ἐπ᾽ ἐμαῖς 
θύροις χαθ᾽ ἡμέραν, τηρῶν σταθμοὺς ἐμῶν εἰςόδων. 

35. Αἱ γὰρ ἔξοδοί μου ἔξοδοι ζωῆς, καὶ ἑτοιμάζεται 
θέλησις παρὰ Κυρίου" 

46. οἱ δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς ἐμὲ ἀσεθοῦσιν εἷς τὰς 
ἑαυτῶν ψυχὰς, καὶ οἱ μισοῦντές με ἀγαπῶσι θάνατον. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄. 

ΡΒΟΥΈΕΆΒΙΑ. 6Οκ». ΙΧ. 

1. Ἧ σοφία φκοδόμησεν ἑαυτῇ οἶχον, καὶ ὑπήρεισε 
στύλους ἕπτα, 

2. Γἔσφαξε τὰ ἑαυτῆς θύματα, ἐχέρασεν εἷς χρα- 
τῆρα τὸν ἑαυτῆς οἶνον, χαὶ ἡτοιμάσατο τὴν ἑαυτῆς 
τράπεζαν. 

8. Ἀπέστειλε τοὺς ἑαυτῆς δούλους, συγχαλοῦσα μετὰ 
ὑψηλοῦ χηρύγματος ἐπὶ χρατῆρα, λέγουσα" 

4. Ὅς ἐστιν ἄφρων, ἐχχλινάτω πρὸς μέ. Καὶ τοῖς 
ἐνδεέσι φρενῶν εἶπεν" 

δ. "Ἔλθατε , φάγετε τῶν ἐμῶν ἄρτων, καὶ πίετε οἶνον 
ὃν ἐχέρασα ὑμῖν. 

6. ᾿ἀπολείπετε ἀφροσύνην, ἵνα εἰς τὸν αἰῶνα βασι- 
λεύσητε᾽ χαὶ ζητήσατε φρόνησιν, χαὶ χατορθώσατε ἐν 
γνώσει σύνεσιν. 

7. Ὁ παιδεύων χαχοὺς λήψεται ἑαυτῷ ἀτιμίαν" 
ἐλέγχων δὲ τὸν ἀσεθῇ μωμήσεται ἑαυτόν. 

8. Μὴ ἔλεγχε καχοὺς, ἵνα μὴ μισέσωσί σε" ἔλεγχε 
σοφὸν, χαὶ ἀγαπήσει σε. 

9. Δίδου σοφῷ ἀφορμὴν, χαὶ σοφώτερος ἔσται“ γνώ- 
ριζε δικαίῳ, καὶ προςθήσει τοῦ δέχεσθαι. 

(Ὁ) 29. Ἐν τῷ τιθέναι τῇ θαλάσσῃ ἀχριθασμὸν αὐτοῦ, καὶ 
ὕδατα οὐ παρελεύσονται στόματος αὐτοῦ, χαὶ ὡς ἰσχυρὰ ἐποίει 
τὰ θεμέλια τῆς γῆς. (Α{62.) 

(75) 33. Καὶ μακάριοιοἱ ὁδούς μον φυλάσσοντες. ᾿Αχούσατε 
σοφίαν χαὶ σοφίσθητε, καὶ μὴ ἀποφραγῆτε. 

ΥΕΤΌΒ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤΟΜΝ. --- ἴ!]. 
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21. ὖᾧἱ ἀϊδέγὶ δαδηγ διηδη ΐδυ8 πη6 δ 5 δη(ίδην, οἱ 1Π6- 
ΒΔΌΓΟΒ ΘΟΓΌΠ. ἱΠρ]68π ὈΟηΪ5. δ᾽ δηηυπίίαγοσγο Ὑοἱβ αυδὲ ἰῃ 
ἀΐοι ἢυηΐ, ΠΙΘΠΊΟΥΓ ΘΓῸ 4025 ἃ 5250 0}}0 ΠΕΙΙΉΘΓΆΓΟ. 

22. ὨομηίηΒ8 οομάϊάϊξ τη6 ἰη ΠΠπ ὙἱδγΌ τη ΒυλΓΌΙ ἰῃ ΟρΟΓἃ 
δι : . 

23. δηΐθ βου υτὴ ἰυπαδνὶ τη6 : ἰῃ ῥγϊῃοὶρίο δηίθαυδηῃ 
(ογγδη ἰδοογοί, 

24. οἱ δηίθαυδηι ΔΌΥ5808 οοηϑίϊυθγοΐ, ῥγίυϑ 1 8πιὶ ῥΓῸ- 
οοάογοηῖΐ ἰοηίο8 ΔΙ ΔΓ. 

25. Αηἰδαιδηλ ΠῃΟηΐ65 ΟΟ]]ΠΟΟΔΥΘΠ(ΟΓ, οἱ δηΐθ ΟΠ]65 ΟΟἾΪ68, 

δοῃογαῖ πη. 
26. Ποιηΐηυ8 ἴδοϊ( γορίοη6 5 οἱ ἱπη Δ} 180 1168, οἱ δυιπηιη)ὶ- 

ἰΔ[68 Πρ (Δ[85 6}118 41 8 ΟΟἸΟ. ξ 
47. Ουμπ) ρᾶγαγοῖ οϊυπὶ, δάογδηι {1}, οἱ ουτὰ βοοοσγηογοῖ 

Βιδηι δοράθηι βϑυροῦ Ὑδηΐοϑ. 
28. Εἰ οὐὔπὶ γδ] ἀδ8 (δοογοὶ ἀθθυροῦ ἢυ} 68, αἴ οὔτ ὁ0ῃ- 

Βγιηδίοβ ροηθρδί ἰθηῖθ8 ου8 Ζιδ δυὉ οϊο, 
429. οἱ φυδηάο (ογίϊὰ ἔδοϊο αί (ππἀδιηδηΐδ (οτγῶρ, 
30. ΟΓΔΠ) ῬΘΏ6Β {ΠΠπ|1π| ἀϊΒΡΟΠΘἢΒ : 6680 6Θτᾶπι, ουὔἱ δάσϑυ- 

ἀοραῖ. Ουοι[ἀϊα δυΐοπ) ᾿πσυηάδθαγ ἰῃ ἴδοὶθ ο᾽υ8 ἰῇ οπληὶ 

ΚΟὩΡΟΙΪΟ: 

31. οὔμλ ᾿ξίαγοίυγ ογῦθ ρογίθοίο, οἱ Ἰωϊδγοίυγ ἴῃ 4118 
ΒοιηϊηιΠ1. 

32. Νυπο ἰσίτυν, ΕἸ, δυάϊ πη. 
34. Βοδῖι8 υἱῦ φυὶ ἀχδυάϊεὶ τη6, οἱ ὨΟπΊΟ αυΐ 688 Υἱᾶβ 

ουϑίοάἀϊοϊ : νἱρῖ! δη8 δὰ τηρ88 ἔογϑδ αυοίἀϊθ, ΒΟΥΎΔῺ8 ᾿ἰπλίηδ 

ΒΙΘΟΓυ ἰηἰγοϊίαυ. 
35. Ἐξτοβϑίοηθβ Θηΐτ Ὠγο5 ΘρΓοββίοηθ5 Υἱίδθ, οἵ ῬΔΓΔΙΙΓ 

γοϊυηΐδϑ ἃ ὨοΙΏΪΠΟ : 

36. 4υὶ δυ ίΐοιῃ ροοοδηΐ ἰῃ τη6 ᾿πηρὶ6 δρυηΐ ἰη 8185 ἱρϑογυπὶι 
δηΐίη88, οἱ ᾳυἱ οἀδγυπί η16 ἀϊρυηῖΐ τηογίθῃ). 

ΟΑΡΌΣ ΙΧ. 

1. ϑαρίεηίία ἐράϊβοανίβ 8:0] ἀοιησμι, οἱ βυθα!ϊ οΟἸυΠ)- 

ὯΔ5 Βορίθῃ. 

4. Μαοίδυϊ Ὠοβίϊδθ δυ88, τηΐϊθου ἰῃ ογδίογο Υἱῃι}ὶ 

Βαυϊη, οἷ ρᾶΓΑΥΪ δυδΠ) Ὠ]ΘΏΒΔΠ,. 

8. ΜΝ δῖ βογυοβ 8.08, ΟΟΠΥΟΟΔῺΒ Ουπὶ Θχορἶϑδ ργθαΐοᾶ- 
(ἰοηα δὰ ογδίογοηι, ἀϊσθΏϑ8 : 

4. Ουἱ 65 ἱπδὶρίδηβ, ἀθοὶϊηδὶ δὰ ἴθ. Εἰ ϑσθη 8 Βδθη88 

ἀϊχὶξ : 
5. Ὑοηΐία, οἀϊία ἀδ πιεὶβ ρδηΐρυ8, οἱ ὈΪ 116 νἱηυτ αυοά 

τηϊβουΐ γο ΐ8. 
6. Ῥοτο! χα 80} ἰδπν, αἱ ἰῃ βεβου πὶ τορποί 8 : οἱ 

φυδτῖῖα ῥχιιὰοπίίδπι, οἱ οογγι σι ἰῃ βοἰθηίία ἰπ.6}]Προῃ Δ). 

7. Ουἱ ογυάϊξ ηιᾶ]ο8 δοοίρίοὶ δὶ ἱσποιγίηΐδπι : οἱ ἂγ- 

“68 ἱπηρίυπι ΠηΔΟῸΪΔὈΪ 56! ῃ80}. 
8. ΝΟὨ ἄγξιδδ Πι|8108, Π6 οὐἷο μαρϑδηΐ ἴθ : ΟΟΥΤΙΡΟ δ88- 

Ρἰϑηίοηι, οἱ αἰ εῖ ἰ6. 
9. Πὰ βδρίθη(! οοοδϑίομθηι, οἱ βδρίθηϊίοῦ δσίϊ : μοί ῆοδ 

᾿υβίο, οἱ δε δὰ τγοοϊρί πάσῃ. 

29. Οὐδηάο ρμοῃοραΐ τρδτὶ ἰογταϊ τ δαυτα, εἴ δα: ὨΟΏ 

Ργϑίοσι ραηὶ 05 ου8, οἱ φυδηπάο 1ογιίδ ἰδοίεραΐ [χηἀδιηθηϊα 

ἴογγῷ. 
48. Εἰ δαὶ γἱδ5 πιοᾶ8 ουκιοἀϊοηίοβ. Αὐάϊῖο δβαρίθηΐδηι, εἰ 

οβίοίο δαρίθηίο8 οἱ πο] 16 δεραγαγὶ δ θᾶ. 

14 
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ι6. Ἀρχὴ σοφίας φόθος ἀν τμε. χαὶ βουλὴ ἁγίων 
σύνεσις" τὸ γὰρ γνῶναι νόμον, διανοίας ἐστὶν ἀγαθῆς. 

11. Τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ πολὺν ζήσεις χρόνον, καὶ 
προςτεθήσεταί σοι ἔτη ζωῆς σου. 

1. Υἱὲ, ἐὰν σοφὸς γένη, σεαυτῷ σοφὸς ἔσῃ χαὶ τοῖς 
πλησίον" ἐὰν δὲ χαχὸς ἀποδῇς, μόνος ἂν ἀντλήσεις χα- 
χά. « Ὃς ἐρείδεται ἐπὶ ψεύδεσιν, οὗτος ποιμαίνει ἀνέ- 
« μους, ὃ δ᾽ αὐτὸς διώξεται ὄρνεα πετόμενα. Ἀπέλιπε 
« γὰρ ὁδοὺς τοῦ ἑαυτοῦ ἀμπελῶνος, τοὺς δὲ ἄξονας τοῦ 
« ἰδίου γεωργίου πεπλάνηται. Διαπορεύεται δὲ δι᾽ ἀνύ-- 
« δρου λήμους χαὶ γῆν διατεταγμένην͵ ἐν διψώδεσι, 
« συνάγει δὲ χερσὶν ἀχαρπίαν. » 

12. Γυνὴ ἄφρων χαὶ θρασεῖα ἐνδεὴς ψωμοῦ γίνεται, 
ἢ οὐχ ἐπίσταται αἰσχύνην. 

ι.. Ἐχάθισεν ἐπὶ θύραις τοῦ ἑαυτῆς οἴχου, ἐπὶ δίφρου 
ἐμφανῶς ἐν πλατείαις, 

16. προςχαλουμένη τοὺς παριόντας καὶ κατευθύνον- 
τὰς ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν. 

ι5.. Ὅς ἐστιν ὑμῶν ἀφρονέστατος, ἐχχλινάτω πρὸς 
μὲ, καὶ τοῖς ἐνδεέσι φρονήσεως παραχελεύομαι λέ- 
γουσα᾿ : 

17. Ἄρτων χρυφίων ἡδέως ἅψασθε, χαὶ ὕδατος χλο- 
πῆς γλυχεροῦ. 

19. Ὁ δὲ οὐχ οἶδεν ὅτι γηγενεῖς παρ᾽ αὐτῇ ὄλλυνται, 
χαὶ ἐπὶ πέταυρον ἄδου συναντᾷ - « ἀλλὰ ἀποπήδησον, 
« μὴ χρονίσης ἐν τῷ τόπῳ, μηδὲ ἐπιστήσης τὸ σὸν 
« ὄμμα πρὸς αὐτὴν, οὕτως γὰρ διαδήση ὕδωρ ἀλλό-- 
« τριον" ἀπὸ δὲ ὕδατος ἀλλοτρίου ἀπόσχου, χαὶ ἀπὸ 
« πηγῆς ἀλλοτρίας μὴ πίης, ἵνα πολὺν ζήσης χρόνον, 
« προςτεθῇ δέ σοι ἔτη ζωῆς. » 

ΚΕΦΑΔΑΙΟΝ 1’. 

ι. Υἱὸς σοφὸς εὐφραίνει πατέρα, υἱὸς δὲ ἄφρων λύπη 
τῇ μητοί. 

ἃ. Οὐχ ὠφελήσουσι θησαυροὶ ἀνόμους, διχαιοσύνη 
δὲ ῥύσεται ἐχ θανάτου. 

8. Οὐ λιμοχτονήσει Κύριος ψυχὴν δικαίαν, ζωὴν δὲ 
ἀσεύῶν νΑδ Ἢ τὰ 

«4. Πενία ἄνδρα ταπεινοῖ, χεῖρες δὲ ἀνδρείων πλουτί- 
ζουσιν. Υἱὸς πεπαιδευμένος σοφὸς ἔσται, τῷ δὲ ἄφρονι 
διακόνῳ χρήσεται. 

6. Διεσώθη ἀπὸ χαύματος υἱὸς νοήμων, ἀνεμόφθορος 
δὲ γίνεται ἐν ἀμητῷ υἱὸς παράνομος. 

6. Εὐλογία Κυρίου ἐπὶ χεφαλὴν δικαίου, στόμα δὲ 
ἀσεθῶν χαλύψει πένθος ἄωρον. 

η. Μινήμη δικαίων μετ᾽ ἐγκωμίων, ὄνομα δὲ ἀσεθοῦς 
σδέννυται. 

8. Σοφὸς χαρδίᾳ δέξεται ἐντολὰς, ὁ δὲ ἄστεγος χεί- 
λεσι σχολιάζων ὑποσχελισθήσεται. 

ο. Ὃς πορεύεται ἁπλῶς, πορεύεται πεποιθώς" ὃ δὲ 
διαστρέφων τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ, γνωσθήσεται. 

10. Ὁ ἐννεύων ὀφθαλυοῖς μετὰ δόλου, συνάγει ἀν- 
δράσι λύπας" ὁ δὲ ἐλέγχων μετὰ παῤῥησίας, εἴρηνο- 
ποιεῖ. 

τ. Πηγὴ ζωῆς ἐν χειρὶ δικαίου, στόμα δὲ ἀσεδοῦς 
καλύψει ἀπώλεια. 

1. Μῖσος ἐγείρει νεῖχος, πάντας δὲ τοὺς μὴ φιλο- 
νειχοῦντας χαλυπτεῖ φιλία. 

18. Ὃς ἐχ χειλέων προφέρει σοφίαν, ῥάδδῳ τύπτει 
ἄνδρα ἀκάρδιον. 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. Κεφ. ἵ΄. 
10. [ηἰξίαπη δδρίομιδ5 Εἰπ)οῦ Ὠοιϊηη!, οἱ οοπβὶ ἰυπ δδη- 

ἰμμδυνὰ ἰη(61Πἰοηἷ8 : οοσῃοδοδγο δηΐπη ἰοζοῦι, τ θη (18 ἐδὲ 

11. Ηος οηίΐῃ) πηοἋ0 τηυϊίπ Υἱ 08 ἰθιρη8, οἱ δα]! οἰθῃ.- 
ἴυγ {01 δηηΐ Υἱΐβο ἰυ8. 

12. ΕΠ|, δὶ βδρίθῃβ μογὶ8,, ΕΠ ὶ ογῖβ δὲ ργοχίπ}}8 : δὶ δυΐοθτη 
Ἰηδ]ὺ8 ουὐδϑογίβ, 850118 υἱΐχυθδ ᾿ιδυγίο8 πι8]8Δ. « Ουἱ δάδη8 

« 6βῖ ἰῃ (δἰ 88, εἷς ρϑϑοὶὶ υϑηίοϑ, ἰάθη δυίοπι ἰμ86 δοχυσίυς 
α« ἅγ68 γοϊΪδηίο8. Π βογιῖῖ Θηΐπ Υἱᾶϑ Υἱθδο 508, ΒΟΙΠ (8 Ὑ6ΙῸ 

« 66 }}} βυὶ ογγαυὶΐ. στοάν δυΐο πὶ Ρ6Γ ἃνΐὰ ἰοοδ δί4:6 
« ἃιάα, οἱ ἰδγγαπὴ ἀδϑίϊπδίδηι ἰῃ δἰζίπι, Θοη Γι δυΐοι 

α τηδηΐθυ8β ἰηίτυοἰλ088. ν 

13. Μυ!ΐοῦ ἰηδίρίοημβ οἱ δυάδχ ἱπάϊγψα Ὀυ06}129 ἢϊ, χυθ 
ΠΟ; ΒΟΥΪΐ ρυάογοιῃ. 

14. δοάοι ἴῃ (οτίθυ8 δι.5 ἀοιηυδ, ΒΌΡΟΓ 86} }12πἢ ρ8]8πὶ 
ἴῃ ρἰαίοϊβ, . 

15. δαγοζδῃβ ργϑίογουηίοβ οἱ 608 4υὶ γοοίδ ρογρυηῖ ἰῃ 
Υἱ 5 δ}5. 

16. Ουἱ 6δδὲ γοδίγιπι ἰῃϑὶρ θη ἰδ πηυ8, ἀϊγογίδί δὰ τηδ, 

οἱ ἱμα οί θυ.8 βαρ θῃ ἃ ργϑροὶ ρίο ἀϊοθῃ8 : 

17. Ῥδη68 οοου]ῖοβ ΠΡΟ ηΟΓ διἰἰηρὶί6, οἱ δαῦδη (υγἱὶ ἀι}- 
661). 

18. [086 δυίαπη ΠΟ ὨΟΥΪ αυΐα ἰογγίροπδο δρυὰ θᾶἂπὶ 
Ρογουηξ, οἱ ἴῃ ργοίυμάιππ ἰηίδγηϊ οοσυγγὶξ : « βορὰ γϑβϑὶ!ΐ, 
« Π6 ΠΟΓΟΣὶβ ἴῃ ἰΙοοο, 6406 ἰπ) οἰα8 οου]υηι ἰασπὶ δὰ 681), 
« ἰδ οηΐπλ ἰγδηϑὶ 5 ἀυιδη) Δ] Θἤδη : 80 ἃ4υᾶ δυΐοπι 8] 6 ἃ 
α« δρϑίϊπο ἴα, οἱ ἀ6 [Ὀηΐ6 8]6η0 η6 δὲ ε(ἰ8, αἱ Ἰοησυπι νΥἱ- 
« Υὰδ ἰ6Π]ρι18, 8] οἰδηϊογ οἰΐϊδηλ ΕΠ ὶ Δηηΐ Υἱδθ. ν 

ΟΑΡΌΤ Χ. 

1. ΕΠ 89 βαρίθηϑ [φῆσαι ρϑίγομμ, ἢ] 108 ΥΟΓῸ 5810]18 
το ϑ{{{|ὰ πιδίεὶ. 

“4. Νοη ργοάογυηΐ (Ποβδυγὶ ἰη! χυΐβ, ᾿υ δι} {18 δυΐοι [1})γ6- 

ΓΔΌΪ ἃ ΠηοΓίο. 

. 8. ΝοὨ οοοίάοξ Βοιηίηι8 ἔδηα δηϊΐμηδη) [υδῖδπι, υἱδπὶ 
δυΐοπι ᾿πιρίογυπι δυογίοί. 

ή, Ῥαυρογίᾶ5 Υἱγὰ) ἈΠ} 8 ῖ, ΠΤ 8π|18 δυΐοπὶ (Ογί 01 
ἀϊδπὶ. ἘΠῚ..5 γα ἀϊ {18 δαρίθῃβ ογὶΐ, Ὠργυάθηίο δι} 61} ἢ}}- 

Ὠἰδίγο υἱοίυΓ. 
5. [ποο] υπιῖ8 αΥ̓αϑὶς 8} ερϑία Π] 108 ἰη16} Π 68, οοττυρίυ8 

δυίομῃ ἃ γοηΐο ἢ ἰῃ πη6856 Π]}15 ἰπίψυυ . 
6. Βοηραϊοιίο Ὠοπλὶηὶ δυρογ σᾶρυΐ [υ511}, 08 δι} 16 ἱΠ1- 

Ρίογυμα ορογίοί Ἰαοίαπι ἱπἰοηγροϑιίυυ πη). 
7. Μοιμογίδ ἰυϑίοσυμη οὐ) ΘΠοοΙ 8, ΠΟΙΊΘη δυίοιῃ 

πη! ὀχ ϑιϊησυϊίυν. 
8. ϑαρίθηβϑ οογὰθ ϑυϑβϑείρίοϊ τηδηάδίδ, ἀιυιὶ διιίΐδπι Ὡθἢ 

οδί ἰδεῖ [αἰ 18 ΡΟΓΎΘΓΘΘ 56 Π85 δυρρΙδηϊδὈϊίυΓ, 
9. Ουἱ δἀπλθι]δὲ δἰπρ οί ον, δ θυ]αὶ ἠάθῃβ : φαΐ δυο 

ἀϊδίογαιιοί Υἱδϑ βυ88, σΟΡὨΟΒΟΘΙΏΓ. 
10. Ουἱΐἱ ἰηηυΐϊξ οὐυ}}8 ουπὶ ἀο010, ἐοηργορδῖ Υἱγίβ ΠΟ ΓΟ- 

[68 : υἱ δυΐδηι ΔΓραἑ οὐ ᾿ἰρογίαϊθ, μδοῆοδί. 

{1. ἘΟΩ8 Υἱΐδὲ ἰη πιδυ ᾿υ81], ο86 δυΐοπι ἱπιηρὶϊ ορογίοὶ 

Ρογα ο. 
12. Οἀΐαπλ βυδβείίδὶ οοπίοηςἰοΏ6η), οΠιηθ8 δυΐδπὶ ὨΟΌ 

οομῃίοη 0508 ορογὶϊ διηϊοἰ ἰδ. 

13. Ουἱ ὁ ἸΔ 8 ρτοίογί βαρίθη(ίδι, υἱγρᾶ ρογουξϊ Υἱσυπὶ 

᾿ ὁχοογάσῃι. 



ΡΒΟΥΕΆΒΙΑ. ΘΑ». ΧΙ. 

14. Σοφοὶ υ τὸ υϑὴν αἴσθησιν, στόμα δὲ προπετοῦς 
ἐγγίζει συντριθῇ. 

16. Κτῆσις πλουσίων πόλις ὀχυρὰ, συντριδὴ δὲ ἀσε- 
δῶν πενία. 

16. Ἔργα δικαίων ζωὴν ποιεῖ, καρποὶ δὲ ἀσεδῶν 
ἁμαρτίας. 

1). Ὁ δοὺς δικαίας ζωῆς φυλάσσει παιδεία, παιδεία 
δὲ ἀνεξέλεγχτος πλανᾶται. 

18. Καλύπτουσιν ἔχθραν χείλη δίκαια, οἱ δὲ ἐχφέ- 
ροντες λοιδορίας ἀφρονέστατοί εἶσιν. 

19. ᾽Εχ πολυλογίας οὐχ ἐχφεύξῃ ἁμαρτίαν, φειδόμε- 
νος δὲ χειλέων νοήμων ἔση. 

20. Ἄργυρος πεπυρωμένος γλῶσσα διχαίου, καρδία 
δὲ ἀσεύδοῦς ἐχλείψει. 

4. Χείλη δικαίων ἐπίσταται ὑψηλὰ, οἱ δὲ ἄφρονες 
ἕν ἐνδεία τελευτῶσιν. 

422. Ἐῤλογία Κυρίου ἐπὶ χεφαλὴν διχαίου, αὕτη 
πλουτίζει, καὶ οὐ μὴ προςτεθῇ αὐτῇ λύπη ἐν χαρδία. 

45. Ἔν γέλωτι ἄφρων πράσσει χαχὰ, ἣ δὲ σοφία 
ἀνδρὶ τίχτει φρόνησιν. 

44. Ἔν ἀπωλείᾳ ἀσεδὴς περιφέρεται, ἐπιθυμία δὲ 
διχαίου δεχτή. 

256. Παραπορευομένης χαταιγίδος ἀφανίζεται ἀσε- 
θὴς, δίκαιος δὲ ἐχχλίνας σώζεται εἰς τὸν αἰῶνα. 

46. Ὥσπερ ὄμφαξ ὀδοῦσι βλαύδερὸν καὶ χαπνὸς ὄμ- 
μᾶσιν, οὕτως παρανομία τοῖς χρωμένοις αὐτῇ. 

27. Φόδος Κυρίου προςτίθησιν ἡμέρας, ἔτη δὲ ἀσε- 
ὀῶν ὀλιγωθήσεται. 

38. Ἐγχρονίζει δικαίοις εὐφροσύνη, ἐλπὶς δὲ ἀσεδῶν 
ἀπολεῖται. , 

29. Ὀχύρωμα ὁσίου φόδος Κυρίου, συντριδὴ δὲ τοῖς 
ἐργαζομένοις χαχά. 

80. Δίκαιος εἰς τὸν αἰῶνα οὐχ ἐνδώσει, ἀσεόεῖς δὲ 
οὐχ οἰκήσουσι γῆν. 

8ι Στόμα δικαίου ἀποστάζει σοφίαν, γλῶσσα δὲ ἀδί- 
χου ἐξολεῖται. 

34. Χείλη ἀνδρῶν δικαίων ἀποστάζει χάριτας, στόμα 
δὲ ἀσεθῶν ἀποστρέφεται. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΙΔ΄. 

1. Ζυγοὶ δόλιοι βδέλυγμα ἐνώπιον Κυρίου, στάθμιον 
δὲ δίχαιον δεχτὸν αὐτῷ. 

4, Οὗ ἐὰν εἰςέλθη ὑόρις, ἐκεῖ χαὶ ἀτιμία στόμα δὲ 
ταπεινῶν μελετᾷ σοφίαν. 

(ἢ 3. Ἀ πούαιον εἰ ατας ἔλιπε μετάμελον, πρόχειρος 
δὲ γίνεται καὶ ἐπίχαρτος ἀσεδῶν ἀπώλεια. 

6. Διχαιοσύνη ἀμώμου ὀρθοτομεῖ ὁδοὺς, ἀσέδεια δὲ 
περιπίπτει ἀδιχία. 

6. Δικαιοσύνη ἀνδρῶν ὀρθῶν ῥύεται αὐτοὺς, τῇ δὲ 
ἀπωλείᾳ αὐτῶν ἁλίσκονται παράνομοι. 

η. Τελευτήσαντος ἀνδρὸς διχαίου οὐχ ὄλλυται ἐλπὶς, 
τὸ δὲ χαύχημα τῶν ἀσεδῶν ὄλλυται. 

(ἢ 3. Τελειότης εὐθείων ὁδηγήσει αὐτοὺς, καὶ ὑποσχελισμὸς 
ἀθετούντων προνομεύσει αὐτούς. . 

4, Οὐχ ὠφελήσει ὑπάρχοντα ἐν ἡμέρᾳ θυμοῦ, καὶ δικαιο- 
σύνη ῥύσεται ἀπὸ θανάτον. ᾿Αποθανὼν δίκαιος ἔλειπεν μετά- 
μελον’ πρόχειρος δὲ γίνεται καὶ ἐπίχαρτος ἀσεδῶν ἀπώλεια. 
(Αἰ62.) 

211 

(4. βαρίοηΐο8 οοΟυ Δ υηΐ 86 ῃ 50). 08 διυΐοηιη ἰοΠΊογαγὶϊ 
δρρεορίηῃαυδί οομίΓ ἰοηὶ. 

15. Ῥορβϑϑδϑίο ἀϊν συ) οὐν 88 τηπηΐία, δοηίγ 0 δυίθῃ) 
ἱγμηρίογυμι ρΠροΓίΔ8. ᾿ 

16. Οροζᾶ ᾿υδίογυῃ Υἱίδηι δοίαηΐ, ἔγυοίΒ8 δυΐδηι ἱρίο- 
ΤΌΠ) ροσοδίδ. 

17. ίαβ υ5.848 Υἱίξο συϑίοα!" ἀἰδοὶ Πα, ἀἰδεὶ πᾶ δὺ- 
(6 ΟΑΓΘἢ 5 ἱπογ ρα 0η6 οτταῖ. 

18. Ορογίυηΐ ἰηϊ οἰ (ἰᾶπὶ [δἰ να 18ῖ8, φυὶ δυΐδη ῥγοίδ- 
ταμί ΟΠ 0 }6}188 ἰη 5: [6 58ἰηγ} βυηί. 

19. Εχ πεν} Ποχυσηία ἤθη οἴ 68 ροοοδίσηι, ῬΔΓΟΘἢ8 

δυιΐδιη 140 118 βοῃμβαΐιβ οτβ. 
20. Ατροηΐϊσῃι ἰρὴθ δχδηγίηδίυχη ᾿ἰησυδ 7.51}. οοΥὐ δυΐοηῃ 

ἱτηρὶΐ ἀοσῇείοί, 

21. 1ιαθὶδ ᾿πδίοτιπι βοϊυηΐ ὄχοθὶβᾶ, ἰηβὶρί ἢ 68 δυΐθῃ) ἰῃ 
οροϑίδίο ποῦ υπίυγ. 

22. Βοεποαϊοῖίο Βοιηΐηΐ ΒΌΡΕΓ δρυΐ [υς1], δ. αἰίδὶ, οἱ 
ΒΟη δἀοϊοίυτν οἱ ἰγίβι 8 ἰῃ οογάθ. 

23. Ἰὴ τίβιι ἰῃηϑρίθηϑ δρὶϊ π)ὰ]8, βδρίθηϊἷ δυΐθπ Υἱγὸ 
Ραγὶί ργιἀθη(ίδα. 

24. 1ῃ ρογα Ποὴ6 ἱπιρὶιδ οἰγουμηγίογίαν, ἀδϑἰἀογί τ δι:- 
ἴδηι 81] ΔΟΟΘθ ΔΒ 16. 

25. Ῥγρίογουηίθ ῬγΌθ 6114 ἀοἰοίυν ἱπηρίυ8, 5118 δυίΐοι 
ἀθοἸπδη8 88᾽ γϑίυγ ἰῃ βεθου]υη,. 

26. δίουϊ υνὰ δοοῦθα ἀσῃί 8 ποχίδ οἱ ἔστηυ 8 ὁ01}}18, 8ἷς 
ἰηἰαυϊλ8 οἷβ ααΐ υἱπηίιΓ 68. 

47. τίμιον Ποηγίηὶ δ αϊὶ ἀΐθ8,, δῃηΐ δυυΐδῃι ἱπιρίογιιην τα ΐ- 
ὨυθηίυΓ. 

28. ᾿γηΠ]οΓδῸΓ 8115 1011 {18, ΘΡ68 δυίοι ἱπιρίογοτι ρογίί. 

29. Μυπίι 0 βδηοῖὶ (ἰοῦ ουηίηΐ, οοη 10 δυΐθι ομθ- 
ΓΔΏΓΡ08 Π4]8. 

30. Ζυκίυβ ἰὼ Βϑρο πὶ ΠΟ ὨυΐδΌΪ,, ἱπρὶὶ δυΐθηι ὨΟῺ 
μδρ δθυηὶ ἰρυγϑη. 

3. Ο8 ͵υ5ι1 ἀοει 8ὲ δαρίοη(ἰδπι, ᾿ἰησυδ δυΐθπι ἰη] δὶ 
ρον ϊ. 

32. 1,δ᾽α Υἱγογυτῃ ͵αδίογυμμ ἀο5{}}|} πὶ ργαιδ5, 05 δυΐδῃλ 
ἰρίογυμῃ ρογυογ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙ, 

1. ϑίαίογοο ἀοϊοϑδ5 δου ϊηδίίο οὐγᾶπὶ Ὠοπλῖηο, ρομάυβ 
δυίοπι ᾿υϑέι δοσαρίυμμ οἱ. 

2. Οὐυοουμηαι ἰηίγανογιί οοηία 6118, Ἰὰς οἱ ἱχηομλίηϊδ : 
08 διυυΐδῃχ ᾿Πλ}} πὶ τηρα ἰδίου βαρ η(ίδηι. 

3. Μογίθῃβ 8.8 γο χυὶϊξ ρα ηἰ ἰδ, [80.118 δυίδηι δὲ 
οἱ Ἰυο 5 ἐπ ρ ΟΓΌῺ. ἰη δ γ  {118. 

5. Φυδι εἰ ἱπηπηδου]δία ἀἰγίρίὶ Υἱᾶβ,, ἱπηρίοίδ8 δυίθι ἰηῃ- 
οἰ ἰῃ ἐπ) 5011}. 

6. 7Ζυκι{{ἰΔ Υἱγογυπι γτϑοίοσυηι ᾿ἰθογαὶ 008, δ0.8 δυ δ᾽} [6 Γ- 
ἀϊἰοηο οἀρὶυπίυγ ἰμἐ Π|ΐ. 

7. Μοτῖυο Υἱγο ᾿υδίο Ὡοη ρογὶΐ 5ρ68, ρογίδίϊο δυίδη ἰπ1- 
Ρίογυτῃ ρογίί. 

8. Ῥογίδοίο τοοίογυτα ἀϊγίροί 608, εἴ δαρρ᾽δηίδί!ο ργνασίὶ- 
σδηϊηυτῃ ρογυδϑοίοὶξ [1105. 

4. Νοη ῥγοάογαηί 5υῤρπβίδηϊ ἰη ἀἰο ἰρονίβ, οἱ [5114 110 6- 
ΤΑΡὶΐ ἃ τηογίθ. Μογίοπβ [υβίυ5 γεϊφυὶϊ! ρα ηϊοη(ίτα : (Δοἰ 1 5 δὺ- 
(οι δὲ οἱ [πσπηᾶπ8 πρίογυμπι ἰηίονϊυ8. 

14. 
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9. Δίκαιος ἐχ θήρας ἐχδύνει, ἀντ᾽ αὐτοῦ δὲ παραδί- 

δοται ὃ ἀσεθής. 

ο. Ἔν στόματι ἀσεῤδῶν παγὶς πολίταις, αἴσθησις δὲ 
δικαίων εὔοδος. 

Φο (ἢ το. Ἔν ἀγαθοῖς δικαίων κατώρθωσε πόλις, στό- 

μασι δὲ ἀσεθῶν κατεσχάφγ. 
19. Μυχτηρίζει πολίτας ἐνδεὴς φρενῶν, ἀνὴρ δὲ φρό- 

νιμος ἡσυχίαν ἄγει. 
ι2. Ἀνὸρδίγλωσσος ἀποχαλύπτει βουλὰς ἐν συνεδρίῳ, 

πιστὸς δὲ πνοῇ χρύπτει πράγματα. 
ι4. Οἷς μὴ ὑπάρχει χυδέρνησις, πίπτουσιν ὥςπερ 

φύλλα’ σωτηρία δὲ ὑπάρχει ἐν πολλῇ βουλῇ. ᾿ 

15. Πονηρὸς χαχοποιεῖ ὅταν συμμίξη δικαίῳ, μισεῖ 

δὲ ἦχον ἀσφαλείας. 
16. Γυνὴ εὐχάριστος ἐγείρει ἀνδρὶ δόξαν, θρόνος δὲ 

ἀτιμίας γυνὴ μισοῦσα δίκαια. Πλούτου ὀχνηροὶ ἐνδεεῖς 

γίνονται, οἱ δὲ ἀνδρεῖοι ἐρείδονται πλούτῳ. 

17. ΤΊ, ψυχῇ αὐτοῦ ἀγαθὸν ποιεῖ ἀνὴρ ἐλεήμων, ἐξολ- 

λύει δὲ αὐτοῦ σῶμα ὁ ἀνελεήμων. 
18. Ἀσεθὴς ποιεῖ ἔργα ἄδικα, σπέρμα δὲ δικαίων 

μισθὸς ἀληθείας. 

19. Υἱὸς δίκαιος γεννᾶται εἰς ζωὴν, διωγμὸς δὲ ἀσε- 

βοῦς εἰς θάνατον. 

20. Βδέλυγυμα Κυρίῳ διεστραμμέναι ὁδοὶ, προςδεχτοὶ 

᾿ δὲ αὐτῷ πάντες ἄμωμοι ἐν ταὶς ὁδοῖς αὐτῶν. 

τς 41. Χειρὶ χεῖρας ἐμδαλὼν ἀδίχως οὐχ ἀτιμώρητος 

ἔσται, ὃ δὲ σπείρων δικαιοσύνην λήψεται μισθὸν πιστόν. 

ς.. Ὥςπερ ἐνώτιον ἐν ῥινὶ ὑὸς, οὕτως γυναιχὶ χαχό- 

φρονι χάλλος. ᾿ 

,3, Ἐπιθυμία δικαίων πᾶσα ἀγαθὴ, ἐλπὶς δὲ ἀσεῤῶν 

ἀπολεῖται. 
.4. Εἰσὶν οἵ τὰ ἴδια σπείροντες πλείονα ποιοῦσιν, εἰσὶ 

δὲ χαὶ οἱ συνάγοντες ἐλαττονοῦνται. ! 

25. Ἡξυχὴ εὐλογουμένη πᾶσα ἁπλῇ, ἀνὴρ δὲ θυμώ- 

δης οὐχ εὐσχήμων. 
26. Ὃ συνέχων σῖτον ὑπολείποιτο αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν" 

εὐλογία δὲ εἰς χεφαλὴν τοῦ μεταδιδόντος. 

47. Τεχταινόμενος ἀγαθὰ ζητεῖ χάριν ἀγαθὴν, ἐχζη- 

τοῦντα δὲ χαχὰ καταλήψεται αὖτόν. 

.8. Ὃ πεποιθὼς ἐπὶ πλούτῳ οὗτος πεσεῖται, ὃ δὲ 

ἀντιλαμβανόμενος δικαίων οὗτος ἀνατελεῖ. 

29. Ὁ μὴ οὐ το τεομθς τῷ ἑαυτοῦ οἴχῳ χληρο- 

νομήσει ἄνεμον, δουλεύσει δὲ ἄφρων φρονίμῳ. 

40. Ἐχ χαρποῦ δικαιοσύνης φύεται δένδρον ζωῆς" 

ἀφαιροῦνται δὲ ἄωροι ψυχαὶ παρανόμων. 

ὅς Εἰ ὃ μὲν ὃ οτὰ “αὶ σώζεται, ὃ ἀσεδὴς χαὶ 

ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται; 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ 18΄. 

ι. Ὁ ἀγαπῶν παιδείαν ἀγαπᾷ αἴσθησιν" ὃ δὲ μισῶν 

ἐλέγχους, ἄφρων. 
4. Κρείσσων ὃ εὑρὼν χάριν παρὰ Κυρίῳ, ἀνὴρ δὲ 

παράνομος παρασιωπηθήσεται. 

8. Οὐ ἡ μλεύαι ἄνθρωπος ἐξ ἀνόμον, αἱ δὲ ῥίζαι 

τῶν δικαίων οὐχ ἐξαρθήσονται. 

(ἢ το. Ἐν ἀγαθοῖς δικαίων χατώρθωσεν πόλις, καὶ ἐν ἀπω- 

λείᾳ ἀσεθῶν ἀγαλλίαμα. 
11. Ἐν εὐλογίᾳ εὐθείων ὑψωθήσεται πόλις" στόμασιν δὲ ἀσε- 

θῶν κατεσκάφη. (4161 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. Κεφ. 18΄.- 

8. Τυδίυβ ὁ οδρίυγδ οχὶῖ, ρΓο 60 δυΐδιῃ ἰγδάπυτ πηρίυδ. 

9. [πῃ οἵα ἱπηρίογιπ ἰδ 6118 οὐνἐθ8, Β6η808 δυΐδιῃ }1)510- 
ΓᾺΠῚ ὈΓΟΒΡΘΓΘ ρΓοΟδάθη8. 

10. Ιῃ Ὀοπΐβ πβίογυ πη Ὀ6Π6 80 ξοδβδὶΐ οὐν δ8., ογα δυο πΠ) 

ἱρίογυμι ἀὐυΐδ 68. 
1.. ϑυθβδηηδὶ οἶνθ8 ἱπάϊρϑηβ σογάδ, Υἱγ δυΐθπὶ ργιάθῃ8 

βἰθῃ(ίυπι ἀποὶϊ. ᾿ 

13. ὶν ΗΠ πρσυΐβ τουδὶ οοῃβ ἃ ἱπ ἐοπβ68δι., ἢ46}18 δὺ- 

(δὶ Βρίγ ἃ Δϑοοηα  Γ68. 
14. Ουΐδὰβ8 ποῃ δδὶ ρυθογηδίίο, ὁδάυηϊ ἰδηιχυδπὶ [Ὁ] Ϊὰ : 

88108 δυίθῃ) 6δῖ ἰῃ τη} 10 ΟΟὨ 51}10. 
15. Μαϊυς πιδἰοίδοϊϊ οὐπὶ οι βίυ8 (ποῦ 1810, οὐἱὶ 

δυίαπι βοηι} βθου 8 }8. 

(6. Μυ!]ΐοῦ αταιἰοβᾶ βυβεὶίδί υἱγὸ φίογίδη), {Πγοηυ8 διι 6 πὶ 
ἰσηοηλίηΐδο πη ἶογ οὐΐο Προ η8 }ιδίδ. Ὀἰν ἰάγατι ρμἰργὶ δυπὶ 

ἱπάϊρὶ, ἰογίθβ δυΐοπι εἰϊυπίιν ἀϊν 115. 
17. Αηΐπηξο δυα" Βοπαπ) ἴδοὶξ Υἱγ μϊβογίοογθ, ρογαϊῖ δυΐθη) 

δύυυπι ἱρβἰυ}δ ΘΟΓΡῚ18 ἱπη}} 56 ΓΙ ΟΟ ΓΒ. - 
18. ᾿πιρὶτι8 δες ορογὰ ἰηὐαβῖδ, βϑιηθῃ δυίθη ᾿υδίοτα 

ΤΉΏΘΓΟ65 νοὶ (18. 
19. ΕἸ 5 Ἰυπίυβ σἰρηϊίυν δὰ νἱΐδπι, ρογβθσυ 0 δυίοηι ἰην- 

Οἰΐ δὰ πιυγίοηι. 

20. ΑΒοιηίμαῖίίο Ποπλίηο ρογυογβ8 Υἱδο, δοζορὶὶ δυίοῃι οἱ 

ΟΠΊΏ6Ά ἱπηπιδου δὶ ἱπ Υἱΐ5 8118. 
41. Μϑῃὺ πιδηι8 ἱπ᾿ οἰ ἢ8 ̓η) 816 ΠΟΩ ἱπιρυηΐ!ι8 ογὶ ,, αυὶ 

᾿δυΐοηι δϑηγπαί [8{}π|8πΔ δοορίοί πιογοοθπι Πα 6 6 Πα. 
42. δίουΐ ἰηδυτγίϑ ἰη πᾶγίθυδ ρογοδρ, δ. Ὠ)] οὶ πιὰ ]6 ργα- 

ἀφηῖϊὶ ρυ]ο γί υάο. 
23. Ὠοδίἀογίυσα ἠυδίογ αν ΟΠΘ ὈΟΏυΠ), 8ρΡ68 δυΐδη) ἰπΠ)- 

Ρίογυπι ρογ ἷ. 

44. δυηῖ φαΐ ργορτγίᾶ οι παπίαβ ρ]υγὰ ἔδοίιπί, δυπὶ δυ- 

ἰδτὰ οἱ αι] οοηρτγορδηῖθ8 πιηυυηίαΓ,. 

25. Αἰπιἃ Ὀοποάϊοίδ οπμηὶβ βἰπιρ 6 χ,, Υἱγ δυίθηι δ ΠΔΟ5118 

ἰροπθϑῖι.5 αϑὶ. 

46. Οαἱ οοπίποὶ [τυπιοεπίαπι το] παιδὶ ἢ] πδίἰοπίθυ8 : 

Βοποαϊοιίο δυίοτῃ ἰῃ 6} 8 οαρὶ(6 αυΐ οοτμπιαηϊοδῖ. 

47. Ἐδθγίοδηβ ὑοπᾶ αυφτὶὶ ταί ίδπν θοηᾶπι, Ἔχ 4υ ϊγθηίο πὶ 

δυΐδηχ πιᾶ18 οοιηργοϊιθπάθηϊ δαὶ. 

28. ΕἸάδηΒ ἰῃ ἀϊνἐεἰ8. Ἰεο οδάοί, φαΐ δαΐδηῃ ἱῃ δογοῖ 10.8{15 

δογ 80 1. 

29. Ουἱ πθῃ οοηγειβδίωγ ἀμ} 8188 μεογοά 81} γθηΐαπι, 

βουυϊοὶ δυίοπι ἱπιργυάθπβ ργυάθηι. 

40. 6 Γυοία ᾿υβε ἴα: ἠαϑοί [αν ἀγθοσ Υυἱΐδὲ : δυίεγυηίυτ 

δυΐοη ἰηἰοιροϑίϊνδο δηΐπ)ᾶ ἱπ 4 ΟΓΆΠΊ. 

831. 51 ἠυϑίυβ αυϊάοιλ νἱχ βαϊνδίαγ, ἰπηρίυ8 οἱ ρϑούδίογ 

υδὶ ραγτοῦυηί 9 

ΟΑΡΌΣ ΧΙ. 

1. Ουἱ ἀξ αίι ἀϊδο ρ᾽παπι ἀἰ! αὶ! ϑοηϑατα : φαΐ δυΐδαι οὐ! 

ἰῃογοραιοη68, ἰῃδὶρίΘΏ8. 

4. Μοϊϊον φαΐ ἱπνοηίὶ ρταϊίαπι ἃ Ὀοηιίδο, Υἱγ δυίθπι ἰηϊ- 

ᾳυυϑ ἰΔορθϊ υΓ. 

3. Νόο ργοβρογδ ας ΒοΟ οχ ἰηίαυο, τδὰΐοοβ δυίδ 78" 

ΒΟΥ ΠΟῺ δυΐογοηίαγ. 

10. 10 Ὀοηΐβ ᾿υδἰογαπιη Ὀδπα 66 β658} εἰν 188, οἱ ἰῃ μεοτγὰϊ- 

οπο πηρίοτυπι Θχϑυ! αἰϊο. 

11. [ἴω Ῥοποάϊοϊίοπα τϑοϊοσυμι ὀχ δἰ δ ὰ οἰ δ : ΟΓΕ δυίοιϊδ 

ἐπορίογαυπι ἀϊγαΐδ ε5ἴ. 



ῬΒΟΥΕΆΒΙΑ. Οκρ. ΧΙΠΙ. 

4. Γυνὴ ἀνδρεία, στέφανος τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς ὥςπερ δὲ ! 
ἐν ξύλῳ σχώληξ, οὕτως ἄνδρα ἀπόλλυσι γυνὴ χαχο- 
ποιός. 

6. Λογισμοὶ δικαίων χρίματα., χυδερνῶσι δὲ ἀσεβεῖς 
δόλους. 

8. Λόγοι ἀσεδῶν δόλιοι, στόμα δὲ ὀρθῶν ῥύσεται 
αὐτούς. 

η. Οὗ ἐὰν στραφῇ ὃ ἀσεδὴς ἀφανίζεται, οἶχοι δὲ δι- 
καίων παραμένουσι. ᾿ 

8. Στόμα συνετοῦ ἐγχωμιάζεται ὑπὸ ἀνδρὸς, νωθρο- 
χάρδιος δὲ μυχτηρίζεται. 

υ. Κρείσσων ἀνὴρ ἐν ἀτιμίᾳ δουλεύων ἑαυτῷ, ἣ 
τιμὴν ἑαυτῷ περιτιθεὶς καὶ προ μενα ἄρτου. 

τ0. Δίκαιος οἰχτείρει ψυχὰς χτηνῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ 
σπλάγχνα τῶν ἀσεδῶν ἀνελεήμονα. 

ι. Ὁ ἐ αζόμενος τὴν ἑαυτοῦ γῆν ἐμπλησθήσεται 
ἄρτων, οἱ Ἢ διώχοντες μάταια ἐνδεεῖς φρενῶν. Ὅς 
ἐστιν ἡδὺς ἐν οἴνων διατριθαῖς, ἐν τοῖς ἑαυτοῦ ὀχυρώ- 
μασι χαταλείψει ἀτιμίαν. 

13. ᾿Επιθυμίαι ἀσεδῶν χκαχαὶ, αἱ δὲ ῥίζαι τῶν εὖσε- 
δῶν ἐν ὀχυρώμασι. 

13. Δι’ ἁμαρτίαν χειλέων ἐμπίπτει εἰς παγίδας ἅμαρ- 
τωλὸς, ἐχφεύγει δὲ ἐξ αὐτῶν δίκαιος. Ὁ ἘΉΤῸῚ λεῖα 
ἐλεηθήσεται, ὁ δὲ συναντῶν ἐν πύλαις ἐκθλίψει ψυχάς. 

4. Ἀπὸ χαρπῶν στόματος ψυχὴ ἀνδρὸς πλησθήσεται 
ἀγαθῶν, ἀνταπόδομα δὲ χειλέων αὐτοῦ δοθήσεται αὐτῷ" 

1ι6. Ὁ δοὶ ἀφρόνων ὀρθαὶ ἐνώπιον αὐτῶν, εἰςαχούει δὲ 
συμθουλίας σοφός. 

ι6. Ἄφρων αὐθημερὸν ἐξαγγέλλει ὀργὴν αὐτοῦ, χρύ- 
'πτει δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀτιμίαν ἀνὴρ πανοῦργος. 

17. ᾿Επιδειχνυμένην πίστιν ἀπαγγέλλει δίχαιος, ὃ δὲ 
ἄρτυς τῶν ἀδίχων δόλιος. 
18. Εἰσὶν οἷ λέγοντες τιτρώσχουσι, μάχαιραι" γλῶσ- 

σαι δὲ σοφῶν ἰῶνται, 
19. Χείλη ἀληθινὰ χατορθοῖ μαρτυρίαν, μάρτυς δὲ 

ταχὺς γλῶσσαν ἔχει ἄδικον. 
20. Δόλος ἐν χαρδία τεχταινομένου χαχὰ, οἷ δὲ βου- 

λόμενοι εἰρήνην εὐφρανθήσονται. 
21. Οὐχ ἀρέσει τῷ δικαίῳ οὐδὲν ἄδικον, οἱ δὲ ἀσε- 

δεῖς πλησθήσονται χαχῶν. 
45. Βδέλυγμα Κυρίῳ χείλη ψευδῆ, ὁ δὲ ποιῶν πί- 

στεις δεχτὸς παρ᾽ αὐτῷ. 
23. ᾿ἈΑνὴρ συνετὸς θρόνος αἰσθήσεως, καρδία δὲ ἀφρό- 

νων συναντήσεται ἀραῖς. 
24. Χεὶρ ἐχλεχτῶν χρατήσει εὐχερῶς, δόλιοι δὲ ἔσον-- 

ται ἐν προνομῇ. 
86. Φοδερὸς λόγος χαρδίαν ταράσσει ἀνδρὸς δικαίου, 

ἀγγελία δὲ ἀγαθὴ εὐφραίνει αὐτόν. 
46. ᾿Επιγνώμων δίκαιος ἑαυτοῦ φίλος ἔσται, ἅμαρ- 

τάνοντας δὲ χαταδιώξεται χαχὰ,, ἣ ἣ ὁδὸς τῶν ἀσεδῶν 
πλανήσει αὐτούς. 

47. Οὐχ ἐπιτεύξεται δόλιος θήρας, χτῆμα δὲ τίμιον 
ἀνὴρ χαθαρός. 

28. Ἔν ὁδοῖς δικαιοσύνης ζωὴ, ὁδοὶ δὲ μνησιχάχων 
εἰς θάνατον. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. 

1. Υἱὸς πανοῦργος ὑπήχοος πατρὶ, υἱὸς δὲ ἀνήχοος 
ἐν ἀπωλεία. 
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4. Μυϊΐον ἰογδ, οογοπδ Υἱγὸ δὺο : βουϊ δυΐογη ἰπ ἰἶσιο 
ΥΟΓΠἶβ, δὶς Υἱγυπ ἀἰϑρογαϊξ μλ0]} 16 Ὁ πιδ]οοδ. 

5. Οορ ἐδιϊοη 68 υδβίοττιῃ ᾿υμάϊοία, συ οτηδηΐ δυΐθηι ἱπρὶϊ 
ἄα]ο8. 

6. ὙοΓθδ ἱπηρίογυπ ἀοϊοβ88, 06 δυΐδηι γοοίογαπ ᾿ἰθογα οὶ 
608. 

7. Ουοόῤυϊηᾳθθ 86 γογίοεὶί ἱμηρίυβ ἀδἰοἴυγ, ἀοπχυβ δυΐθηι 
᾽υδίογυμη ρογηηδηθηί. ᾿ 

8. Οδ ἐπί} μος Ἰδυάδίυγ ἃ Υἱγο, ΒΟΟΟΓΒ δυ ΐϊδμ) 80 }88}- 
Ὠδίυγ. 

9. ΜεΙΐογ Υἱγ ἰῃ υἱ]Ἱ δίς βογυίθηβ δἰ δὶ, 4υδηι ᾿οπογθϑαι 58}}0ὲ 
οἰγουτροῃθῃβ οἱ Θροθη8 ἢ8η6. 

10. Ζυδβίυθ Πηϊϑογαίυγ δηΐη)λ8 [ὉΠ ΘὨ ΟΓΌΠ. ΒΌΟΓΙΠΙ, Υἱ- 
βϑοογὰ δυΐίδη ἐπ ρίογυμ ἱπηη)βογοοταϊδ. 

1. Ουἱ ΟροΓδίαΓ δυ δι ἰοστᾶπι γΟΡΙ Ο  ἊΓ ρδηΐ 08, 4υὶΐ 
δυΐδῃ! βδοαυυπίυγ γδγὶδ ἱπάϊσοηϊδβ οοσάθ. Ουἱ 65: Ἰπουπά 8 
ἰῃ ὙἹΠΟΓΊΙΠ ΘΟΠΥ ΓΒΔ ΟὨΐθυ8, ἰῃ δυΐδ τη ἰοηίθυ8 το] ηχαεὶ 
Ἰξποπηἑηΐδη). 

12. Ουρίἰαἰοδ ἐπρίοΟΓΌ ΠΏ Γ8180, γϑάϊοθϑ διιΐδηι ρἰογυῃι 
ἴῃ τυ  ἰοὨΐθι18. 

13. Ῥγορίδν ρϑοσδίιη) ἰδ ογαπ ἱποίαϊ ἰπ Δ] 0608 ροοςΆ- 
ἴον, οἴϊιιρὶ᾽ δυίδη) ὁχ οἷβ ᾿υδίυ8. Ουἱ νἱάοὶ ον πιβογ οογάϊα 
ἀΐξηυβ Ὠανοἰίαγ, φυὶ δυΐδηι οοσυγτὶξ ἰῃ μογίἰβ υδχδθὶὶ δηΐ- 
188. 

14, Ὧο {πιο 8 οΥἱβ δηϊ πᾶ γἱγί ἱπρ] οἰ Ὀοαΐ8, οἵ Γα- 
ἐγ δυο Ἰδθίογυπι 605 ἀδοϊίυν αἱ. 

15. Υίξ ἰηδὶ ρἰοηΐυγ τοῦδ οογϑη ἱρδὶβ, ὄἐχϑυαϊὶ δυΐδη) 
ΟΟὨΒΙ 8 8δρίοη8. 

16. Πππαργυάρηβ δὁδάθηι ἀΐα οηυηδὲ ἰγᾶπι δύϑηι, δυβοοπάϊ! 
δυΐοπι ἱππῃοπογαιοηθηι Υἱν δϑίυ 8. Ὁ 

17. ῬΊδηδηλ ἤάοπλ) δπηυηίίδὶ ᾿υ8(118, [6818 δυ ίοι ἰπ}ι:- 
βίογυπι ἀ0]08118. 

18. δυηί αυὶ ἀϊοοηίο8 γυ]ηογδηΐ, ΘΏΒ68 : ̓ΐηριιδο δυο [ἢ 8ἃ- 
Ὀἰθηΐυπι 8δηδηί. 

19. 1,δὲα νογδοίδ ἀἰγίσυης (68 ἰποηΐυπι, [6518 δυΐοιμ οεἷ- 
ἴυ8 ᾿ἰησυδη δροὶ ἰη] υϑί8 1. 

20. Βοῖυϑ ἴῃ οογάα (ΔὈΓ Δ 18 π)α18, αυΐ δυΐομῃ γοϊυηῖ 
ῥδοδιὰ ἰϑοϊδ δα Γ, 

41. Νοὺ ὈΙΔΟΟθ ἰυ8ῖ0 χυϊοχυδηι ἰπ᾽υδίυ πὶ, ἐπηρὶ! δυίδιῃ 
ἱαρουρίογ πι8]18. 

22. Αδοιηϊπαίίο Ὠοηλίπο ἰδ δ τηοϑηἀδοίᾶ, αυὶΐ δυΐοῃ ἔδεὶϊ 
βά68 δοσορίι8 ἃρυὰ οὐ. 

43. Υἱν ἰηῖ 6} 96 5 ΓΠἸΓΟΠΌΒ ΘΘΏδ08, ΟΟΓ δυΐοι ἰπδὶ ρίοΏ- 
ἴυπι οσουστοί Θχβϑογα[οηΐ 08. 

24. Μδπιυ8 οἰθοίογυπι ἀομηδΔΌΪ υγΓ ἔΔοῖ α, ἀο]οδὶ δυϊΐοιη 
ογυηΐ ἰῃ αἰγορ οΠοιη. 

25. Το δ᾽} 18 δΟΙΤΩῸ ΟΟΓ ἰπγθδὶ νἱγὶ ᾿υ 8511, πυπιϊαίίο δὺ- 
ἰο) Βοηδ ᾿ς οδὶ οὐ}. 

46. ΟΟμΗΟΥ ᾿υδίυ8 δυὶ ἱρϑ 8 διηΐουϑ ογίῖ, 608 δυΐδηιχ αι! 
ροοοδηΐ ρΟγΒΘαυΘὨῸΓ π818, οἱ υἱδ ἱπιρίογιιη βοάυοδὶ 608. 

47. Νοῆ Θοηβοημοίυγ ἀ01058}8 ΥΟηδ 068, ροβϑ6ϑθ0 δυϊθη) 
ργοιίοβδ υἱγ υπηάυ8. 

28. ἴῃ Υἱ᾽β [ι.8{{{188 νυἱ ἴδ, Υἱδὸ δυΐδῃ) ΘΟΓΌ ΠῚ αυΐ ΠΠΘΠΙΟΓΟὼ 
80 ηϊ ̓ Π] υΓΔΓΌΠ) ἰῃ τηογίθ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΠΙ. 

1. Εἰ Ππ5 δοίυϊι8 ονοάΐθηβ μδίγὶ, 6115 δυΐοη) ἱῃοθοα θη 9 

ἰη μογά  ἰ 6. 
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ἃ. Ἀπὸ χαρπῶν δικαιοσύνης φάγεται ἀγαθὸς, ψυ-- 
χαὶ δὲ ὰρ ακίων: ὀλοῦνται ἄωροι. β 

3. Ὃς φυλάσσει τὸ ἑαυτοῦ στόμα τηρεῖ τὴν ἑαυτοῦ 
ψυχὴν, ὁ δὶ προπετὴς χείλεσιν πτοήσει ἑαυτόν. 

4. Ἔν ἐπιθυμίαις ἐστὶ πᾶς ἀεργὸς, χεῖρες δὲ ἀν- 
δρείων ἐν ἐπιμελεία. 

6. Λόγον ἄδικον μισεῖ δίκαιος, ἀσεδὴς δὲ αἰσχύνε- 
ταιΐ, χαὶ οὐχ ἕξει παῤῥησίαν. (ἢ) 

7. Εἰσὶν οἱ πλουτίζοντες ἑαυτοὺς μηδὲν ἔχοντες, 
χαὶ εἰσὶν οἱ ταπεινοῦντες ἑαυτοὺς ἐν πολλῷ πλούτῳ. 

8. Λύτρον ἀνδρὸς ψυχῆς ὃ ἴδιος πλοῦτος, πτωχὸς 
δὲ οὐχ ὑφίσταται ἀπειλήν. 

9. Φῶς δικαίοις διαπαντὸς, φῶς δὲ ἀσεόῶν σόέννυ - 
ται. ψυχαὶ δόλιαι πλανῶνται ἐν ἁμαρτίαις, δίκαιοι δὲ 
οἰχτείρουσι χαὶ ἐλεοῦσι. 

10. Καχὸς μεθ᾽ ὕδρεως πράσσει χαχὰ, οἱ δὲ ἑαυτῶν 
ἐπιγνώμονες σοφοί. 

τι. Ὕπαρξις ἐπισπουδαζομένη μετὰ ἀνομίας ἐλάσ-- 
σων γίνεται, ὃ δὲ συνάγων ἑαυτῷ μετ᾽ εὐσεθδείας πλη-- 
θυνθήσεται. Δίχαιος οἰχτείρει χαὶ χιχρᾶ. 

14. Κρείσσων ἡ πὼρ βοηθῶν “ΟΣ τοῦ ἐπαγ- 
γελλομένου χαὶ εἰς ἐλπίδα ἄγοντος δένδρον γὰρ ζωῆς 
ἐπιθυμία ἀγαθή. 

12. Ὃς χαταφρονεῖ πράγματος, χαταφρονηθήσεται 
ὑπ᾽ αὐτοῦ: ὁ δὲ φοθούμενος ἐντολὴν, οὗτος ὑγιαίνει. 
Υἱῷ δολίῳ οὐδὲν ἔσται ἀγαθὸν, οἰχέτη δὲ σοφῷ εὔοδοι 
ἔσονται πράξεις, καὶ χατευθυνθήσεται ἡ δδὸς αὐτοῦ. 

14. Νόμος σοφοῦ πηγὴ ζωῆς, ὁ δὲ ἄνους ὑπὸ παγί- 
δος θανεῖται. 

15. Σύνεσις ἀγαθὴ δίδωσι χάριν, τὸ δὲ γνῶναι νό- 
μὸν διανοίας ἐστὶν ἀγαθῆς, ὁδοὶ δὲ χαταφρονούντων 
ἐν ἀπωλείᾳ. 

16. Πᾶς πανοῦργος πράσσει μετὰ γνώσεως, ὃ δὲ 
ἄφρων ἐξεπέτασεν ἑαυτοῦ χαχίαν. 

17. Βασιλεὺς θρασὺς ἐμπεσεῖται εἰς χαχὰ, ἄγγελος 
δὲ σοφὸς ῥύσεται αὐτόν. 

18. Πενίαν χαὶ ἀτιμίαν ἀφαιρεῖται παιδεία, ὃ δὲ 
φυλάσσων ἐλέγχους δοξασθήσεται. 

19. ᾿Επιθυμίαι εὐσεδῶν ἡδύνουσι ψυχὴν, ἔργα δὲ 
ἀσεθῶν μαχρὰν ἀπὸ γνώσεως. 

0. Συμπορευόμενος σοφοῖς σοφὸς ἔση, ὃ δὲ συμπο- 
ρευόμενος ἄφροσι γνωσθήσεται. 

41. Ἁμαρτάνοντας καταδιώξεται χαχὰ, τοὺς δὲ δι- 
χαίους κτλ νεται ἀγαθά. 

22. ᾿Αγαθὸς ἀνὴρ χληρονομήσει υἱοὺς υἱῶν, θησαυ-- 
οἰζεται δὲ δικαίοις πλοῦτος ἀσεθῶν. 

23. Δίκαιοι ποιήσουσιν ἐν πλούτῳ ἔτη πολλὰ, ἄδιχοι 
δὲ ἀπολοῦνται συντόμως. 

44. Ὃς φείδεται τῆς βαχτηρίας, μισεῖ τὸν υἱὸν 
αὑτοῦ" ὃ δὲ ἀγαπῶν, ἐπιμελῶς παιδεύει, 

25. Δίχαιος ἔσθων ἐμπιπλᾷ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, ψυχαὶ 
δὲ ἀσεθδῶν ἐνδεεῖς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ [ΙΔ'. 

τ. Σοφαὶ γυναῖχες ᾧχοδόμησαν οἴχους, ἣ δὲ ἄφρων 
χατέσχαψε ταῖς χερσὶν αὐτῆς. 

(ἢ) 6. Δικαιοσύνη φυλάσσει ἀχάχους ὁδῷ" τοὺς δὲ ἀσεύεῖς 
φαύλους ποιεῖ ἁμαρτία. (4161.} ᾿ 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. Κεφ. 1Δ΄. 

2. δ (γυοῖδι8 1υ8{{{188 οομοᾶδί ΒΟΠΌ8, δηΐμηδὲ δυΐοτη 
ἰηἰφυογυπι ρου θυ: ἱπηπηδέυγδο. 

8. Ουἱ ουβίοαϊξ δυυπλ 08 ϑεγυδί β0.8π| δηϊΐπηδτ, οἱ χυὶ 
ἰομογαγὶ Ω8 οϑί ἰδ ἐΐβ ἰθυγο θ᾽ 86 ρϑιη1. 

ἡ, 1η ἀεϑίαοτ 8 αϑὲ οηγηΐβ Οἰἰ08:18, Π18Π118 δυι θη) (ογί 1} 
ἷῃ βοά } Δ[8. 

5. Ὑογθυμὴ ἱπ᾽ ϑίυμη οὐϊ ᾿υδίι 5, ἱπηρὶ8 δυΐθιῃ οοηΐαη- 
ἀϊίυγ, οἱ Ὡοη ΠαρθοὈὶΐ θογίδίθτα ἰοχυσῃάϊ. 

7. δυηί αυὶ ἀϊίδηΐ 86 ΠΙ ἢ ΠΑΡΕπί65, οἱ δυηΐ φαὶ υπ}ΠἸδπΐ 
88 ἰῃ Π}}}}{18 ἀἰγν 1118. 

8. Ἀδἀοηηρίϊο Υἱγ ργοργίδ ἀἰ υ εἶδ, ἰπορ8 δυΐδηλ Ὠοη 81.8- 
εἰπὲ σΟπλ Δί] 61. 

9. [οὐχ υδι15 ρογροΐυο, ἴυχ δυΐθηι ἱπιρίογυπι ἀχβίϊησυϊ- 
ἴυγ. ΑΠἰπηζ ἀοἰοβῶς οἰτδηϊ ἰῃ ρϑοοδίϊ8, [811 δυΐδηι Π86Γδἢ- 
ἴυΓ Οἵ Π}]ΘΟΓΘΏ ΕΓ. 

10. Μα]ὺδ οαπ οοπυταο! ᾶ ἀρὶί πη818, αὶ δυΐοπι Βα ΐρ80- 
ΤΌΠῚ οορηϊίογο8 βαρίοηί68. 

1. δυϊδίαηπϊδ [δδιἰπδίδ οὕπ ἰηϊπυ δία τχΐηοῦ ἢξ, ΘΟοη- 
δτορδη8 δυΐοπι 51] οὐπὶ μἰοἰδία τ} 0] ]οαὈὶίυγ. Φυδίυ 8 Ὠκΐ- 
βοεγοίυγ οἱ οομηπιοαδί. 

12. ΜΕΙΐοΓ χυΐ ἱποὶρὶ( δυιχὶ Πανὶ οογᾶδ 6ὸ αᾳυΐ ργομτἰξ οἱ 
ἴῃ δρθπλ δαἀιιοὶί : ἄγθογ δηΐηι υἱίϑο ἀθοίἀθγί απ θΟΠα Ιλ. 

13. Ομ θΙΏΠ 68 Γρη, ΟΟὨ οπηποίυῦ οχ θᾶ : {Π΄6ῃ 9 Δ} [6 Π| 

τηδηάλίυμι, ᾿ἷσ Β8Π0}8 6ϑδί. ΕἸΠ]Ὸ ἀ01080 0} πὶ ογὶΐ θοπιιη, 
(Δπ}1}}}0 διιίοπι 58ρ᾽6η1} ργοόβρογο ργοοοάθηϊ δοιϊοῃθϑ, οἱ ἀϊ- 
γἰσοίων νἱὰ 618. 

14, Τδχ βδρίθη 8 [Ὁ8 Υἱίδθ, ἀθι)θῃ8 δυΐθηι 80} ἰδ φυθῸ 
τρογ οι, 

15. [π|6]]6οἴυ8 Ὀοημ18 ἀδί ρτδί ἰδ), ποβοδγα διυιίΐδθηι ἰΘ ΘΠ] -- 
ΙΏΘη1158 681 Ὀοπδ;, Υἱδὸ δυίΐίδιμ οοηἰοπηποῃίίη) ἰῃ ρογαϊο0η6. 

16. Οπληΐβ ἃϑίυϊι8 δρὶξ οὐπὶ βεἰοη(ΐδ, ἰηπρίθ 5 δυίοτη 
Θχρδηάϊί βυδπ) Π641}{18Π|. 

17. Ἀδχ δυάδχ ἱποίαϊί ἴῃ πια]α, ηυπίϊι8 δυΐοπι βαρίθῃ8 1 - 
θογΑΡΙ οι}, 

18. Ῥαιρογίδίεηι οἱ ἱπῃοιηϊηΐδηη δυίογί ἀἰ5ς 1 πᾶ, αυΐ 
δυίοπι ουϑίοα!! ἱηογορδίίοηοϑ ρ]οΥ δἰ Γ. 

19. δεοϑίαἀογί ρίογυμη ἀο]οοίδηϊ δηϊπηδη), Ορογὰ δυΐοσῃ 
Τηρίογυπι ἰοημ6 ἃ βοἰθη[ίᾷ. 

20. ΑΙΠὈυΪδηΒ Οὐ! ΒΡ Θ Ἶθ018 Βδρί ἢ 8 δγὶβ, οἱ φυὶ δι- 
υ]αῖ οὐπ ἰπϑρ᾽Θη ἰθ.5 ἀσηοβορίῃγ. 

21. ΕοΒ αυἱ ροσοδηΐϊ ρογβοαυθπίυῦ Τη8]8, 5.08 δυΐοτη 
ΘΟ ΓΟ ηἀεηΐ Ὀοηᾶ. 

22. Βοπυδ Υἱγ ᾿λογο γα (δοὶοὶ ἢ] 8 Β]ϊογάπι, (μοϑδυτγὶ- 
ΖδηΐυΓ δΔυΐθη) }}.5118 Αἰ ΠΗ ΠἸ26 ἱπηρ οΓαΠ). 

23. Ψυδι! (Δεϊοηΐ ἴῃ Αἰγ (1189 ΔηΠο8 τυ] 08, ἰη] 51] δυΐδπὶ 
Ρογὶ υυπί ὈΓΟΥΪ. 

24, Ουἱ ρᾶγοίῖ θαουϊο, οὐϊ( Β]υπι δυυπ : φυΐ δυΐοῃ α}}- 
εἰῖ, ἀἰΠσοηῖοῦ οευ ϊ. 

25. Ζυδίι)β ΘΟΙΠΘά6ΏΒ ἱπρ] οἱ δηϊ 8Π 5υδῃη, Δη  Ππιδ5 Δυ6 
ἱπηρίογυμ οζθηδθ. : 

ΘΑΡΌΤ Χιν. 

1. δδρίθηνὸϑ ΤΩ Π6Γ68 δ ἸΠολγυηὶ ἀοτοβ, ἱπιριάθῃ8 δυ- 
ἴοῃι ἀφιηο 8 65ὲ 508 τηδηΐθυ8. 

6. 10.514 ουδίοαἑ! ἱπιποσδηί65 ἐπ νἱᾶ : ἱπηρίο διυΐοιι 21 
[δοϊΐ νοοσδίυχ. Ξ 
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8. Ὁ πορευόμενος ὀρθῶς φοθεῖται τὸν Κύριον, ὁ δὲ 
σχολιάζων ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ ἀτιμασθήσεται. 

3. Ἔχ στόματος ἀφρόνων βακτηρία ὕδρεως, χείλη 
δὲ σοφῶν φυλάσσει αὐτούς. 

«. Οὗ μή εἰσι βόες, φάτναι καθαραί' οὗ δὲ πολλὰ 
γεννήματα, φανερὰ βοὸς ἰσχύς. 

ὃ. Μάρτυς πιστὸς οὐ ψεύδεται, ἐχχαίει δὲ ψευδῇ 
μάρτυς ἄδιχος. 

8. Ζητήσεις σοφίαν παρὰ χαχοῖς χαὶ οὐχ εὑρήσεις, 
αἴσθησις δὲ παρὰ φρονίμοις εὐχερής. 

7. Πάντα ἐναντία ἀνδρὶ ἄφρονι, ὅπλα δὲ αἰσθήσεως 
χείλη σοφά. 

8. Σοφία πανούργων ἐπιγνώσεται τὰς ὁδοὺς αὐτῶν, 
ἄνοια δὲ ἀφρόνων ἐν πλάνη. 

9. Οἰχίαι παρανόμων ὀφειλήσουσι καθαρισμὸν, οἷ- 
χίαι δὲ διχαίων δεχταί. 

10. Καρδία ἀνδρὸς αἰσθητικὴ, λυπηρὰ ψυχὴ αὐτοῦ, 
ὅταν δὲ εὐφραίνηται οὐχ ἐπιμίγνυται ὕδρει. 

αι. Οἰχίαι ἀσεθῶν ἀφανισθήσονται, σχηναὶ δὲ κα- 
τορθούντων στήσονται. 

ιὰΔ. ἜἜστιν ὁδὸς ἣ δοχεῖ παρὰ ἀνθρώποις ὀρθὴ εἶναι, 
τὰ δὲ τελευταῖα αὐτῆς ἔρχεται εἰς πυθμένα ἄδου. 

13. Ἴν εὐφροσύναις οὐ προςμίγνυται λύπη, τελευ-- 
ταῖα δὲ χαρὰ εἰς πένθος ἔρχεται. 

ι4. [ὧν ἑαυτοῦ ὁδῶν πλησθήσεται θρασυχάρδιος, ἀπὸ 
δὲ τῶν διανοημάτων αὐτοῦ ἀνὴρ ἀγαθός. 

156. Ἄκαχος πιστεύει παντὶ λόγῳ, πανοῦργος δὲ ἔρ- 
χεται εἰς μετάνοιαν. 

16. Σοφὸς φοδηβθεὶς ἐξέχλινεν ἀπὸ καχοῦ, ὃ δὲ ἄφρων 
ξαυτῷ πεποιθὼς μίγνυται ἀνόμο 

17. Ὀξύθυμος πράσσει εὐτὰ ἀδιδλίαξ: ἀνὴρ δὲ φρό- 
νιμος πολλὰ ὑποφέρει. 

18. Μεριοῦνται ἄφρονες χαχίαν, οἱ δὲ πανοῦργοι χρα- 
τήσουσιν αἰσθήσεως. 

19. Ὀλισθήσουσι χαχοὶ ἔναντι ἀγαθῶν, καὶ ἀσεθεῖς 
θεραπεύσουσι θύρας δικαίων. 

30. Φίλοι μισήσουσι φίλους πτωχοὺς, φίλοι δὲ πλου- 
σίων πολλοί. 

4:1. Ὁ ἀτιμάζων πένητας ἁμαρτάνει, ἐλεῶν δὲ πτω- 
χοὺς μαχαριστός. 

44, πλανώμενοι τεχταίνουσι χαχὰ, ἔλεον δὲ χαὶ 
ἀλήθειαν τεχταίνουσιν ἀγαθοί. Οὐχ ἐπίστανται ἔλεον 
χαὶ πίστιν τέκτονες χαχῶν, ἐλεημοσύναι δὲ καὶ πίστεις 
παρὰ τέχτοσιν ἀγαθοῖς. Ὁ 

9... Ἔν παντὶ μεριμνῶντι ἔνεστι περισσὸν, ὃ δὲ ἡδὺς 
χαὶ ἀνάλγητος ἐν ἐνδείᾳ ἔσται. 

44. Στέφανος σοφῶν πανοῦργος, ἣ δὲ διατριδὴ ἀφρό- 
νων χαχή. 

25. Ῥύσεται ἐκ χαχῶν ψυχὴν μάρτυς πιστὸς, ἐχ- 
καίει δὲ ψευδῇ δόλιος. 

26. Ἐν φόδῳ Κυρίου ἐλπὶς ἰσχύος, τοῖς δὲ τέχνοις 
αὐτοῦ χαταλείπει ἔρεισμα. 

27. Πρόςταγμα Κυρίου πηγὴ ζωῆς, ποιεῖ δὲ ἐχχλί- 
νεῖν ἐχ πα γίδος θανάτου. 

38. Ἔν πολλῷ ἔθνει δόξα βασιλέως, ἐν δὲ ἐκλείψει 
λαοῦ συντριδὴ δυνάστου. 

20. Μαχρόθυμος ἀνὴρ πολὺς ἐν φρονήσει, ὁ δὲ ὄλι- 
γόψυχος ἰσχυρῶς ἄφρων. 
᾿ Πραύθυμος Εἰ χαρδίας ἰατρὸς, σὴς δὲ ὀστέων 

χαρδία αἰσθητιχή. 
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Ἅ. Ουἱ διηθυ αὶ γθοίθ {{πηοὶ Θοπιίηυπ), αυὶ δυίοῃ; ἰογίιοςο 
ἱηοράϊι νἱθ δυΐβ δπεϊδίυν ἱσποηχίηίᾶ. 

3. Εχ οΓγο ἱπιργυἀδηίιηι ὈΔ00}} ΟΟὨ 6 1120, ἰΔ ἰδ δι 65) 
δϑῃϊθηίυ ουδβιοαϊυηξ ἰῃ508. 

4, δὶ ποῆ βυπῖ ὈΟΥΘ8, ργοοϑορίδ υπάδ : υδὶ δυΐοηι 
τυ] 18 σοηἰηλ πᾶ. πηδ 6818 ὈΟΥ 8 Υἱγίι}8. 

δ. Τοβιὶδ Π.ἀο᾽ 18 ΠΟῺ το ἰυὕ, δοοοα δυίοπ [8188 (6515 
ἰηυδίυβ. 

ὃ. Ουξγο8 δδρί θη ίδηι δρυὰ π|81089 οἷ ΟῚ ἰμυθηΐθδ, δοἢ- 
8.18 δυΐοιη ἃρυὰ ρῥγυάοηί68 [Δ6}18. ᾿" 

7. Οτηΐδ οοῃίΓγίδ Υἱγὸ ἐμ ργυ θη, δΓμηδ δυίοτ δ6η 808 
1418 βαρ δῃ(ἰᾶ. 

8. ϑαρίοηί8 δϑιυἱογυμῃ οοβηοθοδί Υἱδ8 ἰρδογύυσῃ, ἀδηγοη[ἰἃ 
δυίδηλ ἱπιργυιἀθη πὴ ἰῇ ΟΥΓΟΓΘ. 

9. Ποπηι8 ἱπίφυογυτῃ ἀδυοθυπί τυ ἀδίϊίοπομ, ἀοηγυϑ δυ- 
ἴοι ᾿υϑἰογυτ δΔοσορίΔ Ὀΐ 168. 

10. ΟοΥ Υἱγὶ βϑηβδιἰνυγῃ, {1518 δηΐπηδ οἾ8, συδηάο δι:- 
ἴοσῃ [οἰ Σ ΟΠ τηΐβοοίυγ σοηϊυ 61:8. 

11. Βοηη8 ἱπιρίοταμι ἀρ ἰοθυπίυν, ἰΔΌΘΓΏΔΟΙ]α διιΐθι τοῖο 
δξφοηϊυη) βἰδυηΐ. 

12. Ἐϑὶ Υνἱὰ φυὸ υἱάθίγ δρυᾶὰ Ποιηίηθ8 Γοσίδ 6856, Ὧ0- 

γἱβϑίηγδ δυΐδη α᾽υ8 γδάἀυηῖ ἰη (μπάυπ ἰηζογηὶ. 
13. 1 Ἰερα 115 ἤοα δάπϊβοοίον {γἰ5. 18, ον δἰ δυΐθηι 

δϑυάϊΐυπι ἰη Ἰυοίαπι γδάϊί. 

14. 5υΐβ Πἰπογίθυ5 βαϊυγδυϊίυγ ἰοπιογασίαϑ, οἱ ἀδ οορίδ- 
Εἰοη θυ.5 5υ}8 νυἱγ θοΠα8. 

15. δίιηριοχ ογθάϊξ οχηπὶ γοῦθο, δϑίυϊυ8 δυΐοπι γδάϊ! ἴῃ 
Ραμ οπεδη1. 

16. ϑδρίθῃβ {{π|6 8 ἀδο! δυϊξ ἃ τω 810, ἐπηργυάθηϑ δυίδιῃ 
δἰδὶ δάρῃβ τ ϑορίυγ ἰηΐχιο. 

17. Πηραίϊοη8 δρὶξ σαπὶ ἰοπηογϊδίθ, Υἱἷγ δυίθηι ργυάθηδ 
υ]18 δυΐετί. 

18. Ὠἰνίάἀοπὲ ἱπηργυάοηίε8 πῃδίυπ), δϑίυ(ἱ δυΐοπι ἰοροδυῃὶ 
ΒΟ ΒΌΠῚ. 

9. 1,δνοηίυν π}8}} οογϑῆι ὈΟηΐ8, οἱ ἱπηρὶΐ οοἰοηΐ ρμοτίδε 
᾽υδἱογυ. 

40. Απκὶοεί οὐΐο ΒαΡοθαπΐ δυγίοοϑ πιϑράΐουθ, δηχίοἱ δυΐθα) 
ἀἰϊνιἰαπι λυ}. 

41. Ουἱ ἱπποπογαΐ ὈΔΌΡΟΓΟϑ ροοσδῖ, ΖυΪ δυΐδῃ Πιίβαγθ- 
ἴυγ το ἀϊοογιπη 68 .155]Π0}8. 

42. Ἑχτδῃΐδϑ (ΔὈγοδηζυ τ δὶᾶ, πιϑογοογάϊδπη δυΐίο οἱ 
γογίἰδίομ (δ γιοδηίαγ Βοηὶ. Νοῦ βοίυπὶ ποτ οογάΐαμῃι οἱ ἢ- 
ἄἀοιῃ Γ γοδίογοϑ τρδογαμα, οἰθοσω ϑυῃδο δυΐδηι οἱ ἢἀ65 δρυά 

[Δυγιοδίογοϑ ὈΟῃΟϑ. 

43. ἴῃ ομηηὶ 50] 1 εἶϊο ἰποδῖ δυυπάδηϊδ, ἀυ]οὶ8 δυΐδη οἱ 

ΟΔΓΘΏ8 ἀοΊογα ἰῃ οροϑίδίο οὐίξ. 
24. Οοτοηὰ δαρίοἴαπ) δία, ΘΟΏγΘΓΕΔΙΟ δυίοπι ἱπηργυ- 

ἀδηΐυπι Πγ818. 
45. ΓΛ ΒΟΓΔὈΐὶ ἀδ π8}}8 δηϊπιδη) (68:18 θ46}}5, δοορηάϊΐ δι.- 

(6πὶ (2158 ἀο]ο0508. 
48. [ἡ {πιοτὸ Ποπιηὶ Βρ68 (οτυἀΐηΐβ, {1118 δυΐθη δυ 

τοὶ ηφυοὶ Πγηηδιμοπίμη). 
47. Ῥγϑοορίυτῃ Ὠοπιϊηὶ ἴοπ8 Υἱΐθ, (οἱ δυίΐοθπι ἀθοϊ μδγ 

] ἀδ ἰάψαθο πιογίϑ. 
48. ἴῃ ταυϊία ροηῖο φοτία τορίβϑ,, ἰη ἀοίοοϊα δυΐοπι Ρορυ]ὶ 

ΘΟὨΤΓΙἾο γπΟΙ Ρί8. 

29. 1,οηρΑπἰποΐ8 Υἱν πηυαϑ ἰῃ ῥγυάεδηίία, ρυ8|Δηΐπιΐδ δυ- 

(οὶ τὶς ἱπηργυ 6 ῃ8. ᾿ 
30. Μαηβυοίυβ νἱγ οογὰϊ8 πηοαΐουϑ, 68 δυίΐοπι οβϑίαπι 

ΟΟΥ 56 ῃ 8. ἘἸ ΤῸ. 



206 

6. ἵνα σώζη ὥςπερ δορχὰς ἐχ βρόχων, χαὶ ὥςπερ 
ὄρνεον ἐχ παγίδος. 

6. Ἴθι πρὸς τὸν μύρμηκα, ὦ ὀκνηρὲ, καὶ ζήλωσον 
ἰδὼν τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ, χαὶ γενοῦ ἐχείνου σοφώτερος. 

η. Ἐχείνῳ γὰρ γεωργίου μὴ ὑπάρχοντος, μηδὲ 
ἀναγκάζοντα ἔχων, μηὸ ὑπὺ δεσπότην ὧν, 

8. ἑτοιμάζεται θέρους τὴν τροφὴν, πολλήν τε ἐν τῷ 
ἀμιητῷ ποιεῖται τὴν τρπν « Ἦ πορεύθητι τι 
« τὴν πάλ γμθο χαὶ μάθε ὡς ἐργάτις ἐστὶ, τήν τε ἐρ- 
« γασίαν ὡς σεμνὴν ποιεῖται' ἣς τοὺς πόνους βασιλεῖς 
« χαὶ ἰδιῶται πρὸς ὑγίειαν προςφέρονται. Ποθεινὴ δέ 
« ἐστι πᾶσι καὶ ἐπίδοξος, χαί περ οὖσα τῇ ῥώμη ἀδθε- 
« νὴς, τὴν σοφίαν τιμήσασα προήχθη. » 

9. Ἕως τίνος, ὀχνηρὲ, κατάχεισαι; Πότε δὲ ἐξ ὕπνου 

ἐγερθήση; 
1.0. Ὀλίγον μὲν ὑπνοῖς, ὀλίγον δὲ χάθησαι, μιχρὸν 

δὲ νυστάζεις, ὀλίγον δὲ ἐναγκαλίζη χερσὶ στήθη" 
τι. εἶτ᾽ ἐμπαραγίνεταί σοι ὥςπερ χαχὸς δδοιπόρος ἣ 

πενία, καὶ ἣ ἔνδεια ὥςπερ ἀγαθὸς ὑπαϑαῦς ἐὰν δὲ ἄο- 
χνος ἧς, ἥξει ὥςπερ πηγὴ ὃ ἀμητός σου, ἣ δὲ ἔνδεια 
ὥςπερ καχὸς δρομεὺς ἀπαυτομολήσει. 

13. Ἀνὴρ ἄφρων χαὶ παράνομος πορεύεται ὁδοὺς οὐχ 
ἀγαθάς. 
τι ὋὉ δ᾽ αὐτὸς ἐννεύει ὀφθαλμῷ: σημαίνει δὲ ποδὶ, 

διδάσχει δὲ ἐννεύμασι δαχτύλων. 
14. Διεστραμμένη καρδία τεχταίνεται χαχὰ, ἐν παντὶ 

καιρῷ ὁ τοιοῦτος ταρα; ἰκ συνίστησι πόλει. 
156. Διὰ τοῦτο ἐξαπίνης ἔρχεται ἡ ἀπώλεια αὐτοῦ, 

διαχοπὴ καὶ συντριδὴ ἀνίατος. 
16. Ὅτι χαίρει πᾶσιν οἷς μισεῖ ὁ Θεὸς, συντρίδεται 

δὲ δι ἀκοῦν σἰαῦ ψυχῆς. 
17. Ὀφθαλμὸς ὑδριστοῦ, γλῶσσα ἄδιχος, χεῖρες ἐχ- 

χέουσαι αἷμα διχαίου, 
ι8. χαὶ χαρδία τεχταινομένη λογισμοὺς χαχοὺς, καὶ 

πόδες ἐπισπεύδοντὲς χαχοποιεῖν. 
ι9. Ἐχχαίει ψευδὴ μάρτυς ἄδικος, καὶ ἐπιπέμπει 

χρίσεις ἀναμέσον ἀδελφῶν. 
40. Υἱὲ, φύλασσε νόμους πατρός σου, καὶ μὴ ἀπώσῃ, 

θεσμοὺς μογτρός σου. 
381. Ἄφαψαι δὲ αὐτοὺς ἐπὶ σῇ ψυχῇ διαπαντὸς, χαὶ 

ἐγχλοίωσαι περὶ σῷ τραχήλῳ. 
5. Ἡνίχα ἂν περιπατῆῇς, ἐπάγου αὐτὴν καὶ μετὰ 

σοῦ ἔστω ὡς δ᾽ ἂν καθεύδης, φυλασσέτω σε, ἵνα ἐγει- 
ρομένῳ συλλαλῇ σοι. 

42. Ὅτι λύχνος ἐντολὴ νόμου καὶ φῶς, δδὸς ζωῆς, 
καὶ ἔλεγχος καὶ παιδεία, 

44. τοῦ διαφυλάσσειν σε ἀπὸ γυναιχὸς ὅπάνδρου 
καὶ ἀπὸ διαδολῆς γλώσσης ἀλλοτρίας. 

25. Μή σε νικήση κάλλους ἐπιθυμία, μηδὲ ἀγρευθῇς 
σοῖς ὀφθαλμοῖς, μηδὲ συναρπασθῇς ἀπὸ τῶν αὐτῆς βλε- 

ν 

᾿ 

τον 

᾿ Τιμὴ γὰρ πόρνης ὅση καὶ ἑνὸς ἄρτου, γυνὴ δὲ 
ἀνδρῶν τιμίας ψυχὰς ἀγρεύει. 

17. ᾿ΑἈποδήσει τις πῦρ ἐν χόλπῳ, τὰ δὲ ἱμάτια οὐ 
χαταχαύσει; 

48. Ἦ περιπατήσει τις ἐπ᾽ ἀνθράχων πυρὸς, τοὺς δὲ 
πόδας οὐ χαταχαύσει:; 

49. Οὕτως ὃ εἰςελθὼν π αἴχα ὕπανδρον, οὐχ 
ἀθωωθήσεται, οὐδὲ πᾶς ὁ ἐν μας αὐτῆς. ἐὰν 

ΠΑΒΟΙΜΙΑΙ͂. Κεφ. ς΄. 

ὅ. υἱ βαΙγογίβ ἰδπιαύδη) ἀδιγυΐδ ὁ ἰδαυοὶβ, εἰ ἰδηγχηδηι 
δΥΪδ 6 γοίϊ. 

6. δὰβ δά! (ογτηϊοδπι, ὁ μἷβογ, οἱ δου δσα υἱάθηβ γυἱδς 
6708, οἱ οβϑίο 1118 βαρ θηίίογ. 

7. Νδπι οἷπὶ οἱ ΠΟῊ δἰ 866 }} 08, Ὠοχυδ μαροδὶ αυΐ οοραῖ, 
6406 80} ἀοῤηΐηο δἱΐ, 

8. ρδΓδί ἐοϑίδίε δ᾽ ᾿ρηθῃίυχ,, οἱ τη] (δ ἰῃ Ὠγ6886 [δεϊΐ δ. δῖ - 
Ὑδί ποι. « Αὐἱ νδὰο δά δροιῃ, οἱ ἀΐδοα φυοϊμοάο ορογαγία 
« ὁ8[, Ορογδίϊοῃθπι 4046 Ζυδη) ὙΠΟ Β 6 πὶ ἔϑοίΐ : οὔ͵ 
« ΙΔΌΟΓΕ8 γοβοϑ οἱ ἰαϊοίξ δὰ ββη! δίθπι δίϊεγυηϊ. Αρροῖὶθὶ}}8 
« δυΐοῃ ἐδ οπηηΐδυ8 οἱ οἰαγὰ οἰΐδπι, ΟΠ 811 γοθογα ἱμῆιτηδ, 
α ΒαρὨἰἰ8π| ΠΟΠΟΓΔἢ8 οὐοοίδ 68. ν : 

.9. δαύσδαυο, Ρίβογ, 8068" Οὐδηὰο δυο 6 80:0 δχοί- 

Ι υἱάσι ἃ υ] βοὰ 10. Ῥαυϊυῃ) φυΐάοπ ἀογμ 8. ρδυϊυμ δυΐδτῃ δ6 68 υ] 
εὐνῳλῳ ἀοχτηϊίδ5, ῥδυϊιηι διιΐδπ) διηρ οοίογίβ καρ, ἰϑα ΡΕ- 
οἰογᾶ: 

11. ἀοίηάδο βυρογγοηϊ [0] ἰδ χυᾶπι πηδὶυβ υἱδῖου ρδυρσ"- 
(85, οἱ οϑοδίδβ ἰδιηαχιιδη) ὈΟΏυ8 ΟΌΓΒΟΓ : δὶ διιήίϑη, ἱπηρίμον 
[υετὶ8, γϑηΐοὶ ἰδημυδι (ὉΠ πηϑϑβὶδ (08, οβοδϑίδϑ δυίδα) ἰδπη- 
4υδηλ πλᾶἷ}}8 οὐυγϑοῦ δυίυσίοί. 

12. Υἱγ ἱπδίρίθῃ8 οἱ ἰῃίχυυβ δηλθυϊδὶ Υἱδϑ πο ὈΟΠΔ5. 

13. Ιρ56 δυίθεῃ ἰηπυΐῖ οοὐ]ο : βἰχηϊβοδί δυϊόπι ῥοὰς, ἀοοοῖ 
δυίΐοχῃ πε υ8 ἀἰσἰογυτη. 

(4. Ῥογυθγβαπι Οὐὐ ἰδογίοδίανγ π)δ]8, ἰὴ οτηπὶ ἰδαιροῦα αὶ 
(2115 οδὲ τυ γθαιοηο8 αἰογί εἰν δι. 

15. Ῥτχορίογ ποὺ οχίθμρίο υϑηϊ ρογάϊιϊο ἰρδίυβ, ἰηἰογοϊδίο 
οἱ οοηί 0 ἱπδδηδὨ 18. : 

16. Ουοπίδη) σαυάοί οὐηηΐθυθ συ οὐϊξ δυβ, οοηἰεεϊίαν 
δυίδοιη ῬγΟρίοσ ἱπηπημη [ἴ8π} δηΐπηο. 

17. Οουἱυβ Οσηίι πη 6} 106] ," ἰηρυδ ἰη)υδίδ, πδὴ0}5 οαἴῃη- 
ἀδηίοβ βδηρσυίΐηοιη ὑιδίὶ, 

8. οἱ οοΥγ (δυγίοδηβ οορὶ(δἰίοῃ 6 8 πιὰ ]λ8, οἱ ρϑὰθβ (6: πδη- 
(68 δὰ πμϑδεοίδεϊοηάι. 

19. Αὐοοδαὶ! (4188 6518 ἰη8.0.8, οἱ ἱπιπυδδι}} ᾿αἀϊοὶδ ἰηῖοῦ 
[γτδῖγοβ. ᾿ 

20. ΕἸ, ουδιοάϊ ἰο365 μαίγ8 ἰυἱ, δὲ Π6 ΘΧρο 128 [ΓΔ [8- 
γἷ8 ἴι.86. 

21, 108 δυίθηι ὁἃ ΒΌΡΟΥ δηϊπηᾶπ) ἰυδηη δοιηρογ, οἱ φυδεὶ 
ἰογαυσμὶ εἰγουπιάδ εἰγοᾶ ἰπὶ ΟΟ]] 1. 

42. Ουδηἀοουηᾳμδ διηθυ]γογίβ, δἀἀυοσὶϊο ὁ8πι οἱ ἰθοΌἢ) 
δἷΐ : οἱ φυδηἀοουπη4υδ ἀογῃίοτίδ, ουϑιοάϊδὶ 6, υἱ ΘΧροΓθθ- 
ἴδοίο οοἰοφυδίωυν (ἰδὲ. ; 

23. Ουοηίδη ἸυσΟΓΏΔ πηδηάδίυπι ἰορίβ δὲ ᾿υμλοη, Υἱὰ Υἱΐδ8, 
οἱ οοτγορίίο οἱ ἀϊφοϊ ρὶϊπδ, 

24. δὰ σοπβογυδηάιπ ἴ6 ἃ ΠῚ] 1 6Γ6.πυρίδ οἱ ἃ ΟδΔΙυπιηΐλ 

Ἰϊηρσυδο 816 Π26. 

25. Νοῦ ἴα νἱῃοδὶ ἰογηδὲ οομουρίβοοδίϊδ,, Ὠδαῦθ οδρίδτὶβ 
(υϊ6 οοὐ} 18, ἀραυ δογίρίαγὶ8 ἂἃθ ο᾽ὺ8 ρα]ροῦγίβ. 

46. Ῥεδιϊατ δηΐπι πιοτοίτγοἶϑ χυδηΐυμ) οἱ ὑπ105 Ῥδηΐβ, 
Π.Ό]1ΟΣ δυΐοπι Υἱγογιιπὶ γαῖ 0888 δηΐπιδ8 οδρίΐ. 

47. ΑἸ] ρα ᾳυΐβ ἰφποίη ἰῃ βίηυ, νϑϑίθϑ δυο) ΠῸΠ ΘΟ " 

θυγοιΡ 

48. δυῖ Δι θη Δ ΐ: 4υΐἷ8 ΒΌροΓ ργυηδ8 ἰμηΐβ, οἱ ρϑάδδ Ὠοῃ . 
οομῃδυγοῖ Ὁ : 

49. δὶς χαὶ ἱπίγαὶ δὰ τυ] έογοπὶ πυρίδη), Ὡοη ογζ ἱπηο- 
χίδ, ΠΟ]ΌΘ ΟΠ Ϊ5 ἰΔσΘη8Β ΘΔ). 



ΡΒΟΥΕΒΒΙΑ. ἀκ». ΥἹΙ. 

80. Οὐ θαυμαστὸν ἐὰν. ἁλῷ τις χλέπτων χλέπτει 
γὰρ ἵνα ᾿ἀμπλήση τὴν ψυχὴν πεινῶν’ 

81. ἐὰν δὲ ἁλῷ, ἀποτίσει ἑπταπλάσια, χαὶ πάντα τὰ 
δπάρχοντα αὐτοῦ δοὺς ῥύσεται ἑαυτόν. 

82. Ὁ δὲ μοιχὸς δι᾿ ἔνδειαν φρενῶν ἀπώλειαν τῇ 
Ψυχῇ αὐτοῦ περιποιεῖται, 

33. ὀδύνας τε καὶ ἀτιμίας ὑποφέρει, τὸ δὲ ὄνειδος 
αὐτοῦ οὐχ ἐξαλειφθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. 

84. Μεστὸς γὰρ ζήλου θυμὸς ἀνδρὸς αὐτῆς, οὐ φεί- 
σεται ἐν ἡμέρᾳ χρίσεως. 

836. Οὐχ ἀνταλλάξεται οὐδενὸς λύτρου τὴν ἔχθραν, 
οὐδὲ μὴ διαλυθῇ πολλῶν δώρων. 

ΚΈΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'. 

τ. Υἱὲ, φύλασσε ἐμοὺς λόγους, τὰς δὲ ἐμὰς ἐντολὰς 
χρύψον παρὰ σεαυτῷ. Υἱὲ, τίμα τὸν Κύριον καὶ ἰσχύ- 
σεις, πλὴν δὲ αὐτοῦ μὴ φοδοῦ ἄλλον. 

4. Φύλαξον ἐμὰς ἐντολὰς καὶ βιώσεις, τοὺς δὲ ἐμοὺς 
λόγους ὥςπερ κόρας ὀμμάτων. 

8. Περίθου δὲ αὐτοὺς σοῖς δαχτύλοις, ἐπίγραψον δὲ 
ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς καρδίας σου. : 

4. Εἶπον τὴν δον ον σὴν ἀδελφὴν εἶναι, τὴν δὲ φρό- 
γησιν γνώριμον περιποίησαι σεαυτῷ" ; 

δ. ἐμβεα βώρηνα ἀπὸ γυναιχὸς ἀλλοτρίας χαὶ πονη- 
ρᾶς, ἐάν σε λόγοις τοῖς πρὸς χάριν ἡμδάλληται. 

6. Ἀπὸ γὰρ θυρίδος ἐκ τοῦ οἴχου αὐτῆς εἰς τὰς πλα- 
τείας παραχύπτουσα, 

7. ὃν ἂν ἴδη τῶν ἀφρόνων τέχνων νεανίαν ἐνδεῆ 
φρενῶν, 

8. παραπορευόμενον παρὰ γωνίαν ἐν διόδοις οἴχων 
αὐτῆς, χαὶ λαλοῦντα ᾿ ᾿ 

0. ἐν σχότει ἑσπερινῷ, ἡνίκα ἂν ἡσυχία νυχτερινὴ 
χαὶ γνοφώδης" 

10, ἥ δὲ γυνὴ συναντᾷ αὐτῷ, εἶδος ἔχουσα πορνι- 
χὸν, ἣ ποιεῖ νέων ἐξίπτασθαι καρδίας. 

1. Ἀνεπτερωμβϑη δέ ἐστι καὶ ἄσωτος, ἐν οἴχῳ δὲ 
οὖχ ἡσυχάζουσιν οἱ πόδες αὐτῆς. 

13. Χρόνον γάρ τινα ἔξω ῥέμδεται, χρόνον δὲ ἐν 
πλατείαις παρὰ πᾶσαν γωνίαν ἐνεδρεύει. 

18. Εἶτα ἐπιλαδομένη ἐφίλησεν αὐτὸν, ἀναιδεῖ δὲ 
προζςώπῳ προςεῖπεν αὐτῷ 

14. Θυσία εἰρηνική μοι ἐστὶ, σήμερον ἀποδίδωμι 
τὰς εὐχάς μου" 

16. ἕνεχα τούτου ἐξῆλθον εἰς συνάντησίν σοι, πο- 
θοῦσα τὸ σὸν πρόςτωπον εὕρηκά σε. 

16. Κειρίαις τέταχα τὴν χλίνην μου, ἀμφιτάποις δὲ 
ἔστρωχα τοῖς ἀπ᾽ Αἰγύπτου " 

17. διέῤῥαγκα τὴν χοίτην μου χροχίνῳ, τὸν δὲ οἶχον 
χινναμώμῳ" 

ὥμι δὲ καὶ ἀπυλαύκωμὸν φιλίας ἕως ὄρθρου, δεῦρο 
καὶ ἐγκυλισθῶμεν ἔρωτι" 

19. οὐ γὰρ πάρεστιν ὁ ἀνήρ μου ἐν οἴχῳ, πεπόρευ- 
ται δὲ δὲὸν Αἴ 

30. ἔνδεσμον ἀργυρίου λαδὼν ἐν χειρὶ αὐτοῦ, δι᾽ 
ἡμερῶν πολλῶν ἐπανήξει εἰς τὸν οἶχον αὐτοῦ. ᾿ 

41. ἈἈὰπεπλάνησε δὲ αὐτὸν πολλῇ ὁμιλίᾳ, βρόχοις τε 
τοῖς ἀπὸ χειλέων ἐξώχειλεν αὐτόν. 

22. Ὁ δὲ ἐπηχολούθησεν αὐτῇ χεπφωθεὶς, ὥςπερ 
δὲ βοῦς ἐπὶ σφαγὴν ἄγεται, καὶ ὥςπερ χύων ἐπὶ δε- 
σμοὺς, 
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30. ΝΟῊ λίγα 8[ ἀδργο ονδίιγ [ΠΓΘῺ8 : [γαίυν ΘὨΐ 
οἱ ἰχρ!οδὶ δηϊ 8) 65. ΓΘ ἢ : 

31. δἰ δυίθπι ἀδργομβοηδυδ ἔμοσ!, τοὰὰθί βερίυρὶδ, οἱ 
ΟΠΠΘΠ) δ 5ἰδηίίδη δ) ἀδη8 ᾿ἰογϑἱΐ βοίρβαηι. 

32. Αἀυ!ογδῃ8 δυΐδηι ργορίογ ἱπορίδη οογάϊ8 ρογά {6 61 
δηΐπιδθ 808 δοχυϊγιί, ἰὰ 

33. δ ἀΟΙΟΓ65 οἱ ἱξῃομιηἰδ9 ϑυδίίποί, εἰ Ορργορείυπι 6}08 
ΠΟ ἀοἰοδέϊαν ἰῃ βορουϊυμι. 

34, ΡΙοηα5 οηΐαι ΖΟΙἱ (ὈΓΟΥ Υἱγὶ 08, ΠΟ Ῥᾶγοοὶ ἴῃ αἶα 
}πάϊοὶ. : 

35. Νοη σομητυίδοϊ! υ}18 γοἀθρ[οη6 ἰπὶ πνϊο (ἰδ), ὨΘΩ6 
ἀἰβϑοϊγοίυσ πλ}}} 18 ἀοηΐϑ. 

ΟΑΡΌΤ Υ͂ΙΙ. 

1. ἘΠῚ, ουδίοαϊ ΠΊ608 δε. Ώ68, δ Πη68 τηδηάδῖδ Γροῦῃ8 
δρυὰ ἰοἰρϑαμ). ΕἸ, πΒοηογὰ Ὠοιαηίηυπι οἱ υδιοίβ,, ργϑίογ 
ΘὺΠὶ διιΐθη) Π6 {{Π1688 Δ] ΘΓ. 

2. Ουβίοἀϊ πηθᾶ πιδηἀδίδ οἱ ΥἹΥΟΔ, Θἱ Ὠγ)608 ΒΟΙΤΏΟΠ6Β ἰδίη- 
4υδηλ Ρι0 1118 οουϊογιηι. : ; 

3. Οἰγουμροηθ δυΐδηι ἱΠ|06 (5 αἰρσὶ!5, ἰμβογῖθθ δυΐθηι 
ΒΌΡΟΓ Ἰαἰ ἰυἀΐηοηχ οογα 8 ἰυΐ. 

ή, ὈὨΪο βαρ θηςίδηη ἰυᾶπι ΒΟΓΌΓΟΙῚ 6886, οἴ ργυἀοηίδη ἢ0- 
ἴδη; γος {ἰδὲ :. | 

δ. υἱ (6 βογγοῖ ἃ χη] 6 Γα 8168 οἱ ΠηΔ1]4,, δἰ ἰ6 ϑουτηοηΐδυ 5 

4υΐ δὰ φτγαί(ίδι) δἀοτγίδ [υογί!. : 
ὃ. ὃ [δ μαϑίγα δηΐπι 6 ἀοπιο δβυδ ἰῃ ρ͵δίθ88 ργοβρίοἰθῃβ, 

7. φιρηπιοιηηχυθ υἱάογίὶ ἰπδὶρίοπίαμη Π]ογΌπι δ 680 - 
(6 ἱπορϑῖῃ οογάΐβ8, 

8. ῥγρίδγουηίδηι ᾿υχῖᾶ δΔησυ]υ ἴῃ ΓΔ Εἰ δ8 ἀουηογυπι 
ΒΌΔΙΓΌΠΙ., δὲ ἰοχυδηίοι) 

9. ἰπ ἰοποῦγίβ Ὑθϑρογι ἰβ., δίτυ] δὸ χυΐθα ποοίυχιδ οἱ 

οδΙἰχίποβᾶ : 
10. οἱ γ67Ὸ τυ] 6 Γ οσουττὶί οἱ, βρϑοίθεῃ ΠδΌθηΒ πγογοίγὶ - 

εἶδπι, φυς δεξὶ ᾿ἰυυθηι πη γοϊᾶγο οογάδ. 
11. γαξὰ δυΐδθηῃ 68ὲ οἱ ἰυχυτίοβδ, οἱ ἰῃ ἀοπιο Ὠθη 4αΐο- 

βοῦηξ ροά68 6͵08. : 
12. Ἰηϊογάυπι οἰ [ὉΓ85 Εἰγουμπηνογ ον, ἰηἰογἀπι ὙΟΓῸ 

ἰῃ ῥ]αἰοίβ δρυ οπληθη) δηρυϊυμ ἰη δἰ ϊδίυν. ; 
138.  οϊηάθ ΔρΡργθΘῃἀθῃ8 οβουϊδίδ 65 ουπὶ, οἱ πηρυάοηί(ὶ 

[λοΐο δΙοχυϊΐϊΐον δου : 
14. ϑδεγιβοίι πη ῥδοἤσΒπι ταἱ ιν οβὲ, ᾿ιοάΐα γοὰὰο γοίδ πιοᾶ: 

156. δο ὁχ οδυ8ἃ ργοβγοδϑἃ 8.Ππ) ΟὈΥΐδη] {Π0ὶ, ἀδδί ογδη8 
ἴυδη [Δοίθη) ἰηγδηὶ ἴ6. 

16. [π581{{|8 ἰοχαΐ Ἰοοΐυμ τϑῦπὶ, οἱ ἱδροῖθυβ δ Ἐσγυρίο 
βίγδνὶ: 

17. ἀβρογβὶ συ θα πιοῦυμῃ ογοοῦ, οἱ ἀοπηῦπὶ πϑϑῖ οἱ πῃ 8. 
ΠΟΙΟ : 
18. γϑηὶ οἵ (ΓΠΔΗΛΌΓ δηλ οϊ(ἰα ἀ840.6 ἴῃ ἀϊυουϊθπ, γοηὶ 

οἱ οΟἸυοἰοιλγ ουρίαϊηθ : 
19. ποη οδηΐπι δάδϑὶ Υἱγ πηρὺϑ ἰῃ ἀοῃο, δ ϊ  δαΐοη Υἱδιὴ 

ἰοηρϑπ, 
40. ἱΠΥΟΙΌΟΓΟ ροουηΐδο δοοορίο ἱπ ΤηληῸ δι.8, Ρ6Γ ἀΐδ 

Τ0]105 γοαϊὲϊ ἰῃ ἀοιηυπι 5υδη,. 
41. δοαυχὶϊ δυίοίῃ ουτ τ} 18 οΟἸΪοουἰοη6, δἰ ἰδφααίβ αυὶΐ 

οχ αὶ 8 διίγαχί! ουπη.. 
422. 1ρ86 αὐΐδηι ΟὈδοουΐιδ 6δἰ οἱ ἱπίδιυϑέυ8, ἰδ ιδη) 

ὈΟ5 δα πιδοίδιϊοηδι δρίίυγ, οἱ ἰδιηχυδπι οδηΐβ δὰ νἱηουϊα, 
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28. ἢ ὡς ἔλαφος τοξεύματι πεπληγὼς εἰς τὸ ἧπαρ- 
σπεύδει δὲ ὥςπερ ὄρνεον εἰς παγίδα, οὐχ εἰδὼς ὅτι περὶ 
ψυχῆς τρέχει. 

24. Νὺν οὖν, υἱὲ, ἄχουέ μου, καὶ πρόςεχε ῥήμασι 
σεόματός μου. 

(7) 20. Μὴ ἐχχλινάτω εἷς τὰς ὁδοὺς αὐτῆς ἢ καρδία 
σου, 

26. Πολλοὺς γὰρ τρώσασα καταδέδληκε, καὶ ἀνα- 
ρίθμητοί εἰσιν οὃς πεφόνευχεν. 

47. “Οδοὶ ἅδου ὃ τὰ: αὐτῆς, χατάγουσαι εἰς τὰ τα- 
μιεῖα τοῦ θανάτου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄. 

:. Σὺ τὴν σοφίαν χηρύξεις, ἵνα φρόνησίς σοι ὅπα- 
χούσῃ. 

. ᾿Επὶ γὰρ τῶν δψηλῶν ἄχρων ἐστὶν, ἀναμέσον δὲ 
τῶν τρίῤων ἕστηχε. 

8. Παρὰ γὰρ πύλαις δυναστῶν παρεδρεύει, ἐν δὲ 
εἰςόδοις ὑμνεῖται. 

.. Ὑμᾶς, ὦ πα ρλλας παραχαλῶ, χαὶ προΐεμαι 
ἐμὴν φωνὴν υἱοῖς ἀνθρώπων. 

6. Νοήσατε, ἄχαχοι, πανουργίαν᾽ οἱ δὲ ἀπαίδευτοι, 
ἔνθεσθε χαρδίαν. 

6. Εἰςαχούσατέ μὸυ' σεμνὰ γὰρ ἐρῶ, καὶ ἀνοίσω 
ἀπὸ χειλέων ὀρθά. 

η. Ὅτι ἀλήθειαν μελετήσει ὃ φάρυγξ μου, ἐδδε-- 
λυγμένα δὲ ἐναντίον ἐμοῦ χείλη ψευδῇ. 

8. Μετὰ δικαιοσύνης πάντα τὰ ῥήματα τοῦ στόμα- 
τός μου, οὐδὲν ἑαυτοῖς σχολιὸν οὐδὲ στραγγαλιῷδες. 

9. Πάντα ἐνώπια τοῖς συνιοῦσι, καὶ ὀρθὰ τοῖς εὑρί- 
σχουσι γνῶσιν. 

10. Λάῤετε παιδείαν χαὶ μὴ ἀργύριον, καὶ γνῶσιν 
ὑπὲρ χρυσίον δεδοχιμασμένον. 

1. Κρείαξων γὰρ σοφία λίθων πολυτελῶν, πᾶν δὲ 
τίμιον οὐχ ἄξιον αὐτῆς ἐστιν. 

1. ᾿Εγὼ ἣ σοφία κατεσχήνωσα βουλὴν, χαὶ γνῶσιν 
χαὶ ἔννοιαν ἐγὼ ἐπεχαλεσάμην. 

12. Φόδος Κυρίου μισεῖ ἀδικίαν, ὕόδριν τε καὶ 
ὑπερηφανίαν χαὶ δδοὺς πονηρῶν" μεμίσηκα δὲ ἐγὼ διε- 
δτραμμένας δδοὺς χαχῶν. 

14. Ἐμὴ βουλὴ χαὶ ἀσφάλεια, ἐμὴ φρόνησις, ἐμὴ 
δὲ ἰσχύς. ᾿ 

16. Δι᾽ ἐμοῦ βασιλεῖς βασιλεύουσι, χαὶ οἱ δυνάσται 
γράφουσι δικαιοσύνην. 

16. Δι’ ἐμοῦ μεγιστᾶνες μεγαλύνονται, καὶ τύραννοι 
δι’ ἐμοῦ χρατοῦσι γῆς. 

ι). Ἐγὼ τοὺς ἐμὲ φιλοῦντας ἀγαπῶ, οἱ δὲ ἐμὲ 
ζητοῦντες εὑρήσουσι. 

186. Πλοῦτος καὶ δόξα ἐμοὶ ὑπάρχει, χαὶ χτῆσις 
πολλῶν χαὶ διχαιοσύνη,. : 

19. Βέλτιον ἐμὲ χαρπίζεσθαι ὑπὲρ γρυσίον χαὶ λίθον 
τίμιον, τὰ δὲ ἐμὰ γεννήματα κρείσσω ἀργυρίου ἐχλε-- 
χτοῦ. 

40. Ἔν ὁδοῖς δικαιοσύνης περιπατῶ, χαὶ ἀναμέσον 
τρίδων δικαιώματος ἀναστρέφομαι. 

(5) 25. Μὴ ἐχκλινάτω εἰς τὰς ὁδοὺς αὐτῆς ἡ καρδία σον᾿ καὶ 
μὴ πλανηθᾷς ἐν ἀτραποῖς αὐτῆς. (416...) 

ΠΑΡΟΙΜΊΙΑΙ. Κεφ. Η΄. 
23. διυῖ ἰδιησυδ) ΘΟΥΤα 5 δρί ἰδ νυ ϊηογαί8 ἴῃ [ΘΟΟΓῸ : 

[ἐβεϊπᾶΐ δυίΐίοι ἰδ 4υδπ) Υΐβ ἰη Ἰδαυ ΌΓ, Ὠθδοίθη8 4ιυ ἃ μεὸ 
ΔηΪπ)8 ουγτηὶ!. 

44. Νυῃης ἰρίίαγ, ΩἸΐ, δυάϊ η6, οἱ ἰηίθημὰδ Ὑογθὶβ οτἱβ 
ΚΕ], 

45. ΝΟ ἀφο! ηδὶ ἰῃ Υἱᾶβ ο᾽8 οὐ ἰυσηι, 

46. Μυϊίοβ οηἰπὶ συϊπογδηὰο ἀθῤθοὶϊ, οἱ ἱπηυμηογα δος 
βυηΐ 408 ἱγιοίδνυὶξ. 

47. Ὑἱδο ἰηίογογιτ ἀοη,ι8 οἷι8, ἀδάἀποδηί68 ἴῃ 8688 
ΤΩΟΓ 8. , 

ΟΑΡΌΤ ὙΠ]. 

1. Τὰ βδρίοη[ίδη; ργοαϊοδθίβ, υξ ργυάοπίία (ἰ0ἱ ονοάϊαί. 

4. ΝΑΙΏ ΒΌΡΟΓ ΘΧΟΘΙ888 δυτηπ 868 65, οἱ ἱπίον πηράϊυτ 
βου ἰάγυπι δἰοαϊ, 

3. Αρυὰ ρογίδ8 Θηἰπ) ροίδηΐυπμ δϑϑἰἀοί, οἱ ἴῃ ἰηϊγο ἰδυ8 
οδηίϊίιν. 

ἡ, Ὑόοβ, Ο]ιοπηίῃθδ, δάνοοο, δὲ ργοίδγο χηθδπ γοθδδλ ἢ} 18 
ΠΟΙ... 

8. Ι016}}Π|σἱ 6, δἰ ΠΡ] ο68, δϑιυςδηι : οἱ φυὶ Ὠοη δαί 18 ἀϊ- 
800] ηδπι, Δρροῃὶΐα ΟΟΥ. . 

ὅ. Εχδυάϊία τὴδ : ργϑοϊαγὰ δῃΐπὶ ἀΐοῶπῃ, οἵ Ῥγοίδγδι 6 
Ἰαδι18 γοεΐδ. 

7. Ουοηΐδηλ γογιδίθη τηθα Δ υγ συϊυγ ηϑυπι,, Δθοιἷ- 
παίδ διιΐθι οΟγᾶπΠὶ [η6 ἰδ ὲδ τη ἀδοίδ. 

8. συμ ᾿υδι{18 οπληΐα γογ8, οΥἱδ τησὶ, ὨΪ}1]1 ἱρ815 ργαυαπι 
ὨΘΩΖΌΘ ἰογποβυΏι. ' 

9. Οπρηΐα ργβϑθηῖδ ἰμ 6} 5 Π 8, οἱ τϑοΐδ ἰηγεηίθη- 
{1088 δεϊοηι[4Π|. 

10. Αοεἰρίϊα ἀἰδοὶρ᾽ ἂμ οἱ ΠΟῺ δγβροηΐυτη, οἱ βειθῃ 181} 
ΒΡ Υ διιγὰπ ργορδίυη,. 

{1. ΜΕΙΐον δηΐπὶ βαρ οηίΐὰ ἰαρὶἀδὺ58 ργοι οϑὶϑ, οσπο δὺ- 
ἴδηι Ὀγοιίοϑιυπι ποὺ 6δῖ 1118 ἀϊκηυηι. 

12. Επο δβδρίθηςἷα ἱπΠ Δ Δ Ὺ} ΘΟὨ δὶ] απὶ|, οἱ βοοη τα οἱ 
οορ ἰδιοποιῃ ορο ἱπνοοδνὶ. 

138. Τίον Ποπιϊηὶ οὐϊξ ἰη υδ{{{ἰᾶ τ, οἱ οομίυπηο] 8 οἱ 

δι ρογθίδη οἱ υἱδϑ πιδιογυπὶ : οὐΐ δυΐθιι 650 ΡΟΓΥ γδδ8 Υἱδϑ 
ΤηδΟΓ ἢ). 

ι4. Μουμῃ 681 σοῃβιϊυηλ οἱ βοουγὶδ5, θὰ ῥπιάθμίδ οἱ 
τρθὰ (γιὰ ἀ0.. ! ᾿ 

15. ῬΟΓ Π16 ΓΟβ65 τορῃδηΐ, οἱ ἀγῃδδίδο βου θυηί 1υ5]- 

(ἰδ). 
16. Ῥαγ Πη6 τηᾶρηδίεβ Πηδρηϊοληϊον, οἱ ἰγγϑηηὶ ΡΥ πι6 

ἰοηρηΐ [ΟΓΓΔΙΏ.. 

17. Εφὺ τὸ διηδηίοβ αἰϊἶο, οἱ 4ιξογθηλδβ Τὴ6 ἰῃΥ6- 
πἰοηί. 

18. Ὠἰν δ οἱ ρἸοτγὶδ τι ΐ 6δῖ, οἱ ροβϑϑδϑϑὶο τηυογυμι εἰ 
)υϑεἰεἰΔ. 

19. ΜοΙΐὰ8 τ26 ρΙῸ ἰγυοίυ ροΓΟίροΓο ΒΌΡΟΣ δύγυπι οἱ Ἰαρὶ- 
ἄσιῃ ρῥγοιοβυμπ), οἱ ἤγδᾶ ζοηἰπληδ Π16] ογὰ ἀγζθηΐο οἰθοίο. 

20. [ὰ νἱϊδ [αδεϊεἴδ5 διιραϊο, οἱ ἰπίος βϑῃιθδα )αφεβοδέϊουυ.ς 
ὮΪΒ8 ὙΘΓΘΟΓ. 

25. Νοη ἀδοϊίηοὶ ἰῃ νἱδὲ {115 οοσ ἰυππι : ὨΟΖῸΘ ἀδοὶρίαγίς 
ἰῃ 5διλ {15 ο)0.8. 
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41. Ἵνα μερίσω τοῖς ἐμὲ ἀγαπῶσιν ὕπαρξιν, χαὶ 
τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν ἐμπλήσω ἀγαθῶν. Ἐἂΐν ἄναγ- 
γεΐλω ὑμῖν τὰ καθ᾽ ἡμέραν γινόμενα, μνημονεύσω τὰ 
ἐξ αἰῶνος ἀριθμῆσαι. 
3. Κύριος ἔχτισέ με ἀρχὴν ὁδῶν αὐτοῦ εἰς ἔργα 

αὐτοῦ" 
51. πρὸ τοῦ αἰῶνος ἐθεμελίωσέ με" ἐν ἀρχῇ πρὸ τοῦ 

τὴν γῆν ποιῆσαι, 
8ε. χαὶ πρὸ τοῦ τὰς ἀδύσσους ποιῆσαι, πρὸ τοῦ 

προελθεῖν τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων. 
25. Πρὸ τοῦ ὄρη ἑδρασθῆναι, πρὸ δὲ πάντων βου- 

νῶν, γεννᾷ με. 
46. Κύριος ἐποίησε χώρας καὶ ἀοιχήτους, χαὶ ἄχρα 

οἰχούμενα τῆς ὑπ᾽ οὐρανῶν. 
τ. Ἡνίχα ἡτοίμαζε τὸν οὐρανὸν, συμπαρήμην 

αὐτῷ, καὶ ὅτε ἀφώριζε τὸν ἑαυτοῦ θρόνον ἐπ᾽ ἀνέμων. 
48. Καὶ ὡς ἰσχυρὰ ἐποίει τὰ ἄνω νέφη, καὶ ὡς 

ἀσφαλεῖς ἐτίθει ἰσεα τῆς ὑπ᾽ οὐρανὸν, 
(7) 29. καὶ ὡς ἰσχυρὰ ἐποίει τὰ θεμέλια τῆς γῆς; 
80. ἥμην παρ᾽ αὐτῷ ἁρμόζουσα" ἐγὼ ἤμην, ἣ προςέ- 

χαιρεν. Καθ' ἡμέραν δὲ εὐφραινόμην ἐν προςώπῳ αὐτοῦ 
ἐν παντὶ χαιρῷ" 

81. ὅτε ἐνευφραίνετο τὴν οἰχουμένην συντελέσας, 
καὶ ἐνευφραίνετο ἐν υἱοῖς ἀνθρώπων. 

8. Νῦν οὖν, υἱὲ, ἄχουέ μου, (") 
34. μαχάριος ἀνὴρ ὃς εἰςαχούσεταί μου, χαὶ ἄνθρω- 

πος ὃς τὰς ἐμὰς ὁδοὺς φυλάξει" ἀγρυπνῶν ἐπ᾽ ἐμαῖς 
θύραις χαθ᾽ ἡμέραν, τηρῶν σταθμοὺς ἐμῶν εἰςόδων. 

356. Αἴ γὰρ ἔξοδοί μου ἔξοδοι ζωῆς, χαὶ ἑτοιμάζεται 
θέλησις παρὰ Κυρίου" : 

46. οἱ δὶ ἁμαρτάνοντες εἰς ἐμὲ ἀσεθοῦσιν εἰς τὰς 
ἑαυτῶν ψυχὰς, καὶ οἱ μισοῦντές με ἀγαπῶσι θάνατον. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄. 

ῬΡΒΕΒΟΥΕΒΆΒΙΑ. Οκρν. ΙΧ. 

ι. Ἧ σοφία χοδόμησεν ἑαυτῇ οἶκον, καὶ ὑπήρεισε 
στύλους ἕπτα. 

2. Ἔσφαξε τὰ ἑαυτῆς θύματα, ἐκέρασεν εἰς χρα- 
τῆρα τὸν ἑαυτῆς οἶνον, καὶ ἡτοιμάσατο τὴν ἑαυτῆς 
τράπεζαν. 

3. Ἀπέστειλε τοὺς ἑαυτῆς δούλους, συγκαλοῦσα μετὰ 
ὑψηλοῦ κηρύγματος ἐπὶ χρατῇρα, λέγουσα" 

4. Ὅς ἐστιν ἄφρων, ἐχχλινάτω πρὸς μέ. Καὶ τοῖς 
ἐνδεέσι φρενῶν εἰπεν" 

5. Ἔλθατε, φάγετε τῶν ἐμῶν ἄρτων, χαὶ πίετε οἶνον 
ὃν ἐχέρασα ὑμῖν. 

6. Ἀπολείπετε ἀφροσύνην, ἵνα εἷς τὸν αἰῶνα βασι- 
λεύσητε- καὶ ζητήσατε φρόνησιν, καὶ κατορθώσατε ἐν 
γνώσει σύνεσιν. 

7. Ὃ παιδεύων χακοὺς λήψεται ἑαυτῷ ἀτιμίαν" 
ἐλέγχων δὲ τὸν ἀσεδῇ μωμήσεται ἑαυτόν. 

8. Μὴ ἔλεγχε χαχοὺς, ἵνα μὴ μισήσωσί σε΄ ἔλεγχε 
σοφὸν, χαὶ ἀγαπήσει σε. 

9. Δίδου σοφῷ ἀφορμὴν, καὶ σοφώτερος ἔσται" γνώ- 
ριζε δικαίῳ, καὶ προςθήσει τοῦ δέχεσθαι. 

(Ὁ 29. Ἐν τῷ τιθέναι τῇ θαλάσσῃ ἀχριδασμὸν αὐτοῦ, καὶ 
ὕδατα οὐ παρελεύσονται στόματος αὐτοῦ, καὶ ὡς ἰσχυρὰ ἐποίει 
τὰ θεμέλια τῆς γῆς. (Α{62.} 

(75) 33. Καὶ μαχάριοιοἱ ὁδούς μον φυλάσσοντες. ᾿Αχούσατε 
σοφίαν καὶ σοφίσθητε, χαὶ μὴ ἀποφραγῆτε. 

ΨΕΤΌΒ ΤΕΒΤΑΜΈΕΝΤΟΜΝ. -- ᾿ἴ!. 
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41. ὑἱ ἀϊδιίγὶ αδη διηδη  δι.8 Ππ|6 δυρδίδηςΔη), οἱ 1Π6- 
ΒΔΌΓΟΒ ΘΟΓΙΠῚ [10] 68Πη ὈΟηΐ8. 51 ΔηΠυ πάν γοὸ Ὑ 8 αυ8ὲ ἴῃ 
ἀΐοιῃ ἥυηΐ, ΠΘΠΟΥ ΘΙῸ 4.85 ἃ 5260} }0 ΠΟΙΊΘΓΑΓΟ. 

23. Ὠοηγίηπ οΟμ ἀξ πγ6 ἰηἰ {ἰ πὶ Υἱάγυπ δυδγυπι ἰὴ Ορογὰ 
δᾶ : ! 

23. δηΐα βερου πὶ ἰυπάδΥνἹ  Π}6 : ἰῃ ῥγίῃοίρίο δηίθαυδηι 
[ογγδιη (ΔοοΓγοί, ' 

44. οἱ δηίοαυδηη ΔΌΥ5508 οοηϑίϊυστγεῖ, ρυϊυδαυᾶπι ᾿ΓῸ- 
οοἀοτγοηΐ ἰομ 68 Δ]υΔΙΊΠΏ. 

25. ΑὨἰδαυδη τηοηΐο8 ΟΟἸ]οΟΔγοηζαγ, οἱ δη 6 ΟΠΊΏ6Β Ο0]168, 

βοῃογαῖ 16. 

46. Ποπλῖηυ8 δοὶ! γαρίοηθβ οἱ ἱῃ} Δ} 80 1168, 6ἱ δυ μη ἷ- 

ἰΔῖο5 Πδροι(δί88 ο'5 φυδ8 80} ΟΟἸΪΟ. : 

47. Ουπὶ Ρατᾶγοῖ οϊυπη, δάργδιῃ 11}, οἱ σὰπὶ βθοογημογοῖ 

Βι8Π| δοἀθη) 006 Γ γϑηΐοϑ. 
28. Εἰ οὐπὴ γνδ] ἀδ8 (δοογοί ἀΘϑΌροΓ Ὡ0068, οἴ Οὐ Θ0ἢ- 

Βγιηδίοβϑ ρομορδί θηΐθδ 6}0}8 4.85 δ ΟΟΪΟ, 
49. οἱ αυδηάο (ογεϊα (Δοίοδΐ [πιά διηοηΐδ ἰοΥΓ, 
30. ΘΟΓδΠ Ρ6Π68 1}Πιιπὶ αἰ ΒρΟΠΘἢΒ : 6350 ογδπι, ουἱ δάσϑι- 

ἀοθαί. Ουοιἀϊα δυίΐοπι ᾿υσυπάδθαν ἰῃ [δοὶθ οἦι8 ἰῃ οἴμμὶ 

[ΘΙΏΡΟΓΟ: 

31. οὐχ ᾿ξρίαγοίυγ οὐμα Ῥουίοοίο, οἱ Ἰωϊδγοίυγ ἰῃ Ε}}}8 
ΒοΙΠΠ1. 

32. Νυῃς ἰσί(υγ, ΑἸΪ, αὐϊ τη6, 
34. μοδίυβ τἷν φυὶ Ἔχδυάϊεϊ τηθ, οἱ ὨοπιΟ αυἱΐ Πη6 88 Υἱδϑ 

ουϑιοἀϊοῖ : υἱρί!δῃβ δὰ πηθ88 ἔογοϑ ψυοί[ἀΐθ, ΒΟΥΥΔΏΒ ἰἰηλίπδ 

ΒΙΘΟΓΌΙ ἰηἰγοϊϊαυπι. 
35. Ερτγαβϑίοῃββ δηΐπ) 688 ΘΓ 5] 065 Υἱίδδθ, οἱ Ῥδγδίυγ 

γοϊυηΐδϑ ἃ Βοιηΐηο : ᾿ 

36. φυὶ διΐδηχ ραςοδηΐ ἴῃ π|6 ἱπηρί6 δζυηΐ ἴῃ 5188 ᾿ρβοῦυπι 
δηΐτη88, οἱ φαΐ οἀδγιηί τη αἰ ρυηΐ πηογίδι. 

ΟΑΡΌΤ ΙΧ. 

1. ϑαρίοπιία ὡρἀϊβοαγὶξ δ᾽] ἀοιαυγα,, οἱ βυ μά! οΟἸαπι- 

ὯδΔ5 βορίθιῃη. 

ἃ. Μαεοίαυϊ: μοϑίίϊδϑ δυδ8, χταΐϑουϊξ ἰῃ ογαίογο ΥἹΠῸΠ) 

Βαυπ), οἱ ρᾶγαΥ 808 Π} ΠΘΏ5ΔΠ,. 

8. Μίδὶξ βογσυοβ β08, ὈΟΙΥΟΟδΔΏΒ οὐ ΘΧΟΘὶβἃ ργοβ 8 - 

(ἰοῆο δὰ ογαίθγοιῃ, αἰ θῃ8 : 

4. Ουἱ οδί ἱποὶρίοηβ, ἀδοϊίποὶ δὰ πθ. Εἰ δφομί 8 δθῆδὰ 

ἀϊχίί : 
5. Μοηΐία, οἀϊία ἀδ ηγοὶβ ραπίρυβ, οἱ Ὀἰδ᾽ἴ6 τἱθυπ φυοὰ 

τηϊϑουΐϊ γοὈΐ8. 
8. Ἰϑογο χα δίυ {ἰδπὶ., αἱ ἴῃ 5θου! πὶ ταρηοίβ : οἱ 

φυδτίῖο ρμπιάρηςίδπι, οἱ οογγ σι ἰῃ βοίθπίϊἃ ἰη 6 }}|σοη!|8Π|. 

ἡ. Ουἱ ογυάίξ ηλ8108 δοοίρίοϊ 5ἰδί ἱφηοπιϊηΐδπλ : οἱ ἃγ- 

ϑυθῃ8 ἱπιρίυπι πιδου Δ Ϊ δ δοίρβυμλ. 

8. ΝΟὺ γζιδβ Π)8108, ἢ6 οὐἶΐο μαρδδηΐ [6 : ΟΟΙΤΙΡΘ δ8- 

Ρἰοαίοηι, οἱ ἀΠ]ροὶ ἰ6. 

9. [8 βδρίθηϊ' οορδϑίοποηι, οἱ βϑρίθηϊοσς ογὶΐ : ποιὰ 

Ἰυβίο, οἱ δἀάεί δὰ γοοἰρίοηάυπ). 

49. Οὐδηάο ροῃοῦδῖ τηϑγὶ ἰογτο Ὡ1ΠΔ 8.2, οἱ δαιιϑ θη 

Ργδίοσίραηί οὁ5 ου8, εἴ φαδηάο 1ογιίδ [ἀοἰοῃαί (υηἀδιηδηϊα 

ἰογγῶ. 

42. Εἴ θ6διϊ γίας τηϑᾶβ οὐυβίοἀϊοηίοθ. Αὐὐϊίο βδρίθηίίδηι, εἴ 

ὁβίοίο δαρίθη(β οἱ πο}}6 βοραγδεὶ ἃ}} θᾶ. 

14 
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16. Ἀρχὴ σοφίας φόδος πυρίον, χαὶ βουλὴ ἁγίων 
σύνεσις τὸ γὰρ γνῶναι νόμον, διανοίας ἐστὶν ἀγαθῆς. 

11. Τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ πολὺν ζήσεις χρόνον, καὶ 
προςτεθήσεταί σοι ἔτη ζυγῆς σου. 

... Υἱὲ, ἐὰν σοφὸς γένη, σεαυτῷ σοφὸς ἔση χαὶ τοῖς 
πλησίον ἐὰν δὲ χαχὸς ἀποόῆς, μόνος ἂν ἀντλήσεις χα- 
χά. « Ὃς ἐρείδεται ἐπὶ ψεύδεσιν, οὗτος ποιμαίνει ἀνέ- 
« μους, ὃ δ᾽ αὐτὸς διώξεται ὄρνεα πετόμενα. Ἀπέλιπε 
« γὰρ ὁδοὺς τοῦ ἑαυτοῦ ἀμπελῶνος, τοὺς δὲ ἄξονας τοῦ 
« ἰδίου γεωργίου πεπλάνηται. Διαπορεύεται δὲ δι᾿ ἀνύ-- 
« δρου ἐρήμου: χαὶ γῆν διατεταγμένην ἐν διψώδεσι, 
« συνάγει δὲ χερσὶν ἀχαρπίαν. » 

12, Γυνὴ ἄφρων χαὶ θρασεῖα ἐνδεὴς ψωμοῦ γίνεται, 
Ἢ οὐχ ἐπίσταται αἰσχύνην. 

ι.. Ἔχαθισεν ἐπὶ θύραις τοῦ ἑαυτῆς οἴχου, ἐπὶ δίφρου 
ἐμφανῶς ἐν πλατείαις, 

16. προςχαλουμένη τοὺς παριόντας χαὶ χατευθύνον- 
τὰς ἐν ταῖς δδοῖς αὐτῶν. 

16. Ὅς ἐστιν ὑμῶν ἀφρονέστατος, ἐχχλινάτω πρὸς 
μὲ, χαὶ τοῖς ἐνδεέσι φρονήσεως παραχελεύομαι λέ- 
γουσα᾿ : 

17. Ἄρτων χρυφίων ἡδέως ἅψασθε, καὶ ὕδατος χλο- 
πῆς γλυχεροῦ. ᾿ 

19. Ὃ δὲ οὐχ οἶδεν ὅτι γηγενεῖς παρ᾽ αὐτῇ ὄλλυνται, 
χαὶ ἐπὶ πέταυρον ἅδου συναντᾷ " « ἀλλὰ ἀποπήδησον, 
« μὴ χρονίσης ἐν τῷ τόπῳ, μηδὲ ἐπιστήσης τὸ σὸν 
« ὄμμα πρὸς αὐτὴν, οὕτως γὰρ διαδήση ὕδωρ ἀλλό- 
« τρίον᾿ ἀπὸ δὲ ὕδατος ἀλλοτρίου ἀπόσχου, χαὶ ἀπὸ 
« πηγῆς ἀλλοτρίας μὴ πίῃς, ἵνα πολὺν ζήσης χρόνον, 
« προςτεθῇ δέ σοι ἔτη ζωῆς. » 

ΚΕΦΑΔΑΙΟΝ [΄. 

ι. Υἱὸς σοφὸς εὐφραίνει πατέρα, υἱὸς δὲ ἄφρων λύπη 
τῇ μητοί. 

5. Οὐχ ὠφελήσουσι θησαυροὶ ἀνόμους, δικαιοσύνη 
δὲ ῥύσεται ἐχ θανάτου. 

8. Οὐ λιμοχτονήσει Κύριος ψυχὴν δικαίαν, ζωὴν δὲ 
ἀσεδῶν ἀνα τρε γει; 

4. Πενία ἄν ρα ταπεινοῖ, χεῖρες δὲ ἀνδρείων πλουτί- 
ζουσιν. Υἱὸς πεπαιδευμένος σοφὸς ἔσται, τῷ δὲ ἄφρονι 
διαχόνῳ χρήσεται. 

δ, Διεσώθη ἀπὸ χαύματος υἱὸς νοήμων, ἀνεμόφθορος 
δὲ γίνεται ἐν ἀμητῷ υἱὸς παράνομος. 

6. Εὐλογία Κυρίου ἐπὶ χεφαλὴν διχαίου, στόμα δὲ 
ἀσεδῶν καλύψει πένθος ἄωρον. 

7. Μνήμη διχαίων μετ᾽ ἐγχωμίων, ὄνομα δὲ ἀσεδοῦς 
σδέννυται. 

8. Σοφὸς καρδίᾳ δέξεται ἐντολὰς, ὁ δὲ ἄστεγος χεί- 
λεσι σχολιάζων ὑποσχελισθήσεται. 

ο. Ὃς πορεύεται ἁπλῶς, πορεύεται πεποιθώς" ὃ δὲ 
διαστρέφων τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ, γνωσθήσεται. 

10. Ὁ ἐννεύων ὀφθαλυοῖς μετὰ δόλου, συνάγει ἂν- 
δράσι λύπας" ὃ δὲ ἐλέγχων μετὰ παῤῥησίας, εἴρηνο- 
ποιεῖ. 

τ. Πηγὴ ζωῆς ἐν χειρὶ δικαίου, στόμα δὲ ἀσεδοῦς 
χαλύψει ἀπώλεια. 

1. Μῖσος ἐγείρει νεῖχος, πάντας δὲ τοὺς μὴ φιλο- 
νειχοῦντας καλυπτεὶ φιλία. 

3. Ὃς ἐχ χειλέων προφέρει σοφίαν, ῥάδδῳ τύπτει 
ἄνδρα ἀχάρδιον. 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. Κεφ. ἵ΄. 
10. Ιηϊείαη) δδρίοῃι 6 Εἶπον ὉὩοπιίηϊ, οἱ ΘΟὨΒ ΠῚ δδη- 

ἀμμαδ ον ἰη 6} 1} οη 8 : οορῃόϑοογο δηΐπ) ἰορθῦι, τηθη(ἰ8 οδὲ 
ἢ 
11. Ηος οηἰπὶ πιοᾶο τυ] Υἷγϑϑ ἰθρυ8, οἱ δα] ϊοίθη.- 

ἴον {Π0Ὶ δηηὶ Υἱΐβ ἴυξ. 

12. ΕΠ|,, δὶ βαρίθῃϑ ἔπογὶβ, {ἰὲ οτγἱβ δἰ ργοχίηλἱβ : δὶ δυΐδθιι 
ΤΏ8108 αΥ̓ΑδΟΓ 8, 8008 υἱΐχυθ ἰἰδυγίο8 πηδ]8. « Ουἱ δάδῃβ 

« 6δὶ ἰῃ (8518, ἷἶο ρᾶϑοὶὶ γϑθηίοβ, ἰάθι) δυΐδθπι ἱμ86 βοαυδίυῦ 
ᾳ« ΔΥ68 γοΪαηίο8. Ποδογιὶΐ ΘἢἷπΠῈ Υἱδ8 Υἱ δ 5118, 56} }1}5 γ61Ὸ 

α 6611} διιὶ δγγαυ . Τηστοαϊ τ δι ίο πη Ρ6Γ ἃνὶὰ ἰΙοοδ δί406 
« τάδ, οἱ ἰδγγδη ἀθδιἰηδίδηι ἰῃ δἰϊίπι, οοηίγαηϊξ δυΐοι 
α τηδηΐδυ8 ἱπίγυοϊιο88. ν 

13. Μυϊΐοῦ ἰηδίρίοῃ5 οἱ δυύδαχ ἱπάΐγψα Ὀυ06 12 ἢΐ, 4υδ 
ΟῚ ΠΟΥΪΐ μι ἀογθη,. 

14. δεοάρὶ ἴῃ (ογίθιι8 δυδ ἀοίμι18, δυροῦ δε 'δῃὶ ρα] 8πὶ 
ἴῃ ρῥ]αϊοί5, 

15. δαυοζδῃβ Ὀγῳίθγουηίοβ οἱ 608 4υὶ γοοίδ ρογσυμπὶ ἰῃ 
Υ]15 8118. 

16. Ουἱ οδῖ γοδίγυπι ἰποὶρὶοη(ἰ58ἰπηυ8, ἀἰγογίδί δὰ πηθ, 
οἱ ἱπάϊξαηίίθυ8 βαρί θη ργθθοὶρίο αἰ ΘΏ8 : 

17. Ῥδῃδ8 οὐοου]ίοβ ΠΙΡοηΐοῦ διἰἱηρίία, οἱ δαῦδῃ [υτἱΐ ἀι}- 
Ο6Π]. 

[8. 1ρ36 δυίο! 0 ὨΟοΥΪξ 4υΐα ἰογγίρομε δρυᾶὰ 68Π| 
Ρογουηξ, οἱ ἰπ ργοίυμάυπι ἰηίδγηίϊ οσουγγίϊ : « 8β6ὰ γϑβίῖϊ!, 
« Ὧ6 ΠΙΟΓΟΓΙβ ἰῃ ἴοοο, 6406 ἰηἰ οἴα8 οουϊυπι ἰυσπὶ δὰ 68Π), 
« ἰΐα δηΐπι ἰγδηϑὶ 59 δαυδη) ἃἰἰθηδῇ) : ἃἢ δᾳυᾶ διιίοπι Δ] ἃ 
« δρδίϊηα ἰ6, οἱ ἀ6 (οηί6 8]ἴδηο ἢ6 Ὀἰδαίϊ8, υἱ Ἰοησυπλ υἱ- 
« Υ88 ἰ6ΠΡι.8, δΔαϊοϊδηϊον οἰίδτα {ἰδὲ Δηηὶ Υἱ 26. ν 

ΟΑΡΌΤ Χ. 

ι. ΕΠ 8 δαρίθηβ ἰδ βοδὶ ρϑίγομῃ, ἢ] 108 ΤΟΓῸ 5.0] 1.8 
το δ( ϊὰ τηδίγί, 

2. Νοὴ ργοάογυηΐ (μοβδυγί ἰηΐαι 8, [518 δυΐϊοι) 1 ν6- 
ΓΔ ἃ πηογία. 

- ἃ. ΝΟ οοοἰάἀοῖ Βοιαίηυ8 ἴδπη6 δηϊπηᾶπὶ ἰυδβίδπι, γτἵδηι 
δυίδπη) ᾿πηρίογυπι ουογίεὶ. 

ή, Ῥαδυρογίδα υἱγι τ 0 Π|4ΐ, Τηδηὴυ9 δυΐοπι [ὉΓΐ 
ἀϊϊδηί. ΕΠ 9 τυ αἰ 8 δαρ 68 οὶ, ἐργαάοηία δυίδηι μ}}- 
ηἰδίτο υἱοίαγ. 

5, Ἰῃηοο]υηλῖ8 αναϑὶ( δ δοϑία 6]18 ἰη( 0} Πσοηβ8, οογτυρίυϑ 
δυῖοπη) ἃ γϑηΐο ἢ ἰῇ πη6586 ἢ]}}15 ἰὨΪΌΙΙΆ. 

6. Βοηραϊοιο Ὠοιηίπΐ δυροὸῦ οἂρυξ [υκιϊ, ο8 δυίαπι ἱΠ|- 
Ρίογαμῃ ογρογίοὶ Ἰαοίαπι ἰηϊδπηροδίίν θη. 

7. Μοιηοῦία ᾿υβίοσυμη Οὐ) ΘΠΟΟΠλ 8, Πποπιοῆ δυίοιη 

ἱπηρὶϊ ὀχϑιησυϊίυν. 
8. ϑδρίϑθῃβ οογὰθ 8υϑοὶρίοί τηδηάδαίδ, αιὶ διιίθδπὶ Ὡοῃ 

οβὲ ἰϑοίυ5 ἰδ ἱ [8 ρου Γ86 ἅσθη8 δυρρίδηϊδὈϊυΓ, 
9. Ουἱ ἀηηδυ]δὶ βἰμρ οί τοτ, δδυ]αὶ ἠάδῃβ : φαΐ δυίδῃ) 

ἀἰδίογχιοι νἱὰϑ 8088, σοβοϑοθΏΓ. 

10. Ουϊΐ ἰηηυΐϊ οου] 8 οὐ ἀο|0, ὀομστορδί υἱγὶβ τ σο- 

Γ6Β : 4υἱ δυίδηι ἀγβυϊξ οὐπὶ θογίαϊθ, μδοῆοαϊ. 

11. ἙΟΩ8 Υἱίδε ἰὴ τηδηῖ ἰυϑῖΐ, ὁ8 δυΐοπι ἱπιρὶϊ οροεὶοὶ 
ρΡογάϊιο. 

12. Οὐἀϊΐυπὶ δβυβοείϊίαί οοπίοη 6), Οἴ65 δυΐοπη ὨΟῺ 

οΟὨἰΘη [0508 ΟροΓὶ( δηοἰ ἰδ. 

13. Ουἱ ὁ Δ} }18 ῥγοίογί βαρίθη(ίδῃ, υἱγζᾶ ροζουί τἰγαπὶ 
οχοογάρηι. 



ΡΒΟΨΕΆΒΙΑ. Οκ». ΧΙ. 

14. Σοφοὶ Ἰρ δῖον αἴσθησιν, στόμα δὲ προπετοῦς 
ἐγγίζει συντριθῇ. 

156. Κτῇῆσις πλουσίων πόλις ὀχυρὰ, συντριδὴ δὲ ἀσε- 
ὁῶν πενία. 

16. Ἔργα δικαίων ζωὴν ποιεῖ, καρποὶ δὲ ἀσεδῶν 
ἁμαρτίας. 

17η. Ὁδοὺς δικαίας ζωῆς φυλάσσει παιδεία, παιδεία 
δὲ ἀνεξέλεγκτος πλανᾶται. 

18. Καλύπτουσιν ἔχθραν χεῖλη δίκαια, οἱ δὲ ἐχφέ- 
ρόντες λοιδορίας ἀφρονέστατοί εἶσιν. 

ιν. Ἐχ πολυλογίας οὐχ ἐχφεύξη ἁμαρτίαν, φειδόμε- 
νος δὲ χειλέων νοήμων ἔση. 

30. Ἄργυρος πεπυρωμένος γλῶσσα δικαίου, καρδία 
δὲ ἀσεθοῦς ἐχλείψει. 

4. Χείλη δικαίων ἐπίσταται ὑψηλὰ, οἱ δὲ ἄφρονες 
ἕν ἐνδεία τελευτῶσιν. 

55. Εὐλογία Κυρίου ἐπὶ χεφαλὴν διχαίου, αὕτη 
πλουτίζει, καὶ οὐ μὴ προςτεθῇ αὐτῇ λύπη ἐν χαρδία. 

92. Ἔν γέλωτι ἄφρων πράσσει καχὰ, ἢ δὲ σοφία 
ἀνδρὶ τίχτει φρόνησιν. 

34. Ἔν ἀπωλείᾳ ἀσεδὴς περιφέρεται, ἐπιθυμία δὲ 
διχαίου δεχτή. 

25. Παραπορευομένης χαταιγίδος ἀφανίζεται ἀσε- 
δὴς, δίκαιος δὲ ἐχχλίνας σώζεται εἰς τὸν αἰῶνα. 

6. Ὥσπερ ὄμφαξ ὀδοῦσι βλαδερὸν χαὶ χαπνὸς ὄμ- 
μᾶσιν, οὕτως παρανομία τοῖς χρωμένοις αὐτῇ. 

47. Φόδος Κυρίου προςτίθησιν ἡμέρας, ἔτη δὲ ἀσε- 
δῶν ὀλιγωθήσεται. 

8. ᾿Ἐγχρονίζει δικαίοις εὐφροσύνη, ἐλπὶς δὲ ἀσεθῶν 
ἀπολεῖται. : 

29. Ὀχύρωμα ὁσίου φόδος Κυρίου, συντριδὴ δὲ τοῖς 
ἐργαζομένοις χαχά. 

40. Δίχαιος εἷς τὸν αἰῶνα οὖχ ἐνδώσει, ἀσεδεῖς δὲ 
οὐχ οἰκήσουσι γῆν. 

8ι Στόμα δικαίου ἀποστάζει σοφίαν, γλῶσσα δὲ ἀδί- 
χου ἐξολεῖται. 

88. Χείλη ἀνδρῶν δικαίων ἀποστάζει χάριτας, στόμα 
δὲ ἀσεθῶν ἀποστρέφεται. 

ΚΕΦΑΔΛΑΙ͂ΟΝ ΙΑ΄. 

:. Ζυγοὶ δόλιοι βδέλυγμα ἐνώπιον Κυρίου, στάθμιον 
δὲ δίχαιον δεχτὸν αὐτῷ. 

4. Οὗ ἐὰν εἰςέλθη ὕδρις, ἐχεῖ καὶ ἀτιμία" στόμα δὲ 
ταπεινῶν μελετᾷ 5 δ} 

(ἢ) 3. ᾿ΑἈποθανὼν δίχαιος ἔλιπε μετάμελον, πρόχειρος 
δὲ γίνεται χαὶ ἐπίχαρτος ἀσεδῶν ἀπώλεια. 

6. Δικαιοσύνη ἀμώμου ὀρθοτομεῖ δδοὺς, ἀσέδεια δὲ 
περιπίπτει ἀδιχία. 

6. Δικαιοσύνη ἀνδρῶν ὀρθῶν ῥύεται αὐτοὺς, τῇ δὲ 
ἀπωλείᾳ αὐτῶν ἁλίσχονται παράνομοι. 

η. Τελευτήσαντος ἀνδρὸς δικαίου οὐχ ὄλλυται ἐλπὶς, 
τὸ δὲ χαύχημα τῶν ἀσεδῶν ὄλλυται. 

(2 3. Τελειότης εὐθείων ὁδηγήσει αὐτοὺς, καὶ ὑποσχελισμὸς 
ἀθετούντων προνομεύσει αὐτούς. ᾿ 

4, Οὐχ ὠφελήσει ὑπάρχοντα ἐν ἡμέρᾳ θυμοῦ, καὶ διχκαιο- 
σύνη ῥύσεται ἀπὸ θανάτον. ᾿Αποθανὼν δίκαιος ἔλειπεν μετά- 
μελον’ πρόχειρος δὲ γίνεται καὶ ἐπίχαρτος ἀσεδῶν ἀπώλεια. 
(Α162.} 
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14. Βαρίοηΐο8 ΟοΟυ] Δ υηΐ 86 Ώ 80), ο08 δυϊΐοηη ἰΘΙΠΠΘΓΑΓΙΣ 
δρΡργορίπαυδὶ οοὨ Π ΠἸοὨὶ. 

15. Ῥοδβϑβοβϑίο αἀϊν (Ὁ Οὐγ 88 τηυηϊία., Θοηίγ 0 δυ (6 ἢ) 
ἱπηρογ ραυρογίδϑ. ; 

16. Οροῖᾶ ᾿υϑίογυμα Υἱίδηη Δοϊυηΐ, ἐγ ο(88 δυίΐδη πηρὶο- 

ΓΌΠ ρΡοοοδίδ. 
17. Ὑίδβ ᾿υ5ἴα8 Υἱΐδο ουδίοαϊξ ἀϊδοϊρ] μα, αἰδοῖ] ἢ δὺ- 

(610) ΟΔΥΘἢ5 ἱπογορδίίοηθ οτταῖ. 

8. Ορογίυπί ἰηϊηχιοἰ ἴα} [Δα ᾿υ8ἴ8, φαΐ δυΐδηι ῥτγοίδ- 
τυῦΐ οὐ Π16 188 ἱπϑὶ ρ θη [158ἰπηΐ δυηΐ. 

19. Εχ 0} Ποχυσηῖ8 ποη οἴυσίο58 ροοοδίαπι, ὈΔΓΟΘΏ8 

δυιίΐδη, [4015 86 ηβ881..8 6υβ. 
40. Αγρδηΐαχῃ ἴσῃθ δχδηγίηδίι) ᾿ἰἰησιδ ῥι51}) οοῦ δυΐοῃ) 

ἐπι! ἀοἢεϊοί. 

91. Τιϑρὶδ ᾿υδίοτιμι δοϊυηΐ ὀχ θ 88, ἱπδίρίθηΐθβ δαΐίθηι ἴῃ 
οροϑίδία τοῦ υπίμΓ. 

22. Βοποάϊοιο Βοιηἰπὶ ΒΌΡΟΓ οδρυΐ ἰυ811, Ὦδοο ἀϊίαΐ, οἱ 
ὨΟ. δαϊϊοϊοίυν οἱ (γίβι{|4 ἰῃ σογάθ. 

423. ΤΙ τίϑα ἰπδίρίθηβ δϑὶϊ ἢ], βδρίθης 8 δυΐθηὶ Υἷγὸ 

ρΡᾶγὶ! ρυιαθη(ίδηι. 
44. ἴῃ ροτγά ἰοηα ἱπρίυ8 Οἰτουτηϊογίυν, ἀδοί ἀογι τ δι:- 

ἴδ ᾿υϑιϊ Δοοορ δ Ὁ }]6. 

25. Ῥγαίογουπια ὈγΌΟ 6114 ἀο]οίυγ ἱπηρίυδ, ιδῖ:}8 διιίΐίοηα 
ἀ6 0] 8 Π8 βδΙνίυν ἰΏ δεθου]υη1. 

46. δίουϊ υνὰ δοοῦθα ἀδη 8 ποχἰὰ οἱ (υ}ὺ8 ΟΟὐ}}8, δἷς 
ἱπίαυϊῖα 8 618 φυὶ υἱυηίιΓ 68. 

27. Τίωιος Ποπιὶηὶ δ ἱῖ ἀΐθ8, δῃηὶ δυΐθπι ἱμηρίογι:ν τα ΐ- 
ὨυΘΏΓΕΓ. 

28. [πηππογϑίυΓ [0813 [60 ἘΠ{|8, ΘΡ6Β δυιίοτα ἱπιρίοτγυστι ρογὶί. 

429. Μυῃί(ο 580! {π|οὸῦ Ῥοιιίηὶ, ΘΟ τ ἴο δα ΘΙ ομθ- 
τδη(θυ8 πη]8. 

30. Φυδίιι5 ἰὼ βδρο πὶ ποὴ ὨυΐΔΟΌΪ,, ἱπηρὶ! δυΐθιι ΠὨΟῺ 

Πα ἰδθυπί ἰοΥΥδ Ώ. 
3(. Ο5 ᾿υϑι1 ἀδε.1( βαρ οηιΐᾶπι, Πρ διυιΐίδαι ἰδ. 

ρου. 
32. 1,δθΐα γἱγογυτῃ ͵δίογυγα ἀθδι} }ἸΔπηὶ ργαιδ8, 08 δυΐθῃλ 

ἐπιρίογυϊῃ ρογυογιῖ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙ, 

1. δίαίοτας ἀοίϊοβϑο δου ηδῆο οὐγὰπὶ Ὠοιηΐπο, ρομάμ8 
δαΐδηλ ᾿υϑίι δοοορίυμ αἱ, 

2. Οὐυοουμηαπ ἱπίγανογί! οοηίυτ16}18,, “Πὰς οἱ ἱπποηλίηἷδ : 

08 δυΐσδηῃ ἰυπλ  ἰατὰ πιρα ἰδίαι βαρ εηί Δη}. 
3. Μοτγίθηβ [805 γοϊααϊξ ρα ηἰ οηςπι, [Δ0}118 δυΐοπ) δὲ 

οἴ Ἰυουημᾶυϑ ἱῃμηρίογαηι ἰηἰογὶ 15. 

5. Φυβι[{ἰὰ ἱπιπιδουϊαία ἀἰγίσὶί νἱᾶ8, ἰτηρίοἰδ8 δυΐθῃ ἰῃ- 

οἰάϊι ἰη ᾿π) 5 {{Π|4Π|. 
ὃ. 7Τυδεἰ{1ὰ γίγογαμα τϑοϊογυτῃ ᾿ἰθοσγαΐ ὁ08, δ δυΐδῃμ ρ6ῖ- 

ἀϊιϊοηδ σἀρίυπίυγ ἱπί αι]. 
7. Μοεγίυο Υἱζὸ }ιυβίο ἤθη ρογὶΐ 5ρ68, βίογίδιϊο δυίοιη ἰΠ]- 

Ρίογυμι ρογῖΐ. 

8. Ῥονγίοοίο τοοίϊογοτα αἀἰγίροίϊ 608, οἱ βαρρ᾽ δηίδίίο ργενασί- 
οδηίίιπι ροῦν δία ἐ {Π105. 

4. Νοη ρεοάογαηί βυμπίδηιϊξ ἰῃ ἀΐθ (γοτίβ, εἱ }δι{{|ἃ 11 06- 

γΑὶϊ ἃ πηοτίο. Μογίθηϑ [υβίυδ το! χυϊί ρα ηἰ επί ἀγα : (Δο}}}8 ἂὰ- 
οι δι οἱ ̓ πουσηᾶυδ ἱμωρίογυπι ἰηἰοτ ἰα. 

14. 
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9. Δίκαιος ἐχ θήρας ἐκδύνει, ἀντ᾽ αὐτοῦ δὲ παραδί- 3 8. )υθίυβ 6 ὀδρίπιτα δχίξ, ργῸ 60 δυΐεπι ἐγϑάϊίαν ἱπυρίυδ. 

δοται ὃ ἀσεθής. 
ο. Ἔν στόματι ἀσεθῶν παγὶς πολίταις, 

δικαίων εὔοδος. 
(ἢ) το. Ἔν ἀγαθοῖς 

μασι δὲ ἀσεθῶν κατεσχάφη. 
ι4. Μυχτηρίζει πολίτας ἐνδεὴς φρενῶν, ἀνὴρ δὲ φρό- 

γιμος ἡσυχίαν ἄγει. ! 

ι3. Ἀνὴρδίγλωσσος ἀποκαλύπτει βουλὰς ἐν συνεδρίῳ, 

πιστὸς δὲ πνοῇ χρύπτει πράγματα. 

ι4. Οἷς μὴ ὅπάρχει χυδέρνησις, πίπτουσιν ὥςπερ 

φύλλα: σωτηρία δὲ ὑπάρχει ἐν πολλῇ βουλῇ. 

15. Πονηρὸς χαχοποιεῖ ὅταν συμμίξη δικαίῳ, μισεῖ 

δὲ ἦχον ἀσφαλείας... 
16. Γυνὴ εὐχάριστος 

ἀτιμίας γυνὴ μισοῦσα δίχαια. Πλούτου ὀχνηρο 

γίνονται, οἱ δὲ ἀνδρεῖοι ἐρείδονται πλούτῳ. 

17. ΤΊ ψυχῇ αὐτοῦ ἀγαθὸν ποιεῖ ἀνὴρ ἐλεήμων, ἐξολ- 

λύει δὲ αὐτοῦ σῶμα ὃ ἀνελεήμων. 

18. Ἀσεδὴς ποιεῖ ἔργα ἄδικα, σπέρμα δὲ δικαίων 

μισθὸς ἀληθείας. 

19. Υἱὸς δίκαιος γεννᾶται εἰς ζωὴν, 

θοῦς εἰς θάνατον. 

“0. Βδέλυγμα Κυρίῳ διεστραμμέναι δδοὶ, προςδεχτοὶ 

δὲ αὐτῷ πάντες ἄμωμοι ἐν ταῖς ὅδοις αὐτῶν. 

ΠΣ χερὶ χεῖρας ἐμθαλὼν ἀδίκως οὐχ ἀτιμώρητος 

ἔσται, ὃ δὲ σπείρων δικαιοσύνην λήψεται μισθὸν πιστόν. 

2). Ὥςπερ ἐνώτιον ἐν δινὶ ὑὸς, οὕτως γυναιχὶ χαχό- 

φρονι κάλλος. 
43, Ἐπιθυμία δικαίων πᾶσα ἀγαθὴ, ἐλπὶς δὲ ἀσεδῶν 

ἀπολεῖται. 

“4. Εἰσὶν οἱ τὰ ἴδια σπείροντες πλείονα ποιοῦσιν, εἰσὶ 

δὲ χαὶ οἷ συνάγοντες ἐλαττονοῦνται. 

25. ψυχὴ εὐλογουμένη πᾶσα ἁπλῇ, ἀνὴρ δὲ θυμώ- 

δὴης οὐχ εὐσχήμων. 
46. Ὁ συνέχων σῖτον δπολείποιτο αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν. 

εὐλογία δὲ εἷς κεφαλὴν τοῦ μεταδιδόντος. 

47. Τεχταινόμενος ἀγαθὰ ζητεῖ λϑον ἀγαθὴν, ἐχζη- 

τοῦντα δὲ καχὰ καταλήψεται αὐτόν. 

48. Ὃ πεποιθὼς ἐπὶ πλούτῳ οὗτος πεσεῖται, ὃ δὲ 

ἀντιλαμβανόμενος διχαίων οὗτος ἀνατελεῖ. 

0. Ὁ μὴ ἀν τὰ τὰ τὰ τ τῷ ἑαυτοῦ οἴκῳ χληρο- 

νομήσει ἄνεμον, δουλεύσει δὲ ἄφρων φρονίμῳ. 

0. Ἐχ χαρποῦ δικαιοσύνης φύεται δένδρον ζωῆς" 

ἀφαιροῦνται δὲ ἄωροι ψυχαὶ παρανόμων. 

41. Εἰ ὁ μὲν δίκαιος μόλις σώζεται, ὃ ἀσεθδὴς χαὶ 

ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται; . 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18Ἀ΄. 

ι. Ὃ ἀγαπῶν παιδείαν ἀγαπᾷ αἴσθησιν" ὃ δὲ μισῶν 

ἐλέγχους, ἄφρων. 

4. Κρείσσων ὁ εὑρὼν χάριν παρὰ Κυρίῳ, ἀνὴρ δὲ 

3. Οὐ κατορθώσει ἄνθρωπος ἐξ ἀνόμου, αἱ δὲ ῥίζαι 
παράνομος παρασιωπηθήσεται. 

τῶν δικαίων οὐχ ἐξαρθήσονται. 

αἴσθησις δὲ 

ἐγείρει ἀνδρὶ δόξαν, θρόνος δὲ 
ἐνδεεῖς 

διωγμὸς δὲ ἀσε- 

(ἢ το. Ἐν ἀγαθοῖς δικαίων χατώρθωσεν πόλις, χαὶ ἐν ἀπω- 

λείᾳ ἀσεθῶν ἀγαλλίαμα. 
ι1. Ἐν εὐλογίᾳ εὐθείων 

δῶν κατεσχάφη. (4161. 
ὑψωθήσεται πόλις" στόμασιν δὲ ἀσε- 

β 

ἑ 

9. ἴῃ οἵα ἱπηρ ογΌτα Ἰδ4ι 608 οἰ ἱ θυ.5,, 56ΏΒ118 δυΐίδι }.510- 

Σ , ΤΣ ΡΓΟΒΡΘΓΟ ΡΓοσθάθῃϑ. 
δικαίων κατώρθωσε πόλις, στό- ᾿ 10. Ιῃ Ὀοπὶβ ᾿υδίογυπι ὈΘ6Π6 86 βαδδὶί εἰν" 88, ογα δυΐίθηι 

ἱρίογιηι ἀδτυΐδ 6βῖ. 
12. ϑυϊθβδηηδῖ οἶγ68 ἱπάϊβθηβ οογάθ, Υἱγ δυΐδιη γι θῃ8 

δἰἰδηϊίυπ ἀπο}. 
13. Ὑὶν δι συΐβ τουδὶ ΘΟἢΒ.} 18 ἰῃ ὁοηϑόβϑιι, [6}15 δὺ- 

(6 βρί γι ἃ Δυϑοοῃαϊῖ Γ68. 
4. Ουΐδυδβ ποι ὁδί φυθογηδίϊο, οδάυηί ἰδηιυδπ) [0] 18 : 

Β8 108 διιίατη 6δῖ ἰῃ πη} 10 ΟΟὨ 5110. 
15. Μαϊυβ πιδιοίδοϊ( οὐπὶ οομμηϊδίυ8 ἕμιογὶ( ᾽υϑῖο, οὐ 

διυίοτη βοηυ δδουγ (Δι18. 

16. Μυ]ΐοῖ ργαϊοβδ διιβοὶίδὶ υῖγο ρογίδῃ, {ΠΡο]}8 δυο Πὶ 

ἱσποιηίηἶοο πη δῦ οὐἀΐο Δ ῃθη5 818. Ὠἰν ἰᾶγυπὰ ρΡἰσι πυπΐ 

ἱμαϊρὶ, (ογίδϑ δυίοῃι ηἰζυπίιν ἀὐν! 18. 
17. Απἰπηδο 5.8" θοημπι [Δοἱξ Υἷγ Πλ ϑουίοοῦγϑ, ρογαϊ δυο πὶ 

δυῦμ ἱρ5᾽0}8 ΘΟΓΡυΒ ἰτηη βογίοοῦ δ. : 

18. πιρὶιι6 [λεῖἑ ορογὰ ἰηὐυϑία, δοιθθη δυίοπι }ιδίογυ 

ΠΟΓ068 γογ (8. 
19. ΕΠ 5 Ἰυδίαβ ρὶρηίίυν δὰ Υἱΐδι, ρογβϑουϊίο δυίδηι ἰην- 

ὈΪὶ δὰ πιυγίοηι. 
40. ΑΡοπιϊπαίίο Ποπηῖμο ΡΟγύ τβ88 Υἱδὸ, δοοθρὶ! δυίθῃι οἱ 

ΟΠΏ65 ἱπηπιδου δι! ἴῃ Υἱΐβ 808. 
41. Μϑῃι τδη08 ἰπ᾿ϊεΐο 8 ἰη)υδῖ6 ΟΠ ἱπηρυπ 5 ΘΓ, φυὶ 

᾿δυΐομι δοιἰπαὶ [ι5{{{|1Δπ| δοορίοί ἠϊεγοθάοπι ΠάθΙοΠι. 
43. δἰουΐ ἰηδυτγὶβ ἰὴ πᾶγίθ8 ρογόδ', βίο ῃγα!θγὶ ἢ)8]6 ργα- 

ἀοηιὶ ρυ]οιγίυἄο. 
23. Ἀοδίἀογίαηι υϑίογαϊη οὔλπα ὈΟΠΌΠι, 8068 δ} 160} ἰη)- 

Ρίογυπι ρογϊ. 
24. δυηΐ φαὶ ρτγοργίδ Βϑιῃϊπαπίοβ ρίυγα ἴδοίυπί, δυηὶ δὰ- 

ἰδ οἱ χιὶ σοηργορδηῖθ8 ΠπιϊηιυηΐιΓ. 

25. Αηΐμλᾶ Ὀοηοάϊοίΐδ οπμηΐδ βἰπιρίοχ, Υἦγ δυίθηι Δ ΠΊ05118 

ἰΠοΠΘϑῖι5 δϑῖ. 

46. Οαἱ οοπίποί ἔγυπιοηίαπι τοἸπαυδῖ ᾿Πυἃ πδί ΟΠ θι5 : 

μοησάϊοιίο δυΐοῃι ἰῃ 6᾽8 οδρί(6 φυὶ οοπιπηπηϊοδί. 

47. Ἑδργίοδηβ Ὀοηδ αυφτὶϊ σγαιίδηι θοηδηι, Ἐχ αυ Γοηΐο πὶ 

δυΐδιῃ πιδὶὰ οοπιργοϊοπάρηίΐ ουπι. 

48. Εἰάδηβ ἰῃ ἀἰνἐεἰ8. Ἰο οδάεοῖ, φαΐ δι ΐθηι ἱη] Γαΐ 70.518 

φογιηἰηδῃϊί. 

29. Ουἱ ποὴ οοηγοιβαῖυγ ἀομνὶ 8.85 μρογοα Δ} 1 νοηΐυπι, 

βογνϊοὶ δυΐδηι ἱπιργιάθηβ ργυάρηϊ. 

30. 6 (τυεία ἠυδειία» ἠδδοίτυΓ ἀγροῦ Υἱίδο : δυίογυπίυῦ 

δυίΐοῃ ἰηἰοῃραϑιϊν86 δηϊπη8 ἰΠ] ΔΠΟΤΌΤΩ. 

31. δὶ ἡυδίυδ φυίάθῃι Υἱχ βδϊγδίιιγ, ἰπιρίυ8 οἱ ρϑούδίογ 

υδὶ ραγοῦθυηί" 

ΟΑΡῸΤ ΧΙ. 

ι. Ουἱ ἀἰϊ!!ρὶι ἀϊβοὶ ρ ΐπατι αἰ ϑοαϑατ : αϊ δυΐδαι οὐϊὶ 

ἱπογοραίίομοβ, ἰῃϑ ρίθΏ 8. 

ἃ. ΜοΙϊον φυΐ ἱαυθηϊ ργδίϊδπη ἃ Πογηΐηο, Υἱγ δυΐθπὶ ἰηϊ- 

4υυβ ἱΔορ ιίυΓ. 

8. Νοὴ ῥγοβρογδί(υγ Βοῖο ΟΧχ ἰηίαιο,, τδάϊοθ8 δυίαπ) }υ- 

βἰοσαμα ΠΟῚ δυίογοηΐυγ. 

10. [0 Ὀοπίβ υϑίογυη ὈΘΏΘ 56 Βεδοῖ! οἰν δϑ, οἵ ἴῃ Ῥεγὰϊ- 

(ἰοηο ἰπηρίοτυπι ἀχϑυ! δίϊο. ; 

11. [ω Ὀοηοαϊοϊίοης τοοϊοταπι Ἔχ δἰ ἰδία οἰ δα : ΟΓῈ δυίοιῃ 

ἐορίοτυσι ἀἰρυΐδ εϑῖ. 
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4. Γυνὴ ἀνδρεία, στέφανος τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς" ὥςπερ δὲ 
ἐν ξύλῳ σχώληξ, οὕτως ἄνδρα ἀπόλλυσι γυνὴ χαχο- 
ποιός. 

5. Λογισμοὶ δικαίων χρίματα,, χυδερνῶσι δὲ ἀσεδεῖς 
δόλους. 

6. Λόγοι ἀσεδῶν δόλιοι, στόμα δὲ ὀρθῶν ῥύσεται 
αὐτούς. 

η. Οὗ ἐὰν στραφῇ ὁ ἀσεδὴς ἀφανίζεται, οἴχοι δὲ δι- 
χαίων παραμένουσι. : 

8. Στόμα συνετοῦ ἐγχωμιάζεται ὑπὸ ἀνδρὸς, νωθρο- 
χάρδιος δὲ μυχτηρίζεται. 

9. Κρείσσων ἀνὴρ ἐν ἀτιμία δουλεύων ἑαυτῷ, ἣ 
τιμὴν ἑαυτῷ περιτιθεὶς καὶ Ἡρόδοτος μενος ἄρτου. 

10. Δίκαιος οἰχτείρει ψυχὰς χτηνῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ 
σπλάγχνα τῶν ἀσεθῶν ἀνελεήμονα. 

1. Ὃ ἐργαζόμενος τὴν ἑαυτοῦ γῆν ἐμπλησθήσεται 
ἄρτων, οἱ δὲ διώχοντες μάταια ἐνδεεῖς φρενῶν. Ὅς 
ἐστιν ἡδὺς ἐν οἴνων διατριδαῖς, ἐν τοῖς ἑαυτοῦ ὀχυρώ- 
ψασι χαταλείψει ἀτιμίαν. 

1. ᾿Επιθυμίαι ἀσεδῶν χαχαὶ, αἵ δὲ ῥίζαι τῶν εὖσε- 
δῶν ἐν ὀχυρώμασι. 

13. Δι ἁμαρτίαν χειλέων ἐμπίπτει εἰς παγίδας ἅμαρ- 
τωλὸς, ἐχφεύγει δὲ ἐξ αὐτῶν δίχαιος. Ὁ εὐ λεῖα 
ἐλεηθήσεται, ὁ δὲ συναντῶν ἐν πύλαις ἐχθλίψει ψυχάς. 

14. Ἀπὸ χαρπῶν στόματος ψυχὴ ἀνδρὸς πλησθήσεται 
ἀγαθῶν, ἀνταπόδομα δὲ χειλέων αὐτοῦ δοθήσεται αὐτῷ" 

16. Ὁ δοὶ ἀφρόνων ὀρθαὶ ἐνώπιον αὐτῶν, εἰςαχούει δὲ 
συμδουλίας σοφός. 

16. Ἄφρων αὐθημερὸν ἐξαγγέλλει ὀργὴν αὐτοῦ, χρύ- 
'πτει δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀτιμίαν ἀνὴρ πανοῦργος. 

17. ᾿Επιδειχνυμένην πίστιν ἀπαγγέλλει δίχαιος, ὁ δὲ 
μάρτυς τῶν ἀδίχων δόλιος. 

18. Εἰσὶν οἷ λέγοντες τιτρώσχουσι, μάχαιραι" γλῶς- 
σαι δὲ σοφῶν ἰῶνται. 

10. Χείλη ἀληθινὰ χατορθοῖ μαρτυρίαν, μάρτυς δὲ 
ταχὺς γλῶσσαν ἔχει ἄδικον. 

40. Δόλος ἐν καρδία τεχταινομένου χαχὰ, οἵ δὲ βου- 
λόμενοι εἰρήνην εὐφρανθήσονται. 

21. Οὐχ ἀρέσει τῷ δικαίῳ οὐδὲν ἄδικον, οἱ δὲ ἀσε- 
δεῖς πλησθήσονται χαχῶν. 

42. Βδέλυγμα Κυρίῳ χείλη ψευδῆ, ὁ δὲ ποιῶν πί- 
στεις δεχτὸς παρ᾽ αὐτῷ. 

23. Ἀνὴρ συνετὸς θρόνος αἰσθήσεως, καρδία δὲ ἀφρό- 
νων συναντήσεται ἀραῖς. 

24. Χεὶρ ἐκλεχτῶν χρατήσει εὐχερῶς, δόλιοι δὲ ἔσον-- 
ται ἐν προνομῇ. 

36. Φούερὸς λόγος χαρδίαν ταράσσει ἀνδρὸς δικαίου, 
ἀγγελία δὲ ἀγαθὴ εὐφραίνει αὐτόν. 

46. ᾿Επιγνώμων δίκαιος ἑαυτοῦ φίλος ἔσται, ἁμαρ- 
τάνοντας δὲ χαταδιώξεται χαχὰ, ἣ ὃ ὁδὸς τῶν ἀσεδῶν 
πλανήσει αὐτούς. 

271. Οὐχ ἐπιτεύξεται δόλιος θήρας, χτῆμα δὲ τίμιον 
ἀνὴρ καθαρός. 

28. Ἔν ὁδοῖς διχαιοσύνης ζωὴ, δδοὶ δὲ μνησιχάχων 
εἰς θάνατον. 

ΚΕΦΑΔΑΙΟΝ Γ΄. 

ι. Υἱὸς πανοῦργος ὑπήχοος πατρὶ, υἱὸς δὲ ἀνήχοος 
ἐν ἀπωλεία. 

213 

4. Μυϊίον ἰογιἷβ,, ΘΟγΟη8 Υἱγὸ δυο : δἰοιϊ δυίετη ἰμ ᾿ἴσηο 
ὙΘΓΠΪβ, δῖ6 Υἱγυπι ἀἰϑρογαϊξ 0] 6 πηδ]οἤοσδ. 

ὅ. Οορ δἰ οη68 ᾿υδίογθτηῃ οἷα, συ Ρογηδηΐ δυίθη ἱπηρί! 
ἄ0]ο8. 

6. Ὑογθα ἱτηριογαιη ἀοϊοβᾶ, οὁ8 δυΐοπι γοοίογυμ Πἰρογα υἱέ 
608. 

7. Ουοοσυμηᾳθθ 860 γογίοτὶὶ ἱπηρὶυ8 ἀα] οι, ἀοιηυβ δυΐδηι 
᾿υδίογυμι ρουτηδηρηΐ. Ξ 

8. Ο8 ἰμ(ο  κοηιἰ8 Ἰδυἀδίαυγ ἃ Υἱγο, βοοοῦβ δυΐοθιῃ βυ 8ϑη- 
Ὠδίυγ. 

9. ΜΕΙΙον Υἱγ ἰι Υἱ δία βογυΐθηβ δἰ, ᾳφαδηι ποπόγθηι δ οἱ 
αἰγου ΠΡΟΏΘῺΒ αἱ ΟΡ 8 Ρ8Π6. 

10. Ζυδῖ!!)8. τ ἸΒογαίυῦ δηϊπη8 ᾿Ππηδηϊογι διυογιηι, Υἱ- 
ϑοδγᾶ δυϊθη ἱπηρί γι ἱπηη)ιϑογοοταϊΐδ. 

11. Ουἱ ορογαῖίυγ 8υδη) ἴογγαπι γορ οἱ αγ Ρδηΐθιι8, αυὶ 
διιίΐδι δοαυυηίυῦ ναγίδ ἰηαϊσομῖδθ οογάθ. Ουἱ 68. ᾿μοιπάυ5 
ἰῃ ΥἱΠΟΓΌΠ, ΟΟΠΥ ΓΒΔ οἰ υ8, ἰῃ δυΐβ ηυη  ἰοηΐθυ5 γεϊηχαεί 
ἱφηοπηἑηΐδη,. 

12. Ουρί ἀἰαἴο8 ἱπηρίογυ τ Ὠ18185, γϑδάϊοαβ δυΐδιη ρίογυπι 
ἴῃ τυ} ]οὨἶθι18. 

18. Ῥγορῖίδν ρϑοσδίι τη ἰδ θίογῃπ ἰποὶα ἰῃ ἸΔη 608 ρΘοΟλ- 
ἴον, οἴϊυρ!! δυίδιη ὁχ οἷδ ᾿υδυ8. Ουἱ νἱά οἱ ἰδ να πκἰβογοογάϊα 
ἀΐξηυϑ Βαροθίίυν, φαΐ δυΐδπι οοουγτὶΐ ἴῃ ρογιϊδ γθχδοϊ! δηΐ- 
[188. 

14. δ (γυοίδ8 οτἶβ. δηἰπιδ Υἱγί προ ἐὰν Βοηΐδ, οἵ Γ6- 
ἰγἰ δυ[ο ἸΔϊογαπὶ οἦι8 ἀδοϊτυγ οἱ. 

15. Υἱω ἰηδὶρίοηίυηι Γοοῖδ οογᾶπι ἱρϑἰ8, ὀχδιυᾶϊξ δυΐοπι 
ΟΟΏ 5,118 βαρίθηδ. 

16. πιρτυάδηϑ ὀδάδη ἀΐθ οηυηῖίδι ἰγᾶπι βυδηι, Δ 8οοηά 
δυΐοι ἱπῃοῃογαίοηθηι Υἱν δϑίυ 8, ᾿ 

17. ῬΙδηδπλ ἤάθπι δπηυηίαὶ ἰυδίι8, ἰ65[}8 δυίοι ἰη]ι- 
βίου ἀο]οδυ8. 

18. βυηΐί φυὶ ἀϊσοηίο8 γυϊηογδηΐ, ΘΏ868 : ̓ίηρυξο δυΐοπη 8ὰἃ- 
Ρἱοηΐυπ) 88Δηδηΐ. 

19. 1,δ δ γογδοίδ ἀἰγίζυηί ἰ6ϑἰποηΐυπι, (6818 δυίΐίδη οἷ- 
[8 Ἰἰησυδηι Ἰδροί ἰπ] υϑ.8 1}. 

40. Βοΐυϑ ἴῃ οογάα (ΔΟγίοδπ 8 π)818, χυΐ δυΐίοπι υοϊυηὶ 
Ρδοοιὰ ἰδ υπηίυν, 

21. ΝΟ ΡΙδοοῦ ᾿υδῖο φυίοχηδηιχ ἰηἰυβίππι, ἱπιρὶΐ δυΐδη) 
ἐμ ρδυηίυγ πι8 118. 

22. ΑὈοιηΐπαῖίο Ποηλίηο ἰδυῖα πηοπάδοίδ, φυὶ δυΐοῃ (δεὶϊ 
βιά68 δοοορίιιβ δρυὰ οὐ. 

43. Υἱν ἰπ(6 1} 568 {ΠΡΟΠῸΒ Β6Ώ80.8, ΟΟΥΓ δυΐοηλ ἰηδίρίαῃ- 
ἴση Οοουγτοί ΘΧβοο ΓΑ [ΟΠ θ8. 

24, Μδηῃυ8 οἰοοίογιπι ἀομηἰηδοίίυν ἰδοΐϊα, ἀο]οϑί δυΐοιη 
Θγυηΐ ἰη αἰγορ ΟΠ Θ,. 

45. ΤΟΥ ἢ86 5ΟΓΠΟ ΟΟΓ ζυτθαὶ υἱγὶ ἰυδίϊ, ἡυπεϊδίϊο δυ- 
ἰοχ Ὀοη8 ᾿ἰ:ἰἰΠοδί ΘΌΠ], 

46. ΟΟΚΗΪΟΥ ᾿υδίυβ 80] ἐρ8᾽ 8 διηΐοιιβ ογὶξ, 608 δυΐδηι αὶ 
ρῬοοοδηΐ ρμογβοηυθηϊγ Πη8]8, οἱ Υἱὰ ἱτηρίογυπη βοάιϊιοδὶ 608. 

27. ΝΟὴ ΘΟηβοηυοίαΓ ἀ0]080.3 γὙϑηδίϊοηθϑ, ροβϑοϑϑο δυίΐοιη 
Ργθίοβδ νἱγ υηάι8. 

28. Τὴ Υἱἷδ [.8{{π| υἱΐδ,, υἱδ δυΐδη) Θογ Δ χαὶΐ Πηδηγογος 
δπηὶ ᾿π) υγίΔΓῸ ΠῚ ἰῃ τογίο. 

ΟΑΡΌΤ ΧΠΙ. 

1. Εἰ 8 δοίυίι5 οροάΐοηδ μδίγί, 6118 δυΐοπ ἱποδοαΐθῃ 9 
ἰῃ μογα ἰοῃ6. 
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ἃ. Ἀπὸ χαρπῶν δικαιοσύνης φάγεται ἀγαθὸς, ψυ- 
χαὶ δὲ παρανόμων ὀλοῦνται ἄωροι. 

8. Ὃς φυλάσσει τὸ ἑαυτοῦ στόμα τηρεῖ τὴν ἑαυτοῦ 
ψυχὴν, ὁ δὲ προπετὴς χείλεσιν πτοήσει ἑαυτόν. 

4, Ἐν ἐπιθυμίαις ἐστὶ πᾶς ἀεργὸς, χεῖρες δὲ ἀν- 
δρείων ἐν ἐπιμελείᾳ. 

δ. Λόγον ἄδικον μισεῖ δίκαιος, ἀσεδὴς δὲ αἰσχύνε- 
ταιΐ, χαὶ οὐχ ἕξει παῤῥησίαν. (ἢ 

η. Εἰσὶν οἱ πλουτίζοντες ἑαυτοὺς μηδὲν ἔχοντες, 
καὶ εἰσὶν οἱ ταπεινοῦντες ἑαυτοὺς ἐν πολλῷ πλούτῳ. 

8. Λύτρον ἀνδρὸς ψυχῆς ὁ ἴδιος πλοῦτος, πτωχὸς 
δὲ οὐχ ὑφίσταται ἀπειλήν. 

9. Φῶς δικαίοις διαπαντὸς, φῶς δὲ ἀσεθῶν σόδέννυ - 
ται. ΨΨυχαὶ δόλιαι πλανῶνται ἐν ἁμαρτίαις, δίκαιοι δὲ 
οἰχτείρουσι χαὶ ἐλεοῦσι. 

10. Καχὸς μεθ᾽ ὕδρεως πράσσει χαχὰ, οἱ δὲ ἑαυτῶν 
ἐπιγνώμονες σοφοί. 

τι. Ὕπαρξις ἐπισπουδαζομένη μετὰ ἀνομίας ἐλάσ-- 
σων γίνεται, ὃ δὲ συνάγων ἑαυτῷ μετ᾽ εὐσεδείας πλη- 
θυνθήσεται. Δίχαιος οἰχτείρει χαὶ χιχρᾷ. 

15. Κρείσσων ἐνα χόμενος βοηθῶν τον τοῦ ἐπαγ- 
γελλομένου καὶ εἰς ἐλπίδα ἄγοντος - δένδρον γὰρ ζωῆς 
ἐπιθυμία ἀγαθή. 

13. Ὃς χαταφρονεῖ πράγματος, χαταφρονηθήσεται 
ὅπ᾽ αὐτοῦ: ὁ δὲ φοδούμενος ἐντολὴν, ἐς ὑγιαίνει. 
Υἱῷ δολίῳ οὐδὲν ἔλθ ἀγαθὸν, οἰκέτη δὲ σοφῷ εὔοδοι 
ἔσονται πράξεις, χαὶ χατευθυνθήσεται ἡ δδὸς αὐτοῦ. 

14. Νόμος σοφοῦ πηγὴ ζωῆς, ὁ δὲ ἄνους ὑπὸ παγί- 
δος θανεῖται. 

15. Σύνεσις ἀγαθὴ δίδωσι χάριν, τὸ δὲ γνῶναι νό--᾿ 
μὸν διανοίας ἐστὶν ἀγαθῆς, ὁδοὶ δὲ χαταφρονούντων 
ἐν ἀπωλείᾳ. 

16. Πᾶς πανοῦργος πράσσει μετὰ γνώσεως, ὃ δὲ 
ἄφρων ἐξεπέτασεν ἑαυτοῦ χαχίαν. 

17. Βασιλεὺς θρασὺς ἐμπεσεῖται εἰς χαχὰ, ἄγγελος 
δὲ σοφὸς δύσεται αὐτόν. 

18. Πενίαν χαὶ ἀτιμίαν ἀφαιρεῖται παιδεία, δ᾽ δὲ 
φυλάσσων ἐλέγχους δοξασθήσεται. 

19. ᾿Επιθυμίαι εὐσεόῶν ἡδύνουσι ψυχὴν, ἔργα δὲ 
ἀσεύῶν μαχρὰν ἀπὸ γνώσεως. 

20. Συμπορευόμενος σοφοῖς σοφὸς ἔση, ὃ δὲ συμπο- 
ρευόμενος ἄφροσι γνωσθήσεται. 

αι. Ἁμαρτάνοντας καταδιώξεται χαχὰ, τοὺς δὲ δι- 
χαίους καταλήψεται ἀγαθά. 

48. Ἀγαθὸς ἀνὴρ χληρονομήσει υἱοὺς υἱῶν, θησαυ- 
οἴζεται δὲ δικαίοις πλοῦτος ἀσεδῶν. 

28. Δίκχαιοι ποιήσουσιν ἐν πλούτῳ ἔτη πολλὰ, ἄδιχοι 
δὲ ἀπολοῦνται συντόμως. 

44. Ὃς φείδεται τῆς βαχτηρίας, μισεῖ τὸν υἱὸν 
αὐτοῦ" ὃ δὲ ἀγαπῶν, ἐπιμελῶς παιδεύει. 

26. Δίκαιος ἔσθων ἐμπιπλᾷ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, ψυχαὶ 
δὲ ἀσεθῶν ἐνδεεῖς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ΄. 

1. Σοφαὶ γυναῖχες ῳχοδόμησαν οἴχους, ἣ δὲ ἄφρων 
χατέσχαψε ταῖς χερσὶν αὐτῆς. 

(5) 6. Δικαιοσύνη φυλάσσει ἀκάχους ὁδῷ" τοὺς δὲ ἀσεθεῖς 
φαύλους ποιεῖ ἁμαρτία. (Αἰ61.} ᾿ 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. Κεφ. 1Δ΄. 

2. 6 [γυοιθῃ}8 ᾿υ801{1286 οομῃηοᾶοί Βοηθ8, δηΐμηδο δυ ΐϊθῃ 
ἰηἰχυογιπι ρογθυηι! ᾿ἸπηπλδίαΓδο. 

3. Οὐἱ ουϑίοα!ἑ δυπ) 058 ϑ86γυαῖ βδπι) δηϊπηδη), οἱ χυὶ 
(οι γαγί 8 οϑὶ Δ 115 [Θγγο ὈΪ  βοί ρβιη,. 

ά, Τὴ ἀδϑἰ ἀθγ1 18. 681 ΟΠ. 8 Οἰΐο80.8, τηδπι8 δυίοχῃ ἰογίϊυπ 
ἴῃ βοαυ δίθ. 

5, Ὑογθυμ ἰηὐϑἴυ πη οὐἱΐ ᾿δίαΒ, ἱπηρὶ8 δυίΐοτῃμ οοηΐυη. 
ἀϊυγ, οἱ πο ΠαΡΘΌΙ Προ υδίθιῃ Ἰοχιοηάὶ. 

7. δυηΐ αυΐ ἀϊδηΐ 88 πἰ] Πα Ραηΐ65, οἱ δυηὶ φυὶ ᾿υπ}Πᾶπὶ 
88 ἰῃ τ}1}}{15 αἰ ν} 115. 

8. Ἀοἀοημρίϊο υἱγὶ ργοργίδ αἰ ν 85, ἱπο0 8 δυΐδη ὨΟῺ 5118- 
(ἰη6ἱ ΘΟΠ Δ [ΪΟΠ ΘΠ. 

9. 1χ υδιἰ6 ρεγροίμο, ἰἴὰχ δυίθῃχ ἱπηρίογυπι οχϑίίησυ ϊ- 
ἴυγ. Αἰ πη: ἀοἰοβδα οττδηΐ ἰῃ ρϑοοδίβ, [151] δυίΐδηι ὨγφΟΓΔΏ- 
ἴυγ οἱ τ βογοηίυγ. 

10. ΜΑΙ ουτ οοηζυτηο δὰ ἀρὶξ τη818, ΄αΐ δυίΐοπῃ 5υΐΐρ80- 
ΤΌΠι ΟΡ ΟΓ65 βδρίθηί68. 

11. δυβείδη( [δδιἰπαίδ οὐπλ ἰπί αι 816 τΐποῦ Νξ, οοῃ- 
Βτορδη8 δυο) 5]0ὲ οὰπὶ Ὠἰοίαία τ} ρου γ. Φυβίι5 τκΐ- 
δογοίυγ οἱ οοιηπηοάδϊί. 

12. ΜΕΙον χυΐ ἱπεὶρὶΐ διυιχ  Πγὶ οογὰθ 60 χυΐ ργογμἰ οἱ 
ἴῃ Βρ6 δάάμυοϊϊ : ΓΌΟΓ δἰ Υἱίϑα ἀδϑί ἀογίαη ὈΟΏ 1}. 

13. ΘΟ ΘΠΊΠΘῊ 8 ΓΟΠλ, σΟη ΘΠ ηΘίΓ Θχ θᾶ : {ἸπΠ|6 98 δι ίοῃη 

τηδηδἀλίαῃη, ἢἷο δᾶηι18 651. ΕἾ] ἀ01080 πυ] πὶ ογὶὶ Ὀομθ ΠῚ, 
(ται]0 δυΐεπι βδρίθηιὶ ργόβρογο ργοσθάθηϊ δοίίοῃαβ, οἱ ἀϊ- 
γἰσοίυγ Υἱᾶ ο}118. 

14, Τιοχ δϑρίθη 18 [008 Υἱίδθ, ἀδπιθῃϑ δυΐδηι δὺ ἰᾶψυθὸ 
τλοΓί ΘΓ. 

15. 1η|6]Π]6οἴυ8 ΒΟΠῸ8 ἀαί σταί ἰδῆ, ἤοβόδγα δι ΐθῃ ἰοβ6η1 -- 
ΤΩΘΉ[18 6δῖ θοηῶ, Υἱδὰ δυΐδπι ΘΟ οπγηθηί τ ἰῃ ρογαϊ ἰ0ῃ6. 

16. Οπληΐβ ἃϑίυυ8 ἀρὶ! ουπὶ δοϊοηιία, ἰηπρίθη5 δυΐοπ) 
ΘΥρδηάϊὶ δυᾶπ) ΠΘΧΟΪ ἴδπΠι. 

17. Ἀδχ δυάδχ μοὶ ἰη π|ᾶ]8, ἡυη(ἰὰ8 δυΐοπ) βδρίθη8 ]ΐ- 
Βογδθῖ θυ}. 

18. Ραιρεογίδίοηι οἱ ἱχηοπηΐδπλ δυΐογὶ ἀἰ5ε ρ᾽ πδ, χυὶ 
δυίοηι ουδίοα ! ἱπογοραῖίοηθβ ρον δ Ὀϊ Γ. 

19. Βεϑβίἀογία πἰογυπὶ ἀοϊοοἰδηϊ δηϊπ)8Π), ΟΡΟΓᾶ 81:61 
πηρί γα Ιοησ6 ἃ δου θη ἃ. : 

20. ΑΠΠθυ]Δη8 ΟἰΠὶ δ ΘΠ118ι18 ΒΔ Ρ 6 Ώ8Β 6γὶβ, οἱ χυὶ διη- 
Ὀυϊαί οὐπι ἰμ5ρ᾽ ΘΠ .5 ἃσποϑορίαγ. 

21. ΕΟΒ φυΐ ροσοδηΐ ρογβοαυσηίυῦ τη8]8, 5108 δυΐδη) 
ΘΟ ΓΟ οηἀοηί Ὀοπὰ. 

22. ΒΟΗΙΒ Υἱγ φγραϊαγα (δοϊοὶ ἢ] 8 Π]ογατα, {Ποϑδυγὶ- 
ΖΔΏΟΓ Δ0 161} }ι15{15 ΑἸ Π86 ἱπηρίοτιηλ. 

23. Δυκῖ: (Δεϊοηΐ ἰῃ αἰγ 118 δῆηοβ τυ] 08, πη] 51] δυΐδπ) 
Ρεγ δυηΐ ὈΓΟΥΪ. 

24, Ουἱ ρᾶγοῖΐ θαουϊο, οἀϊξ Π] απ βυῖ : φαΐ δυΐοιῃ ἀ}}}- 
εἰῖ, αἰ Πσοηΐογ ουυαϊξ. 

25. Ζυδίιι ΘΟ ΘΏ8 ἱπρ]6ἱ Δηϊ 8Πὶ Βυᾶπ)ι, Δηΐ ΠΡ Διο 
ἱπηρίογυμ οβθιιθο. : 

ΘΑΡΟΤ ΧΙν. 

1. δαρίθηϊόὸ Π} Π]ΘΓ65 ἐραἰπολγυπί ἀοϊηοβ, ἱπιργυάοῃϑβ δι- 
[δηλ ἀδιηο ἃ 6δ8ἱ 8018 τηδηΐθυ8. 

6. Τυ 5 ἰδ ουπίοαϊί ἱπιηοορδηί(685 ἐπ νἱᾶ : ἰπιρίοβ δαΐδηι Ὑ1168 
ἴδοι Ροοοδίυμι. ᾿ 
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3. Ὁ πορευόμενος ὀρθῶς φοθεῖται τὸν Κύριον, ὁ δὲ 
σχολιάζων ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ ἀτιμασθήσεται. 

3. ᾿Εκ στόματος ἀφρόνων βαχτηρία ὕῤρεως, χείλη 
δὲ σοφῶν φυλάσσει αὐτούς. 

«. Οὗ μή εἰσι βόες, φάτναι καθαραί- οὗ δὲ πολλὰ 
γεννήματα, φανερὰ βοὸς ἰσχύς. 

δ. ἐπε ρτὺς πιστὸς οὐ ψεύδεται, ἐχχαίει δὲ ψευδῇ 
μάρτυς ἄδιχος. 

8. Ζητήσεις σοφίαν παρὰ χαχοῖς χαὶ οὐχ εὑρήσεις, 
αἴσθησις δὲ παρὰ φρονίμοις εὐχερής. 

7. Πάντα ἐναντία ἀνδρὶ ἄφρονι, ὅπλα δὲ αἰσθήσεως 
χείλη σοφά. 

8. Σοφία πανούργων ἐπιγνώσεται τὰς ὁδοὺς αὐτῶν, 
ἄνοια δὲ ἀφρόνων ἐν πλάνη). 

9. Οἰχίαι παρανόμων ὀφειλήσουσι χαθαρισμὸν, οἷ- 
χίαι δὲ δικαίων Ῥδ. Ὁ) 

10. Καρδία ἀνδρὸς αἰσθητικὴ, λυπηρὰ ψυχὴ αὐτοῦ, 
ὅταν δὲ εὐφραίνηται οὐχ ἐπιμίγνυται ὕδρει. 

11. Οἰχίαι ἀσεῤῶν ἀφανισθήσονται, σχηναὶ δὲ χα- 
τορθούντων στήσονται. 

12. ἜἜστιν ὁδὸς ἣ δοχεῖ παρὰ ἀνθρώποις ὀρθὴ εἶναι, 
τὰ δὲ τελευταῖα αὐτῆς ἔρχεται εἰς πυθμένα δου. 

13. δν εὐφροσύναις οὐ προςμίγνυται λύπη, τελευ-- 
ταῖα δὲ χαρὰ εἰς πένθος ἔρχεται. 

14. ᾿Γῶν ἑαυτοῦ δὲῶν τὸ ουἡπεϑαὶ θρασυχάρδιος, ἀπὸ 
δὲ τῶν διανοημάτων αὐτοῦ ἀνὴρ ἀγαθός. 

16. Ἄχαχος πιστεύει παντὶ λόγῳ, πανοῦργος δὲ ἔρ- 
χεται εἰς μετάνοιαν. 

16. Σοφὸς φοδηθεὶς ἐξέκλινεν ἀπὸ καχοῦ, ὃ δὲ ἄφρων 
ἑαυτῷ πεποιθὼς μίγνυται ἀνόμῳ. 

17. Ὀξύθυμος πράσσει μετὰ ἀδουλίας, ἀνὴρ δὲ φρό- 
νιμος πολλὰ ὑποφέρει. 

18. Μεριοῦνται ἄφρονες χαχίαν, οἱ δὲ πανοῦργοι χρα- 
τήσουσιν αἰσθήσεως. 

19. ᾿Ολισθήσουσι καχοὶ ἔναντι ἀγαθῶν, καὶ ἀσεθεῖς 
θεραπεύσουσι θύρας δικαίων. 

30. Φίλοι μισήσουσι φίλους πτωχοὺς, φίλοι δὲ πλου- 
σίων πολλοί. 

21. Ὁ ἀτιμάζων πένητας ἁμαρτάνει, ἐλεῶν δὲ πτω- 
χοὺς μακαριστός. 

42. Πλανώμενοι τεχταίνουσι χαχὰ, ἔλεον δὲ χαὶ 
ἀλήθειαν τεχταίνουσιν ἀγαθοί. Οὐχ ἐπίστανται ἔλεον 
καὶ πίστιν τέχτονες χαχῶν, ἐλεημοσύναι δὲ χαὶ πίστεις 
παρὰ τέχτοσιν ἀγαθοῖς. ' 

23, ᾽Εν παντὶ μεριμνῶντι ἔνεστι περισσὸν, ὃ δὲ ἡδὺς 
χαὶ ἀνάλγητος ἐν ἐνδείᾳ ἔσται. 

34. Στέφανος σοφῶν πανοῦργος, ἣ δὲ διατριδὴ ἀφρό- 
νων χαχή. ) - 

25. Ῥύσεται ἐχ χαχῶν ψυχὴν μάρτυς πιστὸς, ἐχ- 
καίει δὲ ἐιρμῦ δόλιος. Ῥχ τὴ 

26. Ἔν φόδῳ Κυρίου ἐλπὶς ἰσχύος, τοῖς δὲ τέκνοις 
αὐτοῦ καταλείπει ἔρεισμα. 

7. Πρόςταγμα Κυρίου πηγὴ ζωῆς, ποιεῖ δὲ ἐχχλί- 
γειν ἐχ παγίδος θανάτου. 

28. Ἔν πολλῷ ἔθνει δόξα βασιλέως, ἐν δὲ ἐκλείψει [ 
λαοῦ συντριδὴ δυνάστου. 

20. Μαχρόθυμος ἀνὴρ πολὺς ἐν φρονήσει, ὁ δὲ ὀλι- 
γόψυχος ἰσχυρῶς ἄφρων. 

80. Πραύθυμος τὴ χαρδίας ἰατρὸς, σὴς δὲ ὀστέων 
χαρδία αἰσθητιχή. 

2.5 

2. Οὐ] διιθυ]αὶ γθοῖς {ἰπ|δῖ Ποπηησηι, ΄υΐ δυΐοια ἰογίυοεα 
ἱποραϊί νἱ δ βα]8 δίπείδίυν ἱσποιμχίηϊδ. 

3. ἔχ ογδ ἱπηργυἀοηίυπι) ὈΔΟυ] οομ ἴα 0} 185, Δ ἱδ δυΐδιι 
βδρίδηΐυπι ουδίοαἀϊυηξ ἰρ508. 

4. ὕδὶ ποὴ δυπί Ὀουθ8, ργϑβορία τηυπᾶδ : υδὶ δυΐδηι 
τυ] ἃ σοηϊηιη8., πηϑη 6518 ὈΟΥΪβ Υἱγίυ 8. 

8. Τοβίΐβ βἀ6119 ΠΟἢ πιοηϊ υ, δοσρηαὶὶ δυ ξοσ [4]58 ἰοβίὶς 
ἰη]υδέυβ. 

6. Ουξγθδ δδρί θη 8π| ἀριιὰ πι8108 οἱ Ὠοη ἱμυθηΐθδ, δοη- 
8118 δΔυΐϊοιη δριιὰ ργυὰρηίς68 (Δ0}]} 18. -" 

7. Ομηηΐᾶ οὐῃίγαγϊδ Υἱγὸ ἱργυἀοηῖ, ὅγδ δυίθιη δοηϑι.5 
141)18 βαρ δηιίδ. 

8. ϑδρίθης1ἃ δϑίἰογυπ οορποϑορὶ Υἱδ8 ἰρβογύπι, ἀδαγοπίϊα 
δυίοτη ἱπιργυἀδπηίυπ) ἰῇ ΟΓΓΟΓΘ. 

9. Βοπιυϑ ἰηἰχυογτ ἀοθοθυπί θη ἀδίἰοπϑ, ἀογηυϑ δυ- 
(δηλ ᾿υϑἴογυχῃ δοσορίδ 1168. 

10. ΟΟγ Υἱγὶ βϑηβὶἰνυμ, {Γ18{18 δηΪπ)ἃ οὐα8, ΄Τυδηάο δι:- 
ἴοχι ἰ: ΔΌΣ ὨΟη πιίδορίαγ Θοηἰυτη 6] 8. 

11. Ῥοηηυϑ ἱπηρίοτυῃ ἀρ] ουηίυγ, ἱΔΡοΓηδου δ δυιΐθι γοοῖθὺ 
δϑοηί πὶ σία υηί. 

12. Ἐϑὶ υἱᾶ Ζυς Υἱάοί δρυὰ Ποιηΐηθϑ γοοῖδ 6886, Ὧ0- 
Υἱβϑίτη8 διιΐδη ου8 γδαυηὶ ἰῃ ΤὈΠάυπι ἰη[οΓηὶ. 

18. [ἡ {1115 ὩΟῚ δαπχϊβορίωγ ἰγἰδι 18, ον βδίτηθ δυΐδῃ) 
δδυάίυτ ἰῃ Ἰυοσίυπι γδάϊί. 

14. 5υΪβ {ποῦ θυ. 8 ΓΑ ἰὮΓ ἰοπηογαγίαβ, οἱ ἀδ οορὶίδ- 
Κἰοηΐυ8 8υ}8 νἱγ Ὀοηυϑ8. 

15. δίρ!οχ ογοάϊί οπηπὶ υεγρο, δδίυϊυβ δυίΐδθηι γδὰϊὶ ἴω 
Ραμ οπδη}. 

16. δδρίθηϑ {ἰπ}|6 5 ἀδοϊπανΐξ ἃ τ2810, ἱπηργυάθηβ δυΐθσ 
δἰ δὲ Πάρθηβ τρϊϑοοίον ἰηΐχσυο. 

17. Ππηρδίθη8 δρὶϊ σπ) ἰοτμογ (δίθ, υἱγ δυίΐίθη ργυάθηδ 
[αὐ] βυϊετί. 

18. Ὀϊνίἀοηῖ ἱπργυ θη 68 ΠγΔ᾽ 1, δϑίυἱ δυΐεπι ἰοροδυμὶ 
Β6Ώ 90). 

19. 1, οηογ τ28}} οογϑηὶ ὈΟὨΪ8, οἱ ἰπιρὶΐ οοἰδηΐ ροτίδε 
͵υδίογυμα. 

420. Απχἰοὶ οὐΐο μα οδυηί δηίοοβ τρϑησΐοοβ, δηχίοὶ δυίΐδε 
ἀϊνιϊαπι π}}. 

21, Ουἱ ἱπποηογαῖ ρδυρογοβ ροοοδὶ, ΄φυὶ δυίΐοπι πιΐϑογο- 
ἴυγ πιοηαϊοογιηλ 68 1551Π}0}8. 

42. ἘΤΥΔΏ 65 (ΔΌΓΙ Δ ΠΙΌΓ τη818, τι δο οογάΐδπ) δυΐδη οἱ 
γογδίοι (ΔΓ οδηΐυγ μοηΐ, ΝΟΩ βοίυπί πρἰδογοογαΐδηι οἱ ἢ- 
ἄδπὶ [ΔΟγ οδίοσγοϑ ΤΩ ΔΙΟΓΆΏ., ΘΙ συ ῃδ δυΐθῃι οἱ Πἀ68 δρυὰ 
(Δγοαίογοδ ὈΟΏΟϑ. 

43. Ἰῃ ομηὶΐ 80 1Ἰοἰΐο ἰηδϑί δυυηάδηϊ8, ἀπ ο8 δυίοι οἱ 
ΟΔΓΘΏ8 ἀο]ογα ἰη δροϑίδίε ογίξ. 

24. ΟΟτοΠ βδρ θη) ἃβίυϊα 8, ΟΟΏΥΘΓΒΔ[ΪΟ δυ θη ἱπργυ- 
ἀοῃίυ τη α]8. 

25. {0 γδυΐ ἀδ ἢ}8}}8 δηΐδη ἰ658{158 816118, δοοθηὰϊξ δυ- 

(οπὶ [2158 60] 0808. 
426. 1 [ἰοῦ Ποπι πὶ 8068 (οΥΕἀ ηἶ8, {1118 δυΐθην δυ 5 

ΓΟ ηχυοῖ ΠΓΠ ΔΠ)Θη Ὁ}. 

47. Ῥιδορρίαχῃ Ὠομλἶηΐ (Οη8 Υἱίδο, (δοὶΐ δυΐθπι ἀθο! Ὥδγο 
 ἀθ Ιάᾶψιιθοὸ πιογίίϑ. 

28. [ἢ τη} ἃ σοηΐα ρ]ογία τορίδ,, ἰη ἀοίδοϊια δυίΐθπι Ρορυ 
οοη 0 ῥγίηοὶ ἷ8. 

429, 1ιοησαηϊηγ8 τὶγ πηι! 8 ἰη Ὀγυδοηίία, ΡῈ 5.1δῃί αι δυ- 
ίεπι νὶὰθ ᾿πηργυάθῃβ. 

30. Μαπϑιοίυϑ Υἱν οογὰ 8 τηράίευϑ, {ἰποὰ δυΐοπὶ 0551 | 

ΟΟΥ ΒΘ ηδ  {ἰ Τὴ. 
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31. Ὃ συχοφαντῶν πένητα παροξύνει τὸν ποιήσαντα 
αὐτὸν, ὃ δὲ τιμῶν αὐτὸν ἐλεεῖ πτωχόν. 

34. Ἔν χκαχία αὐτοῦ ἀπωσθήσεται ἀσεδὴς, ὃ δὲ πε- 
ποιθὼς τῇ ἑαυτοῦ ὁσιότητι δίχαιος. 

8. Ἔν καρδίᾳ ἀγαθῇ ἀνδρὸς σοφία, ἐν δὲ καρδία 
ἀφρόνων οὐ διαγινώσχεται. 

84. Διχαιοσύνη ὑψοῖ ἔθνος, ἐλασσονοῦσι δὲ φυλὰς 
ἁμαρτίαι. 

86. Δεχτὸς βασιλεῖ ὑπηρέτης νοήμων, τῇ δὲ ἑαυτοῦ 
εὐστροφίᾳ ἀφαιρεῖται ἀτιμίαν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1Ε΄. 

ι. Ὀργὴ ἀπόλλυσι χαὶ φρονίμους" ἀπόχρισις δὲ 
ὑποπίπτουσα ἀποστρέφει θυμόν’ λόγος δὲ λυπηρὸς 
ἐγείρει ὀργάς. 

2. Γλῶσσα σοφῶν χαλὰ ἐπίσταται, στόμα δὲ ἀφρό-- 
νων ἀναγγέλλει χαχά. 

3. Ἔν παντὶ τόπῳ ὀφθαλμοὶ Κυρίου σχοπεύουσι 
χαχούς τε χαὶ ἀγαθούς. 

4. Ἴασις γλώσσης δένδρον ζωῆς, ὃ δὲ συντηρῶν 
αὐτὴν ΒΒ ΕΣΣΕῚ ἐνειὴ πνεύματος. 

56. Ἄφρων μυχτηρίζει παιδείαν πατρὸς, ὃ δὲ ἐλῖσ 
σων ἐντολὰς πανουργότερος. Ἔν πλεοναζούσῃ ὁιχαιο- 
σύνη ἰσχὺς πολλὴ, οἱ δὲ ἀσεθεῖς ὁλόῤῥιζοι ἐχ γῆς ἀπο- 
λοῦνται. 

6. Οἴχοις δικαίων ἰσχὺς πολλὴ, καρποὶ δὲ ἀσεδῶν 
ἀπολοῦνται. 

7. Χείλη σοφῶν δέδεται αἰσθήσει, καρδίαι δὲ ἀφρό- 
νῶν οὐχ ἀσφαλεῖς. 

8. Θυσίαι ἀσεδῶν βδέλυγμα Κυρίῳ, εὐχαὶ δὲ χκα- 
τευθυνόντων δεχταὶ παρ᾽ αὐτῷ. 

9. Βδέλυγμα Κυρίῳ ὁδοὶ ἀσεθοῦς, διώχοντας δὲ 
δικαιοσύνην ἀγαπᾷ. : 

10. Παιδεία ἀχάχου γνωρίζεται ὑπὸ τῶν παριόντων, 
οἱ δὲ μισοῦντες ἐλέγψους τελευτῶσιν αἰσχρῶς. 

1. Ἅδης χαὶ ἀπώλεια φανερὰ παρὰ τῷ Κυρίῳ, 
πῶς οὐχὶ χαὶ αἱ καρδίαι τῶν ἀνθρώπων; 

1.. Οὐχ ἀγαπήσει ἀπαίδευτος τοὺς ἐλέγχοντας αὐὖ- 
τὸν, μετὰ δὲ σοφῶν οὐχ ὁμιλήσει. 

13. Καρδίας εὐφραινομένης πρόςωπον θάλλει, ἐν δὲ 
λύπαις οὔσης σχυθρωπαζει. 

14. Καρδία ὀρθὴ ζητεῖ αἴσθησιν, στόμα δὲ ἀπαιδεύ- 
τῶν γνώσεται χαχά. . 

156. Πάντα τὸν Ἀρόνον οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν χαχῶν προς- 
δέχονται κακὰ, οἱ δὲ ἀγαθοὶ ἡσυχάζουσι διαπαντός. 

16. Κρεῖσσον μιχρὰ μερὶς μετὰ φόδου Κυρίου, ἢ 
θησαυροὶ μεγάλοι μετὰ ἀφοδίας. 

17. Κρείσσων ξενισμὸς μετὰ λαχάνων πρὸς φιλίαν 
χαὶ χάριν, ἢ παράθεσις μόσχων μετὰ ἔχθρας. 

18. Ἀνὴρ θυμώδης παρασχευάζει μάχας" μαχρόθυ- 
μος δὲ χαὶ τὴν μέλλουσαν χαταπραῦνει. Μαχρόθυμος 
ἀνὴρ κατασθέσει χρίσεις, ὃ δὲ ἀσεβὴς ἐγείρει μᾶλλον. 

ι9θ. Ὃσδοὶ ἀεργῶν ἐστρωμέναι ἀκάνθαις, αἱ δὲ τῶν 
ἀνδρείων τετριμυέναι. 

80. ΥἹὸς σοφὸς εὐφραίνει πατέρα, υἱὸς δὲ ἄφρων 
μυχτηρίζει μητέρα αὐτοῦ. 

41. Ἀνοήτου τρίδοι ἐνδεεῖς φρενῶν, ἀνὴρ δὲ φρόνι- 
μος κατευθύνων πορεύεται. 

985. Ὑπερτίθενται λογισμοὺς οἱ μὴ τιμῶντες συνέ-- 
ὅρια, ἐν δὲ χαρδίαις βουλευομένων μένει βουλή. 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. Κεφ. Ε΄. 
31, Ουἱ οδΙυπιπίαϊαν ρᾶσρογθαι ἱγτὶἰδί ουπὶ σαί δοὶϊ ἢ], 

αυἱὶ δυΐδηλ ποπογδί {Πυπὶ τ βογοίυγ ἱπορίβ. 

32. [πὶ τη] 14 βυἃ ΓΟΡΟΙ οἰ ἱμηρίυβ, αὶ δυΐοηχ Πα" δυ8: 
δδηςι 8] 5.0.8. 

33. ἴπ οογάς θΟΠῸ Υἱγὶ βαρ θη, ἰῃ οογάδ δυΐίθπ ἰπρτι- 
ἀσηίυπι ποη ἀϊρποκείίυν. 

34, 7υδί{1 ὀχα δὶ σομίθηι, πυπυυηΐ δυΐοῃι ἰγίθυ8 ῥΡδο- 
οδίδ. 

35. ΑΟΟΘΡΙαΒ ΓΟΡῚ ῃνηΐδίον ᾿η [ΕΠ] σθηδ, βυὰ δυΐοπι ἀρὶ ἰδία 
δυίογί ἱρηομπμηΐδιι. 

ΟΑΡΌΤ ΧΥ͂. 

Ἐ. τὰ ρογάϊξ οἱ ρῥγυάδηΐθβ : γοϑροηῃϑίο δυίθηι βυ θη» 588 
δυο Γ {ΠΓΟΓΘΠῚ : ΒΟΥΤΩΟ δυίρηλ (Υἰ8(18 δυβοί(δί ἰγᾶδ. 

2. Ἰδηρυὰ βδρίοηΐυμ) θΟΠΔ ΠΟΥΪ, οἱ οδ βίυ!ογαπι ρΓῸ- 
Βυηί ἰδὲ πηδἰδ. 

3. [Ιη οπηηὶ ἰο00 Οσιΐ Ὠομηϊηΐ ϑροουϊδηίυγ οἱ θΟΏΟΒ οἱ Π)ᾶ- 
Ϊοβ. .Ν 

4, 58η188 ΠΠρτδὲ ΔΓΌΟΥΓ Υἱίδβ, φυὶΐ δυΐδι) οομβογγδῖ θᾶ 
ἱπρ οδἱίαν βρὶγίίυ. 

5. Τπιργυάδῃϑ βυθβδημδῖὶ αἰ βο  θ] πᾶπὶ ραίγίὶ 5, σαὶ δυίοῃ 
ουδίοἀϊίῥ πηδηάδίδ δϑίυϊϊογ. [π δϑυηάδηϊ [υϑ{{{1Δ ἔογυάο 
τυ] 8, ἱπιρὶΐ δυΐδπλ γδαϊοϊυ8 ἀδ ἰοττὰ ρογίθυπί. 

6. Ὠοιηΐδυ8 ᾿υβίογαπι (ογ 40 τηυ]8, (γΓυσίυ5 Δυΐδη; ἰπ.- 
Ρίογυμ ρογρυηῖ. 

7. 1,Δ0ϊὰ βαρ οηΐυπι 41 ζᾶΐδ βυηΐ βοηδυ, οογὰδ δαυΐδῃι ἰῃγ- 
Ρευάοπίυπι ποη δοουγᾶ. 

8. δδογβοίδ ἱπηρίογυη) δον παίΐο Ὠοιηΐηο, γοίδ δυΐδι 

τοοῖθ δι θυ ]δηςυπὶ δοοορία δρυἃ ουπι. 

9. ΑΡοιηϊπαίίο Ὠομῖπο υἱφ ἱπηρὶΐ, βοαυδηίαβ δυΐδα ͵ι- 
δι {{᾿8πὸ αἰ ἰὶ. ' 

10. ὈΙδοίρ! πᾶ ἱῃποοθηί8 οορῃοβοϊίυγ ἃ ργϑογουηίθυ8, 
4] αυΐοιη οἀδγαηΐὶ σογΓορ Ϊοη65 τοῦ πίον {πΓρίοΓ. 

11. [πἰογὺ8 οἱ ρογάϊἰο πηδηϊ δία ἃρυὰ οπιίηυμι, 4υ00- 
τηοἋ0 ἢοη οἱ οοτάὰ Ποπλΐηι 1" 

12. Νου αἰ οί ἱπα!βοἰρ Δί 8 οδοισδηίΐίοθιη 86, οὐηλ 88- 
Ρἰθηεἰυβ δυίΐοπ ΠΟ ΘΟΠΥΟΡΒΔυΓ. 

13. σοτάϊβ. Ἰφιὶ (Δεῖθ5 Πογοῖ, ἴῃ {γἰ5{1{18 δυίθηι ροδὶ(ὶ 
τη (8 68. 

(4. Οογ γροΐαπλ συ βθηβυπ), 08 διιίοῃ) ἱηἀἰϑοὶρ  ἰηδἴο- 
τυ) οορποϑοοὶί Πηδ]Δ. 

156. Ομληὶ ἰϑιρογα Ομ] Π]ΔΙΟΓΆΠΙ διιδοὶρι πὶ τ)818, Ὀοηΐ 
δυΐίοπι φαίϊοβουηῖ ΒΟΠΊΡΘΓ. 

16. ΜοΙϊιι5 ραγνὰ ρᾶγϑ Ο0}} (ἱτ οὙ6 Ποπηηὶ, φυδιη {Ποϑδυτὶ 

ΠΙΔΘΏΪ δἰπ6 {ἰΠ0Γ6. 

17. ΜοΙΐον ποϑρ 41} {88 συπὶ ΟἹ τ υ5 δα δυο ἰδ οἱ ζγᾶ- 
{ἰάπ, ΄υδπὶ Δρροϑι (0 υἱ τ] ογυπὶ οὐ. ἐπ πο 18. 

18. ΥἹΡ δηϊπηοϑυ5 ρᾶΓαί γἰχδβ : Ἰοησδηϊη)δ δυο πὶ οἱ 68 
4υξς (εἰυγὰ ογαὶ τα ἰραῖ. 1,οηρϑηίϊτηΐβ Υἱνγ ὀχϑιϊησυοί Ἰυἀϊεὶδ, 
ἱπηρίυ 8 ἀιἴδ6π| δυδεϊ δὶ πηδρ 8. 

19. ὙΥἱδ οἰϊοδογαπι βίγαία" βρίη!8, (ὈΓ τπὶ Υ6͵Ὸ {γἰΐ86. 

20. ΕἸ]υ5 Ξαρίοηϑ [Π6δἱ ραίγοηι, Π]10.5 δυΐοηι ργυ ἢ 8 
Βυ 5δηηδῖ ΤηΔίΓο ΠῚ 5118]. 

21. Ποπηθη 8 βϑι 25 πα ϊχοη!ο5 οογὰθ, νυἱγ δυίδῃ ρὑγὰ- 
ἄρῃ γοοί ἰθμάθηβ νδαϊί. 

42. Ὠϊδγαὰΐ οορσ δι] 065 4 ΠΟ ΠΟΠΟΓΔηΐ ΘΟ 8683818, ἰῃ 
οογϊθιιβ δυΐοη ΘΟὨδυ  δΔηζυῃ} πλαποὶ ΘΟ 5} 01. 



ΡΒΟΥΕΆΒΙΑ. ἀκρ. ΧΥ͂Ι. 

45. Οὐ μὴ ὑπαχούσει ὁ χαχὸς αὐτῇ, οὐδὲ μὴ εἴπη 
καίριόν τι καὶ καλὸν τῷ κοινῷ. 

44. Ὁδοὶ ζωῆς διανοήματα συνετοῦ, ἵνα ἐκκλίνας ἐκ 
τοῦ ἄδου σωθῇ. 

45. Οἴχους ὑδριστῶν χατασπᾷ Κύριος, ἐστήρισε δὲ 
ὅριον χήρας. 

86. Βοέλυγμα Κυρίῳ λογισμὸς ἄδικος, ἁγνῶν δὲ 
δήσεις σεμναί. 

2]. Ἐξόλλυσιν ἑαυτὸν ὁ δωρολήπτης, δ᾽ δὲ μισῶν 
δώρων λήψεις σώζεται, τ στ χαὶ πίστεσιν 
ἀποχαθαίρονται ἁμαρτίαι, τῷ δὲ φόδῳ Κυρίου ἐχχλίνει 
πᾶς ἀπὸ χαχοῦ. 

28. Καρδίαι διχαίων μελετῶσι πίστεις, στόμα δὲ 
ἀσεδῶν ἀποχρίνεται χαχά. Δεχταὶ παρὰ Κυρίῳ δὲδοὶ 
ἀνθρώπων διχαίων, διὰ δὲ αὐτῶν χαὶ οἱ ἐχθροὶ φίλοι 
γίνονται. 

40. Μαχρὰν ἀπέχει ὃ Θεὸς ἀπὸ ἀσεδῶν, εὐχαῖς δὲ 
δικαίων ἐπαχούει. Κρείσσων ὀλίγη λῆψις μετὰ διχαιο- 
σύνης, ἣ πολλὰ γεννήματα μετὰ ἀδιχίας, (8) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ις΄. 

(Ὁ) 9. Καρδία ἀνδρὸς λογιζέσθω δίκαια, ἵνα ὁπὸ τοῦ 
Θεοῦ διορθωθῇ τὰ διαδήματα αὐτοῦ. 

(8) 80. Θεωρῶν ὀφθαλμὸς χαλὰ εὐφραίνει καρδίαν, 
φήμη δὲ ἀγαθὴ πιαίνει ὀστᾶ. (ἢ) 

8.. Ὃς ἀπωθεῖται παιδείαν μισεῖ ἑαυτὸν, ὃ δὲ τη- 
ρῶν ἐλέγχους ἀγαπᾷ ψυχὴν αὐτοῦ. 

8Σ. Φόδος Κυρίου παιδεία καὶ σοφία, χαὶ ἀρχὴ δό- 
ξης ἀποχριθήσεται αὐτῇ. Πάντα ἢ ὦ τοῦ ταπεινοῦ 
ΤΉ 105 παρὰ τῷ Θεῷ, οἱ δὲ ἀσεθεῖς ἐν ἡμέρᾳ χαχῇ 
λοῦνται. Ἔ ἡ ὴδὲ ᾿ 

(755. Ἀκάθαρτος παρὰ Θεῷ πᾶς οχάρδιος, χει 
δὲ χεῖρας ἐμδαλῶν ἀδίκως οὐχ ὁ Ἡδ γαΐηι ἣν ἢ 
ὁδοῦ ἀγαθῆς τὸ ποιεῖν τὰ δίκαια, δεχτὰ δὲ παρὰ ὁτῷ 
μᾶλλον ἣ θύειν θυσίας. Ὁ ζητῶν τὸν Κύριον εὑρήσει 
Ὑνῶσιν μετὰ δικιαιοσύνης οἵ δὲ ὀρθῶς ζητοῦντες αὐτὸν, 
εὑρήσουσιν εἰρήνην. Πάντα τὰ ἔργα τοῦ Κυρίου μετὰ 
ἐμ νε ν φυλάσσεται δὲ ὁ ἀσεδὴς εἰς ἡμέραν χα- 
χήν. 
- 10. Μαντεῖον ἐπὶ χείλεσι βασιλέως, ἐν δὲ κρίσει οὐ 
μὴ πλανηθῇ τὸ στόμα αὐτοῦ. 

ι1. Ῥοπὴ ζυγοῦ δικαιοσύνη παρὰ Κυρίῳ, τὰ δὲ 
ἔργα αὐτοῦ στάθμια δίκαια. 

(Ὁ) 31. Ὁ εἰςακούων ἐλέγχους ζωῆς, ἐν μέσῳ σοφῶν αὖ- 
λισθήσεται. (ΑἸα.) 

(55) 1. Τῷ ἀνθρώπῳ προθέσεις καρδίας" χαὶ παρὰ Κυρίον 
ἀπόχρισις γλώσσης. 

2. Πάντα τὰ ἔργα τοῦ ταπεινοῦ φανερὰ παρὰ τῷ Θεῷ’ καὶ 
ἑδράζων πνεύματα Κύριος. 

3. Κύλισον ἐπὶ Κύριον τὰ ἔργα σον, χαὶ ἑδρασθήσονται οἵ 
λογισμοί σου. 

4͵ Πάντα εἰργάσατο Κύριος δι᾿ ἑαυτόν" οἱ δὲ ἀσεδεῖς ἐν ἡμέρᾳ 
καχῇ ὀλοῦνται. (ϑελοί. ΠΟΉϊ.) 

0. ᾿Ελεημοσύναις καὶ πίστεσιν ἀποκαθαίρονται ἁμαρτίαι" 
τῷ δὲ φόδῳ Κυρίον ἐχχλίνει πᾶς ἀπὸ καχοῦ. 

7. Δεχταὶ παρὰ Κυρίῳ ὁδοὶ ἀνθρώπων δικαίων. διὰ δὲ αὐτῶν 
καὶ οἱ ἐχθροὶ φίλοι γίνονται. 

8. Κρείσσων ὀλίγη λῆψις μετὰ δικαιοσύνης, ἢ πολλὰ γεννή- 
μάτα μετὰ ἀδιχίας. (Α165.) (Ὁ) 
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23. Νοη ορϑάϊοϊ πλλ]08 {||}, ἤθαυα ἀΐοαὶ ὁρρογίυπυπι υϊὰ 
οἱ Ὀθηυπὶ οομηπ)υηΐ. 

24, Υ᾽ῷ Υἱίδὲ ὁχοορ  δίϊοπα8 ἰη(6}} 5 (15, υἱ ἀφο] δὴ οχ 
ἰῃίο ΓΟ βδιγϑίυσ. 

25. Ὠοιηο8 οὐπίυμηθ] οϑογυπι ἀΐγι Πομιίηθ8, ἢγηιδν ἐξ 
δαυίθοη (ΟΠ ΠῈ Υἱά 80. 

26. ΑΡοπλϊπδῖῖο Ποιϊηΐηο οορὶ ἰΔιϊο ἰη]υ8ῖ8, ραγογυπι δυίοπλ 
οἰοχαΐα Ποηαϑβίδ. 

.47. Ὀϊϑρογάϊί βαίρϑυπ Δοσθρίου πηθπογυτῃ, αὶ δυΐοη οἀϊὲ 
ΤὨΠΘΓΌΠῚ ΔΟΟΘΡ(ΪΟΏ68 88 γδίυγ. Ἐ]θοιϑυη 8 οἱ πὰ ρυγζϑη- 
ἴυγ ρεοοδίδ, {ποῦ δυίΐίθηι Ποιϊηἰπί ἀ6οἸ δὲ ΟἿ ΐ8 ἃ [δ8]0. 

28. Οογάᾶ )υβίογιπι πηρά Δ ηἰυν ἤά 68, 05 δυΐδπη ἱπῃρί ΟΓΏ ΠῚ 
γοϑροηάσί ηδῖᾶ. Αοοθρίδ δρυὰ Ποιηίηυμῃ νἱδ Πομιΐπυπι [ὰ- 
ΒίοΓΌΩ, ΡΘΓ '0808 δυίδιῃ οἱ ἰμἱπηϊοὶ ἢιιηΐ διηίςεὶ. 

29. ᾿μοηρδ δροϑὶ θυ δὺ ἱπηρ 118, ργϑοοβ δυΐδθη [81Ο0ΓὙῈΠὶ 

ὀχδυάϊθί. ΜδΙΪΟΓ ρᾶγΥἃ δοῦδριϊο ουπὰ ᾿π5.{{18, φυᾶπλ τη! ἃ 
ξοηϊΐηδ οὐπλ ἰη᾽ δι {{ἰ8. 

ΟΑΡΌΤ ΧΥ͂]. 

9. οὐ υἱγὶ οορίίοἱ ᾿υβία, υἱ ἃ δο αἰγίσδηίυγ φγθβϑ08 
α͵}08. 

30. ϑροοίδηβ Οὐ] 8 Ὀυϊοῆγα ᾿Ὡ ἰΠοδὲ οογ, ἴδηι δυίθηι 
Ὀομδ ἱπιρίηρσυδί οδδᾶ. 

32. Ουἱ Ἔχρο}} 1 ἀ θοαὶ ρ᾽ ηδπὶ οὐ δοίρϑυμῃ, 40} δι ΘΙ 86Γ- 
ναὶ οοΙτορίίοπο8 αἰ σ᾽  Δηϊπηϑη) βυδ:η. 

33. ΤίμοΣ Βοιμηὶ αἰβοὶ ἢ πᾶ οἱ βδρί θη, οἱ ὑγ ΠΟ Ρ 1) 
δἰογίδο ΓοϑροθάθὈὶ οἱ. Οπηπΐᾶ ορογᾶ ἰλ0}}}}}}8 πηδηϊ 58 δρυὰ 
Ῥουμ, ἱπιρὶΐ δυίοι ἰῃ ἀΐθ πγ81]4 ρογίθυηὶ. 

δ. Τηηυσπᾶυβ ἀρυὰ Ποὺ) ΟΠΠΪ5 808} }Π}}8 ΘΟΓὰΘ, δι 
δυ(6 1 ΠΔΏ0}8 ἱπίδγ ἢ ἱπ)] 5816 ὨΟῊ ΘΓ ἱπηοσδηβ. Τηἰ Ἐπ Υἱδ5 
θοῷ ἔδοοεο [υ88, δοοορῖδ δυίθῃ) βυηΐ δρυὰ οι πιδσὶβ 
αυδχῃ ἱπηπγοΐδγα ἰοβϑϊ85. Ουΐ φυθγὶϊ οιμηΐηυπ) ἱηγοηΐοί βο 6 ῃ- 
(ἰδη οὐδ [υ.8{{|4 : οἱ υὶΐ γοοία φυφγυηΐ δα, ἱηνοηϊθηΐ ρᾶ- 

οοπ). Οπιηΐδ ορογᾷ οπη)ϊηὶ οὐπὶ ἐδ. 18, δογυδίιν δυίθι 
ἱπηρ᾽ 08 ἰῃ ἀΐθη τηδίδη). 

10. Ὀἰνίηδίίο ἰὴ Ἰδὲ 5 γορὶβ, ἰη ἑυἀϊοίο δυίΐδιῃ ἤοη οστδθὶὶ 
08 6͵υ.8. 

11. Μοιμοηίυπ δίδλίογε ᾿υ5.1{|8 ἀρυὰ Ὀοιηΐπυη), ορογᾶ 
δυίοπι 608 Ροηάογᾶ ᾿υδἰ8. 

31. Ουἱ δυὰϊ ἰπογοραίίοηθα νυἱΐδ, ἰὴ τηϑᾶϊο βδρί θη υχ ΘΟΩ- 
τΛΟΓΔὈ (Ὁ. 

1. Ἠοιηἰηΐ ργοροβίίδ οοτα 8 : οἱ ἃ Ποιηΐρο γοϑροηϑδίο ᾿ηβιι. 

5. Οπηηΐα ΟΡ ἢυχη 8 τηδηϊ δία ρα Ὠουχὰ : οἱ Π,ΤΏΔη5 
ἰρ86 δρί γίἴι5 Βοπίημ. 

8. Ὠονοῖνα δυροΣ Θοιηίησπι Ορογὰ σᾶ, οἱ γτλδυθυηίυ ο0- 
εἰϊαἰίοποα (8. 

4. Οπηΐὰ ορογδῖυβ οδί Πομίηιβ ὈΓΟΡΙΟΣ 56 ρ50: : ἰπρ ΐ δὰ- 
ἴθι ἰῃ ἀΐα 418 ροσίθεαηί. 

8. ΕἸοοποβυ ηἷβ οἱ ἤἀ46 Δρβίον σα Ροοοδία : ὑπ] ΓῈ δϊοπι 

Δοιίηΐ ἀφο! ηδί υπυβαυίθᾳυθ ἃ τηδὶο. 
7. αταία βιιΐί ἀρυὰ Ποῦ νἱϑ ποι ηατῃ ̓ υδίογυ πὶ : ΡΘΥ 688 

οἰΐδιι ἰηἰπιΐεΐ δηινὶοὶ Ππηί. 
8. ΜεοΙίονῦ οδὲ ρᾶγνυδ δοοορίο οὐτ [051{{|Ὶ8, (πὶ πη] 8 “6 ἢ - 

! πη ΟἹ ΠΣ [ηἰχυ δία. 



1. Βδέλυγμα βασιλεῖ ὁ ποιῶν καχὰ, μετὰ γὰρ δι- 
χαιοσύνης ἑτοιμάζεται θρόνος ἀρχῆς. 

18. Δεχτὰ βασιλεῖ χείλη δίκαια, λόγους δὲ ὀρθοὺς 
ἀγαπᾷ. 
νὰ Θυμὸς βασιλέως ἄγγελος θανάτου, ἀνὴρ δὲ σο- 

φὸς ἐξιλάσεται αὐτόν. 
156. Ἐν φωτὶ ζωῆς υἱὸς βασιλέως, οἱ δὲ προςδεχτοὶ 

αὐτῷ ὥςπερ νέφος ὄψιμον. 
16. Νοσσιαὶ σοφίας αἱρετώτεραι χρυσίου, νοσσιαὶ δὲ 

φρονήσεως αἱρετώτεραι ὑπὲρ ἀργύριον. 
17. Τρίδοι ζωῆς ἐκχλίνουσιν ἀπὸ καχῶν, μῆχος δὲ 

βίου ὁδοὶ δικαιοσύνης. « Ὁ ἐεχο βίο: παιδείαν ἐν ἀγα- 
« θοῖς ἔσται, δὲ φυλάσσων ἐλέγχους σοφισθήσεται. Ὃς 
« φυλάσσει τὰς ἑαυτοῦ ὁδοὺς τηρεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν, 
« ἐἀμάθὶ δὲ ζωὴν αὐτοῦ φείσεται στόματος αὐτοῦ. » 

18. Πρὸ συντριδῆς ἡγείται ὕδρις, πρὸ δὲ πτώματος 
χαχοφροσύνη. 

190. Κρείσσων πραύΐθυμος μετὰ ταπεινώσεως, ἣ ὃς 
διαιρεῖται σχῦλα μετὰ ὑδριστῶν. 

20. Συνετὸς ἐν πράγμασιν εὑρετὴς ἀγαθῶν, πεποι-- 
θὼς δὲ ἐπὶ Θεῷ μαχαριστός. 

21. Τοὺς σοφοὺς χαὶ συνετοὺς φαύλους καλοῦσιν, οἱ 
δὲ γλυχεῖς ἐν λάγῳ πλείονα ἀχούσονται. 

42. Πηγὴ ζωῆς ἔννοια τοῖς χεχτημένοις, παιδεία 
δὲ ἀφρόνων χαχή. 

28. Καρδία σοφοῦ νοήσει τὰ ἀπὸ τοῦ ἰδίου στόματος, 
ἐπὶ δὲ γείεαι φορέσει ἐπιγνωμοσύνην. 

44. Κηρία μέλιτος λόγοι χαλοὶ, γλύχασμα δὲ αὐτοῦ 
ἴασις ψυχῆς. 

25. Εἰσὶν δδοὶ δοχοῦσαι εἶναι ὀρθαὶ ἀνδρὶ, τὰ μέντοι 
τελευταῖα αὐτῶν βλέπει εἰς πυθμένα ἅδου. 

46. Ἀνὴρ ἐν πόνοις πονεῖ ἑαυτῷ χαὶ ἐχδιάζεται τὴν 
ἀπώλειαν ἑαυτοῦ. Ὃ μέν τοι σχολιὸς ἐπὶ τῷ ἑαυτοῦ 
στόματι φορεῖ τὴν ἀπώλειαν. 

27. ᾿ἈΑινὴρ ἄφρων ὀρύσσει ἑαυτῷ καχὰ, ἐπὶ δὲ τῶν 
ἑαυτοῦ χειλέων θησαυρίζει πῦρ. 

38. ᾿Ανὴρ σχολιὸς διαπέμπεται χαχὰ, καὶ λαμπτῆρα 
δόλου πυρσεύσει χαχοῖς, χαὶ διαχωρίζει φίλους. 

39. Ἀνὴρ παράνομος ἀποπειρᾶται φίλων, χαὶ ἀπά- 
γεῖ αὐτοὺς ὁδοὺς οὐχ ἀγαθάς. 

80. Στηρίζων δὲ ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ διαλογίσεται διε- 
στραμμένα, δρίζει δὲ τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ πάντα τὰ 
χαχά᾽ οὗτος χάμινός ἐστι χαχίας. 

81. Στέφανος καυχήσεως γῆρας, ἐν δὲ δδοῖς δικαιο- 
σύνης εὑρίσκεται. 

838. Κρείσσων ἀνὴρ μαχρόθυμος ἰσχυροῦ, ὃ δὲ κρα- 
τῶν ὀργῆς χρείσσων χαταλαμδανομένου πόλιν. 

38. Εἰς χόλπους ἐπέρχεται πάντα τοῖς ἀδίχοις, πα- 
ρὰ δὲ Κυρίου πάντα τὰ δίκαια. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1Ζ΄. 

τ. Κρείσσων ψωμὸς μεθ᾽ ἡδονῆς ἐν εἰρήνη, ἢ οἶκος 
πολλῶν ἀγαθῶν καὶ ἀδίχων θυμάτων μετὰ μάχης. 

ἃ. Οἰχέτης νοήμων χρατήσει δεσποτῶν ἀφρόνων, 
ἐν δὲ ἀδελφοῖς διελεῖται μέρη. 

8. Ὥςπερ δοχιμάζεται ἐν χαμίνῳ ἄργυρος χαὶ χρυ- 
σὸς, οὕτως ἐχλεχταὶ χαρδίαι παρὰ Κυρίῳ. 

4. Καχὸς ὑπαχούει γλώσσης παρανόμων, δίκαιος δὲ 
οὐ προςέχει χείλεσι ψευδέσιν. 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. Κεφ. 1Ζ'. 

12. ΑΒΟΠΩΪΠΔΙΙΟ γοΡὶ ἰ8 φυὶ (Δοὶ ̓  πιδ]α, Ὡδπὶ οὐ [υ8.{{|8 
ῬάΓγδῖυγ 80] 0. Ργποὶραῖα8. 

13. Ασοορίδ τορὶ ἰδ [818, ΒΟΙΙΏΟΠ 65 ἃυΐδεῃ Γοοίοβ ἀἱ]}- 
εἰϊ. 

14, ΕἼΓΟΥ ΓΕΒΙΒ Ὠυ ΠΕ 5 πηογίί5,, Υἱγ δα [6 Π} βδρίθῃ8 μἰβοδ- 
δὶϊ ουπ,. 

15. [ῃ Ἰυπιίηθ νἱίδ5 ΗΠ ἰδ γορὶβ,, φυΐ δυΐέπι νδ]ὰθ δοοορίὶ 
ΒΠΙ οἱ ἰδῃαύδηι ΠΡ] πὶ βογοί 1. 

10. Νίάϊ βαρ θηςἼ85 πηδρῖβ οἰΐρθηαὶ δυγο, οἱ ηἰὰϊ ργυάθη- 
[55 βυηΐ τηδρὶβ οἰ σοηϊ ΒΌΡΟΓ ἀγαθηίυηλ. 

17. δηλ δ Υἱἵδο ἀθο!δηΐ ἃ πηΔ}8, Ἰοησί[υἀο δυΐοῃ) γίΐεα 
ΥἱαΣ 08.128. « Οιιὶ ϑδυϑεοίρίξ ἀἰδαὶρ!παπ ἰῃ Βοηίᾳ ογίξ, υὶ 
« διυίοῃι συδϑίοι!ξ οοΥγορίίοηθϑα βαρίθηβ ἢθί. αὶ ουξίοαϊῥ 
« Υἱὰϑ 5188 δογυαῖ βυδη) δηΐπιδηι, οἱ φυὶ Αἰ ἰς Υἱΐδην βιιᾶπα 
α« ῬδΓγοοῖ ΟΥἹ δυο. » 

18. Δηΐίξ ΘΟμ ΓΙ ΙΟΠ ΘΠ ργοθοθα δ οΘοηίυμλο]ϊα, οἱ δηΐθ συΐ- 
ὯΔΠ1 ἰ.)818 οσορ δίϊο. 

19. ΜΕΙΙοΓ πιδηβιδίυβ ουπλ Βυπ δ ίομα, φυτὰ αυἱΐ ἀϊνὶ- 
αἰΐ βρο!α οὐπὶ σοητυμο] ο513. 

20. η(6}ΠΠ3 6 ἢ5 ἱπ ΠΘρΟΙ 8 ἰμγυθηίοῦ Βορογυπι, οἱ φυὶ ἢ- 
ἀϊῖ ἰῃ Π60 Ὀοδ  ββίπηι8. 

21. δαρίθῃα68 οἵ ᾿π(6} Πἰφοηΐδ8 γοοδηΐ πλ8 106, ἀυ} 1068 δὰ [6Π} 
ἴῃ ΒΟΙΤΊΟΩΘ ρ]υγὰ δυάϊοηί. 

22. ἘοπΒ Υἱίδε οορί δίϊο Ροβδί θη θυβ,, ἀϊδβοὶρὶϊηδ δυιίδηι 
πηργυἀδηίυηι ΠγΔ8. 

23. ΟΟΥ βδρίθη[ἰ5 οὐ (Διν( χαξ8 8 ογὰ ῥγορτγίο, οἱ ἰῃ ἴδ- 
18 ρογίδῃ δ! ἀοοίγδπΠι. 

24. Ἑδυὶ π|6}}}8 βούτωοτοβ Ὀομΐ, ἀυ]οθὰο δυΐοση εοἷυ8 κΞἃ- 
Ὠἰ[δ5 ΔηΪη12. 

25. δυηὶ Υἱδὲ φυξε ΥἱἀθηίΓ 6596 γοοίδο Πομγἰπὶ, δι ἰδηγθῶ 
ὨΟΥ ἰδ πιἃ Θογυ ἢ} ϑροοίδηϊ ἰη ππά πῃ} ἰηίοτηὶϊ. 

26. Υἱν ἰῃ ἸΔὈογθ0.8 Δρογδὶ ἰδὲ οἱ υἱπλ δεὶΐ ἰῃ ἰη:οσ 
δ...). ῬΟΓΥΎΟΓΒΌδ ἰῃ ΟΓΒ δ00 ρογίδὶ ρογα  οηθη). 

47. Υἱν ἰηηργυάθδηϑ (σἀϊ( 5: ] Π8]8, οἱ ἴῃ ΙΔ 18 ξυΐβ ἰσῃθῦ) 
οομαϊί. 

28. ΥἹΓ ΡΟΓΨΟΓΘῈΒ ἰγΓΔΠΒΠ {11 ἢ1α]8,, οἱ δοθπὶ ἀο]! δοῦθι- 
ἀεί π)Δ|18, οἱ ἀϊδ)ιηρὶί δηλίοοϑ. 

29. Νὶν ἰηίχυυβ ραϊραὶ δηγίοοθ, οἱ δνὰυοὶΐ 605 μοῦ υἱδβϑ 
ὯΟἢ ΟΠ 88. 

80. Ουἱ δυίοπη ΟὈδιτηδὶ οσυϊοβ 8008 ὁορίίαὶ ρογγυογβᾶ, 
οἱ βίδίυϊί ἰαἰνὲ]β ϑιι18 ογμημηΐδ πμα]δ : [εἰς (Ὀγηᾶχ δϑδί πηδὶὶ. 

31. Οογομδ ρου Δ Οηἶ8 δοπθοίαϑ, εἰ ἰῃ Υἱἷδ [α5:{125 ἰπνθ- 
εἰίυτ, Ν 

32. ΜεοΙΐογ Υἱν Ἰοηρδηΐπι 8 ἰογίΐ, οἱ φυὶ οοπίίηοί ἰγαουῃ 
ἀΐαπ) πηοὶϊοσ δδὶ χυδηι φυΐ υγθϑιῃ οδρίξ. 

33. [πῃ βἰηυβ τοηΐυμΐ οὐλῃΐδ ἰη) 8118, ἃ Ποϊμϊηο δυίοζῃ 
ΟΣἷδ [.δέ8. 

ΟΑΡΟΌΣΙ ΧΥΙΙ. 

1. Μοϊΐογ δυοοοῖϊδ οαπὶ γοϊυρίδίδ ἰῇ ρ8ο8, 4υ8πι| ἀοπιῸ5 
τυ] ογπι Ὀοδογιπι οἱ ἐπ) αϑίδγυπι Υἱοϊπᾶγυγ οἰπὶ ᾿υ ΓΟ. 

4. δόγυιδ ἰη(6}Π 56 η8 τοροί ἀοῃλίηοβ δ} 106, ἰῃ (Γαι 05 
δυίοη) ἀἰν!ἀοἔ ρᾶγίαεβ. , 

8. δίουΐ ργεοθαίυγ ἴῃ οδηγίηο ἀγροηίουμ οἱ δυγυγ, [Δ 616- 
εἰδ οὐγάδ ἀρυὰ Ποπηίϊηυμ. 

4, Μδ]ὺυβ οροϑάϊϊ ᾿ἰπσυα ἰηἰφυοιπηι, ᾿υδ[1:18 δυΐοπη ποῦ 
ἰοἰοπάϊ( ἸΔ 18 πιοηἀδοὶυϑ. 



ΡΒΟΥΒΆΒΙΑ. 

56. Ὁ χαταγελῶν πτωχοῦ παροξύνει τὸν ποιήσαντα 
αὐτὸν, ὃ δὲ ἐπιχαίρων ἀπολλυμένῳ οὐχ ἀθωωθήσεται, 
ὃ δὲ ἐπισπλαγχνιζόμενος ἔλεηθήσεται. 

6. Στέφανος γε ὄντων τέκνα τέχνων, χαύχημα δὲ 
τέχνων πατέρες αὐτῶν. « 'Γοῦ πιστοῦ ὅλος ὃ χόσμος 
« τῶν χρημάτων, τοῦ δὲ ἀπίστου οὐδὲ ὀδολος. » 

η. Οὐχ ἁρμόσει ἄφρονι χείλη πιστὰ, οὐδὲ δικαίῳ 
γείλη ψευδῆ. 

8. Μισθὸς χαρίτων παιδεία τοῖς χρωμένοις, οὗ δ᾽ ἂν 
ἐπιστρέψη εὐοδωθήσεται. 

ο. ἴοι χρύπτει ἀδικήματα, ζητεῖ φιλίαν’ ὃς δὲ μι- 
σεῖ χρύπτειν, διΐστησι φίλους χαὶ οἰχείους. 

10. Συντρίθει ἀπειλὴ καρδίαν φρονίμου. ἄφρων δὲ 
μαστιγωθεὶς οὐχ αἰσθάνεται. 

ιι. Ἀντιλογίας ἐγείρει πᾶς καχὸς, ὃ δὲ Κύριος 
ἄγγελον ἀνελεήμονα ἐχπέμψει αὐτῷ. 

1. ᾿Εμπεσεῖται μέριμνα ἀνδρὶ νοήμονι, οἱ δὲ ἄφρο- 
γες διαλογιοῦνται χαχά. 

18. Ὃς ἀποδίδωσι καχὰ ἀντὶ ἀγαθῶν, οὐ χινηθήσε - 
ται χαχὰ ἐχ τοῦ οἴχου αὐτοῦ. 

᾿ς. Ἐξουσίαν δίδωσι λόγοις ἀρχὴ διχαιοσύνης, 
προηγεῖται δὲ τῆς ἐνδείας στάσις χαὶ μάχη. 

18. Ὃς δίχαιον χρίνει τὸν ἀδιχον, ἄδιχον δὲ τὸν δί- 
χαῖον, ἀχάθαρτος “πὶ βδελυχτὸς παρὰ Θεῷ. 

16. Ἵνατί ὑπῆρξε χρήματα ἄφρονι; χτήσασθαι γὰρ 
σοφίαν ἀχάρδιος οὐ δυνήσεται. Ὃς ὑψηλὸν ποιεῖ τὸν 
ἑαυτοῦ οἶχον, ζητεῖ συντριθὴν, ὁ δὲ σχολιάζων τοῦ μα- 
θεῖν ἐμπεσεῖται εἰς χαχα, 

17. Εἰς πάντα καιρὸν φίλος ὑπαρχέτω σοι, ἀδελφοὶ 
δὲ ἐν ἀνάγκαις χρήσιμοι ἔστωσαν, τούτου γὰρ χάριν 
γεννῶνται. 

18. Ἀνὴρ ἄφρων ἐπιχροτεῖ χαὶ ἐπιχαίρει ἑαυτῷ " ὡς 
χαὶ ὃ ἐγγυώμενος ἐγγύη τῶν ἑαυτοῦ φίλων. 

ι9. Φιλαμαρτήμων χαίρει μάχαις, (ἢ) 
40. Ὁ δὲ σχληροχάρδιος οὐ συναντᾷ ἀγαθοῖς. ᾿Ανὴρ 

εὐμετάδολος γλώσσῃ ἐμπεσεῖται εἰς χαχὰ, 
λι. χαρδία δὲ ἄφρονος ὀδύνη τῷ χεχτημένῳ αὐτήν. 

Οὐχ εὐφραίνεται πατὴρ ἐφ᾽ υἱῷ ἀπαιδεύτῳ, υἱὸς δὲ 
φρόνιμος εὐφραίνει μητέρα αὐτοῦ. 

5. Καρδία εὐφραινομένη εὐεχτεῖν ποιεῖ, ἀνδρὸς δὲ 
λυπηροῦ ξηραίνεται τὰ ὀστᾶ, 

33. Λαμθάνοντος δῶρα ἀδίχως ἐν χόλποις οὐ χα- 
τευοδοῦνται δὲοὶ, ἀσεδὲὴς δὲ ἐχχλίνει ὁδοὺς διχαιοσύνης. 

44. Πρόςωπον συνετὸν ἀνδρὸς σοφοῦ, οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ 
τοῦ ἄφρονος ἐπ᾽ ἄχρα γῆς. 

35. Οργὴ πατρὶ υἱὸς ἄφρων, καὶ ὀδύνη τῇ τεχούσῃ 
αὐτόν. 

46. Ζημιοῦν ἄνδρα δίχαιον οὗ χαλὸν, οὐδὲ ὅσιον 
ἐπιδουλεύειν δυνάσταις διχαίοις. 

27. Ὃς φείδεται ῥῆμα προέσθαι σχληρὸν, ἐπιγνώ- 
μων" μαχρόθυμος δὲ ἐν φρόνιμος. 

48. Ἀνοήτῳ ἐπερωτήσαντι σοφίαν σοφία λογισθή- 
σεται, ἐνεὸν δέ τις ἑαυτὸν ποιήσας δόξει φρόνιμος εἶναι. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ 18’. 

τι. Προφάσεις ζητεῖ ἀνὴρ βουλόμενος χωρίζεσθαι 
ἀπὸ φίλων, ἐν παντὶ δὲ καιρῷ ἐπονείδιστος ἔσται. 

(5) 19.... Ὑψῶν θύραν αὑτοῦ, ζητεῖ συντριθήν. (ὅγηι. οἰ Τὴ.) 

καρ. ΧΥΤΙΙ͂Ι. 419 

ὅ. Ουἱ ἱγγ οἱ ἱβοροίῃ ἰγγίδι ουτ φυὶ [δοἰΐ {Πυπὶ, φυΐ δὰ- 
ἰδ ᾿ροἰδίυγ ρογουηῖο ποη οτὶΐ ἱπποοθηδ, ἐ|16 δυΐθμλ ουὐα8 
Υἱϑοογα ΟΠ ὩΟΥ̓ΘηΌΓ πιϊβογ οογ ἴδηι Θοηδοααείι. 

6. ΟὈὐγοηδ βοηυπὶ ἢΠ 1 Π]ϊοστθμ, σἰοτίδιϊο δυΐοπὶ ΠΙΟΤῸ. 
Ρϑίγοβ ΘΟΓΌΏ. « Ε͵υ8 αυὶ Πά}}8 ὁδί ἰοἴυβ υηάυβ ἀν δ 
« τυ, {Π|᾿π8 δυΐδπ ααὶΐ ἰηΠ 4618 681 Π6 4116 ΟὈΟΪυ8. ν 

7. Νοὴ οοηφτγαθηΐ ἱμργυάοφηι(ὶ ᾿Ἰαία βἀ6}18, ἤσχυδ ἠυβῖο 
Ἰαϊ γα τηϑθηάδεϊδ. 

8. Μογοδβ ργδίίαγυπι), ἀἰδο ρ ΐμ 115 χφυὶ υἱαπίαγ, φυοουῃ,- 
406 86 γογίογὶ᾿ ργοβρογδυγ. 

9. Ουἱ οοἰαὶ ἰη)υδί6 [Δοίδ, χυροτίὶϊ δηνοἰ ἰδ : αὶ δ ϊοΠλ 
οὐϊί οοἴαγα, ἀν ἀὐξ δηγίοο8 οἱ ἀοπηρϑί! 08. 

10. Οοῃίογυπὶ πλΐπδο οοΥ ὑγυἀ6Ώ 18, ἱπηργυ ἀθη8 διυίδιη [8- 
86 ]]δίυ5 ΟῚ 86η||. 

11. Οοῃίγδαϊ [ΟΠ 65 δβυβοί(δὲ ΟΠ 8 Π2Δ1118, Ποῃχίηυ8 δι}- 
(6 πὰ δΔηρο! 01. ἱπηπιἰβογ σογάσῃ οι 6ἱ οἱ, 

12. Ιποἀοὶ δοἰ οἰ ἀο Υἱγο ἰη(6}]ἰσοηϊΐ, ἱμηρτυάοηίοδ. δυ- 
(6 χοορίίυυῃί πιαίδ. 

13. Ουἱ τοὰαϊξ τ)8]8 ργὸ Ροηΐβ, ἤὩθὴ που θυ Ὠγᾶ]8 6 
ἄἀομηο ο)8. 

14, Ῥοί(οδίαίοη) ἀδἱ βογιηὴοηΐδυ 8 ργηοὶρίαπι [υ81{185, ᾿Γδ- 
σοί διιΐίδη οροδίδίθη οοη Θη[|0 οἱ ᾿υγρίΠΠ]. 

15. Ουἱ υϑίυμι [υἀϊοδί ουτὴ αυὶ ἰη͵ 518, ἰηαδῖυπι δυΐοθι 
ΘΠ αυΐ Μιϑίι 8, ἱπηπ] Πἀυ.8 οἱ ΔΡοΠ)ηΔ}}}}8 ἀρυιὰ Παυηι. 

16. ὕἱ ᾳυϊὰ βυπὶ αἰν 8 ἱπηργαάοηί! " δοχυΐγογα θηίηπη 8ἃ- 
ΡἰθηςΔ}) ὀχοογβ ἤθη ροίογίῖ. Οὐ! οχοοϑίβαπι (δοἰϊ 808} ἀ0- 
τι), συεοτγὶϊ οοηί τ ἰοηδηι, φαΐ δυῖοπὶ ἰογίυοβο δοοοάϊί δὰ 
ἀϊβοορηάυπι ἱηοία οἱ ἰῃ Ππηα]ᾶ. 

17. [ἢ οἵπο ἰ6Π)}Ρ08 Διο ι}8 δἰΐ (ἰδὲ, [γαῖγοϑ δυΐδθπι ἴῃ Ὠ6- 
οδϑβϑι (δι 8 1168 δἰηΐ, ᾿υ}.8 οηΐπ τοὶ χγαῖῖα Ὠδβουηί(ΌΓ, 

18. Νὶν ἱπιργιιάθηϑ μἰδυάϊ οἱ οοηρδυάοῖί εἰδὲ : οὔτ οἰἶδηὶ 
ΒΡΟΠπάδἢ8 δροροῃασγὶί ϑυο8 ἰρβίι.8 δηγίοοϑ. 

19. Απηδῃ8 ροοοδίδ ραυάοί γἰχ 5, 
20. Εἰ ἀυγιιδ σογ 6 Ὧ01) οὐσυγϊ ὈοηΐΒ. ΥἹΡ (Δο 6 πγυ 8} ]- 

118 ᾿ησυδ ἱποϊ δὲ ἰῃ πιδ]ᾶ, 

21. οοΥ δυίΐοια πηρτγυάρης 8 ἀοἷοῦ ροββίθηί! {Πππὰ. Νοη 185- 
ἰδῖυγ ρὰϊογ βυροῦ ἢ] 10 ἱπάϊϑοἰρ!ηδῖο, ΗΒ] 18 δυΐδπι ργυάθεβ 
Ἰφεθοδί πιδίγοι 80.821. 

42. ΟοΥ Ἰαἴαηι Δοἰῖ Ὀ6Ω6 ΠαῦοΓα, Υἱγὶ δαΐοη ἰγϑιΐβ 8ὶς- 
ΟΔηΪΌΓ Ο588. : 

43. Αὐοοἰρίοη 8 πηυποτγᾶ ἰη 8.6 ἰῃ 8ἰηἶ 8 ὨΟῺ ργοβρογδῃ- 
ἰὰγ υἱϑθ,, ἰηιρίυ5 δυίδη) ἀ60} 1 ηδ Υἱαϑ5 }51}{{86. 

44. υλῖυδ ἰη(6}} 68 Υἱγὶ βδρίθη (8, οου]Ἱῇ δυίΐθηλ ἱπιργυ- 
ἀρδη(8 δὰ ὀχίγομπ) ἴθγγῷ. 

45. γᾶ ραϊγὶ 6]1}}8 ἱπηργιιάθη8, οἱ ἀοῖοῦ εἱ φυς ρϑρουὶϊ 
ἰρϑυη). 

26. Πδπιηῦπη ἱμίοιτο Υἷγὸ ᾿08(0 Ὠοη Ὀοπυῦι, πΕο΄ῦΘ [8 
ἰηοάϊαγὶ ρεπερί 08 7 818. 

47. Ουἱ ράᾶτγεὶῖ γϑυθυπ) ργοϊῆογ ἀυγυη), θ6η6 86} [608 : 
Ἰοπφϑηΐϊπ»ῖβ δυίδη Υἱγ ργυάθη8. 

28. Ὀειηρηί! ἰηἰογγορδη! δαρί θη ἴδ βδρίοπίΐδ γορυΐ δ - 

ἴυγ, υΐιπι δυΐδπ) 4ι5 66 (Δοίόπβ υἱά δἰ αγ ργυάθῃβ 6886. 

ΟΑΡΟΌΤ ΧΥΠΙ. 

1. Οοοδϑίομοβ χυρὶϊ Υἱγ αιὶ γαὰ]ῖ γϑοϑάσγα δ δι ίοίβ, ἰῃ 
οὔηηΐ δυΐθπι ἰο ΡΟΥΘ Ογὶϊ ΘΧργΟ ΓΔὈ 8. 

19. ... Εχαδϊλη5 ρβἴίαπι δυυη, αφυξτὶί γυϊηδιῃ. 
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4. Οὐ χρείαν ἔχει σοφίας ἐνδεὴς φρενῶν, μᾶλλον 
γὰρ ἄγεται ἀφροσύνη. 

8. Ὅταν ἔλθη ἀσεδὴς εἰς βάθος καχῶν, καταφρονεῖ" 
ἐπέργεται δὲ αὐτῷ ἀτιμία καὶ ὄνειδος. 

4. Ὕδωρ ὑπ: λόγος ἐν χαρδίᾳ ἀνδρὸς, ποταμὸς δὲ 
ἀναπηδύει χαὶ πηγὴ ζωῆς. 

δ. Θαυμάσαι πρόςωπον ἀσεθοῦς οὐ χαλὸν, οὐδὲ ὅσιον 
ἐχχλίνειν τὸ δίκαιον ἐν χρίσει. 

6. Χείλη ἄφρονος ἄγουσιν αὐτὸν εἰς καχὰ, τὸ δὲ 
στόμα αὐτοῦ τὸ θρασὺ θάνατον ἐπιχαλεῖται. 

7. Στόμα ἄφρονος συντριδὴ αὐτῶ, τὰ δὲ χείλη αὐτοῦ 
παγὶς τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. 

8. ᾿Ὀχνηροὺς χαταθάλλει φόθος, ψυχαὶ δὲ ἀνδρογύ- 
γων πεινάσουσιν. 

9. Ὁ μὴ ἰώμενος αὐτὸν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, ἀδελ- 
φός ἐστι τοῦ λυμαινομένου ἑαυτόν. 

10. ᾿᾽Εχ μεγαλωσύνης ἰσχύος ὄνομα Κυρίου, αὐτῷ 
δὲ προςδραμόντες δίκαιοι ὑψοῦνται. 

1. σὙπαρξις πλουσίου ἀνδρὸς πόλις ὀχυρὰ, ἣ δὲ 
δόξα αὐτῆς μέγα ἐπισχιάζει. 

1. Πρὸ συντριθῆς ὑψοῦται καρδία ἀνδρὸς, χαὶ πρὸ 
δόξης ταπεινοῦται. 

13, Ὃς ἀποχρίνεται λόγον πρὶν ἀχοῦσαι, ἀφροσύνη 
αὐτῷ ἐστι χαὶ ὄνειδος. , 

14. Θυμὸν ἀνδρὸς πραὔνει θεράπων φρόνιμος, ὀλι- 
γόψυχον δὲ ἄνδρα τίς ἐπ όΐδει: νὰ 

156. Καρδία φρονίμου κτᾶται αἴσθησιν, ὦτα δὲ σοφῶν 
ζητεῖ ἔννοιαν. 

16. Δόμα ἀνθρώπου ἐμπλατύνει αὐτὸν, καὶ παρὰ 
δυνάσταις χαθιζάνει αὐτόν. 

17. Δίκαιος ἑαυτοῦ χατήγορος ἐν πρωτολογίᾳ, ὡς δ᾽ 
ἂν ἐπιθάλῃ ὃ ἀντίδικος ἸλιμΆν, ἄρον 
ΙΝ Ἀντιλογίας παύει σιγηρὸς, ἐν δὲ δυναστείαις 

δρίζει. 
: 19. Ἀδελφὸς ὑπὸ ἀδελφοῦ βοηθούμενος, ὡς πόλις 

ὀχυρὰ καὶ ὑψηλὴ, ἰσχύει δὲ ὥςπερ τεθεμελιωμένον 
βασίλειον. 

20. Ἀπὸ χαρπῶν στόματος ἀνὴρ πίμπλησι χοιλίαν 
αὐτοῦ, ἀπὸ δὲ χαρπῶν χειλέων αὐτοῦ ἐμπλησθήσεται. 

ο ἅ1. Θάνατος χαὶ ζωὴ ἐν χειρὶ γλώσσης, οἱ δὲ χρα- 
τοῦντες αὐτῆς ἔδονται τοὺς χαρποὺς αὐτῆς. 

22, Ὃς εἴρε γυναῖχα ἀγαθὴν, εὗρε χάριτας" ἔλαδεν 
δὲ παρὰ Θεοῦ ἱλαρότητα. Ὃς ἐχθάλλει γυναῖχα ἀγα-- 
θὴν, ἐχδάλλει τὰ ἀγαθά" ὃ δὲ κατέχων μοιχαλίδα, 
ἄφρων καὶ ἀσεθής. (") 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1Θ΄. 

8. (75) ᾿Ἀφροσύνη ἀνδρὸς λυμαίνεται τὰς ὁδοὺς 
αὐτοῦ, τὸν δὲ Θεὸν αἰτιᾶται τῇ χαρδία αὐτοῦ. 

4. Πλοῦτος προςτίθησι φίλους πολλοὺς, ὃ δὲ πτωχὸς 
καὶ ἀπὸ τοῦ ὑπάρχοντος φίλου λείπεται. 

(7) 23. Δεήσεις φθέγγεται πένης" ὁ δὲ πλούσιος ἀποχρίνετα 
σχληρά. 

44. ᾿Ανὴρ ἑταίρων πρὸς ἑταιρίαν, καὶ ἔστι φίλος, προςχολ- 
ληθεὶς ὑπὲρ ἀδελφόν. ((ογιρὶ.) 

(552) 1. Κρείσσων ἐστὶ πτωχὸς πορενόμενος ἐν ἁπλότητι αὖ- 
τοῦ, ἢ στρεδλὸς τοῖς χείλεσιν αὑτοῦ, χαὶ αὐτὸς ἀνόητος. 

2. Καίγε χωρὶς ἐπιστήμης, ψυχὴ οὐκ ἀγαθή" καὶ ὁ σπεύδων 
τοῖς ποσὶν, ἁμαρτάνει. (Οοπιρὶ.) 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. Κεφ. 1Θ΄. 

2. Νοὴ Ορι!8 ᾿ιδροὶ βδρίθηίίδ ἰδ φιλὶ ἱπάϊσοὶ οογάθ, πιδσὶδ 
Θοηἶπὶ ἀυοίίυγ ἰηδὶ ρἰΘπ ἴδ. 

3. Οὐκ γὙϑηθγὶζ ἐπιρίαδ ἰη ργοίππάυηι πμδίογυπι, οϑηίοσῃ- 
ηἰξ : δι ρογνθηΐί δυΐθῃ) οἱ ἱηῃοπογδαίίο οἱ ὀρργοθγίυμη. 

4, Ααυᾶ ργοίπηπαάδ βούτὴο ἰῃ οογὰβ υἱγὶ, Πυμιθὴ δυΐθιω 
βοδίυγ! οἱ ἰθηβ υἱίδ. 

5. Μίγαγὶ ρδγβοῃδῃι ἱπηρὶϊ πο ὈΟησ), ΠΟ]ΌΘ βδηποίυηι 
ἀδο]ίηᾶγο ᾿υδίαπι ἴῃ ὑπ ἀϊοίο. 

θ. 1,δΔΪα 5ἴ0} 1 ἀυσυηΐ οὰὺπὶ ἰῃ τηδῖα, οἱ ο8 ο͵υ8 διάδχ 
πιογίοτῃ ἰηγοςδᾶί. 

7. Ο5 ἱμπιργαάοηί8 σοηίγίἐἶο οἱ, ἰδ ΐα δυΐθε οἦι18 ἸΔαΌΘΙΒ 
ΔηΪΠ85 608. 

8. Ῥίξτοβ ἀα)ϊοὶϊί (ἰογ, δηΐπμδε δυίθη οἴα τ πδίογι 
οϑυποηί. 

Φ 9. Ουἱ ποη τηράδίι δἰ ἰῃ ορεοῦίθυδ 818, γαίον δβὶ ροῖ- 
ἀοπι18 βοίρϑυμ. . 

10. Εχ τηδριεϊβορηιὶδ (ογε υἀϊηΐδ Ὠοπηθη Ποπιληΐ, οἱ διι- 
(6 δοουγτθηῖθ8 7.8] Θχα] δηΐυγ. 

11. δυδπείδηϊίἃ ἀὐν! 15 Υἱγὶ υγῦδ πλυηιἰδ,, σ]οΥδ δυΐομ 6118 
ΤΔσΉΟΡΟΙΓΟ Οδυμδγαὶ. 

12. Αηΐθ οομ ΓΟ πθπὶ χα! ἰδίυγ οοῦ υἱγὶ, οἱ δηΐθ ρὶ ογίδηι 

Ὠυμη ]ϊαίαγ. ᾿ 
13. Ουΐ γτοβροῃᾶσί γϑγθυπὶ ριϊαδαυδηι δυά δὶ, ἱπηργα ἀδῃ- 

ιἰὰ οἱ 6ϑἰ οἱ ορργοθγίαῃι. 

14. Ευτγοόγοπὶ Υἱτγὶ πλ  ἰραὶ βου ὺβ ρΓΌΏᾺ6Π8, ρυ 518: Πγθη) 
δυΐοπ) Υἱγυπι 418 8051] Πο0{ 

15. ΟοΥ ργυδοηί(ἰ8 ρμοβϑί οἱ βοηϑυπ), δ Γ65 δυΐδιη 5δῃίθη- 
(υπὶ φυδγιηί οορ δι ]0Π 61}. 

16. Ὠοπυπι Ποηη 8 ἀἰαἰδί ουηι, οἱ ἀρυὰ Ργηςὶρο8 βθάσγε 
(Δοὶΐ ουμ). ᾿ 

17. 7αβίυβ δυὶ 651 δοσυδδίον ἱῃ γί ποὶρίο βου 8, οὐἢ] 
ΥΟΓῸ δ οοῦ  δνογβαγὶ 08 ΔΓσ.Ϊ Γ. 

18. Οοηίϊγδάϊοιοηθδ βοάδὶ ἰδοϊυὑγηυ8, οἱ ἱπ ρο(δηίδί θυ8 
ἀοβηΐϊί. 

49. Εγαῖογ ἃ (γαίγο δἀ)υΐαβ, ἰδιηχυδπι υγΓὈ5 τη] εἴ 6χ- 
(6188, ἰηγαϊθβοὶὶ διιίδη) ἰδιηαύυδηι [υπἀδίυπ) γΓορηι. 

20. 6 (τυ οιΐθυ8 οτγίβ νἱγ ἱπηρίοὶ υδηίγοι βυυ, οἱ ἀὲ 
[τυοιθυ8 Ἰδ ίογυπι βυογυπ) ἱπιρὶοἱίυν. 

21. Μογδ οἱ Υἱΐδ ἰῃ πιδηῖ ᾿ἰπσυδ, φυΐ δυΐοπη οοπίϊηοηὶ 
Θδιὴ ςομηράοηϊ ἐγοἰυ 608. 

22. Ουἱἱ ἰηγοη πιυ]ΐογοπ) θοηδηι, ἰηγϑηΐ ζγ81185 : οἱ δ0- 

ἐορί( ἃ δο ἰϊατ ἰδίοπ. Ουἱ 6)! εἷϊ πηυ]ογθ Ὀοῦᾶπι, 6) οἱΐ 
ΒῸδΔ : αυΐ δυίεεη ἰθησί δά υ]ίογδπι, βίυ 0.8 οἱ ἰπηρίυ8. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙΧ. 

3. Πωρτυάοηςδ Υἱγί νδβίδὶ νἱδ8 6115, Ὀθυπὶ δυίοπι δοουϑδὶ 
ΟΟΓᾺ6 δυο. 

4, Ὀϊν ἴα" δά ἀυηΐ Δηγίοο8 πι0}}105, ἰΠῸΡ5 δυΐδστη οἱ ἃ.) Δπηῖο0 
αυὶ ογᾶί ἀδβογυγ. 

43. ΟὈΒΘΟΓΔΙΟΩΘΔ ἸΟαΌΘίαΓ ῬΔΌΡΟΥ : ἀἰγο8 δυΐετῃ οΠΑΡ υῦ 

τἰ εἰ άα. 
44. Ψίκ δᾶ ὈΠ|5 διἀβοοίοἰδίοιν,, ὀβίψις διηΐουβ, δρρίυ [πᾶ- 

(05 δι ροῦ [Ὀδίγοιῃ. 
1. Μοϊΐον οαί ρβϑΌροῦ σιδάϊΐθη ἰῃ 5 πὰρ} οἱ δἴο δυδ,, φυδηὶ ἰοΥ- 

(υοδὰ 1415 βιιῖ5., οἱ 086 ἰδὲ ρί 68. 
ῷ, Ε΄ 5ἴηθ βεϊϑηίἃ, δηἰπιηὰ ἢοη δϑὶ ὑοηᾶ : οἱ [65[ἢΔῃ} Ροάϊ 8, 

οἴη. 



ΡΒΟΨΥΕΆΒΙΑ. ακνρ. ΧΧ. 

65. Μάρτυς ψευδὴς οὐχ ἀτιμώρητος ἔσται, ὁ δὲ ἐγκα- 
λῶν ἀδίχως οὐ διαφεύξεται. 

6. Πολλοὶ θεραπεύουσι πρόςωπα βασιλέων, πᾶς δὲ 
ὃ χαχὸς γίνεται ὄνειδος ἀνδρί. 

η. Πᾶς ὃς ἀδελφὸν πτωχὸν μισεῖ, χαὶ φιλίας μαχρὰν 

ἔσται. "Ἔννοια ἀγαθὴ τοῖς εἰδόσιν αὐτὴν ἐγγιεῖ, ἀνὴρ 
δὲ φρόνιμος εὑρήσει αὐτήν. Ὁ πολλὰ χαχοποιῶν τελε-- 
σιουργεῖ καχίαν, ὃς δὲ ἐρεθίζει λόγους οὐ σωθήσεται. 

8. Ὃ χτώμενος φρόνησιν ἀγαπᾷ ἑαυτὸν, ὃς δὲ φυ- 
λάσσει φρόνησιν εὖ πὶ ἀγαθα. 

ο. Μάρτυς ψευδὴς οὐχ ἀτιμώρητος ἔσται, ὃς δ᾽ ἂν 
ἐχχαύση χαχίαν ἀπολεῖται ὑπ᾽ αὐτῆς. . 

το. Οὐ συμφέρει ἄφρονι τρυφὴ, χαὶ ἐὰν οἰκέτης 
ἄρξηται μεθ᾽ ὕθρεως δυναστεύειν. 

τι. Ἐλεήμων ἀνὴρ μαχροθυμεῖ, τὸ δὲ χαύχημα 
αὐτοῦ ἐπέρχεται παρανόμοις. 

12. Βασιλέως ἀπειλὴ ὁμοία βρυγμῷ λέοντος" ὥςπερ 

δὲ δρόσος ἐπὶ χόρτῳ, οὕτως τὸ ἱλαρὸν αὐτοῦ. 
13. Αἰσχύνη πατρὶ υἱὸς ἄφρων, οὐχ ἁγναὶ εὐχαὶ 

ἀπὸ μισθώματος ἑταίρας. 
ι4. Οἶχον χαὶ ὕπαρξιν μερίζουσι πατέρες παισὶ, 

παρὰ δὲ Κυρίου ἁρμόζεται γυνὴ ἀνδρί. 
16. Δειλία κατέχει ἀνδρόγυνον, ψυχὴ δὲ ἀεργοῦ πει- 

νάσει. 
16. Ὃς φυλάσσει ἐντολὴν τηρεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν, 

ὃ δὲ χαταφρονῶν τῶν ἑαυτοῦ ὁδῶν ἀπολεῖται. 
17. Δανείζει Θεῷ ὃ ἔλεῶν πτωχὸν, κατὰ δὲ τὸ δόμα 

αὐτοῦ ἀνταποδώσει αὐτῶ. 
18. Παίδευε υἱόν σου, οὕτως γὰρ ἔσται εὔελπις" εἷς 

δὲ ὕδριν μὴ ἐπαίρου τῇ ψυχῇ σου. 
ἐελις ων ἀνὴρ ΜΚ ζηυιωθάσεται" 

λοιμεύηται, καὶ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ προςθήσει. 
40. Ἄχουε, υἱὲ, παιδείαν πατρός σου, ἵνα σοφὸς 

γένη ἐπ᾽ ἐσχάτων σου. 
4ι. Πολλοὶ λογισμοὶ ἐν χαρδίᾳ ἀνδρὸς, ἣ δὲ βουλὴ 

τοῦ Κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα μένει. 
92. Νευρπὲὶ ἀνδρὶ ἐλεημοσύνη, χρείσσων δὲ πτωχὸς 

δίκαιος ἢ πλούσιος ψευδής. 
42. Φόδος Κυρίου εἷς ζωὴν ἀνδρὶ, ὁ δὲ ἄφοδος αὐ- 

λισθήσεται ἐν τόποις οὗ οὐχ ἐπισχοπεῖται γνῶσις. 

“4. Ὃ ἐγχρύπτων εἰς τὸν χόλπον αὐτοῦ χεῖρας ἀδί- 
χως, οὐδὲ τῷ στόματι οὐ μὴ προςενείχη αὐτάς. 

45. Λοιμοῦ οὐμββέ ας φόλθι ἄφρων πανουργότερος 

γίνεται: ἐὰν δὲ ἐλέγχης ἄνδρα φρόνιμον, νοήσει αἴσθη- 
σιν. 

46. Ὃ ἀτιμάζων πατέρα χαὶ ἀπωθούμενος μητέρα 
αὐτοῦ χκαταισχυνθήσεται καὶ ἐπονείδιστος ἔσται. 

97. Υἱὸς ἀπολειπόμενος φυλάξαι παιδείαν πατρὸς, 

μελετήσει ῥήσεις χαχᾶς. 
28. ὋὉ ἐγγυώμενος παῖδα ἄφρονα καθυύρίσει δικαίω-- 

μα, στόμα δὲ ἀσεδῶν καταπίεται χρίσεις. 
49. Ἑτοιμάζονται ἀκολάστοις μάστιγες, χαὶ τιμωρίαι 

ὁμοίως ἄφροσιν. 

ἐὰν δὲ 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Κ΄. 

ι. Ἀχόλαστον οἶνος χαὶ δόριδτιχὸν μέθη, πᾶς δὲ 
ἄφρων τοιούτοις συμπλέχεται. 

4, Οὐ διαφέρει ἀπειλὴ βασιλέως θυμοῦ λέοντος, ὃ δὲ 

παροξύνων αὐτὸν ἁμαρτάνει εἰς τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν. 
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5. Ταβἐΐβ (8 |508 Ὡ0ὴ ἱπηρυπίίι8 ογὶς, οἱ φυὶ δοουβδί ἰηΐχυς 
Ὧ0ῃ οἴασίοί. 

6. Μυϊιὶ οοἸυηὶ ἰδοΐδ5 γορυπ), ΟἸτ8 ἀπ ἴθπ π28]08 ἢξΐ ορ- 
ΡΓΟΒΓΌΓΩ Υ̓ἾΓΟ. Ξ ι 

7. Οἰηηΐβδ φυὶ ἔγδίγθηι ἱηοροπι Οὐΐΐξ, οἰΐδη) δὴ δηγίοἰ(ἰἃ 
ἰοηᾳα ογὶῖ, Οοσι Διο θοπδ βοϊθη 08 ὁᾶη Δρργορίησυδοὶξ, αἱ 
Υἱγ ὑγυάθηβ ἰηνοηΐοί θδη). Μυ δ τηδ]οίβδοίθη5 ρου οἷΐ Ὠ)Δ]}- 
114π}, 4υἱ δυΐοπι οοηἰοηάϊξ γογ Ὁ }8 ΟῚ 588 νΔὈΪ ΌΓ. 

8. Ουἱ ροβδ)ἀοῖ ργυἀοη(ίδη) αἰ Πἰσὶ( δοίρβυμι, χυΐ διιΐίδη) 
εὐυδίοαϊξ ργυὰἀδηξίδη ἰηγοηΐοί Ὀοηδ. 

9. Τοβϑι}8 (2]8118 ποῃ ἱπηρυῃ!ῖι8 οὐδ, φαΐ δυίδῃ) δοοδάθ- 
τί! πηδίυπι ρογ 1 80 60. 

10. Νου οομίδγυηϊ ἱπιργυάοη! ἀ6]}οἷδ5, οἱ δὶ (Δ Π}0}}0.8 ἰπεὶ- 
Ρἰδί οὐπι σοη 6} 18 ἀοπμἰιατί. 

11. Μιίϑβογίοοιβ Υἱγ Ἰοηρδηΐπ)}8 οϑί, ρ᾽οτγδιΐο δυίΐδιη 68 588- 
Ρογυθηϊί ἰπίαυ 8. 

12. Βορὶβ οογηπϊηδίϊο δἰ π}}}}8 ἐγοηγυ! Ἰοοηΐβ : ἰδιησύδηι 
δυΐοπ) ΓῸ8 8006 ΠΟΓΌΔΙΠΏ, 510 δ 1] (88 608. 

13. Οοηίυδίο ραϊγὶ ἢ]8 ἱπηργυάθηβ, Ὡὸπ ρυγὰ γοίδ ἃς 
τηογοδάσ πηογοίγοἰβ. 

14. οιηυπι εἴ δυθδίδη(4πι ἀϊνἀυηί ραίγο5 ρυοτῖβ, ἃ Ὠο- 
Πλΐηο δαίοπι δρίδίυῦ ΠΌΘΟΣ Υἱγο. 

15. Ῥαγνοῦ ἀοίϊηοὶ οἰαιηϊηδίυμη, δηΐπηα δυΐδπη οἰϊοβὶ 
Θϑυγίοί. 

16. Ουΐ ευϑίοαϊξ πιδηάἀδίιῃ βογυδὶ β0δη) δηϊπηλη), 4υΐ 
δυΐδη) πορ ϊρ ϊ 5υ88 Υἱᾶ8 μοῦ Ὀἰΐ. 

17. Ἑαηογαὶ θ0 φυὶ τηϊδογοίυγΓ ρϑυΡΟΥ8., βοουηάυμ ἀδ- 
ἴυμη δυΐδπι 6)08 γοίγ δυοί οἱ. 

18. Ετυάϊὶ δ] απ) ἰαυπι, δἰ. δηΐπλ ογὶξ ὈΟΏ:6 βρεὶ : δὰ οοῃ- 
[τη 6}18Π| δ 6 πὶ Ὧδ οἰανογβ ΔηΪη)0 ἴυο. 

19. Μα]6 οορί(Δη8 Υἱγ πιυ} {ἃ ἀϑιηπᾶ ρϑίϊθίυν : 81 δυΐαη) ΟΟΓ- 
γυρεγὶϊ, οἱ δηϊπἼδη βυᾶῖη δαάεί. 

20. Αὐάϊ, ΠΝ, ἀϊθοὶρ! ηδη) ραίγί8 ἰυΐ, υἱ βδρίρ8 518 ἴῃ 
ΠΟΥ 581 η}8 ἴυ}8. 

41. Μυϊ]ῖα οορίδιἰοη65 ἱπ ὁογὰθς γυἱγὶ, δοηϑβὶ ἢ) δυ 6) 
Ῥοιίηϊΐ ἰῃ 5 πὶ πηδηθσί. 

42. ἘΠιοῖΐυ8 Υἱγοὸ ιἰβογοογάϊδ, 6 ΠΟΥ δυΐθι) ρΔῈΡΟΓ }- 
88 Ζυδη πηομάδχ αἀἶγα8. 

43. Τίηοῦ Ποιηΐηϊ! δὰ υἱίδπ) Ὑἷγοὸ, σᾶγθη8 δυΐθη {ΠΟΤ 
τιογδθίίυγ ἰῃ Ἰοοΐ8 Οἱ ἤθη οοπϑβίἀογαίυν βοϊθη(ίδ. 

24. Ουἱ Δρβορηάϊξ ἰῃ δἰ πΌπιὶ δῦ ΤηδΔηϊ}8 ἰη} 1816. ΠΟ406 
οτὶ φυΐάοιι δαπηουθθι 688. 

45. Ῥαβι απο Παρο!]αῖο βἰυ] 0.5 δι οΥ Ηϊ : δὶ δυίδμτι ΟΟΓ- 
τἱρυρτῖβ νἰγυπι ργυἀοηίοιη, ΟΟρ Δ} ΒΟΏ80Π). 

46. Ουἱ ἱπ ιοποτγαΐ ρδίγοηι οἱ Ἔχ ρϑὶ!! τηδίγοπι δυδπὶ Θ0η- 
ἔυπμάσίυγ οἱ ΘΧργΟῦ ΓΔ }}18 ογὶ!. 

47. ΕἸΠ 8. ομἐ((6 8 ουδβίοι το ἀἰδοὶρ᾽ πδη ρῥϑίγ8, τηϑάϊ(8- 
διΐυγ οἰοχυΐδ τηδ]ᾶ. 

48. Ουἱ δροηάοί ρυογὰπη) ἱπιργυἀθηΐδπ) ΘοηίυΠ16}18 δήποίοι 
Ἰυδεϊβοαιίοποιι, 08 διυιΐθιῃ ἱπρίογυτα ἀδυογδθὶϊ ᾿υαϊοίδ. 

49, ῬΑΓΔΠΙΩΓ ἰη ΘΙ ρΟΓΔΏ 0118 ἤδσο}18, οἱ βυρρ!!οἷδ δἰ πι}}}- 
(εγ ἱμργυάοη θυ. 

ΟΑΡΌΣΙ ΧΧ. 

ι. Ρτοάΐφσυμι 68. νἱησπ οἱ οοπίυ με 088 οὈγίθίδ8,, οπιη 8 
δυΐοη) ἰπηρτχάδηβ [Δ] 18 σομηρ οδίυν. 

4. Νοη ἀϊογὶ οοπιηνίηδιο Γαρὶϑ ἃ [ἀΓΟΥῈ ἸΘΟΙΪ8, αιὶ 8Δ- 
(δὰ ἰγγίδι δαὶ ροοοδῖ ἰῃ δυδηι ἱρβὶ18 δηΐπιμΠ. 
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8. Δόξα ἀνδρὶ ἀποστρέφεσθαι λοιδορίας, πᾶς δὲ 
ἄφρων τοιούτοις συμπλέχεται. 

ς, Ὀνειδιζόμενος ὀχνηρὸς οὐχ αἰσχύνεται, ὡςαύτως 
καὶ ὁ δανειζόμενος σῖτον ἐν ἀμητῷ. : 

6. Ὕδωρ βαθὺ, βουλὴ ἐν καρδίᾳ ἀνδρός - ἀνὴρ δὲ 
φρόνιμος ἐξαντλήσει αὐτήν. 

8. Μέγα ἄνθρωπος χαὶ τίμιον ἀνὴρ ἐλεήμων, ἄν- 
ὃρα δὲ πιστὸν ἔργον εὑρεῖν. 

η. Ὃς ἀναστρέφεται ἄμωμος ἐν δικαιοσύνη, μαχα-- 
ρίους τοὺς παῖδας αὐτοῦ καταλείψει. 

8. Ὅταν βασιλεὺς δίκαιος χαθίση ἐπὶ θρόνου, οὐχ 
ἐναντιοῦται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ πᾶν πονη ὄν. 

9. Τίς χαυχήσεται ἁγνὴν ἔχειν τὴν χαρδίαν ; ἣ τίς 
παῤῥησιάσεται χαθαρὸς εἶναι ἀπὸ ἁμαρτιῶν; (8) 

(0) 20. Καχολογοῦντος πατέρα ἣ μητέ ρασθεσθήσεται 
λαμπτὴρ, αἱ δὲ κόραι τῶν φθαλμῶν αὐτοῦ ὄψονται 
σχότος. 

21. Μερὶς ἐπισπουδαζομένη ἐν πρώτοις, ἐν τοῖς τε- 
λευταίοις οὐχ εὐλογηθήσεται. 

24. Μὴ εἴπης" Τίσομαι τὸν ἐχθρὸν, ἀλλ᾽ ὑπόμεινον 
τὸν Κύριον ἵνα σοι βοηθήση. 

(4) το. Στάθμιον μέγα καὶ μιχρὸνχαὶ μέτρα δισσὰ, 
ἀχάθαρτα ἐνώπιον Κυρίου καὶ ἀμφότερα, χαὶ ὃ ποιῶν 
αὐτά. 

1{- Ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτοῦ συμποδισθήσεται 
νεανίσχος μετὰ δσίου, καὶ εὐθεῖα ἢ δὲὸς αὐτοῦ. 

12. Οὖς ἀχούει χαὶ ὀφθαλμὸς δρᾶ, Κυρίου ἔργα χαὶ 
ἀμφότερα. 

135. Μὴ ἀγάπα χαταλαλεῖν, ἵνα μὴ ἐξαρθῇς. Διά- 
γοιξον τοὺς ὀφθαλμούς σου χαὶ ἐμπλήσθητι ἄρτων. (ἢ) 

23, Βδέλυγμα Κυρίῳ δισσὸν στάθμιον, χαὶ ζυγὸς 
δόλιος οὐ χαλὸν ἐνώπιον αὐτοῦ. 

24. Παρὰ Κυρίου εὐθύνεται τὰ διαδήματα ἀνδρὶ, 
θνητὸς δὲ πῶς ἂν νοήσαι τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ ; 

25. ΠΙαγὶς ἀνδρὶ ταχύ τι τῶν ἰδίων ἁγιάσαι, μετὰ 
γὰρ τὸ εὔξασθαι μετανοεῖν γίνεται. 

36. Αἰχμήτωρ ἀσεδῶν βασιλεὺς σοφὸς, καὶ ἐπιδαλεῖ 
αὐτοῖς τροχόν. 

7]. Φῶς Κυρίου πνοὴ ἀνθρώπων, ὃς ἐρευνᾷ ταμιεῖα 
χοιλίας. 

28. ᾿Ελεημοσύνη καὶ ἀλήθεια φυλαχὴ βασιλεῖ, καὶ 
περιχυχλώσουσιν ἐν δικαιοσύνη τὸν θρόνον αὐτοῦ. 

29. Κόσμος νεανίαις σοφία, δόξα δὲ πρεσθυτέρων 
πολιαί. 

ο΄ 80. Ὑπώπια χαὶ συντρίμματα συναντᾷ καχοῖς, 
πληγαὶ δὲ εἰς ταμιεῖα χοιλίας, 

(ἢ) 14. Πονηρὸν, πονηρὸν, ἐρεῖ ὁ κτώμενος" καὶ πορευθεὶς, 
τότε καυχήσεται. 

16. "Ἔστι χρυσίον καὶ πλῆθος ἐσωτάτων, καὶ σχεῦος τίμιον 
χείλη γνώσεως. 

16. Λάδε τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ, ὅτι ἐνεγγνήσατο ἀλλότριον, καὶ 
περὶ ξένης ἐνεχύρασεν αὑτόν. 

17. ἩἩδύνθη ἀνθρώπῳ ἄρτος ψεύδους" καὶ μετὰ τοῦτο πλη- 
ρωθήσεται τὸ στόμα αὐτοῦ ψηφίδος. 

18. Λογισμὸς ἐν βουλῇ ἑτοιμασθήσεται, καὶ ἐν χυδερνήσε- 
σιν ποίει πόλεμον. ; 

19. ᾿Αποχαλύπτων μυστήριον πορεύεται δόλῳ’ καὶ ἀπατῶντι 
χείλη αὑτοῦ μὴ συναναμέσγου. (δελοῖ. Κοηι.) (ὦ) 

ΠΑΡΟΙΜΊΙΑΙ. Κεφ. Κ΄. 

3. Οἰογία νίγο δύδγβδυὶ ὁοη(υ 6 Δ}. οἴη }8 δυΐοιη πῺ- 
ργυάθρῃβ Δ} 08 ΟΟΙΏΡΙοδίαΓ. 

4, Ἐχργοθγδῖυβ ΡΙσΟΓ ὨΟῺ ΟΟπίσπα  Γ, δἰ γα] ον οἱ χαὶ 
[ὠπογὰ δοοὶρίϊ (γυπηθηΐιπι ἰῃ Ππγ6886. 

8. Ααυᾶ ργοίυπαάδ, ΘΟηδ Πἰυπὸ ἰῃ οογὰθ Υἱγὶ : Υἱγ δυίοιη ργὰ- 
ἀδηβ Θχῃδιγίοὶ ΠἸυά. 

6. Μαρηυηι βομ0 οἱ ῥγοίοβαπὶ Υἱγ Πγ βου ΓΒ, ΠΟΠ ΠΟΙ. 
δυίοπι Πα 616 πὶ Ορυβ 6ϑὲ ἰηυθηΐγθ. 

7. Οὐἱ σου γδδίιγ β'π6 ΥὙἱδυ ρογαίο;θ ἰῃ ἠπδε ἰὰ, Ὀοδίος 
Π]108 8008 ταἰηααοί. 

8. Οὐ τὸχ υδίυβ δοἀογί( ϑύρογ (Πγομυ, ἤοὴ δἀγογβδίυγ 
ἰῃ οου} 18 6115 ΟΠΠ6 πγᾶϊ ἢ}. 

9. ΟυΪ8 ρ]ογίαίυγ σδϑίυηι 86 ὨΔΌΘΓΘ ΟΟΥ δυῖ Τυΐβ ρ]οτία- 
Ὀὲ(ῸΓ τηυπάππὶ 86 6556 ἃ ροΟΟΔΙ δ ὃ 

20. Μαϊθάϊοθη 8 ρδίγοπη δυΐ τηδίγα δχβηριδίυγ ἕδσ, 
ΡΌΡΙ18 δυΐδπι οσυ]ογυπ 6}08 νἱἀουθυπὲ ἰδηοῦγαβ. 

21, ῬαΓΒ [δϑ[ἰηδῖδ 'ῃ ̓ υΠ}18, ἰῃ ΠΟΥ 55: Π}}8 Ὡοὴ Ὀοηράϊορίυγ. 

22. Νὰ ἀϊχογίβ : ΤὉ]οῖβοδν ἰηἰπηΐουπι, θὰ δυβϑιϊπο Βογηϊηυηι 
υἱ {ἰδὲ δυχὶ!ΐο 811. 

10. Ῥοηάυ8 πιδρηυπὶ οἱ μι 51} 0} Οἱ ΤηΘηΒΏΓξ5 ἀυρ ΐο65, 
ἱππηυηάδ βυηΐ δρυὰ Ὠοπιίπυμπ οἱ υἵγαυς, οἱ φυὶ (Δοὶϊ 6ἃ. 

11. [ῃ δαϊηυθηιοηΐδυδ 518 οοηιροάϊοίι διἀο] ΘΒ ΘΒ οὐηὶ 
δδηςσίο, οἱ τοσίδ Υἱᾶ 6}0.8. 

12. ΑυΠ5 διιαϊΐ οἱ οὐυ]υβ υἱὰοὶ, Πομλλμΐ ορογᾶ οἱ υΐγϑαυα. 

138. ΝΟΙ͂Ι ἀΠΠἴξογα ἀδίγα μοῦ, π6 δχίο γί. Αρογὶ οουΐοϑ 
ἴυοϑβ οἵ ἱπΊρ]6γὸ ρδηΐθυϑ8. 

23. ΑΒορλἰπδίϊο Ομ πο ἀυρ]οχ ροπάμ, οἱ βἰδίογα ἀο]οδᾶ 
ΠΟῚ ὈΟΏΌΙ ΟΟΥΔΠ 00. 

24,.Α Ὀοχηΐηο αἰγὶ σιιπίοῦ σγθβϑαβ Υἱγοὸ, τηογί8 18 δυΐοπ) 
αυοιηοάο οοσἰίδνογὶί νἱᾶ8 5.88 ἢ 

256. 1,δ]θθι15 Υἱγὸ οἷΐο ᾳιιὰ ὁχ ργοργβ δδηῃοίἰἤολγα, ρο- 
[68 Θινΐπὶ αυ δηλ του ογὶϊ ουθηϊ ΡΟ Ὠϊ6ΓΟ. 

26. ΩΓ ΠαῖοΓ ἱπηρίογι ἢ) ΤῸχ δδρίθηβ, οἱ ἱτωγἑ(οι {1118 
Γοίδῃηι. 

27. Ἰὺχ Ποπηϊηὶ δρίγ δου] υπ Ποτηΐηυπι, φαΐ δογυίαίΓ 66. 
ογοίδ υϑηίγίϑ8. 

48. ΜΙδογ ον οἱ νου δ8 ἰυἱοδ γορὶ, οἱ εἰγουϊδυπί ἴῃ 
Ἰυβε ἰ 96 6η) 6}118. 

29. Οτγηδίυδ δἀοἰθβοθη 18 8δρ᾿ Θη([8, ρογίδ δα θη βϑηΐο- 
ΓΌΠῚ ΘΔ 168. 

30. 1 γογοδ οἱ οομ γ Ομ 68 οὐοσιπτυῃῖ Τη8]16, μἱαρσο δὺ- 
θη} ἰῃ βϑογϑίδ υδηίγί8. 

ϑιαοναεβνιδεωπωπααοναναν 

4. Μδίαμμ, τηδϊαπι, ἀἰοοΐ φαΐ δοχαί τι : οἵ οὔχα Τϑοθξβοσίί, 
ἴσης ρον  ίυ. 

15. Εϑὶ δαγαπι οἵ τη] 0 ροη ἰ55 ογυην, οἱ γᾶ ργοίἰο- 
δ) ἰδ, 8 δοίης. 

16. ΤΟΙ νϑβιϊηγθηΐυπι 65, Ταΐα δι ἀοἰ 550. δχϑίἑιἱΐ, οἱ ῬΓῸ 
οχίγδηθδ ΟΡΡ  ΏοΓαΥ 86. 

17. δυᾶν!5 6ϑὶ Ὠοθλ]ηΐ Ρ8η18 τηϑηᾶᾶχ : οἱ ροβίοδ ἐπηρὶουίαΓ 
08 6)ὺ0δ οΔΙουΪο. 

18. ΟΟΡΙΔΙΪΟ ἰη ΘΟ 5 9 ὈΡΘΡΑχδθὶἕαγ, οἱ ἰῃ γδιοηΐθυ5 σὰ- 
Βογηδηάὶ ἴδς Ὀ6]] 0 π|. 

19. Ἀδνθίδηβ ΠΥ βί ΓΙ Π) Δι Νυ]δἱ ἰγδυ !δη(ογῇ : οἱ δε υσθη 
14 018 δ 5 ὯΔ Θομῃ τ δοδδγίϑ. 



ΡΒΟΥΕΆΒΙΑ. 64». ΧΧΙ. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΚΑ΄. 

ι. Ὥςπερ ὁρμὴ ὕδατος, οὕτως χαρδία βασιλέως ἐν 
“ειρὶ Θεοῦ" οὗ ἐὰν θέλων νεῦσαι, ἐχεῖ ἔκλινεν αὐτήν. 

ἃ. Πᾶς ἀνὴρ φαίνεται ἑαυτῷ δίκαιος, κατευθύνει δὲ 
χαρδίας Κύριος. 

8. Ποιεῖν δίκαια καὶ ἀληθεύειν, ἀρεστὰ παρὰ Θεῷ 
μᾶλλον ἢ θυσιῶν αἷμα. 

4. Μεγαλόφρων ἐν ὕθρει θρασυχάρδιος, λαμπτὴρ δὲ 
ἀσεδῶν ἁμαρτία. (ἢ 

8. Ὁ ἐνεργῶν θησαυρίσματα γλώσσῃ ψευδεῖ, μάταια 
διώχει ἐπὶ παγίδας θανάτου. 

7. Ὄλεθρος ἀσεθέσιν ἐπιξενωθήσεται, οὐ γὰρ βού- 
λονται πράσσειν τὰ δίχαια. 

8. Πρὸς τοὺς σχολιοὺς σχολιὰς ὁδοὺς ἀποστέλλει ὃ 
Θεὺς, ἁγνὰ γὰρ καὶ ὀρθὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. 

9. Κρεῖσσον οἰκεῖν ἐπὶ γωνίας ὑπαίθρου, ἣ ἐν χεχο- 
νιαμένοις μετὰ ἀδιχίας χαὶ ἐν οἴχῳ χοινῷ. 

τ᾽υ. Ψυχὴ ἀσεθοῦς οὐχ ἐλεηθήσεται ὑπ᾽ οὐδενὸς τῶν 
ἀνθρώπων. 

11. Ζημιουμένου ἀχολάστου πανουργότερος γίνεται 
ὅ ἄχαχος, συνιὼν δὲ σοφὸς δέξεται γνῶσιν. 

12. Συνιεῖ δίκαιος καρδίας ἀσεῤῶν, χαὶ φαυλίζει 
ἀσεθεῖς ἐν χαχοῖς. 

18. Ὃς φράσσει τὰ ὦτα αὐτοῦ τοῦ μὴ ἐπακοῦσαι 
ἀσθενοῦς, χαὶ αὐτὸς ἐπικαλέσεται χαὶ οὐχ ἔσται δ᾽ εἷς-- 
αχούων. 

14. Δόσις λάθριος ἀνατρέπει ὀργὰς, δώρων δὲ ὃ φει- 
δόμενος θυμὸν ἐγείρει ἰσχυρόν. 

1ὅ. Εὐροῦδ᾿ Ἢ δικαίων ποιεῖν χρῖμα, ὅσιος δὲ ἀχά- 
θαρτος παρὰ χαχούργοις. 

16. Ἀνὴρ πλανώμενος ἐξ ὁδοῦ δικαιοσύνης ἐν συνα- 
γωγῇ γιγάντων ἀναπαύσεται. 

17. Ἀνὴρ ἐνδεὴς ἀγαπᾷ εὐφροσύνην, φιλῶν οἶνον καὶ 
ἔλαιον εἰς πλοῦτον, 

18. περιχάθαρμα δὲ δικαίου ἄνομος, ("ἢ 
19. Κρεῖσσον οἰχεῖν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἢ μετὰ γυναιχὸς 

μαχίμου καὶ γλωσσώδους καὶ ΟΝ 
30. Θησαυρὸς ἐπιθυμητὸς ἀναπαύσεται ἐπὶ στόματος 

σοφοῦ, ἄφρονες δὲ ἄνδρες χαταπίονται αὐτόν. 
21. “δὸς δικαιοσύνης χαὶ ἐλεημοσύνης εὑρήσει ζωὴν 

καὶ δόξαν. 
23. Πόλεις ὀχυρὰς ἐπέθδη σοφὸς, καὶ χαθεῖλε τὸ ὀχύ- 

ρωμα ἐφ᾽ ᾧ ἐπεποίθεισαν οἱ ἀσεθεῖς. 
22. Ὃς φυλάσσει τὸ στόμα αὐτοῦ χαὶ τὴν γλῶσσαν, 

διατηρεῖ ἐχ θλίψεως τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. 
34. Θρασὺς χαὶ αὐθάδης χαὶ ἀλαζὼν λοιμὸς χαλεῖ- 

ται ὃς δὲ μνησιχαχεῖ, παράνομος. - 
35. ᾿Ἐπιθυμίαι ὀχνηρὸν ἀποχτείνουσιν, οὐ γὰρ προ- 

αιροῦνται αἱ χεῖρες αὐτοῦ ποιεῖν τι. 
26. ᾿Ασεδὴς ἐπιθυμεῖ ὅλην τὴν ἡμέραν ἐπιθυμίας 

χαχὰς, ὃ δὲ δίκαιος ἐλεᾷ καὶ οἰχτείρει ἀφειδῶς. 
47. Θυσίαι ἀσεδῶν βδέλυγμα Κυρίῳ, καὶ γὰρ πα- 

ρανόμως προςφέρουσιν αὐτάς. 
28. Μάρτυς ψευδὴς ἀπολεῖται, ἀνὴρ δὲ ὑπήχοος φυ- 

λασσόμενος λαλήσει. 

(7) 5. Λογισμοὶ συντέμνοντος πλὴν εἷς περισσείαν, καὶ πᾶς 
ἐπισκουδάζων πλὴν εἷς ὑστέρημα. (δελοί. Ποηι.) 

(5752) 18. .... καὶ ἀντὶ εὐθεὼν ἀσύντετος. (δοπιρῖ.) 
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ΟΑΡΌΤ ΧΧΙ͂. 

1. δίουϊ ἱπηροίαβ ἀαυδο, ἰδ ΟΟΓ ΓΟρ 5. ἰη ἴδηι Ὠδὶ : 400- 
οὐμχυσ νοϊπογὶξ ἰθηπογα, {Πὰς ἱπο!ηανίς ΠΠπ|ὰ. 

2. Οἰηΐᾳ Υἱἷγ υἱάδίυν δ δὶ ᾿υϑίυβ, αἰγὶ δυΐδη) οογάδ 
Βομιίηυ8. 

3. Εδοογο [88 οἱ γοΓγϑοθη) 6886, ]δο (ἃ ἀρυὰ Ὠουπὶ τηᾶ- 
ξὶ58 φυδη) ᾿ιοϑίϊδγυπ) 8Βδησι δ. 

4, Μδζῃδ βδρίθῃβ ἰη οοηίυτη6}18 ἀυάδχ οογὰθ, ἴδχ δυίθι 
ἱηρίογιπὶ ροοοδίυῃ). 

6. Ουἱ ορογδῖυγ (ΠοβϑγΟϑ ᾿ἰησυᾶ πηρηἀδοὶ, γδηᾶ βοοίδίυγ 
ηῃ ἸΔαυθ608 πηογί 3. 

7. Ῥεγάϊ(ο ἱπηρ 8 ποβρί το βυδβοὶ ἱοίυγ, πο οηΐπὶ Ὑο]υπὶ 
δ6Γ6 518. 

8. Αἀ ροΥΎΟΓδΟ8 ρΟΙΎΘΓΒΔ5 Υἱᾶβ }}{{|{{ δ, τυ δ ΘὨΐπ) 
οἱ γϑοίδ ορϑγᾷ 6}118. 

9, Μοϊϊιι8 Ὠ ΔΙ δ ΓΟ ΒΌΡΟΓ ΔΏρΌ]υ") ΒῸ ἀΐο, συδη ἰῃ ο810 6 
᾿1{18 οαπὶ ἰπἰχυϊδία οἱ ἰῃ ἀἄομηο οοτηπιυηΐ. 

10. Απίμηβ ἱπηρὶϊ Ὠ0ἢ ΘΟΠΒΟαΌΘΙΙΓΡ πἰϑοηοογάἑδη δ υ}}0 
Ποιμΐηι πῃ). 

11. Μυ]οίϊδίο ἰη ΘΠ ρογδπίο δϑίυ ον Εἴ βἰπηρίοχ, ἰη 6} σ ἢ 8 
δυΐοπη βδρίθηϑ βυβεὶρίοῖ δεἰ θη 8}. 

12. Τη16}}Π|υἱἱ [υ8ῖι.8 οογάδ ἰπηρίογυμι, οἱ Υἱ Π]ροηάϊί ἰπηρίο 5 
ἰῃ 1Δ]18. 

(8. Ουἱ οδίυγαί δυγοδ 5188 Ὠ6 δυάδι ἱπ] 6 0], οἱ ἴρ86 
ἱπγοοδθὶξ οἱ ποη οὶ φυὶ ὀχδυάϊδί. 

4. Μυπυ8 οοουϊΐαπ) ἀγογίϊξ ἱγδ8, τιυποῦ 08 δυΐοπι φαΐ 
ρδγοὶΐ Πιγούθηλ βυϑο (αι (ογίοπι. 

5. 1,ο1{{|84 ᾿υϑίογτι ἴδοογο ἰυάϊοίυπι, δδηοίυ5 δυΐοι 
ἱηυηάυβ 6δὶ ἀρυα πιδ]08. 

16. ΥἹΓ ΟΓΤΆΏΒ ἃ Υἱὰ 7υ.81{{|28 ἰῃ δγηδρσορα φἰραπίυπη Γοζαΐθ- 
Βορί. 

17. Ὑὶν οβροηυϑ διηδί ᾿ἰἰᾶπι, ἀἰΠροηβ νίηυπιὶ οἱ οἰδαι δὰ 
αἰγἶδδ, 

18. οἰγουηρυγρδίίο δυίΐθῃ [υ8ϊ ἰηί χυ 8. 
19. Μοϊῖυ5. ὨδΔΟΌΪΑΓΟ ἰῃ ἀρβογίο 4ιδ οὐπ τυ} 16Γ6 τί χοϑἃ 

οἱ Πηρυοϑᾶ οἱ ἰγδουηάδ. 
20. ΤὭσδδυγυδ ἀρβ  ἀογ Ὁ} 18 γοχυϊοϑοθῖ 8Όρ 6 08 δδρίθη- 

εἶἰ6, πωρτγυάδηο8 δυίΐοῃ Υἱγὶ ἀδυογδθυηῖ ἱΠ τ. 
41. Υἱὰ )υ5. 115 οἱ πκἰϑογοογά δ ἰηγθηϊοῖ Υἱίδῃι οἱ ρ]ογίδη. 

42. Οἰν ἰδ 8 πη} 188 ἱ στο 881}8 65. 88 065, οἱ ἀΐγυϊί γι" 
ὨἑΙοποῖ ἰη φυδ οοηβάοθδηϊ ἐπ 0}. 

43. Ουἱ ουδβίοαϊ! ο8 Βυυῃ) οἱ σι), ΘΟ βοσυδί ἀδ ἐγδα- 
Ἰδιϊἱο.6 δηΐῃηδ} ϑυδῃη. 

44. Αυδᾶχ οἱ ἀγγοβδηϑ οἱ οβίθη(δίογ ρϑϑ.}}6}8 ὙοοδίΓ : 
4υἱ δυΐοδιῃ ἰῃ) υγὶ ΑΓ ΠῚ ΠΙΘΠΊΟΓ 68[, ἱπίυ118. 

25. Ὀοβίἀογίδ ρίρσγιπὶ ἰηϊογοίυπί, ποη δηΐπὶ οἰ συηΐ πιᾶἃ- 
Π05 οἦυ8 ἴδοογο αυϊοαυδπη,. ; 

46. [πηρὶὰ 5 οοπουρίδοϊῖ ἰοίδ ἀΐα οοπουρίϑοοη 48 τηδἰδ8, 
ἠυδίυ8 δυΐδη) πιἰδογεΐαγ οἱ ΓηϊβογδίιΓ ὩΟῚ ῬάΓΟΘ. 

47. Ἠοδίϊα ἱπηρίογαπι ἃθομλίπδίίο Θοῃιίηο, οἰοηΐα) ἰαΐχαθ 
οἴδεγυπί 688. 

48. Τοδιὶα (1508 ρογίοἱ(, υἱγ δυΐδιῃ ορϑάΐθηβ ουδβίοα 8 
Ἰοχυείυγ. 

᾿αραροαι ας νοναενμκοανἡπουεοπονοδεβῆ. 

δ. Οορ  δείοῃο5 σοἸ]] οἰ (φοἱ ολἐὶ λοπιὲπ 2) ἰΔηΐαπὶ δΔά ΔΌΌΏ- 
ἀδηιδπ), οἱ οτηηΐκ [ε5ἰ 2 Δη5 ἰδΔηΐυπὶ δ ἐορίδι. 

18. ... δὲ ρτὸ γϑοίἱ8 ἰηἰχασ8. 
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20. Ἀσεδὴς ἀνὴρ ἀναιδῶς ὑφίσταται προςώπῳ, ὃ δὲ 
εὐθὺς αὐτὸς συνιεῖ τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ. 

40. Οὐχ ἔστι σοφία, οὐχ ἔστιν ἀνδρεία, οὐχ ἔστι 
βουλὴ πρὸς τὸν ἀσεθῆ. 

81. Ἵππος ἑτοιμάζεται εἰς ἡμέραν πολέμου, παρὰ 
δὲ Κυρίου ἢ βοήθεια. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ΄. 

ι. Αἱρετώτερον ὄνομα καλὸν ἣ πλοῦτος πολὺς, ὑπὲρ 
δὲ ἀργύριον ἘΣ χϑυδίν χάρις ἀγαθή. 

4. Πλούσιος χαὶ πτωχὸς συνήντησαν ἀλλήλοις, ἀμ.- 
φοτέρους δὲ ὃ Ἀκτῷ ἐποίησε. 

8. Πανοῦργος ἰδὼν πονηρὸν τιμωρούμενον χραταιῶς, 
αὐτὸς παιδεύεται" οἱ δὲ ἄφρονες παρελθόντες ἐζημιώ- 
θησαν. 

4. Γενεὰ σοφίας φόδος Κυρίου, καὶ πλοῦτος χαὶ 
δόξα χαὶ ζωή. 

6. Τρίόδολοι καὶ παγίδες ἐν ὁδοῖς σχολιαῖς, ὁ δὲ φυ- 
λάσσων τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἀφέξεται αὐτῶν. (ἢ 

7. Πλούσιοι πτωχῶν ἄρξουσι, καὶ οἰχέται ἰδίοις δε- 
σπόταις δανειοῦσιν. 

8. ὋὉ σπείρων φδῦλα θερίσει χαχὰ, πληγὴν δὲ 
ἔργων αὐτοῦ συντελέσει, Ἄνδρα ἱλαρὸν χαὶ δότην εὐ- 
λογεῖ ὃ Θεὸς, ματαιότητα δὲ ἔργων αὐτοῦ συντελέσει. 

9. Ὁ ἐλεῶν πτωχὸν αὐτὸς διατραφήσεται, τῶν γὰρ 
ἑαυτοῦ ἄρτων ἔδωχε τῷ πτωχῷ. Νίχην καὶ τιμὴν 
περιποιεῖται ὃ δῶρα δοὺς, τὴν μέντοι ψυχὴν ἀφαιρεῖται 
τῶν χεχτημένων. 

1.0. ΓἜχδαλε ἐκ συνεδρίου λοιμὸν, καὶ συνεξελεύσε- 
ται αὐτῷ νεῖχος᾽ ὅταν γὰρ χαθίσῃ ἐν συνεδρίῳ, πάντας 
ἀτιμάζει. ' 

11. Ἀγαπᾷ Κύριος ὁσίας χαρδίας, δεχτοὶ δὲ αὐτῷ 
πάντες ἄμωμοι" χείλεσι ποιμαίνει βασιλεύς. 

Δ. Οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ Κυρίου διατηροῦσιν αἴσθησιν, 
φαυλίζει δὲ λόγους παράνομος. 

13. Προφασίζεται χαὶ λέγει ὀχνηρός" Λέων ἐν ταῖς 
ὁδοῖς, ἐν δὲ ταῖς πλατείαις φονευταί. 

14. Βόθρος βαθὺς στόμα παρανόμου, ὃ δὲ μισηθεὶς 
δπὸ Κυρίου ἐμπεσεῖται εἰς αὐτόν. Εἰσὶν ὁδοὶ χαχαὶ 
ἐνώπιον ἀνδρὸς, χαὶ οὐκ ἀγαπᾷ τοῦ ἀποστρέψαι ἀπ᾽ 
αὐτῶν, ἀποστρέφειν δὲ δεῖ ἀπὸ ὁδοῦ σχολιᾶς χαὶ χα- 
χῆς. 

156. Ἄνοια ἐξῆπται χαρδίας νέου, ῥάδδος δὲ καὶ 
παιδεία μαχρὰν ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

16. Ὃ συχοφαντῶν πένητα πολλὰ ποιεῖ τὰ ἑαυτοῦ, 
δίδωσι δὲ πλουσίῳ ἐπ᾽ ἐλάσσονι. 

17. Λόγοις σοφῶν παράθφαλλε σὸν οὖς καὶ ἄχουε ἐμὸν 
λόγον" τὴν δὲ σὴν χαρδίαν ἐπίστησον, ἵνα γνῷς ὅτι 
χαλοί εἰσιν. 

18. Καὶ ἐὰν ἐμθάλῃς αὐτοὺς εἰς τὴν καρδίαν σου, 
εὐφρανοῦσί σε ἅμα ἐπὶ σοῖς χείλεσι" 

19. ἵνα σου γένηται ἐπὶ Κύριον ἣ ἐλπὶς, χαὶ γνω- 
ρίση σοι τὴν δὸόν σου. 

20. Καὶ σὺ δὲ ἀπόγραψαι αὐτὰ σεαυτῷ τρισσῶς, εἷς 
βουλὴν χαὶ γνῶσιν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς καρδίας σου. 

᾿περασειπετρ ε νυπεξι 

(5) 6. Ἐγκαινισμὸς νέου χατὰ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ" καίγε ὅταν 
γηράσῃ, οὐχ ἀποστήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. (δελοί. Κοηι.) 

ΠΑΡΟΊΙΜΙΑΙ. Κεφ. ΚΒ΄. 
49. πυρί υἱῦ ἱπιργυθηίογ δυθβίβεἰϊ( (Δεί6, γοοΐυδ δυΐθηι 

ρδ86 ἰη(6]]χοῖ Υἱὰ8 8088. 

30. ΝΟΩη 681 βαρίοῃίίδ, ποη 6ϑὶ ἰογιϊυ40.,,. ὨοΘΏ οϑὲ οοπδί- 
Ἰΐυμι δρυὰ ἰπηρίυπι. 

31. Εαᾳυυβ ρᾶγδίυν δὰ ἀΐθη Ὀ6}1}}, ἃ Ὠομηΐηο δυΐθῃι δυχὶ- 
᾿ἰυη}. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΠ. 

1. ΕἸ ΙΒ] 08 Ὠοιηθη ΒοηΠ 4υδπὶ αἰν 85 λυ] 80, ΒΌΡΟΓ 
δεβοηΐυπι γογὸ οἱ ἀυγυπὶ στα Ὀοηδ. 

2. Ὅϊγο5 οἱ ρΔΌΡΟΓ ΟὈΥΔΥΘΓΌΩΐ δὶ, υἱγοβαῦθ δι ῇθ 
᾿Θομΐπυδ [δοίξ. 

3. ΟαΠΠ ἀυ5 νἱ 68 τ δι συ ρυῃηυπι γαϊάθ, ἱρ56 ογάϊ- 
ἴυΓ : μηργυΐάροηΐοβ δυίΐίθπ) ργϑίογουηίο 5 ἀδηηηο δῇροϊΐ βυηΐ. 

4, Ῥτορβθι 68 δδρίοηίίξ5 ἰοῦ Ποπίηὶ, οἱ ἀϊν 8 οἱ ρ]ογίδ 
οἱ τΥἱίδ. 

δ. ΤΙΟΪ οἱ Ἰδχαοὶ ἴῃ τὶ β8 ρογυογαὶβ, 4] δυίΐομι ουβίοαϊἑ 
δηΪΠ)8Δ1 8181} 88 Π 6 1 δ} οἶδ. 

7. ὈΪϊν!ῖ65 ρδιιρογθαβ ἱπηρογαθυηί, οἱ (Δη}}}} Ῥγοργὶ8 ἀ0- 
τηϊηΐ8 ἀρηογδθιῃηί. 

8. Ουἱ βοιηϊηδὶ πιᾶῖὰ πηρίεί Πη818, Ρ]ασδπι ΔΌϊΘηΙ ΟρΟΓυΠᾺ 
ϑυογυῃι ΘΟΒυΓ 8 01{. Ὑἱγαπι ἈΠ] ΔΓΘ οἱ ἀδίογοε Ὀδηράϊοὶξ 
θυβ, γνδηϊδίομμ Ὑ6ΣῸ ΟρΡΟΓΌΠι Θ᾽ 8 ΘΟ. 80Π)Π Δ Ϊΐ. 

9. ΟυἱἹ πιίβογοίιγ δι ρογ8 'ρῃ56 δηυἰτοίατ, ἀδ 88 Θηἰπὶ 
Ῥδηΐδυ8 ἀθαϊξ ραυρογὶ. Ὑἱοίογίδηι οἵ ᾿ποποόγθ δοαυΐγὶὶ φαΐ 
ἀδὶ πηυπογᾶ, οἱ δηΐπηδηι αυΐϊάσπ δαίογὶ ροκοίἀοηϊη. 

10. Ἐ)οδ 6 οϑῃβοϑββὺ ρϑϑί ]οπίθηι, οἱ δαὶ] δἰ] ου ΠῚ 60 
)αγσίαπι : η8Π| οὑπὶ δϑαθγὶ( ἴῃ ΘΟ ϑ6880., ΟἸη68 ἱῃμοηογαῖ. 

11. ὈΠΙρΙϊ Ποηγίηυβ βδησίδ οογάδ, δοοορίϊ δυΐδη δυπί οἱ 
ΟΠΏΘΒ ἱπΠηΠη Δι] {] : [4115 ῥϑβοὶΐ Γοχ. 

12. Οὐ δυΐοθαι Ὠοιλίηἱ σοηβογυδηΐ βθηβιη), ΥὙἱ]ροπαϊί 
δυίοπμη γογρὰ ἰπίαυι 8. 

18. Ἐχουβδιοηθῃη) δἴϊεγί οἔ ἀΐεὶξ ρἰμοῦ : 1,60 ἰη Υἱἱ8, οἱ ἰῃ 
Ῥἰαΐοίϑ δἰ οδγὶϊ. 

(4. ἘἙοΥδἃ μγοίυηδα ο8 ἰηχυΐ, φυΐ δυίοῃχ οἀΐο μαρθοίυγ ἃ 
60 ἱποίάδί ἴῃ δι. ϑαηΐ Υἱϑὴ πγϑῖ85 οογᾶπι Υἷγο, οἵ ἤοῃ ἀϊ- 
Ἰρὶῖ γουθγί! ἃ 618, δυθγίθγε διιΐθῃ 86 ορογίεϊ ἃ Υἱᾶ ρογυογβᾶ 
οἱ πιᾶϊᾶ. 

15. Θειηδηίία ραηᾶοί 6 οὐγὰθ ᾿υγοηΐβ, υἱγζα δυΐθπι οἔ 
αἰβοίρ! ηᾶ ἰΙοῆρα 8} 60. 

16. Ουἱ οΔ᾽Ππληΐδῖ ρΔΌΡΟΓοτα τ} 8 [Δοὶξ θυ8, ἀδὶ δυ- 
ἴδηι ἀἰν} δὰ πγϊηυ8. 

7. δογιηοηΐθυ8 βδρίοηΐαπι) δάπιουο δι γοπ ἴυδηι οἱ δυὰϊ 
ΤΩΘΌΠῚ ΒΘΓΙΠΟΠΘΠῚ : οἱ ΟΟΓ ἴμιπι ἤγιηδ, υἱ οορηοϑοδβ αυΐᾶ 
"οπὶ βυηί. - 

18. Εἰ 5 ἱπηηλ 86 γ8 608 ἰῃ ΘΟΓ ἰατιηι, ἐρΠοδυηὶ (6 δἰηγ} 
ἰῃ 018 140 }18 : 

19. υἱ ἰυὰ ἢδὶ 006 Γ Ποπιηθῃλ 8ρ68, οἱ ποίδπι {0 ΓΔοἰδί 
Υἱδη ἰυδη1. 

20. Εἰ [τὰ γόγο ἀδβοῦῖθα θὰ {Π0Ὶ (γὶρ οἰ [6 Γ, ἰῃ σοηβ.}ο οἱ 
ΒΟ 6 η{1ἃ ΒΌΡΟΓ ἰδιϊυαἀἱηθη) οογὰ 8 ἰυΐ. 

6. Πεάϊοαίίο ᾿ανοηΐβ βδοδσυηάπιῃ νἱδτα 688 : οἰΐδιη οληλ ΒΕ θ6- 
εἰϊ, Ὠθη Γοοϑάσδί δ} φᾶ. 



ΡΒΟΥΕΆΒΙΑ. 

21. Διδάσχω οὖν σε ἀληθῇ λόγον, καὶ γνῶσιν ἀγα- 
θὴν ὑπαχούειν, τοῦ ἀποχρίνεσθαί σε λόγους ἀληθείας 
τοῖς προδαλλομένοις σοι. ; 

22. Μὴ ἀποόιάζου πένητα, πτωχὸς γάρ ἐστι" χαὶ. 
'μὴ ἀτιμάσης ἀσθενῆ ἐν πύλαις, 

23. Ὁ γὰρ Κύριος χρινεῖ αὐτοῦ τὴν χρίσιν, καὶ ῥύση 
σὴν ἄσυλον ψυχήν. 

44. Μὴ ἴσθι ἑταῖρος ἀνδρὶ θυμώδει, φίλῳ δὲ ὀργίλῳ 
μὴ συναυλίζου" 

25. μήποτε μάθης τῶν ὁδῶν αὐτοῦ, χαὶ λάῤης βρό- 
χους τῇ σῇ ψυχῇ. ῤ 

26. Μὴ δίδου σεαυτὸν εἰς ἐγγύην αἰσχυνόμενος πρόςω- 
πον" 

21. ἐὰν γὰρ μὴ ἔχης πόθεν ἀποτίσῃς, λήψονται τὸ 
στρῶμα τὸ ὑπὸ τὰς πλευράς σου. 

8. Μὴ μέταιρε ὅρια αἰώνια, ἃ ἔθεντο οἱ πατέρες 
σου. 

29, Ὁρατιχὸν ἄνδρα χαὶ ὀξὺν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ 
βασιλεῦσι δεῖ παρεστάναι, χαὶ μὴ παρεστάναι ἀνδράσι 
νωθροῖς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΓ͵', 

1. ᾿Εὰν χαθίσης δειπνεῖν ἐπὶ τραπέζης δυνάστου, 
νοητῶς νόει τὰ παρατιθέμενά σοι. 

2. Καὶ ἐπίδαλλε τὴν χεῖρά σου, εἰδὼς ὅτι τοιαῦτά 
σε δεῖ παρασχευάσαι. Εἰ δὲ ἀπληστότερος εἰ, 

8. μὴ ἐπιθύμει τῶν ἐδεσμάτων αὐτοῦ" ταῦτα γὰρ 
ἔχεται ζωῆς ψευδοῦς. 

4. Μὴ παρεκχτείνου πένης ὧν πλουσίῳ, τῇ δὲ σῇ 
ἐννοία ἀπόσχου. 

δ. Ἐὰν ἃ 
μοῦ φανεῖται" κατεσχεύασται Ὑ 
ἀετοῦ, καὶ ὑποστρέφει εἰς τὸν 
πρς 

αὐτοῦ. 
68. Νὴ συνδείπνει ἀνδρὶ βασχάνῳ, μηδὲ ἐπιθύμει 

τῶν βρωμάτων αὐτοῦ" 
7. ὃν τρόπον γὰρ εἴ τις χαταπίοι τρίχα, οὕτως ἐσθίει 

χαὶ πίνει. Μηδὲ πρὸς σὲ εἰςαγάγης αὐτὸν, χαὶ φάγης 
τὸν ψωμόν σου μετ αὐτοῦ" 

8. ἐξεμέσει γὰρ αὐτὸν χαὶ λυμανεῖται τοὺς λόγους 
σον τοὺς χαλούς. 

9, Εἰς ὦτα ἄφρονος μηδὲν λέγε, μήποτε μυχτηρίση 
τοὺς συνετοὺς λόγους σου. 

10. Μὴ μεταθῇς ὅρια αἰώνια, εἰς δὲ χτῆμα ὀρφανῶν 
μὴ εἰςέλθης. 

ι. Ὃ γὰρ λυτρούμενος αὐτοὺς Κύριος, χραταιός 
ἐστι, καὶ χρινεῖ τὴν χρίσιν αὐτῶν μετὰ σοῦ. 

12. Δὸς εἷς παιδείαν τὴν καρδίαν σου, τὰ δὲ ὦτα 
σου ἑτοίμασον λόγοις αἰσθήσεως. 

13. Μὴ ἀπόσχη νήπιον παιδεύειν, ὅτι ἐὰν πατάξης 
αὐτὸν ῥάδδῳ,, οὐ μὴ ἀποθάνη. 

14. Σὺ μὲν γὰρ πατάξεις αὐτὸν ῥάδδῳ, τὴν δὲ ψυ-- 
χὴν αὐτοῦ ἐκ θανάτου ῥύση. 

ι5. Υἱὲ, ἐὰν σοφὴ γένηταί σου ἣ καρδία, εὐφρανεῖς 
χαὶ τὴν ἐμὴν χαρδίαν᾽ 

16. χαὶ ἐνδιατρίψει λόγοις τὰ σὰ χείλη πρὸς τὰ ἐμὰ 
χείλη, ἐὰν ὀρθὰ ὦσι. 

1). Μὴ ζηλούτω ἣ χαρδία σου ἁμαρτωλοὺς, ἀλλὰ 
ἐν φόδῳ Κυρίου ἴσθι ὅλην τὴν ἡμέραν. Ι 

γετικ ΤΕΈΞΤΑΜΕΝΤΟΝ. -- ἸἸ. 

2 “ὦ ᾽ Ω͂ 
ριαυτῷ πτέρυγες ὥςπερ 

οΟἰχον του προεστηχοτος 

πιστήσης τὸ σὸν μὲ πρὸς αὐτὸν, οὐδα- 

χξιβ ἀρίς ας τυροῦ, μὲ τάρννς ὡρήν ὡς οἰ μος, πρῶς τῷ 

ΟΑρ. ΧΧΙΠΙ. 

21. Ὅοοθο ἰρίἰαγ (6 ὙΠ ΒΟΥΓΠΟΠ ΘΠ), Οἱ 50 ΠΕ] ΒΟΏΔΠΣ 
θαυ γα, υἱ ΓΕΒΡΟΠ685 ΒΟΓΙΏΟΠ68 γογ [15 ἢΪ8 ὰϊ ᾿τορο- 
πθηΐ {0 ]. ᾿ 

22. Νόοῃ [085 ΥἹο  δη Ἶδ) ρδι ρΟΓὶ, ἴΠῸΡ5 ΘὨΪΓῺ δὲ : 6 6 
ἱΠΠΟΠΟΡΘ5 6 0} πὶ 1ῃ ρογίΐβ. 

28. Ἰοοιμΐηυ8 δηΐμ [υἀ]οΔὶξ 6}08 οἰ Πλ, οἱ ΘΓ 65 {πᾶ Π}᾿ 
δηΪΠη8Π1) (81. 

24. ΝΟΙΪΪ 6556 50(8}}9 Ὑἱγοὸ [ὉΓΙΟ50, ΠΟ΄α6 Οὐ δηΐοο ᾿γἃ- 
Οὐ 0 ΠΟΠΔΌΪ68 : 

25. Π6 (ογίε ἀΐβοδβ υἱὰϑ 605, οἱ δοοὶρὶ85 ἰδ Ζι608 δῃϊη18 
ἰυ. 

26. Νὰ ἀσασνὶϑ ἴα ἰῃ 6} 155] ΟΠ 6 πὶ γαυ γα 5 (Δ ΟΙ ΘᾺ : 
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27. δὶ ΘΏ1ὴ ΠΟ ὨδθυθγὶΘ ὑπᾶὰθ 8ονᾶβ, [0] 6ηΐ δίγαϊυ τη 
αυοά 8.0 οοϑε5 {ι8. 

28. ΝΟΙΪ ἰγδῃϑίδυγα ἰθγηλὶηο8 ϑρίογηοϑ, 4108 ροϑυθγυηῖ 
ραΐτ65 ἴα]. 

29. Ῥεοιν  ἀδηΐοῃ) γίγαηι οἱ δου ϊυην ἴῃ Οραγί θα 8018 Οροῦ- 
(οἱ γορὶθυ.8 δϑδίϑδίογα, οἱ Ὡ0ὴ δδϑιδίογο υἱγίϑ δοοογάϊθυδ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΙΠ. 

1. 81] βϑάδγὶ5 συγ δὰ πηθῆδδι ροίθη(8, δδρίθηϊον ἰῃ- 
(6ΠΠσ αυς ἀρροηυηίυγ [ἰδ]. 

2. Εἰ τηηἱἴ6 τηδηιηι ἰᾳΔη], 806 η5 φιοὰ ορογίοϊ 6 (Δ}1ἃ 
ΡΓΦΡράγᾶγα. δὶ δυίθηι ἰη54{14}}}}}8 68, ᾿ 

3. ΠΟΪΪ ΘΟΠΟῸΡίβΟΟΓΘ Θ5088 Ο)05 : [δὸς οηΐπλ ΟὈ δ ηϊ Υἱ δη) 
[Δ]58 1. 

ά, Να οχιθηάδϑ ἰδ ΘΟ 518 ρϑΌροΓ δὰ ἀϊνίοη), ἔπ δι ΐδη) 
ΟΟῃβἰἀδγδίίοηθ ΔΟϑ[]η6. ᾿ 

5. δὶ ἰηἰοηαογίβ ΟΟυ] πὴ [υ1πΔ ΘΓρᾶ Θυπὶ, ΠΕ Β4118Π) Δ0ρᾶ- 
ΓΟΌΪ : ρᾶγᾶίδδ δηΐ ϑυμῖ οἱ 812 ἰδιη]υδτῃ δαιυϊα), οἱ γεν γε 
ἴῃ ἀοχηυπ) ρΓϑ 5118 80}. 

δ. Νὰ Θἢ68 υπᾶἃ ΟΠ) Υἷγὸ ἰῃυ 0, ἤθαᾷὺυθ οΟπουρίβοδς 
6β8688 6]}8 : 

7. φυριῃηδαϊηοάμπ) οηἰπι 5] 4018 ἀορ! αἰαὶ ρ᾽ Πα, 510 ΘΟΠι6- 
αἱ οἱ δ᾽ 11. Ναας δὰ ἰδ ἰηἰγοάμοδλϑ οαπ, οἱ σομηθ 85 Ὀυ6- 
ΟΟἸΪΔηλ ἰδ Οὐ 60 : 

8. οὐοιηδὶ οηΐπὶ ἴΠὰτὰ οἱ Ομ ἱ 8ΟγπΊΟΠο 8 ἴσ08 
ὈΟΠΟΒ. 

9. [6 υγαβ "ργυάθοης 5. Π0]1 φυϊοχυδηλ ἀΐσογα, πα ἴογίθ 
ἱγυ ἀδδί ϑδρί η 68 ΒΟΓΠΠΟΏ65 ἰᾳ08. 

10. Νὰ ἰγΔΏΒρΟΙΔ8 ἰογπ0Ὸ8 οί ΓΏΟϑ,, οἵ ἴῃ ΡΟβ56 55] ΟΏΘΠῚ 
ΟΓΡΙΔΠΟΓΌΠῚ Π6 ἱηρΓοαϊδγίδ. 

11. Οὐ οηΐπι γοαϊπ)} 608 Ὠοχηΐηι8, νι ς οδὲ, οἱ )υ - 
οδοϊ ᾿υαἀ οί) ΘογΌ ἢ ἰΘΟΌΠ. 

12. δᾶ ἰη ἀἰβο  ρ! μᾶπὶ οογ ἴαμι, δυΓ6 8 δυΐδη ἴ.85 86 }}}})6 
ΒΟΙΤΏΟΉΙ 0.5 5650. 

13. Νὰ ἀφο γῖδ ΑΓΨΌΪΙ ΠῚ ΘΠ] ΠἄΔΓΘ, αυοηΐδηη οἱ ροΓ- 
ΟἸ 5568 ΘΕ} Πὶ Υἷγσᾶ, ΠΟῚ τηογοίυγ. 

14, Νά) ἰὰ αυϊάδηι ρογου (18. διπὶ Υἱγᾷδ,, δηϊη)8π) δι 6] 
ο͵5 6 τπογίϑ ΘΓ. 65. : 

5. ΕΠῚ, 5. βαρίδηϑ [στ ἰυυπὶ οογ, 8 ΕΠ οὰ ἷ5 οἱ πγθυῃ) 
(ΟΓ : 

16. οἱ ἱπιιῃογδθυηίαγ βουποηΐθιδ ἰυἃ 148 84 πηδᾷ ἰΔΐα, 

δὶ γοοίδ {υθγίηΐ. 
17. Νοὴ φηγυϊοίυν σοῦ ἰσυπὶ Ραοσαίοιοδ, 86 ἰη {ἱπηογα 

Ὀοπλίηΐϊ οβίο ἰοἱὰ ἀϊο. 

1 
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14. Ἐὰν γὰρ τηρήσης αὐτὰ, ἔσται σοι ἔχγονα, ἡ 
δὲ ἐλπίς σου οὐχ ἀποστήσεται. 

19. Ἄχουε, υἱὲ, χαὶ σοφὸς γίνου, χαὶ χατεύθϑυνε ἐν- 
νοίας σῆς καρδίας. 

20. Μὴ ἴσθι οἰνοπότης, μηδὲ ἐχτείνου συμῥολαῖς, 
'χρεῶν τε ἀγορασμοῖς. 

21. Πᾶς γὰρ μέθυσος χαὶ πορνοχόπος πτωχεύσει, 
χαὶ ἐνδύσεται εεὐῥηγμένα χαὶ ῥαχώδη πᾶς ὑπνώδης. 

22. Ἄχουε, υἱέ, πατρὸς τοῦ γεννήσαντός σε" χαὶ 
μὴ καταφρόνει ὅτι γεγήραχέ σου ἣ μήτηρ. (ἢ 

44. Καλῶς ἐκτρῖτει πατὴρ δίχαιος, ἐπὶ δὲ υἱῷ σοφῷ 
εὐφραίνεται ἣ ψυχὴ αὐτοῦ. 

45. Εὐφραινέσθω ὃ πατὴρ χαὶ ἢ μήτηρ ἐπὶ σοὶ, καὶ 
χαιρέτω ἡ τεχοῦσά σε. 

26. Δός μοι, υἱὲ, σὴν χαρδίαν" οἱ δὲ σοὶ ὀφθαλμοὶ 
ἐμὰς ὁδοὺς τηρείτωσαν. 

27. Πίθος γὰρ τετρημένος ἐστὶν ἀλλότριος οἶχος, 
χαὶ φρέαρ στενὸν, ἀλλότριον. 

48. Οὗτος γὰρ συντόμως ἀπολεῖται, καὶ πᾶς παρά- 
νομος ἀναλωθήσεται. 

49. Τίνι οὐαί; τίνι θόρυθος; τίνι 
ἀηδίαι καὶ λέσχαι; τίνι συντρίμματα 
πελιὸδνοὶ οἱ ὀφθαλμοί; 

80. Οὐ τῶν ἐγχρονιζόντων ἐν οἴνοις; οὐ τῶν ἰχνευ- 
όντων ποῦ πότοι γίνονται; Μὴ μεθύσχεσθε ἐν οἴνοις, 
ἀλλὰ δμιλεῖτε ἀνθρώποις διχαίοις, χαὶ δμιλεῖτε ἐν πε- 
πάτοις. 
δι. ᾿Ἐὰν γὰρ εἰς τὰς φιάλας χαὶ τὰ ποτήρια δῷς 
τ ὀφθαλμούς σου, ὕστερον περιπατήσεις γυμνότερος 
ὑπέρου. 

42. Τὸ δὲ ἔσχατον ὥςπερ ὑπὸ ὄφεως πεπληγὼς ἐχ- 
τείνεται, χαὶ ὥςπερ ὑπὸ χεράστου διαχεῖται αὐτῷ ὁ 
ἰός 

ἡ ϑρμ τίνι δὲ 
ιαχενῆῇς ; τίνος 

82. Οἱ ὀφθαλμοί σου ὅταν ἴδωσιν ἀλλοτρίαν, τὸ στόμα 
σου τότε λαλήσει σχολιὰ, 

84. χαὶ χαταχείση ὥςπερ ἐν χαρδίᾳ θαλάσσης, χαὶ 
ὥςπερ χυθερνήτης ἐν πολλῷ χλύδωνι. 

86. Ἔ ρεϊς δέ: Τύπτουσί με χαὶ οὐχ ἐπόνεσα, χαὶ 
ἐνέπαιξάν μοι, ἐγὼ δὲ οὐχ ἤδειν᾽ πότε ὄρθρος ἔσται, 
ἵνα ἐλθὼν ζητήσω μεθ᾽ ὧν συνελεύσομαι; 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΚΔ΄. 

ι. Υἱὲ, μὴ ζηλώσῃς χαχοὺς ἄνδρας, μηδὲ ἐπιθυμή- 
σὴς εἶναι μετ᾽ αὐτῶν. 

4. δ ευδῇ γὰρ μελετᾷ ἣ χαρδία αὐτῶν, χαὶ πόνους 
τὰ χείλη αὐτῶν δάλε. 

8, Μετὰ σοφίας οἰχοδομεῖται οἶχος, χαὶ μετὰ συνέ- 
σεως ἀνορθοῦται. 

4. Μετὰ αἰσθήσεως ἐμπίμπλανται ταμιεῖα, ἐκ παν- 
τὸς πλούτου τιμίου χαὶ χαλοῦ. 

5. Κρείσσων σοφὸς ἰσχυροῦ, καὶ ἀνὴρ φρόνησιν ἔχων 
γεωργίου μεγάλου. 

6. Μετὰ χυδερνήσεως γίνεται πόλεμος, βοήθεια δὲ 
μετὰ καρδίας βουλευτιχῆς. 

7. Σοφία χαὶ ἔννοια ἀγαθὴ ἐν πύλαις σοφῶν σοφοὶ 
οὐκ ἐχχλίνουσιν ἐκ στόματος Κυρίου, 

(5) 23. ᾿Αλήθειαν χτῆσαι, καὶ μὴ ἀπώσῃ σοφίαν καὶ παι- 
δείαν καὶ σύνεσιν. (Αἰ4. οἰ (οπιρί.) 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. Κεφ. ΚΔ΄. 
8. Νδπι 8ὲ δογσυδυύθγὶβ ΘΆ, δγυηί [0] δροῖθδ, 5ρ65 δι 6 

ἴυδ Ὠοη γοοραοῖ, 
19. Αὐὰἀϊ, Νἰϊ, οἱ δαρίθηϑ δβίο, οἱ ἀἰγίρε οορίδίίο6 8 οογ- 

ἐϊς ἰυΐ. ᾿ 
20. Νὰ Πιογ5 ὈΙΡαχ Υἱηὶ, ἤθαυο οχίθη 88 ἴ6 δὰ δγῃθοΐδβ, 

οἱ σγηΐιπ) ΘΠ ρ(ΪΟΠ68. 
21. ΟΠΊΏΐΒ Θηἰπὶ ΘΓ οἱ δοογίδίογ πηοηοδθὶϊ, οἱ ἱπάϊιο- 

(. ἀἰβγυρε5 αἱ Ἰδοογὶϑ οπλη 8 ΘΟ ΠΟΙ ΘὨ (08. 
42. Αὐἀϊ, ΠῚ, ρμαΐίγοηι φυΐ φοηυ ῇ (6 : οἱ θη Οοπίει 88 

αυοπίδηι δθηι πιδίογ ἰυᾶ. 
24. Βρηδ οἀυοδὶ ραίον Ἰυβίυδ, οἱ ἰη Π]Ιο βδρίοπίς ἰωίδίυγ 

ΔΏΪΠηὰ 6} 0.8. 

25. 1,μοίοἴυΓ ρῥδίουῦ οἱ πηδίου 8106 Γ 6, οἱ σδυάοαὶ φιδ Ρ6- 
ΡΟ (6. 

46. })8 Π}}}, {1}, οοΥ ἴυυπ : οἵ οου] ἴθ] 6859 Υἱᾶδ 56Γ- 
γρϑηΐ. 

47. Ὀο]ΐαμ) οηΐπὶ ρογίογδίυπιη οϑὶ 4} η8 ἀοπηβ, οἱ ρυΐθι8 
δηρυδίυδ, 8608. 

28. Ηἰςο δηίτῃ Ὀγουΐ ρογίὈἱϊ, οἱ οπηηΐβ ἱπί0}8 ΔΒ οίΏΓ. 

29. Ουἱ γνῶ} οσυὶ ἰυπυ]υ5} οὐἱ )υἀ! οἶδ ὴ οὐ δια Π10]6- 
βιΐξ5 οἱ ἐγίοδο ὶ ον σορΓΠ 0.68 Θυρογνδουδο ἢ οὐ ᾿ἰν ἀΐ οου}!} 2 

30. ΝΟΒῺΘ ᾿ΠΠΟΓΔΗ 0} ἴῃ ΥἹη 8 ἢ ὨΟΠΏ6 γοδιϊρδη(υγ) υδὶ 
οοπηροίδιοη68 ἤδη" ΝοΙ ἴδ ἱηο ὈγίαΓὶ ἰῃ Υἱἶβ, δε ΘΟ γ  Γβα- 
Καϊοἱ οὐπλ ποι η θ8 υ8[18.,. οἱ ΟΠ ΟΓΒδηλὶ ἰπ ἰοοἶβ8 ἀδαση- 
θυ ]δι!οη 8. 

31. Νδχιη δὶ ἰῇ ρ 4145 οἱ ροουϊα ἀράογίϑ οουἶο8 ἰ.08, ροδίοϑ 
ΔΠΔὈυΪΔΐ8 πυάίογ ρῥἰδ.1}1ο. 

32. ΝΟΥ β8:Π1|6 διιίθπ) ἰδ υδηι ἃ ΒΟΓΡοηΐ 6 ρογΟ 5508 6χ- 
ἰοηάϊ ον, οἱ ἰδ δι ἃ οογαϑίο αἰ ϊίυν εἰ Ὑθποη μη). 

33. ΟΟΥ; ἰυἱ οὐπ γΥἱάογηἰ δ 6 πδηι, ο8 ἰυυτ ἴῃς Ἰο406- 
ἴὰ ρογνογβδᾶ, 

34. οἱ 4.6 ]}5 ἰΔΙΏ΄υδηι ἰπ οογάθ ηδγίβ,, οἱ ἰδ} υ 1 [1:- 
βογηδίου ἰη πιυ 8 ἰοπηροβίδίθ. 

35. Ὀίοδβ δυΐοιῃ : Εδγίυηΐ 6 οἱ ἤθη ἀοϊυὶ, οἱ ᾿]ιϑογυηὶ 
τη ἱ, ἐρο δυίΐαπι πο δοηβὶ : ]υδπάο οτὶϊ ἀϊυουλυπι, αἱ γνὰ- 
ἄἀδῃβ 4ιυξογᾶπ) αυϊθυδουτ ΟΟηΥΘηΪ ΔῊ ἢ 

ΟΑΡΟΌΤ ΧΧΙ͂Υ. 

1. ΕἸ, ἢ6 φϑηλυϊοιὶβ πη ]ο08 Υἱγοβϑ, ἢ60 ἀδδί δ γο 5 6886 ΟΌ 

6159. 
2. ἘδΔ]58 δηίτη ποδί: ΓΟΟΓ οογαῦ, οἱ Δ θοΓο 8 δ δ ΘΟΣΤΙΠ. 

Ἰοφυυπίαν. 
3. Ουπι δαρίοηἰΐα δαϊπολίυν ὀοπιαβ, οἱ οὐτὰ ἰηἰοἰ]δοία ἀΐ- 

γἰσὶίαν. 
4. Οὐ δ6ηϑι ἱπιροηΐιν οοἸ]δγία,, ὁχ Ομ 0085 ἀἰγν {118 ργὸ- 

(ἰοδἰ8 οἱ Ὀοηΐ8. 
5, Μαΐου δδρίομβ ἔυτγίὶ, οἱ υἱῦ ργυάδηςπ) ΠΑΡΘῺΒ ἄβξτο 

Πιδ’ΠΟ. ᾿ 

6. συ ταἰίοηα συ θογιδηαϊ ἢϊ Δ᾽] πὶ, δυχὶ] πὶ δυΐοπι 

οὐπλ οογάς οὐηδὶϊϊυπὶ ΠαΡοηϊα. 
7. ϑαρίδηιΐ8 οἱ οορ!διίο θοπδ ἰῃ ρογιΐδ δδρίθηίυ, : 58- 

Ρἰεπίθβ Ὠοη ἀθοϊηδηὶ 80 ογὸ οιμίηϊ, 

48. γογίἰδίοπη δοαυΐγα, οἱ ἢς τορος βδρίοηἰίδιη εἰ ἀϊπο 0 }}- 

Ὠδπ) οἱ [πη]! δου. Π}. 



"ν᾿ 

ΡΒΟΥΕΆΒΙΑ. 

8. ἀλλὰ λογίζονται ἐν συνεδρίοις. Ἀπαιδεύτοις συ- 
γαντᾷ θάνατος, 

9. ἀποθνήσχει δὲ ἄφρων ἐν ἁμαρτίαις. Ἀλχαθαρσία 
δὲ ἀνδρὶ λοιμῷ, 

10. ἐμμολυνθήσεται ἐν ἡμέρᾳ χαχῇ χαὶ ἐν ἡμέρα 
θλίψεως ἕως ἂν ἐχλίπη. 

11. Ῥῦσαι ἀγομένους εἰς θάνατον, χαὶ ἐχπρίου χτει- 
νομένους, μὴ φείσῃ. 

1. ᾿Εὰν δὲ εἴπης" Οὐχ οἶδα τοῦτον, γίνωσχε ὅτι 
Κύριος καρδίας πάντων γινώσχει, χαὶ ὃ πλάσας πνοὴν 
πᾶσιν, αὐτὸς οἷδε πάντα, ὃς ἀποδίδωσι ἑκάστῳ χατὰ 
τὰ ἔργα αὐτοῦ. 

13. Φαγε μέλι, υἱὲ, ἀγαθὸν γὰρ κηρίον, ἵνα γλυ-- 
χανθῇ σου ὃ φάρυγξ. 

"4. Οὕτως αἰσθήση σοφίαν τῇ σῇ ψυχῇ, ἐὰν γὰρ 
εὔρης, ἔσται χαλὴ ἣ τελευτή σου, χαὶ ἔλπίς σε οὐχ 
ἐγκαταλείψει. 

15. Μὴ προζαγάγης ἀσεθῇ νομῇ δικαίων, μηδὲ ἀπα- 
τηθῆς χορτασία χοιλίας. 

[6. Ἑπτάχις γὰρ πεσεῖται δίχαιος καὶ ἀναστήσεται, 
οἱ δὲ ἀσεβεῖς ἀσθενήσουσιν ἐν χαχοῖς. 

17. Ἐὰν πέσῃ ὁ ἐχθρός σου, μὴ ἐπιχαρῇς αὐτῷ, ἐν 
δὲ τῷ ὑποσχελίσματι αὐτοῦ μὴ ἐπαίρου. 

18. Ὅτι ὄψεται Κύριος καὶ οὐχ ἀρέσει αὐτῷ, καὶ 
ἀποστρέψει τὸν θυμὸν αὐτοῦ ἀπ᾽ αὐτοῦ. ᾿ 

19θ. Νὴ χαῖρε ἐπὶ χαχοποιοῖς, μηδὲ ζήλου ἅμαρτω- 
λούς. 

126. Οὐ γὰρ μὴ γένηται ἔχγονα πονηρῷ) λαμπτὴρ 
δὲ ἀσεδῶν σδεσθήσεται. 

41. Φούοῦ τὸν Θεὸν, υἷὲδ, χαὶ βασιλέα, καὶ μηθ᾽ 
ἑτέρῳ αὐτῶν ἀπειθήσης" 

4), ἐξαίφνης γὰρ τίσονται τοὺς ἀσεθεῖς, τὰς δὲ τι- 
μωρίας ἀμφοτέρων τίς γνώσεται; 

(γεσ., ΧΧΙΧ, 37.) Λόγον φυλασσόμενος υἱὸς ἀπω- 
λείας ἐκτὸς ἔσται, δεχόμενος δὲ ἐδέξατο αὐτόν. Μηδὲν 
ψεῦδος ἀπὸ γλώσσης βασιλεῖ λεγέσθω, χαὶ οὐδὲν ψεῦδος 
ἀπὸ γλώσσης αὐτοῦ οὐ μὴ ἐξέλθη. Μάχαιρα γλῶσσα 
βασιλέως χαὶ οὐ σαρχίνη, ὃς δ᾽ ἂν παραδοθῇ, συντρι- 
δήσεται. ᾿Εὰν γὰρ ὀξυνθῇ δ θυμὸς αὐτοῦ, σὺν νεύροις 
ἀνθρώπους ἀναλίσχει, καὶ ὀστᾶ ἀνθρώπων χατατρώγει, 
χαὶ συγχαίει ὥςπερ φλὸξ, ὥςτε ἀόρωτα εἶναι νεοσσοῖς 
ἀετῶν. : 

(ΧΧΧ, 1) Τοὺς ἐμοὺς λόγους, υἱὲ, φοδήθητι, καὶ 
δεξάμενος αὐτοὺς μετανόει. Τάδε λέγει ὃ ἀνὴρ τοῖς 
πιστεύουσι Θεῷ, καὶ παύομαι. 

4. Ἀφρονέστατος γάρ εἶμι ἁπάντων ἀνθρώπων, χαὶ 
φρόνησις ἀνθρώπων οὐχ ἔστιν ἐν ἐμοί. 

8ἃ. Θεὸς δεδίδαχέ με σοφίαν, καὶ γνῶσιν ἁγίων 
χα. 

4. Τίς ἀνέθη εἰς τὸν οὐρανὸν χαὶ χατέθη; τίς συνή- 
γαγεν ἀνέμους ἐν χόλπῳ; τίς συνέστρεψεν ὕδωρ ἐν ἱμα- 
τίῳ; τίς ἐχράτησε πάντων τῶν ἄχρων τῆς γῆς; τί 
ὄνομα αὐτῷ; ἢ τί ὄνομα τοῖς τέκνοις αὐτοῦ ; 

δ. Πάντες γὰρ λόγοι Θεοῦ πεπυρωμένοι, ὑπερα- 
σπίζει δὲ αὐτὸς τῶν εὐλαδουμένων αὐτόν. 

6. Μὴ προςθῇς τοῖς λόγοις αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἐλέγξη σε 
χαὶ Ψευδὴς γένη. 

1. Δύο αἰτοῦμαι παρὰ σοῦ, μὴ ἀφέλης μου χάριν 
πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν με. 

8 Μάταιον λόγον χαὶ ψευδῆ μαχράν μου ποίησον, 

αλκρ. ΧΧΙΥ. 927 

. 8. δβοὰ οορὶἰδηΐ ἰῃ οοῃδοβδίδυ8. [ηἀ 180} 0}1π818 οοσυτγεῖ 
ΤΊΟΓΒ, 

9. τρουγ δυΐδηι ἰηργυάθηδ ἰῃ ροοσδί 8. πημηυηά εἶα δυ- 
[61 ΥἹΓΟῸ ρϑϑι 6 πηι], 

10. ἱπαυϊῃαθί ταν ἴῃ ἀΐδ τηδ]ὰ οἱ ἴῃ ἀΐδθ ἰγὶ θυ] Δί οη 8 φυο- 
δύυδαυς ἀοβοίαί. 

11. 1ἱθόγὰ 608 φυὶ ἀυοσυηίαγΓ δὰ τηοτίδιῃ, οἱ γϑάΐῃιθ 605 
αυἱ ἰηϊογ οἰμηΐαΓ, ἢ6 ΡδᾶΓΟΔϑ8. 

12. δὶ δυΐοιη ἀϊχογὶς : Νοϑοὶο ἤθης, βοἰἴο φυοηίΐδιῃ Ὠοιηΐ- 
05 οογάδ οτχηηΐυπ ποβοϊΐ, οἵ αυ] ἤφυγαν βρ᾽ γἰζιπὶ οἶδ, 
ἦρ86 ΒΟΥΪΐ οπηΐδ, 4ιυὶ γοα αἰξ πηϊσυΐχασ βοουηά πη ορογᾶ οὐι5. 

13. σοιηοάθ ποῖ, ἢ], Ὀοηυ8 δηΐτη οϑῖ ἴδυυβ, υἱ ἀυ]ςο- 
δοδί ρυΐϊζυγ ἰυυπ). 

14. 510 56}165 ΒΔρ ΘΠ 8Π| ΔηΪΠΊΟ (110, 5] ΘΠἰ ΠῚ ἱηνθηθγὶ 8, 
οΥἱξ δοηυδ ΟὈΐΐυ5 ἴὰ 8, οἱ 8ρ68 [6 Ὠοη ἀδϑδογοί. 

15. ΝΟΙΪ δρρ οᾶγο ἱτηρίυπι δὰ ραβουβϑ δ᾽ ΟΓΌ ΠΙ, ΠΟΤῸΘ 56 
ἀυοδγῖβ δαίασγ δίθ σοηίγί8. 

16. δορίϊο8. θη) ὁδοὶ ᾿8108 οἱ γοβυγαοῖ, ἱἰγηρὶϊ δυΐξθπὶ 
ἰηΠΙ ΔΙ ΟΥ ἰῃ ΤᾺ 8}18. 

17. 51 οδοϊἀ θεῖ Ἰηϊησ5 ἴαυ}8, Π6 σδη 688 506 Γ 60}, οἵ 
ἴῃ ΒυρρἰδηϊδίίοὨδ 6118 ἢ6 Θχίο γί β. 

(8. Ουοηίδπι νἱά οἱ Ποπηΐητ8 οἱ ΠοῺ μδοθὈὶξ οἱ, οἱ ἄγογ- 
(ο( ἱπαϊσηδιϊοηδη) 50}. ΔΒ 60. 

19. Νὰ ξαυάθαϑ ἰπῃ πηδ]οίδοίοΥ θυ, ἡΘ406 ΘΠ} 5. ρθα- 
Οδίογαβ. 

20. Νοη οηΐτὰ ἤοηΐ ροϑίογὶ Π Δ] σῆο, ἴδχ δι}ῖ6Π}| ἱπηρΙ ΟΥΌΠῚ 
ΘΧΒΕΪρη ΘἴὮΓ. 

41. Τίηαγα Πδυπὶ, ΩἸΪ, οἱ γοβϑῃ, οἱ πουΐϊγὶ δογυπὶ 518 1ἢ- 

ΟὈΘαΙΘΏ8 : 
42. Βυ ῖῖο οηἷπὶ υ] οἰ ϑΟ ΘΓ ἱΠῚΡ108, ΒΡ ρ] οἷ διιΐίδιη υἱτο- 

ΓΌΏΤΟΣ χυΐβ οΘοσηοβορῖ» 

(Ῥεῖσ., ΧΧΙΧ, 27.) νογθυπὶ ουδϑίοἀΐθηδ ἢ] }8 Θχῖγα ρογ- 
ἀϊοποιη ογὶϊ, οχ οἱ ρθη 8 δυΐοτη ὄχοθρὶὶ Πα ἃ. ΝΊΠ] 8]5ὶ ἀ6 

ΟΓΟ Γορὶ ἀϊοσαΐυν, οἱ ἡἱἢ}}] [418] οχ ᾿ἰπρυᾶ ρ58108 ὀχοδί. Οαἰδάϊια 
Ἰϊησυδ γορὶβ οἱ ποθ οδγηθᾶ, συϊσαπηι δαυΐδιη ἐγ 8 Πιογὶξ, 

ὀοπίογοίυγ. 5] δηΐπλ ἰγγ ἰΐυ5 Γὰογὶ [ὌΓΟΥ ο᾽ 8, ΟοὐΠὶ ΠοΙνΐ5 

ΠΟΠηΐΪπ65 ἀΡϑιΠ, οἱ οϑϑ8ἃ ποηγίηνπ) ἀσγογαῖ, οἱ σοι θυγὶϊ 

ἰδιηχυδηι ΠΠΔηγ)8, ἰΐὰ υἱ δἰηΐ ἱπορίδ δϑυὶ Ρ0}}}8 δαυ!δγυτ. 

(ΧΧΧ, 1.) Μοὰ νογδα, ΕἸ; {ἰπηοίο, οἵ βυ5εἰ ρ[6Ώ8 6ἃ ρα ηΐ- 
(οη ἰδ ἃρ6. Ηωο ἀἰοἰξ νἱγ ογθάθηςθὺ8 60, οἱ χυΐθ80ο. 

2. Ἰηδὶρ θη 851Π}}}8 Θηἶπη 811 ΟΠληΐη ΠΟΠΙΠ Π], οἱ Ὁ .}- 
ἀθηΐίδ ποιηϊμυαῃ ποη 68ἱ ἰὴ ΠΊ6. 

3. Πουβ ἀοουΐΐ τὴ6 ϑδρίη( δῆ, οἱ δοίη ἷδη) δδποζοΓΌ ἢ) 

ΟΟΦΠΟΥ͂Ϊ. 

4. ΟυΪ8 ἀεοοηάϊῇ ἴῃ οαὐἴυπι οἱ ἀδϑορηᾶϊ 9 ́υΐα σοηρστοραν 

γϑηΐοϑ ἰπ δίπι ἢ ΖυΐΪ5 ἙΠΟΠΥΘΓ δααδη ἰῃ Ὑθϑ θη 0" 4015 
ἰοπυΐί οπηηΐα Θχίγοπηδ ἰογγϑ ὃ αυοα ΠΟΘΙ οἷ" δυϊ αυοὰ 0- 
τΩ6ι} {1115 6].8 

5. Οηιηΐὰ φηἰπι γογθα Ὠοἱ ἱψηΐίδ., ῥγοίθρ! δυΐαπ) ἱρ56 605 

40] γτονογοηΐυῦ ᾿ρ50Π). 

ὃ. Να δἀάδϑ του ΐβ οι, υἱ πο ἀγριδί (6 οἱ [85 πηδηδαχ. 

7. Ῥύυο ρΡοΐο ἃ (6, π6 διιίογαϑ ἃ τη6 ρτ[[ὯΠ| Δ θα! 8Π1 960 

τοῦ ίαι.. 

8. δηυμ γογθυμ οἱ πηοπλχ ἰοησα (Δ ἃ τη6, αἰν} 88 

Ιῦ. 
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πλοῦτον δὲ χαὶ πενίαν μή μοι δῷς, σύνταξον δέ μοι τὰ 
δέοντα χαὶ τὰ αὐτάρχη 

9. ἵνα μὴ πλησθεὶς ψευδὴς γένωμαι, χαὶ εἴπω" Τίς 
με δρᾷ; ἢ πενηθεὶς χλέψω, χαὶ ὀμόσω τὸ ὄνομα τοῦ 

εοῦ. 
τυ. Μὴ παραδῷς οἰχέτην εἰς χεῖρας δεσπότου, μή- 

ποτε καταράσηταί σε χαὶ ἀφανισθῆς. 
11. ΓἜχγονον χαχὸν πατέρα χαταρᾶται, τὴν δὲ μη- 

τέρα οὐχ εὐλογεῖ. 
12. ἜἜχγονον χαχὸν δίκαιον ἑαυτὸν χρίνει, τὴν δ᾽ ἔξο- 

δον αὐτοῦ οὐχ ἀπένιψεν. 
18. "ἔχγονον χαχὸν ὑψηλοὺς ὀφθαλμοὺς ἔχει, τοῖς δὲ 

βλεφάροις αὐτοῦ ἐπαίρεται. 
ι4. ἜἜχγονον χαχὸν μαχαίρας τοὺς ὀδόντας ἔχει, 

χαὶ τὰς μύλας τομίδας, ὥςτε ἀναλίσχειν χαὶ κατεσθίειν 
τοὺς ταπεινοὺς ἀπὸ τῆς γῆς, χαὶ τοὺς πένητας αὐτῶν 
ἕξ ἀνθρώπων. 

(ΧΧΙΨ, 23.) Ταῦτα δὲ λέγω ὑμῖν τοῖς σοφοῖς ἐπιγι- 
γώσχειν, αἰδεῖσθαι πρόζωπον ἐν χρίσει οὐ χαλόν. 

44. Ὁ εἰπὼν τὸν ἀσεδῇ, δίκαιός ἐστιν, ἐπικατάρατος 
λαοῖς ἔσται χαὶ μισητὸς εἰς ἔθνη" 

456. οἱ δὲ ἐλέγχοντες βελτίους φανοῦνται, ἐπ᾽ αὐτοὺς 
δὲ ἥξει εὐλογία. 

46. Χείλη δὲ φιλήσουσιν ἀποχρινόμενα λόγους ἀγα- 
θούς. 

47. Ἑτοίμαζε εἰς τὴν ἔξοδον τὰ ἔργα σου, καὶ παρα- 
σχευάζου εἰς τὸν ἀγρὸν, χαὶ πορεύου χατόπισθέν μου 
χαὶ ἀνοιχοδομήσεις τὸν οἶχόν σου. 

48. Μὴ ἴσθι ψευδὴς μάρτυς ἐπὶ σὸν πολίτην, μηδὲ 
πλατύνου σοῖς χείλεσι. 

19. Μὴ εἴπης" Ὃν τρόπον ἐχρήσατό μοι, χρήσομαι 
αὐτῷ" τίσομαι δὲ αὐτὸν ἅ με ἠδίχησεν. 

80. “Ὥςπερ γεώργιον ἀνὴρ ἄφρων, καὶ ὥςπερ ἀμπε- 
λὼν ἄνθρωπος ἐνδεὴς φρενῶν. 

31. ᾿Ἐὰν ἀφῇς αὐτὸν, χερσωθήσεται χαὶ χορτομανή- 
σει ὅλος, χαὶ γίνεται β' Αὐρ ν θὲ οἵ δὲ φραγμοὶ τῶν 
λίθων αὐτοῦ χατασχάπτονται. 

35. Ὕστερον ἐγὼ μετενόησα, ἐπέδλεψα τοῦ ἐχλέ- 
ξααθαι παιδείαν. 

33. Ὀλίγον νυστάζω, ὀλίγον δὲ χαθυπνῶ, ὀλίγον δὲ 
ἐναγχαλίζομαι χερσὶ στήθη. 

844. ᾿Ἐὰν δὲ τοῦτο ποιῇς, ἥξει προπορευομένη ἢ πε- 
νία σου. χαὶ ἣ ἔνδειά σου ὥςπερ ἀγαθὸς δρομεύς. 

(ΧΧΧ, 1τ5.) Τῇ βδέλλη τρεῖς θυγατέρες σαν ἀγαπή- 
σει ἀγαπώμεναι, καὶ αἵ τρεῖς αὗται οὐχ ἐνεπίμπλασαν 
αὐτὴν, καὶ ἢ τετάρτη οὐχ ἠρχέσθη εἰπεῖν’ ᾿Ιχανόν. 

16. Ἅδης, χαὶ ἔρως γυναιχὸς, χαὶ γῇ͵ οὐχ ἐμπιπλα- 
μένη ὕδατος, καὶ ὕδωρ καὶ πῦρ οὐ μὴ εἴπωσιν. Ἀρχεῖ. 

17. Ὀορφθαλμὸν χαταγελῶντα πατρὸς, χαὶ ἀτιμά- 
ζοντα γῆρας μητρὸς, ἐχχόψαισαν αὐτὸν χόραχες ἐχ τῶν 
φαράγγων, χαὶ καταφάγοισαν αὐτὸν νεοσσοὶ ἀετῶν. 

18. Τρία δέ ἐστιν ἀδύνατά μοι νοῆσαι, χαὶ τὸ τέταρ- 
τον οὖχ ἐπιγινώσχω" 

19. ἴχνη ἀετοῦ πετομένου, χαὶ ὁδοὺς ὄφεως ἐπὶ 
πέτρας, καὶ τρίθους νηὸς ποντοπορούσης, καὶ ὁδοὺς ἀν- 
δρὸς ἐν νεότητι. 

40. Τοιαύτη δδὸς γυναιχὸς μοιχαλίδος, ἣ ὅτε ἂν 
πράξῃ, ἀπονιψαμένη οὐδέν φησι πεπραχέναι ἄτοπον. 

41. Διὰ τριῶν σείεται ἢ γῆ, τὸ δὲ τέταρτον οὐ δύ- 
ναται φέρειν" 

ἑ 
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ΠΑΡΟΙΜΙΑΊΙ. Κεφ. ΚΔ΄. 

δυίΐοηι οἱ ραυρογίδίοιῃ π6 ἀδάογίβ τὶ, οοῃβί υ6 δυίοπιὶ 
ΚΠ αυδὸ δαηΐ προδβϑαγίᾶ οἱ δυζοίθηίίδ : 

9. Π6 δδῖυγδίιδ πησρπάδχ ἤδη), οἱ ἀΐϊσᾶπ : Οὐ͵8 τὴο Υἱάεἰ 9 
δυ 5688 [ὑγογ, οἱ ροηυγθη ποιηθῃ Ὠεὶ. - 

10. Νκ ὑἱδάδβ (δηγυϊαπὶ ἰῃ δηυ δ Ὠοχηΐηὶ, ἢ φυδῆσο ταδ- 
Ἰοάϊοδι 16 οἱ ἀ6] δ γὶδ. 

{1. ΕΠ 05 πᾶ }118 ρδίγοηι πλδ] ἀεὶ, οἱ Π)δίγο πΟῚ Ὀδη6- 
ἀϊεὶί. 

2. ΕἸΠ.5 τρδῖυβ ᾿υδίυπι 56 ἰυἀϊοδὶ, ὀχ Π γογῸ βυυπὶ 
ΟῚ ἰαυϊῖ. 

13. ΕἸΠῸ5 Ὡλ4 108 60] Π)658 ΟΟυ}05 ἢδθὶ, ρϑρθυγ8 δυίΐοι 
5038 ΘΟΧΙΟΙ ΠΥ. 

14. ΕἸ 5 π18}0.8 σἰδάϊοβ ἀδηΐοϑ παροῖ, οἱ ΟΠ ΓΟΒ τηοΐδβ. 
υἱ οοηδιυπιδῖ οἱ οοτηοᾶαΐ Ὠυ 1165 ἀθ ἴοιτα, οἵ ρδυρογοϑ ΘΟΓῸΠῚ 
οχ ΠΟ θ08. ' 

(ΧΧΙ͂Υ, 23.) Ηξο δυίομῃ ἀΐοο νοδὶβ βδρίοηςδυ5 οὐρμο- 
806 ΓΘ, ΘΓ ΟΒΟΘΓΘ ρΟΓΒΟΏΔΠ} ἴῃ ἡ Ἰοἶο ποη 65ὲ ὈΟΠιΙΠ,. 

24. Ουἱ ἀϊοὶϊί ἱπιηρίυπ), ᾿.5[0.8 65.., πηδ]δἀϊοίῃ5 ρορυ}}8 ογὶϊ 
οἱ οὐ θ}}}5 ἰπ βοηςθυ8 : 

25. αυἱ δυίοῃ ἀγαυυηῖ τη] ογοβ ραγοδυπί, ἴῃ ἰῃ506 8ι1[6Π} 
γρηϊοὶ Ὀρηραϊοίίο. ᾿ 

46. 1,Δρΐδ δυίοθι ἀθοβου δοιυιπηίυγ 4085 Γοβροηάσηϊ γογθὰ 
ὈοΠΔ. 

27. ῬγΡΑΓΔ ἴῃ ΟΥΓΟ850 Ορογᾶ ἴδ, Οἱ ρΓΦΡΔΓΑΓΟ ἰῃ ΔΡΤΟ, 
Εἴ νὰ ροϑβὶ πιο οἱ δά οδ 8 ἀοπγυη) ἰυ 81}. 

28. ΝΟῊ 515 [Δ]58ι:.8 [6518 ἰῃ ἰππ| εἶγοπι, ἤθαυς ἀἰἸδίοτὶς 
ἰυἱδ 14 Ὁ ]]}8. 

49. Νὰ ἀϊχογίβ : Οὐδ) πη0611Π} υ.8118 Θ51 πι6, υἱδὺ 60 : 
ὉΪ]ΟΙΒΟΑΓ διιΐῖδθπι ου τὴ 66 ἰη)υΓγ 18 φυΐθυ8 πη αὔοεὶξ. 

30. ΤΑΠΙυΆΠὶ Δ66Γ ΥἹΓ ᾿ρτγυάοσηβ, οἱ ἰΔηηαυδηι υἱμοᾶ ἢο- 
ΠΟ οβδηϑ βρηϑυ. 

31. 5] ἀἰπιίδογὶ5 ουπλ, ἀοδβογίυβ ἢσί οἱ ογϊνοθβοοῖ ἰοίυβ, οἱ 
ἢ! ἀογο!ϊοίι8 : Β6ρ68 δι ΐδπι ἰδ νι 6}05 ἀοίοἀϊοπίυγ. 

32. Νογ βϑίμηδ ο50 οσὶ ρωηϊοηζίαπι, τοϑροχὶ αἱ εἰϊβογοιὶ 
ἀἰβο!ρ!  πδιὰ. 

33. Ρδυ]ϊυϊυπ ἀογημ ΐο, ρϑυ ]υἱυπὶ δυΐδη) δοιηηπῃ Οδρίο, 
Ῥδ.]}} 0 ΠΊ ὙΘΓΟ ΔΠΊΡΙΘΧΟΥ τηδη 8 ρΘοίογϑ. 

34, δὲ δυΐδη) μος ἰδοογίβ,, γρηϊοῖ ργοοθάθῃβ ρϑυρογίδϑ [τιὰ, 
οἱ οξοβίδϑ ἴυ8 ἰδηηφυδῆι ὈΟη8 ΟἸΓΒΟΥ. 

(ΧΧΧ, 18.) δδησυΐξυσἕ ἰγο8 ἢ} ογδηῖ ἀ Ποοϊοπς αἰ οοΐδ;, 
οἱ ἴτ68 ἰρ888 ποὴ βαίυγδυθγιηΐ οδπ), οἱ συδιίδ βοὴ βυδοςὶϊ 
ἀΐοθγα : 5διἰ5 δϑί. 

16. Ιηΐογηυ8, οἵ Διο γ πλυ ] ο γί, οἵ ἰοῦσα αυ Ὠθη δ58[ἰ8- 

ἴυΓ 8708, οἱ δαιᾶ οἱ ἱμτιὶϑ ποη ἀἱοοηϊ : 54(18 οϑί. 
17. Οουϊμηι φυὶ ἰγε οἱ ραΐγοηι, εἴ υὶ ἀδϑρίεἰῖ ϑδῃθείι6Πλ 

πηδίγὶ8, οἴοάϊδηΐ ουπὶ οογνὶ ἀ6 ὁοηνδ) ῦυ8, εἰ οοπηοάδηί 
θυ Ρ.}}} ἃαυ γΌΠι. 

18. Τιία δαηϊ ἱπρο 8510} 14 τὶ ἰη 6 Πζαγα, οἱ χφυδγίιηη 
ΟΠ ἃ5ΠΟΒ800 : 

19. γοϑιϊσία δαυΐίδο υο δη 18, οἱ υἱᾶβ βογρθῃ 5 ἴῃ ροίγα, 

Οἱ 56 Π}} 188 ΠΑΥ8 ὨδΥυΐσαηί]6, οἱ υἱδϑ υἱγὶ ἰὴ υνοηίυϊα. 

20. ΤΑ] 8. οδὲ υἱὰ τη} }]1ογ]8 δάυ!αγϑο, αυτ φυδηἀοσυπηαυδ 
οφογὶῖ, Ἰοία ἢ} ἰπαυΐ (6 01586 δοδυγάυπι. 

21. Ῥεῖ ἰγίδ σοηοι υγ ἰογγα,, συδγίυμπη δυΐθη) (ΤῸ ὨΟη 
ροίοϑϊ : 



ΡΒΟΥΕΆΒΙ͂Α. ἀκνΡ. ΧΧΥ͂. 

42. ἐὰν οἰχέτης βασιλεύσῃ, χαὶ ἄφρων πλησθῇ σι- 
ν᾿ 
43. καὶ οἰχέτις ἐὰν ἐχύάλη τὴν ἑαυτῆς χυρίαν, καὶ 

μισητὴ γυνὴ ἐὰν τύχη ἀνδρὸς ἀγαθοῦ. 
“24. Τέσσαρα δὲ ἐλάχιστα ἐπὶ τῆς γῆς, ταῦτα δέ ἐστι 

σοφώτερα τῶν σοφῶν" : 
45. οἱ μύρμηκες οἷς μὴ ἔστιν ἰσχὺς, καὶ ἑτοιμάζον-- 

ται θέρους τὴν τροφήν᾽ 
26. χαὶ οἷ χοιρογρύλλιοι ἔθνος οὐχ ἰσχυρὸν, οἱ ἐποιή- 

σαντο ἐν πέτραις τοὺς ἑαυτῶν οἴχους" 
21. ἀδασίλευτόν ἐστιν ἢ ἀχρὶς, καὶ στρατεύει ἀφ᾽ 

ἑνὸς χελεύσματος εὐτάχτως" 
28. χαὶ χαλαῤδώτης χεροὶν ἐρειδόμενος, καὶ εὐάλω-- 

τος ὦν, κατοιχεῖ ἐν ὀχυρώμασι βασιλέων. 
29. Τρία δέ ἐστιν ἃ εὐόδως πορεύεται, καὶ τέταρτον 

ὃ χαλῶς δ ιαδαίνει. 
80. σχύμνος λέοντος ἰσχυρότερος χτηνῶν, ὃς οὐχ ἀπο- 

στρέφεται, οὐδὲ καταπτήσσει χτῆνος" 
81. χαὶ ἀλέχτωρ ἐμπεριπατῶν θηλείαις εὔψυχος, 

χαὶ ΥΣ ἡγούμενος αἰπολίου, χαὶ βασιλεὺς δημηγο- 
ρῶν ἐν ἔθνει. 

32. ᾿Εὰν πρόη σεαυτὸν ἐν εὐφροσύνῃ, χαὶ ἐχτείνης 
τὴν χεῖρά σου μετὰ μάχης, ἀτιμασθήση. 

48. Ἄμελγε γάλα, χαὶ ἔσται βούτυρον" ἐὰν δὲ ἐχ- 
πιέζης μυχτῆρας ἐξελεύσεται αἷμα ἐὰν δὲ ἐξέλχης λό- 
γους, ἐξελεύσονται χρίσεις χαὶ μάχαι. 

(ΧΧΧΙ, 1.) Οἱ ἐμοὶ λόγοι εἴρηνται ὑπὸ Θεοῦ, βασι-- 
λέως χρηματισμὰς, ὃν ἐπαίδευσεν ἣ μήτηρ αὐτοῦ. 

4. Τί, τέκνον, τηρήσεις; Τί; “Ῥήσεις Θεοῦ. Πρω- 
τογενὲς, σοὶ λέγω, υἱέ" τί, τέχνον ἐμῆς χοιλίας; τί, 
τέχνον ἐμῶν εὐχῶν; 

8. Μὴ δῷς γυναιξὶ σὸν πλοῦτον, χαὶ τὸν σὸν νοῦν 
καὶ βίον εἰς ὑστεροδουλίαν. Μετὰ βουλῆς πάντα ποίει, 
μετὰ βουλῆς οἰνοπότει. 

«. Οἱ δυνάσται θυμώδεις εἰσὶν, οἶνον δὲ μὴ πινέτω- 
σαν, 

6. ἵνα μὴ πίοντες ἐπιλάθωνται τῆς σοφίας, καὶ ὀρθὰ 
χρῖναι οὖ μὴ δύνωνται τοὺς ἀσθενεῖς. 

6. Δίδοτε μέθην τοῖς ἐν λύπαις, καὶ οἶνον πίνειν 
τοῖς ἐν ὀδύναις, 

ἡ. ἵνα ἐπιλάθωνται τῆς πενίας, χαὶ τῶν πόνων μὴ 
μνησθῶσιν ἔτι. 

8. Ἄνοιγε σὸν στόμα λόγῳ Θεοῦ, καὶ χρῖνε πάντας 
ιῶς. 
9. Ἄνοιγε σὸν στόμα καὶ χρῖνε δικαίως, διάχρινε δὲ 

πένητα χαὶ ἀσθενῆ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΕ'. 

ι. Αὗται αἵ παιδεῖαι Σαλωμῶντος αἵ ἀδιάχριτοι, 
ἃς ἐξεγράψαντο οἱ φίλοι ᾿Εζεχίου τοῦ βασιλέως τῆς 
Ἰουδαίας. 

α. Δόξα Θεοῦ χρύπτει λόγον, δόξα δὲ βασιλέως τιμᾷ 
πράγματα. 

8. Οὐρανὸς ὑψηλὸς, γῇ δὲ βαθεῖα καρδία δὲ βασι- 
λέως ἀκ μλε τος, 

4. Ἴ ὑπτε ἀδόκιμον ἀργύριον, χαὶ καθαρισθήσεται 
καθαρὸν ἅπαν. 

υ. Κτεῖνε ἀσεδεῖς ἐκ προςώπου βασιλέως, χαὶ χα- 
τορθώσει ἐν δικαιοσύνη ὃ θρόνος αὐτοῦ. 
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22. 8] (Δ)υ}ι.5 γοσζηοί, οἱ ηργυάθηβ δδιυγαῖυδ πανὶ οἰ 5 : 

423. οἱ Διηυ]ἃ δἱ δ) οοΓ  δυδηὶ ἱρϑίαβ ἀοπγίηδηι, αἱ οἀϊ- 
Ὁ1115 Δ] οἱ βογιϊ 8 ιουϊ νἱγαπι ΒΟΠΙΏ1. 

24. Ουδίυογ δυΐθη) Π}ΪηΠ)ἃ 50 06Γ ἰοττᾶπ), ἢξος δυΐθηι δυηί 
ΒΡ ΘΠ Οτα βϑρ δ ἰθυ8 : 

25. [Ὀὐπτΐοδα φυΐϊδυϑ ΠΟῺ 68ὲ (ογ υἀο, δἰ ρᾶγδηΐ δβϑίδίθ 
εἰθυηὶ : 

26. οἱ σΠΟΓΟΣΎΥΐ 26 η8 Ὠοη (οτ 5, 4} (δοθγυηΐ ἰπ ρμοίτς 

ἀομηοϑ 81188 : 

27. 5[η6 ΓΟρα 681 ἰοουϑίδ, 6ἴ ΡΟΥΖΙΪ ἴῃ δοία 80 υπ8 [υ88]0ῃ6 
οΓαϊπδία : 

248. οἱ οὐἰδηοίοϑ πηδηΐδυ8 ἰηηϊΐίο 58, οἱ οἀρία ἴΔο}} 8, ἢδ- 

Ὀἱιδι ἰη πγυηϊἰοηΐδυ8 γοσυη). 
49. Τγίὰ δυΐθη) δυηΐ 4.85 Ῥγόβρογο υδάυηϊ, οἱ αυλιίιῃ) 

ᾳυοὰ ὈΘπ6 ἱποραϊὶ : 
30. οδίυ] 8 ἸΘΟηἰ5 (ΟΥ ΠΟΥ Ὀ6 5118, φυΐ ΠΟ. ΔΥΟΥ ἰυγ, θα 08 

ποττοῖ ὈοΒ[ΔΠ} : 
31. οἱ ρ8}}}15 ΘΟ βοδ 68 88 Δ᾽ Δ 6, αἱ Ὠίγοι ἀι- 

Θὐἢ8 σγοβοα, οἱ γὸχ 4] οοῃοϊοηδίυς ἰῃ ξοηίθ. 

32. 8] ργοίυάοτγίς ἰα ἰῃ ΙΕ. οἱ ὀχ οηἀοτὶβ πιδηυτη ἴδ} 
ουπὶ γἶχᾶ, ἱμῃοπογδθ οὶ 8. 
σ 33. Μυϊγρα ἰᾶς, οἱ ογὶ Ὀυϊγγυπη : δἰ δυΐοπ ΟΧργοϑ8οΓ8 Πδ- 
ΓΒ ΟΧΙἱΐἱ δδησυΐδ : 8] δι 6Ππὶ Οχίγαχουίβ ΒΟΓΠΊΟΏ68, Ἔχ δ πὶ 
1168 οἱ τἶχϑ. 

(ΧΧΧΙ, 1.) γεγθδ πηθὰ ἀϊοία δυηῖ ἃ Ὠ60, τορὶβ δἀτηοηϊ(ἷο, 
αυεῖ ογυαϊνἱϊ πηϑίοΥ 5υδ. 

4. Ουἱὰ, Δ] ,, δεγνα 8} Ουἱὰ " Ὠἱοϊίοη68 οὶ. ῬγπΠΟζΘἢ]- 
(6, 18] ἀΐοο, ΗἸΪ : ᾳυἱὰ, Δ] τηοὶ γὙρηΐγὶ8 ἢ φυϊὰ, ΕΠ} ΤΘΑΓΌΠΩ 

ΟΥδΪΟ 1 ἢ 

3, Νὰ ἀοάογίβ τυ] ογίδυβ ἰυδο ἀἰν 1189, οἱ πηοηΐδη) ἰυδη) οἱ 
γί δὴ} ἰῃ 86γϑπλ ΘΟ 81} τυ Δ᾽] ηδ. Οὐ ΟΟὨ 5.110 οπληΐὰ 
ἴδο,, οὔτ ΘΟ 5 }10 Υἱπιπη ροίδ. 

4. Ῥοϊοπίο5 ἰγδουηάΐ δυηΐ, νἰηυμπ δυίΐδην Ὠοη Ὀἱῃαηΐ, 

5. 6 Ὀϊ οΠίο8 ΟὈΙΣΥβοδηίυσς ϑδρίθπιϊδε, οἱ γϑοὶδ ᾿υάΐοδγα 
ὨΟη ροϑϑίηϊ ἱπη 60 }]08. 

6. Ὀαΐε ἱπουγίδηγοπίυπι 15 φυὶ ἰῃ τη γογίυ8, οἱ νυἱμυπ) 
ὈΙθΘΓΘ 1158 χὰ ἰῃ ἀοϊογίδυδ, 

7. υἱ οὐἹ ιν οδηαίαγ ρδιιροτγίδιθ, οἱ ἸΔΘΟΓΌΙΩ ὨῸΠ ΓΟΟΟΓἀΘΏ- 

ἴυγ υἱ γᾶ. 
8. Αρογὶ ο8 ἴυσπι γοῦῦο οὶ, οἱ ᾿υἀϊοα οπλῃθ8 ἰηΐοργα. ἡ 

9. Αροτγὶ ο8 ἰαυμ οἱ ᾿υάϊοα [υ816, ἀϊυιάΐοδ δυΐθπι ρδυρθ- 
το οἱ Δ ὨΘΟΙ πὶ. 

ΟΑΡΌΤ Χχ 

1. Ηδ δυμί ἀἰβε ρ πῶ 5διοπιοη β ἱπαϊδιἰηοῖδΒ, 4085 ἀ6- 
βου ρβογυμπῖ διμλίοὶ ΕΖϑοίδ γορὶβ  υἀθ8. 

4. ΑἸοτία [)γεἱ οδἰδῖ σοσθυπι, φογίδ δυΐοηι γοκϑ Ὠορηογδί 

Γ68. 
3. σαϊυμ ὀχοοίδυπι, ἴογγα δυΐοπι ργοίυπάδ : ΟΟΓ ΔυΪΘΙΩ 

γτορὶβ αυοὰ γτοάαγρυϊ ἢοη ροίοβί. 
4. ῬΡεγουΐα ἀγρθηΐυπη ἱπηργοθδίυμῃ, οἱ πισπἀδοίϊυγ πυῆ- 

ἀυτῃ ἰοίυπ,. 
5. Ιηϊογῆοο ἱπιρίοϑ ἃ ἔδοὶθ γορίβ, οἱ γοοίδ ργοοβάοΐ ἰῃ }ι.- 

δἰλμδ Δ του 8 οὐι!8. 
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6. Μὴ ἀλαζονεύου ἐνώπιον βασιλέως, μηδὲ ἐν τό- 
ποις δυναστῶν ὑφίστασο. 

1. Κρεῖσσον γάρ σοι τὸ ῥηθῆναι" Ἀνάβαινε πρὸς 
μὲ, ἣ ταπεινῶσαί σε ἐν προςώπῳ δυνάστου. Ἃ εἶδον οἱ 
ὀφθαλμοί σου λέγε. 

8. Μὴ πρόςπιπτε εἰς μάχην ταχέως, ἵνα μὴ μετα- 
μεληθῆς ἐπ᾿ ἐσχάτων. Ἡνίχα ἄν σε ὀνειδίση ὁ σὸς φί- 
λος, 

9. ᾿Ἀιναχώρει εἰς τὰ ὀπίσω" μὴ καταφρόνει, 
10. μή σε ὀνειδίση͵ μὲν ὃ φίλος" ἣ δὲ μάχη σου χαὶ 

ἢ ἔχθρα οὐχ ἀπέσται, ἀλλὰ ἔσται σοι ἴση θανάτω. Χά- 
οις χαὶ φιλία ἐλευθεροῖ, ἃς τήρησον σεαυτῷ, ἵνα μὴ 
ἐπονείδιστος γένη, ἀλλὰ φύλαξον τὰς ὁδούς σου εὐσυν- 
αλλάχτως. ' 

τι. Μῆλον χρυσοῦν ἐν δρμίσχῳ σαρδίου, οὕτως εἰ- 
πεῖν λόγον. 

12. Εἰς ἐνώτιον χρυσοῦν καὶ σάρδιον πολυτελὲς δέ-- 
δεται, λόγος σοφὸς εἰς εὐήχοον οὖς. 

13. “Ὥςπερ οὗος χιόνος ἐν ἀμητῷ χατὰ χαῦμα 
ὠφελεῖ, οὕτως ἄγγελος πιστὸς τοὺς ἀποστείλαντας αὐὖ- 
τόν" ψυγὰς γὰρ τῶν αὐτῷ χρωμένων ὠφελεῖ. 

ι.. “Ὥςπερ ἄνεμοι χαὶ ΕῈΞ χαὶ ὑετοὶ, ἐπιφανέστατα, 
οὕτως ὃ καυχώμενος ἐπὶ δόσει ψευδεῖ. 

15. Ἐν μαχροθυμία εὐοδία βασιλεῦσι, γλῶσσα δὲ 
μαλαχὴ τον είρε ὀστᾶ. 

16. Μέλι εὑρὼν φάγε τὸ ἰχανὸν, μήποτε πλησθεὶς 
ἐξεμέσης. 

17. Σπάνιον εἴςαγε σὸν πόδα πρὸς σεαυτοῦ φίλον" 
μήποτε πλησθείς σου, μισήσῃ σε. 

18. Ῥόπαλον καὶ μάχαιρα χαὶ τόξευμα ἀχιδωτὸν, οὖ- 
τως χαὶ ἀνὴρ ὁ χαταμαρτυρῶν χατὰ τοῦ φίλου αὐτοῦ 
μαρτυρίαν ψευδῇ. 

19θ. Ὁδοὺς χαχοῦ χαὶ ποῦφ παρανόμου ὀλεῖται ἐν 
ἡμέρᾳ καχῇ. 

20. Ὥςπερ ὄξος ἕλχει ἀσύμφορον, οὕτως προςπεσὸν 
πάθος ἐν σώματι χαρδίαν λυπεῖ. “Ὥςπερ σὴς ἐν ἱματίῳ 
χαὶ σχώληξ ξύλῳ, οὕτως λύπη ἀνδρὸς βλάπτει χαρ- 
δίαν. 

31. Ἐὰν πεινᾷ ὃ ἐχθρός σου, ψώμιζε αὐτόν" ἐὰν 
διψᾷ, πότιζε αὐτόν. 

22. 'Γοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθραχας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ 
τὴν χεφαλὴν αὐτοῦ, ὁ δὲ Κύριος ἀνταποδώσει σοι 
ἀγαθά. 

48. Ἄνεμος βορέας ἐξεγείρει νέφη, πρόζωπον δὲ 
ἀναιδὲς γλῶσσαν ἐρεθίζει, 

Ἡ. Κρεῖσσον οἰκεῖν ἐπὶ γωνίας δώματος, ἢ μετὰ 
γυναιχὸς λοιδόρου ἐν οἰκίᾳ χοινῆ. 

35. Ὥςπερ ὕδωρ ψυχρὸν ψυχῇ διψώση προςηνὲς, 
οὕτως ἀγγελία ἀγαθὴ ἐχ γῆς μακρόθεν. 

26. Ὥςπερ εἴ τις πηγὴν ράσσοι χαὶ ὕδατος ἔξοδον 
λυμαίνοιτο, οὕτως ἄχοσμον δίκαιον πεπτωχέναι ἐνώπιον 
ἀσεθοῦς. 

17. ᾿Ἐσθίειν μέλι πολὺ οὐ καλὸν, τιμᾶν δὲ χρὴ λό- 
γοὺς ἐνδόξους. 

48. “Ὥςπερ πόλις τὰ τείχη καταδεδλημένη καὶ ἀτεί- 
χίστος, οὕτως ἀνὴρ ὃς οὐ μετὰ βουλῆς τι πράσσει. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κς, 

.1. “Ὥςπερ δρόσος ἐν ἀμητῷ, χαὶ ὥςπερ δετὸς ἐν 
θέρει, οὕτως οὐχ ἔστιν ἄφρονι τιμή. 

ΠΛΡΟΙΜΙΑΙ. Κεφ. Κς. 

6. Να αἱογίοβα ἴα οβίθηϊθϑ σΟγδ ΠῈ ΓΟϑδ,, ὨΘΩῈῸΒ ἱπ ἰοοΐβ ὃ]ἢ- 
οἴρυμ δἰοίοτίβ. 

7. ΜεοΙυϑ οηΐπι 10] ἀϊοὶ : Αϑοθ λα δά πη6, συδη) ὨυΠλ 8 Γ6 
6 ἰῃ ἰδοῖα ροϊθοηί8., Ουδὸ τνἱάσγυμὶ οουϊὶ ταὶ ἀϊο. 

8. Νὰ ργοσυγγᾷβ δὰ ᾿δγσιπὶ οἷο, αἱ ποὴ ἰ6 ραῃηϊοδί 1ἢ 
ΠΟΥ 8:15. ΟΠ) ἴ6 ΘΧργΟὈγδυοεὶὶ ἀπλῖοι}8 ἰυ0.5, 

9. τοοράδ ἰῇ ρμοϑβίδγίογα : 6 οϑῃίθιηηᾶϑ, 
10. π6 ἴ6 αυϊάδη ΘΧρΓΟΌΓοί ΔΠΉ (8 : γἶχᾶ διιΐδθπ ἰπἃ οἵ ἰπΐ- 

᾿'πηοί ἴα ἴα ποθὴ δθογίϊ, βδὰ δγίι {{η|Ὶ δῦιδ!ῖβ πιοτιὶ. Ογδίία οἱ 
δηλ εἰ ἴὰ ̓ἰδογαΐ, {0.88 βοῦν {{Ὀϊ, ἢ6 ΘΧρΓΟΌΓΑὈΙ 8 85, βοὰ 
ουδιοὰϊ νἱᾶβ ἴι.ἃ8 οοπηροϑὶίθ. 

11. Μδϊυπι δυγουμὴ ἰῃ πλ0}}}} βαγάϊὶ, δος ἀΐοθογα γογθΌΠ). 

12. ΤῸ δυγθδπι ἰηΔυτοΠι οἰἷδπ) βαγάἀ πὶ ργοϊϊοϑυμ [ἰξαΐυ πὶ 
ο8[., ΒΟΙΤΏΊΟ δδρ 6 η8 ἰῇ ΔΌΓΘΠ) ΟὈΘαϊ Θη(δΩ,. 

13. δ᾽ευΐ οΧΙ[8. ὨΪγ 15 ἴῃ Ιη6856 Ρ6Γ δοϑίυπι ὑγοάοϑί, 5ὶς 
Βυηίϊ8 Π 0115 118. Φυΐ τα δογαῃΐ ου! : δηϊηηδϑ ΘΠ ἢ ΘΓ) 

4αυ] 050 υἱυπίυτγ ᾽υναί. 

14, διουΐῤ ΎΘ 11 οἱ ἢυ} 65 οἵ οἱυνίο;, οἰδτγβϑίπηδ,, ἰς αυ] ρὶο- 
γαῖ ΒυροΓ ἀσῃο [2]30. 

15. [ῃ Ἰοησδηϊηλ δία ργοβρογὶἰδ8 γοσίθυ8, ᾿ἰηρυᾶ δυΐοτῃ 
ΤΏ0}118 οοηίογὶϊ ο458. 

10. ΜΕ] ἱηγθηΐθη8 οοΙηθ 8 φυσὰ δυϊῆοίξ, η6 ἰοτία τερ οι 8 
ΟΥ̓ΟΙΏΔ8. 

17. Βαγυπὴ ἰπίγοάυς ρΡοάθδιῃ ἰυυπὶ δὰ ἰυυπὶ διηίουπι : Ὠ6 
(ογίο βδ(ἰδίυβ ἴα, οὐἀοτγὶὶ [6. 

18. ΟἸανᾷ οἱ σ᾽ δαϊυ5 οἱ βαργί ἰδ δουΐδ, 5ἷο οἱ Υἱγ χυὶ σοῃίγα 
διηίοιηι δβυιυπὶ ἀἰοὶΐ (4|50πὶ (65ιἰΠΟ 1}. 

19. Τ6ΏΒ 108} οἱ ρ68 ἰπίαυ! ρογὶ δὲὲ ἰη ἀΐδ Ὠ18]8. 

20. 5ίουΐ δοδίαπι ἰγα!ξ μα. }}6, βἰο δοοίάθηβ ραβϑίο ἴῃ 
ΘΟΟΥΡΟΓΟ ΟΟΥ Οὐηϊγϑιαί. δίουΐ {1η68 γοδβιϊπηθηΐϊο οἱ Ὑγηλ}8 Ἰϊ- 
δ00, ἰδ (γιϑ({{|8 νἱγὶ ἰδοάϊξ οὐγ. 

21. δὶ οϑυτγίογὶὶ ἰηἰπηουϑ ἰυα8, οἷθᾶ {Π᾿πὶ : δὶ 8111}, ρο- 
ἴὰπὴ ἀὰ {||}. 

22. Ηοο οδηΐπι [δοίθη8 ΟΔΥΟΠ65 ᾿σπὶβ ΘΟΠβΟΓΟ8 ΒΌΡΟΓ (8- 
Ρυϊ ο)υ5, θομλίηιυ8 δυΐοῃ τοιεϊϊ οί {ἰδὲ ὈΟΏ Δ. 

43. Νοηΐυ8 Δ4υΐο δυδοϊ [δι πυ} 658, (δοὶθ5 αυίοπ ἱπηργυ θη 
᾿ἰησυδῃ) ἱγγί (δῖ. 

24. ΜοΙΐὰ5 [Δ }} {86 ΒΈΌΡΟΓ δηρι!απι ἀοπιδίϊθ, ΄Ζυᾶπιὶ οὑπὶ 

τηυ]ίογα οοηίυ 6} }ο58 ἢ ἀοπ10 σΟΙΠΠλμηὶ. 

25. 5ἰουΐ δι {ΓΙ ἀ8 8} 1Π|ὲ6 5: (ἰθη{] θ]απάδ, δὶς ηυπίυ8 
Ἀοπι8 ἀθ ἰογγᾶ ἰοηρίη 08. 

46. δἰουΐ 8] 48 (οηίοιη οὈδβίγυδί οἵ δαθδ οχὶ απ ἀϊβροΓ- 

ἀδὶ, 516 ἱπδοθη8 68 Ἰυϑέιπι σοΟἰ 856 ΟΟΓΔΙῺ ἰπῃρ]0. 

27. Οουγδάοσγο πιο} Πλυ]} πὶ ἤθη ὈΟΠυπι, ὨΟΠΟΓΔΓΟ δυΐοπι 
Ορογίοι ΒΟΓΠΊΟΏ65 ΦΙΟΥΟ808. 

428. δ΄ οὐϑκό γΓῸ5 Π)ΌΓΟΒ ἀ6) 6 6ίο08 ᾿ΔΘη8 αἱ 0 τηυΓδίδ, 5ἷς 

Υἱν ΄αυΐ πο οὐπὶ ΘΟ 51} 10 υϊὰ ἀρ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΥΙ. 

1. Οιιοπιοὰο τῸ8 ἰῃ 6586, οἱ φιοπηοῦο μ᾽υνίδ ἰῃ ϑδίδίο, 

δ'0 ὨΟῊ 68 πὶ ρίδηϊὶ ΠΟΏΟΥ. 



ΡΒΟΥΕΒΒΙΑ. 
,. Ὥςπερ ὄρνεα πέταται χαὶ στρουθοὶ, οὕτως ἀρὰ 

ματαία οὐχ ἐπελεύσεται οὐδενί. 
8. Ὥςπερ μάστιξ ἵππῳ χαὶ χέντρον ὄνῳ, οὕτως 

ῥάθδδος ἔθνει παρανόμῳ. 
4. Μὴ ἀποχρίνου ἄφρονι πρὸς τὴν ἐχείνου ἀφροσύ- 

νην, ἵνα μὴ ὅμοιος γένη αὐτῷ" 
56. ἀλλὰ ἀποχρίνου ἄφρονι χατὰ τὴν ἀφροσύνην αὐ- 

τοῦ, ἵνα μὴ φαίνηται σοφὸς παρ᾽ ἑαυτῷ. 
8. Ἐχ τῶν ὁδῶν ἑαυτοῦ ὄνειδος ποιεῖται ὃ ἀποστεί- 

λας δι᾽ ἀγγέλου ἄφρονος λόγον. 
η. Ἀφελοῦ πορείαν σχελῶν, χαὶ παρανομίαν ἐχ στό- 

ματος ἀφρόνων. 
8. Ὃς ἀποδεσμεύει λίθον ἐν σφενδόνη ,) ὅμοιός ἐστι 

τῷ διδόντι ἄφρονι δόξαν. 
9. Ἄχανθαι φύονται ἐν χειρὶ μεθύσου, δουλεία δὲ 

ἐν γειρὶ τῶν ἀφρόνων. 
ι0. Πολλὰ γειμάζεται πᾶσα σὰρξ ἀφρόνων, συν- 

τρίδεται γὰρ ἣ ἔχστασις αὐτῶν. : 
ι1. Ὥςπερ κύων ὅταν ἐπέλθῃ ἐπὶ τὸν ἑαυτοῦ ἔμετον 

χαὶ μισητὸς γένηται, οὕτως ἄφρων τῇ ἑαυτοῦ χαχίᾳ 
ἀναστρέψας ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ ἁμαρτίαν. στιν αἰσχύνη 
ἐπάγουσα ἁμαρτίαν, καί ἐστιν αἰσχύνη δόξα χαὶ χάρις: 

12. Εΐδον ἀνδρα δόξαντα παρ᾽ αὐτῷ σοφὸν εἶναι, 
ἔλπίδα μέντοι ἔσχε μᾶλλον ἄφρων αὐτοῦ. 

18. Λέγει ὀκνηρὸς ἀποστελλόμενος εἰς ὅδόν- Λέων 
ἐν ταῖς ὁδοῖς, ἐν δὲ ταῖς πλατείαις φονευταί. 

14. Ὥςπερ θύρα στρέφεται ἐπὶ τοῦ στρόφιγγος, οὔ- 
τως ὀχνηρὸς ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ. 

15. Κρύψας ὀχνηρὸς τὴν χεῖρα ἐν τῷ χόλπῳ αὐτοῦ, 
, οὗ δυνήσεται ἐπενεγχεῖν ἐπὶ στόμα. 

16. Σοφώτερος ἑαυτῷ ὀχνηρὸς φαίνεται τοῦ ἐν πλη- 
σμονῆ ἀποχομίζοντος ἀγγελίαν. 

17. Ὥςπερ ὁ χρατῶν χέρχου χυνὸς, οὕτως ὃ προε- 
στὼς ἀλλοτρίας χρίσεως. 

ι8. Ὥςπερ οἱ ἰώμενοι προδάλλουσι λόγους εἰς ἀν- 
θρώπους, ὃ δὲ ἀπαντήσας τῷ λόγῳ πρῶτος ὑποσχελι- 
σθήσεται, 

19. οὕτως πάντες οἱ ἐνεδρεύοντες τοὺς ἑαυτῶν φί- 

λους" ὅταν δὲ ὁραθῶσι, λέγουσιν ὅτι παίζων ἔπραξα. 

20. Ἔν πολλοῖς ξύλοις θάλλει πῦρ, ὅπου δὲ οὐχ ἔστι 

δίθυμος ἡσυχάζει μάχη. 
αἴ. ᾿Ἐσχάρα ἄνθραξι καὶ ξύλα πυρὶ, ἀνὴρ δὲ λοίδο- 

ρος εἰς ταραχὴν μάχης. 
95, Λόγοι χερχώπων μαλακοὶ, οὗτοι δὲ τύπτουσιν 

εἰς ταμιεῖα σπλάγχνων. 

45. Ἀργύριον διδόμενον μετὰ δόλου, ὥςπερ ὄστρα- 

χον ἡγητέον. Χείλη λεῖα καρδίαν χαλύπτει λυπηράν. 

ΠΠςφς, Χείλεσι πάντα ἐπινεύει ἀποχλαιόμενος ἐχθρὸς, 

ἐν δὲ τῇ καρδίᾳ τεχταίνεται δόλους. 
25. Ἐάν σου δέηται ὃ ἐχθρὸς μεγάλη τῇ φωνῇ; 

μὴ πεισθῇς" ἑπτὰ γάρ εἰσι πονηρίαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. 
46. Ὁ χρύπτων ἔχθραν συνίστησι δόλον, ἐχκαλύπτει 

δὲ τὰς ἑαυτοῦ ἁμαρτίας εὔγνωστος ἐν συνεδρίοις. 

47. Ὁ ὀρύσσων βόθρον τῷ πλησίον, ἐμπεσεῖται εἷς 
αὐτόν: ὃ δὲ χυλίων λίθον, ἐφ᾽ ἑαυτὸν κυλίει. 

28. Γλῶσσα ψευδὴς μισεῖ ἀλήθειαν, στόμα δὲ ἄστε- 

Ὧον ποιεῖ ἀχαταστασίας. 

αΑρ. ΧΧΥ͂Ι. 281 

ἃ. δίοιιϊ ἀνοβ δυοϊαδηίΐ οἱ ρϑϑβογοβ, 510 "δ᾽ ϑἀϊοἴαπι Ὑ δῆ) 

πο βυρογνοηϊοί 011. 
3. δίουϊ Πασοι!υπι Θ400 οἱ δἰΐπηυ} 8 ἃδίηο, δἰ. Υἱγμὰ ροϑρὶ 

ἰηΐφυδ. 

4. ΝΟΙΪ τοϑβροηδογο ᾿ηργυάδηϊὶ δὰ ἱμιργυἀοηξίδπι οὐ, 6 
81}}}159 οἱ ἢ88 : 

5. 868 γΓαβροηᾶθ δβίυ]ο δὰ βιυ } {{ἰδῖπὶ 6᾽08, υἱ ποη Υἱάθὰ- 
ἴυὙ 880 68 ἂρυὰ 86... 

ὃ. Εχ Υἱἱβ 8018 ορργοθγίυπ) (Δοἰξ φὰ] τηἱϑ!ὲ γϑγθυπι ρὲ 
Βυπίϊυπὶ ἱμηργιαρηίθη). 

7. Αὐυΐογ ζτοβδυπι ογαγαμι, οἱ ἰηἰχυϊ δίοτι ὁχ ογὸ ἱπηργυ- 
ἀδηίπη,. 

8. Ουὶ αἰ Πρᾶϊ Ἰαρίἀδῃ ἰῃ [πἀ8,, δἰ 1}}}8 ὁδὶ οἱ φαΐ ἀδί ἐΠ)- 

Ργυάθηίὶ φ]ογίδηλ. 

9. ϑρίῃδο πδϑουπίαγ ἰῃ τηδηα ἰοτυ θη, ΒΟΓΥ 0.8 δυΐδῃ) 
ἴῃ τηδη ἱππργυάἀφηΐυη,. 

10. Μυϊεὶβ ργοὺδὶ δ ἰδοίδιαν ομληΐβ ΟᾶΓῸ ἐπηρτυάδηίΐμηι, 
οοηίοιυγ Θηἶπὶ Θχϑίδὶϑ ΘΟΓΌΠῚ. 

11. δίουϊ οδηΐδ οὐ γοάϊογιὶ δὰ βϑυυπι γομίτυπι οἱ οὐ Ὀ1}15 
οἴποίτυγ, βίο ἱπιργαάθηβ 8ι18 πιδ] "18 γον ογίθ8 δὰ ρϑοοαϊιῃ) 
βυμπ). Εδὲ οοηἤιδίο δάυοδηβ ροοσδίυπι, οἱ 6ϑὲ σοηίι 50 
σἰοτγία οἱ ργδιϊὰ. ᾿ 

12. Ὑἱάϊ νἱἰγυτλ φυὶ νἱάσίογ ἀρυα 86 βδρ 68 68588., ΒΡΘΏΙ 
αυΐάδηι Παροὶ τηδρὶϑ ἰμ 8: 0,68 60. 

13. Ὁϊοὶξ ρίζονγ πχίβϑυϑ 8 Υἱδηὶ : 1,60 ἰῃ Υἱϊ8, οἱ ἰη ῥ᾽ αίοὶς 
δἰοδυί!. 

14, Βίευϊ Ἰδηυδ γὙοΥ  Γ δυροῦ ογαίΐηοηι, 18 ρίσοΓ δυρογ 
Ἰοσΐαπι ϑυυλ. 

15. Αβοοπάδῃβϑ ῃἶσοῦ πηδηϊπὶ ἰὼ βίη 800, ὨΟῊ 
ταϊϊίογο δὰ ο8. 

16. δαρίθηιίου δἰ δὶ ρίρογ υἱάθίυγ 60 4υ] ἰῃ βαίυτ δία ΓΒ- 
(ογὶ πυηίυ. 

17. δίευϊ φαὶ ἰεμοῖ οδυάδπι οδηΐβ, βίο φυὶ ργδϑοδίἀδἱ ᾽ ἴθ πῸ 

Ροϊοετγι! 

᾿υαϊεῖο. 

8. 5ἰσαΐ 40} ουγδηΐαν ῥγοβοίυπί γοῦρα Ἰὰ ποιμλὶπο8, φαΐ 
δυΐδῃι οσουγγϊ γογῦο ὈγΪπλ08 δυρρἰδη ἰδ υΓ, 

9. βἷς οπποβ 4υΐ ἰπείἀἰδηΐυν 80} 5 8πιϊοἰβ : οὐπὶ δυΐδῃ 
Υἱδὶ (υοτίηΐ, ἀΐουηϊ φυΐα Ἰυάθη8 ἴδοὶ. 

40. [πὰ τυ |8. Πἰξπΐβ ρογηγίηδί ἱχηΐβ, υδἱ δυΐδῃ) ΠΟῸ Θεὶ 
ἀἰβϑθη 605 αυΐϊοδοὶξ γἰχᾶ. 

41. Οταϊίουϊα οἀγθοηίθυ8 οἷ ᾿ἰσηδ ἱχο}, Υἱγ δυΐθη τ} ]6α!- 
ουβ δά ἰυπιυυπὶ σῖχϑο. 

42. ϑΟΓΙΏΟΏΘ5 8886 ηἰδίογ υΠ) Γ101168., ᾽ΐ γογὸ ρογουϊυηί 

ἴῃ ραηρίγα δ ΥἱβοθυΌ τ. 

43. Αγροηΐυσι ἀαίυπι οὑπὶ (010, ἰδιηχυᾶπι ἰο8.8 γορυ [81)- 
ἄντ. 1,018 ᾿Ιν σαί οογ οσου]δηὶ ἰγἰδία. 

χά. 1,80} 15 οπηπίδ δηηι δ ἀδΡΙογδῃ5 ἰηἰηλίουθ, ἰὰ ΟΟΓάΘ δυ- 

ἴοι ἰδ υγι δίυγ ἀ0108. 

4.5. δὶ ἴα τοσδυϑγὶΐ ἰῃἰπηίου 5 Πηλϑηδ Υο06, Ὡ6 οσγοϊἀος -: 
δαρίθηι δηΐπὶ δυηΐ ποαυ ἴδ ἰῃ δηϊπ)ὰ 6708. 

46. Ουἱ οοου!αὶ ἱπἰπιοἰ (ἰαπὶ ὁομιροηϊξ ἀο]απι, τουϑὶδὶ 

διιΐίεπι 88 ροοσδία Ὀ6Ώ6 ποίυδβ ἰῃ ΘΟὨ 8658: 008. 

47. Ουἱ (οἀϊ( ἰογοδῃ ργοχίπηο, ἱποὶ δὶ ἰῃ δᾶ : 40} δυ ΐθ πὶ 
γον Ἰαρίάδαι, ΒΌΡ6Γ δαί ρβιπὶ ΥΟἸΥΪΙ. 

48. 1ἰησυᾶτηθπάαχ οὐἱΐ του ἰδίθτα., οδ δα ΐθει ὨΟῺ ἰθοΐι 

(λοἰϊῖ γυϊηδῶ. 



ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΚΖ΄. 

ι. Νὴ χαυχῶ τὰ εἷς αὔριον, οὐ γὰρ γινώσχεις τί 
τέξεται ἣ ἐπιοῦσα. 

3. Ἐγχωμιαζέτω σε ὃ πέλας χαὶ μὴ τὸ σὸν στόμα, 
ἀλλότριος χαὶ μὴ τὰ σὰ χείλη. 

8. Βαρὺ λίθος χαὶ δυςόάσταχτον ἄμμος, ὀργὴ δὲ 
ἄφρονος βαρυτέρα ἀμφοτέρων. 

4. Ἀνελεήμων θυρὸς χαὶ ὀξεῖα ὀργὴ, ἀλλ᾽ οὐδὲν ὑφί- 
σταται ζῆλος. 

6. Κρείσσους ἔλεγχοι ἀποχεχαλυμμένοι χρυπτομέ-- 
νης φιλίας. 

6. ᾿Αξιοπιστότερά ἐστι τραύματα φίλου ἢ ἑκούσια 
φιλήματα ἐχθροῦ. 

η. Ψυχὴ ἐν πλησμονῇ οὖσα χηρίοις ἐμπαίζει, ψυχῇ 
δὲ ἐνδεεῖ χαὶ τὰ πιχρὰ γλυχέα φαίνεται. 

8. Ὥςπερ ὅταν ὄρνεον χαταπετασθῇ ἐχ τῆς ἰδίας 
νοσσιᾶς. οὕτως ἄνθρωπος δουλοῦται ὅταν ἀποξενωθῇ ἐχ 
τῶν ἰδίων τόπων. 

9. Νύροις χαὶ οἴνοις χαὶ θυμιάμασι τέρπεται χαρ- 
δία, χαταῤῥήγνυται δὲ ὑπὸ συμπτωμάτων ψυχή. 

10. Φίλον σὸν ἢ φίλον πατρῷον μὴ ἐγχαταλίπης, 
εἷς δὲ τὸν οἶκον τοῦ ἀδελφοῦ σου μὴ εἰςέλθης ἀτυχῶν. 
Κρείσσων φίλος ἐγγὺς ἢ ἀδελφὸς μαχρὰν οἰκῶν. 

11. Σοφὸς γίνου, υἱὲ, ἵνα σου εὐφραίνηται ἡ χαρδία, 
χαὶ ἀπόστρεψον ἀπὸ σοῦ ἐπονειδίστους λόγους. 

12. Πανοῦργος χαχῶν ἐπερχομένων ἀπεχρύδη, ἄφρο- 
νες δὲ ἐπελθόντες ζημίαν τίσουσιν. 

13. Ἀφελοῦ τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ, παρῆλθε γὰρ ὑύρι- 
στὴς, ὅςτις τὰ ἀλλότρια λυμαίνεται. 

ι4, Ὃς ἂν εὐλογῇ φίλον τοπρωΐ μεγάλη τῇ φωνῇ, 
χαταρωμένου οὐδὲν διαφέρειν δόξει. 

18. Σταγόνες ἐχθάλλουσιν ἄνθρωπον ἐν ἡμέρα χει- 
μερινῇ ἐχ τοῦ οἴχου αὐτοῦ, ὡςαύτως καὶ γυνὴ λοίδορος 
ἐχ τοῦ ἰδίου οἴχου. 

16. Βορέας σχληρὸς ἄνεμος, ὀνόματι δὲ ἐπιδέξιος 
χαλεῖται. 

17. Σίδηρος σίδηρον ὀξύνει, ἀνὴρ δὲ παροξύνει πρός- 
ὠπὸον ἑταίρου. 

ι8. Ὃς φυτεύει συχὴν φάγεται τοὺς χαρποὺς αὐτῆς, 
ὃς δὲ φυλάσσει τὸν ἑαυτοῦ χύριον τιμηθήσεται. 

ιο. Ὥςπερ οὐχ ὅμοια πρόςωπα προςώποις, οὕτως 
οὐδὲ ἀΐ διάνοιαι τῶν ἀνθρώπων. 

40. Ἅδης χαὶ ἀπώλεια οὖχ ἐμπίμπλανται, ὡςχύτως 
καὶ οἵ ὀφθαλμοὶ τῶν ἀνθρώπων ἄπληστοι. Βδέλυγμα 
Κυρίῳ στηρίζων ὀφθαλμὸν, καὶ οἱ ἀπαίδευτοι ἀκρατεῖς 
γλώσσῃ. 

41. Δοχίμιον ἀργυρίῳ χαὶ χρυσῷ πύρωσις, ἀνὴρ δὲ 
δοχιμάζεται διὰ στόματος ἐγχωμιαζόντων αὐτόν. Καρ- 
δία ἀνόμου ἐχζητεῖ χαχὰ, χαρδία δὲ εὐθὺς ζητεῖ γνῶσιν. 

22. ᾿Εὰν μαστιγοῖς ἄφρονα ἐν μέσῳ συνεδρίου ἀτι- 
μάζων, οὗ μὴ περιέλῃς τὴν ἀφροσύνην αὐτοῦ. 

“1. ΓΓνωστῶς ἐπιγνώσῃ ψυχὰς ποιμνίου σου, χαὶ 
ἐπιστήσεις χαρδίαν σου σαῖς ἀγέλαις. 

“4. Ὅτι οὐχ εἰς τὸν αἰῶνα ἀνδρὶ χράτος καὶ ἰσχὺς, 
οὐδὲ παραδίδωσιν ἐχ γενεᾶς εἰς γενεάν. 

25. ᾿Ἐπιμελοῦ τῶν ἐν τῷ πεδίῳ χλωρῶν, χαὶ χερεῖς 
πόχν, καὶ σύναγε χόρτον ὀρεινὸν, 

44. ἵνα ἔχης πρόθατα εἰς ἰματισμόν. Τίμα πεδίον, 
ἵγχ ὦσι σοι ἄονες. 

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ͂. Κεφ. ΚΖ΄. 
ΟΑΡΌΤ ΧΧΥΤΪΙ].. 

1. Να φογίογίβ ἰῃ 118 σφι ἰῃ οΓΔΒ ΪΠΌΠῚ, ὨΟη Θηἰΐπ) ΘΟρδο- 
δοὶ8 φιϊὰ ρᾶγὶοΐ Β ρ γυ θη θΉ8. 

2. [,δυάοὶ (6 Υἱοίηῃ:8 οἴ ΠΟἢ 08 συ), 816η0.8 οἴ ποῃ ἰυἃ 

ἰδ γϊἃ. 

3. ατγᾶνῖβ δϑὶ [2018 οἱ υἱἷχ ρουίδ.}}}}8 δγθῆδ, δϑὰ ἱγὰ βίυ 
ΕΓΔΥΪΟΓ ὈΪΓΟΖΕ6. 

4, Οευᾷθ}}8 δϑί ᾿π ἰσηδίίο οἱ δοιιΐᾶ ἱγὰ, βορὰ ηἡἱ ἢ ϑυϑιϊπαὶ 
ΖΕΪυδ. 

5. Μ6ΙΪΟΓΘ8. ΘΟΓΓΟΡΙΪΟΠ65 πιδηϊ 6585 ΔΟΒοοηἀ ἃ διηϊοἰ ἰᾶ. 

6. Εἰἀο!οτᾶ δυηΐ συ ϊηθγα διηΐοὶ Ζυδπὶ βροπίδηθα οβουα 
ἰηἰ οὶ, 

7. Αηϊπ)ἃ αὐῷ ἴῃ βδίυνγίδίο 6ϑι αν 5 ΠΠΠυἀΐ, Δη] 86 ἀυ [6 Π} 
οροηῖ! οἴδη δηγᾶγᾷ αἀυ!οὶα ΥἱἀθηίΓ. 

8. 510} οὐὔπὶ ἃΥἷθ ἀδυο δυο 6 Ῥγοργίο πίάο, δ 0Π)0Ὸ 
ΒΟΓΥ 5 ἢϊ οαπὶ ροΙοστὶ παῖ ἰσογ 6 ΡΓΟΡΓΙΪ5 ἰοςΐδ5. 

9. ὐησυσηίς5 οἱ νἱηΐβ οἱ οἀογδιηθη 5 ἀο]οίδίυγ οοτς, ἀΪ8- 
Γυπηρ υγ δυίοπι ἃ ΟΔΙη}} αἰυ5 8ΔηΪΠ18. 

10. Απιΐουμη ἰὴ Υγ6] διε) ῬΑ Ι ΘΓ. 1 ἢ6 ἀρογο 1 ΏΘΥ 5, 
ἴῃ ἀοηημπὶ δ ίοιη [γαἰ γὶ 8. ἴ] Π6 ἱηστϑ ἰἃγ δ ἱπἸρΓΌΞΡΟΓα ἃρΟ 8. 

ΜΟΥ δηγίουβ φαΐ ρΓΟΡ6 4υ ΠῚ [Γἀῖ 6 Γ ργοΘ ] ̓ ΔὈ Δ Ώ8. 
11. ϑδρίθηβ οϑίο, Π|ὶ, υἱ ἰδ οίυγ οοῦ ἰυυπ, οἱ ἀνογία ἃ 

ἴδ ΘΧρΡΓΟΓΑΌΪ 08 ΒΟΓΠΊΟΠΘΒ. 

12. Αϑέυϊι5 Π18}}8 δι ρογυ θη θη 1}}γὺ8 ΔΡΒΟΘΙ αἰ 56, ἐπ ρτι!- 
] ἀδηίθϑ δυίΐθηι δ ρογνοη 68 ἀδηΊηιπὶ ρα ΘΠ 1Γ. 

13. Αὐΐογ γοϑηθηΐυγη 6}.8, ργϑοίοσ Θηΐηι ἰΠ] ΓΙΟΘ 5, 

4} φυϊάθη) ]ίδηᾶ Ὑδϑίαδϊ. 

14. Ουἱ Ὀεποάίχουϊξ ἀπ] Π 86 ργϑηὰὶ γοοδ, ἃ Πι816- 
ἀϊσρηία ἢΐ}}}} αἰ ἴογα νἱ ἀο τυν. 

15. 51ΠΠΠ{|||4 6)! οίαμ! Ποπη θη ἴῃ 16 ἰοηγαὶ} ἀ6 ἀοη)ο 

δυδ, 5. Π}}Ππ τ οἱ τ ]16Γ τηα]οάΐϊοδ ἀδ ργορηδ ἀοπιο. 

16. Α4υ}]ὸ ἀυγυϑ νοηΐυ8, ποῃλίηδ δυΐοπιὶ ἀοχίογ γοσδῖῃγ. 

17. Ἑδγγυ δουὶΐ [γγα πη, Υἱν δυΐοπη Ἔχδουὶὶ (Δοίθιη δηλ ο. 

18. Ουἱϊ ρῥἰδηίδί ἤουπι οοπηοασί ἔγυοίιβ 6}08, 4] δυΐδη) 
ουσίοαϊ! ουσπ) ἀοημπι οηυν ΠΟΔΌΙ ΙΓ. 

(9. 5΄᾽΄0υ1 ΠΟ 5[π}}|65 (Δοῖ68 (Δο! ΘὈυ5, [8 Ὠδαὺς οορ!ίδίϊο- 
65 ΠΟΠΊΐΠυΠ,. 

40. Τηΐογπι8 οἱ ρογά 0 ἤθη ἐπ ρ ηΐΓ, δι 6 Ὁ οἱ οου]ὶ 
πιοπιϊπι ἐπι58[18}}}165. Αοπιϊηδίὶο Ὠοιηΐίηο ΟὈἤεμδη5 ὁ601}- ᾿ 

Ἰυη), οἱ ᾿ηἀ 150} ρ}}Πδ1] ἰησΟὨ 6 η[65 Πἰηρυλ. 

421. ῬτγΟθδΙΟ ἀγροηΐο οἵ διγὸ ἰση  ἶἷο,, Τὴ δι 6) ργΓΟΌΔΙΙΡ 
Ὁ6Γ 05 ἰδυάἀδηί υπι οιιπι. ΟοΥ ἰηΐαι!ΐ δχαιίγιϊ πᾶ ]8, ΟΟΥ δυΐοπι 

τοοίυπη ΄υφογῖ βεϊοη 8η1. 

22. δὶ Προ! δνογὶ 8 πργυἀδηΐθηι ἴῃ Πηοᾶϊο ΘΟΠ568380.5 ἰῃ- 
ΠΟΏΟΥΔΗΒ, ΠΟ Δι 6 ΓῸ5 ᾿πργυ ἀθη Ἰδγὴ 6}118. 

23. ἘΝ] ἀΘΠ(ΟΓ σΟρΠΟ8065 δΔηΪΠ)85 σγοσῖς [0], Οἱ ΔΡΡΙ Δ 5 
οοΥ πηι {8 ἀΓΠΊΘΏ 8. 

“4. Οὐυοηΐδπι πο ἰῇ 826] υπὶ Υἱγὸ ΤΟΡῸΓ οἱ ἐοτί 0, 
ὨΘ64υ6 ἰγ8 41} ὁχ σοηθγδίίοηα ἰὴ σΟΠΟΙ Δ ἤθη. 

25. Αἀ 6 συΓὰπὶ [νἰ5. Ζις ἰῃ ὁδηρο ϑι:ῖ Υἱ αἰ θ5, εἱ 
διίοπαοὶ5 Πογῦδηι, οἱ σοησγορα [ἢ η} 2051} } 0Π|, 

26. υἱ Πα θ48 ΟΥ̓́Θ5 ἰῃ γνοϑιϊθηΐαπ). ΟΟ]6 οδιηραηι, υἱ 
δἰηΐ Εὶ δρηὶ. 



ΡΒΕΒΟΥΈΕΆΚΒΙΑ. 

47. Υἱὲ, παρ᾽ ἐμοῦ ἔχεις δήσεις ἰσχυρὰς εἰς τὴν 
ζωήν σου, καὶ εἰς τὴν ζωὴν σῶν θεραπόντων. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΚΗ΄. 

1. Φεύγει ἀσεόὴς μυδενὸς διώχοντος, δίχαιος δὲ 
ὥςπερ λέων πέποιθε. 

4. Δι’ ἁμαρτίας ἀσεδῶν χρίσεις ἐγείρονται, ἀνὴρ δὲ 
πανοῦργος χατασθέσει αὐτας. 

8. Ἀνδρεῖος ἐν ἀσεβείαις συχοφαντεῖ πτωχούς" ὥς- 
περ ὑετὸς λάόδρος καὶ ἀνωφελής" 

4. οὕτως οἱ ἐγκαταλείποντες τὸν νόμον ἐγχωμιάζου-- 
σιν ἀσέθειαν, οἱ δὲ ἀγαπῶντες τὸν νόμον περιδάλλουσιν 
ἑαυτοῖς τεῖχος. 

δ. Ἄνδρες χαχοὶ οὗ συνήσουσιν χρῖμα, οἱ δὲ ζητοῦν- 
τες τὸν Κύριον συνήσουσιν ἐν βέλεα 

86. Κρείσσων πτωχὸς πορευόμενος ἐν ἀληθεία πλου- 
σίου ψευδοῦς. 

η. Φυλάσσει νόμον υἱὸς συνετός" ὃς δὲ ποιμαίνει 
ἀσωτίαν, ἀτιμάζει πατέρα. 

πλεονασμῶν, τῷ ἐλεῶντι πτωχοὺς συνάγει αὐτόν. 
9. Ὁ ἐχχλίνων τὸ οὖς αὐτοῦ αἡ εἰςαχοῦσαι νόμου, 

χαὶ αὐτὸς τὴν προςευχὴν αὐτοῦ ἐδδέλυχται. 
1.0. Ὃς πλανᾷ εὐθεῖς ἐν ὁδῷ χαχῇ, εἰς διαφθορὰν 

αὐτὸς ἐμπεσεῖται" οἵ δὲ ἄνομοι διελεύσονται ἀγαθὰ, 
χαὶ οὐχ εἰςελεύσονται εἷς αὐτα. 

11. Σοφὸς παρ᾽ ἑαυτῷ ἀνὴρ πλούσιος, πένης δὲ 
νοήμων χαταγνώσεται αὐτοῦ. 

18. Διὰ βοήθειαν διχαίων πολλὴ γίνεται δόξα, ἐν 
δὲ τόποις ἀσεδῶν ἁλίσκονται ἄνθρωποι. 

13. Ὃ ἐπιχαλύπτων ἀσέδειαν ἑαντοῦ, οὐχ εὐοδωθή- 
σεται" ὃ δὲ ἐξηγούμενος ἐλέγχους, ἀγαπηθήσεται. 

4. Μαχάριος ἀνὴρ ὃς χαταπτήσσει πάντα ὁἱι᾽ εὐ- 
λάδειαν, ὃ δὲ σχληρὸς τὴν καρδίαν ἐμπεσεῖται χαχοῖς. 

16. Λέων πεινῶν καὶ λύχος διψῶν ὃς τυραννεῖ πτω- 
χὸς ὧν ἔθνους πενιχροῦ. 

16. Βασιλεὺς ἐνδεὴς προςόδων μέγας συκοφάντης, ὃ 
δὲ μισῶν ἀδιχίαν μαχρὸν χρόνον ζήσεται. 

1). Ἄνδρα τὸν ἐν αἰτία φόνου ὃ ἐγγυώμενος, φυγὰς 
ἔσται χαὶ οὐχ ἐν ἀσφαλεία. 1] αίδευε υἱὸν χαὶ ἀγαπήσει 
σε, χαὶ δώσει χόσμον τῇ σῇ ψυχῆ, οὐ μὴ ὑπαχούσει 
ἔθνει παρανόμῳ. ᾿ 

18. Ὁ πορευόμενος δικαίως βεδοήθηται, ὁ δὲ σχο- 
λιαῖς ὁδοῖς πορευόμενος ἐμπλαχήσεται. 

19. Ὁ ἐργαζόμενος τὴν ἑαυτοῦ γῆν πλησθήσεται 
ἄρτων, ὃ δὲ διώχων σχολὴν πλησθήσεται πενίας. 

20. Ἀνὴρ ἀξιόπιστος πολλὰ εὐλογηθήσεται, δ᾽ δὲ 
χαχὸς οὖχ ἀτιμώρητος ἔσται. 

41. Ὃς οὐχ αἰσχύνεται πρόζτωπα δικαίων, οὐχ ἀγα - 
θός: ὃ τοιοῦτος ψωμοῦ ἄρτου ἀποδώσεται ἄνδρα. 

χ. Σπεύδει πλουτεῖν ἀνὴρ βάσχανος, καὶ οὐκ οἶδεν 
ὅτι ἐλεήμων χρατήσει αὐτοῦ. ! 

8. Ὁ ἐλέγχων ἀνθοώπου δδοὺς, χάριτας ἕξει μᾶλ- 
λον τοῦ γλωσσοχαριτοῦντος. 

“4. Ὃς ἀποξάλλεται πατέρα ἣ μητέρα καὶ δοχεῖ μὴ 
ἁυαρτάνειν, οὗτος χοινωνός ἐστιν ἀνδρὸς ἀσεβοῦς. 

25. Ἄπιστος ἀνὴρ χρίνει εἰχῇ, ὃς δὲ πέποιθεν ἐπὶ 
Κύριον ἐν ἐπιμελεία ἔσται. 

46. Ὃς πέποιθε θρασεία καρδίᾳ δ τοιοῦτος ἄφρων, 
ὃς δὲ πορεύεται σοφίᾳ σωθήσεται. ᾿ 
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27. ΕἸ, ἃ πιὸ 1)8068 γογθα ἰογί ἰδ δὰ υἱΐδπι ἰυδπ], οἱ δὰ 
γἱίδη) ῃληἰϑίΓΟΓ. ἢ. ἰΠΟΓΌΠ,. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΥΤΙΙ. 

1. Εὐυγιϊ ἱπηρὶα8 Ὠθηληθ ρογϑοαυθηίθ, }18[118 δυΐδηι (8 }- 
4ιδ ἰ60 σοηβάϊ(. 

2. Ῥτορίογ ρϑορδίἃ ἱπηρίοσγυμ [υἀϊοὶδ 80ι8οἰ δηλ, Υἱγ δυ- 
ἴδπιὶ δϑἰι{ι.5 αχϑίϊηριυοῖ 68. 

3. Ἐσογβ ἰὴ ἰπηρίοἰδίθιι.5 ἐδ απηηϊδίυν ρα ρΟΓΘ5 : ἰδιηαυδπ) 
ΡΙυνία γϑμβθη 8 οἱ ἰπ} {15 : 
ἤ 50 ᾳυὶ ἀογο! ηχυσηίο5 Ἰοβδηὶ ἰδυιὰδηί ἰπηρίεἰδίοπι, αὶ 

δυίοῃ Αἰ] συπὶ Ἰοσοηλ οἰγουμηάδηϊ ἰδὲ υγυπι. 

ὅ. Ὑἰγὶ γγ8}} ἤθη ἱη(6}]Πσοηΐ ᾿υάϊοίυπ), φυδγθη 68 δυίοη) 
Ῥοπιΐηθπι ἱπί6]]Πσοηὶ ἰῃ οπηηὶ. 

6. ΜΕΙΙΟΓ οδὲ ῬΔΌΡΟΥ υδάθῃβ ἰῃ γογίίδίθ ἀἰϊνἱ(6 τωϑηἀδεὶ. 

7. Ουπίοἀϊῃξ Ἰοσοπὶ ἢ] 108 ἱπ 6} 68 : αυΐ δυΐίδηχ Ραβοὶΐ 
! Ἰυχυνίδηη, ἱπῃμοπογδί ρᾶΐγθῃι. 

᾿ , “ ΄“- ’ ᾿ 
ὃ. Ὁ πληθύνων τὸν πλοῦτον αὐτοῦ μετὰ τόχων χαὶ 8. Ουϊ χη} ρ]1οδὶ ἀϊγ 1188 δι)85 οὐπὶ αϑυγ8 οἱ ὀχογθϑοθῃ- 

{Π|8, οἱ φυΐὶ τιϊδογοῖυγ ἱπορυπὶ σοηρτγοραὶ 688. 

9. Ου!ϊ ἀδο!παῖ δΔιΓῈ ΠῚ βυδηι ἢ6 οχϑυάϊδὶ ἰθβθηι, οἱ ἰρβ8 

οΓδιοηθη 5.81) ΔΡοι ΠΔΌΪ] 6 πὶ (οἰ. 
10. Θυὶ δοαμυοὶί τγϑοῖοβ ἰῃ νίδιῃ πιδίδηι, ἰῃ σοστυρί ΘΙ 

ἶρδ86 ἱηοίάεϊ : ἰηἰφυὶ δαυίΐοι ἰγδηβὶδυηὶ ὈοΠδΔ, οἱ ΒΟ. ἰηστοάϊοη- 

ἰυγ ἰπ θᾶ. 

11. ϑδδρίθῃϑ δρυᾷ 88 Υἱγ ἀΐνγθβϑ, ρᾶυρογ διιίοπι ἰῃη.6}} 56 ὴ 8 
σοπαοιηδθϊ! ΘυΠ}. 

12. Ῥὸγ δυχ υπὶ }υδίογυπι τυ ίδ ἢϊ αἰοτία, ἱπ Ιοο8 δυΐθῃ) 
ἱπηρίογιι πηι σδρίυη 0 ΠοΠ  Π68. 

13. Ουἱ σοοροτγὶξ ἱπηρίοἰδίοη) ϑυ 8), ΠΟῚ μΓΟΒΡΟΓΔΌΙῸΓ : 
«υἱ δυΐοπη παιγαὶ γοἀδγσυϊζὶ οηθβ, ἀϊΠσοίυγ. 

14. Βοδίυβ Υἱγ ᾳιιὶΐ γθγοίῃγ οἱηπὶα ΡῈ γ πιο πη, ἀυγ8 δι- 
ἴδῃ σον ἂς ἱποϊάοί τη8}18. 

15. 1,60 Θβυγίθῃβ οἱ ᾿υρυ8 5:{16}5 4υὶ ΟὙΠ} 008 δῖ ἱγγαῆ- 
ἰάα ἀοπιηδίυγ σοη  ρδυροτγί. 

16. Ἀὸχ οὥζθῃ8 ργούθηϊυυπι πάη ΑΥΟΟρἢδηϊδ, 4υἱΐ 8- 
ἰοῖὴ οὐϊί ᾿η]υδιΠ{πὸ ἰοησυπὴ ἰδηιμνυ5 Υἱγοί. 

17. γα φυΐ ἰῃ οδυ88 πηοΓῖ[8 βδροπάθηϑβ, ργοίυβι5 ογΐ 

οἵ ποῃ ἰῃ βοουτίίδία. Εγυὰὶ {ΠΠπππὶ οἱ αἰ! σοὶ 6, οἱ ἀδὶῖ 
ογηδίυπι Δηΐπηδὲ (85, Ὠ0η οροάϊοϊ ζοηῖΐ ἰηἰᾳαδ. 

18. Ουἱ δηιρθυϊαί )υδί6 δἀ͵υΐυ 68ῖ, φυὶ δυΐδηχ ρεγυογοὶβ 

ΥἹἱβ νδαὶὶ ἐπ ρ}]οδυ υΓ. 
19. Ουἱ ορογαῖυγ βυδηὶ ἴογγαῃῃ ρ  οὈ Γ ρδηΐθυ5, ααὶ 

δυίΐοιι δοοίδίυγ οἰυπι πη ρ] οἱ ὰΓ ρδυρογίδία. 

420. Ὑὶγ ἢἀ6}15 τυ} θεηοαϊορίυτ, τη810}8 δυΐθιι ΟῚ ἰῃη- 

Ρυηϊίι.5 οτ. 
41. Ουἱ ποη γαυθγθίιΓ (Δοἶ68 ᾿υϑίογαπι., ποη θοΩυϑβ : 4υἱ 

(8115 6ϑῖ Ὀυοο6}18 ρᾶη]58 γοηάσὶ Υἱγυηι. 
22, Ἐρβίίηδί ἀἰΐαβοθγα Υἱγ ἰηυἱάυ8, οἱ ἤθἢ ΠΟΥ͂Ϊ αι Πηΐ- 

βΒαγίοογβ ΘΟ 6 11 οαη,. 
23. Ουἱ οογρὶϊ μοιμίη8 υἱᾶβ, ργδίἰα5 γθρογίδ οἱ! πηδσ 8 60 

«υἱ Πἰηρυὰ ψγαι οδίυΓ. 

44. ΟυἹ 80} 161} ραίγαῃ γ6] πηδίγθῃι οἱ Υἱά δῖ ὭΟἢ ΡΘΟΟᾶΓΟ, 

᾿ς ΘΟ ϑοΓ5 6ϑὶ Υἱγὶ ἱπιρὶϊ. 

45. [π|46}18 νἱγ [υἀϊοδὶ ἰαπγογθ, φυΐ δυΐοπι οομῇάϊ( ΒΡ 
ομίηυπι ἴῃ οὐγᾶ αἰ μαηὶ οί. 

46. Ουἱΐ οοπῆάϊὶ δυάδοία οοτά 8 (8118 68ὶ ἱπηργυάθηδ, ᾳυὶ 
διιίοι διηθυϊαὶ βαρ οηἰἷ8 58 Δ  10Γ. 
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42. Ὃς δίδωσι πτωχοῖς, οὐχ ἐνδεηθήσεται - ὃς δὲ 
ἀποστρέφει τὸν ὀφθαλμὸν αὐτοῦ, ἐν πολλῇ ἀπορίᾳ 
ἔσται. 

28. Ἔν τόποις ἀσεδῶν στένουσι δίκαιοι, ἐν δὲ τῇ 
ἐχείνων ἀπωλείᾳ πληθυνθήσονται δίκαιοι. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΚΘ΄. 

ι. Κρείσσων ἀνὴρ ἐλέγχων ἀνδρὸς σχληροτραχήλου, 
ἐξαπίνης γὰρ φλεγομένου αὐτοῦ οὐχ ἔστιν ἴαεις. 

4. ᾿Εγχωμιαζομένων δικαίων εὐφρανθήσονται λαοὶ, 
ἀρχόντων δὲ ἀσεθῶν στένουσιν ἄνδρες. 

8. Ἀνδρὸς φιλοῦντος σοφίαν εὐφραίνεται πατὴρ αὐ- 
τοῦ, ὃς δὲ ποιμαίνει πόρνας ἀπολεῖ πλοῦτον. 

4. Βασιλεὺς δίκαιος ἀνίστησι χώραν, ἀνὴρ δὲ πα- 
᾿ράνομος χατασχάπτει. : 

6. Ὅς παρασχευάζεται ἐπὶ πρόςωπον τοῦ ἑαυτοῦ 
φίλου δίκτυον, περιδάλλει αὐτὸ τοῖς ἑαυτοῦ ποσίν. 

86. Ἁμαρτάνοντι ἀνδρὶ μεγάλη παγὶς, δίκαιος δὲ 
ἐν χαρᾷ χαὶ ἐν εὐφροσύνη ἔσται. 

η. ᾿Επίσταται δίκαιος χρίνειν πενιγροῖς, ὃ δὲ ἀσε- 
βὴς οὗ νοεῖ γνῶσιν, καὶ πτωχῷ οὐχ ὕπαρχει νοῦς ἐπι- 
ὦμων. 
8. Ἄνδρες ἄνομοι ἐξέκαυσαν πόλιν, σοφοὶ δὲ ἀπέ- 

στρεψαν ὀργήν. 
9. Ἀνὴρ σοφὸς χρινεῖ ἔθνη, ἀνὴρ δὲ φαῦλος ὀργι- 

ζόμενος χαταγελᾶται χαὶ οὐ χαταπτήσσει. 
10. Ἄνδρες αἱμάτων μέτοχοι μισοῦσιν ὅσιον, οἵ δὲ 

εὐθεῖς ἐχζητήσουσι ψυχὴν αὐτοῦ, 
π. “Ὅλον τὸν θυμὸν αὐτοῦ ἐχφέρει ἄφρων, σοφὸς δὲ 

ταμιεύεται κατὰ ἡ ΑΌᾺ 
1. βασιλέως ὑπαχούοντος λόγον ἄδιχον, πάντες οἵ 

ὑπ᾽ αὐτὸν παράνομοι. 
13. Δανειστοῦ χαὶ χρεωφειλέτου ἀλλήλοις συνελ- 

θόντων, ἐπισχοπὴν ἀμφοτέρων ποιεῖται ὃ Κύριος. 
14. Βασιλέως ἐν ἀληθεία χρίνοντος πτωχοὺς, ὃ θρόνος 

αὐτοῦ εἰς μαρτύριον κατασταθήσεται. 
15. Πληγαὶ καὶ ἔλεγχοι διδόασι σοφίαν, παῖς δὲ 

πλανώμενος αἰσχύνει γονεὶς αὐτοῦι 

186. Πολλῶν ὄντων ἀσεθῶνπολλαὶ γίνονται ἁμαρτίαι, 
οἱ δὲ δίκαιοι ἐχείνων πιπτόντων χατάφοθοι γίνονται" 

17. Παίδευε υἱόν σου καὶ ἀναπαύσει σε, χαὶ δώσει 
χόσμον τῇ ψυχῇ σου. 

18. Οὐ μὴ ὑπάρξη ἐξηγητὴς ἔθνει παρανόμῳ, ὃ δὲ 
φυλάσσων τὸν νόμον μαχαριστός. 

19. Λόγοις οὐ παιδευθήσεται οἰχέτης σχληρός" ἐὰν 
γὰρ χαὶ νοήσῃ, ἀλλ᾽ οὐχ ὑπακούσεται. 

20. ᾿Εὰν ἴδης ἄνδρα ταχὺν ἐν λόγοις, γίνωσχε ὅτι 
ἐλπίδα ἔχει μᾶλλον ὁ ἄφρων αὐτοῦ. 

“1. Ὃς χατασπαταλᾷ ἐχ παιδὸς οἰχέτης ἔσται, ἔς- 
χατον δὲ ὀδυνηθήσεται ἐφ᾽ ἑαυτῷ. 

45. Ἀνὴρ θυμώδης ἐγείρει νεῖκος, ἀνὴρ δὲ ὀργίλος 
ἐξώρυξεν ἁμαρτίαν. 

43. “Ὑόρις ἄνδρα ταπεινοῖ, τοὺς δὲ ταπεινόφρονας 
ἐρείδει δόξη Κύριος. 

44. Ὃς μερίζεται κλέπτῃ μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν᾽ 
ἐὰν δὲ ὅρχου προτεθέντος ἀχούσαντες μὴ ἀναγγείλωσι, 

26. φοδηθέντες χαὶ αἰσχυνθέντες ἀνθρώπους ὕπε- 
σχελίσθησαν, ὃ δὲ πεποιθὼς ἐπὶ Κυρίῳ εὐφρανθήσεται, 
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27. ΟΥἱ ἀδὲ ρδυρογίθυβ, ἤοὴ ορθθὶϊ : φαὶ δυίΐοπι δυοσγεί 
οοὐυϊυη δυυπι ἰῃ πι0}(8 ροηυτγίδ οτ!. 

28. πῃ Ἰοοΐδ ἱπηρίοτπιπ) βοιιυπί ἰυδιὶ, ἐὰ ἐΠογαπὰ δυΐοηι 
Ρογαϊοπο ἀραπάδθυηϊ [81]. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΙΧ. 

1. ΜΕΙΐογ Υἱγ οογταρίϊοηυπι Υἱγὸ ἀϊιγὰς οογυ οἶβ, γορθαῖς 
ΘηΪπ) γΓἀσηΐα 60 ποῃ 681 πηθάσἶδ. 

2. θυμὴ ἰαυάδηίυγ ᾿υ8{] ἸδοίαὈαπίυΓ ρορυ]ὶ, ἱπιρογδπίῖθιβ 
δυΐδηι Ωρ 118 σαπγυηί υἱγὶ. 

3. ΥἸγὶ ἀπηδη 18 βαρ θη 8} ᾿δοϊδί ρα 6 Γ οἦὰ5, φυΐ δυΐομη 
Ῥδ8ο!ῖ πγογοι γί οβ ἀϊβρογάοί αἰ] ἰδ. 

4, Βοχ )υῖἴυ8 ογρὶς γοζίομθη, Υἱγ δυΐδη) ἰηίχσυμ ἀσοίγυϊξ. 

5. Ουἱ ργωραγαὶ δὰ ἔδοίθιη βυὶ διηΐοὶ γοῖα, ᾿Π]υἃ εἰγουμ- 
ἀδὶ βιι8 ρεάΐθι8. 

ὃ. Ῥοοοδηίὶ Υἱγὸ Ἰρϑρηι8 Ἰδαιθυ8, ἰυδῖυ}5 δυΐφε ἰῃ ρδι:- 
ἀΐο οἱ ἰῃ Ἰδοε{{|8 ογὶί. 

7. ΝΟΥΪ ᾿υδίυβ Ἰυὰΐσᾶγα ραυρογίθυδ, ἱπυρίιι8 δυΐδηι ἤοὴ 
οορίίδι βοϊθηίίδπι, δὲ ἱπορὶ ποῦ ἱπθδῖ ΠΠΘ 8 ΘΟΖΏΟβΟΘΗΒ. 

8. ΥἹΠ ἰηίφυϊ ὀχυβϑογυηὶ οἰν δίοιη, βαρίοηΐοβ δυΐοθπὶ 
ΔΥΘΓίοΓηΐ ἰγδπι. 

9. ΥἹγ βδρίθῃϑ ᾿υάϊοδ!! σουίοβ, Υἱγ δαίθπ) Ὠδσυδη) 5υ0- 
ΟΘΠΒ6ΠΒ ἀοτγίἀοίυγ οἱ ποὴ ἰογτοῖ. 

10. ὙΙΓὶ βδηρυίΐηυπι ρδγ οἷ ρ6 5 οὐΐο ΠδΡοηΐ βαποίαπι, γϑοιὶ 
δυΐοιι Θχαυϊγθηΐ δηἰ Δ} 6118. 

11. Τοίδηι ᾿γᾶπ2 διιδπὶ ργοίογί ἰῃβίρίθη8., βδρίθῃβ 8016 Πὶ 
ἀἱδροηβαὶ ρα γ ρδγίθῃ. 

12. Ἀεξο ἐχδυάϊθηΐθ γογθυπὰ ἱπ) υϑῖυπι., ΟΠλΠμ68 4υΐ 80} 
60 ἰϊ χυΐ. 

13. Ἑαηογαίογθ οἱ ἀθυ] ογα ἰηνίοοπη ΘΟπου τη θι8, Υἱ- 
βἰἰδίἰομοπι υἱγίυβαυα [δΔοὶὶ Ποπιίηι8. 

14, Βορὶδ ἰῃ γογαΐα ᾿υἀϊοδη 8 ρϑυρογοβ, δϑὰ68 6)}08 ἴῃ 
(εϑ(ἰπηοηΐυ πὶ οομ δε ποίαν. 

15. ΡΙαρδο εἴ οογγορίϊοηθβ ἀδηῖ βδρί θη [ἰδπὶ, ρᾳδΓ δυΐοπ) 
ΟΙΤΆΠ5 σοηἤπαϊ ρδγοηΐθ8 δυ03. 

16. Οὐ τυ} βυηΐ ἱπρὶϊ πηυ}18 δυπί ροοοδίδ, [5] δὺ- 
ἰδη 111}8 οδάδηιθι5 (ἐπι Ϊ δυηῖ. 

17. Ἑτυὰὶ ΕΒ] απ ἰυσμα οἱ γοαυΐοπι ἀδθϊ εἰδὶ, οἱ ἀδ 1 οτ- 
δίῃ δηΐηλδο ἰυ.28. 

18. ΝοΟη ογὶξ δηδγγδίοῦ σ6η1) ἰηίχυδο, ουδίοα ἢ δι ίοηι 
Ιοχοπ ᾿οδ  βϑἰηγυδ. 

19. Ὑετγὶθ πο γυάϊοίαγ Δι} ἀυγυ8 : ἢδτὰ οἰδϑὶ ἰηϊοὶ- 
Ἰοχογὶὶ, δδὰ ποὺ οδϑάϊοεϊ. 

10. δὶ νἱάθβϑ υἱγιπὶ Ὑϑοσθη) ἰῃ ὙΘΓΘΪδ, Οοβποϑοθ αυΐᾶ 
Βροιὰ δῇῦοι τηᾶρὶ5 ἸΠΒ ρ'6Ώ8 60. 

11. Ουἱ ἀο] τοίου ἃ ΡΌΘΓΟ (Δπλ0} 0.8 ΘΓ, ΠΟΥ 851Π16 δυΐθι 

ἀο οἱ 806 56. 

42. ὶγ ἱπάϊσῃδδυηάιυβ βυδβοί(δι οϑηςοπΠ οπθη), οἱ ΥἹΓ ἱγὰ- 

ουπάυβ οἴϊοάϊ!! μοοοδίιυηι. 

43. Οοπίυμπλο! α σἰγυμη ἰυπι}} δὲ, Ὠυγ 16 δυΐθπ 561η- 

τἰοπίο5 βγιηδῖ ρ]οτγίδ Ποιηϊηυ8. 

χ4. Ουἱ ραγιοἰραὶ (ατὶ οὐἱξ ϑδπι ΔηΪηδηι : 8ὶ δυίθῃι 0" 
γδιηθηΐυπηι ργοροβίίαπὶ δι ἀϊδηΐ68 βοὴ δηηππίίδνογίηῖ, 

45. {ἰπηοηΐοβ οἱ γουογ τὶ Ὠοη 68 δυρρἰδοίδιὶ δαμῖ : φαυὶ 
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Ἀσέθεια ἀνδρὶ δίδωσι σφάλμα, ὃς δὲ πέποιθεν ἐπὶ τῷ 
Δεσπότη σωθήσεται. 

46. Ἰ]ολλοὶ θεραπεύουσι πρόζτωπα ἡγουμένων, παρὰ 
δὲ Κυρίου γίνεται τὸ δίκαιον ἀνδρί. 

47. Βδέλυγμα δίκαιος ἀνὴρ ἀνδρὶ ἀδίκῳ, βδέλυγμα 
δὲ ἀνόμω κατευθύνουσα ὅδός. 

(νμίφ. ΧΧΧΙ, ἐν «Γυναῖχα ἀνδρείαν τίς εὑρήσει; 
'᾿Γιμιωτέρα δέἐστιλίθων πολυτελῶν ἣ τοιαύτη. 

11. Θαρσεῖ ἐπ᾽ αὐτῇ ὅ χαρδία τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς" 
ἣ τοιαύτη, χαλῶν σχύλων οὐχ ἀπορήσει. 

; (7 12. Ἐνεργεῖ γὰρ τῷ ἀνδρὶ εἰς ἀγαθὰ πάντα τὸν 
ίον, 
Ρ 13. μηουομένη ἔρια χαὶ λίνον ἐποίησεν εὔχρηστον 
ταῖς χερσὶν αὐτῆς. 

14. ᾿Εγένετο ὡςεὶ ναῦς ἐμπορευομένη μαχρόθεν, 
συνάγει δὲ αὕτη τὸν βίον. 

15. Καὶ ἀνίσταται ἐχ νυχτῶν, χαὶ ἔδωχε βρώματα 
τῷ οἴχῳ, καὶ ἔργα ταῖς θεραπαίναις. 

16. Θεωρήσασα γεώργιον ἐπρίατο, ἀπὸ δὲ χαρπῶν 
χειρῶν αὐτῆς κατεφύτευσε χτῆμα. 

17. Ἀναζωσαμένη ἰσχυρῶς τὴν ὀσφῦν αὐτῆς ἤρεισε 
τοὺς βραχίονας αὐτῆς εἰς ἐργον. 

18. Καὶ ἐγεύσατο ὅτι χαλόν ἐστι τὸ ἐργάζεσθαι, χαὶ 
οὐχ ἀποσόέννυται ὃ λύχνος αὐτῆς ὅλην τὴν νύχτα. 

10. Τοὺς πήχεις αὐτῆς ἐχτείνει ἐπὶ τὰ συμφέροντα, 
τὰς δὲ χεῖρας αὐτῆς ἐρείδει εἰς ἄτραχτον. 

80. Χεῖρας δὲ αὐτῆς διήνοιξε πένητι, χαρπὸν δὲ 
ἐξέτεινε πτωγῷ. 

21. Οὐ φροντίζει τῶν ἐν οἴκῳ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ὅταν που 
χρονίζη, πάντες γὰρ οἱ παρ᾽ αὐτῆς ἐνδεδυμένοι εἰσί. 

22. Δισσὰς χλαίνας ἐποίησε τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς, ἐχ δὲ 
βύσσου καὶ πορφύρας ἑαυτῇ ἐνδύματα. 

48. Περίδλεπτος δὲ γίνεται ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ἐν πύλαις, 
ἡνίχα ἂν χαθίσῃ ἐν συνεδρίῳ μετὰ τῶν γερόντων χατοί- 
χὼν τῆς γῆς. ᾿ 

44. Σινδόνας ἐποίησε χαὶ ἀπέδοτο περιζώματα τοῖς 
Χαναναίοις. Στόμα αὐτῆς διήνοιξε προςεχόντως χαὶ 
ἐννόμως, χαὶ τάξιν ἐστείλατο τῇ γλώσση αὐτῆς. 

25. Ἰσχὺν χαὶ εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο, χαὶ εὐφράνθη 
ἐν ἡμέραις ἐσχάταις. ("ἢ 

(8) 27. Στεγναὶ διατριθαὶ οἴκων αὐτῆς, σῖτα δὲ 
ὀχνηρὰ οὐχ ἔφαγε. 

(Ὁ) 26. Τὸ στόμα δὲ ἀνοίγει σοφῶς χαὶ νομοθέσμως, 
48. ἣ δὲ ἐλεημοσύνη αὐτῆς ἀνέστησε τὰ τέχνα αὐτῆς 

χαὶ ἐπλούτησαν, χαὶ ὃ ἀνὴρ αὐτῆς ἤνεσεν αὐτήν. 
49. Πολλαὶ θυγατέρες ᾿βατ δεν πλοῦτον, πολλαὶ 

ἐποίησαν δύναμιν" σὺ δὲ ὑπέρχεισαι, ὑπερῆίρας πάσας. 
80. ἹΨΓευδεῖς ἀρέσχειαι, χαὶ μάταιον χάλλος γυναι- 

χός: γυνὴ γὰρ συνετὴ εὐλογεῖται, φόδον δὲ Κυρίου 
αὔτη αἰνείτω. 

81. Δότε αὐτῇ ἀπὸ χαρπῶν χειλέων αὐτῆς, χαὶ 
αἰνείσθω ἐν πύλαις ὃ ἀνὴρ αὐτῆς. 

(ἦ) 12. Ἐνεργεῖ γὰρ τῷ ἀνδρὶ ἀγαθὸν, καὶ οὐ χαχὸν πάντα 
τὸν βίον. (Α61.) 

("5") 26. Στόμα αὑτῆς διήνοιξεν προσηκόντως χαὶ ἐννόμως, 
γχαὶ τάξιν ἐστείλατο τῇ γλώσσῃ αὑτῆς. (Αἰ61.) 
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δυΐοπι οοηῇάϊ( ἰη ΠοΠΪ 0 Ἰδοἰδ δἰ. Τπηρίοἴδ5 Υἶγο ἀδὶ ργο- 
ἰαρβίοποῃ, φαΐ δυΐδαι οομβα  ἰῃ Πογαΐηο δ] δὈϊίυτ. 

26. ΜΌΠῈ οοἸυηί ἔδοῖα8 ἀσουπι, ἃ ᾿ϑοπλῖηο δυΐίδηι δ 7.- 
δἴιπι Υἱγο. : 

27. ΑΒουπιπδί0 }πι8[08 Υἱγ υῖγο ἱπ) υδῖο,, δΔοοιηΐῃδίΐο δυΐοηι 
ἰηίχυο γαῖα ῬΈγΡΘἢ8 Υἱᾶ. 

(γμὶρ. ΧΧΧῚ, 10.) Μυϊίογοιῃ ἰογίδθηι 4ι 8 ἱηγοηίοῖ" ῬΓΘ- 
«ἰοδίου δυΐομη οϑὲ ἰδρί αἰ θ5 ργοιοϑὶβ φυῶ (4}18 6βῖ. 

11. Οοηδβάϊῥ ΒΌΡΟΓ δᾶπῈ ΟΟΥ Υἱγί 67} : φυδ (8118 68ὲ ρ}- 
οὔ γί 8Ρ01118 θη οροὈϊϊ. 

12. Ορογδῖυγ θηΐπὰ Υἱγὸ δὰ θοηΔ οπηηὶ Υἱίδ, 

13. 8]Δη5 ἰδῃδ5 οἱ ᾿ἴπυμη ἔδοἰ φυοα υἱ1}6 681 πηδηΐθιι8 5αΐδ. 

14. Ἐδοίδ δὲ ἰδιπηυδι ΠΑ 8 τηογοδίυγδηι ΘΥΘΙΌΘΩΒ ἀ6 

ἰοῆβδ, οοηρτγοραῖ δυΐδιῃ ἤδοο Υἱΐδῃη. 

15. Εἰ δυγγοχὶ ἀδ ποοιίθυ5, οἱ ἀραϊξ 656 88 ἀοπριΐ, οἱ ὀρογᾷ 
8} 118. 

16. Οοῃηϑίάογδηϑ ἄργιιπλ οἱ, οἱ ἀθ [πιοιίθυβ τηδησυπι 
ΒΌΔΓΙΠ, ]δηίδυ  ροϑββϑβϑί μοι. 

17. Ῥγωαοϊηοίδ (οί 6 Ἰυθυπὶ δϑυυπὶ ἤγηαν Ὀγδο ἃ 
88 δὰ Ορυ8. 

18. Εἰ ριιίαν!! 4υἱα Ὀοημπηι 6δὲ Ορογαγὶ, οἱ ποὴ δχϑίίη- 
δυϊΐυν Ἰυοογηδ 68 ἰοἰδπι ποοίομ. 

19. Οὐδ ὶῖο5 δὺο5 οχίοηα ! δὰ 14, οἱ πμδῆυ8 8088 ἥγηδὶ 
δὰ βυ. 

20. Μδηυ8 δυίΐοη) 8ι.88 ἃροτυὶ ραυρογὶ, οἱ Ρϑὶ δὴ δχ- 
(ἀηα}} ἱπορί. ι 

21. Νοη 681 801] 1.5 ἀθ ἰΪ8 4ι.88 ἰῃ ἀοηιο Υἱγ 6)08 βίου δὶ 
τηογδία8 ἐπογ(, ΟΠ 68 δηΐπὶ 4υἱ 80 Θὰ ἱπάυϊἱ βυηῖ. 

22. ὈὨυρ]οο8 νϑϑίθϑ ἔδοὶϊξ Υἱγὸ 8110, 46 Ὀγβ880 δυΐοιῃ οἱ 
Ῥυγρυγᾶ ἰδὲ ἰηδυπιοηίδ. 

23. Οσοπϑρίουυϑ δυΐοπη Πϊ Υἱγ ο᾽υ8 ἰῃ ρογίἰ5, φυδηάοοσυτ- 
406 δϑοάἀογὶί ἰῃ ΘΟη56550 οἰηὶ δοηΐθυ.8 ΠΟ Δίοῦ θυ. ἰδ το. 

24. ϑἰπαομδϑ ἰδοϊὶ οἱ υϑηά!αϊξ οἰησι!α ΟἸΙΔηδΔηδοἶ8. Οδ 
5 τα ΔΡΟΓΪ δίίθηΐα οἱ Ἰερ!πη6, οἱ ογαΐϊηθηι ροβιυ δ ̓ἰησιιδο 
8112. 

25. Ἑογιυἀΐηοηι οἱ ἀθοογοιῃ ἰηάυϊ!, οἱ ἰςρἴαίδ οδί ἰῃ ἀΐθ- 
θ05 ΠΟΥ 55 Πη18. 

27. Οοῃδίγιοἴδδ Ππηδηδίοῃθϑ ἀοιηογι πηι ο6ἦ1ι18, οἶθο8 δυΐοπὶ 
Ρἱξγοϑ Ὡ0ἢ πηδηἀυολυ . "- 

26. Ο8 διιΐίΐίοηη Δρογίὶ βδρίθηίογ οἵ σοηργιοηΐογ Ἰεσία, 
28. οἰδοπηοδυηᾶ δι ΐθπ) 6705 δυϑοίίαν[ι {1108 6}08 οἱ ἀϊ(δι) 

δυηΐ, οἱ Υἱγ ο᾽υ8 ἰδυάαγνὶξ 681. 

29. Μυϊία ἢἸϊα5 δοαυϊδίογυηὶ αἰ 88, τυ} {88 ἔδοογυπί 
Υἰγίυΐοη) : ἴι δυΐθ6} ΘΠ Π68., ΒΌΡΟΓΓΟ558 68 ὈΠΙγΟΓΒ88. 

30. ἘΔ]18068 στγαίίδ5, οἱ σδηδ ρῃ γί υἀ0 πλη} 6 Γ}8 : τηὰ- 
ἰδ ὺ δηΐπὶ ἰη 6} σοη5 Ὀοπραϊοδίυγ, Εἰπηογοῖ δυΐϊδηι Ὠοιμχϊηὶ 
ἰδίδ ἰδυάοί. 

31. δῖα οἱ ἀ6 ἐγυοί θυ8 ἰδ δίογαπ) α}ι8, οἱ Ἰαυάοίυγ ἰὴ 
Ρογίϊβ Υἱγ 6}. : 

12. Ορεδγαίας οϑηΐπ ΓΟ Ὀοηυπ), αἱ Ὡ0 πιδί ἢ ΟΠηηὶ 

γἱ δ. 

26. Οδ δυυπὶ ἀροτὶ ἀδοθηίον οἱ Ἰερ πη, οἱ ογάϊηθπὶ οου- 
δια ᾿ἰηρυξ δυς. 

π᾿ ------ 0 τ πο 
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ἘΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ. ΒΟΓΟΙ ΘΙ ΑΘ ΤΕ. 

ΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ Α΄. 

ι. Ῥήματα ᾿Ἐχχλησιαστοῦ υἱοῦ Δαυὶδ βασιλέως 
Ἰσραὴλ ἐν Ἱερουσαλήμ. 

5. Ματαιότης ματαιοτήτων, εἶπεν ὁ Ἐχχλησιαστὴς, 
ματαιότης ματαιοτήτων, τὰ πάντα ματαιότης. 

8. Τίς περίσσεια τῷ ἀνθρώπῳ ἐν παντὶ μόχθῳ αὐ- 
τοῦ ὦ μοχθεῖ ὑπὸ τὸν ἥλιον ; 

4. Γενεὰ πορεύεται χαὶ γενεὰ ἔρχεται, χαὶ ἣ γῆ εἰς 
τὸν αἰῶνα ἕστηχε. 

5. Καὶ ἀνατέλλει ὃ ἥλιος χαὶ δύνει ὃ ἥλιος, χαὶ εἰς 
τὸν τόπον αὐτοῦ ἕλχει" αὐτὸς ἀνατέλλων ἐχεῖ 

8. πορεύεται πρὸς νότον χαὶ χυχλοῖ πρὸς βοῤῥᾶν᾽ χυ- 
χλοῖ χυχλῶν, πορεύεται τὸ πνεῦμα, χαὶ ἐπὶ χύχλους 
αὐτοῦ ἐπιστρέφει τὸ πνεῦμα. 

η. Πάντες οἵ χείμαῤῥοι πορεύονται εἰς τὴν θάλασ- | 
σαν, χαὶ ἣ θάλασσα οὐχ ἔστιν ἐμπιμπλαμένη" εἰς τὸν 
τόπον οὗ οἱ χείμαῤῥοι πορεύονται, ἐχεῖ αὐτοὶ ἐπιστρέ-- 
φουσι τοῦ πορευθῆναι. 

8. Πάντες οἱ λόγοι ἔγχοποι, οὗ δυνήσεται ἀνὴρ τοῦ 
λαλεῖν, καὶ οὐ πλησθήσεται ὀφθαλμὸς τοῦ ὁρᾷν, χαὶ οὐ 
πληρωθήσεται οὗς ἀπὸ ἀκροάσεως. 

9. Τί τὸ γεγονός; αὐτὸ τὸ γενησόμενον. Καὶ τί τὸ 
πεποιημένον; αὐτὸ τὸ ποιηθησόμενον. 

10. Καὶ οὐχ ἔστι πᾶν πρόςφατον ὑπὸ τὸν ἥλιον. Ὃς 
λαλήσει χαὶ ἐρεῖ" Ἴδε, τοῦτο καινόν ἐστιν, ἤδη γέγονεν 
ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς γενομένοις ἀπὸ ἔμπροσθεν ἡμῶν. 

τι. Οὐχ ἔστι μνήμη τοῖς πρώτοις, καί γε τοῖς ἐσχά- 
τοῖς γενομένοις οὐχ ἔσται αὐτῶν μνήμη μετὰ τῶν 
γενησομένων εἰς τὴν ἐσχάτην. 

:.. ᾿Εγὼ Ἐχχλησιαστὴς ἐγενόμην βασιλεὺς ἐπὶ 
Ἰσραὴλ ἐν Ἱερουσαλὴμ, 

18. χαὶ ἔδωκα τὴν καρδίαν μου τοῦ ἐχζητῆσαι καὶ 
τοῦ ἐρταεν [τ τίει ἐν τῇ σοφία περὶ πάντων τῶν γινο- 
μένων ὑπὸ τὸν οὐρανὸν, ὅτι περισπασμὸν πονηρὸν ἔδω- 
χεν ὃ Θεὸς τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τοῦ περισπᾶσθαι 
ἐν αὐτῷ. 

ι4. Εἶδον σύμπαντα τὰ ποιήματα τὰ πεποιημένα 
ὑπὸ τὸν ἥλιον, καὶ ἰδοὺ τὰ πάντα ματαιότης χαὶ προαί- 
ρεσις πνεύματος. 

16. Διεστραμμένον οὐ δυνήσεται ἐπικοσμηθῆναι, καὶ 
ὑστέρημα οὐ δυνήσεται ἀριθμηθῆναι. 

16. ᾿Ελάλησα ἐγὼ ἐν χαρδία μου, τῷ λέγειν" Ἰδοὺ 
ἐγὼ ἐμεγαλύνθην χαὶ προςέθηκα σοφίαν ἐπὶ πᾶσιν οἵ 
ἐγένοντο ἔμπροσθέν μου ἐν ἹἹερουσαλήμ. Καὶ ἔδωχα 
καρδίαν μου τοῦ γνῶναι σοφίαν χαὶ γνῶσιν. 

17. Καὶ χαρδία μου εἶδε πολλὰ, σοφίαν χαὶ γνῶσιν, 
παραθολὰς αὶ ἐπιστήμην" ἔγνων ἐγὼ ὅτι χαί γε τοῦτό 
ἐστι προαίρεσις πνεύματος. 

186. Ὅτι ἐν πλήθει σοφίας «πλῆθος γνώσεως, καὶ ὃ 
προςτιθεὶς γνῶσιν προςθήσει ἄλγημα. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Β΄. 

ι. Εἶπον ἐγὼ ἐν καρδίᾳ μον᾽ Δεῦρο δὴ, πειράσω 
σε ἐν εὐφροσύνῃ, καὶ ἴδε ἐν ἀγαθῷ καὶ ἰδοὺ χαί γε 
τοῦτο ματαιότης. 

ΟΑΡΌΤ Ὶ. 

ἵ. Μεγθδ Ἐροϊοοἰδϑίδο ἢ}}} Πανὶ" γί 1βγδοὶ ἰῃ 76 γυ8ᾶ- 
Ιθπι. ᾿ 

2. Ὑϑδηϊδ8 γδηϊδίυπι, ἀἰχὶ ΕΘοϊοβἰαβίθβ, Ὑδηϊ88 υδηΐί- 
(υπ|. οΟπιηΐᾶ γδηΐ(8 8. 

3. Ουἱά δυρογαϑῖ Ποιλίηἱ ἱῃ οἵπὶ Ἰᾶθογ βὺ0 4υο ἰαδογδί 
80} 8016 ἢ 

4, σομογδίϊο γδαϊΐ οἱ μοηδγαιίο υϑηϊΐ, οἱ ἰγγᾶ ἰῃ βδοου υπ 
δίδί. 

5. ΕϊοπίυΓ 50] οἱ οοοἰάϊὶ 80], οἱ δὰ Ἰοευπλ δυυπὶ ἀυςοὶ! : 
ΟΥΘἢ8 1086 δὲ 

6. γδάϊ! δά δυδίγαπι οἱ σγταῖ δὰ δαυϊοηοιι : σγταί σΎτγδη8, 
υδάϊὶ βρίγἰΐυ5. οἱ ἰῃ οἴγοῦ]ο8 8008 γουθγί ἰυγ βρί γἰ [Ὁ 8. 

7. ΟἸημ68 ἰογγοηΐοβ γὙδαυηΐ ἰῃ Πηᾶγο, οἷ Ππηᾶγο ἤθη 6ϑ8ϊ ἰΠ)- 

Ρἰοίυπι : δὰ Ἰοσυπι 40 ἰογγθηΐθδ ογυπί, Πὰς ἰρ8ὶ γεγογίυη- 
υγ δὰ ουπάυμηι. 

8. ΟΠΊΏ68 ΒΟΓΠΊΟΏ68 Κ,ΓΆΥ͂ΘΒ., Ὠ0Ὴ ροΐογΐ Υἱγ ἰοχυΐ, οἱ ἤθη 
δδιἰδίλυν οουΐϊυβ νἱἀδηάο, οἵ ποῦ ἐμ ρ οἰζυ δυχὶβ ὁχ δυάίία. 

9. Ουἰὰ ε8ὲ φυοὰ [ἰὴ 'ρϑυ φυοὰ ἑυϊυγυπι ο5.. Εἰ χυϊὰ 
681 αιιοὰ (Δοΐιπη 681} ἰρϑιπὶ φυοὰ (Δεϊοηάυ πηι 68ῖ. 

10. Εἴ πο θ8[ ὉΠ 6 ΓΘΟΘΠΒ δῦ 50[6. Ουἱ Ἰοφυδίυγ ἃς ἀϊ- 

οοί : Υἱάδ, Ποο ονυ) 6ϑ8ϊ, 78} {αἰ ἴῃ 5860} }8 αυξ ἔπογαπηί 
δη(6 08. ; 

11. ΝΟ 68. τῃοιηοτὶᾶ ργπιϊθ, οἱ φυΐϊὰοπη ΠΟΥ 55: Π}}8 οἰ 
ἴλοῖδ [υϑγηΐ ΠΟῺ ογξ ΘΟΓΌΠῚ ΤοηλοΓίἃ οὐ οἷ8 4υἱ (υἱυνὶ 

ΒΠϊ ἰῃ ΠΟΥ 85: Π|0. 
12. Επ0 Ἐοοϊοβἰαβίδβ ἔυΐ Γαχ ΒΌΡΘΓ 18Γ86] ἰῃ Ζογυβδ] θη, 

13. οἱ ἀράϊ ΘοΥ πιουῃλ δὰ ἱπφυϊγΓοηάυπῃ αἱ οΟπϑί ἀογδηάυμη 
ἷπ βϑρίθη[ἃ ἀ6 ομηϊθυ8 φὰς ἢυπὶ δ0ὺ} οὐ]ο, φυοηίδπηι αἀἴ5- 
ἰοητἰοπθηι πιδδηὶ ἀραὶ, Πρυϑ ἢ] 18 ποημίηυπι υἱ ἀἰδϑίοπάδη- 
ἴυγ ἰῃ 68. 

14. Ὑἱὰϊ υηΐγογβα ορογὰ 408 (δοΐδ βυπί δ 8016, οἱ 6006 
ΟΠληΐδ γδηϊίδϑ εἴ ργϑβυρίϊο βρἰ γι. 

15. ῬΟΓΥΘΓΘΌΠ, ΟῚ ροίογ δἀογηδλγὶ, οἱ ἱπηπηίηυϊο ποὴ 
Ροϊεγί υπηογδγὶ. 

16. 1οουΐυϑ δ0Π| 650 ἰῃ ΟΟΓΔΘ Πη60, ἀΐοθῃβ : Εσοθ ΘρῸ 
τη βοδίυ ϑὺυη) οἱ δ ͵ θοὶ βαρίοηἰδπι δΌρΟΓ ΟΠΊΠ65 4υὶΐ [ι- 

Θγαηί δία π16 ἴῃ Φογυβϑαίθλ. Εἰ ἀσὰϊ ΟΟΥ πηδιηι, υἱ ΠΟΒ06- 
ΓΘΏ) 88 ΘὨ(18Π} οἱ 50 618. 

17. Εἰ σοῦ πιθιηλ Υἱαϊΐ τυ 8, βαρ θη πὶ οἱ βοθηἸλ, 
ΡᾶγΔ ΡΟΪΔ οἱ δοϊθηἰδπ : οὐβῃονὲ 6650 4υϊὰ οἱ ἢο0 65. ργϑϑθη, 
ΡΪο ϑρίγ 8. 

18. Ουἱὰ ἴῃ πιυ}  ἀϊπὸ βαρ οηἰἶδ τυ 40 ΘΟ ἰοηΐ8, 
οἱ φυΐ ἀρροηϊί 5Ξοἰοη(ἴδπι ἀρροηὶὲ ἀο͵ογθπι. 

ΟΑΡΌΤ 1]. 

1. Ὀϊχὶ ὁ5ὸ ἴῃ οογὰθ τῇθο : ϑηΐ ἤυπς, (ΘΔ τ6 ἰη 18 - 

(16, εἱ υἱὰθ ἰῃ θο;Ο : Θὲ ὁ006 οἰἶδηι ος Ὑδηΐίδϑ8. 
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4. Τῷ γέλωτι εἶπα περιφορὰν, καὶ τῇ εὐφροσύνῃ" 
Τί τοῦτο ποιεῖς; 

8. Καὶ χἀτεσχεψάμην εἰ ἡ καρδία μον ἑλχύσει ὡς 
οἶνον τὴν σάρχα μου, χαὶ χαρδία μου ὡδήγησε ἐν 
σοφίᾳ χαὶ τοῦ χρατῇσαι ἐπ᾽ εὐφροσύνην, ἕως οὗ ἴδω 
ποῖον τὸ ἀγαθὸν τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, ὃ ποιήσουσιν 
ὑπὸ τὴν ἥλιον, ἀριθαωὸν ἡμερῶν ζωῆς αὐτῶν. 

4. ᾿Ἐμεγάλυνα ποίημά μου, φχοδόμησά μοι οἴχους, 
ἐφύτευσά μοι ἀμπελῶνας, 

ὅ. ἐποίησά μοι χήπους χαὶ παραδείσους, χαὶ ἐφύ- 
τευσα ἐν αὐτοῖς ξύλον πᾶν χαρποῦ. 

6. Ἐποίησά μοι χολυμδήθρας ὑδάτων τοῦ ποτίσαι 
ἀπ᾽ αὐτῶν δρυμὸν βλαστῶντα ξύλα. 

7. Ἐχτησάμην δούλους χαὶ παιδίσχας, καὶ οἰχογενεῖς 
ἐγένοντό μοι, χαί γε χτῇσις βουχολίου καὶ ποιμνίου 
πολλὴ ἐγένετό μοι ὑπὲρ πάντας τοὺς γενομένους ἔμπρο- 
σθέν μου ἐν “Ἱερουσαλήμ. " 

8. Συνήγαγον μοι χαί γε ἀργύριον, καί γε χρυσίον, 
καὶ περιουσιασμοὺς βασιλέων καὶ τῶν χωρῶν. ᾿Εποίησά 
μοι Ἰβοντας χαὶ ἀδούσας, χαὶ ἐντρυφήματα υἱῶν 
ἀνθρώπων, οἰνοχόον χαὶ οἴνοχοας. 

9. Καὶ ἐμεγαλύνθην χαὶ προςέθηχα παρὰ πάντας 
τοὺς γενομένους ἀπὸ ἔμπροσθέν μου ἐν Ἱερουσαλὴμ, 
καί γε σοφία μου ἐστάθη μοι. 

10. Καὶ πᾶν ὃ ἤτησαν οἵ ὀφθαλμοί μου, οὖχ ἀφεῖ- 
λον ἀπ᾽ αὐτῶν. Οὐχ ἀπεχώλυσα τὴν καρδίαν μου ἀπὸ 
πάσης εὐφροσύνης μου, ὅτι χαρδία μου εὐφράνθη ἐν 
παντὶ μόχθῳ μου, χαὶ τοῦτο ἐγένετο μερίς μου ἀπὸ 
παντὸς μόχθου ὠου. 

ι.. Καὶ ἐπέδλεψα ἐγὼ ἐν πᾶσι: ποιήμασί μου οἷς 
ἐποίησαν αἱ χεῖρές μου, καὶ ἐν μόχθῳ ᾧ ἐμόχθησα τοῦ 
ποιεῖν, χαὶ ἰδοὺ τὰ πάντα ματαιότης χαὶ προαίρεσις 
πνεύματος, χαὶ οὐχ ἔστι περίσσεια ὑπὸ τὸν ἥλιον. 

1). Καὶ ἐπέδλεψα ἐγὼ τοῦ ἰδεῖν σοφίαν καὶ παρα-- 
ἐμὸς χαὶ ἀφροσύνην, ὅτι τίς ἄνθρωπος ὃς ἐπελεύσεται 
ὀπίσω τῆς βουλῆς; τὰ ὅσα ἐποίησεν αὐτήν. 

13. Καὶ εἶδον ἐγὼ ὅτι ἐστὶ περίσσεια τῇ σοφία ὑπὲρ 
τὴν ἀφροσύνην, ὡς περίσσεια τοῦ φωτὸς ὑπὲρ τὸ σχό- 
τος. 

14. Τοῦ σοφοῦ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἐν χεφαλῇ αὐτοῦ, 
χαὶ ὃ ἄφρων ἐν σχότει πορεύεται χαὶ ἔγνων χαί γε ἐγὼ 
ὅτι συνάντημα ἕν συναντήσεται τοῖς πᾶσιν αὐτοῖς. 

ι5. Καὶ εἶπα ἐγὼ ἐν χαρδία μου: Ὥς συνάντημα 
τοῦ ἄφρονος, χαί γε ἐμοὶ συναντήσεταί μοι, καὶ ἱνατί 
ἐσοφισάμην ἐγώ; Περισσὸν ἐλάλησα ἐν καρδίᾳ μου, 
ὅτι χαί γε τοῦτο ματαιότης, διότι ὃ ἄφρων ἐχ περισσεύ- 
μᾶτος λαλεῖ. 

16. Ὅτι οὐχ ἔστι ἢ ἀνήμη τοῦ σηφοῦ μετὰ τοῦ 
ἄφρονος εἷς τὸν αἰῶνα, καθότι ἤδη αἱ ἡμέραι ἐρχόμε- 
ναι τὰ πάντα ἐπελήσθη. Καὶ πῶς ἀποθανεῖται ὁ σοφὸς 
μετὰ τοῦ ἄφρονος; 

7. Καὶ ἐμίσησα σὺν τὴν ζωήν" ὅτι πονηρὸν ἐπ᾽ ἐμὲ 
τὸ ποίημα τὸ πεποιημένον ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὅτι πάντα 
ματαιότης καὶ τροα ξεῖὶ πνεύματος. 

18. Καὶ ἐμίσησα ἐγὼ σύμπαντα μόχθον μου ὃν ἐγὼ 
χοπιῶ ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὅτι ἀφίω αὐτὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ 
ινομένῳ μετ᾽ ἐμέ. 

᾿ ἐν Καὶ τίς ἴδεν εἰ σοφὸς ἔσται ἢ ἄφρων, χαὶ εἶ 
ἐξουσιάζεται ἐν παντὶ μόχθῳ μου, ᾧ ἐμόχθησα καὶ ᾧ 
ἐσοφισάμην ὑπὸ τὸν ἥλιον; Καί γε τοῦτο ματαιότης. 
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2. Ἀἰδυὶ ἀϊχὶ εἰγουμηδίίοποι, εἰ ̓ πουπά δ] : Ουἱὰ πος 
ἔλοΐβ ἢ 

3. Εἰ σοπδίογαυΐ 81 ΟΟΓ τηθυτ ἰταῃοῖ ἰδ ζυδη) υἱηυπὶ 
ΟΔΙΏΘΠ Π268Π), οἱ ΟΟΓ πιο πὶ ἀραυχὶξ ἰῃ δαρίοηιία οἱ υἱ οὔ- 
«ἰπογϑηλ [20 {{|8η}, ἀοηθο Υἱάογοπι αυἱὰ 511 θοηυπὶ ἢ}115 ἢο- 

Καΐηυπ), αυοὰ [δΔείοηξ 830} 5016, ὨυΠΊΘΓΟ αἰόγυ πὶ Υἱΐδα 8185. 

4, Μαρηϊῆοδνὶ Ορυδβ ΠηΘΌΓΩ, δρ ΠΟδΥΪ πλϊἢἱ ἀοτηοβ, Ὁ] Δῃ- 
1αΥΪ εἰν νἱηθ 88, 

5. ἴδεϊ τὶ ογίοϑ οἱ ροπιαγίδ, οἱ ρἰδηίδυ! ἰη 1}}18 ᾿ἰσηυ τὴ 
ΟΠΊΏ6 ἔπιοσίι5. 

δ. Ἐροεὶ πλἰ πὶ Ρἰβοὶηδ8 δαυδγυπ δὰ ἰγγσδηάιη) οχ οἱβ 881- 
ἴὰπ| ΟΡ Ϊπδηΐδῃ ᾿ἰρηᾶ. 

7. Μογοδίυϑ 501} Π}]Πἰὶ ΒΟΓΥΟΘ Οἱ 8η01}148, οἱ γὙΘγΏδου ] 
[ἀοτγυηϊ τηἾΠ|, οἱ χυϊάδη) ροϑϑθϑϑδίο ἃγιηθηίὶ οἵ ονίυπι τυ 18 
} τ ἢ} ΘΌΡΟΓ Ομληθ 8 4υΪ (ὩΘΓΌΙΙ δηία Πη6 ἰῃ 716 Γυ 58] σὴ. 

8. Οοηρτγορανΐ τ ἱ οἰΐδιπι δγροηΐυπι, οἰἶδπ) δγπ|πὶ, οἱ 
ΟρΘ8 γοβμ οἱ ργουϊποίάγυπι. Εδοὶ πὶΐΐ οδηΐογοβ οἱ οδηίδ- 
ἰγο68, οἱ ἀε!εἰδ5 Πιογαπὶ Ποπχλίηυπι,, τη βγη Υἱηὶ οἱ 
ΠΛ ηἰϑ (ΓΔΒ. 

9. Εἰ πηδρηϊΠοδῖιι8 βυπὶ οἱ δά ͵ δοὶ δ Ρ6Γ ΟΠΊΠ68 4] Πισγαΐὶ 
ΔῸ δηΐθ Π16 ἴῃ 726 Γ}841]6π], οἵ φυϊάθπι βαρίητἃ πηθὰ δά 5.1 
ΠΝ 

10. Εἰ οἴηηδ ιοᾶ ροβϑίυϊανογυηΐ οΟυ]ΐ πηοὶ, πο δ᾽βίυ]ὶ 
ΔῸ οἷβ. ΝΟῚ ργο ιἶθυΐ ΟΟΥ πιουπὶ 80 ομηΐ [(Π{|8 τηθᾶ, αιιΐα 
ΟΟΥΓ ΙῃΘυ 1 ἰφἰδίυπηι 681 ἰῃ οἵηηὶ ἰᾶθογα 'η60, οἱ οο [υἱὲ 
ΡοΓίΪο πιθᾶ 6χ οχηηί ἰδ ΟΓΘ Π160. 

11. Εἰ γοϑροχὶ θρὸ δα οπιηΐᾶ ορογᾶ πηδᾶ 40 (δ οΓηϊ Πη8- 
ΠῸ5 Πη6:Ρ, οἱ ἰῃ ΙΔδογοπὶ αὐὸ ἰΔθογάνογδῃὶ (δοίθπαο, οἱ δο0 6 
ομηηΐδ νδηΐ 48 οἱ γοϊυῃ(Δ8 βρ᾽ γἰϊα8, οἱ ἤθη δϑὶ δρυπάδηιϊἰδ 
Β0 80]6. 

12. Εἰ τοβροχὶ 65ὸ υἱ νἱάογθηι βαρίθη(ίδηὰ οἱ βιτόγθηι οἱ 
δἴυ ΕΠ ἰ8πὶ., αὐΐᾶ 48 ὁδὶ ΠοπΊΟ 4υὶ ἱηργοάϊοίυγ ροβϑὲ οοηϑὶ- 
᾿Ἰἰαπ. ἢ 68 αυδ (δοογυηϊ ἱρδΌ). 

18. Εἰ υἱάϊ ορὸ χυὶϊδ δυυπάδηϊ,ϊὰ 6ο5ἱ βδρίθη [25 ΒΌΡρΟΓ 
Βέυἰἰᾶ τ, δίουϊ Δρυηάδηϊξ ᾿Ἰυοἷ8 50 ροΓ ΘΠ ΘΌΓΔϑ. 

14. ϑαρὶθπίΐβ οου δ 6) 8 ἰῃ οδρί[6 6)..8, οἱ βέυ! 5 ἰῃ ἴθη0» 

Ὀγ5 δα) υ]δί : οἱ οορπουὶ οἰΐδηη 6ρῸ αυ͵ΐᾶ οὐθηΐ8 ὑπι|8 ονθηϊοί 
ΟἸΏΪΡυ8 618. 

15. Εἰ ἀϊχί ὁρο ἴῃ οογὰθδ τη60 : δίσυΐ οΥὐθηΐαβ 8(υ} 1, [ἴἃ 
οἵ πῃὶ ουθηϊοὶ, οἵ πὶ φυϊὰ 580,68 ἔδοιυ.8 δ0πὶ ὁγοῦ Αθιιη- 

ἀδηίογ Ἰἰοσυίυ5 80η| ἰἱῃ οογάθβ πιθῸ, χιοηΐϊαη 00 ἀυοαὰθ 
νδηϊίδ5, 4φυοηίδη) ἰῃδὶρί 68 ὁχ ἀυπάδηϊ ἃ ἰοαυ {Γ. 

16. Ουἷᾶ 0ῃ 651 Πηρηιογία βαρ θη 8 οὰπὶ 81}}}10 ἰῃ δοίογ- 
πυ, 60 αυοὰ ͵8π|ὶ ἀΐο8 βι ρογυθηΐ θη 68. πη ΐγογβᾶ ΟὈ] ἑνὶ ὸ 
ορογυ. Εἰ αυοῃοάο τηογίουΓ ΒΔ ρΊ 68 οὐπὶ δἰυ 10 ἢ 

17. Εἰ οὐϊνὶ χιΐϊάδη) Υἱίδπι : φυΐᾷ Πιδ! ΠῚ ΒῈΡΟΓ ΠΙ6 ΟΡ 
αυοά (Δοΐυπι 651 58 5016, αυΐᾶ οπγηΐᾶ νηΐ 8 οἱ ργϑϑυρ 0 
βρ  Πἴυ8. 

18. Εἴ οἀϊνὶ ορο ΟΠΠΘη. ἰΔΌΟΓΟΠῚ ΠΙΘαΠὶ 40 6ΠῚ 650 Δ ΌΟΓΟ 
8.0 8016, χαΐα αἰπιῖἴο ἰΠ πὰ οιμϊηὶ φυΐ ἢϊ ροϑὶ [Ώ6. 

19. Εἰ αυΐ5 πονὶϊξ υἱγυ πὶ δα ρίθη8 δἰ γ6] δίυ]υ8, οἵ δῇ 

Ροίοϑίαδίομῃ Πα θοαὶ ἰῃ ΟΠ ΙΔ ΠΟΓΘ Π160, 40 ἰΔθονΥΐ οἱ φυο 
δδρί 65 (ΔΟ[8 δυ πὶ δι ὺ 580169 Ε{Δπὶ ἢος γδηϊίδ5. 
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20. Καὶ ἐπέστρεψα ἐγὼ τοῦ 
δίαν μου ἐν παντὶ μόχθῳ μου 
ἅλιον. 

3:1. Ὅτι ἐστὶν ἄνθρωπος, ὅτι μόχθος αὐτοῦ ἐν σοφίᾳ 
χαὶ ἐν γνώσει χαὶ ἐν ἀνδρίᾳ' ἢ ἄνθρωπος ᾧ οὐχ 
ἐμόχθησεν ἐν αὐτῷ δώσει αὐτῷ μερίδα αὐτοῦ" χαί γε 
τοῦτο ματαιότης χαὶ πονηρία μεγάλη" 

25. ὅτι γίνεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐν παντὶ μόχθῳ 
αὐτοῦ χαὶ ἐν προαιρέσει χαρδίας αὐτοῦ ᾧ αὐτὸς μοχθεῖ 
ὑπὸ τὸν ἥλιον. 

43. Ὅτι πᾶσαι αἱ ἡμέραι αὐτοῦ ἀλγημάτων χαὶ 
θυμοῦ περισπασμὸς αὐτοῦ, καί γε ἐν νυχτι οὐ χοιμᾶται 
ἣ καρδία αὐτοῦ" χαί γε τοῦτο ματαιότης ἐστίν. 

44. Οὐχ ἔστιν ἀγαθὸν ἀνθρώπῳ, ὃ φάγεται χαὶ ὃ 
πίεται καὶ ὃ δείξει τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἀγαθὸν ἐν μόχθῳ 
αὐτοῦ. Καί γε τοῦτο εἶδον ἐγὼ ὅτι ἀπὸ χειρὸς τοῦ Θεοῦ 
ἐστιν. : 

85. Ὅτι τίς φάγεται χαὶ τίς πίεται παρὲξ αὐτοῦ; 
46. Ὅτι τῷ ἀνθ ὕπῳ τῷ ἀγαθῷ πρὸ προςώπου αὐτοῦ 

ἔδωχε σοφίαν Ἂν γνῶσιν καὶ εὐφροσύνην, χαὶ τῷ 
ἁμαρτάνοντι ἔδωχε περισπασμὸν τοῦ προςθεῖναι καὶ 
τοῦ συναγαγεῖν, τοῦ δοῦναι τῷ ἀγαθῷ πρὸ προςώπου 
τοῦ Θεοῦ" ᾿ϑ χαί γε τοῦτο ματαιότης χαὶ προαίρεσις 
πνεύματος. 

ἀποτάξασθαι τὴν χαρ-- 
ᾧ ἐμόχθησα ὑπὸ τὸν 
ὲ 

" 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Τ΄. 

ι. Τοῖς πᾶσιν ὃ χρόνος, καὶ καιρὸς τῷ παντὶ πρά- 
γματι ὑπὸ τὸν οὐρανὸν. 

2. Καιρὸς τοῦ τεχεῖν χαὶ χαιρὸς τοῦ ἀποθανεῖν" χαι- 

ρὸς τοῦ φυτεῦσαι χαὶ χαιρὸς τοῦ ἐχτίλαι τὸ πεφυτευ- 
μένον. 

8. Καιρὸς τοῦ ἀποχτεῖναι χαὶ καιρὸς τοῦ ἰάσασθαι" 
χαιρὸς τοῦ χαθελεῖν χαὶ χαιρὸς τοῦ οἰκοδομεῖν. 

4. Καιρὸς τοῦ χλαῦσαι καὶ καιρὸς τοῦ γελάσαι" 
χαιρὸς τοῦ χόψασθαι χαὶ καιρὸς τοῦ ὀρχήσασθαι. 

δ. Καιρὸς τοῦ βαλεῖν λίθους χαὶ καιρὸς τοῦ συναγα- 
γεῖν λίθους" καιρὸς τοῦ περιλαθεῖν χαὶ χαιρὸς τοῦ 
μαχρυνθῆναι ἀπὸ περιλήψεως. 

6. Καιρὸς τοῦ ζητῆσαι χαὶ καιρὸς τοῦ ἀπολέσαι" 
χαιρὸς τοῦ φυλάξαι χαὶ χαιρὸς τοῦ ἐχθαλεῖν. 

7. Καιρὸς τοῦ ῥῆξαι χαὶ καιρὸς τοῦ ῥάψαι" χαιρὸς 
τοῦ σιγᾶν χαὶ χαιρὸς τοῦ λαλεῖν. 

8. Καιρὸς τοῦ φιλῆσαι καὶ χαιρὸς τοῦ μισῆσαι χαι- 
ρὸς πολέμου χαὶ χαιρὸς εἰρήνης. . 

9. Τίς περίσσεια τοῦ ποιοῦντος ἐν οἷς αὐτὸς μοχθεῖ, 

10. Εἶδον σὺν πάντα τὸν περισπασμὸν ὃν ἔδωχεν ὁ 
Θεὸς τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τοῦ περισπᾶσθαι ἐν 
αὐτῷ. 

τ. Τὰ σύμπαντα ἃ ἐποίησε χαλὰ ἐν χαιρῷ αὐτοῦ. 
Καί γε σύμπαντα τὸν αἰῶνα ἔδωχεν ἐν χαρδία αὐτῶν, 
ὅπως μὴ εὔρη ὁ ἄνθρωπος τὸ ποίημα ὃ ἐποίησεν ὃ 
Θεὸς ἀπ᾽ ἀρχῆς καὶ μέχρι τέλους. 

12. ἼἜγνων ὅτι οὐχ ἔστιν ἀγαθὸν ἐν αὐτοῖς, εἰ μὴ τοῦ 
εὐφρανθῆναι χαὶ τοῦ ποιεῖν ἀγαθὸν ἐν ζωῇ αὐτοῦ, 

13. Καί γε πᾶς ὃ ἄνθρωπος ὃς φάγεται χαὶ πίεται 
χαὶ ἴδη ἀγαθὸν ἐν παντὶ μόχθῳ αὐτοῦ, δόμα Θεοῦ 
ἐςτιν. 

4. Ἔγνων ὅτι πάντα ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεὸς, αὐτὰ ι 

ἘΚΚΛΗΣΊΙΑΣΤΗΣ. Κεφ. Γ΄. 

20. Εἴ ΟΟΠΥΘΓΒΊΙΒ 81} Θ5Ὸ υἱ ΓΟΠΠ ἰάγο οογὰϊ ἴδ ἱπ 
οπληΐ ἰᾶΠΟΓΟ ἴὩθὺ 40} 0 ἰΔΌΟΓΑΥΙ δὰ Ὁ 5016. 

21. Ουἷᾶ 65ῖ Ποτιο, φυΐδ ἰΔθΟΓ ο}5 οδϑὲ ἰῃ βαρίθηίία οἱ ἴῃ 
βοϊθηίία οἱ ἰη υἱγίυϊο : οἱ ῃο)ο ουἱΐ πο ἰαρθογανὶϊ ἰῃ οο ἀδϑὶϊ 
ἢ}: ραγίθηι βυδηι : οἱ φυϊάδῃ ἰοὺ τδηϊΐβ οἱ πϑαυϊιϊδ πιδ- 
βῃᾶ: 

22. υοηΐδηη ἢὲ ἰῃ ποιΐηα ἰῃ ΟΠιπὶ ἰΑΡΟΓΟ 800 οἱ ἰῃ γο- 
ἸΙυηίαίο οογάϊβ δυὶ 400 'μ56 Ἰαδογδῖ δ} 806. 

23. Ουἷδ οΠΠ68 αἷδ8 6}118 ἀοϊογυτὴ οἱ ἰγδουπάϊο ἀϊδίοη(ίο 

Εαἷυδ, οἱ φυίάδπι ἴῃ Ὠοσίδ ἤθη ἀογημῇ οὐγ οἦυβ : βοὰ δὲ 'ος 
Υδηϊίδ8 6ϑῖ. 

24. Νοη εδὲ Ὀοηιιπὶ Ὠοπιηὶ, πἰδὲ χυοὰ οοπηράϊξ εἱ φυοὰ 
ΒΙΡϊ οἱ φυοὰ οβἰοηεῖ δηΐπηδε δι ὈΟΠυπ) ἰῃ Ἰάδοτθ 860. Εἰ 
αυϊάσδηῃ Ποο Υἱάϊ 650 φυΐα ἀδ τηδυ οἱ α8ῖ. 

25. Ουἱ5 Θηἰπι οομηρασί οἱ ΄υ }8 Ὀἰθαί βὶπα 1110 ἢ 

26. φυοῃίδτη Ποπιϊπὶ θΟη0 οογϑια 86 ἀραϊξ βαρί θη δπ οἱ 
βοϊθῃ(ίδηι οἱ δ Πἰᾶπ|, οἱ ρϑοοδηιὶ ἀράϊ( βο οἰ υἀ ποι υἱὲ 

δυροαΐ οἱ οοπβγομοῖί, δὰ ἀδηάυμη θΟΏΟ δηΐο [δείθιῃ δοὶ : 
φυοπίδη) οἱ Π06 γδη 88 οἱ ργδοβυχηρίίο βρί υ8. 

ΟΑΡΌΤ ΠΙ. 

1. ΟἸηηέδυβ ἰδιηρυβ οεὶ, οἵ ἰδ ρυ5 Οπηηΐ γοὶ δι οὐἶο. 

2. Τοραβ ρατίοπὰϊ οἱ [ἀπηρυϑτηογίοηάϊ : ἰδπῖρι8 ρἰδη(δηὰὶ 
οἱ ἰδιηρυβ οὐ  θηἀϊ φυοὰ ρἰδηἰδίιπ) 651. 

3. Ταραβ οοοϊἀοπαὶ οἱ ἰθπηρυβ βδηδηὰὶ : ἰθρυβ ἀ6- 
βίγιυοηάὶ οἱ (πη ρὺ5 τ ἀϊοδπάϊ. 

4. Τοιρυ8 Πεοπὰϊ οἱ ἰθρίωρυ8 γἰἀθηὰϊ : ἰϑιηρυδ ρῥἰδηροηάὶ 
οἱ (ΘΠ ρυ8 58 Δη4]. 

ὅ. ΤοΠΊρυ8 πη ἰοηὰϊΐ Ἰαρ 468 οἱ (δ ρυ8 ΟΟἸ]Πσοηάϊ Ἰαρ 68 : 
ἰδηρυ8 δηιροχδῃάϊ οἱ ἰοπηρυβ ἰοηρο ἤογὶ ἃ δι ρίοχυ. 

6. ΤοΙρα8 δοχυϊγθηάὶ οἱ ἰδπιρυϑ ρογἀαπάϊ : 16 ΠΏ} 118 τι!- 
Βἰ0ἀ] θη οἱ ἰδ 065 ργο) Εἰ Πα]. 

7. Τδρυ8 βοἰμἀθπαὶ οἱ ἐδιρυ8 οοπδβυρηάϊί : ἰορυ8 [Δ- 
σΟΠάὶ οἱ ἰορυ5 ἸΟφυσηά!. 

8. Τοηρυ5 δηλδηαὶ οἱ ἰοτηρυβ οὐΐοπάϊ : ἰδηρυβ δ6}}} οἱ 
(6 ΠΡ118 Ρ868. 

9. Ουδ δυυπάδηιίίἃ 681 (Δοϊοη8 ἰὴ χυΐθυ8 ἱρβ6 Ἰαδοταί 

10. Ὑἱὰϊ οπηηθπηι ἀἰδίοηιοηθῖα αυδη) ἀδάϊ Ποὺ Ε] 118 [ο- 
ταϊηυμ υἱ ἀϊοίοπάδηίυγ ἰῃ 68. 

11. ὕπίνογβα 4086 ἴδο ἢ Ὀοηδ ἴῃ ἰορογα 800. Εἰ ᾳιΐάοιη 
ομπο δϑοι θη ἀοὰϊξ ἰῃ οονάδ οοσυμὰ, υἱ θη ἰηγρηΐδῖ ὨΟΠΊΟ 

ορυ8 ᾳυοὰ (θεἰϊ Πους δὴ ἰηϊἷο οἱ ὑϑαιια ἰὴ ΠΠΠ6Π|. 

12. Οοσηονὶ αφυΐᾶ Ποη 6δὲ ὈΟΠΌ τη ἰη οἶδ, ηἰδὶ ἰδοίδγὶ οἱ ἴ8- 

ὁδγα θοηυμ) ἴῃ Υἱίδ 5υδ. 

13. Εἰ φυϊάοτῃ οτηηΐβ ὨοπΟ αυΐ οοπηοῦοϊ οἱ Ὀἰδνεὶ οἱ γΥἱ- 
οι Ὀοημηλ ἰῃ οπηηΐ ἰδῦογο δι, ἀοηυπ) [δὶ οϑδῖ. 

14. ΟΟρπΟΥΪ χυΐᾶ οπιηΐᾶ 4086 [οοἱ1 Ὁ Ο0 8, 'ρ5ᾶ οπιπὶ ἴῃ δῖ 6 Γ- 
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ἔσται εἷς τὸν αἰῶνα" ἐπ᾽ αὐτῷ οὐχ ἔστι προςθεῖναι, χαὶ { πυπ: βαρογ "Πα ποη ροίεβι δά] ϊοὶ, οἱ 80 10 ἤθη ροίεβί δὰ- 
ἀπ᾽ αὐτοῦ οὐχ ἔστιν ἀφελεῖν. Καὶ ὁ Θεὸς ἐποίησεν, ἵνα 
φοδηθῶσιν ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ. 

ι6. Τὸ γενόμενον ἤδη, ἐστί" χαὶ ὅσα τοῦ γίνεσθαι, 
ἤδη γέγονε, χαὶ ὁ Θεὸς ζητήσει τὸν διωχόμενον. 

16. Καὶ ἔτι εἶδον ὑπὸ τὸν ἥλιον τόπον τῆς χρίσεως, 
ἐχεῖ ὃ ἀσεθής" χαὶ τόπον τοῦ δικαίου, ἐχεῖ ὃ εὐσεδής. 

17. Καὶ εἶπα ἐγὼ ἐν καρδία μου" Σὺν τὸν δίκαιον 
χαὶ σὺν τὸν ἀσεδῇ Χρινεῖ ὃ Θεὺς, ὅτι καιρὸς τῷ παντὶ 
πράγματι χαὶ ἐπὶ παντὶ τῷ ποιήματι ἐχεῖ. 

18. Εἶπα ἐγὼ ἐν χαρδίᾳ μου, περὶ λαλιᾶς υἱῶν τοῦ 
ἀνθρώπου, ὅτι διαχρινεῖ αὐτοὺς ὃ Θεὸς, καὶ τοῦ δεῖξαι 
ὅτι αὐτοὶ χτήνη εἰσί, 

ι9θ. Καί γε αὐτοῖς συνάντημα υἱῶν τοῦ ἀνθρώπου, 
χαὶ συνάντημα τοῦ χτήνους, συνάντημα ἕν αὐτοῖς. Ὥς 
ὃ θάνατος τούτον, οὕτως ὃ θάνατος τούτου" χαὶ πνεῦμα 
ἕν τοῖς πᾶσιν, χαὶ τί ἐπερίσσευσεν ὃ ἄνθρωπος παρὰ 
τὸ χτῆνος; Οὐδέν: ὅτι πάντα ματαιότης. 

20. Τὰ πάντα εἰς τόπον ἕνα, τὰ πάντα ἐγένετο ἀπὸ 
τοῦ χοὸς, καὶ τὰ πάντα ἐνα ει εἰς τὸν χοῦν. 

21. Καὶ τίς εἶδε πνεῦμα υἱῶν τοῦ ἀνθρώπου, εἰ 
ἀναβαίνει αὐτὸ ἄνω, χαὶ τὸ πνεῦμα τοῦ χτήνους, εἰ 
χαταθαίνει αὐτὸ χάτω εἷς γῆν ; 

2. Καὶ εἶδον ὅτι οὐχ πὶ ἀγαθὸν εἰ μὴ ὃ εὐφραν- 
θήσεται ὁ ἄνθρωπος ἐν ποιήμασιν αὐτοῦ, ὅτι αὐτὸ μερὶς 
αὐτοῦ. Ὅτι τίς ἄξει αὐτὸν τοῦ ἰδεῖν ἐν ᾧ ἐὰν γένηται 
μετ᾽ αὐτόν; 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. 

ι. Καὶ ἐπέστρεψα ἐγὼ, καὶ εἶδον συμπάσας τὰς 
συχοφαντίας τὰς γενομένας ὑπὸ τὸν ἥλιον. Καὶ ἰδοὺ 
δάχρυον τῶν συχοφαντουμένων, χαὶ οὐχ ἔστιν αὐτοῖς 
παραχαλῶν, χαὶ ἀπὸ χειρὸς συχοφαντούντων αὐτοῖς 
ἰσχὺς, καὶ οὐχ ἔστιν αὐτοῖς πχραχαλῶν. 

ἃ. Καὶ ἐπήνεσα ἐγὼ σύμπαντας τοὺς τεθνηχότας 
τοὺς ἤδη ἀποθανόντας ὑπὲρ τοὺς ζῶντας, ὅσοι αὐτοὶ 
ζῶσιν ἕως τοῦ νῦν. 

3. Καὶ ἀγαθὸς ὑπὲρ τοὺς δύο τούτους ὅςτις οὔπω 
ἐγένετο, ὃς οὐχ εἶδε σὺν πᾶν τὸ ποίημα τὸ πονηρὸν τὸ 
πεποιημένον ὑπὸ τὸν ἥλιον. 

4. Καὶ εἶδον ἐγὼ σύμπαντα τὸν μόχθον, καὶ σύμπα- 
σὰν ἀνδρίαν τοῦ ποιήματος, ὅτι αὐτὸ ζῆλος ἀνδρὸς ἀπὸ 
τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ" χαίγε τοῦτο ματαιότης χαὶ προαί- 
ρεσις πνεύματος. 

5. Ὃ ἄφρων περιέθαλε τὰς χεῖρας αὐτοῦ, καὶ ἔφα- 
γε τὰς σάρχας αὐτοῦ. 

6. ᾿Αγαθὸν πλήρωμα δραχὸς ἀναπαύσεως ὑπὲρ πλη- 
ρώματα δύο δραχῶν μόχθου χαὶ προαιρέσεως πνεύμα-- 
τος. 

η. Καὶ ἐπέστρεψα ἐγὼ, καὶ εἶδον ματαιότητα ὑπὸ 
τὸν ἥλιον. 

8. Ἔστιν εἷς, καὶ οὐχ ἔστι δεύτερος" καί γε υἱὸς καί 
γε ἀδελφὸς οὐχ ἔστιν αὐτῷ, χαὶ οὐκ ἔστι περασμὸς τῷ 
παντὶ μόχθῳ αὐτοῦ. Καί γε ὀφθαλμὸς αὐτοῦ οὐχ ἐμ.-- 
πίμπλαται πλούτου. Καὶ τίνι ἐγὼ μοχθῶ, χαὶ στερίσχω 
τὴν ψυχήν μου ἀπὸ ἀγαθωσύνης; Καί γε τοῦτο μα- 
ταιότης χαὶ περισπασμὸς πονηρός ἐστι. 

9. ᾿Αγαθοὶ οἱ δύο ὑπὲρ τὸν ἕνα, οἷς ἐστὶν αὐτοῖς μι- 
σθὸς ἀγαθὸς ἐν μόχθῳ αὑτῶν. 

ζοττὶ. Εἰ Πϑυ ἔδοϊξ, υἱ {Ππποδηὶ ἃ (Δοὶα 6] 8. 

15. Οὐυοὰᾶ []1,, 4Π| 651: οἱ αὐιδ6 (υἱυγᾶ δυηϊ, δηὶ [ποσυηΐ, 
οἵ θδυ8 4φηξογοί δὺτ αυΐ ρογβθοι 0η6Πὶ ρϑίυΓ. 

16. Εἰ δάῃυο νΥἱὰϊ 80} 8016 Ἰοουπὶ ὑιάϊοϊ!, ΠΣ ἱπιρίαβ : 
οἱ Ἰοουπὴ δἰ, 11}Π|6 φΐα.8. 

17. Εἰ ἀϊχὶ α3ο ἰῃ οογὰβ προ : 7υ8ἴυτη οἱ ρίαμ ᾿υἀϊοδ- 
δ Πουβ, φυΐδ ἰθπρυ8 6ϑῖ οπηηὶΐ Γοὶ οἱ ΒΌΡΟΙ ΟΠ [ΔΟΙΌΣΩ 
ἰδ. 

(8. Ὠϊχὶ ο50 ἰῃ οογὰθ χηθο, ἀδ Ἰοᾳυοία ΠΠϊογιπι ΠΟπλΐηΐ5, 
γυΐδ Βοραγδθϊᾷ 1108 θθι.8, οἱ υἱ οὐἰοπάδι φυΐδ ἐρδὶ ἰυπιοηΐδ 

βυηί. 

19. Εἰ ᾳυϊάθπ οἰ8 αυθηΐυ8 Π]ογυτ ᾿ομλϊηἶβ, οἱ ουοη 8 

Ροοογίβ, οὐθηίυδ ὈΠῈ13 οἰβ. δίουϊ ΤΏΟΓΒ }05, ἰδ αἱ ΤΠΟΓΒ ἰ]- 

᾿ἴὰ8 : οἱ ορίγίίυβ αηι18 Οπιηΐῃι5, οἱ φυϊᾶ δουπάδνϊξ ᾿)οΠ,Ο ἃ 
Ρόοογοῦ ΝΙΒΙ : ᾳφαΐδ οπμηΐδ γδηϊ (85. 

20. Οιηηΐδ δά Ἰοουη ὑπυπ}, ΟἸηηΐδ (δοῖδ διιηΐ ἀ6 ΡΌΪΥΟΓΟ, 
οἱ ογηηΐᾶ γουϑγίδη[υγ ἰῃ ῬΕΪν ΓΘ. 

21. Εἰ φυΐδ οοΥἱί βρίγἰίαπη ΠΙογυπη Ποιμϊηἶδ,, δἰ δϑοθηδαῖ 
ἶρ86 βυγδιη), οἵ βρί γί[.8 ρϑοογίβ, δὶ ἀθδοθηάδὶ ἱρ86 ἀθοόγϑιιηι 
ἴῃ (οττἂπλ9 

22. Εἰ υἱάϊ χυΐδ ποη δδῖ θοηυπὶ ηἶδὶ χυοὰ ἰδοϊοίυ ἰιοη0 
ἴῃ ορεῦῖθυ8 508, φυΐδ ᾿χ85ς 681 ῃ8Γ8 6}1.5. Ουἱδ οηἰπὶ δαἀυοοὶ 
οι υἱ Υἱάοαὶ ἰη ἐΠΠὰ φυοὰ (αἰυγυπὶ 6ϑὶ ροδῖ ἰρϑυσιὶῦ 

ΟΑΡΟΌΤ ΙΝ. 

1. Εἰ σοηγοῦὶ π|6 ἀρο, οἱ Υυἱὰϊ υηΐ γογβδ8 Δ] Π}}88 Ζυτο 

(Δοίξ δυηὶ 80} 5016. Εἰ 6006 ᾿Δογυ πᾶ ΘΟΓΙΠῚ 4] (Δ᾽ Πλη 85 
805 [ποηϊ, οἴ Ποη 65 αιιὶ Θομβο εἴ Γ 608, οἱ ἀ6 τηδῆι: 6Δ]ὺ- 

τηηἰδη }} 608 (ογ  ἀο0, οἵ ὨΟὴ 651 οἱβ οΘοηϑοϊδίου. 

2. Εἰ Ἰδυάδν! 650 ΟΠ 68 πιογίι08 αυὶ 7Δη} πγογίυϊΐ δαηί 50- 
ΡΘΓ Υἱνοιίθβ, φυϊουηη6 ἱρδὶ υἱναπὶ 8406 000. 

3. Εἴ ῬΟΠυΒ δυροῦ ΠῸ5 ἀυο8 4ϊ ποπάυπι [Δοῖιι5 6βί, αυΐ 
ΟΠ Υἱάϊϊ ομηῃθ ορυβ τηδὶυηὶ χυοᾶ ἰδοίιπὶ οϑὶ 80} 8016. 

4, Εἰ νἱαϊ οσοὸ υηϊγογβυηι ἰΔΌΟγοπΊ, οἱ βίπηυ οὐηποη Υἷγ- 
ἰυΐοτὰ ορογίβ, αυΐὰ ἰρϑυπ) «οι ]} [10 Υἱγὶ ἃ δοᾶδὶ! 6}0.8 : οἱ 
φυϊάδπι ἢος γδηΐ(88 οἱ ργϑυιηρίϊο βρί γἰυ.8. 

5. Βίυ! 8 οοπρίοχυβ δδὲ Πηδῆ0.8 8088, οἱ σοπηθα ! ΟΔΓΏΟ5 

Βυ83. 
δ. Βοπᾶ ρἰοηϊϊυὰο ρυᾳ!}}! τοαυΐϊοιΐϊβ βΌρΡοΓ οΙΘηἰ ἀἾΠ68 

ἀυσοτγυπ ρυφί Πογυπὶ ΙΔ ΠΟΓ8 οἱ ῃγαϑυτρίοη δ βρί γί υ8. 

7. Ελ οομγογβυβ ΒυΠ ὁΡῸ, οἱ Υἱάϊ γδηϊδίοι 80} 5016. 

8. Ἐϑῖ ὕυηυ8, αἱ ΠΟ 6ϑὲ δοοιηᾶάυϑ : οἱ χυϊάθηι ἢ] 8 οἱ 
[γᾶῖδὺ ποὺ δϑὶ οἱ, πρὸ οϑὶ ἢηὶ8 οῃηηὶ 18 )ογὶ ο᾽υ8. Εἰ ΄υϊάδπ) 
οὐὐ5 αὐυ8 ποη δδ.ἰαΐυγ ἀΐγν} 15. ΕἸ ουἱ ορὸ ἰᾶῦογο, οἱ ἔγἂυ- 
ἀο δηίπιαπι πγθδηὶ Ὀοηϊίδίο ἢ" ϑ64 οἱ ''ος νϑη δ οἱ ἀϊπίδηιο 

Ῥοβϑβὶπιδ οδί. 

9. Βοηΐ ἀυὸ δυροῦ υηυηι, φυΐθυδ 68 6᾽5 Πγογοθα θΟἢΔ ἴη 
ἸαῦοΓο 800. 
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το. Ὅτι ἐὰν πέσωσιν, ὁ εἷς ἐγερεῖ τὸν μέτοχον αὐτοῦ" 
Καὶ οὐαὶ αὐτῷ τῷ ἑνὶ, ὅταν πέση καὶ μὴ ἡ δεύτερος 
ἐγεῖραι αὐτόν. 

ι. Καί γε ἐὰν χοιμηθῶσιν δύο χαὶ θέρμη αὐτοῖς, 
καὶ ὁ εἷς πῶς θερμανθῇ; 

1. Καὶ ἐὰν ἐπιχραταιωθῇ ὃ εἷς, οἱ δύο στήσονται 
χατέναντι αὐτοῦ, βε' τὸ σπαρτίον τὸ ἔντριτον οὐ τα- 
χέως ἀποῤῥαγήσεται. 

13. Ἀγαθὸς παῖς πένης χαὶ σοφὸς ὑπὲρ βασιλέα πρε- 
σθύτερον καὶ ἄφρονα, ὃς οὐχ ἔγνω τοῦ προςέχειν ἔτι. 

τε. Ὅτι ἐξ οἴχου τῶν δεσμίων ἐξελεύσεται τοῦ βα-- 
σιλεῦσαι- ὅτι χαί γε ἐν βασιλείᾳ αὐτοῦ ἐγενήθη πένης. 

156. Εἰδον σύμπαντας τοὺς ζῶντας τοὺς περιπατοῦν- 
τας ὑπὸ τὸν ἥλιον μετὰ τοῦ νεανίσχου τοῦ δευτέρου, ὃς 
στήσεται ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

16. Οὐχ ἔστι περασμὸς τῷ παντὶ λαῷ, τοῖς πᾶσιν οὗ 
ἐγένοντο ἔμπροσθεν αὐτῶν. Καί γε οἵ ἔσχατοι οὐχ εὐ-- 
φρανθήσονται ἐπ᾽ αὐτῷ ̓" ὅτι χαί γε τοῦτο ματαιότης 
χαὶ προὰ ρεσις πνεύματος. 

1). Φϑύλαξον τὸν πόδα σου ἐν ᾧ ἐὰν πορεύη εἰς οἶχον 
τοῦ Θεοῦ, χαὶ ἐγγὺς τοῦ ἀχούειν. Ὑπὲρ μα τῶν 
ἐγρονον θυσία σου, ὅτι οὐχ εἰσὶν εἰδότες τοῦ ποιῆσαι 
χαχόν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ἐ'. 

ι. Νὴ σπεῦδε ἐπὶ στόματί σου, καὶ χαρδία σου μὴ 
ταχυνάτω τοῦ ἐξενέγχαι λόγον πρὸ προςώπου τοῦ Θεοῦ" 
ὅτι ὁ Θεὸς ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω, καὶ σὺ ἐπὶ τῆς γῆς " διὰ 
τοῦτο ἔστωσαν οἷ λόγοι σου ὀλίγοι. 

5. “Ὅτι παραγίνεται ἐνύπνιον ἐν πλήθει πειρασμοῦ, 
καὶ φωνὴ ἄφρονος ἐν πλήθει λόγων. 

8. Καθὼς εὔξη εὐχὴν τῷ Θεῷ, μὴ χρονίσης τοῦ 
ἀποδοῦναι αὐτήν" ὅτι οὐχ ἔστι θέλημα ἐν ἄφροσι. Σὺ 
οὖν ὅσα ἐὰν εὔξη ἀπόδος. 

4. ᾿Αλγαθὸν τὸ μὴ εὔξασθαί σε ἣ τὸ εὔξασθαί σε χαὶ 
μὴ ἀποδοῦναι. 

6. Μὴ δῷς τὸ στόμα σου τοῦ ἐξαμαρτῆσαι τὴν σάρχα 
σου, καὶ μὴ εἴπῃς πρὸ προςώπου τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἄγνο:ά 
ἐστιν, ἵνα μὴ ὀργισθῇ ὃ Θεὸς ἐπὶ φωνῇ σου, καὶ δια- 
φθείρη τὰ ποιήματα χειρῶν σου. 

6. Ὅτι ἐν πλήθει ἐνυπνίων χαὶ ματαιοτήτων χαὶ 
λόγων πολλῶν, ὅτι σὺ τὸν Θεὸν φοθοῦ. 

7. ᾿Εὰν συχοφαντίαν πένητος χαὶ ἁρπαγὴν χρίματος 
χαὶ δικαιοσύνης ἴδης ἐν χώρα, μὴ θαυμάσῃς ἐπὶ τῷ 
πράγματι" ὅτι ὑψηλὸς ἐπάνω ὑψηλοῦ φυλάξαι, χαὶ 
δψηλοὶ ἐπ᾽ αὐτοῖς. 

8. Καὶ περίσσεια γῆς ἐπὶ παντί ἐστι βασιλεὺς τοῦ 
ἀγροῦ εἰργασμένου. 

νυ. ᾿Αγαπῶν ἀργύριον οὐ πλησθήσεται ἀργυρίου " καὶ 
τίς ἠγάπησεν ἐν πλήθει αὐτῶν γέννημα; Καί γε τοῦτο 
ματαιότης. 

"10. Ἐν πλήθει ἀγαθωσύνης ἐπληθύνθησαν ἔσθοντες 
αὐτήν. Καὶ τί ἀνδρεία τῷ παρ᾽ αὐτῇς; Ὅτι ἀρχὴ τοῦ 
δρᾶν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. 

11. Τυχὺς ὕπνος τοῦ δούλου εἰ ὀλίγον χαὶ εἰ πολὺ 
ἄγεται, καὶ τῷ ἐμπλησθέντι τοῦ πλουτῆσαι, οὐχ ἔστι 

ἀφίων αὐτὸν τοῦ ὑπνῶσαι. ὦ 
12. ᾿ἔστιν ἀῤῥωστία ἣν εἰδον ὑπὸ τὸν ἅλιον, πλοῦ- 

τὸν φυλασσόμενον τῷ παρ᾽ αὐτοῦ εἰς χαχίαν αὐτῷ, ψρηανπ τοτοστισατα..-. ο...- ὦ ὄὄ...........-... 

ἘΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ. Κεφ. Ε΄. 
10. Ουΐδ 5, οεοἰἀογίηΐ, υὴ0}8 ογὶρβοί ρδγ ἴθ) δυυπὶ. Εἰ 

Υῶ ἱρϑὶ υπὶ, οὐπὴ οϑοίἀογὶξ οἱ ποὴ (πογὶϊ δοουπάυ αυὶ οτίραὶ 
ουηι. 

11. Εἰ ᾳφυϊάοπι 5ἱ ἀογηγχοηΐ ἄυο οἰἰδηλ οδίογ οσὶὶ 118, οἱ 
ὕη08 φυοπγοάο οδὶοίϊοί ἢ 

12. Εἰ 81 ἱηνδιυθγ Ὁπ08, ἄυο δίδθυηί δάψογβιυδ δυπὶ, οἱ 
(αηϊου]υδ ἰγίρὶοχ ποη οεἰϊο γυπιραίυγ. 

13. Βοηυδ 68. ῬΌΘΥ ΔΌΡΥ οἷ 88 1618 ΒΌΡΟΙ ΤΟβΌ τη βοπίο- 
ΓΟΠῚ οἱ βία! ἰυπι, αἱ π680 11 ργονίάογα ἰῃ ροδίογυτη. 

14. Ουομπίδπι ἀ6 ἄοπ!ο υἱποίογυπι ορτοάϊοῖυν υἱ γοχηοί : 
4υΐᾶ οἰΐδπι ἰὰ γόβῃο 500 (δείυβ ἐβϑὲ ρϑιιραγ. 

15. Ὑἱάϊ ἀαπίνογϑθοβ υἱνθηίθβ 411} δη θ]Δηΐ 80 8016 ουϊη 
δΔαο]οϑοθηία δϑουηάο, αυἱ διδοῖ: ρτὸ ᾿Π|ο. 

᾿ 16. Νοὴ 6ϑὲ ἤῃ8 οπληΐ ρΡΟρΌΪΟ, υηϊνογδίβ χυὶ Γπογυηί δηΐθ 
105. Εἰ φυϊάδιηη ΠΟΥ 88] πὶ ἢοη ἰαἰδυπίυγ ἰη 60 : βοὶ οἵ ῃος 
γδη δ8 οἱ ργοϑυρίϊο βρί γἰίυ5. 

17. Ουϑίοαϊ! ροάδιῃ ἴυυπὶ οὐπὶ γδάΐβ ἰῃ ἀοπηυη) Ὠεὶ, οἱ 
Ῥγορίηαυυϑ δὰ δυάϊδηάυμι. ϑυρογ ἀοηυπὶ ἰηϑὶρἰοηἰϊυπι 38ἃ- 
εὐἰδοίυπ ἰυυπ), φιυΐα ποδοίυηΐ φυοὰ (Δοϊιῃηΐ πιδ] πηι. 

ΟΑΡΌΤ Υ͂. 

1. ΝΟΙΪ (5 ἴπᾶγα ἰ ογὰ ἴυο, αἱ ΘΟΥ ἴαυπὶ ΠοῺ [6δ(ἰποὶ ἃ ὰ 
Ργοίογοπάυπι νογθιπὶ ἰη οοποροοῖα Ὠδκὶ : 4υΐδ Π668 ἰῃ ὁα]1Ὸ 
βυγβυμ), οἱ ἴὰ δΌΡΟΓ ἰογγδηι : ΡΙΌΡΙοΓ ΟὉ δἰηὶ γοθὰ ἰυ8 ρδυοδ. 

2. Οιυὰ δάγνρϑηϊ βοπηηΐ πὶ ἴῃ τυ ἰυἀΐηθ 80 οἰ υἀϊηΐς, 
οἵ Υοχ δι0}}1 ἴῃ τ} Ρ|]οδ οἢ 6 βογπγοηυ). 

3. Ργοιῖ γον τοίυπη 60, Ὠ6 τλοΓγογὶβ γοάάογα ἱπΠυὰ : 

αυΐα πο 6δ8ὲ γυο]υηί88 ἰη ἰπϑἰ ρος θι5. Τὰ ἰρί τ αυδουία6 
γουογβ γτοαάδ. 

4, Βοηυμ) ὁδί ποη γουοτὸ [6 Ζυιδιὴ γΟΥΎΟΓῸ ἴδ οἵ ἤθη γοάογα. 

5. Νοῆ ἀ65 08 ἴπ|Π| υἱ ροοσδιῈ ἴδοἰδ8 ΟΔΓΏΘΙη ἔπ8Π|, οἱ ὩΣ 

ἀϊχογὶβ ἰῃ οοπδορθοία οὶ, χυΐδ ἱρπογδηίία οϑἱ, Ω6 ἰγαϑοδίυῦ 

Ποὺβ Βυροῦ γυοοθπ) 0.81, ἱ ἀἰϑρογάδι Ορογᾶ πηδηυῦπὶ [Δ ΓΌΠ,Ί. 

8. Ουΐᾳ ἰη πιυ} Πἀΐηο βομηηϊογυπὴ οἱ γδηϊδίυπι οἱ νογθο- 

ΓΌΠῚ ρ]υγίπιογιπι, αυδγα ἴᾳ6 Πουὴ {{π|6. 

7. 5ὶ οδιυπιηΐδι μδυρογὶβ οἱ ἀϊγορίίοησπὶ [υἀϊοὶϊ οἱ )υ5.ϊ- 
ιἰα νἱ ἀογὶβ ἰῃ γοσίοπο, ἢ6 πηγαγὶβ ΒΊΡΟΓ ΠΘΡΟΙ͂Ο : 4υΐαὰ ΘΧΟΒ]- 

8115 ΔΌΡΟΙ Θχοοίϑυπὶ δὰ ουπίοαἀϊοπάμπ), οἱ Ἔχ δ 8] ΘῈ ΡΟΓ Θ08. 

8. Εἰ ργϑοβίδη(ἰἃ ἰαγγθ ἰῇ οπηΐ 65ὲ γὸχ ἃρτί οὐ ἰ. 

9. Ουἱ ἀἰ!ρὶς ἀυσοαίαπη πο ἱπηρ] οἱ ἊΓ δγρθηίο : οἱ ψαϊϑ 
ἀϊ!αχὶϊ ἴῃ τυ ἀϊπὸ οογὰ (γασίυη ὃ 8οὰ οἱ ἢοο γδη 88. 

10. 1π τι! ἰτυἀΐπα Ὀομ (Δ115 τη} ἰρ] 1641} δυηὶ 4 ΟΟπιδ- 
ἀππί οδηι. Εἰ ᾳυΐά ἑογιἰἀ0 οἱ φυΐ δὺν εἃ.  Ουἱδᾶ ῥεμα!ρίυπι 

ψίάογο ὁΟ11}18 808. 
11. θυ ]οεῖβ ΒοπΊμ08 5 ΥΥΪ δίνα ραυ]υ]υπὶ οἱ οἷνο πιυ]} 0}Π| 

οοπιοάοτὶ!, οἱ οἱ φυΐ βαϊυγαίἀ8 6οἱ ἀϊοβοθπᾶο, ἤθη οϑὲὶ ἀϊΐ- 
6 ΠἙ 6ι1Πὶ ἀογΠ ΓΘ. 

12. Ἐ8ι δῆριν φυθῖ Υἱάϊ δὺῦ δοὶθ, ἀν 5 Ομ βίο 85 

οἱ φυὶΐ 840 οἶδ ἰῃ πηδὶ μη Οἱ, 



ἘΟΟΙΙΕΈΘΙΑΘΤΕΘ. Οκρ. ΥἹΙ. 

18. χαὶ ἀπολεῖται ὃ πλοῦτος ἐχεῖνος ἐν περισπασμῷ 
πονηρῷ χαὶ ἐγέννησεν υἱὸν, χαὶ οὐχ ἔστιν ἐν χεῖρ 
αὐτοῦ οὐδέν. 

(4. Καθὼς ἐξῆλθεν ἀπὸ γαστρὸς μητρὸς αὐτοῦ γυ- 
νὸς, ἐπιστρέψει τοῦ πορευθῆναι ὡς ἥχει, χαὶ οὐδὲν οὐ 
λήψεται ἐν μόχθῳ αὐτοῦ, ἵνα πορευθῇ ἐν χειρὶ αὐτοῦ. 

16. Καί γε τοῦτο πονηρὰ ἀῤῥωστία. “Ὥςπερ γὰρ πα- 
ρεγένετο, οὕτως καὶ ἀπελεύσεται. Καὶ τίς ἢ περίσσεια 
αὐτοῦ ἣ μοχθεῖ εἰς ἄνεμον; 

16. Καί γε πᾶσαι αἱ ἡμέραι αὐτοῦ ἐν σχότει, χαὶ 
ἐν πένθει, χαὶ θυμῷ πολλῷ, καὶ ἀῤῥωστία, καὶ χόλῳ. 

17. Ἰδοὺ εἶδον ἐγὼ ἀγαθὸν, ὅ ἐστι καλὸν τοῦ φαγεῖν 
χαὶ τοῦ πιεῖν χαὶ τοῦ ἰδεῖν ἀγαθωσύνην ἐν παντὶ μόχθῳ 
αὐτοῦ ᾧ ἐὰν μοχθῇ ὑπὸ τὸν ἥλιον, ἀριθμὸν ἡμερῶν 
ζωῆς αὐτοῦ ὧν ὑρῶχεν αὐτῷ ὃ Θεὸς, ὅτι αὐτὸ μερὶς 
αὐτοῦ. 

18. Καί γε πᾶς ἄνθρωπος ᾧ ἔδωκεν αὐτῷ ὃ Θεὸς 
πλοῦτον χαὶ ὑπάρχοντα. χαὶ ἐξουσίασεν αὐτῷ φαγεῖν 
ἀπ᾽ αὐτοῦ, χαὶ λαθεῖν τὸ μέρος αὐτοῦ, χαὶ τοῦ εὖ- 
φρανθῆναι ἐν μόχθῳ αὐτοῦ, τοῦτο δόμα Θεοῦ ἐστιν. 

19. Ὅτι οὐ πολλὰ μνησθήσεται τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς 
αὐτοῦ, ὅτι ὁ Θεὸς περισπᾷ αὐτὸν ἐν εὐφροσύνη χαρδίας 
αὐτοῦ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ς΄. 

ι. Ἔστι πονηρία ἣν εἶδον ὑπὸ τὸν ἥλιον, καὶ πολλή 
ἐστι ὑπὸ τὸν ἄνθρωπον" 

2. ἀνὴρ ᾧ δώσει αὐτῷ ὁ Θεὸς πλοῦτον καὶ ὑπάρ-- 
χοντα χαὶ δόξαν, χαὶ οὐκ ἔστι ὑστερῶν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ 
ἀπὸ πάντων ὧν ἐπιθυμήσει, χαὶ οὐχ ἐξουσιάσει αὐτῷ 
ὃ Θεὸς τοῦ φαγεῖν ἀπ᾽ αὐτοῦ, ὅτι ἀνὴρ ξένος φάγεται 
αὐτόν’ τοῦτο ματαιότης χαὶ ἀῤῥωστία πονηρά ἐστι. 

8. Ἐὰν γεννήσῃ ἀνὴρ ἑκατὸν, χαὶ ἔτη πολλὰ ζήσε- 
ται, καὶ πλῆθος διτι ἔσονται αἱ ἡμέραι ἐτῶν αὐτοῦ, 
χαὶ ψυχὴ αὐτοῦ οὐ πλησθήσεται ἀπὸ τῆς ἀγαθωσύνης, 
καί γε ταφὴ οὐχ ἐγένετο αὐτῷ, εἶπα: ᾿Αγαθὸν ὑπὲρ 
αὐτὸν τὸ ἔχτρωμα. 

., Ὅτι ἐν ματαιότητι ἦλθε, χαὶ ἐν σχότει πορεύε- 
ται, χαὶ ἐν σχότει ὄνομα αὐτοῦ χαλυφθήσεται. 

6. Καί γε ἥλιον οὐχ εἶδεν, χαὶ οὐκ ἔγνω ἀναπαύσεις, 
τούτῳ ὑπὲρ τοῦτον, 

8. χαὶ ἔζησε χιλίων ἐτῶν χαθόδους χαὶ ἀγαθωσύνην 
οὖχ εἶδε- μὴ οὐχ εἰς τόπον ἕνα πορεύεται τὰ πάντα; 

7. Πᾶς μόχθος ἀνθρώπου εἰς στόμα αὐτοῦ, καί γε 
ἡ ψυχὴ οὐ πληρωθήσεται. 

8. Ὅτι περίσσεια τῷ σοφῷ ὑπὲρ τὸν ἄφρονα, διότι 
ὃ πένης οἶδε πορευθῆναι κατέναντι τῆς ζωῆς. 

9. ᾿Αγαθὸν ὅραμα ὀφθαλμῶν ὑπερπορευόμενον ψυχῇ᾽ 
χαί γε τοῦτο ματαιότης χαὶ προαίρεσις πνεύματος. 

10. Εἴ τι ἐγένετο, ἤδη χέχληται ὄνομα αὐτοῦ, καὶ 
ἐγνώσθη ὅ ἐστιν ἄνθρωπος, χαὶ οὐ δυνήσεται χριθῆ- 
ναι μετὰ τοῦ ἰσχυροτέρου ὑπὲρ αὐτόν. 

ει. Ὅτι εἰσὶ λόγοι πολλοὶ πληθύνοντες ματαιότητα. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Ζ΄. 

ι. Τί περισσὸν τῷ ἀνθρώπῳ; “Ὅτι τίς οἶδεν ἀγαθὸν 
τῷ ἀνθρώπῳ ἐν τῇ ζωῇ, ἀριθμὸν ζωΐς ἡμερῶν μα- 
ταιότητος αὐτοῦ, χαὶ ἐποίησεν αὐτὰ ἐν σχιᾶ ; Ὅτι τίς 
ἀπαγγελεῖ τῷ ἀνθρώπω τί ἔσται ὀπίσω αὐτοῦ ὑπὸ τὸν 
ἥλιον ; 

ὙΕΤΌΒ ΤΕΒΤΑΜΈΕΝΤΟΜ. --- Ἰ]. 
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13. οἱ ρογίθυῃϊ αἰν 5 1115 ἴῃ ἀἰδίδηϊ πα ραβδί πιὰ : οἱ 
δοπυὶϊ! Δ]. π|, οἱ ΠΟ) 6ϑὲ ἰῃ πηδηι 6}0.8 ΄υϊοαυδη). 

14. δίῖουϊ οχὶνιϊ ἀο υἵοτγο τηδίγίὶ5 βυα ηυάυδ, Γονογίο 

υἱ οαΐ δουΐ νϑηϊῖ, οἱ Ὡ1}}}} δοοὶρἰεῖ ἰὴ ἰδῦογα δυο, υἱ οδὲ ἴῃ 
Ιηδηι 5υδ. 

15. δ6ἀ οἱ πος δηρίιοῦ ροϑϑιπη05. δίουΐ δηλ δάνρηΐϊ, ἰΐλ 
οἱ Δ010{. Εἰ φυᾶ δθιπάδηϊ, 6}}8 χυ ἰαθογαὶ ἴῃ νϑηΐυτῃ 

16. Εἰ φυϊάθδηλ Οἤη65 αἴ68 6}08 ἰῃ ἰρῃουγίβ, οἱ ἰὴ Ἰυσία, 
οἱ ἰγδοιηάϊα τηι]8,, οἱ Ἰδησύυογα, οἱ ἰηβδηϊδ. 

17. Βοῦδ ο5ὸ νἱὰϊ θοηυπι, χαρά 68ῖ ρυ]ο γαπι οοπηδάογο 
οἱ ὈΙΌΘΓΘ οἱ Θογηογα Ὀοηἰ θη ἰῃ ΟΠ πὶ ἰάθογ6 80 φυοσυ)- 
4υ6 ᾿αθογανθγὶξ 811} 5016, υπίογο ἀϊδγιπὶ Υἱίδο δυδ 4υ05 
ἀοάϊὶ οἱ θδυδ, ἢο00 φυΐρρα οϑὲ ρᾶγϑ 6}08. 

18. Εἰ φυϊάδη) ΟΠηΐδ8 ΠΟη1Ο ουἱ ἀσαϊξ οἱ Πουβ ἀἰν ἷδ85 οἱ 
8.5 1Δ {[8Π|.,, ΘΟΠΟΘΒ8 [416 οἱ αἱ νΟβοογοίοΓ ὁχ οἱ, οἱ [0}}6- 
Γοῖ ρδγίθπ) δι.8Π), οἱ ἰδοἰδγοίυγ ἰὴ ΙΔΌΟΓΟ δυο, οο οὶ ἀ0- 
ὨΠ} 651. 

19. ΝοΠ Θηΐπὶ Πγ] πὶ τοοογ δ Ὁ αΐογαπη Υἱΐδο ϑυῶ, 
αυϊὰ Πδὺ5 οοουραί οι ἰῃ ᾿2ο{11|8 οΟΓΑ 8 6}18. 

ΟΑΡΟΌΈ ΥἹ. 

ι. Εδὶ πιδυμ χυοὰ νἱὰϊ δυὺ 8016, οἱ τη] υπὶ 681 858 ἢο- 
Κηΐῃα : ᾿ : 

2. ΥἱΓΘυΪ ἀΔ}01} οἱ 608 ἀἰν {188 οἱ δ θϑἰδη 81} οἱ σουΐδη, 

οἱ ποῃ 6β8ῖ ἀοἤοίθηϑ ΔηΪπ)ᾶ δ ἃ ὁχ ΟΠπλη θυ 8 4125 ἀοϑἰἀογαῦϊξ, 
δ᾽ ἤδη ἀλλ} οἱ Που8 ρο(οβίδίομῃ υἱ πηδηἀιιοᾶγοῖ ὁχ 60, 4υϊᾶ 
Υἱγ δ)θηυβ οοιηράοὶ ΠΠυἀ : πος γδηΐ88 6δί οἱ ἰδῆσυοῦ ραβϑὶ- 
[γ08. 

3. 5ὲ ροηυοηϊ Υἱγ οδηίυηι, οἱ Δηηΐ5 ἢ1}}{}5 υἱχογὶξ, οἱ πλ]}- 
(πο φυδουηλαια ἰαοτγίηΐ ἀΐ6 5 ΔηΠΟΓΙ ΠῚ 6}118, οἱ δηϊπ)ᾶ 608 
ΠΟ ΓΟΡΙοδίυτ ὁχ Βοηϊίαΐθ, ποὸ βδϑρυϊοσυπὶ (πογὶὶ {Π}}, ἀϊχὶ : 
ΒΟΙυΙῚ 5006 Γ ουπὶ ΔΌΟΓ ΤΆ Ώ,. 

ἡ, Ἰῃ γνδηϊδίς φυρρο τοϊῖ, οἱ ἰὴ ἰδηθ γί γυδαϊΐ, οἵ ἰῇ 
(ΘΠ ὈΓΙδ ὨΟΠΊΘΏ 6}}}8 Δυδοοηαδίυγ. 

5. Εἰ αυϊάδπι 8016 πὶ θη Υἱαϊδ, Π60 ΟΟΘΏΟΥΪ γοχυϊθίθδ, 

ἢα]0 Βυροῦ ἤυης, 
6. οἱ Υἱχὶ τ πὰ} }}|6 δηπογαιϊη γοαϊυδ οἱ Ὀοηἰ(δίθπγ ἢοη Υἱάϊί : 

ὨΟΉἢ6 δα ἸΙοουη) ὑπ νδάυηϊ Οπγηϊδ 9 
7. Ομηΐβ ἰάθογ Πομλ 8 ἰῇ ΟΓ6 ρ8108, οἱ χυϊάρηλ δηϊη)ὰ 

ΟῚ ἐπ ρ  ΟὈ ὨΓ. 
8. Ουοηίΐδπι Δυπαδη[ίᾳ 8δρί θη ὶ ΒΌΡΘΓ ἰπδίρὶομΐθπι, 60 

φυοά ρᾶυρογ ὨΟΥΪ 'γα δά (βοΐθιη Υἱίδο. 
9. Βοηυσπ) οϑὲ ϑρθοίυβ οσυϊογαῃ) δυροῦ διηθυϊδηίοιη 

δηΪπηᾶ : πο Οἰΐδι) ὙΔη} 88 οἵ ργρβυμπηρίίο βρὶ ἰἴυ.8. 
10. δὲ φυϊὰ υἱξ, ᾽8πη γοσδίυ) 6581 ποπηθῃ 6᾽5, οἵ οορῃϊ- 

ἴυμη φιοὰ 651 ποιὸ, οἱ πο ρμοίοτιϊ τ πιἀϊοαγὶ οὐ ἰογίίο ἃ 
ΒΌΡΟΘΓ 86. 

11. Ουΐδ βυηΐ νογθᾶ πηυ]8 πλ}}{ἰρΠ]οδη(ἰ8 γδι δίδηι. 

ΘΟΑΡΟΌΤ ΥἹΙ. 

{. Ουἱά μὶυβ μβοπιὶηὶ " Οι.15 Θηΐτὰ ΘΟβ ΠΟΥ Ὀοηι πὶ ΠΟΙ ηὶ 
ἰῃ Υἱίδ, πυπιοτιτῃ ἀΐδγυτι τδη (8.15 6}05, οἱ (δεϊ( ἃ 'π υ1}- 

ὑγαῦ Θυΐᾶ 418 δηπιηι δῖ ποπλῃ! χυϊὰ ογίϊ ροβὶ ουτὴ βὰ} 
8016 
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15. Καὶ ἐπήνεσα ἐγὼ σὺν τὴν εὐφροσύνην, ὅτι οὐχ 
ἔστιν ἀγαθὸν τῷ ἀνθρώπῳ ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὅτι εἰ μὴ φα- Υ ' ρ ῦ ) μ φ 

γεῖν χαὶ τοῦ πιεῖν καὶ τοῦ εὐφρανθῆναι. Καὶ αὐτὸ συμ- 
προςέσται αὐτῷ ἐν μόχθῳ αὐτοῦ ἡμέρας ζωῆς αὐτοῦ, 
ὅσας ἔδωχεν αὐτῷ ὁ Θεὸς ὑπὸ τὸν ἥλιον. 

16. Ἐν οἷς ἔδωχα τὴν χαρδίαν μου τοῦ γνῶναι τὴν 
σοφίαν, καὶ τοῦ ἰδεῖν τὸν περισπασμὸν τὸν πεποιημένον 
ἐπὶ τῆς γῆς, ὅτι καὶ ἐν ἡμέρα καὶ ἐν νυχτὶ ὕπνον 
ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ οὐχ ἔστι βλέπων. 

17. Καὶ εἶδον σύμπαντα τὰ ποιήματα τοῦ Θεοῦ, 
ὅτι οὐ δυνήσεται ἄνθρωπος τοῦ εὑρεῖν σὺν τὸ ποίημα τὸ 
πεποιημένον ὑπὸ τὸν ἥλιον" ὅσα Ν μοχθήση ἄνθρωπος 
τοῦ ζητῆσαι χαὶ οὐχ εὑρήσει. Καί γε ὅσα ἂν εἴπῃ σοφὸς 
τοῦ γνῶναι οὐ δυνήσεται τοῦ εὑρεῖν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄. 

ι. Ὅτι σύμπαν τοῦτο ἔδωχα εἰς χαρδίαν μου, χαὶ 
καρδία μου σύμπαν εἶδε τοῦτο. Ὥς οἵ δίκαιοι χαὶ οἵ 
σοφοὶ χαὶ αἱ ἐργασίαι αὐτῶν ἐν χειρὶ τοῦ Θεοῦ, καί γε 
ἀγάπην καί γε μῖσος οὐχ ἔστιν εἰδὼς ὃ ἄνθρωπος: τὰ 
πάντα πρὸ προςώπου αὐτῶν, 

ἃ. ματαιότης ἐν τοῖς πᾶσιν. Συνάντημα ἕν τῷ δικαίῳ 
χαὶ τῷ ἀσεθδεῖ, τῷ ἀγαθῷ χαὶ τῷ χαχῷ, χαὶ τῷ χα- 
θαρῷ χαὶ τῷ ἀκαθάρτῳ, καὶ τῷ θυσιάζοντι χαὶ τῷ μὴ 

ε Φ , θυσιάζοντι. ἣΩς ὃ ἀγαθὸς ὡς ὃ ἁμαρτάνων, ὡς ὃ ὀμνύων 
χαθὼς ὃ τὸν ὅρχον φοδούμενος. 

8. Τοῦτο πονηρὸν ἐν παντὶ πεποιημένῳ ὑπὸ τὸν 
ἥλιον, ὅτι συνάντημα ἕν τοῖς πᾶσιν. Καί γε καρδία 
υἱῶν τοῦ ἀνθρώπου ἐπληρώθη πονηροῦ" καὶ περιφέρεια 
ἐν χαρδία αὐτῶν ἐν ζωῇ αὐτῶν καὶ ὀπίσω αὐτῶν πρὸς 
τοὺς νεχρούς. 

4. Ὅτι τίς ὃς χοινωνεῖ πρὸς πάντας τοὺς ζῶντας; 
Ἔστιν ἐλπὶς ὅτι ὃ χύων ὃ ζῶν αὐτὸς ἀγαθὸς ὑπὲρ τὸν 
λέοντα τὸν νεχρόν. 

56. Ὅτι οἱ ζῶντες γνώσονται ὅτι ἀποθανοῦνται, χαὶ 
οἱ νεχροὶ οὐκ εἰσὶ γινώσχοντες οὐδέν’ χαὶ οὐχ ἔστιν αὐ-- 
τοῖς ἔτι μισθὸς, ὅτι ἐπελήσθη ἣ μνήμη αὐτῶν. 

86. Καί γε ἀγάπη αὐτῶν, χαί γε μῖσος αὐτῶν, χαί γε 
ζῆλος αὐτῶν ἤδη ἀπώλετο" χαί γε μερὶς οὐχ ἔστιν αὐ- 
τοῖς ἔτι εἰς τὸν αἰῶνα ἐν παντὶ τῷ πεποιημένῳ ὑπὸ τὸν 
ἥλιον. 

7. Δεῦρο, φάγε ἐν εὐφροσύνη τὸν ἄρτον σου, χαὶ 
πίε ἐν χαρδία ἀγαθῇ οἶνόν σου, ὅτι ἤδη εὐδόκησεν ὁ 
Θεὸς τὰ ποιήματά σου. 

8. Ἔν παντὶ καιρῷ ἔστωσαν ἱμάτιά σου λευχὰ, χαὶ 
ἔλαιον ἐπὶ χεφαλῇς σου μὴ ὑστερησάτω. 

9. Καὶ ἴδε ζωὴν μετὰ γυναικὸς ἧς ἠγάπησας πάσας 
τὰς ἡμέρας ζωῆς ματαιότητός σου, τὰς δοθείσας σοι 
ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὅτι αὐτὸ μερίς σου ἐν τῇ ζωῇ σου, χαὶ 
ἐν τῷ μύχθῳ σου ᾧ σὺ μοχθεῖς ὑπὸ τὸν ἥλιον. 

ιῖ0. Πάντα ὅσα ἂν εὔρη ἣ χείρ σου τοῦ ποιῆσαι, ὡς 
ἡ δύναμίς σου ποίησον, ὅτι οὐχ ἔστι ποίημα χαὶ λογι- 
σμὸς καὶ γνῶσις καὶ συφία ἐν ἄδη, ὅπου σὺ πορεύη ἐχεῖ. 

ι1. ᾿ἘἘπέστρεψα χαὶ εἶδον ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὅει οὐ τοῖς 
χούφοις ὃ δρόμος, χαὶ οὐ τοῖς δυνατοῖς ὁ πόλεμος, καί γε 
οὐ τῷ σοφῷ ἄρτος, χαί γε οὐ τοῖς συνετοῖς πλοῦτος, 
χαί γε οὐ τοῖς γινώσχουσι χάρις, ὅτι χαιρὸς καὶ ἀπάν- 
τημὰ συναντήσεται σύμπασιν αὐτοῖς. 

ἘΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ. Κεφ. Θ΄. 
156. Εἰ Ἰδυάδν! ορὸ [δ ἰ|δηι, φυΐα ποη δϑῖ θοῃιπὴ Ποιμηϊηὶ 

80} 8016, ηἶδὶ ΘΟ Θά6ΓΟ οἱ ὈΙθογα οἱ ἰδϊδγὶ. Εἰ ἰρβιυι βίπλυ] 
δάοεῖί οἱ ἰῇ Ἰδθογε 6)υ5 ἀΐθθιι5 υἱΐδε οὐδ, φυο8 ἀοάϊὶ οἱ δυ8 
8110 5016. 

16. [ἡ φυΐθυ8 ἀ6α] σοῦ πιϑῦμῃ υἱ ΘΟβῃοβόογοιη βαρ θηςί8ῃ), 
οἱ νἱάθιδπι ἀἰδι θη οηθη) αυδ8 ἴδοίδ 6δὲ δυρογ ἴθτδπ), αυΐδ 
οἵ ἴῃ ἀϊδ οἵ ἰῃ ποοῖα βοῃῃηῦχη 00 0}}5 βυΐβ8 ἢοΩ οδὲ υἱάθηβ. 

17. ΕΓ Υἱάϊ οπηηΐα οροσγὰ Ὠδὶ, αυΐδ ἤοῃ ροϊογί( ἢοπιΟ ἰῃ- 
γϑηΐγ ορυϑ φιοά (Δείμιπι 6δὲ δ 5016 : φυδοουᾳαα ἸδροΓᾶ- 

δ᾽ Ποπιὸ φυδγογο οἱ ἤθη ἰηγοηίΐεί. Εἰἰδπὶ φυδοου4ι6 ἐΐχο- 
τῖ( βδρίθ 8 ΘΟΘΏΟΒΟΔΓΘ ΟῚ ρΟἰοτὶί ἱπυθηῖγο. 

ΟΑΡΌΤ ΙΧ. 

. Ουᾶγο οἴη ἰἰος ἀρὰ ἰῃ οογὰδ πηθο, οἱ ΟΟγ τη δυΠὶ 

οἴηη6 Υἱάϊξ ἢοσ. Ομοπηοάο [5.1 εἴ βαρίοηίο8 οἱ Ορογαιοηθα 
οογυπὴ ἴῃ πδηὰ Πεὶ, οἱ φυϊάοπι οἰαγΔίθηη οἱ φυϊάδαι οὐΐυπι 

ὨΟἢ οδῖ Θυσηοϑοθῃ8 ἢοηιΟ : ΟΙηηΐδ δηῖ6 δοίδη ΘΟΓΊΠ, 

2. ΥΔῊ 88 ἰη Οπιηΐι.5. ΕΥΘΠυ5 υπ18 7υ.δῖ0 οἴ ἱπηρίο, ὈΟΠΟ 
οἵ πηα]ο, οἱ πηυηᾶο οἱ ἱπηπηυηάο, οἱ βδογ ἤοδηὶ οἱ Ὠθη 5Δογὶ- 

βοδηῖ. δίο θοπυβ υἱ ροοοδίογ, δἰο ᾿0Γ8}8 5ἰοιῖ ᾿υΓαπηρηίυπι 
{Πππ|6Π8. 

3. Ηοο 681 ροδϑίμηυπι ἰη οἵηηὶ φυοὰ ἰδοίυηι 681 80} 8016, 
χαυΐδ ουθηΐυϑ ὑυη08 οἸηἶθυ5. Εἰ χυϊάθιη ΟΟΥ ἢ] ΟΓυ πὶ ΟΠ ΐ8 
τορ]οἴυπι οδὲ ΠηΔ810 : οἱ οἰγουπηδίϊο ἰῃ οογὰθ δογυπὶ ἰπ Υἱΐίβ 
ΘΟΓΌΠῚ οἱ ροϑί Πῶς 86 πηοτγίυοϑ. 

ἡ, Ουἱδ 48 ὁδῖ 4] σουμχηπίοοῖ ἰῃ ΟΠΠΘΆ Υυἱ γϑηίο 8" Ε ὲ 

8065 ΄υοπίλῃι σληΐ5 Ὑἰγ6Π8 'ἱρδ6 ΟΠ 5Πρ6Γ ΙΘΟΠ6ΠῚ Π0Γ- 
ἴυυπ]. 

5. Ουἱὰ νἱνοηίε8 βοϊσηΐ αυοᾶὰ πιογϊοηΐογ, οἱ πηοτίυ! ποη 
βυπί οοβποξοθηίο8 αυϊοχυδπι : οἵ ΠΟ 6δὲ οἷϑ διΏρ[ }}}8 ΠΠΟΓ- 
(65, ἴῃ ΟΠ νοηθῖ οηΐπι νοηἱϊϊ τηϑπηογίᾶ ΘογιΠ]. 

6. Εἰΐδπιὶ ἀϊ!οοῖίο δογυπὶ, οἰΐδηὶ οὐΐυπι Θογυπ, οἰἶδπι Ζ26- 
Ιυ5 οογυηι δ ρμογίἐϊ : οἰἷ8 πὶ ρᾶΓ8 ποη 68. οἷϑ υἱΓγἃ ἴῃ 8260 11- 

Ιυπ| ἰῃ οἸππὶ αυοὰ (Δοίυπι 68ὶ δ0 8016. 

7. Μοηΐ, οοπηθάθο ἰη 1 Ε{{18 ραποιὴ ἰαυπι, οἱ Ηἷδο ἰῃ σογάδ 

Ὀοηο γΥἱπυπὶ ἰυυπὶ, Τυοηΐδπη ͵8ηι οΟπιρἰδουσγυπί 60 Ορογᾶ 
(υδ. 

8. ἴῃ οπιηΐ ἰΘμΊροτΓο βὶπί τϑϑεϊπηοηίδ ἰπ18 οαπα δ, οἱ ΟἸδΌ 
ΒΌΡΟΓ οδραΐ ἰυυπὰ Ποη αοδ5,1. 

9. Εἰ νἱάδ γἱίδηι οἰπὶ τυ] όσα χυδῶλ αἰϊοχ διΪ οὐ θ5 
ἀΐϊοθυβ Υἱία" υδηϊίδίϊ8 (85, 40] ἀδι} βυπὶ {{0ὲ] 8 5οῖ6, φυΐᾶ 
ΙοΟ οϑὲ βᾶγβ ἰυδ ἰῃ υἱῖδ ἰυδ, οἱ ἰπ Ἰᾶογα ἴυο 4υ0 ἰυ ἰᾶΡο- 

Γὰδ 50} Β0[6. 

[0. Οπιηΐα χυδὲ ἱηγοπογίῖ πηδπθ5 ἰυδ ἴδσογα, ργουΐ Υἱγίιβ 
ἴυα ἴδο, αυΐα θη ε8ΐ ορυ8 οἱ οὐρί(δίίο οἱ δβοίθηίία εἴ 58- 
Ρἰδηίια ἰῃ ἰηΐδγηο, 400 ἴὰ γδὰϊβ {ΠΠ| 0. 

{1. σοπγογίϊ πὸ οἱ τἱ ἀΐ δ} 8βο16, φυοηίδπι ποῇ 651 τδῖο- 
οἶδε σγΓϑιΒ,, Π6Ο ροίοη Ἶ υ5 ργρ]υπι, ἢ60 χυϊάσιη βαρ 
ρᾶηΐβ, πϑὸ χυϊάδπι ἐμ! 6} ροπίθυ5 ἀἰν τα), ποὸ αυϊάοπ) 

δε θυ5 σεαια, αυοῃίδηι ἰορυ8 οἱ οὐθηΐι5 οοουγγεὶ 

ΟΠ ηΐθι18 1} 15. 



ΕΟΘΙΕΝΙΑΘΤΕΞΘ. ἀκλν. Χ. 

ες 1, Ὅτι καί γε καὶ οὐχ ἔγνω ὃ ἄνθρωπος τὸν καιρὸν 
αὐτοῦ, ὡς οἱ ἰχθύες οἱ θηρευόμενοι ἐν ἀμφιόλήστ 

᾿ καχῷ, χαὶ ὡς ὄρνεα τὰ θηρευόμενα ἐν παγίδι. Ὡς αὖτ 
παγιδεύονται οἱ υἱοὶ τοῦ ἀνθρώπου εἰς χαιρὸν πονηρὸν, 
ὅταν ἐπιπέσῃ ἐπ᾽ αὐτοὺς ἄφνω. 

13. Καί γε τοῦτο εἶδον, σοφίαν ὑπὸ τὸν ἥλιον, καὶ με-- 
γάλη ἐστὶ πρὸς μέ. 

ι.. Πόλις μικρὰ καὶ ἄνδρες ἐν αὐτῇ ὀλίγοι, χαὶ ἔλθη 
ἐπ᾿ αὐτὴν "5 μέγας χαὶ χυχλώση αὐτὴν, χαὶ οἷ- 
χοδομήση ἐπ᾽ αὐτὴν χάραχας μεγάλους. 

16. Καὶ εὕρῃ ἐν αὐτῇ ἄνδρα πένητα σοφὸν, καὶ δια- 
σώση αὐτὸς τὴν πόλιν ἐν τῇ σοφία αὐτοῦ, καὶ ἄνθ 
πὸς οὐχ ἐμνήσθη σὺν τοῦ ἀνδρὸς τοῦ πένητος ἐχείνου. 

16. Καὶ εἶπα ἐγώ: ᾿Αγαθὴ σοφία ὑπὲρ δύναμιν' καὶ 
σοφία τοῦ πένητος ἐξουδενωμένη, καὶ οἵ λόγοι αὐτοῦ 
οὐχ εἰςαχουόμενοι. 

17. Λόγοι σοφῶν ἐν ἀναπαύσει ἀχούονται ὑπὲρ χραυ- 
γὴν ἐξουσιαζόντων ἐν ἀφροσύναις. 

18, ᾿Αγαθὴ σοφία ὑπὲρ σχεύη πολέμου, καὶ ἁμαρτά- 
νων εἷς ἀπολέσει ἀγαθωσύνην πολλήν. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ !΄. 

ι. Μυῖαι θανατοῦσαι σαπριοῦσι σχευασίαν ἐλαίου 
ἡδύσματος. Τίμιον ὀλίγον πηείας ὑπὲρ δόξαν ἀφροσύνης 
μεγάλην. 

ἃ. Καρδία σοφοῦ εἰς δεξιὸν αὐτοῦ, χαὶ καρδία ἄφρο- 
νος εἷς ἀριστερὸν αὐτοῦ. 

8. Καί γε ἐν ὁδῷ ὅταν ἄφρων πορεύηται, χαρδία 
γ τ ὑστερήσει, χαὶ ἃ λογιεῖται πάντα ἀφροσύνη 
ἐστίν. 

4. :Ἐὰν πνεῦμα τοῦ ἐξουσιάζοντος ἀνάδη ἐπὶ σὲ, 
τόπον σοῦ μὴ ἀφῇς, ὅτι ἴαμα χαταπαύσει ἁμαρτίας 
μεγάλας. 

δ. Ἔστι πονηρία ἣν εἶδον ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὡς ἀχού- 
σιον ἐξῆλθεν ἀπὸ προςώπου ἐξουσιάζοντος. 

6. Ἐδόθη ὁ ἄφρων ἐν ὕψεσι μεγάλοις, καὶ πλούσιοι 
ἐν ταπεινῷ χαθήσονται. 

η. Εἶδον δούλους ἐφ᾽ ἵππους, χαὶ ἄρχοντας πορευο- 
μένους ὡς δούλους ἐπὶ τῆς γῆς. 

8. Ὁ ὀρύσσων ἤθε εἰς αὐτὸν ἐμπεσεῖται, χαὶ 
χαθαιροῦντα φραγμὸν δήξεται αὐτὸν ὄφις, 

9. ᾿Ἑξαίρων λίθους διαπονηθήσεται ἐν αὐτοῖς" σχίζων 
ξύλα κινδυνεύσει ἐν αὐτοῖς" 

10. ἐὰν ἐχπέση τὸ σιδήριον, καὶ αὐτὸς πρόςωπον 
ἐτάραξε. Καὶ δυνάμεις δυναμώσει, καὶ περίσσεια τῷ 
ἀνδρὶ οὐ σοφία. 

τι. ᾿Ἐὰν δάχη ὄφις ἐν οὐ ψιθυρισμῷ, χαὶ οὐχ ἔστι 
περίσσεια τῷ ἐπάδοντι. 

15. Λόγοι στόματος σοφοῦ χάρις, καὶ χείλη ἄφρονος 
χαταποντιοῦσιν αὐτόν. 

13. Ἀρχὴ λόγων στόματος αὐτοῦ αὐξόουν; χαὶ 
ἐσχάτη στόματος αὐτοῦ Ἀν λν ε ϑε πονηρὰ, 

14. χαὶ ὃ ἄφρων πληθύνει λόγους. Οὐχ ἔγνω ἄνθρω- 
πος τί τὸ τὰ, χαὶ τί τὸ ἐσόμενον, ὅτι ὀπίσω ἀὐ- 
τοῦ τίς ἀναγγελεῖ αὐτῷ; 

16. Νόχθος τῶν ἀφρόνων καχώσει αὐτοὺς, ὃς οὐχ 
ἔγνω τοῦ πορευθῆναι εἰς πόλιν. 

16. Οὐαί σοι, πόλις, ἧς ὁ βασιλεύς σθυ νεώτερος, 
χαὶ οἱ ἄρχοντές σου πρωΐ ἐσθίουσιν. 
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12. Ουΐά οἰΐδπιὶ προϑεὶϊ ΠοπιΟ ἰδπηρυ8 βυπη), φυδϑὲ ρίβοοϑ 
αυΐ ἰδηθηΐαγ ἰῃ τοί 0 }}0 πιᾶϊο, οἱ δίουΐ γοϊμογθβ Ζιδ οᾶ- 
Ρἰαμίαγ η Ιάηαθο. δου! 6 ΠΠδαυθδηίαγ ΕΠ} Ὠομηἱηΐς ἰῃ ἴδῃ- 
ΡΟΓΘ Π18]0, ουπὶ ΟΘΟἰἀοΓΙΐ 8ῈΠΡ6Γ 'ρ5908 80 {0.. 

13, ἘΠΙΔπ) πος Υἱάϊΐ, ϑδρίθη(ἷδπι δι Ὁ 8016, δὲ τῃᾶρηδ οϑὶ 
δα Π16. 

14. Οἰν 88 ρᾶγνὰ οἱ Υἱγὶ ρδυοὶ ἰῃ θᾶ, οἱ Ὑϑηϊ ΒΌΡΟΥ Θ8ΠῚ 
ΙῸΧ πηδζηυ8 οἱ οἰγουμμάσαϊ! ὁ, οἱ δράϊβοανίί δάνογβιβ 
θδίη ἄρϑογοβ Γ)ΔΡΊΟΒ. 

16. Εἴ ἰηνδηΐϊ ἰῃ δἃ Υἱγιπι ὈΔΌΡΘΓΘΠ) βαρ οηΐοπι, οἱ 98]- 

ψαΥΪί ἢἰς οἰν (ἴθι ἴῃ βδρί θη 8118, οἱ ΒΟΠ)Ο Ὡοἢ τοοογάδίυϑ ΄ 
6δὲ Υἱγὶ ῥρδαυρογὶβ 1108. 

10. Εἰ ἀϊχὶ ὁρο : Βοῃᾶ βδρ θη ΒΌΡΟΥ ρμοϊδη(ίδηι : οἱ 
δαρίθηἃ ρϑιρογίϑ ὑγῸ ΠΙΒΙΪο [Δ 18, οἱ γογθδ δ᾽ 18 πο 
Θχδυάϊιδ. 

17. ὙογΡα βαρ θηίυμι ἰη φυΐϊοῖο δυάϊ πα Γ ΒΌΡΟΓ ΟἸΔΠΊΟΓΘΙΣ 
ϑδογυτ αυὶ ροίοϑίδίοπη Ὠαυθηΐ ἴῃ βίυ 1}{1}8. 

18. Βοῃᾶ δδρίοηιῖδ 800 6. γάβἃ Ὀ611}, οἴ ρθοῦδῃ8 απι5 Ρ6Ὶ- 
ἀεὶ Ὀοηϊίδίοηι π}υ] 8 Π). 

ΟΑΡΌΤ Χ. 

1. υβοβ πιογίθηϊ68 ρυϊ(γοίδοϊαηϊ οοΙῃροβί(οΠο πὶ οἱοὶ 
διιδν ἴδι18. Ργοιοβυπὶ ῥϑυϊυϊαπι 58 ρ 6 ἢ 85. δυροῦ βογίδπι. 
ἰηδ ρί η 185 πιᾶσπᾶπη. ; 

2. ΟἿΓ βδρί [18 ἰῃ ἀθχίγο 6)}08, οἱ ΟΟΥΓ δίυ{ἰ ἰῃ δἰ ηἰβῖγο. 
6}08. 

3. Ἐπίδπι ἰῃ Υἱᾶ ουπὶ βίυ] 08 διηθυϊαῖ, οοὐ α)ὰ8 ἀοἤαϊοῖ, 
οἱ φυῷ οὐφὶ (Δ ὶῖ οπχπΐᾶ 5.0} {18 ϑυηί. 

ή, δὶ βρί γἰΐυ8 ρο(οβίδίοπι) μϑΌ6η 118 ἀβοθηάογ Βυροῦ ἴδ, 
Ἰοσυπι ἰυυπι η6 ἀϊηη)ϑογίβ, φυΐᾷ 5Δη 88 γοαυίΐίοϑοογα ἰδοίεί 

Ροοσδίδ τρᾶϑηδ. 
δ. Ἐδὶ τηδίυμῃ αυοὰ Υἱᾶϊ 80} 8016, φυιδδὶ, ΠΟ Βροηϊδῃθυ 

ΟΧΙΥ ἃ (δοίς ροίοϑἰδίομῃη Πα ρδηί 8. 
δ. Ὠδῖυβ οδὲ βἰυ 8 ἱῃ δου ἐμ} 8} 08 τηδσηΐ8., οἱ αἰν 68 

ἴῃ ἢ Π}}} βοαδΡυηίῖ. 

7. Ὑιάϊ βόγῦοβ ἰῃ δαυβ, οἱ ὈγΠοῖρ68 δηλ θυϊδηΐο5 χυδδὶ 
ΒΟΙΥ͂ΟΒ ΒΌΡΘΓ ἰΟΙΓΔΠ,. 

8. Ουἱ [υἀϊὶ ἰογοδπι, ἰῃ ἰρβϑᾶπι ἱποίἀοί, οἱ φυὶ ἀϊδαὶραϊ 
ΒΟΡΘηλ τηογἀοὈ11 ουΠ ΒΟΓΡΘΏΒ. 

9. Ουἱ βυδίτγαι! Ἰαρίἀ65 ἀο!ο ῖξ ἴῃ οἶδ : βοϊμβάθῃβ ᾿ἰρῃδ 
ΡοΓ ἰδ ίυγ ἴῃ οἱϑ : 

10. δἰ δχοίἀογίϊ ἔδγτυπι, οἱ ἰρ80 (δοίθῃι ἰυγθαγὶϊ. ΕΠ [0 Γ- 
Εζυάίηθ5 οοπίοσγίδίξ, οἱ ἀυηάδηἃ Υἱγὸ ἤθη βδρίθη[ϊἃ. 

11. δἰ τῃοιῃογουὶϊ ΒΟΓΡΘῺΒ ἰῇ ΠΟῚ 5180Γ7Ὸ, οἱ ΠΟῺ 68 
ΔΡ] 5 ἰποδηίδηϊὶ. 

12. ὙοΓΡᾶ ογὶβ βαρ θη! σγαῖία, οἱ ἰδ ῖ8 ̓ μδἰ ρἰθη}8 ἀρ ]υ- 
τἰρηΐ ουηι. . 

18. Ιηἰῖαπι νογδογαηι ο᾽υ8 ἰδ ἰδῆ, οἱ ΠΟΥ δδίμηυ τα 
ΟΥβ. 6}..8 οἰγου }} (10 ραβδί γᾶ. 

14. οἷ βία! 8 πιὰ  ἰρ! οδὶ γόγρα. Ἱκπογαὶ μοπιο χυίὰ εἰΐ 
χυοὰ (Δοίυπι οϑΐ, οἱ αυϊὰ φυοᾶ ἐυπιυγὰπὶ 68|, φυοὰ μοδί ΘΠ) 

4018 Δηηυπι 81 οἱ} 
15. 1[,δῦογ βίυ!ογυμ αἴίχοϊ 608, ΄υΐ ποϑοὶὶ ἱγὸ ἴῃ εἰν (8 

ἰδ). 

16. γα ΕὈ, οἰν 88, οὐ7ι.8 τὸχ ἴαυϑ ᾿υρίοτγ, οἱ ῥγίηοὶρ68, 
τυἱ πιᾶῃμο οογηθάυηί. 
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47. Ὃς δίδωσι πτωχοῖς, οὐχ ἐνδεηθήσεται" ὃς δὲ 
ἀποστρέφει τὸν ὀφθαλμὸν αὐτοῦ, ἐν πολλῇ ἀπορίᾳ 
ἔσται. 

28. Ἐν τόποις ἀσεδῶν στένουσι δίχαιοι, ἐν δὲ τῇ 
ἐχείγων ἀπωλείᾳ πληθυνθήσονται δίχαιοι. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΚΘ΄. 

Ι. Κρείσσων ἀνὴρ ἐλέγχων ἀνδρὸς σχληροτραχήλου, 
ἐξαπίνης γὰρ φλεγομένου αὐτοῦ οὐχ ἔστιν ἴαεις. 

4. ᾿Εγχωμιαζομένων δικαίων εὐφρανθήσονται λαοὶ, 
ἀρχόντων δὲ ἀσεδῶν στένουσιν ἄνδρες. 

8. ᾿Ανδρὸς φιλοῦντος σοφίαν εὐφραίνεται πατὴρ αὐ- 
τοῦ, ὃς δὲ ποιμαίνει πόρνας ἀπολεῖ πλοῦτον. 

4. Βασιλεὺς δίκαιος ἀνίστησι χώραν, ἀνὴρ δὲ πα- 
᾿ράνομος χκατασχάπτει. : 

δ. Ὅς παρασχευάζεται ἐπὶ πρόςωπον τοῦ ἑαυτοῦ 
φίλου δίκτυον, περιδάλλει αὐτὸ τοῖς ἑαυτοῦ ποσίν. 

6. Ἁμαρτάνοντι ἀνδρὶ μεγάλη παγὶς, δίκαιος δὲ 
ἐν χαρᾷ καὶ ἐν εὐφροσύνη ἔσται. 

η. ᾿Επίσταται δίχαιος χρίνειν πενιχροῖς, ὃ δὲ ἀσε- 
δὴς οὐ νοεῖ γνῶσιν, καὶ πτωχῷ οὐχ ὕπαρχει νοῦς ἐπι- 
ὦμων. 
8. Ἄνδρες ἄνομοι ἐξέκαυσαν πόλιν, σοφοὶ δὲ ἀπέ- 

στρεψαν ὀργήν. 
9. Ἀνὴρ σοφὸς χρινεῖ ἔθνη, ἀνὴρ δὲ φαῦλος ὀργι- 

ζόμενος χαταγελᾶται χαὶ οὐ χαταπτήσσει, 
10. Ἄνδρες αἱμάτων μέτοχοι μισοῦσιν ὅσιον, οἵ δὲ 

εὐθεῖς ἐχζητήσουσι ψυχὴν αὐτοῦ. 
τι. Ὅλον τὸν θυμὸν αὐτοῦ ἐχφέρει ἄφρων, σοφὸς δὲ 

ταμιεύεται χατὰ μέρος. ἱ 
1). Βασιλέως ὑπαχούοντος λόγον ἄδιχον, πάντες οἵ 

ὑπ᾽ αὐτὸν παράνομοι. 
13. Δανειστοῦ χαὶ χρεωφειλέτου ἀλλήλοις συνελ- 

θόντων, ἐπισχοπὴν ἀμφοτέρων ποιεῖται ὃ Κύριος. 
14. Βασιλέως ἐν ἀληθεία χρίνοντος πτωχοὺς, ὃ θρόνος 

αὐτοῦ εἰς μαρτύριον χατασταθήσεται. 
15. Πληγαὶ καὶ ἔλεγχοι διδόασι σοφίαν, παῖς δὲ 

πλανώμενος αἰσχύνει γονεῖς αὐτοῦ͵ 

16. Πολλῶν ὄντων ἀσεδῶνπολλαὶ γίνονται ἁμαρτίαι, 
οἱ δὲ δίκαιοι ἐχείνων πιπτόντων χατάφοθοι γίνονται" 

17). Παίδευε υἱόν σου καὶ ἀναπαύσει σε, καὶ δώσει 
χόσμον τῇ ψυχῇ σου. 

16. Οὐ μὴ ὑπάρξη ἐξηγητὴς ἔθνει παρανόμῳ, ὃ δὲ 
φυλάσσων τὸν νόμον μαχαριστός. 

19. Λόγοις οὐ παιδευθήσεται οἰχέτης σχληρός" ἐὰν 
γὰρ καὶ νοήσῃ, ἀλλ᾽ οὐχ ὑπαχούσεται. 

20. ᾿Εὰν ἴδης ἄνδρα ταχὺν ἐν λόγοις, γίνωσκε ὅτι 
ἐλπίδα ἔχει μᾶλλον ὃ ἄφρων αὐτοῦ. 

21. Ὃς χατασπαταλᾷ ἐχ παιδὸς οἰκέτης ἔσται, ἔσ- 
χατον δὲ ὀδυνηθήσεται ἐφ᾽ ἑαυτῷ. ᾿ 

42. Ἀνὴρ θυμώδης ἐγείρει νεῖχος, ἀνὴρ δὲ ὀργίλος 
ἐξώρυξεν ἁμαρτίαν. 

43. “Ὑόρις ἄνδρα ταπεινοῖ, τοὺς δὲ ταπεινόφρονας 
ἐρείδει δόξη Κύριος, 

44. Ὃς μερίζεται χλέπτη μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν’ 
ἐὰν δὲ ὅρχου προτεθέντος ἀχούσαντες μὴ ἀναγγείλωσι, 

46. φοδηθέντες χαὶ αἰσχυνθέντες ἀνθρώπους ὕπε- 
σχελίσθησαν, ὃ δὲ πεποιθὼς ἐπὶ Κυρίῳ εὐφρανθήσεται. 

ΠΑΡΟΊΜΙΑΙ. Κεφ. ΚΘ'. 

27. Ουἱ ἀδὶ ραυρογίθιιβ, ἤθη Ἄροῦὶξ : 4] δυΐοπι ἀνοσγίὶ 
οὐὐλυηι δ} ἰῃ πη} 8 ροηυτγίδ οπϊ. 

28. Ιῃ Ἰοοἱδ ἱπιρίοσιπι ροπσηὶ ᾿αδιϊ:, ἰὼ ἐΠ]Πογιμι δυΐδη) 
Ροσαϊ ἰοθα δραηάδθαηίῖ ᾿υδβῖ!. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΙΧ. 

1. ΜοΙΐογ Υἱγ ογγοριϊουυπι ΥἿγΟ ἀιγᾶ οογυ οὶ, γορδηῖα 
ΘὨΪπΠ) δγάδηΐο 60 ποὴ δϑί ῃηϑάοἶδ. 

2. θυμπὴ ἰδυάδηΐυν ᾿υ8{ἱ Ἰαἰδυπίυγ ρορυ]!, ἐπηρογδηί δι 
δυΐδηι ἰπιρὶ 8 σοιηυηΐ Υἱγὶ. 

3. Υἱγί δηιδη 8 βαρ η ἰδη} ᾿ἰδοϊδίαΓ ρα ου8, χυΐ δυΐοτη 
Ρδϑοὶ  τηογοί γί οο5 ἀἰθϑρεγάοὶ ἀἰγ 88. 

4, Βοχ )υδίυβ ογὶρ ! γορίοπϑηι, Υἱγ δυΐδηη ἰηίφαυβ ἀσδίγυί!. 

δ. Ουΐ ργεοραγαὶ δὰ (δοίθπι βιιὶ δηὶοὶ γοίθ, Πα οἰγουπι- 
ἀδῖ βιι ΐβ ροα!θι3. 

8. Ῥεοοδῃὶ Υἱγὸ τηᾶϑηι8 ἰδ θυ8, ἰδία δυΐδῃ ἰῃ ραυ- 
ἀἶο οἱ ἰη δ {18 δὶς. 

7. ΝοΥϊϊξ ᾿υδίυ ἰυἀΐϊοδτα ρδυρογίθυ.β, ἱπιρὶα8 δυΐδθῃι ποῺ 
οορ [δὶ βοϊθηϊδπι, 6ἱ ἱπορὶ ἤοῃ ἰμοβὲ Πγ6 8 σΟσῃΟϑΟ6Ώ8. 

8. ΥἹγί ἱπίᾳυϊ ὀχυδϑογαηὶ εἰν ϊδίδη), βαρίοηΐοϑ δυΐθηι 
Δυογογυηΐ ἰγᾶηη. 

9. ΥἹΓ βδρίθηβ ᾿υὰϊοδοῖξ ροιΐαβ, Υἱγ δυΐδη ποαιᾶπ 50 0- 
ΟΘΏΒ6Ώ5 ἀογίἀοἴν οἱ ποη ἰογτγοί. 

10. ΥἹἱτὶ βδηραυΐπιπη ραΓ ΪΟΙρ65 οὐΐο πΔΌΘηϊ βαποΐαπι, τϑοιὶ 
δυΐδηι Ἔχαυΐγοηΐ δηϊπγδη) 6018. 

11. Τοίδπι ἰγδη δβιιδη) ργοίογί ἰῃδίρίθηβ, βδρίθῃβ δυΐδῃ) 
ἀἰδρδηβδί ρ6Γ ρδγίδῃ. 

12. Ἀδξθ οχδυάϊθη!θ γϑγθιπι ἱπ᾽ δ. Π), ΟΠπηδ8 αυΐ 308 
60 ἰηϊχυί. 

14. Ἑαπογδίογθ οἱ ἀθοίϊογα ἰηυ θη, ΘΟμου ΓΟ ΠΕ θ8, νἱ- 
βἰἰδιἰομθπι υἱγίυϑαυθ ἴΔοὶ᾽ Πομηίηι8. 

14, Βορὶβ ἰῃ νοῦ ῖθ ἰδ (18 ρδύρογοβ, 8668 6}08 ἰῃ 
εδιϊπηοηΐιπὶ οοπδι  υδἴυΓ. 

15. ῬΊαρεβ οἵ οογγορίίοῃθϑ ἀδηὶ 88 ρ θη (ἰΔπ|, ρθογ διιίθιη 
ΟΥΤΔΠ5 σοηΐπαάϊϊ ρδΓοηίο8 5003. 

16. Οὐυμπὶ π0} 1 δυπηὶ ἱπιηρὶϊ τυ }8 ἤυηΐ ροοσδίδ, ἰα51] δι- 
ἴθι {1118 οδα θη δι8 (ἰπιϊὰϊ υηῖ. ᾿ 

17. Ἐτγυὰὶ Ε]ίυπ ἰυσπι οἱ γοχυΐδπι ἀδθὶϊ {ἰὲ, οἱ ἀδΐ οΓ- 
Ὠδίυπη) δΔη πη) ἰυ85. 

18. Νοη ογδ δηδγγδίογ βοηϊὶ ἰπίχυϑο, ουδίοαϊοη8 δυίοιη 
Ἰοζοῖη ᾿θδ[155ἰΠ|018. 

19. Ὑογθΐδ ποη γι άἰοῖι (Δπλυ}05 ἀσγυϑ: ἢδηιϊ οἰϑὶ ἱπίοὶ- 
Ιοχογὶΐ, δοα βοὴ οὐδαϊοῖ. 

40. δὶ υἱάθβϑ υἱγιιτ Ὑϑ]οσθῖ ἰῇ ὙΘΓΌΪ8, ΟΟΞΠΟΘ06 α4υἱᾶ 
Βραμῃ δοὶ πηΔρ᾽5 ᾿Π5᾽ ρ΄ 68 60. 

41. Οὐ! ἀε]]οἰαῃΓ ἃ ρυθτο ἴδηι 5 ΟΥ δ, ΠΟΥ 5581Π16 δυο πὶ 
ἀο οἴ 50ΡῸΓ 56. 

42. ᾽ν ἱπάϊρμαδυηάυβ βυβοϊ(δὲ οφηϊοηἰοηδηι, αἱ ΥἹΓ ἰγᾶ- 
ουπάυ5 οἤοαϊ(, μοοοδίι). 

43. Οοπίυμλο!ϊα γίγυπη 1181, Ὠυ πα ΠΟΥ δυΐοπ) 86ῃ- 
ιἰοηί65 ἤγπηδὶ ρογία ᾿οπιίηυβ. 

44, Ουἱ ραγεἰραὶ αγὶ οὐϊί βυδπι δηϊπηᾶπι : βὶ δυΐδῃι υ- 
γαπιδηΐυπ ργοροβίππι δυὰ!οηΐθ8 ὨΟἢ δηηιηςδνογίηίΐ, 

45. {ἱπιοηΐοα οἕ γονογὶ Ὠογ 68 δυΡρρ ΙΔ ί δῖ δυμῖ: ααυὶ 
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Ἀσέδεια ἀνδρὶ δίδωσι σφάλμα, ὃς δὲ πέποιθεν ἐπὶ τῷ 

Δεσπότη σωθήσεται. 
46. Πολλοὶ θεραπεύουσι πρόςωπα ἡγουμένων, παρὰ 

δὲ Κυρίου γίνεται τὸ δίκαιον ἀνδρί. 
41. Βδέλυγμα δίκαιος ἀνὴρ ἀνδρὶ ἀδίχῳ, βδέλυγμα 

δὲ ἀνόμῳ κατευθύνουσα ὁδός. ᾿ 
(γι. ΧΧΧΙ, ἐν Τυναῖχα ἀνδρείαν τίς εὑρήσει; 

'Γιμιωτέρα δέἐστιλίθων πολυτελῶν ἢ τοιαύτη. 
11. Θαρσεῖ ἐπ᾽ αὐτῇ ἡ χαρδία τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς᾽ 

ἣ τοιαύτη, καλῶν σχύλων οὐχ ἀπορήσει. 
(ἡ) 15. Ἐνεργεῖ γὰρ τῷ ἀνδρὶ εἰς ἀγαθὰ πάντα τὸν 

ίον, 
13. μηρυομένη ἔρια χαὶ λίνον ἐποίησεν εὔχρηστον 

ταῖς χερσὶν αὐτῆς. 
ι(. Ἐγένετο ὡςεὶ ναῦς ἐμπορευομένη μακρόθεν, 

συνάγει δὲ αὕτη τὸν βίον. 
ι6. Καὶ ἀνίσταται ἐχ νυχτῶν, καὶ ἔδωχε βρώματα 

τῷ οἴχῳ, καὶ ἔργα ταῖς θεραπαίναις. 
ι6. Θεωρήσασα γεώργιον ἐπρίατο, ἀπὸ δὲ χαρπῶν 

χειρῶν αὐτῆς χατεφύτευσε χτῆμα. 

17. Ἀναζωσαμένη ἰσχυρῶς τὴν ὀσφῦν αὐτῆς ἤρεισε 

τοὺς βραχίονας αὐτῆς εἰς νον: 
18. Καὶ ἐγεύσατο ὅτι καλόν ἐστι τὸ ἐργάζεσθαι, καὶ 

οὖχ ἀποσδέννυται ὃ λύχνος αὐτῆς ὅλην τὴν νύχτα. 
19. Τοὺς πήχεις αὐτῆς ἐχτείνει ἐπὶ τὰ συμφέροντα, 

τὰς δὲ χεῖρας αὐτῆς ἐρείδει εἰς ἄτραχτον. 
80. Χεῖρας δὲ αὐτῆς διήνοιξε πένητι χαρπὸν δὲ 

ἐξέτεινε πτωχῷ. 
“1. Οὐ φροντίζει τῶν ἐν οἴχῳ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς ὅταν που 

«ρονίζη, πάντες γὰρ οἱ παρ᾽ αὐτῆς ἐνδεδυμένοι εἰσί. 
42. Δισσὰς χλαίνας ἐποίησε τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς, ἐκ δὲ 

βύσσου χαὶ πορφύρας ἑαυτῇ ἐνδύματα. 
“8. Περίόλεπτος δὲ γίνεται ὃ ἀνὴρ αὐτῆς ἐν πύλαις, 

ἡνίκα ἂν χαθίσῃ ἐν συνεδρίῳ μετὰ τῶν γερόντων χατοί- 
χων τῆς γῆς. ; 

24. Σινδόνας ἐποίησε χαὶ ἀπέδοτο περιζώματα τοῖς 

Χαναναίοις. Στόμα αὐτῆς διήνοιξε προςεχόντως χαὶ 
ἐννόμως, καὶ τάξιν ἐστείλατο τῇ γλώσσῃ αὐτῆς. 

25. Ἰσχὺν καὶ εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο, καὶ εὐφράνθη 
ἐν ἡμέραις ἐσχάταις. (““) 

(4) 57. Στεγναὶ διατριδαὶ οἴκων αὐτῆς, σῖτα δὲ 
ὀχνηρὰ οὐχ ἔφαγε. 

(Ὁ) 26. Τὸ στόμα δὲ ἀνοίγει σοφῶς χαὶ νομοθέσμως, 
48. ἡ δὲ ἐλεημοσύνη αὐτῆς ἀνέστησε τὰ τέχνα αὐτῆς 

καὶ ἐπλούτησαν, καὶ ὃ ἀνὴρ αὐτῆς ἤνεσεν αὐτήν. 
49. Πολλαὶ θυγατέρες ΘΊΒΔῊΣς πλοῦτον, πολλαὶ 

ἐποίησαν δύναμιν σὺ δὲ ὑπέρχεισαι, ὑπερῇρας πάσας. 
80. Ψ᾿ευδεῖς ἀρέσχειαι, καὶ μάταιον κάλλος γυναι- 

χός" γυνὴ γὰρ συνετὴ εὐλογεῖται, φόδον δὲ Κυρίου 
αὔτη αἰνείτω. 

81. Δότε αὐτῇ ἀπὸ χαρπῶν χειλέων αὐτῆς, καὶ 
αἰνείσθω ἐν πύλαις ὃ ἀνὴρ αὐτῆς. 

(ὅ) 11. Ἐνεργεῖ γὰρ τῷ ἀνδρὶ ἀγαθὸν, καὶ οὐ καχὸν πάντα 
τὸν βίον. (Αἰ6χ.) 

(65) 26. Στόμα αὑτῆς διήνοιξεν προσηκόντως καὶ ἐννόμως, 
καὶ τάξιν ἐστείλατο τῇ γλώσσῃ αὑτῆς. (Αἰ62. 
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δυΐοῃῃμ σοπῆαϊξ ἰπ οηίπο ᾿ς Δ ϊαγ. [πηρίοἴ85 Υἷγὸ ἀδὶ ργο- 
Ἰαρδίοησῃι, χαὶ δυΐοαι οοπβάϊῥ, ᾿ῃ Πογηΐῃο 5 δἰ Γι Γ. 

46. Μυιὶ οοἸυηΐ ἰδοίο68 ἀπουπι, ἃ οιμηΐηο δυΐδηι δἰ }1- 
δῖ πι Υἷγο. ᾿ 

47. ΑΒογαϊηδί10 808 Υἱν νῖγο ἰη]υϑῖο,, ΔΡΟΠΪ ΠΔ[10 δ 10 πὶ 
ἵἰπίχυο γοοῖθ ρογρθηϑ8 Υἱὰ. 

(γμίφ. ΧΧΧΙ, 10.) Μυϊίογοπι (ογίθπ) αἰιῖ8 ἰηνοηϊοῖ" ῬΓΘ- 

(ἰοδίοῦ δυΐοδῃι 6δὶ Ἰδρίἀἰδυδ ργοῖϊοϑὶβ φας 1818 δῖ. 
11. Οοηδάϊϊῥ, δυρογ θᾶἂπι ΟΟΥ Υἱγὶ 6}0.8 : φυδ (8115 6δΐ ρὺ]- 

οὔ ΓΒ 5Ρ0}1}15 πο δροὈΪί. 

12. Ορογϑίωυγ δηΐμα Υυἱγοὸ δὰ θοηᾶ Οπηηΐ Υἱΐδ, 

13. Β]Δη5 1888 οἱ ᾿ἰπυμη ἴροϊξ αποὰ α{1}6 ὁδὶ Τηδη 8 Βυΐ8. 

14, Ἑδοΐδ οδὲ ἰδιηχυδηι ὨΔΥΪ8 τηογοϑίυγαπι ἜΧΘΓΟΘῺβ ἀθ 
Ἰοῆρα, οσησγορδί δυΐοδιι Πδοο Υἱίδηι. 

15. Εἰ βυτγοχὶ! ἀ6 ποοίίθυ8, οἱ ἀραὶ 68043 ἀοτῃι, οἵ Ορογᾶ 
8Π01}118. 

16. σοηβίάογδη8 ἄσγιπὶ οὶ, οἱ ἀθ ἔγιοί 5 Τηδηυθηι 
βϑἀγ πὶ Ρἰδηίδυ ἡ Ροϑβθ δἰ ΘΙ. 

17. Ῥγφοίηοίδ (ογΠ 6 ᾿σϊθυμ δυυ) ἢγιηδυὶ Ὀγδοηὐδ 

8.8 δὰ Ορυ8. 
18. Εἰ συδίαν!! 4υΐα Ὀοπυπι 658 Ορογαγὶ, οἱ ἤθη ὀχβίϊῃ- 

δυϊίυγ Ἰμοογηδ 6}115 ἰοἰάπὶ ΠΟΟίρθ ἢ). 
19. Ουδὶϊοβ δυο8 αχιοπαϊ! δά 0118, οἱ Ἰηδπ8 8088 ἤγηηδί 

δὰ [χ811η}. 
40. Μδηυ8 δυΐδη) 81.848 Δροτυϊ ραυρογὶ, οἵ ραϊπλᾶμη ὁχ- 

τοηαϊι ἱπορὶ. : 

21. ΝΟΥ οϑἱ 30] }1οἰἴ.5 ἀδ 18 αιδ8 ἴῃ ἀοπηο ΥἹν οὐ βίου δὶ 
τηογϑίυβ ποῦ, ΟΠ 6 8 Θηΐμ 41} 8ἃ}}0 68 ἰηάιὶ βυπῖ. 

22. ὈὨυρ!ίοο8β γοϑῖθβ ἔδοϊξ Υἱγὸ 800, ἀθ Ὀγ880 δυΐδθῃ οἵ 
ΡΌΓΡΡυΓᾶ 5:0 ἰηἀυπηοηίδ. 

43. σοηϑρίουυβ δυΐοῃῃ ἢϊ Υἱν ο᾽υ8 ἰη ρογί!5, χυδηδοουπι 
406 8οᾷογί ἴῃ ΘΟη56550} ΟΠὶ 86 ηΐθ.8 Δ ἰδίου 0.8 ἰθιτῶ. 

44. ϑἰπάομδβ ἴθοὶϊς οἱ υϑηάϊϊ οἰησι!α ΟἸδηδηδοῖβ. ΟΒ 

δ ἢ ἀρογυΐὶ αἰϊοηΐα οἱ Ἰορι(πγ6, οἱ ογαάϊῃθη) ροδβυ ὲ ̓ἰηξσυιδ8 

802. 
45. Ἑογιυάἀΐποη οἱ ἀροογαα ἰηάυϊ!, οἱ ἰφἰαίδ 651 ἴῃ ἀϊ6- 

0.5 ΠΟΥ 581 Π}18. 
47. Οοποιγοίδο πιδηβίοῃ 8 ἀοΟΓΌΠπὶ 6708, οἶθο8 δυΐοτη 

Ῥίξτοβ ἤθη τηδηἀυοαγν ϊ.. 

46. Οϑ δυΐεπι Δρογὶξ βαρίθπιογ οἱ ὁοησγυθηίογ ἰορίδυ8, 
48. οἰδοιιοβυηᾶ δυΐοπι 6}085 δυδοίίαΥ]! {105 ο)υδ οἱ αἀΠ81] 

βυηϊ, οἱ Υἱγ 6}115 ἰδυάανὶ δα. 

49. Μυ!α ἢ155 δοχυϊδίογυηὶ αἰγ 858, τυ} 185 ἰδοθευπὶ 
ψἰγίαΐοι : ἴι δυΐδηη ΘΠ 68, Βυρογ ΓΟ 588 65 ὉΠ Ι νΟΓ888. 

30. ἘΔ|1]668 φτγαϊί8, οἱ νδηᾶ ρυ!οὨγ 010 πιο γ 8 : τηὰ- 
Ἰίοσ δηΐπι ἰη 6] σοὴβ Ὀοποάϊοοίυγ, {Πππογοπὶ δυΐδηι Βορηΐηὶ 

ἰδίδ ἰδυάοί. 
41. δαῖο οἱ ἀδ ἡγπιοιθυδ ἰδ ϊογαπὶ ο᾽.8, οἱ ἰδυάείυγ ἰῃ 

ΡΟ Ϊβ Υἱγ 6}. . 

12. Ορογαίυν δηΐπὶ γεγο ὈοΟηθπι, οἱ Ὠ0Ὼ πηδ]0 πὶ ΟΠ Ϊ 

Υἱίδ. 
46. Ο5 δυυπιὶ Δρογα δ ἀδοδηίες οἱ Ἰερ ἰἰπηο., οἱ ογάΐθμι οοη- 

εἰϊϊα! ὁ ἰηρσυξ δυς. 

»--------ὦὦ»....ὔ ὕὗῪ}:ἦγτὔῖὺπππσσπα» Ὁ ἀππὔππ.-------ς-ςςςς-ς-- .-.οἍ 
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ἘΕἘΚΚΛΗΣΙΑΣΊΗΣ. 
----“» 0090 «------ 

ΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ Α΄. 

ι. Ῥήματα Ἐχχλησιαστοῦ υἱοῦ Δαυὶδ βασιλέως 
Ἰσραὴλ ἐν Ἱερουσαλήμ. 

.. Ματαιότης ματαιοτήτων, εἶπεν ὁ Ἐχχλησιαστὴς, 
ματαιότης ματαιοτήτων, τὰ πάντα ματαιότης. 

8. Τίς περίσσεια τῷ ἀνθρώπῳ ἐν παντὶ μόχθῳ αὐ- 
τοῦ ᾧ μοχθεῖ ὑπὸ τὸν ἥλιον; 

4. Γενεὰ πορεύεται χαὶ γενεὰ ἔρχεται, καὶ ἣ γῇ εἰς 
τὸν αἰῶνα ἕστηχε. 

5. Καὶ ἀνατέλλει δ ἥλιος χαὶ δύνει ὃ ἥλιος, καὶ εἰς 
τὸν τόπον αὐτοῦ ἕλχει" αὐτὸς ἀνατέλλων ἐχεῖ 

8. πορεύεται πρὸς νότον καὶ χυχλοῖ πρὸς βοῤῥᾶν" χυ- 
χλοῖ χυχλῶν, πορεύεται τὸ πνεῦμα, καὶ ἐπὶ κύχλους 
αὐτοῦ ἐπιστρέφει τὸ πνεῦμα. 

η. Πάντες οἵ χείμαῤῥδοι πορεύονται εἰς τὴν θάλασ- ] 
σαν, χαὶ ἣ θάλασσα οὐχ ἔστιν ἐμπιμπλαμένη εἰς τὸν 
τύπον οὗ οἱ χείμαῤῥοι πορεύονται, ἐχεῖ αὐτοὶ ἐπιστρέ- 
φουσι τοῦ πορευθῆναι. 

8. Πάντες οἵ λόγοι ἔγχοποι, οὐ δυνήσεται ἀνὴρ τοῦ 
λαλεῖν, καὶ οὐ πλησθήσεται ὀφθαλμὸς τοῦ δρᾶν, καὶ οὐ 
πληρωθήσεται οὕς ἀπὸ ἀκροάσεως. 

9. Τί τὸ γεγονός; αὐτὸ τὸ γενησόμενον. Καὶ τί τὸ 
πεποιημένον; αὐτὸ τὸ ποιηθησόμενον. 

10. Καὶ οὖχ ἔστι πᾶν πρόςφατον ὑπὸ τὸν ἥλιον. Ὃς 
λαλήσει χαὶ ἐρεῖ. Ἴδε, τοῦτο χαινόν ἐστιν, ἤδη γέγονεν 
ἐν τοῖς αἰῶσι τοῖς γενομένοις ἀπὸ ἔμπροσθεν ἡμῶν. 

τ. Οὐχ ἔστι μνήμη τοῖς πρώτοις, καί γε τοῖς ἐσχά- 
τοῖς γενομένοις οὐκ ἔσται αὐτῶν μνήμη μετὰ τῶν 
γενησομένων εἷς τὴν ἐσχάτην. 

ι. Ἐγὼ ὈἘχχλησιαστὴς ἐγενόμην βασιλεὺς ἐπὶ 
Ἰσραὴλ ἐν Ἱερουσαλὴμ, 

13. χαὶ ἔδωχα τὴν χαρδίαν μου τοῦ ἐχζητῆσαι χαὶ 
τοῦ χατασχέψασθαι ἐν τῇ σοφίᾳ περὶ πάντων τῶν γινο- 
μένων ὑπὸ τὸν οὐρανὸν, ὅτι περισπασμὸν πονηρὸν ἔδω- 
χεν ὃ Θεὸς τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τοῦ περισπᾶσθαι 
ἐν αὐτῷ. 

14. Εἶδον σύμπαντα τὰ ποιήματα τὰ πεποιημένα 
πὸ τὸν ἥλιον, χαὶ ἰδοὺ τὰ πάντα ματαιότης καὶ προαί- 
ρεσις πνεύματος. ͵ 

16. Διεστραμμένον οὗ δυνήσεται ἐπιχοσμηθῆναι, καὶ 
ὑστέρημα οὐ δυνήσεται ἀριθμηθῆναι. 

16. ᾿Ἐλάλησα ἐγὼ ἐν χαρδία μου, τῷ λέγειν’ Ἰδοὺ 
ἐγὼ ἐμεγαλύνθην χαὶ προςέθηχα σοφίαν ἐπὶ πᾶσιν οἵ 
ἐγένοντο ἔμπροσθέν μου ἐν “Ἱερουσαλήμ. Καὶ ἔδωχα 
καρδίαν μου τοῦ γνῶναι σοφίαν χαὶ γνῶσιν. 

17. Καὶ χαρδία μου εἶδε πολλὰ, σοφίαν καὶ γνῶσιν, 
παραθολὰς χαὶ ἐπιστήμην ἔγνων ἐγὼ ὅτι χαί γε τοῦτό 
ἐστι προαίρεσις πνεύματος. 

18. Ὅτι ἐν πλήθει σοφίας -πλῆθος γνώσεως, καὶ ὃ 
προςτιθεὶς γνῶσιν προςθήσει ἄλγημα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. 

ι. Εἶπον ἐγὼ ἐν καρδία μου Δεῦρο δὴ, πειράσω 
σε ἐν εὐφροσύνῃ, καὶ ἴδε ἐν ἀγαθῷ καὶ ἰδοὺ καί γε 
τοῦτο ματαιότης. 

ἘΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ. Κεφ. Β΄. 

ΒΟΓΘΙΒΘΙΑΘΤ΄Τ Ε5. 

ΟΑΡΌΤ 1. 

Ἱ. Ὑογθα ἘσοΙϊοβίδϑίδ ἢ} αν γορίβ [8γ86] ἰῃ εγυβᾶ- 
Ἰ6πι. ᾿ 

2. Ναὶ 85 γδηϊδίυπι, ἀἰχὶ᾽ Ἐσοϊοδἰδβίθβ, Ὑδη} 83 υδηϊίδ- 
ἴυη}. ΟΠἷ8 γδηϊίδβ. 

8. Ουἱὰ ξυρογοδὲ Ὠοηλίηἱ ἰῃ οπηΐ ἰΔθοΟΓα 8.0 400 ᾿ἰΔθογαὶ 
ΒΌ 8016} 

4, σοηογϑδίῖο νδὰϊὶ οἱ ροηογδιϊο υθηϊῖϊ, οἱ ἰθγγὰ ἰῇ βθρου πη 
δία. 

5. ἘΠ᾿ οΠ αγ 80] οἱ οοοἰάϊὶ 50], οἱ δὰ Ἰοευμη δυυπὶ ἀυοὶϊ : 
ΟΣ ἢ 9 'ρ86 ἰδὲ 

6. νδάϊϊ δὰ δυδβίγυπι οἱ σγτᾶῖ δὰ Δ ΟΠ ΘΠ. : σΥγαί σΎΓΔΗΒ, 
υδάϊξ βρί γί, οἱ ἰῃ οἰγο]05 δυοϑ Γουου ἰἰγ Βρὶ ΓΙ υ8. 

7. ΟὨλη68 ἰογτγοηΐο8 Ὑδάθηΐ ἴῃ ΤηᾶΓΟ, οἱ πιᾶγο ἢθῃ δϑὶ ἰη- 

Ρἰοΐυμῃ : δὰ Ἰοου 400 ἰογγοηΐθ8 ογυηί, ἰΠΠς ἱρβὶ γευογίυη- 
ἴυγ δὰ ουπάιυμ. 

8. ΟΠΊΠΘΒ ΒΟΓΙΠΟΠΘΒ βΓΑΥΘ8, ὨΟῺ ροίδε υΥἱἷγ Ἰοααὶ, οἱ ποη 
Βϑι ἰδ λυ οουΐϊυδ νἱἀρηάο, οἱ οὴ ἱπρ!οὈἱίυΓ δυτὶδ οχ δυάϊίυ. 

9. Ουἰὰ οδβἱ φυοὰ ἔυϊξῦ ἴρϑυπὶ φυοὰ ἑυΐϊυγυπι 651. Εἰ φυϊὰ 
οδῖ φυοά (Δοΐυμῃ 651} ἰρϑυῃι χυοὰ [Δοϊοηά τ 68. 

10. Εἰ ΠΟ 6δῖ ΟΙΠ6 ΓΘΟΘΏΒ δ} 5016. Οιἱ Ἰοφυοίυγ 8ς ἀΪ- 

οοί : Υἱάδ, ἰοῦ πονυμι 681, πη ἔπἰΐ ἴῃ δου 15 48 [ΠοΓυηΐ 
δηΐ6 ΠΟ8. ᾿ 

11. Νοη δϑί τηδπιογίἃ Ὀγίπιὶβ, οἱ χυϊάθπη ΠΟΥ 851Π1}8 συ ἢ] 
λοῖδ (υογίηϊ πο ογξ θογυτ Πηϑπηλογίδ οὑπὶ οἷβ φυὶ (υἰυτγὶ 
διηϊ ἰῃ ΠΟΥΪΒϑἰΠ10. 

12. Επ0Ὸ ἘσοΙα5ἰαβίοϑ ἤχἱ ΓΟΧ ΒΌΡΟΓ 15Γ86] ἴῃ Ζογυβδίθηι, 

13. οἱ ἀοάϊ οογῦ τηϑυ δά ἰηαυϊγοηάυτῃ οἱ οοηϑί ἀογδηυῃ) 
ἴῃ βϑρίθπίία ἀ6 ομηηίθυϑ φυθ ἤυπὶ 8 οὐ]ο,, φυοηίΐδη) ἀΪ5- 
ἰοηιἰοποπὶ πιδίδηι ἀραϊξ Πθυ8 ἢ} 118 Πομαΐηυπι υἱ ἀἰδίαπαδη- 
ἴυγ ἴῃ 68. 

14, Ὑιὰϊ υηΐγογβα ορογὰ 408 λοῖα βυηῖ δ0}} 5016, οἵ Θ006 
ομγηΐᾷ γδηίίδ8 οἵ ργϑϑυτωρίίο ϑρ  γἰἰυ8. 

15. Ῥεγυθγθυμα θη ροίογὶ᾿ δἀογηδγί, οἱ ἱπηπιίηυϊο ποῦ 
Ροϊογίί ηυπηογαγὶ. 

16. Πιοουΐὰβ δυπ) 630 ἰῃ οογὰθ τη60, ἀΐοδθηβ : Εσοδ οϑὸ 
τηδρη βοδβίυ8 δυπὶ) οἱ δι) οἱ βαρ ῃ ἴδ ΒΌΡΟΓ ΟΠΠΠ65 ΄υὶ ἴυ- 

ΘΓαηί δηΐθ τη6 ἰῃ Ζογυβαϊθαι. Εἰ ἀραϊ ΟΟΓ ἴηθυπὶ, υἱ ΠΟ806- 
ΤΟ ϑδρ θη δη οἱ 8016 η {18}. 

17. ΕΛ ΘοΥ τπρουπὶ Υἱάϊῥ τυ}, βαρ Θη[8πὶ οἱ δοϊθηἰπὶ, 
ΡΑΓΔΡΟΪΔ8 οἱ ϑοϊθηςᾶπι : ΟΘὐξηονὶ 650 φυϊ!ᾷ οἱ ἢος 6ϑ, ργβϑυῃ," 
Ρί[ο 80 γι 108. 

18. Ουἱὰ ἰῃ τυ 1Π6 βαρ  Θη Ἶ85 πιὰ ἰυἀο Οζα ἰομί8, 
οἱ φυὶ Δρροῃϊί βοἰθπίΐδπη Δρροηὶϊ ἀο]ογρα. 

ΟΑΡΌΤ Π. 

ΐ. Ὀϊχί ἀρὸ ἴῃ οὐγὰδ π|θὸ : Ὑδηΐ πυπὸ, ἰδηίδθο [6 ἴῃ [δ6- 
(ἰΔ, οἱ υἱάθ ἰῃ θοἕο : οἱ θ0060 Οἰἶδη ἴος γδηΐίδϑ. 



ἘΘΠΟΟΙΙΕΒΙΑΘΤΕΡΘ. Οκν. 1Π. 

ἃ. Τῷ γέλωτι εἶπα περιφορὰν, καὶ τῇ εὐφροσύνῃ" 
Τί τοῦτο ποιεῖς: 

8. Καὶ χατεσχεψάμην εἰ ἡ χαρδία μου ἑλχύσει ὡς 
οἶνον τὴν σάρχα μου, χαὶ χαρδία μου ὡδήγησε ἐν 
σοφίᾳ καὶ τοῦ χρατῆσαι ἐπ᾽ εὐφροσύνην, ἕως οὗ ἴδω 
ποῖον τὸ ἀγαθὸν τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, ὃ ποιήσουσιν 
ὑπὸ τὴν ἥλιον, ἀριθμὸν ἡμερῶν ζωῆς αὐτῶν. 

4, ᾿Ἐμεγάλυνα ποίημά μου, ᾧχοδόμησά μοι οἴχους, 
ἐφύτευσά μοι ἀμπελῶνας, 

6. ἐποίησά μοι χήπους χαὶ παραδείσους, καὶ ἐφύ- 
τευσα ἐν αὐτοῖς ξύλον πᾶν χαρποῦ. 

6. Ἐποίησά μοι χολυμδήθρας ὑδάτων τοῦ ποτίσαι 
ἀπ᾽ αὐτῶν δρυμὸν βλαστῶντα ξύλα. 

η. Ἐχτησάμωην δούλους χαὶ παιδίσκας, καὶ οἰχογενεῖς 
ἐγένοντό μοι, καί γε χτῆσις βουχολίου χαὶ ποιμνίου 
πολλὴ ἐγένετό μοι ὑπὲρ πάντας τοὺς γενομένους ἔμπρο- 
σθέν μου ἐν Ἱερουσαλήμ. ᾿ 

8. Συνήγαγὸον μοι χαί γε ἀργύριον, καί γε χρυσίον, 
χαὶ περιουσιασμοὺς βασιλέων χαὶ τῶν χωρῶν. ᾿Ἐποίησά 
μοι ἄδοντας χαὶ ἀδούσας, χαὶ ἐντρυφήματα υἱῶν 
ἀνθρώπων, οἰνοχόον καὶ οἶνοχοας. 

9. Καὶ ἐμεγαλύνθην καὶ προςέθηχα παρὰ πάντας 
τοὺς γενομένους ἀπὸ ἔμπροσθέν μου ἐν Ἱερουσαλὴμ, 
καί γε σοφία μου ἐστάθη μοι. 

10. Καὶ πᾶν ὃ ἤτησαν οἱ ὀφθαλμοί μου, οὐχ ἀφεῖ- 
λον ἀπ᾽ αὐτῶν. Οὐχ ἀπεχώλυσα τὴν χαρδίαν μου ἀπὸ 
πάσης εὐφροσύνης μου, ὅτι χαρδία μου εὐφράνθη ἐν 
παντὶ μόχθῳ μου, καὶ τοῦτο ἐγένετο μερίς μου ἀπὸ 
παντὸς μόχθου μου. 

ι1.- Καὶ ἐπέδλεψα ἐγὼ ἐν πᾶσι: ποιήμασί μου οἷς 
ἐποίησαν αἱ χεῖρές μου, καὶ ἐν μόχθῳ ᾧ ἐξοίθηρα τοῦ 
ποιεῖν, χαὶ ἰδοὺ τὰ πάντα ματαιοτὴς χαὶ προαίρεσις 
πνεύματος, καὶ οὐχ ἔστι πεῤί σεις πὸ τὸν ἥλιον. 

1. Καὶ ἐπέδλεψα ἐγὼ τοῦ ἰδεῖν σοφίαν καὶ παρα-- 
φορὰν χαὶ ἀφροσύνην, ὅτι τίς ἄνθρωπος ὃς ἐπελεύσεται 
ὀπίσω τῆς βουλῆς; τὰ ὅσα ἐποίησεν αὐτήν. 

ι3. Καὶ εἶδον ἐγὼ ὅτι ἐστὶ περίσσεια τῇ σοφία ὑπὲρ 
τὴν ἀφροσύνην, ὡς περίσσεια τοῦ φωτὸς ὑπὲρ τὸ σχό- 
τος. 

14. Τοῦ σοφοῦ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἐν χεφαλῇ αὐτοῦ, 
χαὶ ὃ ἄφρων ἐν σχότει πορεύεται" χαὶ ἔγνων χαί γε ἐγὼ 
ὅτι συνάντημα ἕν συναντήσεται τοῖς πᾶσιν αὐτοῖς. 

ι6. Καὶ εἶπα ἐγὼ ἐν χαρδία μου" Ὥς συνάντημα 
τοῦ ἄφρονος, χαί γε ἐμοὶ συναντήσεταί μοι, καὶ ἱνατί 
ἐσοφισάμην ἐγώ; Περισσὸν ἐλάλησα ἐν χαρδία μου, 
ὅτι χαί γε τοῦτο ματαιότης, διότι ὁ ἄφρων ἐκ περισσεύ- 
ματος λαλεῖ. 

16. Ὅτι οὐχ ἔστι ἣ μνήμη τοῦ σοφοῦ μετὰ τοῦ 
ἄφρονος εἷς τὸν αἰῶνα, καθότι ἤδη αἱ ἡμέραι ἐρχόμε- 
ναι τὰ πάντα ἐπελήσθη. Καὶ πῶς ἀποθανεῖται ὁ σοφὸς 

τὰ τοῦ ἄφρονος: 
55 Καὶ ὰ σὺν τὴν ζωήν ὅτι πονηρὸν ἐπ᾽ ἐμὲ 
τὸ ποίημα τὸ πεποιημένον ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὅτι πάντα 
ματαιότης καὶ προαίρεσις πνεύματος. 

18. Καὶ ἐμίσησα πὸ σύμπαντα μόχθον μου ὃν ἐγὼ 
χοπιῶ ὑπὸ τὸν ἅλιον, ὅτι ἀφίω αὐτὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ 
ινομένῳ μετ᾽ ἐμέ. 

᾿ τῆ αὶ τίς μὰν εἰ σοφὸς ἔσται ἢ ἄφρων, χαὶ εἰ 
ἐξουσιάζεται ἐν παντὶ μόχθῳ μου, ᾧ ἐμόχθησα καὶ ᾧ 
ἐσοφισάμην ὑπὸ τὸν ἥλιον; Καί γε τοῦτο ματαιότης. 
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2. Εἶδυϊ αἀἰχὶ εἰγουπιδίίοποπι, οἱ Ἰυσυηά ἐδ} : Ουἱὰ Ὦος 
[Δς]8 

3. Εἰ ὀομβί ΦογΑΥΪ δὶ Οὐ πηρῖηιὶ γα ποῖ ἰδ) χυδπιὶ νἱηυπιὶ 
ΟΔΓΠΘΠΊ 6 8Π|, οἱ ΟΟΥ τπουπὶ ἀσαυχὶϊ ἴῃ δαρίοηϊδ αἱ υἱ 0Ὁ- 
{ἰπογϑί ἰδ {{ἰ8η, ἀοηθο τνἱάθγοι αυΐϊὰ 511} Βοηυτ ἢ] 118 Πο- 
Ιηϊηυπ, αυῤὰ (δοίθηΐ 80 5016, πυμογο αἰόγιμλ Υἱίδο βι185. 

4, Μαρηϊβοδυὶ Ορυβ πηοῦτη,, ἐρὰ  ΠΟΔΥΪ τη ΐ ἀοτηο8, Ὠ]8Δη- 

ΤΑΥΪ ΓΪΠΐ νἱῆθδβ, 

5. ἴδοϊ τ Πἰ Ὠογίοβ οἱ ροιηδγίδ, οἱ ρ]δηίδυὶ ἰη 11}18 ἢσηυπὶ 
ΟΠη6 {πιοῖ5. 

6. Ἐδεὶ μἰὶ ρἰβοίηδ8 δαυδγιπηιὶ δα ἱγγραπάυπ οχ οἷβ 88]- 
ἴυπὶ σογηγίηδηΐοιη ᾿ἰ ἃ. 

7. Μοτοδλίυ8 801 τ] ΘΟΓΥΟΘ οἱ 8}011}188., οἱ τυ ϑγΠ 80 }}}Ϊ 
(ποτυπὲ τη ἱ, οἱ χυϊάδηη ροβϑοβϑίο δγῃθηὶ οἱ ουίπι τυ ἃ 
[υἱΐ πὶ θυ ΡῈ Γ ΟἸΏ68 αυὶΐ (πογυηΐϊ δηΐα πη6 ἴῃ 76 Γυ58 161. 

8. Οὐπηργοραυνὶ τἱΠἶ οἰΐδη) ἀγροηΐυμη, οὐδ δυγιηι, οἱ 
ΟΡ65 γορῦπι οἱ ργουϊποϊάγυη). Εδοὶ πλϊΐ σΔηίοΓο 5. οἱ σδηίδ- 
ἰγίοοϑ, οἵ ἀε!!εἰδ5 δ ογυμη Πομμΐηυπη, πη ϑἴ γι Ὑἱηὶ οἱ 
ΤΩ βέΓδ5. 

9. Εἰ τηᾶρηϊ οδίι8 βυπὶ οἱ δι ͵ θοὶ 506 Γ ΟΠηΠ65 αὶ [πδγυμπὶ 

ΔῸ δηΐδ ἴδ ἴῃ 76 γ} 88] 6), οἱ αυϊάδηη βδρὶηϊα πηθᾶ 8 5{{{|| 
ταί. 

10. Ἐξ οἴμηθ υοά ρορίυϊανογυηΐ οὐα} πγοὶ, ποὴ δ᾽ ϑίυ ]ὶ 
8 οἶδ. Νοὴ ργοῃίθυΐ ΟΟΓ πιουπὶ δὺ οπιηὶ ᾿ς {18 τηθ8, αυΐα 
ΟΟΥΓ πῃϑιπὶ οἰ ἰδίιιηι δὲ ἰῇ ομηηΐ ἰᾶθογο 'η60, οἱ ποὺ [01 

ΡοΓΙΪο πηθᾶ ὁχ οπηηὶ ἰδ ΌΟΓΘ Π160. 

11. Εἰ τοβϑροχὶ ορὸ δὰ οπηπίᾶ Ορογᾶ πηθᾶ 10:6 (θυ ηΐ ΠηΔ- 
ΠῸ τη625, οἱ ἴῃ ΙΔὈοΓΟ ΠῚ 400 ἰΔρογάνογδη) ἴδοίθ πα, οἱ Θθ06 
οπιηΐᾶ νδηΐίδβ οἱ υὙουηἰ88 βρί γἰυ5, οἱ ἤθη δϑὲ δρυπάδηί8 

Β0} 8016. 

12. Εἰ τοβροχὶ ορὸ υἱ νἱάδγθπη βδρί θη ἴδηι οἱ οιτόγοιῃ οἱ 
βία  ἰἰ8π, χυΐᾶ 41:15 οϑὲ πιὸ αυΐ ἱηργοάϊοίυγ ροβὶ οοηϑί- 
Ἰϊαπ 68 418 (δοργυηὶ ἱρδιιπη. 

13. Εἰ υἱάϊ ορὸ χυΐα δυπάδηϊϊὰ δδὲ βδρ θη 25 ΒΌΡΟΓ 
βἰυ ἰδ, βίουϊ ἀδυηάδηϊδ ᾿1018 ΘΌΡΟΓ ἰΘΠΘΌΓΔΒ. 

(4, ϑαρίθης 8 συ]! ο 5 ἰῃ οδρὶ(α 6)..8, οἷ βίυ] υ.8 ἰῃ ἴδη0» 

Ὀγὶ5 διηθυϊαὶ : οἱ οΘορῃοΥὶ οἴἶδη 660 ΄αΐᾶ ΟΥ̓ ΘΠ5 υπ08 ανθηϊοὶ 
ΟἸΔΙΪὈυ8 οἷ. 

(5. Εἰ ἀϊχὶ ορὸ ἰὴ οογὰθ Πη60 : δἰευῖϊ ογθπίυβ δι0}}, [ἴδ 
οἵ πὐΐΐ ουθηίΐοὶ, δὲ πἰὶ αυϊὰ δδρίθηβ δοιυ8 ϑ0π| 6503 Αδθιιη- 
ἀδηίογ Ἰοουΐι8 80Π| πῃ οογὰθ πι|θ0, αιιοηΐδηι ᾿00 4υο4υθ 

Υδηϊ 858, ΄υοῃίδηη ἰδ [68 ὁχ δϑυπάδηίἃ Ἰοχφυϊυγ. 

16. Ουἱΐᾶ Π0η 68[ Πηοπιογία βδδρί θη 8 ΟΠ 511}}{0 ἴῃ ἑοῖο γ- 

ὨῸΠΊ, 60 αυοὰ ἰᾶπὶ ἀΐ68 5. ΓΥΘἢἰΘΏ[68 τη Υ ΓΒ Οὔ] ΪΟ 
ορογυΐ. Εἰ φυοπιοάο πηοτγίοίυΓ βδρίθηϑ οὐχ βίυϊϊο ἢ 

17. Εἰ οὐϊνὶ φιΐάδηι Υἱίδηι : φιίΐδ πηᾶὶυπὶ Βυρ6 Π)6 Ορυδ 
χυοά [λοΐαπὶ α5ἱ 50 5016, φυΐϊᾶ οπιηΐᾶ γἀηῃ 45 οἱ ργεθϑιηιρί!0 
βρ γι 8. 

18. Εἰ οὐϊνὶ οζοὸ ΟΠΊΠ6 πη ἰαθογθηη τηϑυ πη) 406 Π) 650 Δ ΒΟΓΟ 
δ 50], χυΐὰ ἀϊηνἴο ἰΠ]Πυπ Ποιηϊηΐ 4υἱ ϊ ροϑῖ Πη6. 

19. Εἰ 4015 πΠοΥΪ υἱγυπὶ δδρίθηβ δἰΐ Ὑ68] βί.} 18, οἵ δὴ 
Ρο(οβίφίοπι Πα οαὶ ἰῃ οπηπὶ ἸΔΌΟΓΘ Π160, 4110 ἸΔΠοΓΑΥΪ οἵ 400 
βϑρίθῃβ δαί 51:1} βυὺ 80169 ἘΠΙΔΙῺ πος Ὑδη 185. 
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0. Καὶ ἐπέστρεψα ἐγὼ τοῦ ἀποτάξασθαι τὴν χαρ- 
δίαν μου ἐν παντὶ μόχθῳ μου ᾧ ἐμόχθησα ὑπὸ τὸν 
ἥλιον. 

31. Ὅτι ἐστὶν ἄνθρωπος, ὅτι μόχθος αὐτοῦ ἐν σοφίᾳ 
χαὶ ἐν γνώσει χαὶ ἐν ἀνδρίᾳ" χαὶ ἄνθρωπος ᾧ οὐχ 
ἐμόχθησεν ἐν αὐτῷ δώσει αὐτῷ μερίδα αὐτοῦ" χαί γε 
τοῦτο ματαιότης χαὶ πονηρία μεγάλη" 

82. ὅτι γίνεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐν παντὶ μόχθῳ 
αὐτοῦ χαὶ ἐν προαιρέσει χαρδίας αὐτοῦ ᾧ αὐτὸς μοχθεῖ 
ὑπὸ τὸν ἥλιον. 

48. Ὅτι πᾶσαι αἵ ἡμέραι αὐτοῦ ἀλγημάτων χαὶ 
θυμοῦ περισπασμὸς αὐτοῦ, χαί γε ἐν νυχτι οὐ χοιμᾶται 
ἣ χαρδία αὐτοῦ καί γε τοῦτο ματαιότης ἐστίν. 

4,. Οὐχ ἔστιν ἀγαθὸν ἀνθρώπῳ, ὃ φάγεται χαὶ ὃ 
πίεται χαὶ ὃ δείξει τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἀγαθὸν ἐν μόχθῳ 
αὐτοῦ. Καί γε τοῦτο εἶδον ἐγὼ ὅτι ἀπὸ χειρὸς τοῦ Θεοῦ 
ἐστιν. ᾿ 

356. Ὅτι τίς φάγεται χαὶ τίς πίεται παρὲξ αὐτοῦ; 
86. Ὅτι τῷ ἀνθρώπῳ τῷ ἀγαθῷ πρὸ προςώπου αὐτοῦ 

ἔδωχε σοφίαν καἰ, γνῶσιν καὶ εὐφροσύνην, χαὶ τῷ 
ἁμαρτάνοντι ἔδωχε περισπασμὸν τοῦ προςθεῖναι χαὶ 
τοῦ μοι ον τοῦ δοῦναι τῷ ἀγαθῷ πρὸ προζώπου 
τοῦ Θεοῦ" ὅτι χαί γε τοῦτο ματαιότης καὶ προαίρεσις 
πνεύματος. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Τ΄. 

Ι. Τοῖς πᾶσιν ὃ χρόνος, γχαὶ χαιρὸς τῷ παντὶ πρά- 
γματι ὑπὸ τὸν οὐρανὸν. 

.. Καιρὸς τοῦ τεχεῖν χαὶ χαιρὸς τοῦ ἀποθανεῖν" χαι- 
ἣν τοῦ φυτεῦσαι χαὶ χαιρὸς τοῦ ἐχτίλαι τὸ πεφυτευ- 

νον. 
ἃ 83. Καιρὸς τοῦ ἀποχτεῖναι χαὶ ἜΠΟΣ τοῦ ἰάσασθαι" 
καιρὸς τοῦ χαθελεῖν καὶ χαιρὸς τοῦ οἰχοδομεῖν. 

4. Καιρὸς τοῦ χλαῦσαι καὶ χαιρὸς τοῦ γελάσαι" 
καιρὸς τοῦ χόψασθαι χαὶ χαιρὸς τοῦ ἐεχ ἤδεσθας 

δ. Καιρὸς τοῦ βαλεῖν λίθους χαὶ χαιρὸς τοῦ συναγα- 
γεῖν λίθους" χαιρὸς τοῦ περιλαθεῖν χαὶ χαιρὸς τοῦ 
μαχρυνθῆναι ἀπὸ περιλήψεως. 

6. Καιρὸς τοῦ ζητῆσαι καὶ χαιρὸς τοῦ ἀπολέσαι" 
χαιρὸς τοῦ φυλάξαι χαὶ χαιρὸς τοῦ ἐχθαλεῖν. 

7. Καιρὸς τοῦ ῥῆξαι χαὶ καιρὸς τοῦ ῥάψαι" καιρὸς 
τοῦ σιγᾶν χαὶ καιρὸς τοῦ λαλεῖν, 

8. Καιρὸς τοῦ φιλῆσαι καὶ χαιρὸς τοῦ μισῆσαι" χαι- 
ρὸς πολέμου χαὶ χαιρὸς εἰρήνης. : 

9. Τίς περίσσεια τοῦ ποιοῦντος ἐν οἷς αὐτὸς μοχθεῖ, 
10θ. Εἶδον σὺν πάντα τὸν περισπασμὸν ὃν ἔδωχεν ὃ 

Θεὸς τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τοῦ περισπᾶσθαι ἐν 
αὐτῷ. 

τι, Τὰ σύμπαντα ἃ ἐποίησε χαλὰ ἐν χαιρῷ αὐτοῦ. 
Καί γε σύμπαντα τὸν αἰῶνα ἔδωχεν ἐν καρδία αὐτῶν, 
ὅπως μὴ εὕρῃ ὃ ἄνθρωπος τὸ ποίημα ὃ ἐποίησεν ὃ 
Θεὸς ἀπ᾿ ἀρχῆς χαὶ μέχρι τέλους. 

12. ΓἜγνων ὅτι οὖχ ἔστιν ἀγαθὸν ἐν αὐτοῖς, εἰ μὴ τοῦ 
εὐφρανθῆναι καὶ τοῦ ποιεῖν ἀγαθὸν ἐν ζωῇ αὐτοῦ. 

ι8. Καί γε πᾶς ὁ ἄνθρωπος ὃς φάγεται χαὶ πίεται 
χαὶ ἴδη ἀγαθὸν ἐν παντὶ μόχθῳ αὐτοῦ, δόμα Θεοῦ 
ἐστιν. , 

ι4. Ἔγνων ὅτι πάντα ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεὸς, αὐτὰ 

ἘΚΚΛΗΣΙΆΣΤΗΣ. Κεφ. Γ΄. 
20. Εἰ ὀσηγογβαβ δ0ῃ) 650 υἱ Γοηση(ίδτοη) οογὰϊ τη60Ὸ ἴῃ 

οΠπΊηὶ ἰΔΒΟΓΘ πλοῦ 410 ἰδδογανὶ δ 8016. 

21. Ουἱἷὰ 68, Βοιηο, 4υΐία ΙΒΌΟΓ 60. 651 ἰῃ βϑρίθηϊίδ οἱ ἴῃ 

βοϊοηίία οἱ ἰῃ υἱγίαϊα : οἱ ῃοῦο ουἱΐ ποὴ Δ ογδτὶξ ἰῃ οοὸ ἀδϑὶϊ 
11} ραγίθηι βιᾶπι : οἱ φυϊάδι) ᾿οο γδηΐΐδ8 οἱ ἤθαυΐξία πι8- 
ξιηᾶ: 

22. ᾳυοηΐδηι ἢῇ ἰῃ ΠΟηγΐη6 ἰη ΟΠηΐ ἰάθογ β00 οἱ ἴῃ γο- 
Ιυηίδῖο οογάϊθ δυΪ 400 ἰρ86 ἰαδοτγδί δὰ} βοῖβ. 

23. Ουἷδ ΟἸΏΠΟΒ ἀἴ68 6}118 ἀοίογυπῃ οἱ ἰγδουηάϊοο ἀἰδίοηίϊο 

οἶυ8, οἱ φυϊάδπι ἰῃ ποοῖδ ἤθῃ ἀογηλὶξ οοΥ οἷυβ : δρᾶ οἱ ἴ'ος 
ΥΔΠΪ (88 681. 

24. Νοη 68 θοπυπι Ποπλίπὶ, πὲδὲ χυοὰ οοπιοάϊξ εἰ φυοὰ 
δ οἱ φυοὰ οϑἰοηάδί δηΐπηδο 5ιιδ5 Ὀοπυπ) ἰῃ Ἰᾶθογα 800. Εἰ 
χυϊάριι Ποο Υἱάϊ οβ0Ὸ φυΐᾶ ἀδ τηδηυ [)εὶ οϑὶ. 

25. Ου5 οηἶπ) οομηδάοὶ οἱ ΄υΐβ Ὀἱθοῖ βἰπα 10 ὃ 

26. αυοηΐδπλ Ὠοιηίηΐ ΡῸΏΟ οογϑῃι 86 ἀράϊ! βαρίδηίδπ) οἱ 
βοἰδηςδηι οἱ δἰ πὶ, οἱ ροοοδηι ἀράϊί δο! οἰ [νὰ ϊῃοτ) υἱ 
δυροᾶΐ οἱ οοποτοροῖ, δὰ ἀδηάυπη ὈοηΟ δηία (δείθιῃη ἢεὶ : 
φυοῃίδη) οἱ ΠοΟ γδηΐ(δ8 οἱ ργϑβυζρίίο βρί γι. 

ΟΘΑΡΌΤ ΠΙ. 

1. ΟἸμηέθυβ ἰθιηρυ8 οδῖ, οἱ ἰϑηρυβ οπῃηὶ γοὶ δὰ οθϊο. 

2. Τειηρὰβ ραΓοπα οἱ ἰπηριι8 πηογίδηὰϊ : ἰδπιρι5 ρἰδηϊδηάιὶ 
οἱ ἰδρυ8 Οὐ οπὰϊ χυοὰ ρἰδη(δίαπι οεὶ. 

8. Ταπηρα8 ΟΟΟἀοηαὶ οἱ ἰθηρυβ βδδηδηὰΐ : ἰθρυβ ἀ6- 
ΒίΓΠΘΠΑΪ οἱ ἰ6Π}ρ08 Φο  ἸΠοδπάϊ. 

4. Ταπιρυβ Ποηαὶ οἱ ἰϑρυβ γἰἀθηὰϊὶ : ἰδπηρυδ ρἰδηροηάὶ 
οἱ ἰορυβ 58] Δηἀ4]. 

ὅ. Τορα8 μι  οηὰϊ Ἰαρ 4685 οἱ (ΘΠρι18 ΟΟ]Πσαηὰϊ ἸΔρ᾽ἀ68 : 
[ΘῊΡ ΔηΠΙρ]οχδηάϊΐ οἱ (θπὴρυ8 ᾿οΏσα Πογὶ ἃὉ δηγρίοχα. 

ὃ. ΤΟΠΙΡῚ8 δοχαυίγοπαϊ οἱ ἰοηρυβ ρογάθηάϊ : 1οπηρα.8 τιι- 
βιοαϊοηάϊ οἱ ἰδπρα5 το] οἰοηάϊ. 

7. Τοηιρυβ βοϊμαθηάϊ οἱ ᾿δηρυ8 οοηδβυθδηάϊ : ἰδΙηρυβ ἰΔ- 
ἙΘμΠαὶ οἱ ἰορυ5 ἰοφυσπά!. 

8. Τοιρυδ ἃπιδηάϊὶ οἱ ἰορυβ οὐϊεηάϊ : ἰδηρυ5 Ναὶ ὶ οἱ 
(ΘΠ 008 ΡδΕ 8. 

9. Ουδ δριπάληίίἃ 65ὲ (ΔοίοπΕἾ8 ἰὴ φυΐδυδ ἱρβῈ Ἰδθογαῖ 

10. ΥὙΥἹαΪ οπηηοπ) ἀἰδίοηϊ ποι χυδηὶ ἀράϊ! [οὺ5 4]}}5 ᾿Ἰο- 
τηΐηυπι υἱ ἀἰδίοπαδηίωυς ἰῃ ὁᾶ. 

11. Ὀηίνοτγβα αυῷ ἰδοῖ! θοπᾶ ἰῃ ἰοηροῦα δύο. Εἰ φιηίάοπη 
οἴη βϑροι π ἀρ ϊξ ἰῃ οογὰδ οογυ, υἱ θη ἰηγοηΐδὶ ὨοπΟ 

ὁρι1.5 ᾳυοὰ ἰδοὶϊῖ Ὠουΐ ἃ ἰηὶο οἱ ὑβ4ι6 ἰῃ Ππ6π]. 

12. ΟΟΖΠΟΥΪ φυΐα ἤθη δὲ θΟΠῸ ΠῚ ἰὴ οἷδ, ηἰδὶ ἰξοἰδγὶ οἱ [ἃ- 
ὁδγα Ὀθοηυπι ἰη Υἱδ δυδ. 

13. Εἰ φυϊάοπι οἴηηΐβ ὨοπΟ φυΐ οοπιοάεΐ οἱ υἱδοῖ οἱ υἱ- 
ἀεὶ Ὀοπιιηι ἰπ οππηὶ ἰδθοΓο δὺ0, ἀοηυπὶ Ὠοὶ 651. 

(4. ΟοϑποΥῦ! χυΐδ οπιηΐδ 4υ8 (οοὐ᾿ ΠΟ. 8, ἰρ88 οστιηῖ ἴῃ δίοΓ- 
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ἔσται εἷς τὸν αἰῶνα" ἐπ᾽ αὐτῷ οὐχ ἔστι προςθεῖναι, χαὶ [πυπι: ΒΌΡΟΓ ΠΠυὰ ποη ροΐεδί δά] !οὶ, οἱ δἰ [}10 ἤθη ροίεβί δὰ- 
ἀπ᾽ αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἀφελεῖν. Καὶ ὁ Θεὸς ἐποίησεν, ἵνα 
φοδηθῶσιν ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ. 

ι56. Τὸ γενόμενον ἤδη, ἐστί: χαὶ ὅσα τοῦ γίνεσθαι, 
ἤδη γέγονε, καὶ ὁ Θεὸς ζητήσει τὸν διωχόμενον. 

16. Καὶ ἔτι εἶδον ὑπὸ τὸν ἥλιον τόπον τῆς χρίσεως, 
ἐχεῖ ὃ ἀσεθής" χαὶ τόπον τοῦ διχαίου, ἐχεῖ ὃ εὐσεθής. 

:. Καὶ τα ἐγὼ ἐν καρδία μου" Σὺν τὸν δίκαιον 
χαὶ σὺν τὸν ἀσεθδῇ Χρινεῖ ὃ Θεὸς, ὅτι χαιρὸς τῷ παντὶ 
πράγματι καὶ ἐπὶ παντὶ τῷ ποιήματι ἐχεῖ. 

ι8. Εἶπα ἐγὼ ἐν καρδία μου, περὶ λαλιᾶς υἱῶν τοῦ 
ἀνθρώπου, ὅτι διαχρινεῖ αὐτοὺς ὃ Θεὸς, καὶ τοῦ δεῖξαι 
ὅτι αὐτοὶ χτήνη εἰσί. 

19. Καί γε αὐτοῖς συνάντημα υἱῶν τοῦ ἀνθρώπου, 
χαὶ συνάντημα τοῦ χτήνους, συνάντημα ἕν αὐτοῖς. Ὥς 
ὁ θάνατος τούτου, οὕτως ὃ θάνατος τούτου" χαὶ πνεῦμα 
ἕν τοῖς πᾶσιν, καὶ τί ἐπερίσσευσεν ὃ ἄνθρωπος παρὰ 
τὸ χτῆνος; Οὐδέν: ὅτι πάντα ματαιότης. 

40. Τὰ πάντα εἰς τόπον ἕνα, τὰ πάντα ἐγένετο ἀπὸ 
τοῦ χοὸς, χαὶ τὰ πάντα ἐπιστρέψει εἰς τὸν χοῦν. 

21. Καὶ τίς εἶδε πνεῦμα υἱῶν τοῦ ἀνθρώπου, εἰ 
ἀναβαίνει αὐτὸ ἄνω, χαὶ τὸ πνεῦμα τοῦ χτήνους, εἰ 
χαταθαίνει αὐτὸ χάτω εἰς γῆν; 

25. Καὶ εἶδον ὅτι οὐχ ἔστι ἀγαθὸν εἰ μὴ ὃ εὐφραν- 
θήσεται ὃ ἄνθρωπος ἐν ποιήμασιν αὐτοῦ, ὅτι αὐτὸ μερὶς 
αὐτοῦ. Ὅτι τίς ἄξει αὐτὸν τοῦ ἰδεῖν ἐν ᾧ ἐὰν γένηται 
μετ᾽ αὐτόν; 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Δ΄. 

ι. Καὶ ἐπέστρεψα ἐγὼ, καὶ εἶδον συμπάσας τὰς 
συχοφαντίας τὰς γενομένας ὑπὸ τὸν ἥλιον. Καὶ ἰδοὺ 
δάχρυον τῶν συχοφαντουμένων, χαὶ οὐχ ἔστιν αὐτοῖς 
παραχαλῶν, καὶ ἀπὸ χειρὸς συχοφαντούντων αὐτοῖς 
ἰσχὺς, χαὶ οὐχ ἔστιν αὐτοῖς παραχαλῶν. 

2. Καὶ ἐπήνεσα ἐγὼ σύμπαντας τοὺς τεθνηχότας 
τοὺς ἤδη ἀποθανόντας ὑπὲρ τοὺς ζῶντας, ὅσοι αὐτοὶ 
ζῶσιν ἕως τοῦ νῦν. 

8. Καὶ ἀγαθὸς ὑπὲρ τοὺς δύο τούτους ὅςτις οὕπω 
ἐγένετο, ὃς οὐχ εἶδε σὺν πᾶν τὸ ποίημα τὸ πονηρὸν τὸ 
πεποιημένον ὑπὸ τὸν ἥλιον. 

4. Καὶ εἶδον ἐγὼ σύμπαντα τὸν μόχθον, χαὶ σύμπα- 
σαν ἀνδρίαν τοῦ ποιήματος, ὅτι αὐτὸ ζῆλος ἀνδρὸς ἀπὸ 
τοῦ ἐναίρη; αὐτοῦ᾽ καίγε τοῦτο ματαιότης χαὶ προαί- 
ρεσις πνεύματος. 

5. Ὁ ἄφρων περιέθαλε τὰς χεῖρας αὐτοῦ, χαὶ ἔφα- 
γε τὰς σάρχας αὐτοῦ. 

6. ᾿Αγαθὸν πλήρωμα δραχὸς ἀναπαύσεως ὑπὲρ πλη- 
ρώματα δύο δραχῶν μόχθου χαὶ προαιρέσεως πνεύμα- 
τος. 

η. Καὶ ἐπέστρεψα ἐγὼ, καὶ εἶδον ματαιότητα ὑπὸ 
τὸν ἅλιον. 

8. Ἔστιν εἷς, χαὶ οὐχ ἔστι δεύτερος" χαί γε υἱὸς χαί 
γε ἀδελφὸς οὐχ ἔστιν αὐτῷ, χαὶ οὐχ ἔστι περασμὸς τῷ 
παντὶ μόχθῳ αὐτοῦ. Καί γε ὀφθαλμὸς αὐτοῦ οὐχ ἐμ- 
πίμπλαται πλούτου. Καὶ τίνι ἐγὼ μογθῶ, χαὶ στερίσχο» 
τὴν ψυχήν μου ἀπὸ ἀγαθωσύνης; Καί γε τοῦτο μα- 
ταιότης χαὶ περισπασμὸς πονηρός ἐστι. 

9. ᾿Αγαθοὶ οἱ δύο ὑπὲρ τὸν ἕνα, οἷς ἐστὶν αὐτοῖς μι- 
σθὸς ἀγαθὸς ἐν μόχθῳ αὐτῶν. 

ἰοττί. Εἰ Πουβ (δοἰἷΐ, υἱ ἐἰπηθδηΐ ἃ (δοία 6}08. 

15. Ουοὰ [υἱΐ, 7δπ οδῖ: οἱ χυξ (υἱυγᾶ δυηΐ, δη υοτυηί, 
οἱ Ποὺ φηδογοί ουη) φαΐ ρογϑθουἰ006Π) ρδίἰΓ. 

16. Εἰ δάϊμιυς Υἱάϊ 510 8016 Ἰοουπι ἠυάϊοὶ!, [ΠῚ᾿- ἱπιρίυ : 
οἱ Ἰοουπ [81], 1ΠΠ}᾿Ὲ ρἱῸ 8. 

17. Εἰ ἀϊχὶ 680 ἰῃ οογὰθ πὸ : Ζυδίυτ οἱ ἱπιρίυμι [υἀϊοᾶ- 
δι. Ῥουβ, φυΐα ἰδιηρυϑ8 681 οπηηὶ τοὶ οἱ ϑὰ ρου οὁπιηθ δῖ) 
ἱδὶ. 

18. Ὀἰχὶ 6ροὸ ἰῃ οογὰθ χη60, ἀ6 Ἰοαυσία δ] ογαπι Ποπιϊη 8, 
4υΐδ Βοράαγδθὶϊ 1108 Ὠθιι8, οἱ υἱ οδἰοηάδι αυΐἱᾷ ἐρϑὶ }υτηδηϊ8 

δβυηί. 

19. Εἰ χυϊάδηι οἷ οὐθηΐυ5 δἰίοσυπι Πομ ηἷ8, οἱ ἐυθοΐυ8 
ῬΘοΟΥ8, οὐθηΐ5 ὕη03 6ἷ5. δου ϊ ΠΊΟΓΒ [.}}.5,, ἰΐα οἱ ΠΊΟΓΒ ἰ]- 

Ἰΐα8 : οἵ δρί γί 018 Οπηηΐι8, οἱ χυΐϊᾶ ἀϑυηῃάδγν! ΠΟΠΊΟ ἃ 
Ρέοογοῦ ΝΙΝ : φαΐ οαμηΐδ γυδηϊΐ(δ5. 

20. Οιῃηΐδ δα ἰοουηι υπηυη}, οτμηηΐδ ἴδοίδ δυηὶ ἀθ ρυγογα, 
οἱ οπιηΐᾶ γουουδηίυγ ἰῃ ρυ γ γοπι. 

21. Εἰ φυΐδ ρον! βρὶ γΐυπι Πογυπι Πουμλἰπἰ8,, 8ἱ δβοθηάαδὶ 
ἶρ86 ουγδύπ), οἱ βρί γὶ 8 ροοογίϑ, δὶ ἀοδοθηᾶδὶ ἱρ86 ἀδογβιῃ) 
ἴῃ ἰοΓΤδηλ} 

22. Ε νἱάϊ ψαὶδ ἤθη 6δῖ θοηυπ ηἰβὶ φυοὰ ἰξοἰοίυτ ΟΏΟ 
ἴῃ ρου δυὶβ8, αυΐδ [850 681 ρΆΓΒ 6.5. Ουἱδ οηἰπὶ δἀἀυοδὶ 
διπὶ υἱ Υἱάοδί ἰη ᾿ἰἰυὰ ᾳυοὰ (υἱυγυπ 68 ροβί ἰρβυπιὺ 

ΟΑΡΌΤ ΙΝ. 

1. Εἰ οοῃγογίὶ πὸ ὁρο, οἱ Υἱὰϊ θη Το Γ888 ΔΙ ΕΣ) ΪΔ8 Ζυςτς 
(Δοίξ βϑυηὶ 80 5016. Εἰ ὁσοα Ἰδογγτηᾶ θογυη) 4υἱ (Δ]υπγη 8 
Βιυϑίϊηδηϊ, οἴ πο 6ϑΐ 4ιἱ οομϑοίδἴιΓ 608, οἱ ἀδ τηᾶῆὰ οδ]0- 

τηηἰδηζ μι 608 (οΓυἀο, οἱ ἤθη 65 οἷβ Θοηϑοϊδίογ. 

2. Εἰ Ἰαυάανὶ 6ΡῸ ΟΠ 65 ΠιΟΓΐΠ08 αυΐ )8π| τηοτγίιϊ δαηί 58- 
ῬΘΓ Υἱγο 8, φαϊουμᾳα8 ἱρϑὶ υἱνυηΐ 9406 ἢυη6. 

3. Εἰ θοπυβ δΌΡ6Γ Πο8 ἄυο05 4υΐ ποπάυπι Δοίι15 65ῖ, αυΐ 
Ὠοη υἱάϊϊ οπηηθ ορυ8 τηδίυπι χιοα (Δοΐυτ 65[ 80} 8016. 

4, Εἰ τἱὰϊ ὁσὸ ὑηΐγ γβυπ) ᾿δΌΟΓΟΠ, οἱ δίπηιὶ ΟΠ Π6Π} Υἷγ- 
ἰυἱό πὶ Ορογίβ8, υἷα ᾿ρϑυπὶ τοι αι 0 ΥἱΓ ἃ βδοᾶδ]! 6}0.5 : οἵ 
χυϊάδπι ἢος νδηΐΐδ8 οἱ ργβϑυρίίο βρἰ γἰ[α8. 

5. δίυ] 05 ΘΟ ρΙοχυβ οϑὲ Πηδη818 8.88, οἱ σομῃηρδαϊϊ ΟΑΓΏ 65 

Β088. 
ὅ. Βοπᾶ ρϊοηϊυἀο ρυκ}} τοαυΐοιΐϊδ ΒΌΡΟΓ μη Π68 

ἀυοτγυπὴ ρυρί!ογυπιὶ Δθογίϑ οἱ ργοοβυμρίίοη 8 δρί γί 0.8. 

7. Ελ σον ῦβα8 811Π} 660, οἱ νἱάϊ γδη [δ[6 1 80}} 6016. 

8. Εβί υῆ08, δὲ Π0ἢ 6βί δοουηάυβ : οἵ χυϊάδπι ἢ] 5 οἱ 
[γαῖογ ἤθη δϑὶ οἱ, πθο δϑὶ ἤηΐ8 ομηηὶ ἰδ ογὶ οἦυ8. Εἰ αυϊάδηὶ 
ΟΟΥ] 08 οἦυ.8 θη Βαιίδίιν ἀὐν 5. Εἰ οαἱ ἀρὸ ἰᾶθογο, οἱ ἔγδιι- 
ἀο δηἰιηδπι τηθδη) Ὀοηϊΐδίο ἢ 504 οἱ ΒΟ. νδῃϊ(88 οἱ ἀϊβίβη! 0 
Ῥαβϑὶπῃᾶ 6ϑβῖ. 

9. Βοῃηὶ ἀυο ϑ5υρεγ ὑυπυπηὶ, ΄υΐϊθυδ οδὲ 65 Πηότοθ6 ὈῸΏΔ ἰῃ 
Ιδῦοζγο 800. 
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10. Ὅτι ἐὰν πέσωσιν, ὁ εἷς ἐγερεῖ τὸν μέτοχον αὐτοῦ" 
Καὶ οὐαὶ αὐτῷ τῷ ἑνὶ, ὅταν πέσῃ χαὶ μὴ ἡ δεύτερος 
ἐγεῖραι αὐτόν. 

ι1. Καί γε ἐὰν χοιμηθῶσιν δύο χαὶ θέρμη αὐτοῖς, 
χαὶ ὃ εἷς πῶς θερμανθῇ; 

125. Καὶ ἐὰν ἐπιχραταιωθῇ ὁ εἷς, οἵ δύο στήσονται 
χατέναντι αὐτοῦ, "ἢ τὸ σπαρτίον τὸ ἔντριτον οὐ τα- 
χέως ἀποῤῥαγήσεται. 

18. Ἀγαθὸς παῖς πένης χαὶ σοφὸς ὑπὲρ βασιλέα πρε- 
σθύτερον καὶ ἄφρονα, ὃς οὐχ ἔγνω τοῦ προςέχειν ἔτι. 

τ. Ὅτι ἐξ οἴχου τῶν δεσμίων ἐξελεύσεται τοῦ βα- 
σιλεῦσαι- ὅτι καί γε ἐν βασιλεία αὐτοῦ ἐγενήθη πένης. 

16. Εἴδον σύμπαντας τοὺς ζῶντας τοὺς περιπατοῦν- 
τας ὑπὸ τὸν ἥλιον μετὰ τοῦ νεανίσχου τοῦ δευτέρου, ὃς 
στήσεται ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

ι6. Οὐχ ἔστι περασμὸς τῷ παντὶ λαῷ, τοῖς πᾶσιν οἵ 
ἐγένοντο ἔμπροσθεν αὐτῶν. Καί γε οἵ ἔσχατοι οὐχ εὐ-- 
φρανθήσονται ἐπ᾽ αὐτῷ ὅτι χαί γε τοῦτο ματαιότης 
χαὶ προλίρεσις πνεύματος. 

17). Φύλαξον τὸν πόδα σου ἐν ᾧ ἐὰν πορεύη εἷς οἶχον 
τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐγγὺς τοῦ ἀχούειν. Ὑπὲρ δόμα τῶν 
ἀφρόνων θυσία σου, ὅτι οὐχ εἰσὶν εἰδότες τοῦ ποιῆσαι 
χαχόν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ἐ΄. 

ι. Μὴ σπεῦδε ἐπὶ στόματί σου, χαὶ χαρδία σου μὴ 
ταχυνάτω τοῦ ἐξενέγχαι λόγον πρὸ προςώπου τοῦ Θεοῦ" 
ὅτι ὃ Θεὸς ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω, χαὶ σὺ ἐπὶ τῆς γῆς " διὰ 
τοῦτο ἔστωσαν οἷ λόγοι σου ὀλίγοι. 

3. Ὅτι παραγίνεται ἐνύπνιον ἐν πλήθει πειρασμοῦ, 
καὶ φωνὴ ἄφρονος ἐν πλήθει λόγων. 

8. Καθὼς εὔξη εὐχὴν τῷ Θεῷ, μὴ χρονίσης τοῦ 
ἀποδοῦναι αὐτήν ὅτι οὖχ ἔστι θέλημα ἐν ἄφροσι. Σὺ 
οὖν ὅσα ἐὰν εὔξη ἀπόδος. 

4. ᾿Αγαθὸν τὸ μὴ εὔξασθαί σε ἣ τὸ εὔξασθαί σε χαὶ 
υἢ ἀποδοῦναι. 

ὅ6. Μὴ δῷς τὸ στόμα σου τοῦ ἐξαμαρτῆσαι τὴν σάρχα 
σου, χαὶ μὴ εἴπης πρὸ προςώπου τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἄγνο!ά 
ἐστιν, ἵνα μὴ ὀργισθῇ ὁ Θεὸς ἐπὶ φωνῇ σου, καὶ δια- 
φθείρη τὰ ποιήματα χειρῶν σου. 

6. Ὅτι ἐν πλήθει ἐνυπνίων καὶ ματαιοτήτων χαὶ 
λόγων πολλῶν, ὅτι σὺ τὸν Θεὸν φοβοῦ. 

7. ᾿Εὰν συχοφαντίαν πένητος καὶ ἁρπαγὴν χρίματος 
καὶ δικαιοσύνης ἴδης ἐν χώρα, μὴ θαυμάσῃς ἐπὶ τῷ 
πράγαατι" ὅτι ὑψηλὸς ἐπάνω ὑψηλοῦ φυλάξαι, χαὶ 
ὑψηλοὶ ἐπ᾽ αὐτοῖς. 

8. Καὶ περίσσεια γῆς ἐπὶ παντί ἐστι βασιλεὺς τοῦ 
ἀγροῦ εἰργασμένου. 

υ. ᾿Αγαπῶν ἀργύριον οὐ πλησθήσεται ἀργυρίου " χαὶ 
τίς ἠγάπησεν ἐν πλήθει αὐτῶν γέννημα; Καί γε τοῦτο 
ματαιότης. 

10. ᾽Εν πλήθει ἀγαθωσύνης ἐπληθύνθησαν ἔσθοντες 
αὐτήν. Καὶ τί ἀνδρεία τῷ παρ᾽ αὐτῆς; “Ὅτι ἀρχὴ τοῦ 
δρᾶν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. 

Πὸ Τυχὴς ὕπνος τοῦ δούλου εἰ ὀλίγον χαὶ εἰ πολὺ 
ἄγεται, χαὶ τῷ ἐμπλησθέντι τοῦ πλουτῆσαι, οὐχ ἔστι 

ἀφίων αὐτὸν τοῦ ὑπνῶσαι. 
ι5. Ἔστιν ἀῤῥωστία ἣν εἶδον ὑπὸ τὸν ἥλιον, πλοῦ- 

τὸν φυλασσόμενον τῷ παρ᾽ αὐτοῦ εἰς χαχίαν αὐτῷ, ποθ; ποσόν οσσπσττππασσς τατος -- τσ πασο 

ἘΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ. Κεφ. Ε΄. 

10. Ουΐὰ κ5ἱ σοοίἀδτίηΐ, υπυ8 ογραί ραγ οἰ ροῖη δυυπ. Εἰ 
γα ἱρβί υπὶ, ουπὴ οροϊἀογϊ οἵ ποὴ ἔμογὶ! δδουπὰμ5 αυΐ οτίραί 
ου. 

11. Εἰ φυϊάοπι δὲ ἀογπλίοηΐ ἀπο οἰἶδηχ δῖον οσὶϊ 1118, οἱ 
ὕη08 Τυοπηοαᾶο οδ]ο οὶ ἢ 

12. Εἰ 81] ἱηνδι υθγὶὶ υηυ8, ἀυο βἰδθυπί δάνογβυβ θυῃ), οἱ 
[απίου 8 ἰγίρ!οχ ἤθη οἷο τυϊηροίαγ. 

13. Βοηυβ 68[ ριι6ῦ ρϑιρ6Γ οἱ ΒΔ} 0118 ΒΌ ΡΟ ΓΟΖΘΙ) δοηΐο- 
ΓΟΠῚ οἵ δἰυ!ΐαπ), φαΐ ἠοδϑοὶῖ ργονίάσδγα ἴῃ ροβίογαπι. 

14. Ουοῃίδηη ἂἀδ ἀομῸ Υἱηοσίΐογυῃι ορτϑαϊοιογ υἱ γοχηοί : 
αυΐᾶ οἰΐδπι ἰῇ γόζηο 500 (Δοΐι5 ἐβ8ΐ ρδυραγ. 

15. Ὑ]άϊ υπΐνογϑδος υἱγθηῖθ5 φυὶ δΔη )υ]δηΐ δὰ} 5016 σὔϊῃ 
διἀο]οβοθηΐδ δθουῃάᾶο, 4] βίδοϊ ρτὸ ἰΠ]ο. 

16. Νοη οδὲ ἤπὶ8 οἵμπὶ ρόρυ]ο, υπηϊνογϑίβ Τυὶ (ἀδγιηΐ δηΐο 
1105. Εῤ φυϊάδη πον βϑἰηγ ἤθη ἰδ θυ ΌΓ ἰῃ 60 : 56} οἱ μοῦ 
γδη δ5 οἱ ρΓΟΡΘΠΠΡ(10 βρ γ(08. 

17. Ουϑίοα! ροάδῃι ἰυυπὶ οὐη) νά ΐβ ἰῃ ἀοηυπι οὶ, οἱ 
ῬΓοΟΡίπαυυϑ δὰ δυάϊοηάυπι. ϑυροῦ ἀοηυπὶ ἰηϑὶρἰοη( πὶ 58- 
οὐἰδοίυπι ἰσυπ}, 4ιΐα ἠδδοϊυῃΐ φυοά ἰΔοϊπὶ πιδ]υη,. 

ΟΑΡΌΤ Υ. 

1. ΝΟΙΪ [ἀϑΕΠΠᾶΓῸ ἴῃ οτο ἰυο, αἱ οογ ἴὰαυπὶ Ὠοὴ [6δ(ἱποὶ δὰ 
Ρτοίογοηαυπι γοτθιπλ ἰῃ οοηθροοίυ Ποὶ : αυἱᾶ Ὠδι5 ἰῃ σα 0 
δΈΓδιΠι, οἷ ἔπ: ΒΌΡΟΓ ἰοΙτδι : ΡΙΟΡΙοΓ 0Ὁ δἰηὶ γογθᾶ ἴδ ρᾶυοδ. 

2. Οιυ͵ὰ δάγοηϊξ βοπηηϊυ) ἰῃ πη} ἰΠυἀϊηα 50} υὐϊηὶς, 

οἱ τνοχ δί:}}1 ἰῃ τυ ρ] δίῃ βογηιοηυ. 
3. Ρτγοιυῖ γόουογίβ γοΐυπι 60, 6 τηογογὶβ γοδάογο ἱπυὰ : 

4ιυΐδ ποη 6ϑί νου 38 ἴῃ ἰηϑἰρ η( 5. Τὰ ἰσί αν φυδρουπηχυὸ 
γογοεὶβ γάρ. 

4, Βοπιι ὁδί ἤθὴ γόύογο [6 4118π| ΌΥΟΓΟ ἰδ οἱ ἤθὴ γράάογο. 

5. Νοῆ (665 08 ἴυπη} υἱ ΡΟΟΟΔΓΟ ἴδοἰδ5 ΘΔΓΏ6Πὶ ἰυᾶπ|, Οἱ Π6 
ἀϊχογὶβ ἰῃ οομδροοῖίυ οὶ, χυΐα ἱφῃογδηί)ἃ 6ϑὶ, η6 ἰγαϑοδίυγ 

Ὠδυβ βυρογ υοοθηλ (υδηι, οἱ ἀἰϑρογάδί Ορογᾶ τηδηυυπὶ ἰυϑΓΏΠη. 

8. Ουἱΐα ἰη τυ] υἀΐηθ βομηηΐογυπι οἱ νδηϊδίυπι οἱ γογθο- 

Γυπ) ΡΙυγπηογιηι, αυᾶγα ἔυ Ὠθι {ΠΠ|6. 

7. 5 οδυπηηΐδη) μδυρογὶϑ οἱ ἀϊγερίϊοποηὶ ἰυάϊεϊ! οἱ δι }- 
ιἰα: νἱ ἀογὶβ ἐπὶ Γοσίοηο, Ὧ6 τη Γογῖ 5 ΒΉΡΟΓ ποροῖίο : φυΐᾶ ΟΧΟ ἢ- 

8115 ΡΟ ὀχοαίδιυπι δά ευβίοαϊοπάμπ), οἱ Θχ δ ϑὶ ΒυροΓ 608. 

8. Εἰ ργϑοβίδηι(ἰἃ (ογγδ ἰὴ Οπιηὶ 6ϑὲ γὸχ ἀρτὶ Οὐ]. 

9. Ουἱ ἀϊρὶῖ ἀγσοηίυπη Ὡοη πηρ  Ὀ Γ δγρθηῖο : οἱ χα ΐβ 
ἀΠοχὶϊ ἐπ πγυ ἀπ 6 οογαπ [γαοίαπι" 56 οἱ "οο νδῃΐῖδ8. 

10. 1η τιυϊἀΐπα Ὀοπ 818 πη ἰρ] 681] δυηΐ φυΐ σοηι6- 
ἀυπὶ οδη). Εἰ αιὰ (ογ 0 οἱ φυΐ δὺ 6 ὃ ΘΦυΐᾶ ργϊπορία τη 
ψίάσγο οὐι1}18 8 19. 

11. Ὀυ οῖθ ΒοΠΊη08 5ογυΐ δ το ὑδυϊυϊυμ οἱ 5ῖνα πι} }{0Π| 

οοπιράοτίξ, οἱ οἱ χιυΐ βαϊυγαιίὑβ οϑὶ ἀϊϊδϑοῦπᾶο, Ὠοη αϑὶ ἀϊ- 
πνἰἰ6 ἢ 8. ΘυΠ) ἀΟΓΠΆΪΓΟ. 

1λ. Ἐδι ἸδρΊΟΥ φυθπὶ Υἱὰϊ δ 8016, ἀἰν  εἰ85 ουδίοὐἑία 5 

οἱ ψιὶΐ Ὁ οἷβ ἰῃ πιδίυπι οἱ, 



ἘΟΟΙΕΒΙΑΒΤΕΒ. ἀκρ. ΥἹΙ. 

18. καὶ ἀπολεῖται ὃ πλοῦτος ἐχεῖνος ἐν περισπασμῷ 
πονηρῷ " καὶ ἐγέννησεν υἱὸν, καὶ οὐχ ἔστιν ἐν χειρὶ 
αὐτοῦ οὐδέν. 

ι4. Καθὼς ἐξῆλθεν ἀπὸ γαστρὸς μητρὸς αὐτοῦ γυ- 
νὸς, ἐπιστρέψει τοῦ πορευθῆναι ὡς ἥχει, χαὶ οὐδὲν οὐ 
λήψεται ἐν μόχθῳ αὐτοῦ, ἵνα πορευθῇ ἐν χειρὶ αὐτοῦ. 

16. Καί γε τοῦτο πονηρὰ ἀῤῥωστία. “Ὥςπερ γὰρ πα- 
ρεγένετο, οὕτως χαὶ ἀπελεύσεται. Καὶ τίς ἢ περίσσεια 
αὐτοῦ ἣ μοχθεῖ εἰς ἄνεμον; 

16. Καί γε πᾶσαι αἱ ἡμέραι αὐτοῦ ἐν σχότει, χαὶ 
ἐν πένθει, καὶ θυμῷ πολλῷ, καὶ ἀῤῥωστία, καὶ χόλῳ. 

17. Ἰδοὺ εἶδον ἐγὼ ἀγαθὸν, ὅ ἐστι καλὸν τοῦ φαγεῖν 
καὶ τοῦ πιεῖν χαὶ τοῦ ἰδεῖν ἀγαθωσύνην ἐν παντὶ μόχθῳ 
αὐτοῦ ᾧ ἐὰν μοχθῇ ὑπὸ τὸν ἥλιον, ἀριθμὸν ἡμερῶν 
ζωῆς αὐτοῦ ὧν ἔδωχεν αὐτῷ ὁ Θεὸς, ὅτι αὐτὸ μερὶς 
αὐτοῦ. 

18. Καί γε πᾶς ἄνθρωπος ᾧ ἔδωκεν αὐτῷ ὃ Θεὸς 
πλοῦτον χαὶ ὑπάρχοντα. χαὶ ἐξουσίασεν αὐτῷ φαγεῖν 
ἀπ᾽ αὐτοῦ, καὶ λαθεῖν τὸ μέρος αὐτοῦ, καὶ τοῦ εὐ- 
φρανθῆναι ἐν μόχθῳ αὐτοῦ, τοῦτο δόμα Θεοῦ ἐστιν. 

19. Ὅτι οὐ πολλὰ μνησθήσεται τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς 
αὐτοῦ, ὅτι ὃ Θεὸς περισπᾷ αὐτὸν ἐν εὐφροσύνη χαρδίας 
αὐτοῦ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ς΄. 

ι. Ἔστι πονηρία ἣν εἶδον ὑπὸ τὸν ἥλιον, καὶ πολλή 
ἐστι ὑπὸ τὸν ἄνθρωπον" 

.. ἀνὴρ ᾧ δώσει αὐτῷ ὃ Θεὸς πλοῦτον χαὶ ὑπάρ- 
χοντα χαὶ δόξαν, καὶ οὐχ ἔστι ὑστερῶν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ 
ἀπὸ πάντων ὧν ἐπιθυμήσει, χαὶ οὐχ ἐξουσιάσει αὐτῷ 
ὁ Θεὸς τοῦ φαγεῖν ἀπ᾽ αὐτοῦ, ὅτι ἀνὴρ ξένος φάγεται 
αὐτόν’ τοῦτο ματαιότης χαὶ ἀῤῥωστία πονηρά ἐστι. 

8. Ἐὰν γεννήση ἀνὴρ ἑκατὸν, καὶ ἔτη πολλὰ ζήσε- 
ται, χαὶ πλῆθος διτι ἔσονται αἱ ἡμέραι ἐτῶν αὐτοῦ, 
χαὶ ψυχὴ αὐτοῦ οὐ πλησθήσεται ἀπὸ τῆς ἀγαθωσύνης, 
καί γε ταφὴ οὐχ ἐγένετο αὐτῷ, εἶπα" ᾿Αγαθὸν ὑπὲρ 
αὐτὸν τὸ ἔχτρωμα. 

4. Ὅτι ἐν ματαιότητι ἦλθε, χαὶ ἐν σχότει πορεύε- 
ται, χαὶ ἐν σχότει ὄνομα αὐτοῦ χαλυφθήσεται. 

56. Καί γε ἥλιον οὐχ εἶδεν, χαὶ οὐχ ἔγνω ἀναπαύσεις, 
τούτῳ ὑπὲρ τοῦτον, 

6. καὶ ἔζησε χιλίων ἐτῶν χαθόδους χαὶ ἀγαθωσύνην 
οὖχ εἶδε" μὴ οὐχ εἰς τόπον ἕνα πορεύεται τὰ πάντα; 

7. Πᾶς μόχθος ἀνθρώπου εἰς στόμα αὐτοῦ, χαί γε 
ἣ ψυχὴ οὐ πληρωθήσεται. 

8. Ὅτι περίσσεια τῷ σοφῷ ὑπὲρ τὸν ἄφρονα, διότι 
δ πένης οἶδε πορευθῆναι χατέναντι τῆς ζωῆς. 

9. ᾿Αγαθὸν ὅραμα ὀφθαλμῶν ὑπερπορευόμενον ψυχῇ᾽ 
καί γε τοῦτο ματαιότης καὶ προαίρεσις πνεύματος. 

το. Εἴ τι ἐγένετο, ἤδη χέχληται ὄνομα αὐτοῦ, καὶ 
ἐγνώσθη ὅ ἔστιν ἄνθρωπος, χαὶ οὐ δυνήσεται χριθῇ- 
ναι μετὰ τοῦ ἰσχυροτέρου ὑπὲρ αὐτόν. 

ει. Ὅτι εἰσὶ λόγοι πολλοὶ πληθύνοντες ματαιότητα. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Ζ΄. 

ι. Τί περισσὸν τῷ ἀνθρώπῳ; Ὅτι τίς οἶδεν ἀγαθὸν 
τῷ ἀνθρώπῳ ἐν τῇ ζωῇ, ἀριθμὸν ζωῆς ἡμερῶν μα- 
ταιότητος αὐτοῦ, καὶ ἐποίησεν αὐτὰ ἐν σχιᾷ ; Ὅτι τίς 
ἀπαγγελεῖ τῷ ἀνθρώπῳ τί ἔσται ὀπίσω αὐτοῦ ὑπὸ τὸν 
ἥλιον; 

γΕτῦβ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤΟΝ. --- Ε'ὕ1. 
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138. οἱ ρεγϊθυηΐ αἰν 5 1145 ἰὼ αἰδίο πη! Οη 6 ροβϑίπια : οἱ 

δομυϊξ ΗΠ] υπ, οἴ ΠΟῚ 65. ἰῃ πηδῆῦ 6]05 ΄υϊοχυδηι. 

(4. δῖήουϊ οχίν ἀὰ υἱδῖο πιᾶιγῖβ δια ηυάυ5, τανογίοίυῦ 

αἱ οὰΐ 5ουϊ γϑηϊξ, οἱ ἢ1}}}} δοοὶ ροὶ ἴῃ Ιάθογα δυ0, υἱ οδῖ ἰμ 
Πηᾶηυ 5υᾶ. 

15. δεὰ οἱ πος ἰδηβυογ ραβδί. δίουΐϊ δηΐη δάυρηϊ, ἰἰΔ 

οἱ δορί 1, ΕΞ αυῶ δθυμπάδηϊἃ 6}05 ἀιι8 ἰαθοταᾶὶ ἰη νϑηϊαπι" 

16. Εἰ φυΐάοπη ΟἸη65 αἶδθ8 6}}1.8 ἴῃ ἰθηθῦγὶβ, οἱ ἰῃ Ἰυοσῖα, 
οἱ ἰγαουηά δ πλ1}}18,, οἵ ἰδησύογα, οἷ ἰη5δηϊδ. 

17. Ἐδὰρ αρὸ Υἱὰΐ δου, αυοὰ 651 ρυ]ογαπ) οομηθάθιῸ 
οἱ δίθοτα οἵ οογῆθγα θοηϊδίθηχ ἰῃ ΟἸἹηηΐ ᾿δΡοΓαῈ δὺ0 φυοσυπι- 
406 ᾿ΔΡογαΥθγΐ 81} 5016, πυϊηθτῸ ἀἰδγαπι Υἱίδδ δυ85 4005 
ἀράϊϊ οἱ δι, ᾿οῦ ααΐρρα δϑὲ ρᾶγβ 6). 

18. Εἰ χυϊάσπι ΟὨληΐβ Ποη10 ουἱ ἀραϊϊ οἱ 608 ἀϊν ἰ85 οἱ 
ϑυθθἰδηίδη, ςοΟηοοϑϑ 406 οἱ υἱ ὙΘϑΟΟΓΟΙῸΓ δχ οἱβ, οἱ [0]16- 

Γαΐ ρᾶγίβῃ δυδπι, οἱ ᾿ἰφο δυο ἰῃ ἰδ ΟΓΟ 800, οο Ὠσὶ ἀο- 
01 68ῖ. 

19. Νοη δηΐϊπὴ πιυϊυην τοοογ Δ  Ὸ αἰΘΓὰΠπὶ γἱΐδο βυῦ, 
4υΐαᾶ Ποι15 οσουρδῖ ουχ ἴῃ ᾿φο {{1ἃ οΟΓα 8 6.8. 

ΟΑΡΌΈ ΥἹ. 

ι. Εβὶ πιαΐυῃῃ αυοὰ Υἱάϊ 50}} 8016, αἱ πηυ!υτῃ 681 50 Πο- 
[ηΐδ6 : | ᾿ 

2. Υἱγ ουἱ ἀδΔὈϊΐ οἱ Πθυ.5 ἀἰν 85 οἱ υροίδηιϊ Δη) οἱ ] ογί8 ΠῚ, 
οἱ ἤο0η οϑἰ ἀθἤῆοί 8 δηϊπι)ᾶ 808 6χ Ομ ηἶθ5 428 ἀρδί ἀγα ὶξ, 

οἱ ποη ἀλ1} οἱ θουβ ροϊοδίδίθῃι αἱ πηδηἀυοσᾶγεῖ 6Χχ 60, αυΐᾶ 
Υἱγ δἰΐθηιβ οομιδάσί ᾿]υά : ἢος νδηΐδ8 δϑὲ οἱ Ἰδῆσυοῦ ραδϑϑὶ- 
[0.8. 

3. 8 σοησποηὶ Υἱγ οδηίυην, οἱ ΔΠη}5 πη} 18 Υἱχοῦὶξ, οἱ τηυ]- 
(ἰἰυὰο φυδουπχιο Γυστίηϊ ἀΐδ8 Δηπουπι 6.8, οἵ δηϊπιᾶ ο΄ 
02 τορ]δίυγ ὁχ Ὀοηϊδῖ6, πος βθρυϊογυη (αογ 11}, αἰχὶ : 
Βοηυπὶ βυροῦ θυ ΔΡΟΓ(ΪΌΠ,. 

4. [πη νδηϊίδία υρρα γνοηΐϊδ, οἱ ἰῇ ἰθη  γ8 νδάϊί, οἱ ἴῃ 
ἰοηοὈγὶδ ποιθῃ 6}08 δΔυδοοηάρίυγ. 

5. Εξ αυϊάδπι 80] 6 ποι Υἱάϊϊΐ, 60 Οοσηου  γοαυϊοίθβ, 
ἢυΐο δυρογ πο, 

6. οἱ υἱχὶ( τ} }}6 δηηογιη γοάϊ5 οἱ θοηϊδίθη) ηοη Υἱὰϊί : 
ὨΟΏΠ6 δὰ ἰοουπλ υηυτ νδἀυηϊῖ ΟὨγηϊδ 

7. Οἰηηΐβ ἰαῦθοῦ Ποιῃίηΐδθ ἰῃ ΟΓΕ ἰρδίι8, οἱ αι ϊθπὶ δηϊη)ὰ 
ΠΟὴ ἐπρ]  ἴηΓ. 

8. Ουοηίδηι Δουηάδηϊ,8 Δ ρΊ 61) ΒΌΡΟΓ ἱηβὶρἰοηΐδ, 60 
ᾳυοά ᾿ΔΊΡΟΓ ΠΟΥ ἰγα δά (βοίθῃ Υἱίδ. 

9. Βοηυμ οϑί ἀδρϑοῖιιϑ ὀου]ΟΓΌΠΣ ΘΌΡΟΓ διῃθυϊδηίθιη 
ΔηΪΩᾶ : Π00 Θἰΐδιη ὙΔηΠ185 οἱ ργαϑυμρίο βρ γί (8. 

10. δὶ ᾳυϊὰ (αἱ, )δ γοοδίιπι 6581 ποιβθῃ δ᾽υ8, οἱ δοψηΐ- 

ἴυπὶ χυορᾶ 651 Ὠοιηο, οἱ ποη ρμοίοτιξ Ἰυ]οδγὶ οὐ ἰοΥἰοΓ8 

ΒΌΡΘΓ 56. 
11. υΐα ϑυηῖ γογθὰ μηυ} {8 πλ}}}]ρΠ10Δη{ἰ4 γδηϊδίδηι. 

ΟΑΡΌΤ ΥἹΙ. 

1. Ουἱὰ μ᾽ Ἰιοπηἰηΐ ἢ Ου8 Θηΐπὰ σΟρΠΟΥΪ Ὀοηυ πὶ Πομηὶ 

ἰῃ Υἱϊᾶ, πυιηογυτῃ αἰσγυπι τδηϊ δι }5 6}08, οἱ (δοἱἱ ἃ ἴῃ ὑπ}- 

Ὀγαῦ Ουἷὰ 418 δηπυμίϊαθὶξ Ποπλίηὶ αι ὰ οτ ροβί ουπὶ 580} 

8016 
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2. Ἀγαθὸν ὄνομα ὑπὲρ ἔλαιον ἀγαθὸν, καὶ ἡμέρα 
τοῦ θανάτου ὑπὲρ ἡμέραν γεννήσεως. 

8. ᾿Αγαθὸν πορευθῆναι εἰς οἶκον πένθους ἢ ὅτι πο- 
ρευθῆναι εἰς οἶχον πότου, χαθότι τοῦτο τέλος παντὸς 
ἀνθρώπου, καὶ ὃ ζῶν δώσει ἀγαθὸν εἰς χαρδίαν αὐτοῦ. 

4. ᾿λγαθὸν θυμὸς ὑπὲρ γέλωτα, ὅτι ἐν χακία προςτώ- 
που ἀγαθυνθήσεται χαρδία. 

δ. Καρδία σοφῶν ἐν οἴκῳ πένθους, χαὶ χαρδία ἀφρό- 
νων ἐν οἴχῳω εὐφροσύνης. ! 

6. ᾿Αγαθὸν τὸ ἀχοῦσαι ἐπιτίμησιν σοφοῦ ὑπὲρ ἄνδρα 
ἀχούοντα ἄσμα ἀφρόνων. 

[ ΕΣ “ . Δ Ἁ , η. Ὥς φωνὴ ἀχανθῶν ὑπὸ τὸν λέδητα, οὕτως γέλως 
τῶν ἀφρόνων᾽ χαί γε τοῦτο ματαιότης. 

8. ὍὍτι ἡ συχοφαντία περιφέρει σοφὸν, χαὶ ἀπόλλυσι 
τὴν χαρδίαν εὐγενείας αὐτοῦ. 

9. Ἀγαθὴ ἐσχάτη λόγων ὑπὲρ ἀρχὴν αὐτοῦ, ἀγαθὸν 
μαχρόϑυμος ὑπὲρ ὑψηλὸν πνεύματι. 

ι0. Μὴ σπεύσῃς ἐν πνεύματί σου τοῦ θυμοῦσθαι, 
ὅτι θυμὸς ἐν χόλπῳ ἀφρόνων ἀναπαύσεται. 

ιι. Μὴ εἴπης" Τί ἐγένετο, ὅτι αἱ ἡμέραι αἱ πρότεραι 
ἦσαν ἀγαθαὶ ὑπὲρ ταύτας, ὅτι οὐχ ἐν σοφίᾳ ἐπηρώ- 
τησας περὶ τούτου. 

1. ᾿Αγαθὴ σοφία μετὰ χληρονομίας, καὶ περίσσεια 
τοῖς θεωροῦσι τὸν ἥλιον. 

13. Ὅτι ἐν σχιᾷ αὐτῆς ἣ σοφία ὡς σχιὰ ἀργυρίου, 
χαὶ περίσσεια γνώσεως τῆς σοφίας ζωοποιήσει τὸν παρ᾽ 
αὐτῆς. 

14. Ἴδε τὰ ποιήματα τοῦ Θεοῦ, ὅτι τίς δυνήσεται 
χοσμῆσαι ὃν ἂν ὁ Θεὸς διαστρέψη αὐτόν; 

156. Ἔν ἡμέρα ἀγαθωσύνης ζῆθι ἐν ἀγαθῷ, καὶ ἴδε 
ἐν ἡμέρα χαχίας, ἴδε. Καί γε σὺν τούτῳ συμφώνως 
τοῦτο ἐποίησεν ὁ Θεὸς περὶ λαλιᾶς, ἵνα αἡ εὕρη ἄν- 
θρωπος ὀπίσω αὐτοῦ οὐδέν. 

16. Σύμπαντα εἶδον ἐν ἡμέραις ματαιότητός μου. 
ἸἘἘστὶ δίκαιος ἀπολλύμενος ἐν δικαίῳ αὐτοῦ, χαὶ ἐστὶν 
ἀσεύὴς μένων ἐν χαχία αὐτοῦ. 

17. Μὴ γίνου δίκαιος πολὺ, μηδὲ σοφίζου περισσὰ, 
μήποτε ἐχπλαγῆς. 

ι6. Μὴ ἀσεῤήσης πολὺ, καὶ μὴ γίνου σχληρὸς, ἵνα 
μὴ ἀποθάνῃς ἐν οὐ καιρῷ σου. ᾿ 

ι9. ᾿Αγαθὸν τὸ ἀντέχεσθαί σε ἐν τούτῳ, χαί γε ἀπὸ 
τούτου μὴ μιάνης τὴν χεῖρά σου, ὅτι φοθουμένοις τὸν 
Θεὸν ἐξελεύσεται τὰ πάντα. 

30. Ἡ σοφία βοηθήσει τῷ σοφῷ ὑπὲρ δέχα ἐξουσιά- 
ζοντας τοὺς ὄντας ἐν τῇ πόλει: 

241. ὅτι ἄνθρωπος οὐχ ἔστι δίκαιος ἐν τῇ γῇ, ὃς ποιή- 
σει ἀγαθὸν χαὶ οὐχ ἁμαρτήσεται. 

2). Καί γε εἰς πάντας λόγους οὗς λαλήσουσιν ἀσε- 
θεῖς, μὴ θῆς χαρδίαν σου, ὅπως μὴ ἀχούσης τοῦ δούλου 
σου χαταρωμένου σε. 

28. Ὅτι πλειστάχις πονηρεύσεταί σε, χαὶ καθόδους 
πολλὰς χαχώσει χαρδίαν σου, ὅτι ὡς χαί γε σὺ κατη- 
ράσω ἑτέρους. 

“4. Πάντα ταῦτα ἐπείρασα ἐν σοφία. Εἶπα" Σοφι- 
σθήσομαι. Καὶ αὕτη ἐμαχρύνθη ἀπ᾽ ἐμοῦ. 

25. Ναχρὰν ὑπὲρ ὃ ἦν, καὶ βαθὺ βάθος, τίς εὑρήσει 
αὐτό; 

26. ᾿Εχύχλωσα ἐγὼ καὶ ἢ χαρδία μου τοῦ γνῶναι 
χαὶ τοῦ χατασχέψασθαι καὶ τοῦ ζητῆσαι σοφίαν χαὶ 

ἘΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ. Κεφ. Ζ΄ 

2. ΒοηυΠ) 651 Ποιηθῃ βυροῦ οἰδυπηιὶ Ὀοπμη, οἱ ἀΐθδ Πηογί 5 
ΒΌΡΘΓ ἀΐδπὶ πεν (Δ{18. 

3. Βοπῃπι ἶγα δα ἀοῃυπὶ Ἰυςίι}8 αυᾶπι ἱγὸ δὰ ἀοιηυπι οοἢ- 
ΥἹΥῚΪ, 60 αυοὰ Πίο 68ὶ Πηΐδ ΟΠγηἷδ Ποιμἰηΐβ, οἱ ψυΐ γἱνῖς ἀδ0}} 
ὈομΌι) δὰ ΟΟΥ 5:11. 

ἡ, Βοηυπηὶ δδὲ ἱγὰ ΒΌΡΘΙ γίδυηι, αυΐδ ἰῃ Πηδ]0 υυ]ίυβ δοὶ 
Ὀοημηι (ογ. . 

ὅ. Οογ ϑβδρὶθηϊυπη ἴῃ ἀοπ)ο ᾿ποΐι8,, οἱ οοΓ ἰπβὶρίοηΐαπι ἰῃ 
ἄοπιο ᾿φ{{4. 

6. Βοηυπι 6δἰ δυιάΐγο ἱπογορδί ηθη) 8 ρ 6 πῃ 18 ΒΌΡΟΓ Υἱγὰ ΠῚ 
δυ θηἴθη) οαιτηθη 5ἰυ ]} ογιη. 

7. δίσυξ νὸχ βρί παι πὶ 80} οἶα, [18 τ 815 δίῃ Πογαχη : οἰΐδηι 
ἰιος Υδηΐί88. 

8. Ουοηΐδπὶ ΟΔΙυπηηΐδ οἰγουπχίεγί βαρίοηΐοῃ), οἱ ρογάϊὶ οοῦ 
Υἱρογίδ 6᾽08. 

9. Βοηυπη 6ϑι ΠΟΥ 581 Π11Π| ΒΟΓΠΊΟΠΌ ΠῚ δι ρ6 Ὁ Ὀγἰποὶρὶ πὶ, 
θοπυη) 68. ἸοηρδηἰΠ}5 ΘΌΡΟΓ Θχοο βυη) βρί γα. 

10. Νὰ (δδϑιἰηθ8 ἰῃ βρίγία ἰᾳο ἰγᾶβοὶ, αυΐϊὰ ὨΓΟΓ ἰῃ δίμυ 
δίυ οτυπ) γοχυϊοβοοί. 

11. Να ἀϊχογίβ : Ουἱὰ ἔδοίιπι ὁδὶ, χυΐϊᾶ ἀϊ68 Ῥγίογοβ ογαηὶ 
Ὀομΐ δυροι ἢο5, ιιΐῖδ ΠΟοῊ ἴῃ βαρίθηία ἰηἰοττοζαβίὶ ἀδ ᾽ος. 

12. Βομᾶ 651 βαρ δῃ[ία συ] περγοα ἰδῖδ, οἱ ἃπιρ! 8 νἱάθη- 
{ἰδυ8 501] 61. 

13. Ουἷά ἰῃ υπιδγᾶ 6}118 βαρ επί ΐᾷ δίουϊ ὑπ τὰ δγροηίὶ, οἱ 
δυυηάδῃηί(ίἃ δοοη 1185 βαρ ὁπ ἰ υἱ νοΐ Σ ουμὰ χυὶΐ δ οᾶ. 

14, Ὑιάδ ορεῖὰ Ὠδὶ, χφυοηίδηι 4 ροΐοτὶ( δἀογπᾶγο φυθηι 
Πθυβ ρογνογιογὶῖ οὐτ 

(5. 1η αἰδ Ὀοηΐ(α 15 να ἰῇ ὈοΠΟ, οἱ υἱάδ ἴῃ ἀΐθ πιαὶΐ, 
νἱάς, Εἰ φυϊάδηι υὲς ΘΟ βγιδηίοτν ἰδίυά δος Ποὺ 5 ἀ6 Ιοαυοὶα, 
τ ΠΟ ἰηγοη δὶ ποΙη0 ροϑὶ δυηὶ ΄φυϊοηυδιη. 

16. Οπιηΐᾶ νἱὰ ἰη ἀἰθ 8 γὰη 4.15 π|686. Ἐδὲ [8.8 ροΓΙΘἢ8 
ἰὴ [υϑῖο 810, οἱ 651 ἱπηρὶ 118 ΠΠΔΏΘΗΒ ἰπ τηΔ {8 50. 

17. ΝΟΙΪ 6886 ᾿υϑίυ8 πιυ! πὶ, οἱ Π0}} ἀγρυϊηδηίϊδγὶ ρ]09- 
φύδηι ορογίοϊ, ποαυδηὰο οδδίυροδβοδδ. 

18. Νἧἕ ᾿πι}}6 αβᾶ5 τη 1), οἱ ΠΟ] 6586 συ ΓΒ, η6 πιοΓὶᾶ- 

Τίβ ἰη (ΘΙ ΡοΓΘ ΠΟῊ ἰυο. 

19. Βοηυϊῃ 651 ἱπθ ΓΟΓα ἰα ἴῃ πος, οἱ φυϊάδηι 80 ἴ00 πὸ 

σοηϊδιηίηθ8 τηδηυπὶ ἰυΔη, ΄συοηίΐδηι {ἰπηο πὶ υ8 ὨΘΌΠ) οΡΓο- 
ἀϊοηίυγ οπηπίϑ. 

40. ϑαρίοη(ίᾳ δ υνδὈἱ βϑαρίοηίοπ) βυρος ἀδοθῃ ροίοδίδ- 

ἴ6π| ΠΔὨΘηΐ68 4υΐ βυηΐ ἰη οἰν δῖα : 

21. υΐα ΠΟΙ πο 6ϑ8ϊ ᾿υδἴι.5 ἴῃ ἴογγα, χυΐ (Δεἰοῖ ὈΟΠυΠὶ 
οἱ βοὴ ρῥδοοδῃϊ. 

22. Εὶ φυϊάδηι ἴῃ ΟΠ 68 56ΥΓΠΊΟΠ 68 4108 Ἰο΄ισδηίυγ ἱπηρὶϊ, 
Π6 Ροϑιογίδ οοῦ ἰυτπ}), υἱ πο δυάΐδ8 δόγύυπι ἰυ0. πὶ πᾶ ]- 
οοηίδηι {ἐγ}. 

43. ἙΠοηΐμὴ ἐγοαυθηίον πια] σπαθίϊυγ ἰῃ (6, οἱ πο} 18 πιο- 
ἀΐδβ γγ416 ἃΠϊοὶοὶ οοΥ ἰυπ, ὨΘΙρΡ6 4υ͵ᾶ οἰΐδηι ἴιι τ)4] 6 ἀἰχ δι! 
818. 

24, Ομηηΐδ ἢτος ἰοπίανὶ ἰδ ϑδρίοπίία. ὨΪχὶ : ΒΔρί 6 ἢ 8 οἰ οἷᾶΓ. 
Εἰ ἰρθ8 οοηρδῖδ 6δϑὶ ἃ 126. 

25. Πιοηδ6 δ} 6ν ἰάὰ ᾳυοὰ ὀγδηϊ, οἱ 84}18 ργοίυπα (88, 4υΐβ 
Ἰηνθηϊοί ρἂπλ9 

26. Οἰγουϊνὶ 6ροὸ δὲ οοὺῦ τῃ60πὰ υἱ σΟσΠΟΒΟΟΓΟ ΠῚ οἱ ΘΟὨ 5146- 
ΓΆΓΟηΊ οἱ ΄υςγοι πὶ ϑδρίοηςἰδῃ οἱ πυϊηόγιπ, οἱ πὸ οΟὐηο- 



ἘΠΟΟΙΕΘΙΑΒΤΕΘ. ἀκρ. ΥἹΠΤΙ. 

ψῆφον, χαὶ τοῦ Ἡνῶναι ἀσεῤοῦς ἀφροσύνην χαὶ ὀχληρίαν 
καὶ περιφοράν. 

27. Καὶ εὑρίσχο) ἐγὼ αὐτὴν χαὶ ἐρῶ πιχρότερον 
ὑπὲρ θάνατον σὺν τὴν γυναῖχα ἥτις ἐστὶ θήρευμα, χαὶ 
σαγῆναι καρδία αὐτῆς, δεσμὸς εἰς χεῖρας αὐτῆς. ᾿Αγα- 
θὸς πρὸ προςτώπου τοῦ Θεοῦ ἐξαιρεθήσεται ἀπ᾽ αὐτῆς. 
χαὶ ἁμαρτάνων συλληφθήσεται ἐν αὐτῇ. 

28. ἰδὲ τοῦτο εὗρον, ἐρα ὃ ᾿χχλησιαστής" μία τῇ 
αἱᾷ, τοῦ εὑρεῖν λογισμὸν, 

40. ὃν ἐπεζήτησεν ἢ ψυχή μου, χαὶ οὖχ εὗρον, χαὶ 
ἄνθρωπον ἕνα ἀπὸ χιλίων εὗρον, χαὶ γυναῖκα ἐν πᾶσι 
τούτοις οὐχ εὗρον. εν 

80. Πλὴν ἴδε τοῦτο εὗρον, ὃ ἐποίησεν ὃ Θεὸς σὺν 
τὸν ἄνθρωπον εὐθῇ" χαὶ αὐτοὶ ἐζήτησαν λογισμοὺς πολ- 
λούς. Τίς οἶδε σοφοὺς, καὶ τίς οἵδε λύσιν ῥήματος; 

ΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ ΜΒ΄. 

Ι. Σοφία ἀνθρώπου φωτιεῖ πρόζωπον αὐτοῦ, χαὶ 
ἀναιδὴς προςώπῳ αὐτοῦ μισηθήσεται. 

,. Στόμα βασιλέως φύλαξον, χαὶ περὶ λόγου ὅρχου 
Θεοῦ 

8. μὴ σπουδάσης, ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ πορεύση, 
μὴ στῆς ἐν λόγῳ πονηρῷ, ὅτι πᾶν ὃ ἐὰν θελήση ποιή- 
σει, 

4. χαθὼς βασιλεὺς ἐξουσιάζων, καὶ τίς ἐρεῖ αὐτῷ" 
Τί ποιεῖς; 
5. Ὁ φυλάσσων ἐντολὴν οὐ γνώσεται ῥῆμα πονηρὸν, 

χαὶ χαιρὸν χρίσεως γινώσχει χαρδία σοφοῦ. 
8. “Ὅτι παντὶ πράγματι ἐστὶ καιρὸς χαὶ χρίσις, ὅτι 

Ἡνῶσις τοῦ ἀνθρώπου πολλὴ ἐπ᾽ αὖτον. 
7. Ὅτι οὐχ ἔστι γινώσχων τί τὸ ἐσόμενον, ὅτι χα- 

θὼς ἔσται, τίς ἀναγγελεῖ αὐτῷ; 
8. Οὐχ ἔστιν ἄνθρωπος ἐξουσιάζων ἐν πνεύματι, τοῦ 

χωλύσαι σὺν τὸ πνεῦμα χαὶ οὐχ ἔστιν ἐξουσία ἐν 
ἡμέρα θανάτου, καὶ οὐχ ἔστιν ἀποστολὴ ἐν ἡμέρα πο- 
λέμου, χαὶ οὐ διασώσει ἀσέβεια τὸν παρ᾽ αὐτῆς. 

9. Καὶ σύμπαν τοῦτο εἶδον, χαὶ ἔδωχα τὴν χαρδίαν 
μου εἰς πᾶν τὸ ποίημα ὃ πεποίηται ὑπὸ τὸν ἅλιον, τὰ 
ὅσα ἐξουσιάσατο ὃ ἄνθρωπος ἐν ἀνθρώπῳ τοῦ χαχῶσαι 
αὐτόν. 

ιο. Καὶ τότε εἶδον ἀσεθεῖς εἷς τάφους εἰςαγθέντας, 
χαὶ ἐχ τοῦ ἁγίου: χαὶ ἐπορεύθησαν χαὶ ἐπηνέθησαν ἐν 
τῇ πόλει, ὅτι οὕτως ἐποίησαν" χαί γε τοῦτο ματαιό- 
τῆς. 

"1. Ὅτι οὐχ ἔστι γινομένη ἀντίῤῥησις ἀπὸ τῶν ποι- 
ούντων τὸ πονηρὸν ταχὺ, διὰ τοῦτο ἐπληροφορήθη 
χαρδία υἱῶν τοῦ ἀνθρώπου ἐν αὐτοῖς τοῦ ποιῆσαι τὸ 
πονηρόν. 

12. Ὃς ἥμαρτεν ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἀπὸ τότε χαὶ 
ἀπὸ μαχρότητος αὐτῶν. “Ὅτι χαὶ γινώσχω ἐγὼ ὅτι ἐστὶν 
ἀγαθὸν τοῖς φοδουμένοις τὸν Θεὸν ὅπως φοῤῶνται ἀπὸ 

ΤῸ 
προςώπου αὐτοῦ. . 

12. Καὶ ἀγαθὸν οὐχ ἔσται τῷ ἀσεῤεῖ, χαὶ οὐ μα- 
χρυνεῖ ἡμέρας ἐν σχιᾷ, ὃς οὐχ ἔστι φοδούμενος ἀπὸ 
προςώπου τοῦ Θεοῦ. 

14. Ἔστι ματαιότης ἢ πεποίηται ἐπὶ τῆς γῆς, ὅτι 
εἰσὶ δίχαιοι, ὅτι φθάνει ἐπ᾽ αὐτοὺς ὡς ποίημα τῶν 
ἀσεθῶν, χαὶ εἰσὶν ἀσεθεῖς ὅτι φθάνει πρὸς αὐτοὺς ὡς 
ποίημα τῶν δικαίων. Εἶπα, ὅτι χαί γε τοῦτο ματαιότης: 
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ϑοΟΓθη, ἱΩΡΙΪ 510}}Π|8τπὰ οἱ τυ γ θυ 6η {18} οἱ οἰτου πη] αἰ] θΩι. 

ὲ 

27. ΕΠ ἸΏΥΘηΪΟ Ορ0 68Π| οἱ ἀϊοδῃη ΔΠΊΔΣΊΟΓΟΠῚ ΒΌΡΟΓ ΤΩΟΤ- 
[6Π} τηυ ΠἸΘγθ ἢ] αι88 ἸΔχιθυ8 νθηαίογιπ) 651, οἱ βᾶσθηϊθ ΟὐΓγ 
6}05, Υἱοῦ] ἢ) ἴῃ τπδη]θι1.5 6}0.5. ΒΟηυ.5 οογᾶπι ΠῸ δγυοίον 
ΔῸ 6ἃ, οἱ ΄υϊ μοσοσδὶ οἀρίοίυγ ἰη {}1Δ. 

28. ἘσοΘ ἰιος ἰηγθηὶ, αἰχὶ! Ἐο]οβίαϑίθδ : πὰ δὰ δῆ, 
αἰ ἸηνΟὨἰΓοπὴ γα Οηθῖη, 

29. 4}ἃΠ| 4υ 5 81ν}{ δηϊπᾶ πι6ᾶ, δἰ ποθὴ ἱπυϑηὶ, οἱ Πουλΐ ΠΟ ΠΣ 
ὉΠῈΠ| 416 ΤΩ 16 ἰηυθηὶ, οἱ ὨἸ ]6γθη ἴῃ οπληΐ θυ 5 ἢΐδ ΠΟῚ ἰῃ- 
γϑηὶ. 

30. δο]υμηπιοῦο θοῦ ἰος ἱπγοηὶ, συοὰ (οοἰξ Ποι5 Πιοπιὶ- 

ὨΘ6ΠῚ ΓΟΟΐΌΠ : οἱ 1ρ8ὶ ψυζοδίογυηί οὐσίδἰἰοη6 5 ῃχυ] 185. Οὐυἱ8 
ὨΟΥΪΐ βαρίθηίο5,, οἱ 4ι 5 ὨΟΥΪῚ δο υἰοηαπὶ Ὑογθὶ ὃ 

ΟΑΡἊΌΤ ΥἹΠ]. 

1. δαρίοπα ποπιίηΐβ ἐΠΠαπιϊπαθΐξ σα απ οἷα5,, οἱ ἱπιρτὰ- 
ἄἀδῃ58 συϊίυ συο οἰϊοίαΓ. 

2. Ὁ γορὶϑ οινδίοάϊ, οἱ ἀδ γογῦο }υγαπιθ ὶ Ἀεὶ 

3. Ὧ6 (ο5{1π68, ἃ ἴλεΐα ο͵5 Δι θυ] 015, Ὧ6 δί68 ἰῃ γοσῦο 
ἴη810, φυοηίΐδηιμ οπηῃο αυοὰ νο]αυογὶϊ (Δοἰοὶ, 

ἡ, βἰουῖΐ γὸχ ροϊαϑίδίθπ) Δ ΌΘἢ 5, οἱ χιΐβ ἀϊοασὶ οἱ : Ουἱὰ 
[Δοἷ53 

ὅ. Ουἱ ουϑίοαϊ! πηδπάδίυ Ποη σοσποβοθὶ ΥΘγ 0) Π18] 1Π}, 
οἱ ἰθηρυϑ οὶ! σορηοβοὶῖ ΟΟΓ δαρίοι 8. 

6. Ουΐά οπηηΐ ποροίϊο 6ϑι (θπιρυ5 οἱ [υἀϊοί, φυΐᾶ δοϊθ- 
τ1 Πποπηηΐ5 πη} 18 δυροῦ ουπΠ|. 

7. Ουἱα ποη αϑΐ αυὶ οορποϑθοδί αυϊᾷ ἰαϊυγυμη δἰ}, βίουὶ 
Θηΐπ) οΥγδ, φυΐβ ἀηηυη 8 { οἱ ἢ 

8. Νοῃ 65{ Ποπιὸ ροίοβίδίθπι Πα θη 5 ἰη βρὶ γα πη, αἱ ργο- 
᾿θοδὶ σρίγὰπὶ : οἱ ποὴ οδί ρο(οϑίδϑ ἴῃ ἀἷδ πηογί 8, οἱ ἤθη 
δῖ δι βϑῖ0 ἰῃ ἀἰθ 611}, οἵ πο βαϊνδθ ἱπιρίοίδ5 ουπ αχυὶ 
ἃ} θἃ. 

9. Εἰ οπιηα πος Υἱάϊ, οἱ ἀθάϊ σΟγ πγδιΠὶ ἰῃ ΟΠΠΠ6 Ορυ8 
4υοά (Δείυπι 65. δι} 5016, συδδ ὑγοὸ μοίοδίδιδ ἴδε! α ποι ἰηῃ 
Ἰιοπλποπὶ υἱ ΔΠΠσογοῖ θυ. 

10. Εἰ (χης Υἱ αἱ ἱπηρ]05 ἰῇ βορυ]ογὰ ἰηἰγοάυοῖοβθ, οἱ ἀ6 
βδηςσίο : οἱ ἰνϑγυηῖ οἱ Ἰδυ 81] δυιηΐ ἰῃ οἰ δῖ, 4υΐᾶ δἰς ἴδοθ- 
Γδηΐ : ΕΚΙαΠῚ ᾿ος Υδη 185, 

11. Ουἷὰά ποῃ 658. (δοίδ οοπίγδαϊοιϊο ἃ δοϊθη ἶ δυ8 τ Δ] υηὶ 

εἰΐο, Ἰάδο γορ]δίυπι 65[ οοΥ ΠΙϊοσιπι ποι ἢ 8 ἰῃ οἶδ υἱ (Δεϊδηί 
ΤῊ] 01. 

15. Ουἱ ροοοσανὶί δεῖ πηδίυπι ὁχ ἴπη0 οἱ οχ Ἰοηρι ἀΐη6 
Θολιη). Ουδγα οἵ σΟρηο800 ΘρΡῸ αιᾷ 681 θοηυτῃ {ἰπηοης 18 

θουῖ υἱ {ἱπηδδηί ἃ λαοί 6]18. 

13. Εἰ θοηυπὶ ποῃ ογὶξ ἰπρὶο οἱ ποὸη Ὀγο]οη Δ} ἀΐα5 ἴῃ 
ἀπιῦτὰ,, σαὶ Ποη Θο[ ΕΠ] 6 Π5 ἃ (δοίθ δ δὶ. 

14. Εδι νδηΐϊᾶ8 αιῶ δοίδ 6ϑὲ ΒΌΡΟΥ ἰογτᾶμ), αιΐᾶ βυηῖ 
8.1, αυΐα γΘηΐ ΒυροΓ 608 φυδϑὶ (Δείπη ἱπηρίογιιπη, οἱ 508} 
ἰπ}0}} αιΐα νθηϊ δὰ οὺ5 φυδϑὶ Δοίιι λιδῖογαπι. ὈΪχὶ, ΄υΐὰ 
οὶ οἰἶαπὶ γὙδη 8 691. 

10. 
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15. Καὶ ἐπήνεσα ἐγὼ σὺν τὴν εὐφροσύνην, ὅτι οὐχ 
ἔστιν ἀγαθὸν τῷ ἀνθρώπῳ ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὅτι εἰ μὴ φα- 
γεῖν καὶ τοῦ πιεῖν χαὶ τοῦ εὐφρανθῆναι. Καὶ αὐτὸ συμ- 
προζτέσται αὐτῷ ἐν μόχθῳ αὐτοῦ ἡμέρας ζωῆς αὐτοῦ, 
ὅσας ἔδωχεν αὐτῷ ὃ Θεὸς ὑπὸ τὸν ἥλιον. 

16. Ἐν οἷς ἔδωχα τὴν χαρδίαν μου τοῦ γνῶναι τὴν 
σοφίαν, καὶ τοῦ ἰδεῖν τὸν περισπασμὸν τὸν πεποιγ μένον 
ἐπὶ τῆς γῆς, ὅτι χαὶ ἐν ἡμέρα καὶ ἐν νυχτὶ ὕπνον 
ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ οὐχ ἔστι βλέπων. 

17. Καὶ εἶδον σύμπαντα τὰ ποιήματα τοῦ Θεοῦ, 
ὅτι οὐ δυνήσεται ἄνθρωπος τοῦ εὑρεῖν σὺν τὸ ποίημα τὸ 
πεποιημένον ὑπὸ τὸν ἥλιον ὅσα ἂν μοχθήσηῃ ἄνθρωπος 
τοῦ ζητῆσαι χαὶ οὐχ εὑρήσει. Καί γε ὅσα ἂν εἴπη σοφὸς 
τοῦ γνῶναι οὐ δυνήσεται τοῦ εὑρεῖν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄. 

ι. Ὅτι σύμπαν τοῦτο ἔδωχα εἰς χαρδίαν μου, χαὶ 
καρδία μου σύμπαν εἶδε τοῦτο. Ὥς οἵ δίκαιοι χαὶ οἵ 
σοφοὶ χαὶ αἷ ἐργασίαι αὐτῶν ἐν χειρὶ τοῦ Θεοῦ, χαί γε 
ἀγάπην χαί γε μῖσος οὐχ ἔστιν εἰδὼς ὃ ἄνθρωπος" τὰ 
πάντα πρὸ προςώπου αὐτῶν, 

2. ματαιότης ἐν τοῖς πᾶσιν. Συνάντημα ἕν τῷ δικαίῳ 
χαὶ τῷ ἀσεθεῖ, τῷ ἀγαθῷ χαὶ τῷ χαχῷ, χαὶ τῷ χα- 
θαρῷ καὶ τῷ ἀκαθάρτῳ, χαὶ τῷ θυσιάζοντι χαὶ τῷ μὴ 
θυσιάζοντι. Ὡς δ ἀγαθὸς ὡς ὁ ἁμαρτάνων, ὡς ὁ ὀμνύων 
χαθὼς ὃ τὸν ὅρχον φοθούμενος. 

8. Τ οὔτο πονηρὸν ἐν παντὶ πεποιημένῳ ὑπὸ τὸν 
ἥλιον, ὅτι συνάντημα ἕν τοῖς πᾶσιν. Καί γε καρδία 
υἱῶν τοῦ ἀνθρώπου ἐπληρώθη πονηροῦ" καὶ περιφέρεια 
ἐν χαρδίᾳ αὐτῶν ἐν ζωῇ αὐτῶν καὶ ὀπίσω αὐτῶν πρὸς 
τοὺς νεχρούς. 

.. Ὅτι τίς ὃς χοινωνεῖ πρὸς πάντας τοὺς ζῶντας ; 
Ἔστιν ἐλπὶς ὅτι ὁ χύων ὃ ζῶν αὐτὸς ἀγαθὸς ὑπὲρ τὸν 
λέοντα τὸν νεχρόν. 

56. Ὅτι οἱ ζῶντες γνώσονται ὅτι ἀποθανοῦνται, χαὶ 
οἵ νεχροὶ οὐχ εἰσὶ γινώσχοντες οὐδέν" χαὶ οὐχ ἔστιν αὐ-- 
τοῖς ἔτι μισθὸς, ὅτι ἐπελάσθη ἣ μνήμη αὐτῶν. 

8. Καί γε ἀγάπη αὐτῶν, χαί γε μῖσος αὐτῶν, καί γε 
ζῆλος αὐτῶν ἤδη ἀπώλετο" καί γε μερὶς οὐχ ἔστιν αὐ- 
τοῖς ἔτι εἰς τὸν αἰῶνα ἐν παντὶ τῷ πεποιημένῳ ὑπὸ τὸν 
ἥλιον. 

7. Δεῦρο, φάγε ἐν εὐφροσύνη τὸν ἄρτον σου, χαὶ 
πίε ἐν χαρδία ἀγαθῇ οἶνόν σου, ὅτι ἤδη εὐδόκησεν ὃ 
Θεὸς τὰ ποιήματά σου. 

8. Ἔν παντὶ χαιρῷ ἔστωσαν ἱμάτιά σου λευχὰ,, χαὶ 
ἔλαιον ἐπὶ χεφαλῇς σου μὴ ὑστερησάτω. 

9. Καὶ ἴδε ζωὴν μετὰ γυναιχὸς ἧς ἠγάπησας πάσας 
τὰς ἡμέρας ζωῆῇς ματαιότητός σου, τὰς δοθείσας σοι 
ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὅτι αὐτὸ μερίς σου ἐν τῇ ζωῇ σου, χαὶ 
ἐν τῷ μόχθῳ σου ᾧ σὺ μοχθεῖς ὑπὸ τὸν ἥλιον. 

τυ. Πάντα ὅσα ἂν εὕρη ἣ χείρ σου τοῦ ποιῆσαι, ὡς 
ἡ δύναμίς σου ποίησον, ὅτι οὐχ ἔστι ποίημα χαὶ λογι- 
σμὸς καὶ γνῶσις χαὶ συφία ἐν ἄδη, ὅπου σὺ πορεύη ἐχεῖ, 

ι1. ᾿Επέστρεψα χαὶ εἶδον ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὅτι οὐ τοῖς 
χούφοις ὃ δρόμος, χαὶ οὐ τοῖς δυνατοῖς ὁ πόλεμος, χαί γε 
οὐ τῷ σοφῷ ἄρτος, χαί γε οὐ τοῖς συνετοῖς πλοῦτος, 
χαί γε οὐ τοῖς γινώσχουσι χάρις, ὅτι χαιρὸς καὶ ἀπάν- 
τημα συναντήσεται σύμπασιν αὐτοῖς. 

ἘΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ. Κεφ. Θ΄. 
15. Εἰ Ιδυᾶδνὶ Θρὸ ᾿ς Εἰἰἰδπὶ, χυΐᾶ ποη οϑὲ θοηυπὶ Πομγίηὶ 

80} 5016, πἰϑὶ οΘοπιράογο οἱ Ὀΐθογα οἱ ᾿οίδγὶ. ἘΠ ἰρβιπὶ βίη] 
δάοεὶξ οἱ ἰῃ Ἰᾶθογα οἱυ5 ἀΐδθι8 υἱΐθο ο8, 4φυ08 ἀφάϊϊ οἱ ἤϑυβ 
51} 80 |6. 

16. [πῃ αυΐδυϑ ἀδαϊ οογ πηθῦπῃ υἱ ΘΟβΏΟΘΟΟΓΟΠῚ δαρίοη8π|, 

οἱ νυἱάδιθπ ἀϊδίθηιοποῦη αυ ἰΔοίδ δὶ βυρογ ἴθιταπι, αυΐϊδ 

οἱ ἴῃ ἀΐᾳ οἵ πῃ ποοία βοιηῃιλ Ο00}}1}8 60:18. Ὠοη οδὶ υἱάθῃβ. 

17. Εἰ νΥἱάϊ ομηηΐα ορογὰ Ὠδὶ, φυΐα ποὴ ροίογιί ἢοιηο ἰῃ- 
ΥΘΉΪΓΟ Ορα5 αιυοὰ (Δοΐαηι 68ὶ δι 8016 : ΄φυδρουηχθα ᾿ἸδροΓὰ- 
δ ποπο φυθγογ οἱ ἢοὴ ἰηγοηϊοί. Εἰδπὶ αυδρουᾳυο ἀϊΐχο- 
Υἰζ βδρίθῃ8 ΘΟ ΏΟΘΟΘΓΘ ὨΟῚ ΡΟίοΓΙ ἱμν ηΐΓγθ. 

ΟΑΡΌΤ ΙΧ. 

ἵ. Οὐᾶγα Οηδ ἰἰος ἀράϊ ἴῃ οογάὰδ πη60, οἱ σοῦ τ 60Π) 

οἴη Υἱ αἱ ἢοο. Ουοπηοάο [υδέΐ οἴ δδρίθη(68 οἱ ορογα[οη 685 
οογαμῃ ἴῃ τηδηι Ὠεὶ, οἱ αυϊάδη οΠδεδίθιη οἱ αυϊάοῃ) οὐϊθμ 
ΟΠ Οἱ Θυθηοϑοθη8 ἤΟΠΊΟ : Οἤηηΐδ 8η16 (Δοίοῃ) ΘΟΓΙΙΠΊ, 

2. ὙδηΪΔ8 ἰῃ ΟΠπίθυ8. ΕΥ̓ΘηΙΌΒ ἈΠ 08 7.810 οἱ ἱπιρῖο, ΒΟΠΟ 
οἴ Ἰη8]0, οἱ τη 60 οἱ ᾿πηυηἀο,, οἱ 5Δ0Γ ΠοΔη] οἵ ἤθη 8δοτγί- 

βοδηῖ. δίο θοηυβ υἱ ροοσδίον, δἷο }υγᾶῃ8 βίουϊ ᾿υΓΑΠπηδὨ ΠῚ 
{ΠΠ26}8. 

3. Ηος 681 ραβϑίπιαμ ἰῃ οἵμηΐ χυοὰ ἰΔοίυμη οϑἱ 80} 80|6, 
φυΐα ονδπίυϑ ὕΠη08 ΟΠ 05. Εἰ αυϊάσπῃ οοΥ ἢ] ογυπὶ ᾿ΟΠπιἐπί5 
τορ!οἴυμῃ οδϑὶ ΠηΔ]0 : οἱ οἰγουτδίῖο ἰῃ οογὰθ θογὰπὶ ἰῃ Υἱΐᾶ 
ΘΟΓΌηι οἱ ροϑὲ πῶς δὰ τηογίυοϑ. 

ή. υἷα αυΐδ 681 χυὶ σοπιηπηϊοοῖ ἰῃ ΟΠΠΠ6Β Υἱγοη[68" Εϑὲ 
8068 ΄υοῃϊδπ) σληἷβ Υἱγ ἢ 8 ἰρ56 ὈΟΠ5 ΒΌΡ6Γ ἸΘΟΠΘΠῚ Π1ΟΓ- 
ἴυυπι. 

5. Ουἷά νἱνοηίεβ βοϊοηὶ φυοά τηοποηΐυγ, οἱ πιογίαϊ ἤθη 
δυηΐ οορηοβορηίο8 αυϊοαυᾶπι : οἵ ὨΟΏ 6δἰ οἷ5 δΔιηρ 1.8 ΠηοΓ- 
668, ἰη ΟὈἸ ν]οποτῃ οηΐπ τοηὶὶ πηοηοῦὶδ ΘΟΓυΠΊ. 

6. Εἰΐδιη ἀϊ!οοῖίο δογυῃ, οἰΐδηι οὐΐαπὶ δογυῃι, οἰϊδπ 26- 
165 δογυ πηι ἦᾶπι ρΡΟΓΙ : οἶδ} ρᾶΓΘ ΠΟῚ 6ϑΐ 618 υ] γᾶ ἰῃ 8δδοιι- 
αι ἰῃ ομληἱ αυοά ἰδοίιιπι 6δ8ῖ 50 8016. 

7. Ὑοηΐ, σοπιδὰο ἰῃ 1ερΕ{{Ὶ8 άπ ἰαυπ), οἱ ὈἰΠ6 ἰῃ σογὰς 
θοπο Υἱπυηι ἰυυηι, αυοηίΐδηι ᾽8π| οοπιρίδουδγιπί 60 ορεγᾶ 
ἰυδ. 

8. ἴῃ ΟἴπΠὶ ἰ6ΠΊρΟΓΟ 5ἰπἴ| τϑϑιϊπηοηίΐδ ἴθ οδημαϊάδ, οἱ ΟἸδιΠ) 
ΒΌΡΟΓ δρυΐ ἰσυπ| ποη ασ5|1. 

9. Εἰ νἱάδ νἱίδην οὐπὶ πυ] ΐογο χαδιὴ αἰ οχ δ511 Ομ ἢ 18 
ἀΐοθυβ υἱίδ" υδηϊ(αι ἰδ ἴυδ5, 4} ἀδ[1 κυπὶ {Ὀὶ 80} 5δο0]6, χιιὶδ 
᾿ος δϑὲ ρᾶγβ ἴυᾶ ἰῃ Υἱῖα ἴυα, οἵ ἰπ ἰάθογα ἴᾳ0 χιο ἴὰ ἰαδο- 

ΓΔΒ 81} 5016. 

10. Ομηηΐᾶ 48 ἱηγοηογί( πδη08 ἰυἃ ἴδοογα, ργουΐ ΥἱΠὉ}8 
ἰυὰ Δο, ηυΐὰ θη 68ὲ ορῃβ οἱ οὐρίἰδίϊο οἱ 5οἰδηίία εἰ 88- 
Ὀἰδηῖα ἰῃ ἰηίογηο, 4υ0 (ἃ γα] {Π ΠΟ. 

11. Οομνογίὶ πιὸ οἱ υἱάϊ 80} 8016, φυοῃίδηι πο 681 Υ6]ο- 
οἶδιι9 σαγβυβ, πος ροίοηϊὶ δυ8 ργρ αι, πο φυίϊάθιῃ 5δρίθηὶ 
Ὀϑηΐβ, πρὸ χυίΐοπη ἰμ(6}} ροηςῖθι}5 αἰν 185, ποὺ αυϊάοπ) 
βείϑιἶδυ5 σγαϊα, αυοῃΐδη) ἰθρυ8 οἱ δυὐθηΐι5 οὐουττοὶ 

οπληἶρι5 115. 



ἘΕΟΟΙΕΣΝΙΑΘΤΕΒ. σἀκρ. Χ. 

ες 1. Ὅτι χαί γε καὶ οὖχ ἔγνω ὁ ἄνθρωπος τὸν χαιρὸν 
αὐτοῦ, ὡς οἱ ἰχθύες οἱ θηρευόμενοι ἐν ἀμφψιόλήστρῳ 

᾿ καχῷ, χαὶ ὡς ὄρνεα τὰ θηρευόμενα ἐν παγίδι, Ὥς αὖτ 
παγιδεύονται οἵ υἱοὶ τοῦ ἀνθρώπου εἰς καιρὸν πονηρὸν, 
ὅταν ἐπιπέσῃ ἐπ᾽ αὐτοὺς ἄφνω. 

13. Καί γε τοῦτο εἶδον, σοφίαν ὑπὸ τὸν ἥλιον, καὶ με-- 
γάλη ἐστὶ πρὸς μέ. 

ι4. Πόλις μιχρὰ χαὶ ἄνδρες ἐν αὐτῇ ὀλίγοι, καὶ ἔλθη 
ἐπ᾿ αὐτὴν βασιλεὺς μέγας χαὶ χυχλώση αὐτὴν, χαὶ οἷ- 
χοδομήσῃ ἐπ᾽ αὐτὴν χάραχας μεγάλους. 

15. Καὶ εὕρη ἐν αὐτῇ ἄνδρα πένητα σοφὸν, χαὶ δια- 
σώσῃ αὐτὸς τὴν πόλιν ἐν τῇ σοφία αὐτοῦ, χαὶ ἄνθρω- 
πὸς οὐχ ἐμνήσθη σὺν τοῦ ἀνδρὸς τοῦ πένητος ἐχείνου. 

16. Καὶ εἶπα ἐγώ“ ᾿Αγαθὴ σοφία ὑπὲρ δύναμιν’ καὶ 
σοφία τοῦ πένητος ἐξουδενωμένη, καὶ οἱ λόγοι αὐτοῦ 
οὐχ εἰςαχουόμενοι. 

17. Λόγοι σοφῶν ἐν ἀναπαύσει ἀχούονται ὑπὲρ χραυ- 
γὴν ἐξουσιαζόντων ἐν ἀφροσύναις. 

18. Ἀγαθὴ σοφία ὑπὲρ σχεύη πολέμου, χαὶ ἁμαρτά- 
νων εἷς ἀπολέσει ἀγαθωσύνην πολλήν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ [ἴ΄. 

Ι. Νυῖαι θανατοῦσαι σαπριοῦσι σχευασίαν ἐλαίου 
ἡδύσματος. Τίμιον ὀλίγον ποοίες ὑπὲρ δόξαν ἀφροσύνης 
μεγάλην. 

2. Καρδία σοφοῦ εἰς δεξιὸν αὐτοῦ, χαὶ καρδία ἄφρο- 
γος εἷς ἀριστερὸν αὐτοῦ. 

8. Καί γε ἐν δὲῷ ὅταν ἄφρων πορεύηται, χαρδία 
αὐτοῦ ὑστερήσει, καὶ ἃ λογιεῖται πάντα ἀφροσύνη 
ἐστίν. 

4. :Ἐὰν πνεῦμα τοῦ ἐξουσιάζοντος ἀνάδη ἐπὶ σὲ, 
τόπον σοῦ μὴ ἀφῇς, ὅτι ἴαμα καταπαύσει ἁμαρτίας 
μεγάλας. 

5. Ἔστι πονηρία ἣν εἶδον ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὡς ἀκού- 
σιον ἐξῆλθεν ἀπὸ προςώπου ἐξουσιάζοντος. 

6. Ἐδόθη ὃ ἄφρων ἐν ὕψεσι μεγάλοις, καὶ πλούσιοι 
ἐν ταπεινῷ χαθήσονται. 

η. Εἶδον δούλους ἐφ᾽ ἵππους, χαὶ ἄρχοντας πορευο- 
μένους ὡς δούλους ἐπὶ τῆς γῆς. 

8. Ὁ ὀρύσσων ἤτον εἰς αὐτὸν ἐμπεσεῖται, χαὶ 
χαθαιροῦντα φραγμὸν δήξεται αὐτὸν ὄφις. 

9. Εξαίρων λίθους διαπονηθήσεται ἐν αὐτοῖς" σχίζων 
ξύλα χινδυνεύσει ἐν αὐτοῖς" 

10. ἐὰν ἐχπέση τὸ σιδήριον, καὶ αὐτὸς πρόςωπον 
ἐτάραξε. Καὶ δυνάμεις δυναμώσει, καὶ περίσσεια τῷ 
ἀνδρὶ οὐ σοφία. 

11. Ἐὰν δάχη ὄφις ἐν οὗ ψιθυρισμῷ, χαὶ οὐχ ἔστι 
περίσσεια τῷ ἐπάδοντι. 

12. Λόγοι στόματος σοφοῦ χάρις, χαὶ χείλη ἄφρονος 
καταποντιοῦσιν αὐτόν. 

13. Ἀρχὴ λόγων στόματος αὐτοῦ ἀφροσύνη, χαὶ 
ἐσχάτη στόματος αὐτοῦ περιφέρεια πονηρά, 

14. χαὶ ὃ ἄφρων πληθύνει ἽἜΡπΕΙ Οὐχ ἔγνω ἄνθρω- 
πος τί τὸ γενόμενον, καὶ τί τὸ ἐσόμενον, ὅτι ὀπίσω ἀὐ- 
τοῦ τίς ἀναγγελεῖ αὐτῷ; 

16. Μόχθος τῶν ἀφρόνων χαχώσει αὐτοὺς, ὃς οὐχ 
ἔγνω τοῦ πορευθῆναι εἰς πόλιν. 

16. Οὐαί σοι, πόλις, ἧς ὃ βασιλεύς σου νεώτερος, 
χαὶ οἱ ἄρχοντές σου πρωὶ ἐσθίουαιν. 
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12. Οὐΐα οἰίδηι ποϑοῖδ ΠΟΠΔΟ ἰθρυ8 800), 4υ88ὲ ρἰπ6ο5 

4υΐ ἰδηοηίυγ ἴῃ γοιἰδο ὁ τηᾶ]ο, οἱ βίουι: Ὑοίυογθβ φυϑ οΔ- 
Ρἰυπίυγ ἰη ἰάχιθο. δοιαὶ θὰ ΠΠδφυσδηίυτ ἢ}1ϊ Ποιηἰηἰἷξ ἰῃ ἴδηι- 
ῬΟΓΘ [28]0, οὐπὶ οδοίάἀογὶξ ΒΙΡΟΓ 'ρϑοβ 80 10.. 

8. ΕΙ4η, ἢοο ΥἹἱἹΑΪ, 5δρί θη 80 8018, δὲ τηδρὴᾶ οϑὶ 
δὰ π16. 

14. Οἰν 88 ρᾶγγὰ οἱ Υἱγὶ ρϑυοὶ ἴῃ θα, οἵ τϑηΐξ Βι ροῦ θᾶΠ) 
ΤΟῸΧ Ιηᾶζηυ8 οἱ οἰγουπχάοαϊ, 6δΔηλ, οἱ φραϊπολνὶ δάγογθυβ 
Θδη δσβοῦοβ Γ)ΔΡΏΟΒ. 

15. Εἴ ἰηνθηϊ ἰῃ οἃ Υἱγιη) ρΔΌΡΘΓΘΠΙ 8δρ᾽οπίοιῃ, οἱ 88]- 
γαυΐὶ ἢἰς οἰν ἰδίθτῃ ἰῃ βαρίοπίϊα βιι8, οἱ "οπ)ο ἤθη τοοογἀδίυβ. 
οδδἰ γἱγί ρδυρογὶϑ 1}}}18. 

16. Εἰ αἰχὶ εζὸ : Βοηᾶ βδρίθπἭιδ ΒΟΥ ροϊδηί(ίδπι : οἱ 
δδρίθηςἶὰ ρΔΌρογί8 ὉγΓῸ ΠΙ ΐ|0 δ (8., οἱ σϑγθὰ οἱυδ ποῦ 
ΘΧδυ 8. 

17. Ὑογθᾶ βαρ θηΐυπι ἰη αυΐοῖα δυά! αηὉΓ 5ΌΡΟΓ ΟἰΔΙΠΟΓΘΙΩ 
ΘΟΓΌΏλ αυΐ ροί(οπϑίδίοπι Παργοηίΐ ἴῃ 5(0}{||8. 

18. Βοπᾶ βδ ρθη ἃ ΒῈΡ06Γ γὰ58 Ὀ6}}}, οἵ ρθοῦδῃ8 ὑπ. Ρ6Γ- 
ἀεὶ Ὀοηϊίδῖδπι πιυ} Δ πΠ|. 

ΟΑΡΌΤ Χ. 

1. Μυβϑοῦ πηογίθηίε8 ρυϊτοίδοϊαπὶ οοῃροβί Ιοηδηλ οἷοὶ 
Βυ Υ 1618. ῬγΘΙΪοδυπὶ Ῥδυ!] πὶ 8δρ  Θμἴἰδ8 ϑῃρ6ῦ ΦοΓΔ πὶ 
ἰηϑ ρ᾽οη 5 πιΔρΏδΠ). 

2. ΟΟΥ 8δρ θη[18 ἰὴ ἀσχίγο 6)}08, αἴ ΟΟΥ 8[0}1] ἰῃ βἰηἰβίγο 
6)08. 

8. Εκίδμη ἰῃ νἱὰ ουπὶ 80] }8 διηθυϊαῖ, οοὐ α͵8 ἀοῇείοΐϊ, 

οἱ φυδὸ οορ Δ} οπη]ἃ βἰυμἰἰἰὰ δυηί. 

ή, 5] βρίτἰα8 ρΡοίοδίδίθιῃ ΠΑΌΘΩ 8 Δϑοθηάογἱ δυρθοῦ ἴθ, 
ἰοοῦπι ἰυυπι Ὧ6 αἰπη)ϊϑουὶβ, χιΐα 5δηϊϊ88 Γοαυΐδϑοογε [Δοοὶ 

Ροοσδίδ γρδρηᾶ. 
5. Ἐδὶ τηδίυπι αυοὰ Υἱὰϊ 580} βοΪ6, χυδδὶ Ὠο βροηϊδηθυϊω 

ΟΧΙΥ ἃ (δοἰα ρμοίοϑβίδίθμ ὨδὈΘη[18. 
6. δίῃ 68ἱ βἰυ] 0.8 ἰῃ δυο ἢ δι} 9.8 τηδλρηΐ8, οἱ αἰγὶ 68 

ἴῃ ὨυΓ ἐ βοἀοθυηῖ, 

7. Ὑὶάϊ ΒοΓΥο8 ἴῃ Θαυΐδ8, οἱ ργίβοῖροβ δι υ]δηΐίο8 ιδϑὶ 
ΒΟΙΎΟΒ ΒΌΡΘΓ ἰοΥΤδπι. 

8. Ουἱ (οἀϊῖ ἰονγοδηα, ἰῃ ἰρβᾶπι ἱποίἀδί, οἱ χφυὶ ἀἰβεὶραῖ: 
Βοροη που θθὶΐ ΘυΠὶ ΒΟΓΡΘΏΒ. 

9. Ουἱ βυθίτα!ε! Ἰαρί 68 ἀο]ο ὲξ ἰῃ οἱβ : βο πάθη8 ᾿ἰσηδ 

ΡΟ οἰ δ ἰίυγ ἰῃ οἰϑ : 

10. οἱ ὀχείάογί! δγγαπι, οἵ ἰρ86 (δοίθῃῃ ἰαγθαυΐ!. ΕΠ [Ὁ Γ- 
Εϊυάϊηο65 οοπίογίδϊί, οἱ Δρυπάδηςδ Υἱγὸ ἤθη βαρίθηίίδ. 

11. 51 πηοιῃογάογξ Βοῦροη8 ἰῃ ΠΟῊ 5υϑυγγο, οἵ πο} 68 
διηρ)ίυ5 ᾿ηοδηίδηι. 

12. ὙοΥθᾶ οτἱβ βαρ θῃ 18 σγαῖϊα, οἱ ἰδ ἰδ ἰδὲ ρί6Ώ 118 ἀοσίυ- 
Ἐιοηΐ θυ]. 

13. Ιηϊυπι γογθογιη οὖυ8 ἰηβἰρίοηςα, οἱ ΠΟΥ βϑἰΠΌ Γὰ 
ογἦβ 6}. οἰγου τ [10 ροβϑὶπηᾶ, 

14. οἱ βἰυ!υβ λυ] ἰρ! οδὲ γογρα. Ἰζηογαῖ ὨοπΟ αὐυἱὰ δἰΐ 
υοὰ (δΔοίυπι οβΐ, οἴ αυἱὰ φυοά (υἰυγαπὶ ὁδὶ, φυοὰ ρμοδὶ θυ πὶ 
4υΐἱδ Δημυη Δ 11 οἱ ἢ 

15. 1μ80ογ βἰυ]ογαπι Ποῖ 608, σαϊ Ὠ6 501} ἱγ ἰη εἰ ἡ ἃ- 
ἰδ. 

16. Ὑαὰ εἰθὶ, οἰν 48, ου}08 τὸχ ἰυυ8 ἡυπίοτγ, οἱ ρυϊμοίρθδ, 
ἴυἱ πρδπο οοιηράυηϊ. 
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17.. Μαχαρία σὺ, γῆ: ἧς ὃ βασιλεύς σου υἱὸς ἐλευθέ- 
ρῶν, χαὶ οἵ ἄρχοντές σου πρὸς χαιρὸν φάγονται ἐν δυ- 
νάμει, χαὶ οὐχ αἰσχυνθήσονται. 

18. Ἔν ὀχνηρίαις ταπεινωθήσεται ἢ δόχωσις, χαὶ ἐν 
ἀργίᾳ χειρῶν στάξει ἣ οἰχία. 

ι9. Εἰς γέλωτα ποιοῦσιν ἄρτον καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον 
τοῦ εὐφρανθῆναι ζῶντας, χαὶ τοῦ ἀργυρίου ταπεινώσει 
ἐπαχούσεται τὰ πάντα. 

20. Καί γε ἐν συνειδήσει σου Ἐπ μὴ καταράσῃ; 
χαὶ ἐν ταμιείοις χοιτώνων σου μὴ καταράσῃ πλούσιον" 
ὅτι πετεινὸν τοῦ οὐρανοῦ ἀποίσει τὴν φωνήν σου, χαὶ ὃ 
ἔχων τὰς πτέρυγας ἀπαγγελεῖ λόγον σου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ΄. 

1. Ἀπόστειλον τὸν ἄρτον σου ἐπὶ πρόςωπον τοῦ ὕδα - 
τος, ὅτι ἐν πλήθει ἡμερῶν εὑρήσεις αὐτόν. 

2. Δὸς μερίδα τοῖς ἑπτὰ, χαί γε τοῖς ὀχτὸν, ὅτι οὐ 
γινώσχεις τί ἔσται πονηρὸν ἐπὶ τὴν γῆν. 

3. ᾿Εὰν πλησθῶσι τὰ νέφη ὑετοῦ, ἐπὶ τὴν γῆν ἐχ- 
χέουσιν. Καὶ ἐὰν πέση ξύλον ἐν τῷ νότῳ, χαὶ ἐὰν ἐν 
τῷ βοῤῥᾶ. τόπῳ οὗ πεσεῖται τὸ ξύλον, ἐχεῖ ἔσται, 

4. Τηρῶν ἄνεμον οὐ σπείρει, χαὶ βλέπων ἐν ταῖς 
νεφέλαις οὐ θερίσει. . 

6. Ἵν οἷς οὐχ ἔστι γινώσχων τίς ἢ ὁδὸς τοῦ πνεύ- 
ματος, ὡς ὀστᾶ ἐν γαστρὶ χυοφορούσης, οὕτως οὐ γνώση 
τὰ ποιήματα τοῦ Θεοῦ, ὅσα ποιήσει τὰ σύμπαντα. 

6. Ἐν τῷ πρωΐ σπεῖρον τὸ σπέρμα σου, καὶ ἐν 
ἑσπέρα αἡ ἀφέτω ἣ χείρ σου, ὅτι οὐ γινώσχεις ποῖον 
στοιψήσει ἢ τοῦτο ἣ τοῦτο, χαὶ ἐὰν τὰ δύο ἐπιτο- 
αυτὸ, ἀγαθά. 

7. Καὶ γλυχὺ τὸ φῶς, χαὶ ἀγαθὸν τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ 
βλέπειν σὺν τὸν ἥλιον. 

8. Ὅτι χαὶ ἐὰν ἔτη πολλὰ ζήσεται ὃ ἄνθρωπος, ἐν 
πᾶσιν αὐτοῖς εὐφρανθήσεται, χαὶ μνησθήσεται τὰς ἡυέ- 
ρᾶς τοῦ σχότους, ὅτι πολλαὶ ἔσονται. Πᾶν τὸ ἐρχόμε- 
νον ματαιότης. 

9. Εὐφραίνου, νεανίσχε, ἐν νεότητί σου, χαὶ ἀγα- 
θυνάτω σε ἣ χαρδία σου ἐν ἡμέραις νεότητός σου, χαὶ 
περιπάτει ἐν ὁδοῖς χαρδίας σου ἄμωμος, χαὶ μὴ ἐν 
δράσει ὀφθαλμῶν σου. Καὶ γνῶθι ὅτι ἐπὶ πᾶσι τούτοις 
ἄξει σε ὁ Θεὸς ἐν χρίσει. 

ι0. Καὶ ἀπόστησον θυμὸν ἀπὸ χαρδίας σου, χαὶ πά- 
ρᾶγε πονηρίαν ἀπὸ σαρχός σου, ὅτι ἡ νεότης χαὶ ἥ 
ἄνοια ματαιότης. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ 18Β΄. 

τ. Καὶ μνήσθητι τοῦ χτίσαντός σε ἐν ἡμέραις νεότη-, 
τὸς σου, ἕως ὅτου μὴ ἔλθωσιν αἱ ἡμέραι τῆς χαχίας, 
χαὶ φθάσουσιν ἔτη ἐν οἷς ἐρεῖς" Οὐχ ἔστι μοι ἐν αὐτοῖς 
θέλημα. 

8. Ἕως οὗ μὴ σχοτισθῇ ὁ ἥλιος χαὶ τὸ φῶς, χαὶ ἧ 
σελήνη χαὶ οἱ ἀστέρες, καὶ ἐπιστρέψουσι τὰ νέφη 
ὀπίσω» τοῦ ὑετοῦ. 

3. Ἔν ἡμέρᾳ ἣ ἐὰν σαλευθῶσι φύλακες τῆς οἰχίας, 
χαὶ διαστραφῶσιν ἄνδρες τῆς δυνάμεως, καὶ ἤργησαν ᾿ 
αἴ ἀλήθουσαι ὅτι ὠλιγώθησαν, καὶ σχοτάσουσιν αἱ βλέ- 
πουσαι ἐν ταῖς ὁπαῖς. 

4. Καὶ χλείσουσιν θύρας ἐν ἀγορᾷ, ἐν ἀσθενεία 

ἘΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗῊΣ. Κεφ. 18’. 

17. Βοδία ἴι, ἰογτδ,, Ο1}}}}8 τὸχ [0.8 {118 ἱπρηυο ΈΠ), οἱ 

γυῦ7ίποῖροβ {( δὰ ἰδηλρι8 οοπηθάθπί ἰπ (ογι υἀΐηθ, οἱ ἤθη 
ΟΟΠΙΠἀσηίυΓ. 

18. Ιῃ οἰ στ 5 ἢ} ὰΓ σοηΠρηδίϊο, οἱ ἐμ βδρῃ δ 
ΤΩΔΏΠ011 51} {14} [1 ἀοτηι8. 

19. ἴῃ τίβυ (δοϊα πὶ δήθ οἱ υἱηθτη οἱ οἰουπι δὰ [9 - 
οδηάιπ) νἱνοηΐθϑα, οἱ ἀγροηΐο δ Πι}}Ἰδἰἴομα οροάϊοδηϊ υμηηΐδ. 

20. Εἰΐδηι ἴῃ ὁοηβοίδηζία ἰσ8 τοὶ 'πὸ πη] οἀϊχονβ, οἱ ἰῃ 

Ρομοῖγα "0.8 Οὐ απ ἰυογαπη τ6 ΠλΔ]οἀἰχογὶβ αἰγὶ : αυἱᾶ 
γΟΪαοτ5 ΟἿ] δυίογοι γοοδπ ἴυ8π|, αἱ ΠΑΌΘἢΒ ΡΟ. 88 ἃπηυῃ- 
δῖ: νοι υ ἴυυῃι. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙ. 

1. ΜΙ|Πΐδ ῬδποτῺ ἰυπηλ ΒΌΡΘΟΓ (δοίο πη δαυδ5, χαΐα ἰῃ τα} ἰ- 
ἰυάϊηο ἀΐογυπι ἱπυθηΐοβ ἢ] }1Π|. 

2. δ ρᾶγίοπι ἱρ5,5 δορίθηι, οἱ φυίάθηη ἱρ5ῖ5 οοΐο, Τυΐα ποῖ 
868 φυϊὰ ζΐυγιπη πηδ πὶ 511 ΒΌΡΟΓ (ογγδη,. 

3. δὶ γορ οἴω ΓὈΘΓΙΪ ἢυ 65. ρ᾽υν ἃ, ΒΌΡΟΓ ἰογτᾶπὶ ΟΠ ἢ- 
ἀυῃῖ. Εἰ 5ἱ ἐοεἰαογῖϊ ᾿ἰσηιπι) δὰ δυδβίτυμ, οἱ 5] δά δαυϊοθοπι, 
Ἰοοο υδὲὶ οδοἰἀογὶ Πσηαπι, ἰδὲ ογίξ. 

4, Ουἱ οὐδογγτδῖ γϑηΐυπὶ ποη δοηὶπαΐ, οἱ 4] δδβρίοἱ 0068 
Ὠ0Ω πηρίοΐ. 

5. ἴῃ ἀυἷδ15 ὨΟΠ Θδῖ ΟΟΖΠΟΒΟΘΠΒ αυξὸ 51 υἱὰ βρί γἰ 0}, 5,- 
ουἱϊ οϑ88ἃ ἴῃ ὕἱἘΓῸ ργϑρζπδη[.8, 510 ὨΟΏ ΟΟΖΠΟΒΟΘ5 ΟροΓγὰ 1)6ὶ, 

4υδ: (ΔοἸεἰ ομηηϊᾶ. 
6. ἴπ πηδίιΠ0 56 ηγ} ἃ βϑ θη ἴυσπ), οἱ δὰ Ὑθϑρογυη) Ὧ6 

γι αἱ τηδηυ8 (08, φυοηΐδη) ποϑ0ἷ5 αυϊὰ γοοΐα ργοσθάρῖ δυΐ 
ἰιος 8ὲ ΠΠυἀ, οἱ 5 ἄυο ἰη Ἰἀἰρϑυμμ, Ὀοπᾶ. 

Ἵ. Εἰ ἀι]οο Ἰυθη, οἱ θοηυπ ΟΟ}}15 σίγα 80] ῖη. 

8. Ουἷὰᾶ οἰδὶ Δηηΐ8 0118 Υἱχογὶϊ Ὠογηο, ἰῃ οἠηηΐθι8 ἢ 8 
ἰ ἰδ υγ, οἱ γροογαἀλθίίυτ ἀΐογατμ ἰΘογάγαπη, αυΐα Ὠλ}Ε| 
ογυηϊ. ΟΙΏΏΘ ὙΘη ΘῺ 651 γδηϊδ8. 

9. 1,ϑοίαγα, δαοϊθβεθηβ, ἰη ᾿υνοπίι6 ἰυδ, οἱ θοηππ) δοϊαῖ 
(α ΘΟΓ ἴθι ἰῃ αἰ ἢ 5 δΔαο]οβοοηϊί ἴθ, οἱ 8 018 [ΠΥ 8 
οοΓαΐβ ἰυἱ δου ἀῖ8, οἱ ποη ἰη ἰηίαἶΐι οσ!ογαμη ἱποτιι 1. 

Εἰ 8εἰἴο φυΐα βιρογ οἰῃηΐθι8 ᾿κἰ8 δα ἀυςοὶ (6 Π6υ8 ἰη Ἰυἀϊείυ πη. 

10. Εἰ τ ρ6}16 γᾶ ἃ οογὰδ ἰμο, δἱ διιξογ πιδὶ εἰδηι ἃ σᾶγηθ 
ἴυδ, ΄αυ͵ἱὰ δαοἰοδοςηίίδ εἰ δ {{{|14 νι Δ 8 651. 

ΟΑΡΟΌΤ ΧΙ. 

{. Εἰ πηοπηθηΐο ογοδίου 5 [ἱ ἰῇ ἀἰου 5 ̓ υνοδηίι 18 85, 
υϑαυθαυο ποὴ Ὑϑηϊδηὶ ἀἰ6 5 τη}, οἱ Δρργορίηαιθηί δηηὶ 
ἴῃ αυΐϊν8 ἀἰοαϑ : Νοη οδί τ} ἰη 1}}15 γο  υη Δ 5. 

2. Ὀβχιδαυο ποθὴ ΟὈἰοὨΘ γοϑοδῖ 80] οἱ ᾿Ἰιπηθη, οἵ ἰυπᾶ οἱ 

8(61186, οἱ ΓαυογιοπίοΓ ΠΌΡ68 ροϑί ρ]υνίδιη. 

3. [η ἀΐα φιο σοπηπιοῖϊ (ἀογηΐ ουδίοάοθ ἀοηηι8, οἷ γε Ὺ- 
γογδὶ (πογϊηἰ υἱγὶ (οι 18, οἵ ὀοαβαυθγηηῖ ΠΟΙ θηἴθ5 ΄00- 

πἰᾶπι ἱπηηδίηυδο βυηΐϊ, οἱ οοηίθηθθγοϑοθηΐ χα νἱάσηϊ ἰη 

(ογδηνηΐ θυ 8. 
4. Εῤ οἰαυάοηί οδβίία ἰῃ ρἰαίοῦ, ἰῃ ἱπιἰγη δῖ γ0018 τη οι" 
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φωνῆς τῆς ἀληθούσης. Καὶ ἀναστήσεται εἰς φωνὴν 
τοῦ στρουθίου, καὶ ταπεινωθήσονται πᾶσαι αἵ θυγα- 
τέρες τοῦ ἄσματος. 

5. Καὶ εἰς τὸ ὕψος ὄψονται, χαὶ θάμδοι ἐν τῇ ὁδῷ, 
καὶ ἀνθήση τὸ ἀμύγδαλον, χαὶ παχυνθῇ ἣ ἀχρὶς, χαὶ 
διασχεδασθῇ ἣ χάππαρις, ὅτι ἐπορεύθη ὁ ἄνθρωπος εἰς 
οἶχον αἰῶνος αὐτοῦ, χαὶ ἐχύχλωσαν ἐν ἀγορᾷ οἱ χο- 
πτόμενοι' 

6. Ἕως ὅτου μὴ ἀνατραπῇ τὸ σχοινίον τοῦ ἀργυρίου 
χαὶ συντριδῇ τὸ ἀνθέμιον τοῦ χρυσίου, καὶ συντριδῇ 
ὑδρία ἐπὶ τῇ πηγῇ» καὶ συντροχάσῃ ὃ τροχὸς ἐπὶ τὸν 
λάχχον, 

7. καὶ ἐπιστρέψη ὃ γοῦς ἐπὶ τὴν γῆν ὡς ἦν, καὶ 
τὸ πνεῦμα ἐπιστρέψη πρὸς τὸν Θεὸν ὃς ἔδωχεν αὐτό; 

8. Ματαιότης ματαιοτήτων, εἶπεν ὁ Ἐχχλησιαστὴς, 
τὰ πάντα ματαιότης. 

9. Καὶ περισσὸν, ὅτι ἐγένετο ᾿Εχχλησιαστὴς σοφὸς, 
ὅτι ἐδίδαξε γνῶσιν σὺν τὸν ἄνθρωπον, καὶ οὕς ἐξιχνιάσε- 
ται χόσμιον παραθολῶν. 

το. Πολλὰ ἐζήτησεν ᾿Εχχλησιαστὴς, τοῦ εὑρεῖν λό- 
γους θελήματος, χαὶ γεγραμμένον εὐθύτητος, λόγους 
ἀληθείας. 

1. Λόγοι σοφῶν ὡς τὰ βούχεντρα, χαὶ ὡς ἧλοι πε- 
φυτευμένοι᾽ οἱ παρὰ τῶν συνθεμάτων ἐδόθησαν ἐχ ποι- 
μένος ἑνός. 

1. Καὶ περισσὸν ἐξ αὐτῶν, υἱέ μου, φύλαξαι" τοῦ 
ποιῆσαι βιθλία πολλὰ, οὐχ ἔστι περασμὸς, καὶ μελέτη 
πολλὴ χόπωσις σαρχός. ; 

12. Τέλος λόγου, τὸ πᾶν ἄχουε" τὸν Θεὸν φοδοῦ, χαὶ 
τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ φύλασσε. ὅτι τοῦτο πᾶς ὃ ἄνθρωπος. 

ι4. Ὅτι σύμπαν τὸ ποίημα ὃ Θεὸς ἀξει ἐν κρίσει, ἐν 
παντὶ παρεωραμένῳ, ἐὰν ἀγαθὸν χαὶ ἐὰν πονηρόν. 

ιἰ8. Εἰ οὐπβυγαοί δά γοοθη) ραβϑογὶδ. οἱ 1 υ 0 ΟΠΙΠΘΒ 
ἢ]1185 σαν ηΪδ8. 

5. Εἰ ἰμ 80} }π|6 δδρίοἰθπὶ, οἱ ἰθγγογθβδ ἰῃ νἱὰ, οἱ Πογθοὶὶ 
διηγράδιυπι, οἱ ἱπηρἰσυδθὶξ Ἰοουϑία, αἱ ἀἰδδέρα Ὁ οδΡ- 
ρᾶτγὶβ. φυοηίΐδι ἐν ΠΟΙΊΟ ἱπ ἀοπλιη) δοίο ἰδ [15 ϑυς, οἱ Οἱγ- 
ουμογυηὶ ἴῃ ρ]αῖθ8 ΡΙΔησοη(68. 

ὃ. ὕδαυδφυο ποη ονογίδίυσ [υηΐουυδ ἀγαϑηζὶ οἱ οοπίογαυῦ 
Υἱεδ δυγὶ, οἱ οοηίογίυγ Ὠγάγὶᾶ ΒΌΡΟΓ (Οπίοῃ;, οἱ οοηνο νᾶ- 

ἴυΓ τοΐδ δὰ οἰβϑίθγῃδῃηι, 

7. οἱ τογνοσίδίυγ ρυ]ν 8 ἰῃ (ογγϑη 5ἰοαί ογαὶ, οἱ βρί υ5 
γοὐοδί δὰ ἤουμ φυὶ ἀράϊί {ΠΠὰπ|Ὁ 

8. Ὑδηϊίδ8 νδηϊδίυηι, ἀϊχὶὶ ἘΘοΙοβίδϑίθβ, οπηηΐᾷ ὑϑῃ 88. 

9. Εἴ δι}! 8, φυΐα (Δοίυβ ὁ5ὲ ΕΘΟ] 651 88168 88 0168, 4Ζαυΐὰ 
ἀοουϊῇ βεϊοπίίδηη ποηΐποη), οἱ υγὶϑ ϑσυ Δ} Ὁ ογηδίυ Π) ρᾶ- 
ΓδὈοϊαγυῃι. 

[0. Μυϊίσῃι ᾳφυδοείν!( ἘσοΙοβἰΔβί68. υἱ ἰηγοηίγοῖ υογθδ νο- 
Ιαηίδιἰ8, οἵ δοπρίυμ γοο υαϊηΐβ, νογθα γογ δι 8. 

11. Β6ΓΠΊΟΠ6Β δδρί πίυπ ἰδ υ 81} 5{Π}}}}}, οἱ φυλϑὶ οἷανὶ 
Ρἰδηϊδίἑ : φυὶ ἃ οΟμΟἰ  ἰ8 ἀδιϊ δυπὶ ἃ ρδϑίοια ὕῃ0. 

2. Εἰ δ} 108 Δ ἱρβἷ8, ΑἸ ΐ πὶ, οᾶνα : (Δοϊοπάϊ ᾿ἰ ὈγΟϑ8 πιι}- 
[08 ΠΟΏ 6δὲ δηί5. οἱ πηρα 810 ρίυτγίπιδ θοῦ 681 οδγηΐδ. 

13. ΕΠηΐ8 νοῦ, ΟΠΘ δυὰϊ : θοῦ (ἰπι6, οἱ τηδηΐδ8 6}0.8 

ουδιοάϊ : ἢος 65 6ηἾΠ| ΟΠΊΠΐ5 ὨΟΠΊΟ. 

14. Ουἷδ οἴηηο [Δοΐϊυπ Π6υ5 δἀἀυοοί ἰῃ ̓ υάϊοίυπι, ἰῃ οπιπὶ 

οοπίεμιρίο, βἶνα Ὀοηυ οἱ 8:06 Σ] ΔΙΌ). 

ΑΣΜΑ. 
ππέουιρεδβν ἀδρ,ἤδ, ᾧδ ἀβῤθασενο.....ὕο. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Α΄. 

ι. Ἄσμα ἀσμάτων, ὅ ἐστι Σαλωμών. Φιλησάτω με 
ἀπὸ φιλημάτων στόματος αὐτοῦ' ὅτι ἀγαθοὶ μαστοί σου 
ὑπὲρ οἶνον, : 

ἃ. χαὶ ὀσμὴ μύρων σου ὑπὲρ πάντα τὰ ἀρώματα" 
μῦρον ἐχχενωθὲν ὄνομα σου. Διὰ τοῦτο νεάνιδες ἠγάπη- 
σάνσε, 

8. εἵλχυσάν σε" ὀπίσω σου εἰς ὀσμὴν μύρων σου δρα- 
μοῦμεν. Εἰςήνεγχέ με ὃ βασιλεὺς εἰς τὸ ταμεῖον αὐτοῦ" 
ἀγαλλιασώμεθα χαὶ εὐφρανθῶμεν ἐν σοί. ᾿Αγαπήσομεν 
μαστούς σου ὑπὲρ οἶνον’ εὐθύτης ἠγάπησέ σε. 

4, Νέλαινά εἶμι ἐγὼ καὶ καλὴ, θυγατέρες Ἱερουσα-- 
λὴμ, ὡς σχηνώματα Κηδὰρ, ὡς δέῤῥεις Σαλωμων. 

ὅ. Μὴ βλέψητέ με ὅτι ἐγώ εἶμι μεμελανωμένη, ὅτι 
παρίδειν ε ὃ ἥλιος. Υἱοὶ μητρός μου ἐμαχέσαντο ἐν 
ἐμοί’ ἔθεντό, με φυλάχισσαν ἐν ἀμπελῶσω, ἀμπελῶνα 
ἐμὸν οὐχ ἐφύλαξα. 

6. ᾿Ἀπάγγειλόν μοι, ὃν ἠγάπησεν ἣ ψυχή μου, ποῦ 
ποιμαίνεις, ποῦ χοιτάζεις ἐν μεσημόρία, μήποτε γένω- 
μαι ὡς περιδαλλομένη ἐπ᾽ ἀγέλαις ἑταίρων σου. 

(ΑΝΤΙΟΌΝ. 

σΑΡΌΤ. 1. 

1. Οδηίουπ) ὁδης οογυπι, αυοὰ ο8ὲ δδ᾽οιιοη. Οϑβουϊοίυτν 
ἴη6 ΔὉ ΟΒ00]18 ΟΥ8 8ιι11 : φυοηΐδπη ὈοΏδ ὉΡΟΓα ἰυἃ ΒΌΡΟΥ Υἱ- 
Πυηι, 

2. οἱ οὗον υηρσυρσηίογιηι ἰυγυ}}) ΒΌΡ6Γ οπηηΐᾷ ἃγοπηαίᾶ : 
οἰουπὶ οἰαβυπι 6ϑὲ ποθ ἰσυπ). Ῥτορίογοα δἀοοβοθηΐυ δα 
ἀϊοχογυηὶ (6, 

3. ἱγάχογυηῖ ἰ6 : ροϑί [6 ἰῃ ΟὐοΥΟ υῃρυδηϊογῃπι ᾿ΠΟΓΊΠ) 
οὐυγγθηα8. Ιηἰγοάιιχὶξ 6 ΤΟΣ ἰῃ ουδίοσυϊαπι βυυπὶ : ὄχ ϑ0}6- 
τὴ οἱ ᾿αΘΓ ἰη ἴθ. ὈΠΠ ΖΘνι.8 υθοῖᾶ ἴὰ8 ΒΌρΟΓ Υἱπυπι : 
τοοιὐἀο αἰϊοχὶϊξ (6. 

4 Νίρψγα δυπὶ 660 οἱ ἰοππποϑβᾶ, ἢ] 85 1 γα 3816 πη, ι1 ἰΔ 6 Γ- 
δου] σοάδγ, υἱ ρΡ61168 ϑδϊ]οιηοηΐϑ. 

5. ΝΟΙΪΐ6 ἀϑρίοογο τη6 αυΐᾶ 6ρὸ ἀδηϊργαίδ διιπὶ, χυΐᾶ (6- 
ΒρΡΟΧΙς πη6 50]. ΕἸ] πηδῖγῖ8. πγδ ραρηδυογυηΐ ἰῃ ΙΏ6 : ρο- 

ΒυΓΌΩΐ Π16 Ουδίοἀοπι ἴῃ Υυἱποὶβ,, υἱπθᾶπι Πηθδπ) ποῖ Ουδῖο- 
ἀϊνὶ. 

6. Αππηιηία πη}}}}. φαδπὶ αἰ 6 κ}} δηϊπηὰ πηθᾶ, υ0ἱ ρᾶϑοὶδ, 
δὶ οὐ θΔ 5 πὶ τηογιΐθ, πὸ ἔογίο οἰδοίδγ βίοι: δαορογίδ δυρ 6. 
Ετο,ο8 800 Δ] 0) ἰΟΓΌ ΠΏ. 
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η. ᾿Ἐὰν μὴ γνῷς σεαυτὴν, ἣ χαλὴ ἐν γυναιξὶν, ἔξελθε 
σὺ ἐν πτέρναις τῶν ποιμνίων, καὶ ποίμαινε τὰς ἐρίφους 
σου ἐπὶ σκηνώμασι τῶν ποιμένων. 

8. Τῇ ἵππῳ μου ἐν ἅρμασι Φαραὼ ὡμοίωσά σε, ἡ 
πλησίον μου. 

9. Τί ὡραιώθησαν σιαγόνες σου ὡς τρυγόνος, τρά- 
ηλός σου ὡς δρμίσχοι. 

10. Ὁμοιώματα χρυσίου ποιήσομέν σοι μετὰ στι- 
γμάτων τοῦ 0 

1. Ἕως οὗ ὃ βασιλεὺς ἐν ἀναχλίσει αὐτοῦ, νάρδος 
μου ἔδωχεν ὀσμὴν αὐτοῦ. 

15. Ἀπόδεσμος τῆς σταχτῆς ἀδελφιδός μου ἐμοὶ, 
ἀναμέσον τῶν μαστῶν μου αὐλισθήσεται. 

13, Βότρυς τῆς χύπρου ἀδελφιδός μου ἐμοὶ, ἐν ἀμ- 
πελῶσιν ᾿Ἔγγαδδί, 

4. Ἰδοὺ εἶ χαλὴ, ἢ πλησίον μου, ἰδοὺ εἶ καλή" ὁφ- 
θαλμοί σου περιστεραί. 

150. Ἰδοὺ εἶ καλὸς ἀδελφιδός μου, καί γε ὡραῖος πρὸς 
χλίνη ἡμῶν σύσχιος, 

16. δοχοὶ οἴκων ἡμῶν χέδροι, φατνώματα ἡμῶν χυ- 
πάρισσοι. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. 

Ι. ᾿Εγὼ ἄνθος τοῦ πεδίου, χρίνον τῶν χοιλάδων. 
2. Ὥς χρίνον ἐν μέσῳ ἀχανθῶν, οὕτως ἢ πλησίον 

μου ἀναμέσον τῶν θυγατέρων. 
8. Ὥς μῆλον ἐν τοῖς ξύλοις τοῦ δρυμοῦ, οὕτως ἀδελ- 

φιδός μου ἀναμέσον τῶν υἱῶν. ᾿Εν τῇ σχιᾷ αὐτοῦ ἐπε-- 
θύμησα, χαὶ ἐχάθισα, χαὶ χαρπὸς αὐτοῦ γλυχὺς ἐν λά- 
ρυγγί μου. 

«. Εἰςαγάγετέ με εἷς οἶχον τοῦ οἴνου, τάξατε ἐπ᾽ 
ἐμὲ ἀγάπην. 

6. Στηρίσατέ με ἐν μύροις, στοιδάσατέ με ἐν μή- 
λοις, ὅτι τετρωμένη ἀγάπης ἐγώ. 

6. Εὐώνυμος αὐτοῦ ὑπὸ τὴν χεφαλήν μον, χαὶ ἢ 
δεξιὰ αὐτοῦ περιλήψεταί με. 

γη. Ὥρχισα ὑμᾶς, θυγατέρες Ἱερουσαλὴμ., ἐν δυνά- 
μεσι χαὶ ἐν ἰσχύσεσι τοῦ ἀγροῦ ἐὰν ἐγείρητε χαὶ ἐξε- 
γείρητε τὴν ἀγάπην ἕως οὗ θελήση. 

8. Φωνὴ ἀδελφιδοῦ μου, ἰδοὺ οὗτος ἥκει πηδῶν ἐπὶ 
τὰ ὄρη, διαλλόμενος ἐπὶ τοὺς βουνούς. 

9. Ὅμοιός ἐστιν ἀδελφιδός μου τῇ δορχάδι ἣ νεδρῷ 
ἐλάφων ἐπὶ τὰ ὄρη Βαιθήλ. ἰδοὺ οὗτος ὀπίσω τοῦ τοί-- 
χου ἡμῶν, παραχύπτων διὰ τῶν θυρίδων, ἐχχύπτων 
διὰ τῶν διχτύων. 

10. ᾿Ἀποχρίνεται ἀδελφιδός μου, χαὶ λέγει μοι’ ᾿Ανά- 
στα, ἐλθὲ, ἣ πλησίον μου, καλή μου, περιστερά μου. 

η. Ὅτι ἰδοὺ ὁ χειμὼν παρῆλθεν, ὃ δετὸς ἀπῆλθεν, 
ἐπορεύθη ἑαυτῷ. 

12. Τὰ ἄνθη ὥφθη ἐν τῇ γῆ. χαιρὸς τῆς τομῆς 
ἔφθαχεν, φωνὴ τῆς τρυγόνος ἠχούσθη ἐν τῇ Υῇ ἡμῶν. 

123. Ἢ συχὴ ἐξήνεγχεν ὀλύνθους αὐτῆς, αἱ ἄμπελοι 
χυπρίζουσιν, ἔδωχαν ὀσμήν. ᾿Ανάστα. ἐλθὲ, ἢ πλησίον 
μου, καλή μου, περιστερά μου. Καὶ ἐλθὲ, 

14. σὺ περιστερά μου, ἐν σχέπη τῆς πέτρας, ἐχό- 
μενα τοῦ προτειχίσματος. Δεῖξόν μοι τὴν ὄψιν σου, 
χαὶ ἀχούτισόν με τὴν φωνήν σου, ὅτι ἣ φωνή σου 
ἡδεῖα, χαὶ ἡ ὄψις σου ὡραῖα. 

ι5, Πιάσατε ἡμῖν ἀλώπεχας μιχροὺς ἀφανίζοντας 
ἀμπελῶνας, χαὶ αἱ ἄμπελοι ἡμῶν χυπρίζουσαι. 

ΑΣΜΑ. Κεφ. Β΄. 

7. Νίδβὶ ΘΟρβηοΟνοΓ8 (6, Ο ρυ] ΟΠ Γᾶ ἱπ|ο Ὁ πη} ΠΙΘΓ68., οὔγοάθγα 
ἴα ἴῃ γοβί 18 σγοζυμῃ), οἱ ρᾷβοα ἤσλάο8 ἴυ08 ἰῃ ἰΔθΟΓΏΔ ΟΕ 8 
ΡΑϑι ΓΙ ΠΗ. 

8. Ἑαυῶ τηὸῷ 'π Ουγγίθυβ Ρἰιδγδοηΐβ δ βϑί πη αυΐ (ς, 
γγοχὶπηδ Π)0ᾶ. 

9. Ουδιη Βρθοίοβου ἰδοίτ βυηϊ σδηδ ἴυἐ8 (Δηχυδηι (ατίι - 
Γὶ8., σογνὶχ (υἃ βίου γοὰϊηνουα 

10. δ᾽ πὰ ϊηδ6 8 δυτὶ δοΐδηγαϑ {ἰδὲ οὰμτῃ ἀἰδιϊποι Ομ νυκ 
δγροηίί. ' 

11. Θυοδάυ5η4υ8 γὸχ [1 ἴῃ γοουδίϊα 800, παγάιϊι8 πηϑὰ ἀ6- 
ἀϊὶ οἀογοιῃ βυυπι. 

12. ΑἸ ζαπηθηζ Π συ {25 [γαίγι! 6115 πιο β τα}, ἰῃ πιράϊο 
ὉΌΟΠΙΠ. πηθογιπὶ ἀριηογ δ [υΓ. 

13. Βοίγυ5 ΟΥροσὶ ἔγα γι 6 18 Ππη6 018 πϑ! ἱ, ἰη υἱποὶβ Επρδαάϊ. 

14, ἘσΟΘ 65 ϑρϑοίοβᾶ, ργοχίπ)ᾶ το, 6006 65 Βρϑείυβᾶ : 
οου]ὴ (αἱ οΟἸ] 068. 

15. Ἐσδοδ 68 ὈΟΠ18 ἔγᾶίο ἢ }}18 Π160}8, οἱ αι! ἀθι 65 βρϑοῖὶο- 
8085 δ Οὔ ὲ]6 ποβίγυμι ὑπ θγοϑιι8, 

16. ἴγαθθ8 ἀοιιογυηι Ὠοβίγαγυπ) οδάγὶ, Ἰδουπᾶγία ῃοϑίγᾶ 
οΥ̓ργαδϑὶ. 

ΟΘΟΑΡΟΤ ἹΙ. 

1. Εξο 08 σδιηρὶ, ᾿ἢΠ πὶ σον 4} πὶ. 

2. δίοιξ ΠΠΠ᾿ ̓|πὶ ἴῃ πιράϊο δρίπάγαπι, 8 ργοχίπια πηθᾶ ἰῃ 
Τηθῦϊο ἢ] ϊαγυπι. 

3. ΤΑΠΙΖΌΔΠ) τ Δ᾽ ἴῃ ᾿Ισηΐδβ συ] νῷ, ἰἰὰ (γδίθγιδ πιθυ 8 
ἰηῖογ τηθάϊαπὶ ΠΠογαπ,. [ἢ υπιῦγα 6᾽05 σομουρίὶνὶ, οἵ βράϊΐ, 
οἱ (τυσίυ5 6)}05 ἀυϊοΐβ ἰῃ δυοῖν πιοὶ8.. 

ή, Ἰηἰγοάυοὶία πη ἰῃ ἀοπχυτῃ νΥἱηὶ, ογάἀϊηδίθ ἴῃ τ6 οἰαγὶ - 
(δίθῃι. 

ὅ. Οοηῇιτηδῖε ΠΊ6 ἰῇ ὑπρυση 8, δι ραΐ6 Π16 ἴῃ π|8}}8. αυ͵δ 
ψυ ]]ηογαῖδ οἰ μγι (8 (18 650 5}}1|. 

δ. 1, ρΥἃ 6705 50} οδρί(α πη60, οἱ ἀῤτίογα 6}115 Δηιρ]οοίοίαι 
[Ὧ6. 

7. Αἀ)υταγὶ νοβ, ἢ1185 7ογυϑα οι), ἰη υἱγίυ θυ οἱ ἰη τὶγί- 
Ὀυ5 ἃστίὶ : 5ὶ διιϑεϊ Δυογ 8 οἱ γοϑυβο ἰἀγογἶβ ΟΠ γί 6 Πὶ 
φιοδάυ5αι νοϊι. 

8. Ὗοχ (Γδίογῃηίὶ πγοὶ, Θεδ6 ἢΐο Υϑηὶί 5816 8 ΒῈΡΟΓ Τηοηίο8, 

ἰγϑηβι 68 ΘΌΡΟΓ ΟΟ]] 8. 
9. δ.1η1}}5 65. (γαίθγ 8 πηθ08 σαργοῶς Υαὶ ἢ Πη 110 σογνο- 

τῦπι ἱπ πιο. ΒΕ |6], Εσος ἷς ροβί ρᾶγίοίθτῃη ΠΟϑίΓΙΠΙ, 
ἱποι τ θ6 8 ρῸΓ (ΘΠ δ Γᾶ8.., ργΟϑρ οἰ Θἢ8 μὲῦ γοίϊδ. 

10. Βαβροηαοί {γϑίογῃι 8 πη608, οἱ αἰεί τὶ : ΘΌΓΒΟ, νοηὶ, 

ΡΓΟΧΙ πη Ππηρᾶ,, ἰογτηοβ8 πηρᾶ, ΟΟἰυ 08 πο. 

ι{. Ουοηΐδηῃ 6008 ἰιἰ6Π|8 ἰγδηϑιϊί, ρ᾽υνία δ0 1, τϑοσβϑὶΐ 

5]. 
12. ΕἸοΟΓ6Β τἰβὶ βυηΐ ἴῃ ἴογγα, ἰθπιρ8 β8θοιἰοη 5 δανυθηίϊξ, 

τοχ (υτίυτί5 δυά!ᾶ 65. ἰῃ ἰογγὰ Ὠρϑῖγδ. 

13. ΑΓΒΟΥ Ποἱ ργοάυχὶ! βογπηΐηδ 818, Υἱίθ5 Πογοηὶ, 46646- 

γυπΐ οὐογδη). ϑυγσο, Ὑϑηΐ, ῃγοχἰ πιὰ πηθᾶ, (οποδᾶ πιοᾶ, 

σΟἸππη να τηο8. Εἰ νϑηὶ, 

14, 1ὰ οοἴαρα πιοᾶ, ἰῃ ἰορί πιρηίο ροῖγθθ, Ἰυχία ργοηηι- 
ΓΆ]6. Οβίοῃπαδ πὶ (Δοίθπι ἰδῆ), οἱ δυάϊδη) [Δ 0 τη ΐ ἱ γοοθἢ) 

ἴυδη), ιιΐα γοχ ἰυἃ βυδνίδ, οἱ (Δ6168 ἰμἃ δρεοοὶοδᾶ. 

15. σἀρί6 πορδὶβ συ ]ροδ Ριι81}}188 Θχιου πη πδηΐο5 Υἱποᾶδ, 

οἴ νἱηοϑρ ποβίγῃ Πογθηίθβ. 



ΟΑΝΤΙΟΙΙΜ. ακρ. ἸΥ. 

16. Ἀδελφιδός μου ἐμοὶ, κἀγὼ αὐτῷ" ὃ ποιμαίνων 
ἐν τοῖς χρίνοις, 

17. ἕως οὗ διαπνεύσῃη ἣ ἡμέρα, χαὶ χινηθῶσιν αἱ 

σχιαί. Ἀπόστρεψον, ὁμοιώθητι σὺ, ἀδελφιδέ μου, τῷ 
δόρχωνι ἢ νεδρῷ ἐλάφων ἐπὶ ὄρη χοιλωμάτων. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Γ΄. 

ι. Ἐπὶ χοίτην μου ἐν νυξὶν ἐζήτησα ὃν ἠγάπησεν ἣ 

ψυχή μου" ἐζήτησα αὐτὸν, καὶ οὐχ εὗρον αὐτόν" ἐχά- 
λεσα αὐτὸν, χαὶ οὐχ ὑπήχουσέ μου. 

. Ἀναστήσομαι δὴ καὶ χυχλώσω ἐν τῇ πόλει, ἐν 
ταῖς ἀγοραῖς χαὶ ἐν ταῖς πλατείαις, χαὶ ζητήσω ὃν 

ἠγάπησεν ἡ ψυχή μου. ᾿Εζήτησα αὐτὸν, καὶ οὐχ εὗρον 
αὐτόν. ᾿ 

4. Εὔροσάν με οἵ τηροῦντες, οἱ χυχλοῦντες ἐν τῇ 

πόλει: Μὴ ὃν ἠγάπησεν ἣ ψυχή μου ἴδετε ; 
4. Ὥς μιχρὸν ὅτε παρῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν, ἕως οὗ εὖ-- 

ρὸν ὃν ἠγάπησεν ἣ ψυχή μου. ᾿ἘἘχράτησα αὐτὸν χαὶ 

οὖκ ἀφῆχα αὐτὸν, ἕως οὗ εἰςήγαγον αὐτὸν εἰς οἶκον 

μητρός μου, καὶ εἰς ταμεῖον τῆς συλλαδούσης με. 

56. Ὥρχισα ὑμᾶς, θυγατέρες Ἱερουσαλὴμ, ἐν ταῖς 
δυνάμεσι καὶ ἐν ταῖς ἰσχύσεσι τοῦ ἀγροῦ’ ἐὰν ἐγείρητε 
χαὶ ἐξεγείρητε τὴν ἀγάπην ἕως ἂν θελήσῃ. 

4. Τίς αὕτη ἡ ἀναδαίνουσα ἀπὸ τῆς ἐρήμου, ὡς στε- 
λέχη καπνοῦ, τεθυμιαμένη σμύρναν χαὶ λίδανον ἀπὸ 
πάντων χονιορτῶν μυρεψοῦ ; 

η. Ἰδοὺ ἢ χλίνη τοῦ Σαλωμὼν, ἑξήχοντα δυνατοὶ 
χύχλῳ αὐτῆς ἀπὸ δυνατῶν Ἰσραὴλ, 

8. πάντες χατέχοντες ῥομφαίαν, δεδιδαγμένοι πόλε- 
ἡ μον’ ἀνὴρ, ῥομφαία αὐτοῦ ἐπὶ μηρὸν αὐτοῦ ἀπὸ θάμ.- 
ῥους ἐν νυξί, 

9. Φορεῖον ἐποίησεν ἑαυτῷ ὃ βασιλεὺς Σαλωμὼν 
ἀπὸ ξύλων τοῦ Λιδάνου. 

10. Στύλους αὐτοῦ ἐποίησεν ἀργύριον, καὶ ἀνάχλιτον 
αὐτοῦ χρύσεον’ ἐπίδασις αὐτοῦ πορφυρᾶ, ἐντὸς αὐτοῦ 
λιθόστρωτον, ἀγάπην ἀπὸ θυγατέρων Ἱερουσαλήμ. 

τι. Θυγατέρες Σιὼν, ἐξέλθατε καὶ ἴδετε ἐν τῷ βα- 

σιλεῖ Σαλωμὼν, ἐν τῷ στεφάνῳ ᾧ ἐστεφάνωσεν αὐτὸν 
ἣ μήτηρ αὐτοῦ, ἐν ἡμέρα γυμφεύσεως αὐτοῦ, καὶ ἐν 
ἡμέρα εὐφροσύνης χαρδίας αὐτοῦ. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Δ', 

ι. Ἰδοὺ εἶ καλὴ, ἢ πλησίον μου, ἰδοὺ εἶ χαλή. 
᾿Οφθαλμοί σου περιστεραὶ, ἐχτὸς τῆς σιωπήσεώς σου. 
'Ῥρίχωμά σου ὡς ἀγέλαι τῶν αἰγῶν, αἵ ἀπεχαλύφθησαν 
ἀπὸ τοῦ Γαλαάδ. 

2. Ὀδόντες σου ὡς ἀγέλαι τῶν χεχαρμένων, αἵ 
ἀνέθησαν ἀπὸ τοῦ λουτροῦ, αἵ πᾶσαι διδυμεύουσαι, 
χαὶ ἀτεχνοῦσα οὐχ ἔστιν ἐν αὐταῖς. | 

8. Ὥς σπαρτίον τὸ χόχχινον χείλη σου, χαὶ ἣ λα- 
λιά σου ὡραῖα : ὡς λέπυρον ῥοᾶς μῆλόν σου ἐχτὸς τῆς 

σιωπήσεώς σου. 
4, Ὥς πύργος Δαυὶδ τράχηλός σου, ὃ φχοδομημένος 

εἰς Θαλπιώθ. Χίλιοι ᾿ἩϑΕὶ χρέμανται ἐπ᾽ αὐτὸν, πᾶ-- 
σαι βολίδες τῶν δυνατῶν. 

6. Δύο μαστοί σου ὡς δύο νεδροὶ δίδυμοι δορκάδος 
οἱ νεμόμενοι ἐν χρίνοις, 

8. ἕως οὗ διαπνεύσῃ ἡμέρα χαὶ χινηθῶσιν αἵ σχιαί. 
Πορεύσομαι ἐμαυτῷ πρὸς τὸ ὄρος τῆς σμύρνης χαὶ πρὸς 
τὸν βουνὸν τοῦ λιδάνου. 
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16. Ἐτγδίογηυϑ Τ608 χαἱ πὶ, οἱ 690 οἱ : αυἱ ραϑοἰϊ ἰῃ 1}}}8, 

17. ἀοηος τοϑρίγαί ἀϊ68, οἱ διῃπουθδηΐαγ ὑτηῦγα. Ἀδυθγίογο, 
81 }}}}8 οἰἴἤοογα, ἰγδίογμα πιΐ, ὀδργῶβ Υδὶ ἰἱηη0}}0 ΘΟΓΨΟΓΌΙΠΩ 

ΒΌΡΟΓ τηοηΐα8 ΟΔΥ ΔΙΌΠΙ. 

ΟΑΡΌΤ ΠΙ. 

1. 1ὴ ΟΟΝΙ πιθὸ ἴῃ ποοίϊΐδυι8 χιδοβὶνὶ φυθδη ἀἰ!οχὶΐ δηΪ πη 
τη68 : ΄υξοϑὶνί δυπι, δὲ Ὡ0Ὼ ἰπΥ̓θηΐ Οὐ : ὙΟΟΔΥΪ οὐ, οἱ 

Ὠθη Οὐδυάϊνὶξ πη6. 
ἃ. Ἐχβυγβδιι πυης οἱ οἰγουΐθο ἰπ οἰν δ[6,, ἰῃ (οτίϑ οἱ ἴῃ 

Ρἰδίοίβ, οἱ φυδογδπι χαθηι ἀἰ!οχὶῖ δηΐηνᾶ πιο. Ου 8] θ.π, 

οἴ βοὴ ἰηνθηὶ δου. 

3. Ἰηγδπογιηί π16 ομϑίοἠοϑ, χυὶ οἰγουχηθυῃηί ἰη οἰν δίο : 

Νυπιαυϊὰ χυδαι ἀϊ]οχὶ! δηίπ)ᾶ πηοᾶ Υἱ 8118} 
4. Οὐυδιχ πιοάϊουπι ἔαἱξ ουπὶ ΓΔ Υὶ 8 ἱρβὶβ, χυοδά- 

ἀβαια ἰηγοηὶ φυθπὶ ἀϊ!οχὶ( δηΐπιᾶ πιθᾶ. Τϑηὰΐ οὐπ οἵ ποη αἰ- 
ταΐϑὶ δυτι, ἀοποο ἰηίγοάπχὶ ουπὶ ἴῃ ἀοπηυπη πιδίΓ]5 πιθδ,, οἱ 

ἰῃ συδίουϊυπι ο᾽α5 αυῶ σοηοορίξ Π16. 
5. Αἀὐυγανὶ γοβ, Π]185 Ζογυβδίθα,, ἰῃ Υἱγί 005 οἱ ἰῃ Υἱ- 

τἰθυβ δργὶ : δὶ δυιβοι νοῦ 8 οἱ ὀχβυβοι ἀυογ 18 ΟΠ δΥ Δί 6 ΠῚ 

ᾳυοδάυϑα4μο γο]ϊῖ. 
ὃ. Θυξ 681 ἰβίΔ φαξε δβδοοῃάϊϊ ὁ ἀδβετίο, ἰδηπηαυδπὶ ἰγυπου5. 

[απιΐ, ἱποθῃβῈ8 ταγττίδη οἱ ἱπ08 δχ ΟἸΙΡυ5 ΡυΪ Υ γι} 
υησυσηίαγὶἐ 

ἡ. Ἐσοδ Ἰοοίυ8 Βοϊοπιοηΐβ, δοχδρίηΐδ ροίδηίε8 ἴῃ αἰγουϊα 

6}85 6χ ροίδηςἰ 08 ΙΒΓδοὶ, 
8. ΟὨλΠ68 ἰαποηίο8 αἰδάϊυπι, ἀοςίΐ Ὀ6Ι]υπὶ : Υἱγ,, εἰδά 8 

οὐὰ 8 ΒΌΡΟΓ (ΘΠ. 6}.8 ἃ ΡΑΥΟΓΘ ἱπ ΠΟΘΙ θυ 8. 

9. 1μοοἴαπι ἔδοὶξ ἰδὲ τὸχ βδίογβοη ὃχ ᾿ἰφηΐβ 1, δ ηὶ. 

10. Οοἰαϊημδ8 ου8 [δοὶὶ υφοηΐϊυηι, οἱ δοο!πδίογίαπι ο}18 

ΔΌΓΘΌΠΙ : 8806 Ώ8118 6) 08 ραΓΡυΓδ, ἱπίϊπχιπι 6}08 ἰδρί ἀϊθ5 

οοηϑίγαϊιπι, οπτἰδίοπι ἃ Δ] δ ογυ ΒΔ] 61}. 

11. ΕΠ ϑίοη, οαγοαϊπηϊηΐ οἱ ἰηἰυϑπηὶ ἰῃ γοσθπὶ 58 ΘΟ, 

ἰπ Θὐτομᾶ 408 ΘΟΥΟΠΑΥΪ Θυπὶ πηδίδγ 6}08,, ἰῃ ἀΐθ Βροῃβδι απ 

6.8, οἱ ἰῃ ἀΐα ᾿υουηά 8:18 οογα 8 6)08. 

ΟΑΡΌΤ Ιν. 

1. Ἐξοδ 68 ρυ ]ο γα, ργοχίπηδ πιϑᾶ, 6006 68 ρυ]ο) γᾶ. ΟΟῸ]ΐ 

(αἱ οοἰυπιθοο, οχίγα ἰδοϊ[υγηἰἰδίοπι ἴυᾶηι. ΟΔρ᾿Ἰαπιοπίυπι 

ἰσσπι δίουξ ργοζο8 οἂργάγυπι, 4088 Γογοἰδίδο βυιηὶ ἀς ἀδ- 

Ἰαδὰ. 
4. Ὀεπίοβ ἴυἱ 5ἰουΐ ρστοζθ8 ἰοπϑᾶγυμι, 4028 ἀϑοθπάογυπί ἂς 

Ἰδνᾶοτο, 486 Οπη68 ΨΟΠηδΔηΐ68, οἷ ἰηἴρουηάα ποη οδῖ ἰῃ 

6ἰ8. 
4. δἰουΐ (υπἰου!ι8 οοοοίηουδ ἰδία πᾶ, οἱ οἰοαυίυπι ἰαυπι 

ἀδοοόγααι: βίοι οογΐοχ πδὶὶ ρυῃίοὶ βοπᾶ ἴυἃ οχίτα ἰδοί[ἀγη]- 

ἰΔίοπι (υ.8Π|. 

4. δἰδαί τυὐτὶβ αν οοἸαπὶ ἰυππι, φυῶ τἀ Ἰβοδία ε8ὲ ἴω 

Τιδϊρίοιι. ΜΊΠ6 οἰγρεὶ ρομάθηϊ βυροΓ θᾶπ), ΟΠ Πἰᾶ ͵λου]ᾶ ρΡο- 

(οπίΐυ τ. ᾿ 

5. Ῥυο υδοῖᾶ ἰυδ 5ἰοιξ ἀπο πηι}! Φ6Π16}}} σᾶργθῶ αυΐ 

Ῥδϑβουπίυγ ἰη ᾿Π}115, 

6. ἄοπος δδρίγοὶ ἀϊ68 οἱ διιονθδηίαγ ὑπιθγθ. 100 τα δὰ 

πιοῃίοπι τγτγτίιϑο οἱ δὰ 00}16πὶ ἰἰαγῖθ. 



280 ΑΣΜΑ. 
7γ. Ὅλη χαλὴ εἶ, πλησίον μου, χαὶ μῶμος οὐχ 

ἔστιν ἐν σοί. 
8. Δεῦρο ἀπὸ Λιβάνου, νύμφη, δεῦρο ἀπὸ Λιῤδάνου- 

ἐλεύση καὶ διελεύσῃ ἀπὸ ἀρχῆς πίστεως, ἀπὸ χεφαλῆς 
Σανὶρ καὶ ᾿Ερμὼν, ἀπὸ μανδρῶν λεόντων, ἀπὸ ὀρέων 
παρδάλεων. 

9. ᾿Ἐχαρδίωσας ἡμᾶς, ἀδελφή μου νύμφη, ἐχαρ- 
δίωσας ἡμᾶς ἑνὶ ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου, ἐν μιᾷ ἐνθέματι 
τραχήλων σου. 

ιοθ. Τί ἐχαλλιώθησαν μαστοί σου, ἀδελφή μου, 
νύμφη, τί ἐκαλλιώθησαν μαστοί σου ἀπὸ οἶνον, καὶ 
ὀσμὴ ἱματίων σου ὑπὲρ πάντα ἀρώματα. 

11. Κηρίον ἐικεχδνν πεψε χείλη σου, νύμφη" μέλι 
χαὶ γάλα ὑπὸ τὴν γλῶσσαν σου, χαὶ ὀσμὴ ἱματίων σου 
ὡς ὀσμὴ λιδάνου. 

1. Κῆπος κεχλεισμένος ἀδελφή μου, νύμφη" κῆπος 
χεχλεισμένος, πηγὴ ἐσφραγισμένη. 

18. Ἀποστολαί σου παράδεισος δοῶν μετὰ χαρποῦ 
ἀχροδρύων, χύπροι μετὰ νάρδων, 

14. νάρδος χαὶ χρόχος, χάλαμος χαὶ χιννάμωμον 
μετὰ πάντων ξύλων τοῦ Λιθάνου σμύρνα ἀλὼθ, μετὰ 
πάντων πρώτων μύρων, 

[6. πηγὴ χήπου χαὶ φρέαρ ὕδατος ζῶντος, χαὶ ῥοι- 
ζοῦντος ἀπὸ τοῦ Λιδαάνου. 

16. ᾿ἘΒξεγέρθητι, βοῤῥᾶ, χαὶ ἔρχου, νότε, χαὶ διά- 
πνευσον κἧπόν μου, καὶ ῥευσάτωσαν ἀρώματά μου. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Ε΄, 

ι. Καταθδήτω ἀδελφιδός μου εἰς χἥπον αὐτοῦ, χαὶ 
φαγέτω καρπὸν ἀχροδρύων αὐτοῦ. Εἰςῆλθον εἰς χῆπόν 
μου, ἀδελφή μου, νύμφη" ἐτρύγησα σμύρναν μου μετὰ 
ἀρωμάτων μου, ἔφαγον ἄρτον μου μετὰ μέλιτός μου" 
ἔπιον οἶνόν μου μετὰ γάλαχτός μου. Φάγετε, πλήσιοι, 
καὶ πίετε καὶ μεθύσθητε, ἘΔΒ τς 

2. Ἐγὼ χαθεύδω, χαὶ ἡ καρδία μου ἀγρυπνεῖ. Φωνὴ 
ἀδελφιδοῦ μου χρούει ἐπὶ τὴν θύραν’ ἄνοιξόν μοι, ἧ 
πλησίον μου, ἀδελφή μου, περιστερά μου, τελεία μου. 
ὅτι ἣ χεφαλή μου ἐπλήσθη δρόσου, καὶ οἱ βόστρυχοί 
μου ψεχαδων νυχτός. 

8. Ἐξεδυσάμην τὸν ἀσθνς μου, πῶς ἐνδύσομαι 
αὐτόν; ᾿Ενιψάμην τοὺς πόδας μου, πῶς μολυνῷ αὐτούς; 

4, Ἀδελφιδός μου ἀπέστειλε χεῖρα αὐτοῦ ἀπὸ τῆς 
ὀπῆς, καὶ ἣ χοιλία μου ἐθροήθη ἐπ᾽ αὐτόν. 

δ. Ἀνέστην ἐγὼ ἀνοῖξαι τῷ ἀδελφιδῷ μου, χεῖρές 
μου ἔσταξαν σμύρναν, δάχτυλοί μου σμύρναν πλήρη 
ἐπὶ χεῖρας τοῦ χλείθρου. 

6. "Ἤνοιξα ἐγὼ τῷ ἀδελφιδῷ μου’ ἀδελφιδός μου 
παρῆλθε" ψυχή μου ἐξῆλθεν ἐν λόγῳ αὐτοῦ. ᾿Εζήτησα 
αὐτὸν χαὶ οὐχ εὗρον αὐτὸν, ἐκάλεσα αὐτὸν χαὶ οὐχ 
ὑπήκουσέ μου. 

7. Ἑὔροσάν με οἱ φύλακες οἱ χυχλοῦντες ἐν τῇ πόλει" 
ἐπάταξάν με, ἐτραυμάτισάν με’ ἦραν τὸ θέριστρόν 
μου ἀπ᾽ ἐμοῦ φύλαχες τῶν τειχέων. 

8. “Ὥρχισα ὑμᾶς, θυγατέρες Ἱερουσαλὴμ, ἐν ταῖς δυ- 
νάμεσι χαὶ ἐν ταῖς ἰσχύσεσι τοῦ ἀγροῦ" ἐὰν εὕρητε τὸν 
ἀδελφιδόν μου, τί ἀπαγγείλητε αὐτῷ ; Ὅτι τετρωμένη 
ἀγάπης ἐγώ εἶμι. 

9. Τί ἀδελφιδός σου ἀπὸ ΤΡ ΤΟΝ: ἣ χαλὴ ἐν 
γυναιξί; τί ἀδελφιδός σου ἀπὸ ἀδελφιδοῦ, ὅτι οὕτως 
ὥρχισας ἡμᾶς; 

Κεφ. Ε΄. 

7. Τοῖδ ρυϊοῦγα 65, ργοχίιμα πγθᾶ, οἱ δου} ποη οδὶ ἱπ 
(6. 

8. Ὑδηΐ ἃ [ίρθδηο, βροι88, γοηὶ ἃ Γι 0 8η0 : γϑηΐθβ οἵ ἰγδης- 

018 ἃ ρῥγϊβοείρίο Πάοὶ, ἃ οδρί(6 ϑδηΐν οἱ Εττθη, ἃ ἰδιίϊθυ  ς 
ἰοοπυ πῃ), ἃ το 0.8 ραγαοτυηι. 

9. Οὐγ διβίυ δι} ΠΟΐ8, ΒΟΓΟΓ Πηθᾶ βϑροῆβᾶ, ΟοΥ δυβίυ οὶ 

ΠΟ 8 υῃ0 ὁχ ΟΟυ}}5 ἰυ͵8. ἰῃ 080 ΟΓΠΔηΊΘηΐΟ οογνίευη) ἰυΔ- 
ΓΌΠΙ. : 

10. Οὐυδῃϊ ρῃ]ΟὮγὰ (δοῖδ δυπὶ ὑθογ ἴδ, ΒΟΙΟΓ Πιδᾶ, βροῃ- 
88, 7Ζυδήη μι ]οἢτα (Δοίδ βιιηΐ υθ6 Γᾶ ἴυᾶ ἃ νἱηο, οἱ οὐοῖ υβδίϊ- 
ΤΠ ΘΩΙΟΓΌΠῚ ἰΓΌΏ} δ ΡοΓ ΟἸηηΐᾶ ΔΓΟΠΊΔίδ. 

11. Ῥανυη) ἀο5}}ᾶπί ἰδ ΐα ἴθ, Βροπβᾶ : πιοὶ οἱ δος 80 
Ἰΐπσυδ ἴυδ, οἱ οἀογ γοϑιθηίογυπι ἰυογ1π 5ἰοαὶ οὐογ ἰῃυ- 
τί5. 

13. Ἠογίιβ ΘΟὨΟΙ]υ50}8 ΒΟΓῸΓ Πη68, ϑροῃβᾶ : ᾿ιογίυ 8 σΟὨΟ]- 

8118, (Ὅη8 δἰσπαίυϑ. 

138. Ἐπι58 0068 ἰτ85 ραγδά δ8ι}8 ΤΔΙΟΓΌΠΙ ρυπί ΟΠ) ΟΠ] 
ἰγυοσῖα πυσῦπι, ογρογὶ οὐπὶ πᾶγὰ 5, 

14, ῃδγάιϑ οἱ σγοόσυδ, οδδηβ οἱ ΟἰΠΠΔΟΠὶ ΟἸἢ) 

οἰμηΐθυ5 ᾿ἐσηΐβ 1 δὶ : Πῆγττὰ δίοῖ ἢ, οὐπὶ ογηπίθυβ ῥγίτηβ 
ἀηρυθηςβ, 

15. [ὉΠ8 ΠΟΙ οἱ ρυΐϊθι8 ἅ4υξ Υἱνθηι 8, οἵ οὔτ 5ίγορίίιι 
Πυσπεῖδ 6 1 ἰδ ῃο. 

6. ἔχβυγξθ, δαυΐο, οἱ τυϑηΐ, δυβίογ, οἱ δερίγα Ὠογίυπι 
του, οἱ Πυδηΐ δΙοιηδίδ πιθᾶ. 

ΟΑΡΌΤ Υ. 

1. Ὀεοβοοηδὶ ἰγαίογμυβ τηδὺ8 ἰπ πογίαπη δυῦπι, οἱ ο0- 
τηοάδί (γοίυπ ποι 6708. Τπίγοὶνὶ ἰῃ Πογ[ΌΠ ΤηθΌ τ, ΒΟΓῸΓ 
[168, Βροηϑ8ὰ : Υἱῃάριη αν! Γῇ γγγῃδηι πηθϑη Οὔ πῈ δγοιηδίϊ θυ 
τηοίβ, ΘΠ ΠΟΔΥΪ ὑδῆθη πλθυτ ΟὐΠὶ ΠΊ6 6 τηθο : Ὀϊδὶ Υἱηυπὶ 
θυ πη οὑπὶ ᾿ἰδοία τγ60. Οομηράϊία, ργοχίηιὶ, οἱ ὈΪ͵16 οἵ ἰπ6- 

Ὀγδηιηΐ, [Γαῖα 8. 
4. Ἐρο ἀογῃίο, οἵ οογ τηϑυπὶ υἱρ δῖ. ΥΟΧ ἰγαϊδγηΐ πηοὶ 

Ρυϊβαὶ δὰ οβίϊυπι : ἀρογί μι ὶ, ργοχὶ πᾶ Πιθ8, ΒΌΓῸΓ Πη68, 00- 

ἰυμαθα πιθᾶ, ρογίθοϊδ πιθᾶ : φιΐδ οδρυΐ πηδυτη ἱπηρ  οἴιπ 65 
τΟΓΘ. 6ἷ εἰποϊῃηΐ πιοὶ ρυς{18 ἠοοίί8. 

3. Εχυὶ (υπίοδπι τηθᾶπ), αυοιηοάο ἱπά πὶ "ἀπ 9 [Αἱ Ρ6- 
65 Π1608, ΄συοπιοᾶο ἱπχυΐπαρο [1108Ὁ 

ή, ἘΓΔίογηυΒ Π1605 ΘΠ δ᾽ ἸΏ ΔΏ11ΠῚ 8ι18Π| ἀ6 ργοβροοῖι!, οἱ 
ΥΘηΐοΓ Π]6Ὲ5 ΘΟ ΓΔ ἰ5 65. ΒΌΡΘΓ ᾿ρ80Π|. 

5. Ἐχδιγγοχὶ 650 δρογίγο ἰγαίθγῃο Π160, ΠΊ8η1138 Πγ685 8{1}8- 

γογυπὶ τηγττί δ), αἰρῖ] πιοὶ τι γγγῆδηι ΡΟ Π Δ ΠῚ ΒΌΡΟΓ ΠΔηυ98 
ῬΟ551:}}. 

6. Αρογυΐ 650 γδίοσῃο ΠΊΘῸ : ἔγδίθγῃα 5 Π16115 ἰγδηβ ἐξ : δηϊ- 

τηᾶἃ τηθἃ οβγοδβᾶ δϑὶ ἱῃ 8ΟΓΠΊΟΩΘ 6}08. Ουξοδὶνὶ θυ οἱ ΠΟῺ 
ἰΠΥ̓́Θηἑ ουπὶ, γοοδΥΪ ΘΠ οἱ ἢο ΟὈδυάϊν!ὶ Πη6. 

7. Ἰρυοηογιηΐ πη6 ουδίοἑοϑ Ζυΐ οἰγοιπηχουηΐ ἰῃ οἰ δία : 
ΡΟΓΟυΒβογυηΐ π|6, νοι υθγιηΐ πι6 : ἰυἱογαηΐϊ {ΠαΓ Β(ΓΌ ἢ) 
ΤΏΘ.ΠῚ ἃ Π16 Οἰ8[0.65 ΠΙΌΓΟΓΙΙΏ. 

8. Αὐὐυγᾶγ! τοβ, 5 Φογυδβαίοπι, ἰη νἱγίυ ἰθ05 οἱ υἱγίθυς 

δτί : δὶ ἰηυθηθγ (8 ἰγαϊογηυπ) θυ, φυΐὰ δηηυπία 1115 οἱ 
Ουοηϊδιῃ γυϊηδγαίδ Οἰδγἰ (818 ὁ 0 δύ). 

9. Ουϊά (ταϊογηι5 [15 ἃ ἰγδίογηο, ρυ]ο γᾶ ἰῃ ται ογίθυδ: 
αυϊὰ [Γδίογπυβ ἰυ}8 ἃ ἐγαίογωο, χυΐδ 516 δα) υγΓαρί 205 ὃ 



ΟΑΝΤΙΟΌΜ. Οκρ. ΥἹΙ]. 

10. Ἀδελφιδός μου λευχὸς χαὶ πυῤῥὸς, ἐχλελοχισμέ- 
νος ἀπὸ μυριάδων. 

11. Κεφαλὴ αὐτοῦ χρυσίον Κεφὰζ, βόστρυχοι αὐτοῦ 
ἕλαταὶ, μέλανες ὡς κόραξ. . 

12. Ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς περιστεραὶ ἐπὶ πληρώματα 
ὑδάτων, λελουσμέναι ἐν γάλαχτι, καθήμεναι ἐπὶ πλη- 
ρώματα. 

18. Σιαγόνες αὐτοῦ ὡς φιάλαι τοῦ ἀρώματος φύου- 
σαι μυρεψιχὰ, χείλη, αὐτοῦ χρίνα στάζοντα σμύρναν 
πλήρη. 

14. Χεῖρες αὐτοῦ τορευταὶ, χρυσαῖ, πεπληρωμέναι 
Θαρσίς: χοιλία αὐτοῦ πυξίον ἐ ἐφάντινον ἐπὶ λίθου 
σαπφείρου. 

16. Κνῆμαι αὐτοῦ στύλοι μαρμάρινοι, τεθεμελιωμέ- 
νοι ἐπὶ βάσεις χρυσᾶς" εἶδος αὐτοῦ ὡς Λίδανος, ἐχλε-- 
χτὸς ὡς χέδροι. ᾿ 

16. Φαάρυγξ αὐτοῦ γλυχασμοὶ καὶ ὅλος ἐπιθυμία. 
Οὗτος ἀδελφιδός μου καὶ οὗτος πλησίον μου, θυγατέρες 
Ἱερουσαλήμ. 

17. Ποῦ ἀπῆλθεν ὃ ἀδελφιδός σου, ἣ καλὴ ἐν γυναι- 
ξίν; ποῦ ἀπέδλεψεν ὁ ἀδελφιδός σου; χαὶ ζητήσομεν 
αὐτὸν μετὰ σοῦ. 

Ἁ" 

ΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ ς΄. 

1. Ἀδελφιδός μου χατέδη εἰς χἧπον αὐτοῦ εἷς φιάλας 
τοῦ ἀρώματος, ποιμαίνειν ἐν χήποις, χαὶ συλλέγειν 
χρίνα. 

3. ᾿Εγὼ τῷ ἀδελφιδῷ μου, χαὶ ἀδελφιδός μου ἐμοὶ, 
ὃ ποιμαίνων ἐν τοῖς χρίνοις. 

8. Καλὴ εἶ, ἡ πλησίον μου, ὡς εὐδοχία, ὡραία ὡς 
Ἱερουσαλὴμ, θάμδος ὡς τεταγμέναι. 

4. Ἀπόστρεψον ὀφθαλμούς σου ἀπεναντίον μου, ὅτι 
αὐτοὶ ἀνεπτέρωσάν με. Τρίλωμά σου ὡς ἀγέλαι τῶν 
αἰγῶν, αἷ ἀνεφάνησαν ἀπὸ τοῦ Γαλαάδ. 

56. Ὀδόντες σου ὡς ἀγέλαι τῶν χεκαρμένων, αὖ ἀνέ- 
θησαν ἀπὸ τοῦ λουτροῦ, αἱ πᾶσαι διδυμεύουσαι, καὶ 
ἀτεχνοῦσα οὐχ ἔστιν ἣ αὐταῖς. Ὥς σπαρτίον τὸ κόχχι- 
νον χείλη σον, καὶ ἡ λαλιά σου ὡραία. 

6. Ὥς λέπυρον τῆς ῥοᾶς μῆλόν σου ἐχτὸς τῆς σιω- 
πήσεώς σου. 

η. “Ἑξήχοντα εἰσὶ βασίλισσαι χαὶ ὀγδοήχοντα παλ-- 
λαχαὶ, χαὶ νεάνιδες ὧν οὐχ ἔστιν ἀριθμός. 

8. Μία ἐστὶ περιστερά μου, τελεία μου" μία ἐστὶ 
τῇ μητρὶ αὐτῆς, ἐχλεχτή ἐστι τῇ τεχούσῃ αὐτήν. ΕΤ- 
ὅοσαν αὐτὴν θυγατέρες χαὶ μαχαριοῦσιν αὐτὴν, βασί- 
λισσαι καί γε παλλαχαὶ καὶ αἰνέσουσιν αὐτήν. 

ο. Ἰΐΐ΄ς αὕτη ἣ ἐχχύπτουσα ὃςεὶ ὄρθρος, χαλὴ ὡς 
σελήνη, ἐκλεκτὴ ὡς ὃ ἥλιος, θάμθος ὡς τεταγμέναι: 

το. Εἰς κῆπον χαρύας κατέθην ἰδεῖν ἐν γεννήμασι 
τοῦ χειμάῤῥου, ἰδεῖν εἰ ἤνθησεν ἡ ἄμπελος, ἐξήνθησαν 
αἱ ῥοαί. 

11. Ἐχεῖ δώσω τοὺς μαστούς μου σοί. Οὐχ ἔγνω ἣ 
ψυχή μου" ἔθετό με ἅρματα ᾿Αμιναδαῦ. 

15, Ἐπίστρεφε, ἐπίστρεφε, ἢ Σουναμίτις" ἐπίστρεφε, 
ἐπίστρεφε, καὶ ὀψόμεθα ἐν σοί. 

ΚΕΦΆΛΑΙΟΝ Ζ’ 

ι. Τί ὄψεσθε ἐν τῇ Σουναμίτιδι, ἢ ἐρχομένη ὡς 
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10. Ἐγδίοσηυβ πιοὺβ οδηδίἀπ5 οἱ τυδἱουπάμ8, οἰδοίυβ α 
ἀδοδπὶ πλ } }1ι18. 

{1. σϑρυΐϊ α͵8 δύγυπι ΟορίιᾶΖ, οἰποϊηπηὶ 6᾽ι.5 οἰδίδο, ηἰσγὶ 
ἰδιηαυδηι ΟΟΓΥΙ5. 

12. Οου]ΐ ο͵ι}5 δἰουϊ ΟΟἸΠθ86 ΒΌροΓ ΡΙΘηἰ Δἴ π68 δα4υᾶ- 
ΤΠ, ἰοῖδο ἰη Ἰδοῖα, βοἀθηΐθϑ ΒΡ Γ ὈΙθηϊ υἀ 65. 

13. Μαχ Πα 6᾽8 βίοι: Ρἢ 4185 ΔΓΟΠ) [18 σογτηϊηδηΐ68 πῃ 
δαθηϊδγίδ, ἰδ ΐδ 6}ι.5 1114 5{Π|Ππη|118 γαγγτ πὶ ρ᾽ΘΠδΠ). 

14. ΜδΠ18 6}118 ἰογῃδίδν, δΓΟΙΘ, ἱπρ] οἴ8 Τί δΓβ 85 : γθη- 

(6Γ 6᾽08 οἶχί8 Θθυ 8 ΒΌΡΟΓ Ἰδρί θη βαρ ΐγιηι. 

[5. Οτυγὰ 6}119 ΟΟἸυπηης Ππηδγπιογθᾶ, [Ὁ πἀδἴδ5 ΒΌΡΟΓ ΒΆ868 
δυγο88 : Βρ6Οίθ8 6᾽8 υἱ 1, 8η0.8, οἰΘοίι5 βἰουΐ οδάτί. 

16. Οαυζυγ οἷυβ ἀυ!οοαϊηρ8 οἱ οί. ἀφδίἀογίυμπη. Ηἰς [γὰ- 
[γ.8 6.8 οἱ [ἶ ῬΓΟχίΠ}118 ΠΊΘΙΙ5, ἢ] 185 7 Θγι δ! θη). 

17. Οὐυο 45 ὲ}} ἰγαίθγῃηυδ ἴυυ8, δυ] ἢγᾶ ἴῃ τη] 1 γ θυ} σα 
γοϑροχὶὶ (γαϊογ)ϑ ἰυ}.8 ἢ οἵ ΖυξΟΓΘΙΏΠ8 60} ἰΘΟΌΠ. 

ΟΑΡΌΤ ΥἹ. 

1. Ἐγδίογῃιυβ πηθι}5 ἀδδοοηάϊὶ ἰῃ ᾿ιογτίυπι δυυπ δὰ ρἢἷ8185 
ΔιΟπ δίϊ5, ράβόογα ἰῃ ογίΐβ, οἱ οοἰ ἔξοτο 1118. 

2. Ἐρο γαίθγῃο ἢ160, οἱ ἔγδίογη 5 Πη605 Π}]ἱ, αυΐ ρᾶϑβοἰΐ 

ἴη [}1118. 
3. Ῥυ]οῆγτα 68, ργοχίπηδ πηρᾶ, βἰουΐ Ὀοηορίδοίυπὶ, ἀθοογᾶ 

δβἰσυΐ 7ογυϑδίθημ, ρδύοῦ υἱ ογαϊηδίδο. 

ἤ. Αγνοῦγία οοιοϑ ἰ08 6 τορίοηο πηοὶ, αυΐᾶ ᾿ροὶ Δύο γο [δ- 
σοι π|6. ΟΔρ]]δπηοηίαπι απ} 5᾽οαΐ στο 68 οδργᾶγαη), 48: 
Δρράγυθγιηῖ 6 ἀδἰαδὰ. 

5. Ὠρηίο5 (υἱ 5ἰουΐ σγοῦθα ΟΠ ΒΓ, Ζυδ δϑοθηδογιηῖ 

ἄδ Ἰάγᾶσγο, οἵἴῆῃοθϑ σοηῃηϊηδηίο8β, οἵ ἰηἰδουπάδ ἤθη 651 ἰῃ οἶ8. 

δίουϊ Πιπίοσυϊιδ οοροίηου8β Δ ἷα ἴθ, οἴ οἰοαυΐαπ) ἐπὶ ἀδοο- 
ΓΙΠΊ. 

6. 5 ουί οσογίοχ τ ]}} ρυηίεὶ σοηδ ἰυἃ οἐχίγα ἰδοϊ(υτε  δίθη) 

[υδπ|. 

7. ϑοχδρίηϊδ βυπί γορίης οἱ οοἰυαρίὶπία οοπουθδίης», οἱ δάο- 
Ἰοβοδηξι! {08 Γ}}ΠΔ ΠΟῚ ἐϑΐ ὨυΠΊΘΓΙ5. 

8. ὕ]πᾶ 681 ΟΟἸυπηῦ πηθᾶ, ρογίοοίδ πηθᾶ : υη8 65ἱ πηδίγ! β02, 

οἰοοίᾷ οϑὶ οἱ φυξ ρορογίί ἰρ88η). ὙἹἀογυηΐ οᾶπὶ {125 οἱ Ὀδα }- 
ΠοΔθυπῖ ο8πι, γορίμδε οἱ οοπουδίπρ οἱ ἰαυἀδυουηῖ Θδιη. 

9. Ουξ οδὶ ἰϑία ΄υα ργοργοά {ΠΓ δἰουΐ δυγογα, ρυ οἴ γᾶ υἱ 

ἰᾳπᾶ,, οἸδοίδ υἱ 50], ρᾶΥογ υἱ ογάϊπαίδο ὃ 
10. 1η ἰιοτίαπι ηυςἰ8 ἀαβοσπὰϊ νἱάδγο ἰῃ σοη πη πᾶ ἰΟΥΓΘἢ- 

(15, Υἱάδγο δἱ Πογυΐ υὴ 18, οἰΠογαογυηῖ πηᾶ]ὰ ρυηίοᾶ. 

11. 10] ἀδθο υδογὰ πηρθὰ (101. ΝΟΏ ΠΟΥΪῚ ΔηΪΠ|8 Πη68 : Ρ0- 
81} Π6 ΟὈΓΓΙΒ ΑἸ ΠΔΔῃ. 

2. Οοηγογίογο, οοηγογίογο, ϑυηδηλ 5 : οΘοηνογίογα, οθη- 

γογίογο, οἱ νἀ πη5 ἰῃ (6. 

ΟΑΡΌΤ ΥἹΙ. 

1. Ουἱϊά νἱἀοὈ! 18. ἰη δυπδηλ ας, χυδὲ υϑη! δίουΐ οἰνοτ! 
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χοροὶ τῶν (μένη κάρα ὉΝ Ὡραιώθησαν διαδήματά σου 
ἐν ὑποδήμασί σου, θύγατερ Ναδάδ- ῥυθμοὶ μηρῶν 
ὅμοιοι δρμίσχοις, ἔργον τεχνίτου. 

5. Ὀμφαλός σου χρατὴρ τορευτὸς, μὴ ὁστερούμενος 
χράματος" χοιλία σου θημωνία σίτου πεφραγμένη ἐν 
χρίνοις. 

8. Δύο μαστοί σου ὡς δύο νεθροὶ δίδυμοι δορκάδος. 
4. Ὁ τράχηλός σου ὡς πύργος ΟΦ ΞΟ οἱ ὀφθαλ- 

μοί σου ὡς λίμναι ἐν ᾿Εσεδὼν, ἐν πύλαις θυγατρὸὲ 
πολλῶν. Μυχτήρ σου ὡς πύργος τοῦ Λιθάνου σχοπεύων 
πρόςωπον Δαμασχοῦ. 

56. Κεφαλή σου ἐπὶ σὲ ὡς Κάρμηλος, καὶ πλόχιον 
αν» σου ὡς πορφύρα, βασιλεὺς δεδεμένος ἐν πα- 
ραδρομαῖς. 

6. Τί ὡραιώθης, καὶ τί ἡδύνθης, ἀγάπη, ἐν τρυφαῖς 
σου; 

7. Τοῦτο μέγεθός σου" ὡμοιώθης τῷ φοίνιχι, χαὶ οἵ 
μαστοί σου τοῖς βότρυσιν. 

8. Εἶπα' Ἀναδήσομαι ἐπὶ τῷ φοίνιχι, χρατήσω τῶν 
ὕψεων αὐτοῦ, καὶ ἔσονται δὴ μαστοί σου ὡς βότρυες 
τῆς ἀμπέλου, καὶ ὀσμὴ ῥινός σου ὡς μῆλα. ' 

ν. Καὶ ὁ λάρυγξ σου ὡς οἶνος ὃ ἀγαθός. Πορενόμε- 
νος τῷ ἀδελφιδῷ μου εἰς εὐθύτητα, ἱκανούμενος χείλεσί 
μου χαὶ ὀδοῦσιν. 

0. ᾿Εγὼ τῷ ἀδελφιδῷ μου, καὶ ἐπ᾽ ἐμὲ ἢ ἐπιστροφὴ 
αὐτοῦ. 

ιι. Ἐλθὲ, ἀδελφιδέ μου, ἐξέλθωμεν εἰς ἀγρὸν, αὐ- 
λισθῶμεν ἐν χώμαις, 

1}. ὀρθρίσωμεν εἰς ἀμπελῶνας ἴδωμεν εἰ ἤνθησεν 
ἢ ἄμπελος, ἤνθησεν ὃ χυπρισμὸς, ἤνθησαν αἵ ῥοαί. 
᾿Ἐχεῖ δώσω τοὺς μαστούς μου σοί. 

12. Οἵ μανδραγόραι ἔδωχαν ὀσμήν. Καὶ ἐπὶ θύραις 
ἡμῶν πάντα ἀχρόδρυα νέα πρὸς παλαιὰ, ἀδελφιδέ μου, 
ἐτήρησά σοι. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄. 

ι. Τίς δώη σε, ἀδελφιδέ μου, θηλάζοντα μαστοὺς 
μητρός μου; Εὑροῦσά σε ἔξω φιλήσω σε, π γε οὐχ 
ἐξουδενωσουσί μοι. 

2. ΠΠαραλήψομαί σε, εἰςάξω σε εἰς οἶκον μητρός μου 
χαὶ εἰσ ταμεῖον τῆς συλλαδούσης με. Ποτιῶ σε ἀπὸ οἴνου 
τοῦ μυρεψικοῦ, ἀπὸ νάματος ῥοῶν μου. 

8. Εὐώνυμος αὐτοῦ ὑπὸ τὴν χεφαλήν μου. καὶ ἡ 
δεξιὰ αὐτοῦ περιλήψεταί με. 

4. “Ὥρχισα ὑμᾶς, θυγατέρες ἹἹερουσαλὴμ,, ἐν ταῖς 
ἰσχύσεσι τοῦ ἀγροῦ, ἐὰν ἐγείρητε καὶ ἐὰν ἐξεγείρητε 
τὴν ἀγάπην, ἕως ἂν θελήση. 

6. Τίς αὕτη ἡ ἀναθαίνουσα λελευκανθισμένη, ἐπι-- 
στηριζομένη ἐπὶ τὸν ἀδελφιδὸν αὐτῆς; Ὑπὸ μῆλον 
ἐξήγειρά σε" ἐκεῖ ὠδίνησέ σε ἡ μήτηρ σου, ἐχεῖ ὠδί- 
γησέ σε ἣ τεχοῦσα σε. 

86. Θές με ὡς σφραγίδα ἐπὶ τὴν καρδίαν σου, ὡς 
σφραγίδα ἐπὶ τὸν βραχίονά σου. Ὅτι χραταιὰ ὡς θά- 
νατὸος ἀγάπη, ἐριην ὡς ἄδης ζῆλος" περίπτερα αὐτῆς 
τον τ πυρὸς, φλόγες αὐτῆς. 

η. Ὕδωρ πολὺ οὐ δυνήσεται σδέσαι τὴν ἀγάπην, 
χαὶ ποταμοὶ οὗ συγχλύσουσιν αὐτήν. Ἔν δῷ ἀνὴρ 
πάντα τὸν βίον αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπη, ἐξουδενώσει ἐξου- 
δενώσουσιν αὐτόν. 

ΑΣΜΑ. Κεφ. Η΄. 
οδβίγογαπ "ἢ ϑροεϊοβὶ (δοίΐ βυηΐὶ ργοβδὺβ ἴυἱ ἱπ ΟΔΙοδδιμθη 8 
(υἷ8, ΠΠἸ6 Νδάδῇ : πιοὰ}} ΓΘ ΠΠΟΓΌΩΗΙ δἰ π}}658 ἰογαυΐθαβ, ορυδ 
ΔΙ Ποΐδ. 

24. Ὁπιθ} }οὰ ἴαυϑ ἐγδίογ ἰοσηδ 5, ἤθη ἀοἶοϊοη 5 τηἰβίο : 

γρηΐοῦ ἰυ08 ΔοόΓγυ δ [Γυπρηὶ γ8]}}δίι.5 ἴῃ 1}}118. 

3. δυο υδοόγὰ ἴυ8 βἰουΐϊ ἀυο Πἰηπι}ΐ κοι 6}}} ΟΔρΓΟΘΣ8. 
4, ΟοἸϊυμ ἔυστῃ 5ἰουΐ ἰυγτῖβ ΘΟυγηρᾶ : ΘΟ} ἰαἱ ἱδιιφυδπη) 

βίαρῃδ ἰῃ Εβοροῃ, ἰπ ρογ( 8 ΠΠ18 πη] ογυμ. Ναγὶβ ἴθ δἰουῖ 
ἰυτιὶβ 1 ἱθδηὶ ργοϑρίοἰθῃβ ἰδοίθῃ) Ὠδιηδδοὶ. 

δ. σδραὶ ἰυυπὶ ΒΌΡΟΓ ἰ6 δίουΐ Οδιτηθῖυβ, οἱ ρίοχυβ οδρὶ ἰδ 
ἰυἱ δἰουΐ ρυγρυγᾶ, γοχ ᾿ἰψζαίυβ ἴῃ ἰΓδηβουγϑίθαυϑ. 

6. Οὐδ ρυ]οῦγα, οἱ χιυδηὶ βυδυ δ ἴδοίδ 68, οὔ δγ [Δ8, ἰῃ 

ἀρ) εἰ 8 τυ 8 

7. ξεοςο πιδρτπιϊ πο ἴυϑ : δἰ} 18 ἴΔοἰδ 68 ρδ]πιδο, οἱ θοῦ 
ἰυ4 Ροίτ!8. 

8. Ὀἰχὶ : Αβοοηάδῃ) ἰῃ Ῥδϊπηδπ), ἰθηοῦο οϑοῦγϊ δ 6}08, 
οἱ ογυηΐ πυὴς ὑδρογὰ ἰυδἃ 5ἰουϊ Βοίγὶ Υἱ εἶθ, οἱ οὐογ δαὶ ταὶ 
βίουί Ροπηδ. 

9. Εἰ συϊζυνὐ ἰυυτὰ βἰουΐ νἱηυτῃ Ὀοηυπι. δάθῃ8 ΓΓδΔίοΏΟ 
τΩ00 ἴῃ γοοιἰυἀϊποιη, βυϊηοίοη8 140} 18 πγοῖ8 οἱ ἀδηι δακ. 

10. Εξο ἔγδίογῃο Π160, οἷ βύρεοι Π|Ὲ ΘΟ ΓΟ 6}08. 

11. Ὑοηΐ, (γαΐθγῃβ τηὶ, ὀχθδηιυ8 ἰῃ δρτυη), ΓΟ] ϑοδηυς 
ἴη ο4516]118, 

12. ἀἰ!αου]ο ϑυγρᾶπηυ8 ἰῃ νἱῆθδ8 : νυἱἀδδῆηυδ 5ἱ Πογυϊί Υἱ- 
(ἰ6, Πογυϊ ργορᾶρο, Ποπιογυηΐ πη818 ρυηΐοδ. [Ὀὲ ἀδθο υδογὰ 
τη68 {{0|. 

13. Μαηάγασογῃες ἀδάογυηΐ οὐογο. ἘΠῚ ἰῃ οδβί 8 ποβί 8 
ΟἸΠΠ6Β Ὠ0065 ΠΟΥ͂Δ8 δά γρίογο8, ἔγδίογθ Ὡχγΐ, ΒΟγΎΥΪ 110]. 

ΟΑΡΌΤ ΥἹΙ. 

1, Ουἷδ ἀοί ἴα, ἔγαίθγῃθ γἱ, ἰδοίθηἴθπ) ὈΌΟΓΔ τΔΙΓΪ8 δγθ δον 
Ἰπνϑῃ 0}8 ἰὸ ἰοΓί8 ΟΘΟΌΪΔΡΟΓ 16, αἱ αυϊάδπη ὨΟῺ ϑρογπθηί ΠΒ6. 

2. Αβδυπηδηι) ἴα, ἰηἰγοάυσδῃμ [6 ἰῃ ἀοτηῦχη Πη)ΔίΓΪ8 πγθῶ οἱ 
ἴῃ σίου! ο᾽05 4088 οοηοορὶί πιὸ. Ῥοϊδῦο ἰα ἀ6 Υἱῇο υῃ- 
δυρηίδιο, ἀ6 ἰδίϊ δ ΠΔΙΟΓΌΠΙ ῬΟΠΙΟΟΓΌΠῚ ΠΘΟΓΙΙΔ,. 

3. [ϑνἃ 6)05 80} οδρίία πηθο, οἱ ἀδχίογα δ} }}8 Δ θ]οχἃ- 
ὈἱυΓ πιο. 

4, ΛΑἀϊυγανΐ γοβ, Ι 86 76 Γ 5816}, ἴῃ Ὑἱγ 8 ἀρτί, δἱ οι}- 

80 ἰανογ ἰ8 οἱ δὶ ὀχβυβοϊ δυογ 8 οἰ τ δίοῃ, ἀυοδάυϑαυθ 
γοΪυοτϊ. 

δ. Οὐυδ 681 ἰϑίδἃ συ δϑοοηάϊ ἀοδιθαῖα, ἱπηΐϊΐθηβ δυρὲγ 
[ταϊογηυηι» 50 πι8]0 δα ϑυϑο δΥὶ [6 : ἰδὲ ρορογὶΣ ἴδ τρϑίογ 
ἴι8, 10] ρορογὶῖ (6 φια σοηυϊί ἴ6. 

6. Ῥοπα 156 τι|ῖῈξ βἰρῃβδΟῦ]) ΒΌΡΟΓ ΟΟΥΓ ἴυαυπι, υἱ δἰ ρηδοι:- 
Ἰυπὶ ϑὰρογ Ὀγδοϊίαπι ἰαυτῃ. Ουἱδ γα] δ υἱ ποτ οἰατγὶ (25, 
ἀυγυϑ βίουί ἱπίογηι 8 Ζ6Ἶ 8 : [8 6) 8 812 ἰξηΐβ, Δ ΠγΠ186 68. 

7. Αχυᾶ τυ} 18 ποη ρμοίογὶϊ οχβίϊηριίΐδγο οἰαγ ἰδίοηι, οἱ ἤυ- 
Τηὶπᾶ ποη υπάδθιυπηί ὁ8π). δὶ ἀράογιξ νἱγ ΟὨΠΘΙη Υἱΐδη) 8.08. 

ἴῃ οἢαγιδῖθ, οοηἰοηηρία οοπίοτηποηΐ οιΠ]. 



ΑΡΙΕΝΤΙΑ ΒΑΠΟΜΟΝΙΒ. σκρ. 1. 

8. Ἀδελφὴ ἡμῶν μικρὰ καὶ μαστοὺς οὐχ ἔχει. Τί 
ποιήσωμεν τῇ ἀδελφῇ ἡμῶν ἐν ἡμέρᾳ ἢ ἐὰν λαληθῇ 
ἐν αὐτῇ; 

9. Εἰ τεῖχός ἐστιν, οἰκοδομήσωμεν ἐπ᾽ αὐτὴν ἐπαλ- 
ἕξεις ἀργυρᾶς᾽ χαὶ εἰ θύρα ἐστὶ, διαγράψωμεν ἐπ᾽ αὐτὴν 
σανίδα χεδρίνην. 

10. Ἐγὼ τεῖχος, χαὶ μαστοί μου ὡς πύργοι. Ἐγὼ 
ἤμην ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν ὡς εὑρίσκουσα εἰρήνην. 

1. Ἀμπελὼν ἐγενήθη τῷ Σαλωμὼν ἐν Βεελαμών᾽" 
ἔδωχε τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ τοῖς τηροῦσιν" ἀνὴρ οἴσει 
ἐν χαρπῷ αὐτοῦ χιλίους ἀργυρίου. 

12. Ἀμπελών μου ἐμὸς ἐνώπιόν μου, οἱ χίλιοι Σα- 
λωμὼν χαὶ οἵ διαχόσιοι τοῖς τηροῦσι τὸν χαρπὸν αὐτοῦ. 

13. Ὁ χαθήμενος ἐν χήποις, ἑταῖροι προςέχοντες τῇ 
φωνῇ σου᾽ ἀχούτισόν με. 

14. Φύγε, ἀδελφιδέ μου, καὶ ὁμοιώθητι τῇ δορχάδι 
ἢ τῷ νεύρῷ τῶν ἐλάφων ἐπὶ ὄρη τῶν ἀρωμάτων. 
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8. ϑΟΓῸΓ ποβίτϑ ρᾶσυδ οἱ ΠΡογὰ πο Ὠδβοί, Ουἱὰ (Δοίοηηυβ 
ΒΟΙΌΓΙ ποϑβίγρ ἰῃ ἀΐα αὺυᾶ Ἰοχυσίυγ ἰῃ 68" 

9. 51 ΤυΓ05 6δ8ί, ἐϑΠΠΟΘΠ.Β ΒΌΡΟΓ ΘΆΓ ρΓΟρυρηδουϊα ἃΓ, 
βθηίθδ : οἱ 8] ᾿δηυδ 6βί., ΘΟ. ]ρδιηϑ 8ῈΡῸΓ 6δη) ἱΔΡΌ]8Π) (6- 
ἀγίηδῃι. 

10. Εδο ὐγυβ, οἱ ὈΡΘΓΔ πηδᾷ βίου! ἰυττοϑ. ἘρῸ ογϑι ἰῃ 
ΟΟΥ}18 ΘΟΓΌΩΣ ἰΔη)4υδπΠ) ἱπυ θη 68 ῬϑΟΘΠι. 

11. Ὑἱποὰ ἰδοίδ δϑί ϑ8)οῃηοηί ἱῃ Βϑϑϊδηοη : ἀράϊΐ υἱῆθδῃ 
8118} 1ϊ5 φαΐ ΒΕγυδηΐ : Υἱγ ἰδγοί ἰῃ ἔγυοίιβ δὐὰ5 Ὠ}}}16 ἀγθηῖὶ. 

12. Ὑ᾽ηθδ τὰ τ268 ἴῃ σοηϑρδοία τη60, Π.}}16 Θδὶοσηοηὶ οἱ 
ἀυορηίὶ βαγυδηίδυ8 Ππισίυπι οἷα8. 

13. Ουἱ βοά65 ἰῃ Πογίΐβ, δηὶοὶ δυπί δἰϊδηἀοηΐ8 γοεὶ ἴυδ : 
γοοδη ἰυ8Π| ἰηδίηυδ ΠΝ ιὶ, 

14. Εὐυρθ, ἰγίθγτια πιὶ, οἱ 5831Π|}}}8 δϑίο ὀᾶργθοϊο δὶ []8- 
Ὠ1ΪῸ ΘΟΓΥΟΓΌΠΙ 8006 Γ τηοηΐ68 ἀτοπηδίιη,. 

ΣΟΦΙΑ 
ΣΑΛΩΜΩΝ. 

-ῦ» 990 «».-- 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Α΄, 

ι. Ἀγαπήσατε διχαιοσύνην, οἱ χρίνοντες τὴν γῆν. 
Φρονήσατε περὶ τοῦ Κυρίου ἐν ἀγαθότητι, καὶ ἐν ἀπλό- 
τητι χαρδίας ζητήσατε αὐτόν" 

ἃ. ὅτι εὑρίσχεται τοῖς μὴ πειράζουσιν αὐτὸν, ἐμφα- 
νίζεται δὲ τοῖς μὴ ἀπιστοῦσιν αὐτῷ. 

᾿ς 3. Σχολιοὶ γὰρ λογισμοὶ χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ, δο- 
κιμαζομένη τε ἣ δύναμις ἐλέγχει τοὺς εὐ πς, 

«. Ὅτι εἰς χαχότεχνον ψυχὴν οὐχ εἰςελεύσεται σοφία, 
οὐδὲ χατοιχήσει ἐν σώματι κατάχρεῳ ἁμαρτίας. 

6. Ἅγιον γὰρ πνεῦμα παιδείας λτται δόλον. χαὶ 
ἀπαναστήσεται ἀπὸ λογισμῶν ἀσυνέτων, καὶ ἐλεγχθή- 
σεται ἐπελθούσης ἀδιχίας. 

6. Φιλάνθρωπον γὰρ πνεῦμα σοφία, καὶ οὐχ ἀθωώ- 
σει βλάσφημον ἀπὸ χειλέων αὐτοῦ: ὅτι τῶν νεφρῶν 
αὐτοῦ μάρτυς ὁ Θεὸς, χαὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐπίσχο- 
πος ἀληθὴς, καὶ τῆς γλώσσης ἀχουστής. 

7. Ὅτι πνεῦμα Κυρίου πεπλήρωκε τὴν οἰχουμένην, 
καὶ τὸ συνέχον τὰ πάντα γνῶσιν ἔχει φωνῆς. 

8. Διὰ τοῦτο φθεγγόμενος ἄδιχα οὐδεὶς μὴ λάθη, 
οὐδὲ μὴν παροδεύσῃ αὐτὸν ἐλέγχουσα ἣ δίχη. 

9. ᾽Εν γὰρ διαθουλίοις ἀσεξίος ἐξέτασις ἔσται, λό-- 
γῶν δὲ αὐτοῦ ἀχοὴ πρὸς Κύριον ἥξει, εἰς ἔλεγχον ἀνο- 
μημάτων αὐτοῦ. 

10. Ὅτι οὖς ζηλώσεως ἀχροᾶται τὰ πάντα, χαὶ 
θροῦς γογγυσμῶν οὐχ ἀποχρύπτεται. 

1. Φυλάξασθε τοίνυν γογγυσμὸν ἀνωφελῆ, καὶ ἀπὸ 
χαταλαλιᾶς φείσασθε γλώσσης" ὅτι φθέγμα λαθραῖον 
χενὸν οὐ πορεύσεται, στόμα δὲ χαταψευδόμενον ἀναιρεῖ 

ἥν. 
Ῥιχὴ ΜὲῈ ζηλοῦτε θάνατον ἐν πλάνῃ ζωῆς ὑμῶν, μηδὲ 
ἐπισπᾶσθε ὄλεθρον ἔργοις χειρῶν ὁμῶν. 

ΘΑΡΙΈΝΤΙΑ. 
ΘΑΓΟΜΟΝΙΚ. 

ΟΑΡΌΤ 1. 

1. ὨΠΙρΙα υϑ1|8π, φαΐ 7 ἀϊοδιῖ 5. ἰδῦτϑπ). ϑϑης6 ἀθ 
Βοπηΐηο ἰῃ Βομίϊδίο, οἱ ἰῃ δἰ πρ]]εἰϊδία οογὰ 8 φυτοῦ ΠΠ πὶ: 

2. υοῃίδη) ἰηνδηϊίυν 80 8 χαΐ ποη ἰδηϊδηίΐ ΠΠπ|, ἀρρᾶ- 
Γαΐ δυΐθῃλ οἷβ αυὶ ἤθη) Παροηΐ ἰηῃ ἱ]]Π. 

3. Ῥεγνογβδὲ δηἷπὶ Ομ  Δ[0Ππ68 βορᾶγαηΐ ἃ Ὧθ0, ργοθδία 
δ 6 Πὶ Ψίγ}5 ΘΟΓΓΙΡΙ μ᾽ ρ δι 68. 

4. Οὐοηίδηη ἰῃ τηδίουοΐδηι δηϊπηδπη ποη -ἰπίγοὶ δὶ δαρίοη- 
ἰ4, ποαιθ ΒΔὈΠ ΔὈΪ ἰῃ ΘΟΥΡΟΓῈ δυθάϊίο ρμϑοσδίϊβ. 

5. δρ᾿ ΓΒ. ΘΠ πὴ β8δηοίυ8 ἀἰβο θ] πᾶ5 οἴυρίοὶ ἀοίαηι, οἱ 
ϑυίεγοι 56 ἃ οορί(διἰοηΐ δυ8 4υ 80 βυηί 5ἰπο ἰπ(6]] οἴω, οἱ οοῖ- 
τἱρίοἴαγ βυρογνοηϊθηῖο ἰηἰαιυ δία. 

6. Βοηΐϊξηυβ 6β8ῖ θηΐπι βρίγὶ 8 βαρίθπίϊα, οἱ ἤθμ ΠΣ ογδυὶῖ 
πηδ]οάϊουπ) ἃ Δ }}5 51}18: ΦυοηΐδΓα τοηθτ {ΠΠ}}8 (δ5ιἰ5. οὶ 

συ, οἱ ΘΟ 8 {1108 βογυίϊδίοῦ 681 γοῦ5, οἱ ἰησυδ δυάϊίον. 

7. Ουοηΐδηι δρ γί τυ 8 Πογμλίηϊ Γορ θυ ογθοπὶ ἰδγγάγυπι, οἱ 
ἴοο φυοα σοπίίποὶ οπηηΐδ βοἰθη 8η) Ὠδθοὶ γοοίβ. 

8. Ῥγορίου ἰὸς φυὶ Ἰοχυϊίαγ ἰηΐψιδ ἤϑηο ἰδίθθὶἑ, ἤθο 
Ργϑίογίοι ΠΠἸυπὶ οοττὶ ρί6 5 υα οἰ υΠλ. 

9. Ιῃ σορ δίοηΐθιι8 ΘηΐπῈ ἱπη0}} ἱπίογγοραίο δου, 56 Γη)Ὸ- 
πυπι δυΐοηλ [ΠΠΠΔ8 δυά!ἰο δι θοῃχίπιιηι γϑηϊοὶ, δὰ οοσγορίίο- 
Ποηλ ἰηἰαυϊδίυτη 11}1υ8. 

10. Θυοηίδηῃ δυγὶβ 2611} δυὰϊξ οπμοΐα, οἱ ἰυτηυ]ίι18 ΤηΓ- 
τηυγαῖοηυπὶ ποη δδοοηαοίυγ. 

11. Ουδβίοαϊϊα οΟΥζῸ γο8 ἃ τῃυγηηηγαίο πο 4085 ΠΙΠ ἢ] ρΓῸ- 

ἀοϑί, οἱ ἃ ἀεἰγδοίίοπο ράτγοίία ᾿ΐημιιδδ : φυοηΐδη} βοσηο Οὗ- 
Βοῦγυ 8 ἰῃ γδουθ πὶ ηο0η ἰδ ὲῖ, ο5 δυίοπι χυοὰ πηρηζ τ οσοίαϊὶ 
ΔΗΪΠΊΔΙΏ. 

12. ΝοΙ 6 Ζοίδγα πηογίοπι ἴῃ ΘΓΓΌΓΘ Υἱίδβ γοϑίγορ, Ποαι6 
δοχυΐγαίἰβ ρογα Π] οἤθπ) ορογίθυϑ Πηδηυσυπὶ νοϑίγαγυμι. 
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13. Ὅτι ὁ Θεὸς θάνατον οὐχ ἐποίησεν, οὐδὲ τέρπε-- 
ται ἐπ᾽ ἀπωλεία ζώντων. 

ι4. ΓἜχτισε γὰρ εἷς τὸ εἶναι τὰ πάντα, χαὶ σωτήριοι 
αἱ γενέσεις τοῦ κόσμου, καὶ οὐχ ἔστιν ἐν αὐταῖς φάῤ- 
μαχον ὀλέθρου, οὔτε ἅδου βασίλειον ἐπὶ γῆς. 

156. Δικαιοσύνη γὰρ ἀθάνατός ἐστιν. 
16..ἕ ᾿Ασεθεῖς δὲ ταῖς χερσὶν χαὶ τοῖς λόγοις προςεχα- 

λέσαντο αὐτὸν, φίλον ἡγησάμενοι αὐτὸν ἐτάχησαν, καὶ 
συνθήχην ἔθεντο πρὸς αὐτὸν, ὅτι ἀξιοί εἰσι τῆς ἐκείνου 
μερίδος εἶναι. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. 

ι. Εἶπον γὰρ ξαντοῖς λογισάμενοι οὐχ ὀρθῶς" Ὀλί- 
γος ἐστὶ χαὶ λυπηρὸς ὁ βίος ἡμῶν χαὶ οὐχ ἔστιν ἴασις 
ἐν τελευτῇ ἀνθρώπου. χαὶ οὐχ ἐγνώσθη ὃ ἀναλύσας ἐξ 
ἄδου. 

2. Ὅτι αὐτοσχεδίως ἐγενήθημεν, χαὶ μετὰ τοῦτο 
ἐσόμεθα ὡς οὐχ ὑπάρξαντες, ὅτι χαπνὸς ἣ πνοὴ ἐν ῥισὶν 
ἡμῶν, χαὶ ὃ λόγος σπινθὴρ ἐν χινήσει καρδίας ἡμῶν, 

8. οὗ σδεσθέντος, τέφρα ἀποδήσεται τὸ σῶμα, καὶ 
τὸ πνεῦμα διαχυθήσεται ὡς χαῦνος ἀήρ. 

4, Καὶ τὸ δλομς ἡμῶν ἐπιλησθήσεται ἐν χρόνῳ » χαὶ 
οὐθεὶς μνημονεύσει τῶν ἔργων ἡμῶν, καὶ παρελεύσεται 
ὃ βίος ἡμῶν ὡς ἴχνη νεφέλης, χαὶ ὡς ὁμίχλη διασχε- 
δασθήσεται διωχθεῖσα ὑπὸ ἀχτίνων ἡλίου χαὶ ὑπὸ θερ- 
μότητος αὐτοῦ βαρυνθεῖσα. 

6. Σχιᾶς γὰρ πάροδος ὁ βίος ἡμῶν, χαὶ οὐχ ἔστιν 
ἀναποδισμὸς τῆς τελευτῆς ἡμῶν, ὅτι χατεσφραγίσθη, 
καὶ οὐδεὶς ἀναστρέφει. 

6. Δεῦτε οὖν χαὶ ἀπολαύσωμεν τῶν ὄντων ἀγαθῶν, 
χαὶ χρησώμεθα τῇ χτίσει ὡς νεότητι σπουδαίως. 

η. Οἴνου πολυτελοῦς χαὶ μύρων πλησθῶμεν, χαὶ μὴ 
παροδευσάτω ἡμᾶς ἄνθος ἀέρος. 

8. Στεψώμεθα ῥόδων χάλυξιν πρινὴ μαρανθῆναι. 
9. Μηδεὶς ἡμῶν ἄμοιρος ἔστω τῆς ἡμετέρας ἀγερω- 

χίας, πανταχῇ καταλίπωμεν σύμθολα τῆς εὐφροσύνης, 
ὅτι αὕτη ἣ μερὶς ἡμῶν χαὶ ὁ χλῇῆρος οὗτος. 

10. Καταδυναστεύσωμεν πένητα δίκαιον, μὴ φεισώ- 
μεθα χήρας, μηδὲ πρεσδύτου ἐντραπῶμεν πολιὰς πο- 
λυχρονίους. 

1. Ἔστω δὲ ἡμῶν ἡ ἰσχὺς νόμος τῆς δικαιοσύνης. 
τὸ γὰρ ἀσθενὲς ἄχρηστον ἐλέγχεται. 

1). ᾿Πνεδρεύσωμεν δὲ τὸν οίχαιον, ὅτι δύςχρηστος 
ἡμῖν ἐστι, χαὶ ἐναντιοῦται τοῖς ἔργοις ἡμῶν, χαὶ ὀνει- 
δίζει ἡμῖν ἁμαρτήματα νόμου, χαὶ ἐπιφημίζει ἡμῖν 
ἁμαρτήματα παιδείας ἡμῶν. 

ι8. ᾿Επαγγέλλεται γνῶσιν ἔχειν Θεοῦ, χαὶ παῖδα 
Κυρίου ἑαυτὸν ὀνομάζει. 

14. ᾿Ἐγένετο ἡμῖν εἰς ἔλεγχον ἐννοιῶν ἢ μῶν. 
156. Βαρύς ἐστιν ἡμῖν χαὶ τπετῶν, ὅτι ἀνόμοιος 

τοῖς ἄλλοις ὃ βίος αὐτοῦ, χαὶ ἐξηλλαγμέναι αἱ τρίόοι 
αὐτοῦ. 

16. Εἰς χίδδηλον ἐλογίσθημεν αὐτῷ, καὶ ἀπέχεται 
τῶν δδῶν ἡμῶν ὡς ἀπὸ ἀκαθαρσιῶν" μαχαρίζει ἔσχατα 
δικαίων, καὶ ἀλαζονεύεται πατέρα Θεόν. 

17. Ἴδωμεν εἰ οἱ λόγοι αὐτοῦ ἀληθεῖς, καὶ πειράσω- 
μεν τὰ ἐν ἐχθάσει αὐτοῦ. 

18. Εἰ γάρ ἐστιν ὃ δίχαιος υἱὸς Θεοῦ, ἀντιλήψεται 
αὐτοῦ, καὶ ῥύσεται αὐτὸν ἐχ χειρὸς ἀνθεστηχότων. 

ΣΟΦΙΑ ΣΑΛΩΜΩΝ. Κεφ. Β΄. 

13. Οὐυοηΐδη) Ὠ60.8 Ἰηογίθῃι Ὠ0ἢ ἴδεϊΐ, ἢθ0 ἰ:δίυ ἴῃ μοΓ- 
ἀϊτοηο υἱνόγυμ. 

14. ΟΥ̓ΟΑΥΪ οηἶπ αἱ ο58θηΐ ΟΠηία, οἱ 58] υ}18γ05 σοηογαίίο- 
Ι Π68 τηυπάϊΐ, οἱ Ποη 68ι ἰῃ 1}}18 τπηραϊοδπηθαῖαπι οχίθγμληΐ!, 
60 ἱπίδγογιπι γοζηυπὶ ἰῃ ἴοΓτγᾶ. ᾿ 

[5. Τυδβιιδ Θη! πὶ ἱπητηοΓί 4} 15 681, 
16. πρὶ] δυίοπη τηδηΐθυ8 οἱ Ὑθγῖ8 δοοουβιθγαπῖὶ ᾿]δη, 

ἐρβΕἰπηδηΐο8 ἐπ} δηγίοδπ) ἀρ Πα χογιη!, οἱ Θροηβίοποιη ροβϑυθ- 
τυηῖ δὰ {ΠἸδπὶ, φυοπῃίΐδηι ἀἰσηὶ δυπί 4] δἰηΐ οχ ρμαγίθ 1} 108. 

ΟΑΡΌΤ 

1, Ὀϊχογυηί δηΐῃ σου  ἰΔη[68 ἀρυὰ 86 Ποη χϑοῖα : Εχίζια 

681 οἱ οὐ ἰδ ]0 υἱΐίδ ἢοβίγα οἵ θῇ οϑβδὶ γοηραϊυπλ ἴῃ ἤπο 
Βορηΐδ, οἴ ΠΟΏ 681 ἀρηί (8 αυὶ 511 ΓΟΥΟΓϑι 15 δὴ ἰηίοιΐβ. 

2. Ουἷἱᾶ ὁχ ΗΠ} 0 Ὡδίῖϊ βυμηυ8, οἱ ροϑὶ δὸς ογίπηι5. ἴδη:- 
4υδη) ποη [ὈΘγϊηλι18, φυοηΐδη) [Ὁ Ππη015 65[ αἰΠδίυβ ἰῃ πδτῖθυ5 
ΠΟΒΙΓΪΒ., οἱ Β6ΓΠΊΟ ΒΟ Π{1Π|Δ δ ΟΟΠῚΠΠΟΥΘΙΔΌἢλ ΟΟΥΓ μΟΒ᾽ΓΌΠ), 

3. φυδοχϑίηοία, οἰηΐ8 οὐδάδὶ οογρι8, οἱ βρίγ 5 ἀἰυηάο- 
ἴυγ [πη] 8) Π10}]15 86Γ. 

ὦ, Ἐκθοπιδη ποδίγυτῃ ΟὈΙγἱΟ δ πὴ δοοίρίοὶ ἰῃ ἰϑηροζα, οἱ 
ὨΟΙΟ τηθιογδπι ὨΔὈΘΟΪ᾿ ΟρΟγυ πὰ Ποϑίγογιηγ, οἱ ἰγδηϑί!! 

Υἱΐδ ηοϑίγᾶ ἰδι)αυδηι γοϑιϊίυ πηι ἢ} 18, οἱ δίοι! 6 Ὀι]4 ἃ }550]- 
γρίυγ φυθ [υβᾶῖδ 68 ἃ γδα 8 5015 οἱ ἃ σάϊογε 1}}15 ἀρσγα- 
ναίδ. 

5. ὕὉμηῦγϑ Θηΐπη ἰγδηβὶίυ5 οϑί υἱΐα ἠοβίγα, οἵ Ὡοθη δϑΐ ἴὸ- 

γογβὶο ἤη5 ποβίγὶ, ψυοηΐδπι οΟηϑἰζηδίδ οϑὶ, οἱ ἤὨθ)ο γϑῦϑῦ- 
ταν. 

θ. Υδηΐϊία ογχο οἱ ἔγυδηγυγ Ὀοηὶβ 4υἃ δυπΐ, οἱ υἱάτηυῦ 
ὁγρδΐυγα ἰδιησυδηὶ νοι υἷα οοἸ γιοῦ. 

7. ὙΠΟ ριθίΐοϑο οἱ υησυθη 18 Ὧ08 ἱπρ[ ΘΔ Π}}1.8, οἷ ΠΟΙ μΓδ- 
ἰργθαὶ ἢ05 05 ἰδ ρογί8. 

8. ΟΟΓΟΠΘΠΊυΒ ΠΟΒ ΓΟΒ8 ΔηίΘΖυϑ ΠηΔγοσϑοδῃξ. 

9. ΝΟΠΊΟ Ποϑίγα ΠῚ ΘΧβΟΓ8 8ἰἴ Ππχυγίϑ ποϑίγορ, ΠΡ] ΧῸΘ ΓΟ- 
{Πππχυδῆ}}8 βἴρηδ [δ 180, χυοῃίδπι ᾿ϊᾶδο 65[ ρᾶγβ ποβίτγα οἱ 
ἰδ" 80Γ8. 

10. Ορργϊ τ δηλ08 ρᾶυρογο ᾿υϑἴυη), ΠΟ μαγοδηιυϑβ υἱάσι, 

Ὠ60 γοίογδηΐ γον γοΔΠ.Ὁ ΟΔΠ05 Π10}{ἰ ἰΟΙΠρΟΓΙ 5. 

11. 511 διυυίΐδπι (οτ Δ 0 ποϑίγα ἰὸχ 5.1, φυοὰ οὨΐπὶ 
ἱπῆγημπ) δὲ ἰηυ{}|6 ἱῃνθηϊ ων. 

12, ΟἸγουμπηγοηϊδη)8 ΟΓσῸ ᾿υ5π|, Ζυοηΐδπη ἰηδυδν β δαὶ 

ΠΟΡΪ8, οἵ σοηίΓΑΓ 8 οϑὶ ρου θυ ποβίγ8, οἱ Ἐχργοῦγαϊ Ὡο- 

δὲ ροουδὶᾷ Ἰοσὶθ, οἱ ἀἰϊΠατηδὶ ἱῃ πο8 ροοοδίδ ἀἰβο! ] 85 ὨῸ- 
ΒΓΔ. 

13. Ῥγοι 56 ϑεϊοηςαπη δὲ ἤᾶθογο, οἱ (ἰϊυ πὶ Ποὶ 56 
ποιῃἰηκί. 

14. Ἐδοῖι5 οϑί ποθὶϑ ἰῃ ἰγαἀυοίίοποιι οορ Διἰοητπἢ ΠΟ- 
δἰγάγα ἢ). ᾿ 

15. γᾶν !5 οϑί ποῦ ὶβ ἐ[δη} δὰ υἱάοπάμπ), χιοηΐαπὶ ἀ8- 
Βἴ0}}}}8 αϑὶ 4118 υἱΐδ {ΠΠ08., οἱ ᾿πηπηυίδίδο διιηΐ υἱὰα" 6118. 

16. Ταμιδη) πυρᾶσοβ δοϑ 18} ΘΌ πη Δ 110, οἱ δ ϑί1- 
Ὠοΐ 856 ἃ ν᾽ 5 ποδί 8 ἰδ) 4ι8π| Ὁ ᾿ Πἀ{{18 : ὑγωογ πο- 
Υἱβϑίᾶ Ἰυϑίοπιηι, οἱ ρἰοτίδίυγ ρδίγοιη Πδιιη. 

17. ὙἹάδαμλ18 5] Βογπ9η 65 8 γογὶ ϑυηΐ, οἱ ᾿οηϊο 5 

δ γηίυγὰ 5Β0ηΐ 11}}. 

18. δὶ οηΐπὶ 5115 681 ἢ] υ8 [οὶ, βυϑοϊρίοι πὶ, οἱ 11}}6- 
ΓΒ Ϊ ΠΠυπὶ ἀδ πιδηϊδυδ οοη(Γατίογυηι. 



ΑΡΙΕΝΤΙΑ ΒΑΓΙΟΜΟΝΙΚ. ΚΡ, ΠῚ. 

ι9. Ὕ ρει χαὶ βασάνῳ ἐτάσωμεν αὐτὸν. ἵνα γνῶ- 
ν τὴν ἐπιείχειαν αὐτοῦ, καὶ δοχιμάσωμεν τὴν ἀνε- 

ἐιχάκίο, αὐτοῦ. 
20. Θανάτῳ ἀσχήμονι χαταδιχάσωμεν αὐτὸν, ἔσται 

γὰρ αὐτοῦ ἐπισχοπὴ ἐκ λόγων αὐτοῦ. 
“1. Ταῦτα ἐλογίσαντο, χαὶ ἐπλανήθησαν’ ἀπετύ- 

φλωσε γὰρ αὐτοὺς ἥ χαχία αὐτῶν, 
2. καὶ οὐχ ἔγνωσαν μυστήρια Θεοῦ, οὐδὲ μισθὸν 

ἤλπισαν ὁσιότητος, οὐδὲ ἔχριναν γέρας ψυχῶν ἀμώμων. 
“3. Ὅτι ὃ Θεὸς ἔχτισε τὸν ἄνθρωπον ἐπ᾽ ἀφθαρσίᾳ, 

χαὶ εἰχόνα τῆς ἰδίας ἰδιότητος ἐποίησεν αὐτόν. 
“4. Φθόνῳ δὲ διαῤόλου θάνατος εἰςῆλθεν εἰς τὸν 

χόσμον, 
86. πειράζουσι δὲ αὐτὸν οἱ τῆς ἐκείνου μερίδος ὄντες. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Γ΄. 

τ. Δικαίων δὲ ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ μὴ ἅψη- 
ται αὐτῶν βάσανος. 

2. Εδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεθνάναι, χαὶ ἐλο- 
γίσθη͵ χάχωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν, 

8. χαὶ ἢ ἀφ᾽ ἡμῶν πορεία σύντριμμα οἱ δέ εἶσιν ἐν 
εἰρήνη. 

4. Καὶ γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων ἐὰν χολασθῶσιν, ἣ 
ἐλπὶς αὐτῶν ἀθανασίας πλήρης, 

5. χαὶ ὀλίγα παιδευθέντες μεγάλα εὐεργετηθήσον- 
ται, ὅτι ὃ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτοὺς, χαὶ εὗρεν αὐτοὺς 
αξίους ἑαυτοῦ. ' 

6. Ὥς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοχίμασεν αὐτοὺς, 
χαὶ ὡς ὁλοχάρπωμα θυσίας προςεδέξατο αὐτούς. 

γη. Καὶ ἐν χαιρῷ ἐπισχοπῆς αὐτῶν ἀναλάμψουσιν, 
καὶ ὡς σπινθῆρες ἐν χαλάμη διαδραμοῦνται. 

8. Κρινοῦσιν ἔθνη χαὶ χρατήσουσι λαῶν, χαὶ βασι- 
λεύσει αὐτῶν Κύριος εἰς τοὺς αἰῶνας. 

9. Οἱ πεποιθότες ἐπ᾿ αὐτῷ συνήσουσιν ἀλήθειαν, 
χαὶ οἱ πιστοὶ ἐν ἀγάπη προςμενοῦσιν αὐτῷ, ὅτι χάρις 
χαὶ ἔλεος τοῖς ἐχλεχτοῖς αὐτοῦ. 

ιο. Οἱ δὲ ἀσεθεῖς καθὰ ἐλογίσαντο ἕξουσιν ἐπιτι- 
αἱαν, οἱ ἀμελήσαντες τοῦ διχαίου χαὶ τοῦ Κυρίου ἀπο- 
σταντες. 

11. Σοφίαν γὰρ χαὶ παιδείαν ὃ ἐξουθενῶν ταλαίπω-- 
ρος, χαὶ χενὴ ἢ ἐλπὶς αὐτῶν, χαὶ οἱ χόποι ἀνόνητοι χαὶ 
ἄχρηστα τὰ ἔργα αὐτῶν. 

Ὡ. Αἴ γυναῖχες αὐτῶν ἄφρονες, καὶ πονηρὰ τὰ τέχνα 
αὐτῶν. 

ι3. Ἐπικατάρατος ἣ γένεσις αὐτῶν, ὅτι μαχαρία 
στεῖρα ἣ ἀμίαντος, ἥτις οὐχ ἔγνω κοίτην ἐν παραπτώ- 
ματι" ἕξει χαρπὸν ἐν ἐπισχοπῇ ψυχῶν. 

14. Καὶ εὐνοῦχος ὃ μὴ ἐργασάμενος ἐν χειρὶ ἀνό-- 
μημα, μηδὲ ἐνθυμηθεὶς χατὰ τοῦ Κυρίου πονηρὰ, δο- 
θήσεται γὰρ αὐτῷ τῆς πίστεως χάρις ἐχλεχτὴ, χαὶ 
χλῆρος ἐν ναῶ Κυρίου θυμηρέστερος. 

15. Ἀγαθῶν γὰρ πόνων χαρπὸς εὐχλεὴς, καὶ ἀδιά- 
πτοτος ἢ ῥίζα τῆς φρονήσεως. 

16. Τέχνα δὲ μοιχῶν ἀτέλεστα ἔσται, χαὶ ἐκ παρα- 
νόμου χοίτης σπέρμα ἀφανισθήσεται. 

1). Ἔν τε γὰρ μαχρόθιοι γένωνται, εἰς οὐθὲν λογι- 
σθήσονται, χαὶ ἄτιμον ἐπ᾽ ἐσχάτων τὸ γῆρας αὐτῶν. 

186. Ἐάν τε ὀξέως τελευτήσωσιν, οὐχ ἕξουσιν ἐλπίδα, 
οὐδὲ ἐν ἡμέρα διαγνώσεως παραμύθιον. 

20 

19. Οὐηίἰυμηο]ϊὰ οἱ ἱογ Θηἴ0 ἰὨ ΟΥΤΟΘΘΠΊ15 ΘαΠ, υἱ 5οἰᾶ- 
Γη0}8 ΓΟΥΘγοη[δη} 1108, οἱ ργοθθιηυ8 ρϑ ἰΘη[δπ) {ἢ 1118. 

20. Μογῖε ἰυΓρ 581 Ππ|ὰ ΘΟ ἀΘ ΠῚ ΘΠ}118 ΘυΠ, οΥἰξ ΘὨΐ πὶ οἱ Γο- 
ΒρΘΟίυ5 ὁχ βογιηθη δι} 1}}10.8. 

241. Ηδς οορσίίγογαηῖϊ, οἱ οΥΓΔΥΘΤΏΩΙ : Θχοζθοδυῖ δηΐμὶ 
1105 πᾶ} } {18 ΘοΟΓΌ ΠῚ, 

22. οἱ πρϑείδγυηϊ βδογδηηθηΐδ [δ], ποηῈ6 Πηθγοθάθη) Βρ6- 
γα γυηΐ [051}{188, πος ᾿υἀἱσανογαῃῖ ΠΟΠΟΓΘηῚ Δηϊλγι 58}- 
οἰδΓΠη,. 

23. Ουοπίδπη Ὠδυ8 σγοανϊί ΠΟ ΠΟ ΠΣ ἱποχίογην Ὁ 6, 

εἴ δὰ ἱπηιαρσίποπ) 8υ85 5: }}}{Π{υϊηἰ5 ἔδοὶ! ἢ]. 

44. Ἰην ἀΐα δυίΐθπι ἀἰδθο  ! τογϑβ ἰηίγοῖνιϊ ἐμ ογθοτ ἰογγᾶ- 

ΓᾺΠ), 

25. ἰηλ δηΐου δυΐοπη ἢ πὶ 4υ βυηΐ ἀχ ρατγία 1} 108. 

ΟΑΡΌΤ ΠΠ|. 

1. 7Ζυδίογυπι διιῖοπι δηϊπηδο ἰῃ τηδηιϊ οὶ δυηέξ, οἱ ΠΟ 
ἰδηροὶ 1108 Ἰογηγθηίυη). 

2. δὶ βυῃΐ οΟ0}}}8 Ἰηδ ΡΘΕ Π| ΠηΟΓΙ, οἱ δοϑιϊτηδίδ 6ϑί δί- 
Πιοϊϊο οχὶ 5 ἱΠογῦπι, 

3. οἱ αυοά ἃ ποθ 8 68ἰ ἰΐεγ οχίοιτηϊηίαη : 1}Π} δυΐοια βυηὶ 
ἴῃ Ρ8068. 

ά, Εϊοηΐπὶ δὶ Θογᾶπι Ποιηϊηΐ 5 ἰοΓΠΊΘἢἃ ρ855] διῃΐ, Βρ68 
Θογυ ᾿πηπ]ογίδ 416 ρ]Θηᾶ 65, 

5. οἵ ἰῃ ῥϑυοὶ8 γοχδίϊ ἰῇ τ} {18 θο μη ἀϊδροποηίυγ, 4φὰ0- 

ηἰδπὶ 6.5 ἰοπίδυ ἡ 605, οἷ ἱηνοιῖ 605 ἀϊσηοδ 86. 

6. Ταιησυδη) ΔΌΓΙΙΠῚ ἰῃ [ὈΓΏΔΟΘ6 ὨγορΑΥ Ἱ {{105, οἱ φυδ5ὶ ᾿ο- 
Ἰοσδυϑδιὶ ποϑίϊδη) δοοορίϊ 1108. 

Ἴ. Εἰ ἴῃ ἰδ ρογο γοϑροοία8 ἰρϑογυπ (Ἰσοθυηί, οἱ ἰδηι- 
αὐυδεὴ 56 1118 ἰῃ διπιπάϊποίο ἀἰβοιγγθηί. 

8. δυάϊοδθυπί δι ]οη68 οἱ ἀοηπη)ηδουπίαυγ ρορυ} 8, οἱ Γα- 
θηΔ 1 ΠΟΙ ΐη118 ΘΟΥΌ πὶ ἴῃ ρΟΓροί ὉΠ]. 

9. ΟυΪϊ οοηδάυηΐ ἰῃ ἰΠΠ|ο ἱπ|6}]Πἰροηΐ γογ  ἰδίοῃ, οἱ Π.461685 ἰμ 

ἀϊοοϊίομα δοαυϊδβοθηΐ 111}, ᾳυοπίδη) ἀοηυπ) οἱ ρᾶχ 6δϑὶ οἷθ- 
αἰἷ5 6708. 

10. ΠΠΡΙΪ δυΐοπη βοουπάυπ), αυδὸ οορὶδυογυηΐ οογγορίϊο- 
6 ΠΔυΘθυπί, αυὶ πορ]οχογυηὶ υ8υπὶ οἱ ἃ Ποπιῖηο ΤΘΟ68- 
βουυηί. 

11. δαρίοη(ίδπ) οηΐπὶ οἱ ἀἰβο ρ! ηδπ αυὶΐ 40} οἱ  ἰη 6] χ οδί, 

οἱ γδουἃ 6δΐ 3068 ἱΠογυΠ), οἱ ἰδῦογοϑ δίηθ γιοία οἱ ἰπυ 1} 18 
ΟΡΘΓἃ ΘΟΓΙΙΠΊ. 

12. Μυϊΐογοβ ΘΟΓΌΠ ἰηβθηβδίδθ δυηΐ, οἱ που βϑἰ πὶ ἢ] 
ΘΟΓΙΠΊ. 

13. Μαϊοάϊεία ογοδίυγα θογυπι, 4υΟη τη [(ΟἸἐχ 6ϑι βίθγ "5 
ἱποοϊησυϊηαῖα, ΄συῶ ποβοίυ [Πογὰπὶ ἰῃ ἀσ]οῖο : ΒΑΡ ἱΐ ἴτ- 
Οἴμι πη ἢ ΓΟΘρΡΘΟΪΟΠΘ6 ΔηΪΠΠΔΓΌΠΙ. 

14. Εἰ βρδ6ο αυΐ Ποη Ορογδίι 68 ἰη πηδηιῖ ἰηἰφυϊδίοηι, 

προ οορ αΥνὶ! δάνογβυβ θυ πὶ ποαυ 58 πη, ἀδοϊαγ δηίηι ἢ} 
Πἀεἱ ἀοημπι οἰθοίιιπι, οἱ Β0Γ8 ἰπ ἰΘηρὶο Πομλίηὶ δοοορ 55 Π|8. 

15. ΒΟΠΟΓΌΙΏ οπὶπὶ ἰδ θογιπὶ φ]ΟΓο8ι8 65 (πιοίυδ, οἱ αὐ 
ΟῚ (ΟηΟΙ ἀΐΐ γαὰϊχ βδρί θη 80. 

16. ΕἸῚῚ διιίοηη δα} ΓΟ Γ1Πλ ἱποοηϑυπμδίΐ Θγηΐ, οἱ 80 

ἰπίχυο ᾿ΠΟγῸ 86 ΠΊ6ἢ Οχίογ πὰ Γ. 

17. Εἰ 5] αυϊάδπι ἰοηρᾶ" Υἱίξ δγυηΐ, ἰῃ πἰυπι οοιηρυ δ- 
Ὀυπίυγ, οἱ βί)6 ΠΟΏΟΓΟ οΥΪ που βϑὶ πη ϑοηθοΐυβ {ΠΟΓΌΠ,. 

18. Εἰ 5ἱ οοἰογίυ8 ἀοίυηοι (πογίηΐ, ἤο ὨΔΡΟ υηΐ Βρθη), 
"60 ἰῃ αἶα ἀρη ὁ 5 Δ] ]Ος ΟΠΟΠΙ. 
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19. Γενεᾶς γὰρ ἀδίχου χαλεπὰ τὰ τέλη. 

ΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ Δ΄. 

Ι. Κρείσσων ἀτεκνία μετὰ ἀρετῆς, ἀθανασία γάρ 
ἐστιν ἐν μνήμη αὐτῆς, ὅτι χαὶ παρὰ Θεῷ γινώσχεται 
χαὶ παρὰ ἀνθρώποις" 

ἃ, παροῦσαν τε μιμοῦνται αὐτὴν, καὶ ποθοῦσιν ἀπελ- 
θοῦσαν' χαὶ ἐν τῷ αἰῶνι στεφανηφοροῦσα πομπεύει, 
τὸν τῶν ἀμιάντων ἄθλων ἀγῶνα νιχήσασα. 

8. Πολύγονον δὲ ἀσεθῶν πλῆθος οὐ χρησιμεύσει, 
χαὶ ἐχ νόθων μοσχευμάτων οὐ δώσει ῥίζαν εἰς βάθος, 
οὐδὲ ἀσφαλῇ βάσιν ἑδράσει. 

4. Κἂν γὰρ ἐν χλάδοις πρὸς καιρὸν ἀναθάλῃ, ἐπι- 
σφαλῶς βεθηχότα ὑπὸ ἀνέμου σαλευθήσεται, χαὶ ὑπὸ 
βίας ἀνέμων ἐχριζωθήσεται. 

δ. Περιχλασθήσονται χλῶνες ἀτέλεστοι, χαὶ ὃ χαρ- 
πὸς αὐτῶν ἄχρηστος, ἄωρος εἰς βρῶσιν χαὶ εἰς οὐθὲν 
ἐπιτήδειος. 

8. Ἔχ γὰρ ἀνόμων ὕπνων τέχνα γενώμενα μάρτυ- 
ρές εἰσιν πονηρίας χατὰ γονέων ἐν ἐξετασμῷ αὐτῶν. 

7. δίκαιος δὲ, ἐὰν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει 
ἔσται. 

8. Γῇρας γὰρ τίμιον οὐ τὸ πολυχρόνιον, οὐδὲ ἀριθμῷ 
ἐτῶν μεμέτρηται. 

9. Πολιὰ δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καὶ ἡλικία 
γήρως βίος ἀχηλίδωτος. 

10. Εὐάρεστος τῷ Θεῷ γενόμενος ἠγαπήθη, καὶ ζῶν 
μεταξὺ ἁμαρτωλῶν μετετέθη. 

ιι. Ἡρπάγη μὴ χαχία ἀλλάξῃ σύνεσιν αὐτοῦ, ἢ 
δόλος ἀπατήση ψυχὴν αὐτοῦ. 

1. Βασχανία γὰρ φαυλότητος ἀμαυροῖ τὰ καλὰ, καὶ 
δεμθασμὸς ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄχαχον. 

ι3. Τελειωθεὶς ἐν ὀλίγῳ ἐπλήρωσε χρόνους μαχρούς, 
14, Ἀρεστὴ γὰρ ἦν Κυρίῳ ἡ αὐτοῦ διὰ τοῦτο 

ἔσπευσεν ἐχ μέσου πονηρίας. Οἱ δὲ λαοὶ ἰδόντες χαὶ μὴ 
νοήσαντες, μηδὲ θέντες ἐπὶ διανοίᾳ τὸ τοιοῦτο, 

15. ὅτι χάρις χαὶ ἔλεος ἐν τοῖς ἐχλεχτοῖς αὐτοῦ, χαὶ 
ἐπισχοπὴ ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ. 

16. Καταχρινεῖ δὲ δίκαιος χαμὼν τοὺς ζῶντας ἀσε- 
δεῖς, χαὶ νεότης τελεσθεῖσα ταχέως πολυετὲς γῆρας 
ἀδίχου. 

17. Γοψονται γὰρ τελευτὴν σοφοῦ, καὶ οὐ νοήσουσι 
τί ἐδουλεύσατο περὶ αὐτοῦ, χαὶ εἰς τί ἠσφαλίσατο αὐτὸν 
ὃ Κύριος. 

18. "Ὄψονται χαὶ ἐξουθενήσουσιν, αὐτοὺς δὲ ὁ Κύριος 
ἐχγελάσεται. 

19. Καὶ ἔσονται μετὰ τοῦτο εἰς πτῶμα ἄτιμον, καὶ εἰς 
ὕδριν ἐν νεκροῖς δι᾿ αἰῶνος " ὅτι ῥήξει αὐτοὺς ἀφώνους 
πρηνεῖς, γαῖ σαλεύσει αὐτοὺς ἐχ θεμελίων, χαὶ ἕως 
ἐσχάτου χερσωθήσονται, καὶ ἔσονται ἐν ὀδύνη, καὶ ἢ 
μνήμη αὐτῶν ἀπολεῖται. 

40. Ἐλεύσονται ἐν συλλογισμῷ ἁμαρτημάτων αὐτῶν 
δειλοὶ, χαὶ ἐλέγξει αὐτοὺς ἐξεναντίας τὰ ἀνομήματα 
αὐτῶν. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Ἐ΄. 

ι. Τότε στήσεται ἐν παῤῥησία πολλῇ ὃ δίκαιος χατὰ 

ΣΟΦΙΑ ΣΑΛΩΜΩΝ. Κεφ. Ε΄. 

19. Ναιϊοῃΐβ δηΐπὶ ἰηἰχυδ ἀἶγδὲ δυθῖ ΘΟΙ5ΌΠΠλΔΙΟη65. 

ΟΑΡΌΤ ἹΥ. 

1, ΜοΙΐυβ οϑι 6556 βἰπα {118 οὐπὶ Υἱγίαϊα, ἱπη) ΠΟΥ Δ} 15 οϑί 

Θηΐη1 πηοιῃογίδ ἐπ 5, φυοηΐδηι οἱ ἃρυὰ Ὠοι ποίδ δὶ οἱ δρυὰ 
Ποιΐη68 : 

2. ΟἹ ΡΓΦΡ56Π8 δ ἱπλ} 8000} {Π|Δτ, οἱ ἀδδίἀδγδηῖὶ 68) 
Οὐπὶ 56 ἀδάυχοτΊὶὶ : οἱ ἰὴ ρογροίαυμπη οοτοηαίδ (Γἰυμαρ δὶ, ἐπ- 
οΟἰηαυϊπαιογιη οογ δηλ ργα πὶ Υἰ ποθ η8. 

3. Μυϊίζοηδ δυίοη) ἱπηρίογατλ πρ] ἰυἀ0 πη οὔ ἀ{}}18,, 
οἱ δ] γί πο ρΙδηἰδίϊοη65 πο ἀδυυηπί γδάϊοθβ 8128, ἢθς δίδ- 
ὉΠ Πγιηδηηδηίιη) ΟΟἸΟσΔΡαΏϊ. 

4, ΝΆΠῚ οἰϑὶ ἰῇ γᾶ }8 δὰ ἰθηριι5 δοιτηϊπδυουηΐ, ἱπῆγι ο Σ 

Ροϑ(ἃ ἃ γβηΐο οοιπουθθυηίυΓ, οἱ ἃ υἱοϊθη(α Ὑρηίογυ ἢ) οΓᾶ- 
ἀϊοαθυπίυγ. 

ὅδ. ΟΟΠΙΠσΘηΪΌΓ ΓΠηΐ ἱποοη στ) πη), οἱ (γυοῖυ5 ΠΙΟΓΏΣ 
ἰη0}}}8., Δοογθυ 5 δά ηδηἀποδηάιμι οἱ δὰ πῃ ]0πὶ δρίυ8. 

6. Ἐχ ἰηἰ4υ 8 οηἰπι ΒΟ ἷ8 ΠΝ χυὶ παβουμπέυγ (65165 δυηὶ 
ὨΘαυϊῖα ρᾶγοηίΐυμη ἰῃ ἱπίογτορδίίοπο δυδ : 

7. υδίυϑ δυΐαπ), δὶ πιογία ργξοοσυραίυβ ποτ, ἰῃ γοίγι6- 
το τ. 

8. ϑϑηθείυβ δηΐπὶ ὙΘῃ ΓΔ Ὁ }}18 οδὲ ἤθη ἀϊπγηᾶ, ἢ66 4.85 
ΔΏΠΟΓΙΠῚ ΠΙΙΠΊΘΓΟ οοπιρυ αῖδ. 

9. δι 165 δυίΐδιη 68[ ρευάοηίἃ Ποιμλϊηΐθυ8, οἱ δεἰ85 5626- 
Οἰυἱδ νἱὴΐδ ᾿πηπιδου]αίδ. 

10. ῬΙΔ θη 8 60 δου ἀἰοοίιυβ 65, οἴ ΥὙἹ 63 ἰηΐογ ρϑοοδ- 
(ογο8 γδι)8] δῖ δϑί. 

11. Ἀδρίυϑ 65ῖ πὸ "Δ } {᾿ἃ πχυΐαγοί ἰηι 6]! οοίυπι ἱΠυ8, 8} 
βΒοῖίο ἀοεϊρογοί δηϊηδϑηλ {}}}118. 

12. Ἐδϑβοϊηδίϊο δηΐπὶ πυρδοί(αιὶα οὔδουγαὶ Ὀοηᾶ, οἱ ἱποθῦ- 
βίδης οοῃουρὶϑοθη ἃ" ἰΓΔΉΘΥΟΓΙ Ϊ ΘΘΏΒ1Π) 516 ΠῚ} δ. 

13. σοῃδυμηπηδίυϑ ἰῃ Ὀγανὶ χρυ ἰΘΙΏρΟΓἂ τ} 18ἃ. 

14, ῬΡ]δοϊία δπὶηὶ ἐγαΐ Ποπλὶηο δηΐμηδ {1}}ι|5, ᾿γορίογ ἢος 
ΡΓΟρογαυϊὶ ἀ6 πιϑαΐο ἰπίχυ δι18. Ῥορυ} δυΐθη) υἱἀθηΐθβ οἱ 
Ποη ἰηι6}Πἰσοπίοβ, ἢθς ροηθμίαδ ἴῃ ργοογα Ἷ8 1411, 

(5. φυοηΐδηι ργαιϊδ οἱ πιϊϑογ οογα δ ἴῃ οἰθοίοϑ 6}08, οἱ γϑ- 

Βραοίυ5 ἰῃ 58ηοίοϑ {ΠΠΠπ᾿|8. 

[6. σοηάοιηπδὶῖ διιίοηι ἐπ5ῖι18 τηογίυ8 Υἷνὸ8 ἱπιρί05, οἱ 
ἠανοηίυϑ5 οοἰογία8 οοηδαμηπιδία ἰομησοοναπι δοπθοίυΐθηι ἰῃ- 

7υ51. 
17. )ἀοθυηῖὶ οηΐηι ἤπϑῖηῃ βαρ "5, οἱ ποῦ ἰῃ (ΟΠ ροηΐ φυϊὰ 

οοσϊ νοεῖ ἀ6 1110, οἱ φυᾶγα πηυπίογὶ( ἢ] πὶ Ὠοιηΐημ8. 

18. Ὑίἀοδυηΐ οἵ οοηϊοιηποηί, ἰ|]|058 δυίΐοιη οπιίηι8 ᾿γηϊὰ 6- 

δι. 
19. Εἰ δγυηὶ ροβὶ ο ἀοοϊἀρηΐοβ 5η6 ὨΟΏΟΓΟ, δ ἰὴ σ0ἢ- 

[υπηο ϊὰ ἰηΐοῦ πιογίιιοϑ ἰπ ρογροίαυπι : συοπίδηι ἀλογυπιροῖ 
08 βίῃα σοῦσ ἰηΠαίοβ, οἱ σοπιμουθῦϊξ {Π05 ἃ Τυπἀδιηθη 8, 

οἱ υβ4υδ δὰ βυργοηαπι ἀρβοίδθυπίαγ, οἱ ἐγυπί ἴῃ ἀοίογα, 
οἵ πιοιπογὶᾶ ΠΠ]ούυπὴ ρογίοῖ. 

20. οηϊοηϊ ἴῃ οορ δἰίοποηι ροοοδίογιπι δυόγαπὶ {ἰη!ἀΐ, 

οἱ ἰγδἀποδηί ᾿ΠἸ05 οχ δάυθγβο ἰπί φυϊαῖθϑ ᾿ρϑουιπλ. 

ΟΑΡΌΈΤ Υ. 

1. Ἑυης δβίδθυπῖ 51} ἴῃ τηϑϑτιᾶ ΘΟηβίδη 8 δάνογϑαβ 605 

πρόζςωπον τῶν θλιψάντων αὐτὸν, καὶ τῶν ἀθετούντων αυὶ 858 διιψυδιἰαγογιηὶ, οἱ φυὶ ἀρδίυϊεγιηῖ Δ ΡΟΓΕ8 ΘΟΓΌΠῚ. 

σοὺς πόνους αὐτοῦ. 



ΘΑΡΙΕΝΤΙΑ ΒΑΓΟΜΟΝΙΒ. 6κ». Υ. 

.. Ἰδόντες ταραχθήσονται φόδῳ δεινῷ, χαὶ ἐχστή- 
σονται ἐπὶ τῷ παραδόξῳ τῆς σωτηρίας. 

3, Ἐροῦσιν ἐν ἑαυτοῖς μετανοοῦντες, χαὶ διὰ στενο- 
χωρίαν πνεύματος στενάζοντες" Οὗτος ἦν ὃν ἔσχομεν 
ποτε εἷς γέλωτα χαὶ εἰς παραθολὴν ὀνειδισιοῦ. 

4. Οἱ ἄφρονες τὸν βίον αὐτοῦ ἐλογισάμεθα μανίαν, 
χαὶ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ ἄτιμον. 

6. Πῶς κατελογίσθη ἐν υἱοῖς Θεοῦ, καὶ ἐν ἁγίοις ὃ 
χλῆρος αὐτοῦ ἐστιν; : 

6. Ἄρα ἐπλανήθημεν ἀπὸ δδοῦ ἀληθείας, καὶ τὸ τῆς 
δικαιοσύνης φῶς οὐχ ἔλαμψεν ἡμῖν, χαὶ ὁ ἥλιος οὐχ 
ἀνέτειλεν ἡμῖν. 

7. Ἀνομίας ἐνεπλήσθημεν τρίθοις χαὶ ἀπωλείας, καὶ 
διωδεύσαμεν ἐρήμους ἀθάτους, τὴν δὲ ὁδὸν Κυρίου οὐχ 

ὠμεν. 
5. Τί ὠφέλησεν ἡμᾶς ἢ ὑπερηφανία, χαὶ τί πλοῦ-- 

τος μετὰ ἀλαζονείας τα δ δλη αὶ ἡμῖν. 
9. Παρῆλθεν ἐχεῖνα πάντα ὡς σχιὰ χαὶ ὡς ἀγγελία 

παρατρέχουσα" 
10. ὡς ναῦς διερχομένη χυμαινόμενον ὕδωρ, ἧς δια- 

δάσης οὐχ ἔστιν ἴχνος εὑρεῖν, οὐδὲ ἀτραπὸν τρόπιος 
αὐτῆς ἐν χύμασιν᾽ 

1. ἢ ὡς ὀρνέου διιπτάντος ἀέρα οὐθὲν εὑρίσχεται 
τεχμήριον πορείας, πληγῇ δὲ ταρσῶν μαστιζόμενον 
πνεῦμα χοῦφον χαὶ σχιζόμενον βία ῥοίζου, κινουμένων 
πτερύγων διωδεύθη, καὶ μετὰ τοῦτο οὐχ εὑρέθη σημεῖον 
ἐπιδάζεως ἐν αὐτῷ" 

12. ἢ ὡς βέλους βληθέντος ἐπὶ σχοπὸν, τμηθεὶς ὁ 
ἀὴρ εὐθέως εἰς: ἑαυτὸν ἀνελύθη, ὡς ἀγνοῆσαι τὴν δίο- 
δον αὐτοῦ. 

13. Οὕτως καὶ ἡμεῖς γεννηθέντες ἐξελίπομεν, χαὶ 
ἀρετῆς μὲν σημεῖον οὐδὲν ἔσχομεν δεῖξαι, ἐν δὲ τῇ 
χαχίᾳ ἡμῶν χατεδαπανήθημεν. 

14, 16. Ὅτι ἐλπὶς ἀσεδοῦς ὡς φερόμενος χοῦς ὑπὸ 
ἀνέμου, καὶ ὡς πάχνηιὑπὸ᾽ λαίλαπος διωχθεῖσα λεπτὴ, 
καὶ ὡς χαπνὸς ὑπὸ ἀνέμου διεχύθη, καὶ ὡς μνεία χατα- 
λύτου μονοημέρου παρώδευσε. 

16. Δίχαιοι δὲ εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Ἰζυρίῳ ὃ 
«ισθὸς αὐτῶν, χαὶ ἣ φροντὶς αὐτῶν παρὰ “Ὑψίστῳ. 

17. Διὰ τοῦτο λήψονται τὸ βασίλειον τῆς εὐπρεπείας [᾿ 
χαὶ τὸ διάδημα τοῦ χάλλους ἐχ χειρὸς Κυρίου, ὅτι τῇ 
δεξιᾷ σκεπάσει αὐτοὺς, καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ 
αὐτῶν, β 

18. Λήψεται πανοπλίαν τὸν ζῆλον αὐτοῦ, χαὶ ὅπλο- 
ποιήσει τὴν χτίσιν εἰς ἄμυναν ἐχθρῶν. 

19ϑ. ᾿Ἐνδύσεται θώραχα διχαιοσύνην, χαὶ περιθήσεται 
χόρυθα χρίσιν ἀνυπόχριτον. 

30. Λήψεται ἀσπίδα ἀχαταμάχητον ὁσιότητα, 
4!, ὀξυνεῖ δὲ ἀπότομον ὀργὴν εἰς ῥομφαίαν, συνεχ- 

πολεμήσει δὲ αὐτῷ ὁ κόσμος ἐπὶ τοὺς παράφρονας. 
22. Πορεύσονται εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν, καὶ ὡς 

ἀπὸ εὐχύχλου τόξου τῶν νεφῶν ἐπὶ σχοπὸν ἁλοῦνται. 
48. Καὶ ἐκ πετροθόλου θυμοῦ πλήρεις ῥιφήσονται 

χάλαζαι. ᾿Αγαναχτήσει χατ᾽ αὐτῶν ὕδωρ θαλάσσης, πο- 
. παμοὶ δὲ συγχλύσουσιν ἀποτόμως. | 

44. Ἀντιστήσεται αὐτοῖς πνεῦμα δυνάμεως, χαὶ ὡς 
λαίλαψ ἐχλιχμήσει αὐτοὺς, χαὶ ἐρημώσει πᾶσαν τὴν 
ἣν ἀνομία, χαὶ ἣ χαχοπραγία περιτρέψει θρόνους δυ- 
νγαστῶν. 

ὙΕΤΙ5 ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΌΜ. -- Ἰ. 
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2. Μιάθηο8 (γὈδ]ηΐαν {ἰπηογα Ὠογεί δῖ}, οἱ τηϊγαιιηΐυν 
ἴῃ δ δ Δ[οῃ6 ἰηβρογαῖδο 58] (18. 

3. Ὁϊοθηί ἰηΐγα 86 γιπι ἰθηϊϊᾶπι ἀροηίθ8, οἱ ργδδ δηρυκία 
ΒρΙΓΙ[Ὁ8 φοΙηθηΐ68 : Ηἰ βυηΐ 4108 ἰιδαΐπλι.8 ΔΙΙχυδπάο ἰη τἰ- 
8.1} οἱ ἰῃ δἰ} Ὁ ἀ! 6 πὶ ἢρΓΟΡΟΥΪ. 

4. Νοδ ἰπβϑηβδίΐ υἱίδιι ἱΠ]ογιιπὶ δε δἰ π] 8 θ8Π)08 ἰηβϑδηΐδη, 
οἱ ἤποῃῃ ἱ]Πογυϊη δίῃ6 Ὠοηογα. Ὁ 

5. Ουοιηοῦο οομηρυίδίϊ βυηὶ ἰπίογ ἢ]108 Ποἱ, οἵ ἰπίον 8δη- 
Οἷοβ 50γ8 ΠΠΟγη 68. 

ὁ. ΕΧΡῸ ΟΥΓΑΥ 118 ἃ Υἱᾶ νου (818, οἱ ᾿υ8.{{18 Ἰθη ἤθη 
ἴυχῖί ποθ, οἱ 801] βοὴ δϑὶ ογίιι8 πο ὶδ. 

7. 1,λ58δ[1 δυγη8 ἴῃ ΥἹΒ ἰηϊ φυ 4[15 οἱ ρογα ἰοηΐ8,, οἱ ἃπι- 
δυ]αν πηι} 50} ἀϊη68 αἰ οἰ16 8, Υἱδιὶ δυίθπλ Πομλίηὶ ἱρῃο- 
ΓΑΥΪΠῈ8. 

8. Ουἱὰ πολ 5 ῥγοίιϊξ βυρογθία, δὲ χυϊὰ ἀϊν ἰάγιηι Δοίδ- 
ἔο οοπίυ δ πο 5 ὃ 

9. Τγδηβίογυηϊ ομηηΐδ 1118 ἰδηγχυᾶπι ὑτιῦγα οἱ ἰδιηχυδη) 
ὨμΠΑ 08 ΡΓΘΟΌΓΓΘΏΒ : 

10. ᾿Δηηυ8Π) ὨΔΥΪΒ 4185 ροΓίγδηϑ81: Πυοίυδηίοιη δαυδηι, 
ΟὈ}08 ουπὶ ργρίογογὶξ πη δδὲ υβδίϊρίυπ) ἱπυθηΐγα, Ὠραυο 86- 
τηἰ δ οδγίηδ ΠΠ18 ἰῃ Πυσι νι : 

- Η. δ ἰδηγχάδη) 8.018 4.85 ἰγδηϑυοίαὶ ἰῃ δοῦα π}]ΠΠ 1 Π} 
ἱηνθηἰυγ ΔΓρΙΠΙ ἢ πὶ ̓ πἰ 6.18, βο ροΓΟ  Βϑἰ 006 ΔΙΑΓΌΙΩ γοΓ- 
ΒΟΓΔῺΒ ἰουθτ υϑηΐυμ οἱ βοίμάθηϑ Ρ6Ὶ υἱῃ βίγιἀοτὶβ, οοϊ- 
Ἰη0118 8115 ᾿γδηβυ οὶ ανϊὶ,, οἱ ροϑί βοΟ πὰ]. βἰζηθπ) ἰην θη  Γ 
ἰἰπογὶβ ἰῃ 60 : 

12. δυΐ ἰδηηαᾳυδπ) 880] {{8 ΘΠ 888 ἰῃ Ἰοουπ ἀρβίϊηδίυπι, 

αἀἰνίδβυ8 86 Γ ὁοπίίηυο ἰῃ 86 γϑοϊυδυϑ θδί, υἱ ἱχηπογοίυγ ἰγδηβὶ- 
ἴυδ 1118. 

18. 510 6ἵ Π08 παῖϊ ἀθβὶ υἱ Πλ018 6886, αἱ Υἱγϊἱἷβ φαυϊάθη) ἢ0]- 
ἴυτὰ βίσηυπι νὰ] αΐπ}ι18 οβίοπάδγθ, ἰῃ τηδ] ση δία δυΐθπλ πΠο- 
ΒΓ ΘΟὨΒΌΠΏρΡίὶ ϑυ 1118. 

14, 15. Οὐοπίδηι 8ρ68 ᾿Π})0ὶϊ ἰΔη 0.8} ΡΟ] 8 6ϑί υδο ἃ 
γόηϊο (Ο]]δῖαγ, οἱ ἰδηηαυᾶπι ὀριπ)ᾶ ῳΓδΟ 8 4ι185 ἃ ργοοθ  ]ᾶ 
ἀἰβραγρίίυν, οἱ ἰδιηχυδπι {Π10}8 ἃ γϑηΐο αἰ δυ8 65|, οἱ ἰδ- 
4υδιὰ πηθιηογᾶ Ποδρί 8 πη 8 ἀϊοὶ ργϑ τ . 

16. 7υβιϊ δυΐδη ἰη ρογροίιααη) υἱνιηϊ, οἱ ἀρυὰ Ποιηίηυπ) 
δδὲ ΠΊΘΓΟΘΒ ἱΠογυπὶ, οἱ οορ Διο δογυῖῃ ἃρυὰ ΑΙ 85] γι). 

17. 1660 δοοὶρίοη! γορηυπὶ ἀοοογίβ οἱ ἀϊδάδη)δ βροοίοὶ ἀδ 
Ιηδηυ Ὠοιμηϊηὶ, φαυοηίαδιη ἀοχίοτα ἰοβοῖ 608, οἱ Ὀγδο ΐο ἀσίδη- 
ἀεὶ 1108. 

18. Αοοἰρίοὶ δυτηδίυγδηι 26] 1η} δυυπι, οἱ διιηδῃὶ ογθδίυ- 
τ8πΠὶ δα υἱ ΕἸ ΟΠ 61 ἰηἰ Π) ΟΟΓΌ ΠΏ. 

19. [πάυοὶ ρῖῸ ἰῃογδοθ ἰπδιἰ}{|81|, οἱ δοοίρί οι ὑγο βάϊθᾶ 
)ιάϊοία οογίαη). 

420. δυηγοί δουϊαπη ἱπουρυρηδὈ 6 δραυϊδίθπι, 
22. δουοῖ δυΐοπ) ἀΐγὰπ) ἰγάπη ἰῃ ἰδηόθδῃ, οἱ ρυβηδῖ! βίην] 

οὐπὰ 1110 ΟΥἿΒ ἰθυτΓΌ ΠῚ ΘΟὨ ΓΆ ἱΠϑ6η 808. 
22. Ἰθυπὶ αἰγοοῖδο οηἰδϑίοηθα [υἰσυτυη), οἱ ἰδ υδη ἃ 

θ6Π6 ουγγαίο ἅγοὺ Ὠυδῖιπ) δὰ οογίιι Ἰοσυπ) ἰη ΑἸ 6ηΐ. 
23. Εἰ ἃ ροίγοβδ ἰ"ἃ ρθη τ ἰοηϊυΓ σγαηαΐηθ8. ΕΧΟΔη- 

ἀοδοδί ἴῃ {||08 δαυᾶ πηᾶτῖβ, οἱ Πιιπγίηᾶ οοπουγγοηί ἀυτϊίοε. 

24, Οοηῖγα {Π|05 αἰδοϊ δρὶ γἰΐυ5 Υἱγίυ 8, οἱ ἰδηηχυδπ ἴΓΡΟ 
γνϑηϊὶ ἀἰνίἀοὶ 608, οἱ δὰ δγϑηγυπὶ ρογάυοοϊ ομληθηλ ἰαγγἂδι 
ἰηἰαυϊῖα5,, οἱ τηΔ]Π χη 85 ονογίοί βοὰθ5 ροϊθη 1Π|. 
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ΚΕΦΑΛΑΑΙ͂ΟΝ ς΄. 

1, 3. ᾿Αχούσατε οὖν, βασιλεῖς, χαὶ σύνετε" μάθετε, 
διχασταὶ περάτων γῆς. 

8. Ἐνωτίσασθε, οἱ χρατοῦντες πλήθους χαὶ γεγαυ- 
ρωμένοι ἐπὶ ὄχλοις ἐθνῶν. 

4, Ὅτι ἐδόθη παρὰ τοῦ Κυρίου ἣ χράτησις ὑμῖν, 
χαὶ ἡ δυναστεία παρὰ Ὑψίστου, ὃς ἐξετάσει ὑμῶν τὰ 
ἔργα, χαὶ τὰς βουλὰς διερευνήσει. 

56. Ὅτι ὑπηρέται ὄντες τῆς αὐτοῦ βασιλείας, οὐχ 
ἐχρίνατε ὀρθῶς, οὐδὲ ἐφυλάξατε νόμον, οὐδὲ χατὰ τὴν 
βουλὴν τοῦ Θεοῦ ἐπορεύθητε. 

68. Φριχτῶς χαὶ ταχέως ἐπιστήσεται ὑμῖν, ὅτι χρίσις 
ἀπότομος ἐν τοῖς ὑπερέχουσι γίνεται. 

7. Ὃ γὰρ ἐλάχιστος συγγνωστός ἐστιν ἔλέους, δυνα- 
τοὶ δὲ δυνατῶς ἐτασθήσονται. 

8. Οὐ γὰρ ὑποστελεῖται πρόςωπον ὃ πάντων Δεσπό- 
τῆς, οὐδὲ ἐντραπήσεται μέγεθος" ὅτι μιχρὸν χαὶ μέγαν 
αὐτὸς ἐποίησεν, ὁμοίως τε προνοεῖ περὶ πάντων. 

ν. Τοῖς δὲ χραταιοῖς ἰσχυρὰ ἐφίσταται ἔρευνα. 
10. Πρὸς ὑμᾶς οὖν, ὦ τύραννοι, οἱ λόγοι μου, ἵνα 

μάθητε σοφίαν χαὶ μὴ παραπέσητε. , 
ι. Οἵ γὰρ φυλάξαντες δοίως τὰ ὅσια ὁσιωθήσονται, 

χαὶ οἱ διδαχθέντες αὐτὰ εὑρήσουσιν ἀπολογίαν. 
1. Ἐπιθυμήσατε οὖν τῶν λόγων μου, ποθήσατε καὶ 

παιδευθήσεσθε. 
13. Λαμπρὰ χαὶ ἀμάραντός ἐστιν ἧ σοφία, καὶ εὐ-- 

χερῶς θεωρεῖται ὑπὸ τῶν ἀγαπώντων εἼδδὶ χαὶ εὑρί- 
σχεται ὑπὸ τῶν ζητούντων αὐτήν. 

ι4(. Φθανει τοὺς ἐπιθυμοῦντας προγνωσθῆναι. 
16. Ὁ ὀρθρίσας ἐπ᾽ αὐτὴν οὐ χοπιάσει, πάρεδρον 

γὰρ εὑρήσει τῶν πυλῶν αὐτοῦ. 
16. Τὸ γὰρ ἐνθυμηθῆναι περὶ αὐτῆς φρονήσεως τε- 

λειότης, καὶ ὃ ἀγρυπνήσας δι᾽ αὐτὴν ταχέως ἀμέρι- 
μνος ἔσται. 

17. Ὅτι τοὺς ἀξίους αὐτῆς αὕτη περιέρχεται ζη- 
τοῦσα, καὶ ἐν ταῖς τρίδοις φαντάζεται αὐτοῖς εὐμενῶς, 
χαὶ ἐν πάση ἐπινοία ὑπαντᾷ αὐτοῖς. 

186. Ἀρχὴ γὰρ αὐτῆς ἡ ἀληθεστάτη παιδείας ἐπιθυ-- 
μία, φροντὶς δὲ παιδείας ἀγάπη, 

1ι9θ. ἀγάπη δὲ τήρησις νόμων αὐτῆς, προςοχὴ δὲ νό- 
μων βεῤαίωσις ἀφθαρσίας, 

40. ἀφθαρσία ὃ ἐγγὺς εἶναι ποιεῖ Θεοῦ. 
“1. Ἐπιθυμία ἄρα σοφίας ἀνάγει ἐπὶ βασιλείαν. 
45, 23. Εἰ οὖν ἤδεσθε ἐπὶ θρόνοις καὶ σχήπτροις, τύ- 

ρᾶννοι λαῶν, τιμήσατε σοφίαν, ἵνα εἰς τὸν αἰῶνα βασι- 
λεύσητε. 

44. Τί δέ ἐστι σοφία χαὶ πῶς ἐγένετο, ἀπαγγελῶ) 
χαὶ οὐχ ἀποχρύψω ὑμῖν μυστήρια, ἀλλὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς γε- 
νέσεως ἐξιχνιάσω, καὶ θήσω εἰς τὸ ἐμφανὲς τὴν γνῶσιν 
αὐτῆς, ἐὺ μὴ παροδεύσω τὴν ἀλήθειαν. 

36. Οὔτε μὴν φθόνῳ τετηχότι συνοδεύσω, ὅτι οὗτος 
οὗ χοινωνήσει σοφία. 

46. Πλῆθος δὲ σοφῶν σωτηρία χόσμου, χαὶ βασιλεὺς 
φρόνιμος εὐσεάθευς δήμευ. 

47. Ὥςτε παιδεύεσθε τοῖς ῥήμασίν μου, καὶ ὠφελη- 
θήσεσθε. 

ΚΈΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’. 

ι. Εἰαὶ μὲν χἀγὼ θνητὸς ἄνθρωπος, ἶσος ἅπασιν, 
χαὶ γηγενοῦς ἀπόγονος πρωτοπλάστου " χαὶ ἐν χοιλία 
μητρὸς ἐγλύφην σὰρξ, 

ΣΟΦΙΑ ΣΑΛΩΜΩΝ. Κεφ. Ζ'. 
ΟΑΡΟΌΤ Υ͂Ἱ. 

1, 2. Αὐάϊία ογσο, Γοβθ8, οἱ ἰη(6}]Π|ρ}6 : ἀἰδοίί6, Ἰυά 068 
ἢηϊυ πὶ ἰογγεθ. 

3. Ῥγφθοίο δι Γ68, Υ08 αυΐ σΟπ Εἰ ποίὶ5 τυ ἀΐηρπι οἱ ρ]Δ- 
ορἔἰδ νΟὐ 8 ἰῃ ἰαγυ 8 πδι ΟΠ. 

4. Οὐυοηίδπη) ἀδίδ ὁδὶ ἃ Ὠομη0 ροίοϑίδβ Ὑοθἷβ, οἱ Υἱγίιι8 
δ ΑἸ ἰδϑίπιο, 4] ἱπίογγορδθ! ἢ Ορογὰ γοϑίγα, οἱ οορὶ δι 0η 68 
βεγυ δἰ ταν. 

5. γυοῃίδημ οὐ} 6856 118 τη β γἱ γοζῃὶ ἢ} 1118, ἤθη γοείθ 

}υδοδδι18, πους οσυδίοα δῖ 18 ἰΙοροπι, ἤδαῦδ βοουπᾶσυμπ γοϊαῃ- 

ἰδίοηι οὶ διῃθι 8518. 

6. Ἠογγθηαθ οἱ εἰΐο Δρράγθθὶὶ γοῖδ, αυοπΐδπι ζπἀϊοίυγη 

ἀυγί δϑἰπηυτη ἰὼ ἢιἷ8 φυὶ ρτγϑοϑυπὶ ἤἰ. 
7. Ἐχίρυο οηΐπλ σοηοράϊαυν Ὠἰϑογοογάϊα, ροίοηϊθ8 δυίξηι 

Ῥοϊδηίογ ἰοττηθηίᾶ ρδ ἰΘηΐαγ. 

8. Νου δ Βυθίγϑἢθί ρογβοηδῃ) οἰ) 5106 ΠΟΠηΐπι!5, Ὠ6 
ΤΟΥ γ ὈΓΠ γ τηδρηϊ υἀΐποιη : φυοπίδηχ ραδί!υτι οἱ πιδσηυπὶ 
ἰρ86 ἔδεϊξ, οἱ φαυδι! ὁ γ οὐτὰ 681 {ΠΠ| ἀ6 οπιηΐδθι!8. 

9. ΒογΠοΥθυ.5 δυίΐοηι (ογίίογ ἰηϑίδί ογυοίδίϊθ. 

[0. Αἀ γο8 ογξο, Ο ἰγγδηηΐ, βυηΐ ΒΟΥ ἢ 68 ηγαΐ, υἱ ἀἰβοδι}5 
8 ρ᾽ 6 η{18π| οἱ ἤθη σχοίἀδ{18. 

11. Ουἱ οηίπη ουδίοαϊογίη! 516 μι88 ᾿υϑ{ΠΠοδυ᾽υηίυτ, οἱ 
φαυὶ ἀἰάϊοογίηϊ ἰδ ἱηνοηίοηΐ φυϊὰ τόβροπάδδηϊ. 

1Δ. Οοπουρίδϑοϊ[6 ΟΓΖΟ 86ΓΥΠΊΟΠ6Β Π1608, αἰ σία οἱ ΠΡ 6Ὀ]- 
158 ἀἰϑο  ]ηδιη. 

18. ΟἸαγᾶ οδί οί αυῷ Ὠυπηυδη) τηλγοαϑοδὶ βαρ θη(ίδ, οἱ 
ἔδοί!θ υἱάθίυγ 8} Ηἰ8 αυὶ ἀϊ!ἰσυηΐ οᾶπι, οἱ ἱηγθηϊίυῦ Δ ἢίδ υΐὶ 
φυοτυμὶ ἐΠ| 41}. 

ὴ ' 4, Ῥγοοοῦραϊ ΄υΐ 56 οοπουρίβουηί υἱ 118 86 μγίον οβίθῃ- 
ἃ 
156. Ουἱ ἀδ Ἰυ06 Υἱρ᾽] νοῦ δὰ ᾿Π|8πλ ἤθη ἸΔθογΔΌΪ, 888ἰ- 

ἀοηίοιλ δηἰπὶ ἰΠ]8πὶ ἰηγϑηϊοὶ ἰογί θα 8 8.8. 
10. Οορίίᾶγο δηΐπη ἀθ 1118 8Θ6Ώ 8.8 δϑὲ σοηβυϊημηδίυβ, οἱ αυὶ 

γἱ νοῦ ρῥγορίδγ {Π|4Πη} οἰἴο ογίἱ βϑουγιϑ. 

17. Ουοηίδηι ἀΐξηοδ 86 ἰρβ8 οἰγοσ πη  ΖΌΖΟΓΘΙΒ, οἱ ἴῃ Υἱ 8 

οϑίθηαϊβ 86 1118 γι ίθγ, οἱ ἰμ ομμηὶ ρῥγονί θη οοσουγτὶϊ 
11118. 

18. Ἰηϊίυπι οηΐπὶ ᾿ΠΠ} 8 ὙΟΥ 581 π|ὰ ἐδὶ ἀἰβο  ρ᾽ Ϊηδ6 οοηουρί- 
βρη, σιγὰ δυίΐοτῃ ἀἰ8οἰρ ἐπα ἀἰϊῥοίίο, 

19. οἱ ἀἰδθοιίο ουδιοάϊο Ἰοσυπι {1115 6βὶ, ουδϑίοάϊἰο 8υ- 
ἰο) Ισζυη οὐηῇγπιαῖϊο ἱποογγυρ!οηΐδ 681, 

20. ἸΒοοιτ το δυίοπι ἴδοὶϊξ 6556 ργοχί πη) ΘΟ. 
41. Οοπουρίβοοηςίδ ἰδ] βαρ οητς ἀράυςεὶξ δὰ γδρημπι. 
22, 23. δὶ ογρὸ ἀοϊοοίαγμίηἱ βοάϊθυβ οἱ βοδρίγὶ8, ἰγγδη αὶ 

Ρορυϊογυ, αἰ 16 δαρί θη ΐαπαι, αἱ ἰπ ρογροίι πη) γορηοίίβ. 

24, Ουἱά 68 διιίοῃ δδρί θη οἱ φυδηηχδατηοάσιῃ [ΔείΔ 8ἰΐ, 
γτοίδγδηι οἱ ποὴ δϑοοηάδηι νοῦ ἱΒ βδογαηηοηίδ, 8οὰ 80 ἰηϊὶο 

πιδίἐν 4115 ἰῃη νοϑίϊζαθο,, οἱ ροῦδιη ἰῃ ᾿υθδηι βοἰοπίίδπι {108 
οἱ ποῆ ργϑίουθο νου δίθπηι. 

25. Νόαυδ οὐπὶ ἰην] Οἷα ἱδροδοθηΐθ ἰ6  ἤάΡ6ΡΟ, φυοηίδπ) 
(218 ᾿ιοῖηο ῃοῃ ογίϊ ρδγιίοορβ βαρίθηξίδο. 

26. Μυμυἀο δυΐοπλ δαρίοηΐιπι 88η1848 οϑί ογοΐβ ἐδγτᾶ- 
Τα πὶ, αἱ Γοχ 880 608 ΡΟΡΌΠ βἰδ Ππηοηίαηι ο51. 

47. Ετρο δοοὶρὶ 6 ἀἰδεὶ ρ! 81} ρ6Γ ΒΟΓΠΊΟΠΟΒ ΠΊ605, οἷ ρῖῸ- 
ἀοτὶϊ νυ θὶβ. 

ΟΑΡΌΤ ΥἹ]. 

1. δ0υπ) χιυϊάσδπλ οἱ ὁ50 ᾿ῃηογί8}}8 ὨΟΠΊΟ, οἰ} }}}5 οπγηΐθυ8, οἱ 

ΟΧ βοηογο (ογγοηὶ {Π|8 4υΐ Ῥγίοῦ ἰδοία 5 6ϑἱ : οἱ ἰῇ τοηίγο 
πηδίγ 8 ἤρυγαί!!8 δυπι, 



: ΒΑΡΙΕΝΤΙᾺ ΒΑΓΟΜΟΝΙΒ5. ἀκ». ΥἹΙ]. 

4. δεχαμηνιαίῳ χρόνῳ παγεὶς ἐν αἵματι, ἐχ σπέρμα- | 
τὸς ἀνδρὸς χαὶ ἡδονῆς ὕπνῳ συνελθούσης. 

8. Καὶ ἐγὼ δὲ γενόμενος ἔσπασα τὸν χοινὸν ἀέρα, 
καὶ ἐπὶ τὴν ὁμοιοπαθῇ κατέπεσον γῆν, πρώτην φωνὴν 
τὴν ὁμοίαν πᾶσιν ἴσα χλαίων᾽ 

4. ἐν σπαργάνοις ἀνετράφην χαὶ ἐν φροντίσιν. 
6. Οὐδεὶς γὰρ βασιλεὺς ἑτέραν ἔσχεν γενέσεως ἀρ- 
γν. 

᾿ 6. Μία δὲ πάντων εἴςοδος εἷς τὸν βίον, ἔξοδός τε 
ἴση. 

7. Διὰ τοῦτο ηὐξάμην, καὶ φρόνησις ἐδόθη μοι" ἔπε- 
χαλεσάμην, χαὶ ἦλθέ μοι πνεῦμα σοφίας. 

8. Προέχρινα αὐτὴν σχήπτρων χαὶ θρόνων, χαὶ 
πλοῦτον οὐδὲν ἡγησάμην ἐν συγχρίσει αὐτῆς. 

9. Οὐδὲ ὁμοίωσα αὐτῇ λίθον ἀτίμητον, ὅτι ὃ πᾶς 
χρυσὸς ἐν ὄψει αὐτῆς ψάμμος ὀλίγη, χαὶ ὡς πηλὸς 
ογισθήσεται ἄργυρος ἐναντίον αὐτῆς. 

“10, Ὑπὲρ ὑγίειαν χαὶ εὐμορφίαν ἠγάπησα αὐτὴν, 
χαὶ ὑπ ΩΝ αὐτὴν ἀντὶ φωτὸς ἔχειν, ὅτι ἀχοίμητον 
τὸ ἐχ ταύτης φέγγος. 

ι. Ἦλθε ἣν μοι τὰ ἀγαθὰ ὁμοῦ πάντα μετ᾽ αὐτῆς, 
χαὶ ἀναρίθμτηγτος πλοῦτος ἐν χερσὶν αὐτῆς. 

. 13. Εὐφράνθεν δὲ ἐπὶ πάντων. ὅτι αὐτῶν ἡγεῖται 
σοφία, ἠγνόουν δὲ αὐτὴν γενέτιν εἶναι τούτων. 

18. Ἀδόλως τε ἔμαθον, ἀφθόνως τε μεταδίδωμι, τὸν 
πλοῦτον αὐτῆς οὐχ ἀποχρύπτομαι. 

14. ᾿Ανεχλιπὴς γὰρ θησαυρός ἐστιν ἀνθρώποις, ὃν οἱ 
χρησάμενοι πρὸς Θεὸν ἐστείλαντο φιλίαν διὰ τὰς ἐχ 
παιδείας δωρεὰς συσταθέντες. 

16. Ἐμοὶ δὲ δῴη ὁ Θεὸς εἰπεῖν χατὰ γνώμην, καὶ 
ἐνθυμηθῆναι ἀξίως τῶν δεδομένων, ὅτι αὐτὸς χαὶ τῆς 
σοφίας ὁδηγός ἐστι, χαὶ τῶν σοφῶν διορθωτής. 

16. ᾽ν γὰρ χειρὶ αὐτοῦ καὶ ἡμεῖς χαὶ οἱ λόγοι ἡμῶν, 
πᾶσά τε φρόνησις χαὶ ἐργατειῶν ἐπιστήμη. 

17. Αὐτὸς γάρ μοι ἔδωχεν τῶν ὄντων γνῶσιν ἀψευδῆ, 
εἰδέναι σύστασιν χόσμου χαὶ ἐνέργειαν στοιχείων, 

18. ἀρχὴν καὶ τέλος καὶ μεσότητα χρόνων, τροπῶν 
ἀλλαγὰς χαὶ μεταθολὰς χαιρῶν, 

19. ἐνιαυτῶν χύχλους χαὶ ἀστέρων θέσεις, 
40. φύσεις ζώων χαὶ θυμοὺς θηρίων, πνευμάτων βίας 

χαὶ διβ λόγι, »οὺς ἀνθρώπων, διαφορὰς φυτῶν χαὶ δυνά- 
μεις ῥιζῶν. 

21. Ὅσα τέ ἐστι χρυπτὰ χαὶ ἐμφανῇ ἔγνων" ἣ γὰρ 
πάντων τεχνῖτις ἐδίδαξέ με σοφία. 

25. Ἔστι γὰρ ἐν αὐτῇ πνεῦμα νοερὸν, ἅγιον, μονο- 
γενὲς, πολυμερὲς, λεπτὸν, εὐχίνητον, τρανὸν, ἀμόλυν- 
τον, σαφὲς, ἀπήμαντον, φιλάγαθον, ὀξὺ, ἀχώλυτον, 
εὐεργετιχὸν, 

23. φιλάνθρωπον, βέδαιον, ἀσφαλὲς, ἀμέριμνον, παν- 
ἀρὰν τος πανεπίσχοπον, χαὶ διὰ πάντων χωροῦν 
πνευμάτων νοερῶν, χαθαρῶν, λεπτοτάτων. 

4. Πάσης γὰρ χινήσεως χινητικώτερον σοφία, διή- 
χει δὲ χαὶ χωρεῖ διὰ πάντων διὰ τὴν χαθαρότητα. 

25. Ἀτμὶς γάρ ἐστι τῆς τοῦ Θεοῦ δυνάμεως, χαὶ 
ἀπόῤῥοια τῆς τοῦ Παντοχράτορος δόξης ἘΣΣΙ διὰ 
τοῦτο οὐδὲν μεμιαμμένον εἰς αὐτὴν παρεμπίπτει. 

48. ᾿Ἀπαύγασμα γάρ ἐστι φωτὸς ἀϊδίου, καὶ ἔσοπτρον 
ἀχηλίδωτον τῆς τοῦ Θεοῦ ἐνεργείας, χαὶ εἰχὼν τῆς 
ἀγαθότητος αὐτοῦ. 

47. Μία δὲ οὖσα πάντα δύναται, καὶ μένουσα ἐν 
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2. ΟὔγῸ ἀθοδῃλ πηθῃβίυπ) ἰδπροῦα οοδρυ δία ἰῃ δδηρσυΐηα, 
ΟΧ 86 η 6 ΠΟΙ ἰηἶδ αἱ (6 ΘΟἰΔ ΘὨ 0 ΒΟΙΏηΟ οοηγοηϊθηία. 

3. Εἰ ο5ὸ ῃἡδίυ8 ᾿,δυ8ὶ ΘΟὨ. ΠΏ ΘΙ 86 6, οἱ ἰὴ 93:Π}}}Π|6 Ὁ 
(Δοίατῃ ἀδοϊαϊ ἰθγγαπ), ῥυγίπηδῃ, ὙΟΟΘΠῚ δἰ ῃηθη) οἰπηΐθυ5 
6406 ΡΙΟΓΔΗΒ : 

4, ἴῃ ἱπυο!υπηθῃ [5 πἰΓἰ.8 88} οἰ ἰῃ ουγίβ. 
5. ΝΟ ΟὨΐηὶ 6Χ γορίθυ5 Ὠδθυϊί ΑἸ υὰ ἡδιὶν δ ι15 ἰη ἰ ατ. 

6. ὕπυβ οΓρΡΟ. 681 οχηηίδθι.8 ἱπίγοὶ 18 δα Υἱίδπη, οἱ 5] Π}}}}8 
οχἰἔυ8. 

7. Ῥγορίος Ὦοο ορίδυϊ, οἱ ἀδίιβ δϑὶ παι ι ΘΘ 808 : ἰῆγο- 
ΟΔΥΪ, οἱ νηΐ ἴῃ Π)6 βρ γἰ8 βαρ θηξία:. : 

8. Ῥγωροϑαὶ ἐΠ 8} γοσηΐδ οἱ βοα θυ, οἱ ἀΐν 45 ἢἰἢ}}} 6556 
Δυχὶ ᾿π σομηραγα(ίοηα {1|{π|8. : 

9. Νοο οοιρδινὶ 1} Ἰαρίἀοτι ργοι[οϑυπι, αυοηίΐδπι ΟΠ 
Δυγαμ ἰῃ σΟΙΏρΑΓδίίοηΘ {ΠΠ}π|5 ἀγθδ οϑί οχίζυδ, οἱ ἰδ) υΔη) 
Ἰαυΐυπι δ δ ἰδ Γ δυρθηίυτῃ ἴῃ σοηδρθοοῖα {ΠΠ18. 

10. ϑ0ρεγ βδ]υΐθηι οἱ βροείθπι ἀϊοχὶ θ8π), δἰ ργοροδιυΐὶ ργοὸ 
ἴυοθ ὨδΡΘΓΟ 11ὰπ|, αυοηίδηχ ἱηοχδίϊησυ  Ὀ}}6 68. ᾿υμηθἢ 1118. 

11. Ψεπογυπί δυΐδῃ πλἰ ιν ὉΠ) πᾶ θΟΠᾶ ρᾶγ [6 Ὁ οὐ ἰἰἰὰ, οἱ 
ἱπῃῃυΠ) γ8 }}18 Ποηθδϑῖδβ Δ 8 {ΠΠ108. 

12. Εἰ Ἰωϊδίυ δ0ὺπ) ἰῃ ΟΠ θυ8, αυοηίδηη δηϊοοδαο αὶ 
ἰδί8 βαρ ϑηΐϊ'8, οἱ ἱσῃογά βῆ) φυοῃίδιη Ὠογαηι ἱρ58 τηδίογ οϑὶ. 

13. Εἰ βἰη6 δοίίοπο ἀϊάϊοὶ, οἱ βίπθ ἰηνιἀϊα σου ηΐοο, 
Ὠοπαϑίδίθηι ἡ} ΠΠ8 ΟΠ ΔΟϑοομο. 

14, ἸηΠηϊΐυ5 δηλ (Π6οδύγυ5 681 Ποπληἰδ08, αυ0 αὶ υ5ὶ 
βιηΐ ράγιοἶρο8 (Δοἱ] δυηΐ διηγνο ἴω οἱ ργορίογ αἰϑοίρ 88 
ἄοπᾶ ουγηῃηοηάδί!. 

(5. ΜΙΠΙ δυίαπη Ὠθυ5 ἀοἴ ἀΐσογθ ὁχ βϑοηϊθηξίδ, οἱ ργϑοϑδι- 
ΘΓ αἰμηὰ Ὠογὰπ) Ζυδ ἢ! βιιηὶ ἀδίδ, φυοῃίδηι 'ρ56 οἱ 88- 

Ρἰοη 4 ἀιϊχ οϑῖ, οἱ βαρ θη θη ἀδίογ. 
16. [ἢ πηδηιϊι οηΐπῃ {ΠΠ18 οἵ ΠῸ08 οἱ ΒΟΓΏΟΏ6Β ποϑίγὶ, οἱ 

οἴγηΐβ βαρ δη(ἰὰ οἱ ὀρογυ τ βοϊθη ἰδ. 
17. 1056 δηΐπλ ἀραϊὶ πν!ἷ πογυπὶ χυδὲ διιηΐ 80] 6 ηἘ8ηὶ γ6- 

ΓΆΠ), υἱ 5οῖδηχ ἀἰβροβί(ἰοΠδ πὶ ΟΥΒῚ8 ἰογγάγυπὶ οἱ υἱγί θη 
ΘΙΟΙΠΠΡΗΪΟΓΏΠῚ), 

18. ἰηϊ 0 πὶ οἱ Θοηδυπιπ)δοποπ) οἱ πηϑαϊοιδίοτη ἰδ ηρο- 
ΓυΠη], Υἱοἰϑβϑίυὐϊπυτα μογιπυϊαιί ὁπ 68 οἱ πηυϊδίομθ8 (ΘΙ ρο- 
ΤΌΠ., 

19. δηΠΟΓΌ ἢ ΟΌΓΒ.8 οἱ 516] γι} αἰ ΒρΟΒ᾽ ΠΠ 0165, 
40. Ὠδίυγδϑ δΔηἰΠΊΔ} 10 οἱ ἰγα8 ὑδϑί γα, νἱπὴ ΘΠΙΟΓΌΓΩ 

οἱ οορίἰδίϊοη68 Βοπιηυπι, ἀϊ γ 48 ρ]δηίδγιηι οἱ Υἰγία 68 
τδαϊουμ. 

41. Οὐδουμαιι6 βυηὶ Δυβοοηβ8 οἱ ουὐϊάθηίς ἀἰάϊοὶ : ΟἿὨ1- 
πἶυπλ οηΐπὶ ἀγίΠχ ἀοου!ξ Π16 δδρίη ἃ. 

42. Ἐβὶ δηΐμῃ ἰῃ 1 βρί γί 1πι  Π ῷΘη 58, βαποίιβ, υηΐσυβ, 
τ Πρ] χ,, 51:0 {}}1}8, ὈΘΠ6 0018, ἀϊβογίι8,, ἱπηγηδου ΐι8, 
τηδηϊίοϑίυ8,, ἰην]ο14}}}}}8., Ὀοηστι ἃΠΊΔῺ8,, δου 05, αι δηι Π11}}} 
γοϊδί, ᾿ηυηϊῇουβ, 

43. Βοηΐση8, 5[840}}}8.,. ΒΘΟΌ ΓΙ 8, Β[06 80] οἰἀΐη6,, ΟΠηΪ- 

Ῥοΐδηβ, οπηηΐᾶ ϑροοίδη8, δἷ ρ6Γ ΟΠ]Π6 5 ρϑηδίγδηϑ β0 ΪΓΙ{ι15 
ἰη 1611} } Ὁ}165.. Γηυ Ππ08, 8.0 {{}1581Π108. 

24. Οἰηηΐδθυβ ΘΠ} τΟἴ 0.8 ΠΟ ὈΠΠΟΥ ο5ῖ δαρίθηἰᾶ, δἰ[ἰη- 
εἷϊ δυΐοτα οἱ ροῃοίγαιί μοῦ οῃμηΐα Ὠγορίογ πηι πα {18Π}. 

45. ὙΑροῦ 65 ϑηΐπι υἱγίυ 5 οὶ, οἵ οπγδηδῖίο Οπηηὶροίοῃ- 

εἰς σ᾽ογίδ δἰῃσσογα: ἰάθο πἰ πὶ! ἱπαφυϊηπδίυπι ἰη {18 η} ἱπουγγίΐ. 

46. 5ρ!οηᾶον οδὲ δηΐηὶ ᾿οἷ5 δρίογα οἱ βρη) 5:16 
πιδοι δ ορογδίἰοη 5 Ὠσὶ, οἱ ἱπιᾶσοὸ Ὀοηΐίδι}5 ΠΗ 05. 

47. ΕΠ οἰτἢ 511 υηᾶἃ οἴηπία ρΡοίθοϑί, οἱ ἰῇ 96 ρογΓΠ Δ ΠΟἢ 5 

ι7. 
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αὑτῇ τὰ πάντα χαινίζει, καὶ χατὰ γενεὰς εἰς ψυχὰς ι οπιπία ἱππογδί, οἱ Ρ6Γ ΠΔ[ΙΟΠ6Β ἴῃ ΔηΐΠη85 δδποίδϑ 86 ἴγδῃδ- 
ὁσίας μεταδαίνουσα φίλους Θεοῦ καὶ προφήτας χατα- 
σχευάζει. 

28. Οὐδένα γὰρ ἀγαπᾷ ὁ Θεὸς, εἰ μὴ τὸν σοφίᾳ συνοι- 
χοῦντα. 

29. Ἔστι γὰρ αὕτη εὐπρεπεστέρα ἡλίου χαὶ ὑπὲρ 
πᾶσαν ἄστρων θέσιν, φωτὶ συγχρινομένη εὑρίσχεται 
π α. 

80. Τοῦτο μὲν γὰρ διαδέχεται νὺξ, σοφίας δὲ οὐχ 
ἀντισχύει καχία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. 

ι. Διατείνει δὲ ἀπὸ πέρατος εἷς πέρας εὐρώστως, 
χαὶ διοιχεῖ τὰ πάντα χρηστῶς. 

8. Ταύτην ἐφίλησα καὶ ἐξεζήτησα ἐχ νεότητός μου, 
χαὶ ἐζήτησα νύμφην ἀγαγέσθαι ἐμαυτῷ, χαὶ ἐραστὴς 
ἐγενόμην τοῦ χάλλους αὐτῆς. 

8. Εὐγένειαν δοξάζει, συμόίωσιν Θεοῦ ἔχουσα, καὶ 
ὃ πάντων δεσπότης ἠγάπησεν αὐτήν. 

4. Νύστις γάρ ἐστι τῆς ξοῦ Θεοῦ ἐπιστήμης, καὶ 
αἱρετὶς τῶν ἔργων αὐτοῦ. 

5. Εἰ δὲ πλοῦτός ἐστιν ἐπιθυμητὸν χτῆμα ἐν βίῳ, 
τί σοφίας πλουσιώτερον τῆς τὰ πάντα ἐργαζομένης; 

6. Εἰ δὲ φρόνησις ἐργάζεται, τίς αὐτῆς τῶν ὄντων 
μᾶλλόν ἐστι τεχνίτης ; 

7. Καὶ εἰ διχαιοσύνην ἀγαπᾷ τις, οἱ πόνοι ταύτης 
εἰσὶν ἀρεταί. Σωφροσύνην γὰρ χαὶ φρόνησιν ἐχδιδά- 
σχει, δικαιοσύνην καὶ ἀνδρίαν, ὧν χρησιμώτερον οὐδέν 
ἐστιν ἐν βίῳ ἀνθρώποις. 

8. Εἰ δὲ χαὶ πολυπειρίαν ποθεῖ τις, οἶδε τὰ ἀρχαῖα 
χαὶ τὰ μέλλοντα εἰχάζει, ἐπίσταται στροφὰς λόγων 
χαὶ λύσεις αἰνιγμάτων’ σημεῖα χαὶ τέρατα προγινώ- 
σχει, καὶ ἐχδάσεις χαιρῶν χαὶ χρόνων. 

ν. ἼἜἜχρινα τοίνυν ταύτην ἀγαγέσθαι πρὸς συμθίω- 
σιν, εἰδὼς ὅτι ἔσται μοι σύμόουλος ἀγαθῶν, χαὶ πα- 
ραίνεσις φροντίδων χαὶ λύπης. 

10β. Ἕξω δι᾽ αὐτὴν, δόξαν ἐν ὄχλοις, χαὶ τιμὴν πα- 
ρὰ πρεσθυτέροις ὃ νέος. 

π. Ὀξὺς εὑρεθήσομαι ἐν χρίσει, χαὶ ἐν ὄψει δυνα-- 
στῶν θαυμασθήσομαι. 

13. Σιγῶντά με περιμενοῦσιν, χαὶ φθεγγομένῳ 
προςέξουσι, καὶ λαλοῦντος ἐπιπλεῖον, χεῖρα ἐπιθήσου - 
σιν ἐπὶ στόμα αὐτῶν. 

13. Ἕξω δι᾽ αὐτὴν, ἀθανασίαν, χαὶ μνήμην αἰώνιον 
τοῖς μετ᾽ ἐμὲ ἀπολείψω. 

14. Διοικήσω λαοὺς, χαὶ ἔθνη ὑποταγήσεταί μοι. 
16. Φοθηθήσονταί με ἀχούσαντες τύραννοι φριχτοὶ, 

ἐν πλήθει φανοῦμαι ἀγαθὸς, χαὶ ἐν πολέμῳ ἀνόῥεῖος. 
16. Εἰςελθὼν εἰς τὸν οἶχόν μου προςαναπαύσομαι 

αὐτῇ οὐ γὰρ ἔχει πικρίαν ἡ συναναστροφὴ αὐτῆς, οὐδὲ 
ὀδύγην ἢ συμδίωσις αὐτῆς, ἀλλὰ εὐφροσύνην καὶ χαράν. 

17. Ταῦτα λογισάμενος ἐν ἐμαυτῷ, χαὶ φροντίσας 
ἐν χαρδία μου, ὅτι ἐστὶ ἀθανασία ἐν συγγενείᾳ σοφίας, 

18. χαὶ ἐν φιλίᾳ αὐτῆς τέρψις ἀγαθὴ, χαὶ ἐν πόνοις 
“ειρῶν αὐτῆς πλοῦτος ἀνεχλιπὴς, χαὶ ἐν συγγυμνασίᾳ 
ἐμιλίας αὐτῆς φρόνησις, καὶ εὔχλεια ἐν χοινωνία λό- 
γῶν αὐτῇς, περιήειν ζητῶν ὅπως λάθω αὐτὴν εἰς ἐμαυ- 
τόν. 

19. Παῖς δὲ ἤμην εὐφνὴς, ψυχῆς τε ἔλαχον ἀγαθῆς: 

᾿ (βγρῃβ δηγίοοβ Ὠ οἱ οἱ ργορμδίδϑβ οοηβί ἐξ. 

28. Νοιλίηοπὶ 6ηἷπὶ αἰ! αἱ Ὠ 605, πἰδὶ ουτ αυΐ Οὐπὶ 88- 
Ρἰοηιία ἱπηδὈ δὶ. ᾿ 

49. Εδὶ δηΐπ ᾿δρὸ Βρϑοϊ ϑίοῦ 50]6 οἱ βΌΡ6Γ ΟἸΠΘΠ ἀΐβρο- 
δὲ(ομ6πὶ 6[6]}]}δγυπὶ, Ἰυαοἱ οΘοιηρδγδίδ ὑγοῦ ἱγη ῸΓ. 

830. ΠΙ οηΐμ βυσοραϊ ἢοχ, βαρ᾽ θη ἰδπὶ δυΐο θη Υἱῃο 
π18} 118. 

ΟΑΡΌΤ ΥἹΙΙ. 

1, ΑἰΔἰη δὶς ογρο ἃ ἤπα δὰ ἤηθπὶ (ογΕ[16Γ, δὲ ἀἰδροηὶί οπχηΐᾶ 
ΒΌΔΥΪΟΓ. 

2. Ἦδῃηο δηηδνὶ οἱ ὀχαυΐβένὶ 8 [υνοηΐυ6 τη68, οἱ ΄υδοοὶνὶ 
ϑρΟΠ58Π) "δ ΔϑδυπΊοῖο, οἱ διηηδίογ [δ 5 80πὶ ἴογμ ἰϊ- 
11:18. 

3. σομοχοσ  δίοῃῃ αἰογίβοδί, οοπίυ θογηΐ μὰ ἢδθθηβ Ὠοΐ, 
εἴ οῃηπίυμμ ἀοπιίηυ ἀἰ]οχὶϊ ἐ]] 81}. 

4, Ἰ)οοίγχ δπἰπὶ δὲ ἀἰβοὶρ!ἰηδο Ποὶ, οἱ οἰϑοι εἶχ ορογαῃὶ ἢ - 

Ἰυ8. 
5. Εἰ εἰ αἰν[ {85 Βαηΐ ἀοδίἀογΔ 8 }}}8 Ροβϑθββίο ἰῃ Υἱίδ, χυϊὰ 

Βδρ᾽θη(ἃ Ἰοουρ!οί᾽α58 486 ορογαίυγ οπιηὶδ ἢ 
6. 8ὶ διιίοιῃ 868 Ορογδίιγ, 4υΐβϑ ογυπλ χυδ8 βυηὶ Ὠγδρὶβ 

αυδιῃ {|| ὁδί δι ἰ6χ ὃ ᾿ 

7. ἘΠ" Ἰιδι ι8π| αι ΐδ ἀ{Π|Πρὶξ, Δ ΒθοΓγο8 Ὠυ}ι5 δυηί νἱγίυϊ65. 
ϑομγιοίδίθη,; οηΐη οἱ ργυἀοηϊίδπ, ἀοοεοῖ, ᾿υϑ{{{|4π| οἱ νἱγίυ- 
(πὶ, αυΐϊθυ8 αἰ} πἰ}} ἰὼ γἱ δ μον θυ. 

8. ΕΠ 58 τ] ἰὴ βοϊοη 86 ἀδδίἀσγαὶ αυΐβ, βοὶϊϊ ῃΓ26- 
ἰογὶ δ οἱ 46 (υἱυγὶβ δοϑιἰηλδὶ, 5611 γογβυ (148 Βουτηοηι πὶ οἱ ἀΐ8- 

ΒΟ] υ1|0η658 δισυπιοηίογθῃ, : βἰση8 οἱ πηοηϑίγᾶ δεῖ δη Θ 181} 

ἤδηϊ, οἱ ουδηίυβ ἰθροόγυπι οἱ βϑβοι ]οΓΌ.. 
9. Ῥτγοροϑυὶ ὀγζο ἰιᾶης δάἀυσογα εἰ ὶ δὰ οοηνί γοπάυτ, 

δοίθῃβ χυοηίδπι οἱ πὶ οοηϑ0} γὶχ θοηογυμπι, οἱ ογὶϊ 811}0- 
ουζίο ουγάγυπη οἱ ἰδ ]. 

10. ΗδθΘΡῸ ρῥγορίογ ᾿ιϑηῆς, οἰατ ἔδίθιῃ δὰ ἰυγθαβ, οἵ Ὠοῦο- 
ΓδΠι δρυ βοηίογθϑ ἡ νϑηΐϑ8. ἷ 

{1. Αουΐι5 ἱηνοηΐδΓ ἰη ͵ υάίοίο, αἱ ἴῃ οΘοηβροοΐυ ροίομ πὶ 

δΔαμ) γα 115 ογο. 
2. Ἰδορηϊοίῃ τη6 βυδβίϊορθυηὶ, οἱ Ἰοφυσηίοι) πι|6 Γοϑρί- 

εἰοηί, οἵ βοιτηοοϊηδηΐθ πιὸ θΐυγᾶ, πιδηιπὶ ΟΥ 8500 ἱπηρο- 

Ὠρηΐ. 

13, δΡοΡοΟ ρὸῦ ἔϑης, ἱπηπηογ δ  ἰδίοπι, οἱ πῃθιοσίδῃι 
δοίογῃδη) πἷδ οὶ ροκί πλ6 [αἰυ τὶ δυηῖ ΓΟ] Πα υ8Π|. 

4. Ὀἰβροηδπι ΡΟΡυΪΟΒ, οἱ ἠδίἰοῃθ5 δγυηΐ 1ἰΠ} ϑυ ρα [28. 

15. Τιδθυηὶ τη6 δυιάϊοηΐα5 γορθβ Πογγοηάϊ, ἰῃ τη ἰ{1- 
ἀΐπο Ὀοπε8 νἱάσροι, οἱ ἰῃ "6110 (Ογ 18. 

16. η΄Γδη5 ἰῃ ἀοιηυπὶ πηθᾶπι ΟΟΠῸ  Θβοϑτ οὐπὶ {118 : ΠΟῚ 

ΘΠ ᾿ᾶθθὲ διμδι υἀΐποη) οοπγνεγβδίίο ἢ} 8, πος ἰδ ϊυτα 
οοηγ οίυ 8 1108, δοα ἰδ {{{18π| οἱ σαυα! υΠ,. 

17. Ηκιο οορίίδη8 ἀρυὰ τη6, 6 “ΟΠ ΠΙΟΠΊΟΓΔἢΒ ἰῃ οογὰθ 
ἴη60, φυοπίδηι ἱπηπλογί8 183 6δὲ ἴῃ οοβηδίίοηθ βαρ θη, 

8. οἱ ἰῃ διηϊο  ἶ8 115 ἀο᾽οοἰαιῖο νοηα, οἵ ἴῃ Δ ον 08 Πιδ- 
συμ ο᾽υ5 ᾿οπαϑίδ8 βἰπο ἀσίδοιοη6, οἱ ἴῃ σοοχογο ἰδ ομα 
σοηνογβδίοηΐβ {ΠΠἰὰ5 ργαἀοπιϊα,, οἱ ργοἸγ [88 ἰῃ σΟΠΊΠΊΠΏΪ- 
οδίϊοο βογιῃοηυ πη) ἰρ8ϊ118, οἰγουϊηΐ απ φυφγθηϑ υἱ πι  ιὲ 1}- 
ἸΆΠ| 86ΘΌΠΊΘΓΘΙΙ. 

19. Ρυογ δυίθην ογὰπ ἰησοηϊοϑυβ, οἱ ϑογ 8 δυπ| Δηϊ- 
τὴ 8} ὈΟΠΔΙῚ : 
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30. μᾶλλον δὲ ἀγαθὸς ὧν ἦλθον εἰς σῶμα ἀμίαν-- 
τὸν. 

αι. Γνοὺς δὲ ὅτι οὐχ ἄλλως ἔσομαι ἐγχρατὴς, ἐὰν 
μὴ ὃ Θεὸς δῷ, χαὶ τοῦτο δ᾽ ἦν φρονήσεως τὸ εἰδέναι 
τίνος ἡ χάρις, ἐνέτυχον τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐδεήθην αὐτοῦ, 
καὶ εἶπον ἐξ ὅλης τῆς χαρδίας μου" 

ΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ Θ΄. 

1. Θεὲ πατέρων καὶ Κύριε τοῦ ἐλέους σου, ὃ ποιή- 
σας τὰ πάντα ἐν λόγῳ σου, 

ἃ. καὶ τῇ σοφίᾳ σου χατεσχεύασας ἄνθρωπον, ἵνα 
δεσπόζη τῶν ὁπὸ σοῦ γενομένων χτισμάτων, 

8. χαὶ διέπη τὸν κόσμον ἐν ὁσιότητι χαὶ δικαιοσύνῃ, 
χαὶ ἐν ἐυθύτητι ψυχῆς χρίσιν χρίνῃ" 

4. δός μοι τὴν τῶν σῶν θρόνων πάρεδρον σοφίαν, 
χαὶ μή με ἀποδοχιμάσῃς ἐχ παίδων σου" 

δ. ὅτι ἐγὼ δοῦλος σὸς χαὶ υἱὸς τῆς παιδίαχης σου, 
ἄνθρωπος ἀσθενὴς χαὶ ὀλιγοχρόνιος, χαὶ ἐλάσσων ἐν 
συνέσει χρίσεως καὶ νόμων. 

86. Κἂν γάρ τις ἦ τέλειος ἐν υἱοῖς ἀνθρώπων, τῆς ἀπὸ 
σοῦ σοφίας ἀπούσης, εἰς οὐδὲν λογισθήσεται. 

γ. Σύ με προείλω βασιλέα λαοῦ σου, χαὶ δικαστὴν 
υἱῶν σου χαὶ θυγατέρων. 

8. Εἶπας, οἰκοδομῆσαι ναὸν ἐν ὄρει ἁγίῳ σου, καὶ 
ἐν πόλει χατασχηνώσεώς σου θυσιαστήριον, μίμημα 
σκηνῆς ἁγίας ἣν προητοίμασας ἀπ᾽ ἀρχῆς. 

9. Καὶ μετὰ σοῦ ἣ σοφία ἢ εἰδυῖα τὰ ἔργα σου, καὶ 
παροῦσα ὅτε ἐποίεις τὸν χόσμον, καὶ ἐπισταμένη τί 
ἀρεστὸν ἐν ὀφθαλμοῖς σου, χαὶ τί εὐθὲς ἐν ἐντολαῖς 
σου. 

το. ᾿Ἐξαπόστειλον αὐτὴν ἐξ ἁγίων οὐρανῶν, καὶ ἀπὸ 
θρόνου δόξης σου τι λ», αὐτὴν, ἵνα συμπαροῦσά 
μοι χοπιάσῃ, καὶ γνῶ τί εὐάρεστόν ἐστι παρὰ σοί.. 

τι. Οἶδε γὰρ ἐκείνη πάντα χαὶ συνιεῖ, καὶ ὁδηγήσει 
με ἐν ταῖς τ ξιοί μου σωφρόνως, χαὶ φυλάξει με ἐν 

τῇ δόξῃ αὐτῆς. 
14. Καὶ ἔσται προςδεχτὰ τὰ ἔργα μου, καὶ διαχρινῶ 

τὸν λαόν σου δικαίως, καὶ ἔσομαι ἄξιος θρόνων πατρός 

5: , ͵ ὅπῷ 13. Τίς γὰρ ἄνθρωπος γνώσεται βουλὴν Θεοῦ, ἢ 
τίς ἐνθυμηθήσεται τί θέλει ὁ Κύριος; 

14. Λογισμοὶ γὰρ θνητῶν δειλοὶ, καὶ ἐπισφαλεῖς αἵ 
ἐπίνοιαι ἡμῶν. ὝΟΥ 

16. Φθαρτὸν γὰρ σῶμα βαρύνει ψυχὴν, χαὶ βρίθει 
τὸ τέλος τ νω μῦν δ εὐ γα τι ὰ ' 

1. Καὶ μόλις εἰχάζομεν τὰ ἐπὶ γῆς, καὶ τὰ ἐν 
ερσὶν εὑρίσκομεν μετὰ πόνου" τὰ δὲ ἐν οὐρανοῖς τίς 
ἢ νίασεν. 

1. Βουλὴν δέ σου τίς ἔγνω, εἰ μὴ σὺ ἔδωχας σο- 
φίαν, καὶ ἔπεμψας τὸ ἅγιόν σου πνεῦμα ἀπὸ ὑψίστων; 

18. Καὶ οὕτως διωρθώθησαν αἱ τρίδοι τῶν ἐπὶ γῆς, 
χκαὶ τὰ ἀρεστά σου ἐδιδάχθησαν ἄνθρωποι, 

19. χαὶ τῇ σοφίᾳ ἐσώθησαν. 

ΚΕΦΑΔΑΙΟΝ Ἰ΄. 

ι-. Αὕτη πρωτόπλαστον πατέρα χόσμου μόνον χτι- 
σθέντα διεφύλαξεν, καὶ ἐξείλατο αὐτὸν ἐκ παραπτώμα- 
τος ἰδίου, 
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20. πηᾶρὶβ δυ ΐοζῃ οὔη. 6856 ὈΟΠῈ8 γϑηὶ δὰ οογρὺς ἱποοίη- 
συϊπδίυπ,. 
᾿4[. Εἰ υἱ 5εἰνὶ χφυομίδῃι 8.16 Ὁ ΠΟῚ ὨΟΒ56Πὶ 6536 Οοπίίηοηξ, 
Ὠἷδί Πδυ8 ἀοί, οἱ δος ἰρϑυπ ογαὶ βδρίοηίζίε βοίγο οὐ) οδϑοὶ 
μος ἀοῆυμι, δαϊὶ ϑομηΐηυμ), οἱ ἀδργθοδίυβ δι1πὶ 11), οἱ 
αἰχὶ ὁχ ἰοἱἱβ ργϑοογά!}}8 πιθ]8 : 

ΟΑΡΟΌΤ ΙΧ. 

1. Τδυ8 ραΐγαμῃῃ οἱ Ὠοπιίρο τιϊβογίοογάΐξδε ἴπδ6, αυὶ (δείεί 
οἴηηίδ ἴῃ γοῦῦο ἴυο, 

2. οἱ βδρίοηία ἰδ οομδε υἱ8ι1 Ποπποιμ, υἱ ἀοιηησίυγ 
ογθϑίυγὶ 5 αυῷ ἃ (6 (δοῖξ βυηῖ, 

3. οἱ ἀϊἰδροηδί ογθοηι ἰογγγυπὶ ἰῃ δαυϊίδία οἱ ᾿8{1{|8, οἱ 
ἰη ἀϊγοοίίοηα οογὰϊΐδ ἡυάϊείυτα ιάϊοσί : 

4. ἀδ τιἱπὶ βοάϊαπη ἰυᾶγυπιὶ 8.55.5 γίοθϑῃ βαρίθηἰίδγ, οἱ 

ὨΟΪὶ [26 ΓΟΡΓΟΌΔΓΟ ἃ ρυσ ΓΒ ἰ0}8 : 
5. αυοπίδιη βοῦν ἴὰ}8 βυ: 660 οἱ β] 18 δηοῖ 8 ἴυδε, 

Βοπιο ἰπβιτηυϑ οἱ οχίσαὶϊ ἰορογίβ, οἱ ταίμοῦ δὰ ἰη(]]θοΐα 
ἱπαϊοὶ! οἱ Ἰεξαμι. 

ὃ. Νίδηι) οἰδβὶ φυὶβ ογἰἱ οοηδυτηπιδία8 ἰηίοΓ 1108 ποι! Π), 
δὶ 80 {Π|Π0 (υροτὶϊ βαρίθητίδ ἰυα.,, ἰὼ πἰ πὶ οοπηρυϊδοϊίυν. 

7. Τὰ αἰορίβιϊ πιὰ γοβοια ρορυϊὶ ταὶ, εἱ [υάϊοοπι ἢ] ογυηι 
τυοτυπὶ οἱ ΠΙΔΓΌΏ,. 

8. Ὀϊχίοιϊ, εὐϊβοδγα ἰθηιρ]υπν ἐμ δηοηίο βᾶποῖο ἴυο, οἴ ἴῃ 
οἰν ἰδία Ὠδοϊ(αἰἱοη δ ἴυ26 811Δγθ, δἰ] υἀἱ ΠΟΙ τὩρετηδου 
δ8ῃοι συοὰ ργοραγδϑίὶ δὺ ἴῃ! 10. 

9. Εἰ ἰθουπη βαρίοηίία 488 ΠΟΥΪΐ ορογὰ ἴυ8, 48 οἱ δὰ- 
[αἱξ ἴὰης οὐπὶ ΟΥ̓ ΠΣ ἰογγάγαπι ἴδοογοθ, οἱ βεὶϊϊ χυϊὰ ρἰδοὶ- 
ἴυπὸ 8:1} ἰῇ οοὐ ἶϑ τυΐδ, οἱ φυϊὰ ἀϊγοοίυπι ἰῃ ργθοδρ δ ἰυΐδ : 

10. Ειμίο ἰ]δπ ἀο (118 8δηοίΐ8, οἱ ἃ βϑὰδ πη) δϑ.δι}5 (08 
ταὶ (6 ΠΠ|ᾶπὶ, υἱ πηοομα 5ἰῖ οἱ τηθοιαι Ἰαθογοῖ, οἱ βοίδηι αὐυἱὰ 

δοοορίυπι βἰϊ δρυὰ ἴθ. 
11. δεὶξ οδηΐπι 114 οαιηίδ οἱ ἰηἰο σι ῖ, οἱ ἀοάυσεῖ Ὠ)6 ἴῃ 

ορογίθυβ πχοὶβ βουγίθ, οἱ ουϑίοἀϊοϊ πι0 ἰῃ δὺδ ροϊοπέϊδ. 

1. Εἰ ὁγυηΐ δοζορίδ ορογᾶ πιθᾶ, οἱ ἀἰβροῆδπι ρορη]υῃ, 

ἴυσμῃ ἠμπ8ῖ6, οἱ 6ΓῸ ἀΐμηι8 δοάΐιπι ρδίγβ πιοί. 

13. Ουἱξ οηίπι ποτέπυμ ροίοτὶὶ βαῖγο οομδ πὶ Ὠεί, δυὶ 
4υΐβ ροίετὶ᾿ οορίίδγε φυϊὰ γα} ϊ Ποπιΐμι ἢ 

14. Οορ  διϊίοη 68 δηίΐπι τουτί π} (ἰπιϊἀ85., οἱ ἰποου [88 ῃγο- 

Υἱά θη :δ6 Ὠοϑ[Γ20. 
15. ΟΟΥΓΌΡΕΌΣ6 οαὲπι ΘΟΥΡῸ8 ἀρσταυδί δηΐηγδηι, οἱ ἴεγ- 

τομδ ἱπηδηἠιδίϊο ἀσργίπιὶ δϑηδυπὶ Ὡλ0}18 ΟυγΓδηΐοπι. 
16. Εἰ ἀἰ οὶ! οϑὐπιδῆλι8 {ι86 ἰῃ ἴογγα βυηΐ, οἱ {φιι8 ἰῃ 

Ριοβρϑοῖα βυπί ἱμυθηίπηιϑ ουτα ἸΔΡΟΓΘ : 4088 δυΐοται ἰῃ οἰ Ϊ5 

δυπί 4υΐ8 ἱπνοδίρανὶ Ὁ 
17. ϑορβυμ δυΐδι συ 4υΐδ δοἰ υἱΐ,, ηἰδὶ ἰὰ ἀράογίϑ 88- 

Ρἰοηἰίδπα, οἱ τηΐβογὶβ βρίγιὰπὶ δᾶποίαπι ἰυυη ἀ6 81 881 πιῖ8 ὃ 

18. Εἰ 5ἰ. οογγθοῖδε βυῃΐ βοιαἱίδο Θογατ αυὶ ἰῃ ἐοττίδ. δυηῖ, 

εἱ φιδ {ἰδὲ ρἰδοεηὶ ἀἰϊάϊοογυπὶ ΠΟΙ ΪΏ68, 
19. οἱ ρα βδρί θη ἐᾶπιὶ 5δηδίϊ βυηῖ. 

ΟΑΡΌΤ Χ. 

1. Ηξο ΠΠΠσπὶ αυὶ ργίμαυϑ ἰογτηδίαβ θϑὲ ρδίγοη) οὐδ (6Γ- 

ῬΆΓΌΙΩ ΟΌτῈ 80108 6886ῖ ογοδίυ8 ουδίοαἀϊγνϊ!, εἰ οἀυχὶϊς {11.)ΠῚ ἃ 

ἀοἰϊοῖο δυο, ᾿ 
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ἃ. ἔδωκέ τε αὐτῷ ἰσχὺν χρατῆσαι ἁπάντων. 
8. ᾿Ἀποστὰς δὲ ἀπ᾽ αὐτῆς ἄδικος ἐν ὀργῇ αὐτοῦ, 

ἀδελφοχτόνοις συναπώλετο θυμοῖς. 
4. Δι’ ὃν χαταχλυζομένην γῆν πάλιν διέσωσε σοφία, 

δι᾿ εὐτελοῦς ξύλου τὸν δίκαιον χυδερνήσασα. 
6. Αὕτη καὶ ἐν ὁμονοία πονηρίας ἐθνῶν συγχυθέν- 

τῶν εὗρε τὸν δίχαιον, καὶ ἐτήρησεν αὐτὸν ἄμεμπτον 
Θεῷ, χαὶ ἐπὶ τέκνου σπλάγχνοις ἰσχυρὸν 52} Ἐὰ 

6. Αὕτη δίκαιον ἐξαπολλυμένων ἀσεδῶν ἐῤῥύσατο 
φυγόντα πῦρ καταθάσιον Πενταπόλεως" 

η. οἷς ἐπὶ μαρτύριον τῆς πονηρίας χαπνιζομένη χα- 
θέστηχε χέρσος, χαὶ ἀτελέσιν ὥραις καρποφοροῦντα 
φυτὰ, ἀπιστούσης ψυχῆς μνημεῖον ἑστηκυῖα στήλη 
ἁλός. 

8. Σοφίαν γὰρ παροδεύσαντες οὐ μόνον ἐύλαάθησαν 
τοῦ μὴ γνῶναι τὰ χαλὰ, ἀλλὰ χαὶ τῆς ἀφροσύνης ἀπέ- 
λιπον τῷ βίῳ μνημόσυνον, ἵνα ἐν οἷς ἐσφάλησαν μηδὲ 
λαθεῖν δυνηθῶσι. 

9. Σοφία δὲ τοὺς θεραπεύσαντας αὐτὴν ἐχ πόνων 
ἐῤῥύσατο. 

10. Αὕτη φυγάδα ὀργῆς ἀδελφοῦ δίχαιον ὡδήγησεν 
ἐν τρίδοις εὐθείαις, ἔδειξεν αὐτῷ βασιλείαν Θεοῦ, χαὶ 
ἔδωχεν αὐτῷ γνῶσιν ἁγίων . εὐπόρησεν αὐτὸν ἐν μό- 
γθοις, χαὶ ἐπλήθυνε τοὺς πόνους αὐτοῦ. 

11. Ἔν πλεονεξίᾳ χατισχυόντων αὐτὸν παρέστη, 
χαὶ ἐπλούτισεν αὐτόν. 

12. Διεφύλαξεν αὐτὸν ἀπὸ ἐχθρῶν, καὶ ἀπὸ ἐνε- 
δρευόντων ἠσφαλίσατο, καὶ ἀγῶνα ἰσχυρὸν ἐδράῤευ- 
σεν αὐτῷ, ἵνα γνῷ ὅτι παντὸς δυνατωτέρα ἐστὶν εὖ- 
σέθεια. 

13. Αὕτη πραθέντα δίχαιον οὐχ ἐγκατέλιπεν, ἀλλὰ 
ἐξ ἁμαρτίας ἐῤῥύσατο αὐτόν. Συγχατέδη αὐτῷ εἰς 
λάχχον, 

14. καὶ ἐν δεσμοῖς οὐχ ἀφῆχεν αὐτὸν, ἕως ἤνεγχεν 
αὐτῷ σχῆπτρα βασιλείας χαὶ ἐξουσίαν τυραννούντων 
αὐτοῦ. Ψευδεῖς τε ἔδειξε τοὺς κμωμησαμένους αὐτὸν, 
καὶ ἔδωχεν αὐτῷ δόξαν αἰώνιον. 

16. Αὕτη λαὸν ὅσιον χαὶ σπέρμα ἄμεμπτον ἐῤῥύσατο 
ἐξ ἔθνους θλιδόντων. 

16. Εἰςῆλθεν εἰς ψυχὴν θεράποντος Κυρίου, χαὶ 
ἀντέστη βασιλεῦσι φοδεροῖς ἐν τέρασι χαὶ σημείοις. 

17. Ἀπέδωχεν ὁσίοις μισθὸν χόπων αὐτῶν, ὡδήγη- 
σεν αὐτοὺς ἐν ὁδῷ θαυμαστῇ, χαὶ ἐγένετο αὐτοῖς εἷς 
σχέπην ἡμέρας, καὶ εἰς φλόγα ἄστρων τὴν νύχτα. 

18. Διεῤίδασεν αὐτοὺς θάλασσαν ἐρυθρὰν, καὶ διή- 
γαγεν αὐτοὺς δι᾽ ὕδατος πολλοῦ" 

19. τοὺς δὲ ἐχθροὺς αὐτῶν χατέχλυσε, καὶ ἐκ βά- 
θους ἀῤύσσου ἀπέ, ασεν αὐτούς. 

20. Διὰ τοῦτο δίχαιοι ἐσχύλευσαν ἀσεδεῖς, καὶ ὕμ-- 
γησαν, Κύριε, τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν σου, τήν τε ὑπέρ- 
μαχόν σου χεῖρα ἤνεσαν ὁμοθυμαδόν. 

41. Ὅτι ἡ σοφία ἤνοιξε στόμα χωφῶν, χαὶ γλώσσας 
νηπίων ἔθηχε τρανάς. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΙΑ΄. 

ι. Εὐώδωσε τὰ ἔργα αὐτῶν ἐν χειρὶ προφήτου 
ἁγίου. ἱ 

. Διώδευσαν ἔρημον ἀοίχητον, χαὶ ἐν ἀξάτοις 
ἔπηξαν σχηνάς. 

ΣΟΦΙΑ ΣΑΛΩΝΩΝ. Κεφ. 1Δ΄. 
2. οἱ ἀραϊί οἱ νἱγίυΐαπ) οοηςἱπο δὲ οπηηίδ. 
3. ΑὉ δο δυΐδηχ υἱ γοοσδβϑἰῖ ἰη 5.5 ἴῃ ἵγᾶ δυᾶ, ἐγαϊγ οἱ 8 

(υΓΟΥ 05 δίμη] ρογὶϊ. 

ἅς, Ῥτγορίογ αᾳυὸπὶ ἰηυπάδίδη) ἰοΥΓΆΠῚ ΓΙΓΒῸ5 δαὶ αΥΪΐ δ8- 
Ῥἰοηϊία., μοῦ οοη οι ρ 16 ᾿σηυ ᾿υδίυπι συ ΟΓΏ ΔΗ 5. 

5. δ οἱ ἐπ ΘΟΏΒ6Π51: δυρογθΐμο ὨδιΟὨ 15 οοπίυ [8 ἰῃ- 
γοηΐ }δΐππι, οἱ Θοηϑοσυϑυῖ Θ11πὶ δἰηὴ6 ΄υδγοὶδ ὨΘ60, αἴ ΒΌΡΟΓ 

ΠῚ υἰϑοογα ἐογίθῃ ουϑίοαϊνϊ. 
θ. ΗδῸ ͵υβίυπι ρογουη 8 ἱπη0}}8 ΠΡογαν  (πρὶοηΐοπι ἃ 

Θοβοδηάθηίο ἰρηθ ἰῃ Ῥοηΐδρο] πη : 
7. αΐϊδυϑ ἰῃ (65{Ππποηΐτπ} “πο αυ {ἰδ (πα δυηὰδ οοηδίδὶ 

ἀοβογία ἰθγγὰ, οἱ ἱπιρογίθοι β βογιηὶ 5 (ΓΟ ἰβοδ 68 ἃΓ- 
θογο5, ἱμογράυ δ δηϊπηδ ΠηΘΠοτἷδ 8[8Δη8 ἢρπηθηϊι πη) 5815. 

8. ϑαρ᾽ πη ΐδπ) ΘἢΪΠ} ργεϊδγοιιηθβ πο ἰδηΐιηι ἰῃ ΠΟΟ ἰδ 8ὶ 
δυπηὶ υἱ ἱβπογάγοηΐ θοπᾶ, δ6ἃ οἱ ἰῃϑ ρ᾽ ΘΠ 85 δυ125 ΓΟ] χυογυηΐ 
Ὠοπληἶθυ8 πιοπγογίδ), υἱ ἰῃ ἰδ αυδὸ ροοσδυθσγυηί ποὸ ἰα- 
(ογ6 Ροίυ β8θηί. 

9. δδρί θη διιΐθηι 08 4] 86 ουβογυδγαηΐ ἃ ἰδοῦ θ08 }}- 
Βογαυ ί. 

10. ως ργοίαρυπι ἱγϑ ἔγδίγὶ8 ᾿πδἴιπι) ἀοάυχὶς ΡῸΓ Υἱᾶβ 

γΓοοῖδ8, οϑίθηα!ε ἢ}}} γορηῦπὶ Ὠεἱ, οἱ ἀράϊξ }}}} βεἰοηἶδιη 58η- 
οἰογπ : ποηοϑίδυ 11} ἱπ ΙΔογίθα8, οἱ οοιηρ!ονὶ ἰαθο- 
ΓΘ ἢΠΠ1|18. 

11. [η ἔγϑιιάδ εἰγουμι γοηϊοηίίατ ΕΠ υχὰ δ[ι, οἱ ΠΟ Οϑἴ0Πὶ 
(δοἱι ΠΠΠ]. 

12. Ουδιοάἰνί! πὶ Δ αἰ ο8, οἱ ἃ βοιοίογι 8 [- 
ἰδυϊ, οἱ οογίδιηθῃ ἰογία ἀράϊι 1}}} υἱ υἱηοογοῖ, υἱ δβοίγοῖ 400- 
ηἰᾶπιὶ οπηηΐατα ροϊοηίϊογ οδί ρἱθίδβ. 

13. Ηξο νοπαϊαμ ᾿ιδίυπι ποὺ ἀογοϊ αυΐ!, ϑ6ὰ ἃ ρϑοοδίο 

᾿θογαυ ουηι. Ποδοδηάϊι οὐπὶ ἰ|]ο ἰῃ ἰογθᾶπι, 

14. οἵ ἰη υἱοῦ} 8 ἢ0ἢ ἀδτο! χυΐὶ ἡ], ἀοηθο αἴΐογγοὶ ἢ} 
βορρίγυπι τορηὶ οἱ ροϊδηςίδπι δάνθγβιβ 608 4 οὐυπὶ ἀδρτὶ- 
ποθ δηί. Εἰ πιοηδδοθ8 οδίοηαϊξ 4υἱ τηδουϊανογδηὶ ΠΠυπὶ, οἱ 
ἀράϊι ᾿ξ εἰαγ (δῖθ) δοίογηδη). 

15. Ηδο ρμορυ]υπὶ ᾿υδίιπι) οἰ βοηηθη δίἰπθ αιογοὶδ [{)6- 
ΓΑΥΪΐ ἃ ἠδίϊοπο δογυπὶ ααὶ ἱΠΠατἢ ορρεϊ πο δηῖ. 

16. Ιπίγαυἷί ἰῃ δηϊπηᾶπὶ βαγυὶ Ποιηΐηὶ, οἱ βίϑιϊ οοηίΓᾷ ΓΘ’ 
β68 ΠΟΓΓΘΩΔ08 ἰῃ ρογίδη (8 οἱ βἰ χη β. 

17. Ἀοάάϊάϊ [1818 πηογοθάθῃ ἰαρογαπὶ βυογυηι, ἀοάαυχὶϊ 

6658 ἰῃ νυἱὰ πηὶγϑ Ὁ}, οἵ (1 1118. ἴῃ νο]δηγοπίυμπι ἀΐθ, οἱ ἰῃ [ὃ 

(ΘΠ 86] ἀγιιπὶ ΡῸΓ ποσί). 
(8. Ττδῃδία ! 108 ΡΥ πηᾶγὸ γυθγιπ), οἱ ἰγδησνοχὶΐ {108 

ΡῸΓ δαυδϑῇ) ηἰπλὶδη} : 
19. ἰηἰπηίοοδ δυΐοτῃ Π]ογυπὶ ἀοπηογβϑίϊ, οἱ ἀ6 ργοίπηαο δΟγδϑὶ 

6] οἷΐ 606. 
20. Ἰάθο ἡυ8(1 ἰαἰογυηί Βρο} 8 ἱπρίογυμι, οἱ ἀροδηϊδυογυηί, 

Βοηλίηα, Ὠρθη β8Δηοίυπηι ἰυυπ). οἴ Υἱοί ΓΟ ἢ) πιδΔηθη) ἰυδηὴ 

Ιδυάἀανογιηῖὶ ρᾶγ 6. ᾿ 
21. Ουοηίΐδπι βϑρίοης 8 δρογυϊῖ 095 τυϊογαπι, οἱ ᾿ΐηρι!δ5 

ἰηίδηίίυπι (οοἰΐ ἀ! ϑοΓίδ8. 

ΟΑΡΟΌΤ ΧΙ. 

1. Ὀϊγοχὶῖ ορογὰ Θογαπι ἰῃ πηδηυ ργορ οῖδο 88 ποῖ], 

᾿ 2. Ἰίον (δοογυπί ρογ ἀσβογίυηι φυοὰ ποη ἰδ] ραίυΓ, εἰ 
[ἴα ἰην δ ἤχογυηὶ οδ883. 



ΑΡΙΕΝΤΙΑ ΒΑΓΟΜΟΝΙ5. 6κν». ΧΙ. 

8. Ἀντέστησαν πολεμίοις, χαὶ ἠμύναντο ἐχθρούς. 
4. Ἐδίψησαν καὶ ἐπεχαλέσαντό σε, χαὶ ἐδόθη αὐ- 

τοῖς ἐκ πέτρας ἀχροτόμου ὕδωρ, χαὶ ἴαμα δίψης ἐχ λί- 
θου σχληροῦ. ᾿ Ι 

δ. Δι’ ὧν γὰρ ἐκολάσθησαν οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν, 
6. διὰ τούτων αὐτοὶ ἀποροῦντες εὐεργετήθησαν. 
7. Ἀντὶ μὲν πηγῆς ἀεννάου ποταμοῦ αἵματι λυθρώ- 

δει ταραχθέντες 
8. εἰς ἔλεγχον νηπιοχτόνου διατάγματος, ἔδωχας 

αὐτοῖς δαψιλὲς ὕδωρ ἀνελπίστως " 
9. δείξας διὰ τοῦ τότε δίψους πῶς τοὺς ὑπεναντίους 

ἐχόλασας. 

1ο. Ὅτε γὰρ ἐπειράσθησαν, καί περ ἐν ἐλέει παι- 
δευόμενοι, ἔγνωσαν πῶς ἐν ὀργῇ χρινόμενοι ἀσεάεῖς 
ἐδασανίζοντο. 

11. Τούτους μὲν γὰρ ὡς πατὴρ νουθετῶν ἐδοχίμαά-. 
σας, ἐχείνους δὲ ὡς ἀπότομος βασιλεὺς, καταδικάζων 
ἐξήτασας. 

15. Καὶ ἀπόντες δὲ χαὶ παρόντες ὁμοίως ἐτρύχοντο. 
18. Διπλῇ γὰρ αὐτοὺς ἔλαδε λύπη, καὶ στεναγμὸς 

μνημῶν τῶν παρελθουσῶν. 
14. Ὅτε γὰρ ἤκουσαν διὰ τῶν ἰδίων χολάσεων εὐερ- 

γετουμένους αὐτοὺς, ἤἦσθοντο τοῦ Κυρίου. 
156. Τὸν͵ Ἰὰρ ἐν ἐχθέσει πάλαι ῥιφέντα ἀπεῖπον 

χλευάζοντες, ἐπὶ τέλει τῶν ἐχθάσεων ἐθαύμασαν, οὐχ 
μοια δικαίοις διψήσαντες. ' 

16. ᾿Αντὶ δὲ λογισμῶν ἀσυνέτων ἀδικίας αὐτῶν, ἐν 
οἷς πλανηθέντες ἐθρήσχευον ἄλογα ἑρπετὰ χαὶ χνώδαλα 
εὐτελῇ, ἐπἀπί εξ ινας αὐτοῖς πλῆθος ἀλόγων ζώων εἰς 
ἐχδίχησιν, 

17. ἵνα γνῶσιν ὅτι δι᾽ ὧν τις ἁμαρτάνει, διὰ τούτων 
χολάζεται. δι 

ι8. Οὐ γὰρ ἠπόρει ἣ παντοδύναμός σου χεὶρ χαὶ 
χτίσασα τὸν χόσμον ἐξ ἀμόρφου ὕλης, ἐπιπέμψαι αὖ- 
τοῖς πλῆθος ἄοχτων, ἢ θρασεῖς λέοντας, 

19. ἢ νεοχτίστους θυμοῦ πλήρεις θῆρας ἀγνώστους, 
ἤτοι πυρπνόον φυσῶντας ἀσθμα, ἢ βρόμους λιχμωμέ- 
νους χαπνοῦ, ὁ δεινοὺς ἀπ᾽ ὀμμάτων σπινθῆρας ἀστρά- 
πτονταᾶς. 

40ὅ. Ὧν οὐ μόνον ἣ βλάδη ἠδύνατο συνεχτρίψαι 
αὐτοὺς, ἀλλὰ χαὶ ἣ ὄψις ἐκφοδήσασα διολέσαι. 

21. Καὶ χωρὶς δὲ τούτων, ἑνὶ πνεύματι πεσεῖν ἐδύ-- 
ναντο, ὑπὸ τῆς δίχης διωχθέντες, χαὶ λιχμηθέντες ὑπὸ 
πνεύματος δυνάμεώς σου" ἀλλὰ πάντα μέτρῳ καὶ ἀρι- 
θμῷ χαὶ σταθμῷ διέταξας. 

2. Τὸ γὰρ μεγάλως ἰσχύειν πάρεστί σοι πάν- 
τότε, χαὶ χράτει βραχίονός σου τίς ἀντιστήσεται; 

43. Ὅτι ὡς ῥοπὴ ἐκ πλαστίγγων ὅλος ὃ χόσμος 
ἐναντίον σου, χαὶ ὡς ῥανὶς δρόσου ὀρθρινὴ χατελθοῦσα 
ἐπὶ γῆν. 

44. ᾿Ἐλεεῖς δὲ πάντας ὅτι πάντα δύνασαι, χαὶ πα- 
ρορᾷς ἁμαρτήματα ἀνθρώπων εἰς μετάνοιαν. 

36. Ἀγαπᾶς γὰρ τὰ ὄντα πάντα, χαὶ οὐδὲν βδελύσση 
ὧν ἐποίησας, οὐδὲ γὰρ ἂν μισῶν τι χατεσχεύασας, 

46. Πῶς δὲ ἔμεινεν ἄν τι εἰ μὴ σὺ ἠθέλῃσας, ἢ τὸ 
μὴ χληθὲν ὑπὸ σοῦ διετηρήθη; 

27. Φείδη δὲ πάντων, ὅτι σά ἐστι, Δέσποτα φιλό- 
ψυχε. 
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3. δίοίογιηῖ οοπίτα ῃοβίθϑ, οἱ ἀδ ᾿μ] η}}οἷ5 56 γἱηἀἰ σδνυογυηί. 
4. Βἰἰογαηὶ οἵ ἰηνοοδνογυμπί ἴθ, εἱ ἀδία δϑί 11Π58 ὅχυὰ ἀς ᾿ 

Ροῖγα ἀυγίϑδίπηᾶ, οἱ γϑαιυι θ8 5118 ἀθ Ἰαρίἀθ ἀυγο. 

5. ῬΕΓ 4085 δηΐῃι ριΘὨδ8 ρϑδϑ8ὶ βυηΐ ἱπίπιἰοἱ ΠΠ]ογαπὶ, ὦ 
6. μοῦ δ οὐτὴ 118 σχυΐϊδυ8 ἀδογαῖ ὕθὴ6 δοίιῃ οβῖ. 

7. Νδῃῃ ῥγῸ (οη!ό δορί ἰογηὶ Πυιχηΐβ βδηρυΐπα ἱπηπηυπὰο 
ὐγυδ : 

8. ἰῃ γδδγρυ οπ6Π) ργοροθρί! ἀ6 οοοἰἀδηἀΐ8 ραγνυ 5, ἀ6- 
ἀἶδβε ἐρβῖ5 δδυπάδηϊΐδιη Δ4ιιδπὶ ἱηβρογαίε : 

9. οΒίΘῃἀ68 ρ6Γ δἰ {πὶ 4085 ἴυπο ἰαἱξ φυοπιοάο δνογβδγίος 
ῬΌΠΙΥ 8868. 

10. Οὐ οηΐπὶ ἰδηΐδι! βυηΐ, οἱ αυΐάσηη οἂπὶ πιϊϑογίοογάϊδ 
ἀἰβερ! πᾶπὶ δος ρἰπίθβ, βοίθγιπμί φυοιηδαϊηοάππ) οὐπὶ ἱγὰ 
υάϊοαῖ! ἱπηρὶΐ ἰογτηδη 8 ρᾶβϑὶ δἰηϊ. 

11. Ηο8 βἰαυΐάοπι ἰδηηαυᾶπι ρᾶΐογ ΠΏ ΘΠ ργο δϑίϊ, {Π|09 
δ ῖοηι ἰδιηαυδπι γὸχ ἀυΓ}8 ΟΠ ἀΘΠιηδη5 ἱῃίογγορϑϑίϊ. 

12. ΕΔΌΒΘη 68 δυΐο τη οἴ ργϑοβθῃ 68 δ᾽ ΠΝ ΠΠ 6 Γ (ΟΓχυ δ δηίυτ. 
13. Ὀυρ!οχ δηΐπὶ ἰδβάϊι πὶ δοοορὶξ 1108, οἱ σϑηγί 5 οὐ πὶ 

τηοιηογὶἃ ργϑοθγ ΠΟΓ ἢ. 

14. Οὐυπὶ οηἷπὶ δυάίγοηΐ 6 Γ δυ8ἃ ἰογπδηΐα Ὀ6η6 οὐπὴ 11118 
δϑὶ, δοηβογυηί Ποῃιίηυ. 

15. Ουδπηι οηΐπῃ ἰῃ Θχροϑιἰοη6 ο] πὶ ργοοοίαπι τορυάΐανο- 
ταί ἀσγίἀθηί68, ἰῇ ἤπο ουθηίυυτ πγίγαί! βυπΐ, Ὠοη δἰ π} Π 16 Ὑ 
υδ15 5ἰ{ἰ6πί68. 

16. Ῥγο οορ δι οηΐ 8 διυιίΐοπι Ἰη8θηβδ.18 ἰμἰ 8.18. 1110- 
ΤΌ), 4υἷὰ 4] ἀΘ ογγαηΐθβ οἰ Ὀδηΐϊ Γαι 08 Θοροηΐο8 οἱ 

Ὀοϑιϊδ9 βυρογνδουδβ, ἰηγηχἰϑἰδιὶ 1118 τη] ἰ ἀϊηθ ῃγυοτυ ἢ) 
δηϊπ)]} πὶ ἰη Υἱηαϊοίδηη, : 

17. υἱ 5εἰγοῃῖ χυΐδ μοῦ αυ8 ροοοδὶ φυΐβ, ρ6Γ Ὦδοο ἴΟΓ406- 
ἴυν. 

18. ΝοΟὴ Θηΐπὶ ἱμῃροίθηΒ ογἂΐ οπιηὶροϊθἢ8 τδη0.8 ἰυἃ οἱ 
4085 ὀγοανὶῖ οὐδ ἰογγάγυῃ) ὁχ ἰηἰογηηὶ τηδίογίδ, ἱπητη ἰδ Γὰ 

1115 ταυϊ εἰ υἀϊποη υγεογυπη, δυὲ δυάδορβ ἰθοη65, 

19. δυΐ ΠΟΥΪ φΘηθΓ8 ἱγὰ Ὀ]6η88 ἱχηοίδε Ὀοβ 85, δυΐϊ γᾶρο- 

ΓΘ. ἰσηθυπὶ δρίγαπίοβ, δὰΐϊ ῥγοίδγθηϊοβ οἀοτθβ [ππὶὶ, δῖ 
Βουγοη 85 80) οΟυ}}8 501 Π1}1188 δ 668. 

420. Οὐυϑγυπ ποἢ βοΐ υπ) ἰοϑυγα ροίογδί 1105 Θχιοστηΐπαγο, 
866 οἱ δδρθοῖυ8 6 Γ {ΠΏΟΓΘΠὶ ΟὐοἰάΓα. 

21. δ6ἃ οἱ δ'η6 δ 0π0 δρί για ροίογδηϊ οοοίϊ, ρογβθου- 
[ἰοθπὰ ρϑ58ὶ Δ 1050 (οἷο, οἱ ἀϊδρογδὶ ροὺ βρί γίζυπι υἱγίυ ἷδ 
ἴυδ : 86 ομηηίδ Ππηρηϑυγᾶ δὲ ὨυΠΊΘΓΟ οἱ ροηάοτγο ἀἰδροδυ δὶ. 

22. Μιυίύυμ Θηΐπ) ὙΆ]6 γα {0 ΘΌ ΡΟΓγοϑί δαπιρογ, οἱ υἱγίυ 
Βγδ ἢ! [αἱ φυΐ8 γοϑἰ βίοι ὃ 

23. Οὐυοηΐδηῃ ἰδ) υ.8π) πηυϊηθηΐιΠ) δἰδίογο δἷς δϑὲ ἰοΐυ8 

οΥἱβ ἰογγάγιη) δηΐα ἰ6, οἱ ἰδπιαυδι συΐίδ γογὶ8 δη 6] Δ ηἃ 
υδ' ἀδβοοηάϊί ἰπ ἰΟΥΤδη,. 

24, 56ὰ ΠλΙΒοΓοΓ 8 Οπηηΐυ τ Ζυοηΐδηη ΟΠηΐᾶ μοί68, οἱ ἀ8- 
δἰ π}11188 ροοσδῖδ ὨΟΠ  υ} ργορίθγ ΡΟ 6η{ἰΔη}. 

2δ. ὈϊΠΙσὶΘ δηΐη οὐπηία χυὰ δυηΐ, οἵ Ὠ1}}}} οὐΐδὲϊ δου: Πὶ 
4υῶ (δοἰδίί, ἤθαυα οηΐπὶ ΟὐΪο0 ΠΡ Θη8 84} οοΟπδί "586 Ὁ. 

46. ΟὐυοπηοἋο δυίοδῃ ροββοί 8] αυΐὰ ροιτηδθογα ηἰδὶ τὰ το- 
Ἰυΐ8568, δὰϊ αυοά ἃ 6 γοοσδίυπι ΟΠ 6886 ῖ ΘΟΏΒΟΓΥΔΓΟΙΓΡ 

27. Ῥαγοὶβ δυΐοθιῃῃ Οπληθυ8, αυοηίδηῃ ἰυἃ δυηΐ, Ποιμΐῃθ 
, αυὶ δΔηηδ8 δΔηϊΠη85. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18΄. 

1. Τὸ γὰρ ἄφθαρτόν σου πνεῦμά ἐστιν ἐν πᾶσι. 
4. Διὸ τοὺς παραπίπτοντας χατ᾽ ὀλίγον ἐλέγχεις, 

καὶ ἐν οἷς ἁμαρτάνουσιν ὑπομιμνήσχων νουθετεῖς, ἵνα 
ἀπαλλαγέντες τῆς χαχίας πιστεύσωσιν ἐπὶ σὲ, Κύριε. 

8. Καὶ γὰρ τοὺς παλαιοὺς οἰχήτορας τῆς ἁγίας σου 

γῆς μισήσας, 
4. ἐπὶ τῷ ἔχθιστα πράσσειν ἔργα φαρμακειῶν, 

χαὶ τελετὰς ἀνοσίους, 
ὅ. τέχνων τε φονέας ἀνελεήμονας, χαὶ σπλαγχνο- 

φάγων ἀνθρωπίνων σαρχῶν, θοίναν καὶ αἵματος ἐχ μέ-.- 
σου μυσταθείας σου, 

8. χαὶ αὐθέντας γονεῖς ψυχῶν ἀδοηθήτων, ἐθουλήθης 
ἀπολέσαι διὰ χειρῶν πατέρων ἡμῶν. 

1. Ἵνα ἀξίαν ἀποιχίαν δέξηται Θεοῦ παίδων ἣ παρὰ 
σοὶ πασῶν τιμιωτάτη γῇ. 

8. ᾿Αλλὰ χαὶ τούτων ὡς ἀνθρώπων ἐφείσω, ἀπέ- 
στειλάς τε προδρόμους τοῦ στρατοπέδου σου σφῆχας, 
ἵνα αὐτοὺς χαταδραχὺ ἐξολοθρεύσωσιν. 

9. Οὐχ ἀδυνατῶν ἐν παρατάξει ἀσεθεῖς διχαίοις 
ὑποχειρίους δοῦναι, ἢ θηρίοις δεινοῖς, ἢ λόγῳ ἀποτόμῳ 
ὑφ᾽ ἕν ἐκτρίψαι" 

10. χρίνων δὲ καταδραχὺ ἐδίδους τόπον μετανοίας, 
οὐχ ἀγνοῶν ὅτι πονηρὰ ἢ γένεσις αὐτῶν χαὶ ἔμφυτος ἣ 
χαχία αὐτῶν, χαὶ ὅτι οὐ μὴ ἀλλαγῇ ὃ λογισμὸς αὐτῶν 
εἰς τὸν αἰῶνα. 

τι. Σπέρμα γὰρ ἦν χατηραμένον ἀπ’ ἀρχῆς" οὐδὲ 
εὐλαθούμενός τινα, ἐφ᾽ οἷς ἡμάρτανον ἄδειαν ἐδίδους. 

12. Τίς γὰρ ἐρεῖ" ἧι ἐποίησας: ἢ τίς. ἀντιστήσεται 
τῷ χρίματί σου; Τίς δὲ ἐγχαλέσει σοι χατὰ ἐθνῶν ἀπο- 
λωλότων ἃ σὺ ἐποίησας; Ἦ τίς εἰς χατάστασίν σοι 
ἐλεύσεται ἔχδιχος χατὰ ἀδίχων ἀνθρώπων ; 

ι8. Οὔτε γὰρ Θεός ἐστι πλὴν σοῦ, ᾧ μέλει περὶ 
πάντων, ἵνα είξης ὅτι οὐχ ἀδίχως ἔχρινας. 

(4. Οὔτε βασιλεὺς ἢ τύραννος ἀντοφθαλμῆσαι δυνή- 
σεται σοί περὶ ὧν ἀπώλεσας. 

ι6. Δίχαιος δὲ ὧν δικαίως τὰ πάντα διέπεις, αὐτὸν 
τὸν μὴ ὀφείλοντα χολασθῆναι χαταδιχάσαι ἀλλότριον 
ἡγούμενος τῆς σῆς δυνάμεως. 

16. Ἧ γὰρ ἰσχύς σου δικαιόσυνης ἀρχὴ, καὶ τὸ πάν- 
τῶν σε δεσκόζειν, πάντων φείδεσθαι ποιεῖ. 

11. Ἰσχὺν γὰρ ἐνδείχνυσαι ἀπιστούμενος ἐπὶ δυνά- 
μεως τελειότητι, χαὶ ἐν τοῖς εἰδόσι τὸ θράσος ἐξελέγ- 

εις. 
ὸ 18. Σὺ δὲ δεσπόζων ἰσχύος ἐν ἐπιεικείᾳ χρίνεις, χαὶ 
μετὰ πολλῆς φειδοῦς διοιχεῖς ἡμᾶς. Πάρεστι γάρ σοι, 
ὅταν θέλης, τὸ δύνασθαι. 

το. Ἐδίδαξας δέ σου τὸν λαὸν διὰ τῶν τοιούτων 
ἔργων, ὅτι δεῖ τὸν δίκαιον εἶναι φιλάνθρωπον καὶ εὐέλ- 
πιδας ἐποίησας τοὺς νίούς σου, ὅτι ὀίδως ἐπὶ ἅμαρ- 
τήμασι μετάνοιαν. 

0. Εἰ γὰρ ἐχθροὺς παίδων σου χαὶ ὀφειλομένους 
θανάτῳ μετὰ τοσαύτης ἐτιμώρησας προςοχῆς καὶ δεή- 
σεως, δοὺς χρόνους καὶ τόπον δι᾽ ὧν ἀπαλλαγῷσι τῆς 
χαχίας, 

41. μετὰ πόσης ἀχριδείας ἔχρινας τοὺς υἱούς σου, ὧν 
τοῖς πατράσιν ὅρχους χαὶ συνθήχας ἔδωχας ἀγᾳθῶν 
ὑποσχέσεων ; 

25. Ἡμᾶς οὖν παιδεύων τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν ἐν μυ- 

ΣΌΦΙΑ ΣΑΛΩΜΩΝ. Κεφ. 18’. 
ὍΑΡΌΤ ΧΙ. 

1. Ἰησογγιρίυδ ΘΠΪΠῚ δρ ΓΙ [}9 0.8 6681 ἰῃ ΟΠ .18. 
2. Ιᾶθο Πο8 4υἱ ὀχογγαπὶ ραγιίδυ8 ὁοιτίρὶ8, οἰ 46 αυΐδυβ 

Ροοςδηὶ Δαπηοη θη 8 ΔΙ οαυοτὶβ, υἱ ΓΟΠοῖΔ πιϑ} {1 ογοάδηΐ ἰῃ 
ἴα, ὍΟΙΪΠΘ. . 

3. Εἰ ΠΠο5 οηΐηι ΔΗ 005 ἱῃῃ Δ  ΔίΟΓ 8. βαηςίδδ ἰδγγ (υ88 
οὐΐδηβ, 

ά, ᾳυοηῃΐδπι Οὐδὲ 118 Ορογὰ [Δοοδηΐ ΡῸΓ τηραἀϊοδηγίηδ, οἱ 
βδογ Βοία ἰη)ιδία, : 

5. οἱ Π]οπιπὶ βυογαπὶ Ὠδοδίογοϑ δίηθ πηϊβουϊοογάϊα, οἱ 
ΟΠ ΘΘΙΟΓΌ) ΥἱΘΟΘΓΊΠῚ ΠΟ ΠΔΉΔΓΙ:Πλ ΟΔΓΏΪ 01), οοηγΥ νυ οἱ 

ΒΔΉΡΟΪΩ 5 ἃ Πη 6] 0 5ΔΟΓΔΠΊΘηΐΟ 800, 
6. οἱ δυσίογοϑβ σα 5 ρᾶγοπῖθδ δηϊηδιπιηι ἰηδυχὶ ἰΔίδγυ π), 

το  υἱδι! ρογάσγο ΡῈΓ ΠδΔη118 ρΑΓΘηΪ.Π) ΠΟΘ ΓΟΓΌΠ. 
7. σ᾽ ἀΐρπδηη ρογαρτ  παίἰοηθπὶ ρογοίραγοῖ ρυθγογυσῃ οὶ 
υῷ ἰδ] οπηηΐ πὶ ὀδιίοῦ δβὶ ἰθγγᾶ. 

8. 580 οἱ ἰδ ἰαῃησυδηπι Ποπιϊηίδυ8 ραρογοίβϑις, οἱ μι! βἰ5ιὶ 
Δη(Θ ΘΒ Γ6 8 Θχογοϊ 5 αἱ γοϑρᾶβ, υἱ {1108 ρδυϊδιϊπὶ ὀχίογ- 
τηϊηδγοηί. 

9. Νοη ΄υΐδ ἱπηροίδῃβ 6γὰἃβ ἰη 6110 βυ)οογθ ἱπιρίος ͵υ- 
8.18, δὺυὶ Ὀ6 5.118 886 08, διιΐ υθῦθο ἀῦτΟ 5ἰπλ8} ὀχίογηίηδγο : 

10. 8οα ρᾶγίϊθυ8 [υἀΐοδηβ ἀδΡ85 Ἰοοιπὶ μιβηἰ θα, πο 
ἱξηογδὴβ υοπίδπι ἰμΐψυ8 οϑῖ ἡδί]ο ΘΟγΌ πὶ οἱ πδίυγα! ἰβ Ὠγ8- 
᾿1|4 ᾿ρβογαμι, δὲ φυοηΐδηιμ ἢοὴ τιυΐδθέϊιν οοφιδιὶο Ποταπι 
ἰη ρογροίυυῃι. 

11. δρηιθη δηἷπλ ογαϊ τη οἀϊοίιπι δ ἱπὶ [0 : 60 Εἰ πη 6 8 
ΔΙΙΖυθπι, γϑηΐδπὶ ἀδ 088 ροοοδίδ {Πογατ. 

12. Ουἱἷδ οηΐπὶ ἀϊοοὶ : Οὐϊὰ (δεἰδι1" διυΐ ᾳυΐ8 δἰΔ}  οοπίγα 
Ἰυά!οίυτα ἴαυπι } Ουἱβ δυΐοπ) ἱπιρυϊδοὶί Εἰ] οἱ ρογίθγιηΐ πᾶ- 
[ἰοηθ8 {υ88 {τ ἴδοὶδι! Ὁ Αὐἱ 4υ}8 δὰ δἰδηάυη) ΟΟηίΓᾶ [6 γ6- 
ηἰοὶ νἱηάόχ ῥγὸ ἱπίᾳφυΐβ Ποπιϊηΐθυ5) 

13. ΝΟ 6η]πὶ οδὲ δἰ ἤθὺ8 φυδιῃ ἴθ, ουἱουγδ οβὶ ἀ6 
οπληΐθυ8, υἱ οδἰομάδ8 αιοηίδη) ὨΟη ἰηυδίο ιαϊοδει!. 

14. ΝΟ4υδ ΓῸΧ ὨΡΗῸΠ6 ΕΥ̓ΓΔΠΠῺΒ ἰῃ οοηβρθοία ἴθο ροϊεοτήϊ 
ἰηχυΐγογα ἀδ ἢϊ8 4005 ρογα  ἀἰϑίϊ. 

15. Ουπὶ δυΐδπ) δἰ5 ᾿υ8ῖι.5 [516 ογηηΐα ἀΐθροπὶβ, ἰρβαμη 
υΐ ποη ἀομαϊ ρυηίὶτγὶ οὐηἀδηχηδγο οχίογυπι ΣΧ 51]Π28Πη8 ἃ (08 
Υἱγίυϊρ. 

16. Υἱγίι8 οηἰπλ ἴυᾶ ͵0.511{188 ἰπ! ἰπὶ 68ὲ, οἱ ἢοο ἰρϑῦπι 
αυοά οπηηΐυπι ἀοιΐηι!5 68, ΟΠηΐθι18 ἴ6 ράτοδσγα ἰδοίΐ. 

17. Ὑἰγζυΐδιι δηἰπ οβίθηΐβ ἴθ] οὑπὶ ἤθη ΟΥΘ ΘΓ ἰῃ υἱἰγίαί6 
6886 οοηρπιηηδίι8, οἱ ἰῃ ̓ ἷβ φαΐ βοϊυηΐ δυάδοίδη) ἰγδάυςἶ8. 

18. Τὰ διυΐδπι ἀοτηϊηδῖογ υἱγίυ 18 οὐπὶ ἰγδηχυ ἢ ἰδῖ6 16 ΐ- 
688, οἱ Οὔ Ἰηϑρηᾶ ΓΟΥΘΥΘη 8 ἀἰΒροΠΐΒ Π08. δυθαϑὶ οηίπι 11}, 

οὐπι γ ΟΣ 5, ΡΟ556. 

19. Ὀοσυ δι! δι ίθπη ρορα!αμ [απ ρ6Γ (Δ]]Δ Ορογᾶ, φαοηΐδιη 
ορογίοϊ ᾿ιιϑἴυπ) 6586 ΠΠΊΔΠι1π : οἱ δΟηδὲ βροὶ (ϑοϊδιὶ ἢ] 08 
ἰυ08, φυοηΐδῃι ἀδ8 ἰπ ροοῦδί!β ρω ηἰ οηκίδη). 

420. 5] δηΐῃ}) ἰηϊ πη 08 βογυόσυῖι ἰπογυπ οἱ ἀδ 05 τηονῦίὶ 
εὐπὶ ἰΔηΐδ οΥυς 458} δίῃ 0 η6 οἱ ραγοϊπηοηϊδ, ἀδη8 ἰθρογὰ 
οἱ ἸΟΟυ ΠΏ ΡΘΓ 4υδ ροϑδοηΐ πηυ(δγὶ ἃ 14} {{18, 

21. οὐ αᾳιδηΐᾷ αἰ σοηξία ᾿υἀςαδβέϊ ἢ]108 ἰυ05., φυοταπὶ 

ῬδΓΘΏΓθι15 ᾿υΓαιηδηΐδ οἱ ΘΟΠΥΘΠΙΟΠ65 ἀρα ἶβὲῖ ὈΟΠΔΙΏΠΙ ρΓῸ- 
πη 5ϑἰοηυ ΠῚ ἢ 

42. Οὐυπὶ ἜΓΩῸ ποὶ8 ἀ65 ἀἰδοίρ! πᾶπὶ ἰῃ 008 ΒΟΒίγοδ 



ΦΑΡΙΕΝΤΙΑ ΘΑΠΟΜΟΝΙ5. ακρ. ΧΗ]. 
ριότητι μαστιγοῖς, ἵνα σου τὴν ἀγαθότητα μεριμνῶμεν 
κρίνοντες, Ἐβνο εν δὲ προςδοχῶμεν ἔλεος. 

3. Ὅθεν καὶ τοὺς ἐν ἀφροσύνῃ ζωῆς βιώσαντας 
ἀδίχους, διὰ τῶν ἰδίων ἐδασάνισας βδελυγμάτων. 

44. Καὶ γὰρ τῶν πλάνης ὁδῶν μαχρότερον ἐπλανή- 
θησαν, θεοὺς ὑπολαμόάνοντες τὰ χαὶ ἐν ζώοις τῶν ἐχ- 
θρῶν ἄτιμα, νηπίων δίκην ἀφρόνων ψευσθέντες. 

6. Διὰ τοῦτο ὡς παισὶν ἀλογίστοις τὴν χρίσιν εἷς 
ἐμπαιγμὸν ἔπεμψας. 

26. Οἱ δὲ παιγνίοις ἐπιτιμήσεως μὴ νουθετηθέντες 
ἀξίαν Θεοῦ χρίσιν πειράσουσιν. 

“1. Ἐφ᾽ οἷς γὰρ αὐτοὶ πάσχοντες ἠγανάχτουν, ἐπὶ 
τούτοις οὺς ἐδόχουν θεοὺς, ἐν αὐτοῖς κολαζόμενοι ἰδόντες 
ὃν πάλαι ἠρνοῦντο εἰδέναι, Θεὸν ἐπέγνωσαν ἀληθῆ" 
διὸ καὶ τὸ τέρμα τῆς χαταδίχης ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐπῆλθεν. ᾿ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ [Γ΄- 

:. Μάταιοι μὲν γὰρ πάντες ἄνθρωποι φύσει, οἷς πα- 
ἣν Θεοῦ ἀγνωσία, χαὶ ἐκ τῶν ὁρωμένων ἀγαθῶν οὐχ 

υσαν εἰδέναι τὸν ὄντα, οὔτε τοῖς ἔργοις προσχόντες 
ἐπέγνωσαν τὸν τεχνίτην᾽ ᾿ 

4. ἀλλ᾽ ἢ πῦρ, ἢ πνεῦμα, ἢ ταχινὸν ἀέρα, ἢ χύχλον 
ἄστρων, ἢ ίαιον ὕδωρ, ἢ φωστῆρας οὐρανοῦ, πρυτάνεις 

χόσμου θεοὺς ἐνόμισαν. 
8. Ὧν εἰ μὲν τῇ καλλονῇ τερπόμενοι, θεοὺς ὅπε- 

λάμθανον, γνώτωσαν πόσῳ τούτων ὃ Δεσπότης ἐστὶ 
βελτίων" ὃ γὰρ τοῦ κάλλους γενεσιάρχης ἔχτισεν αὐτά, 

«. Εἰ δὲ δύναμιν καὶ ἐνέργειαν ἐχπλαγέντες, νοησά- 
τῶσαν ἀπ᾽ αὐτῶν πόσῳ δ χατασχευάσας αὐτὰ δυνατώ- 

τερός ἐστι" 
6. ἐχ γὰρ μεγέθους καλλονῆς χτισμάτων ἀναλόγως 

ὃ γενεσιουργὸς αὐτῶν θεωρεῖται. 
6. Ἀλλ᾽ ὅμως ἐπὶ τούτοις ἔστι μέμψις ὀλίγη, καὶ γὰρ 

αὐτοὶ τάχα πλανῶνται Θεὸν ζητοῦντες καὶ θέλοντες εὗ-- 
ρεῖν. μὴ , 

7. Ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ ἀναστρεφόμενοι διερευ- 

γῶσιν, ὀρ υεΣ ἀαθα Ια ὄψει, ὅτι ἐρο ς ἐν βλεπόμενα! 
8. Πάλιν δὲ οὐδ᾽ αὐτοὶ συγγνωστοί. 
9. Εἰ γὰρ τοσοῦτον ἴσχυσαν εἰδέναι, ἵνα δύνωνται στο- 

χάσασθαι τὸν αἰῶνα, τὸν τούτων δεσπότην πῶς τάχιον 

οὐχ. εὗρον: 
1θ. Ταλαίπωροι δὲ χαὶ ἐν νεχροῖς αἵ ἐλπίδες αὐτῶν, 

οἵτινες ἐκάλεσαν θεοὺς ἔργα χειρῶν τ ψλυ τοι χρυσὸν 
χαὶ ἄργυρον, τέχνης ἐμμελέτημα, καὶ ἀπεικάσματα 
ζώων, ἢ λίθον ἄχρηστον, χειρὸς ἔργον ἀρχαίας. 

π. Εἰ δὲ χαί τις ὑλοτόμος τέκτων εὐχίνητον φυτὸν 
ἐχπρίσας, περιέξυσεν εὐμαθῶς πάντα τὸν φλοιὸν αὐτοῦ, 
χαὶ τεχνησάμενος εὐπρεπῶς χατεσχεύασεν χρήδιμον 

σχεῦος εἰς ὑπηρεσίαν ζωῆς, 

12. τὰ δὲ ἀποδλήματα τῆς ἐργασίας εἰς ἑτοιμασίαν 
τροφῆς ἀναλώσας ἐνεπλήσθη, 

18. τὸ δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπόδλημα εἰς οὐδὲν εὔχρηστον, 

ξύλον σχολιὸν καὶ ὄζοις συμπεφυχὸς, λαδὼν ἔγλυψεν ἐν 

ἐπιμελείᾳ ἀργίας αὐτοῦ, καὶ ἸΒδοι συνέσεως ἐτύ-- 
πῶωσεν αὐτὸ, ἀπείκασεν αὐτὸ εἰχόνι ἀνθρώπου, 

14. ἣ ζώῳ τινὶ εὐτελεῖ ὡμοίωσεν αὐτὸ, καταχρίσας 

αλτῳ καὶ φύχει ἐρυθήνας χρόαν αὐτοῦ, καὶ πᾶσαν χη- 
λίδα τὴν ἐν αὐτῷ καταχρίσας, 

16. χαὶ ποιήσας αὐτῷ αὐτοῦ ἄξιον οἴκημα, ἐν τοίχῳ 

ἔθηκεν αὐτὸ, ἀσφαλισάμενος σιδήρῳ" 
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του ἰρ! οὐἴοῦ Πρ6 188. υἱ Βοηϊίδίδπι ἰσδη) οορὶ δηηυ8 )υ ΐ- 
οδηΐο8, οἷ οὔπὶ ἀθ 0} 18 ἡ οΔ (ΕΓ ΘρΟΓΘΠ..8 Πι βου οογ ἰδ. 

43. ὕπάδ οἱ 1}115 χυΐ ἰῃ Υἱἕδ ἰῃϑοηϑϑίο οἱ 1η]υ816 Υἱχογυηῖ, 
ΡαῚ ργοργίδε ἃδοιηϊπδίϊοηθϑ ἀθαϊβιὶϊ ἰογηθηίΐδ. 

24. Εἰοηὶπὶ ἃ ἱρϑ8 δγγογί8 Υἱἱβ Ἰοηρίυ8 ογτανεγιηΐ, 
ἄἀθοβ οχἰ βἰἰπδηΐθο ἰδ. 4118 οἰἰδπ ἰῃ Δη} 4} .5 ἰπὶ Πηΐο0- 
ἡκαν δυηΐ δ ρογύδουδ, ᾿ηἰδη[ πη ἰῃΒΘὨΒδίοΓ ἢ ΠΟΓῸ (6- 
οοριίὶ!. . 

25. ῬΙΟΡΙΟΓ Ποὺ ἰδιηαύυδπι ρυ 67 }5 ἰηδοηϑδ[15 ῥυαϊοἰυ ΠῈ 
ἰῃ ἀογίϑυηι ἀδαϊβι. 

426. Ουἱ δυΐοηι Ἰυ  ὈΓ115 ἱπογοραιϊοἢΐ8 0 βυηϊ οογΓοοίὶ 
ἀϊσηιπὶ Π οὶ Ἰυάϊοϊυπι οχρογίυτί βυηϊ. 
27. 1ὰ ἷ8 δηΐπλ ἴῃ αυΐδυβ ρα[!οηἴ85 ἱπάϊπδδαηίαγ, ἴῃ 

[8 4008 ρυϊαθαηΐϊ ἀθο8, ἰῇ ᾿ρ8]8 ουπὶ οχίθγιηηδγοηίυγ 
γί ἀφηίο65 ἐπ πὶ 4αδπὶ Οἰΐπ Ὠορδ δηϊ 86 ΠΟ856, ΤΟ Γὰπ ουτὰ 
ἀϑπονογυηΐ : ργορίοῦ αυοὰ οἱ βηϊβ οομἀθηηπαίίοηΐβ Ὑϑηὶὶ 
ΒΌΡΟΓ [Π|08. 

ΟΑΡῸῚΤ ΧΙΗΪ. 

1. Ὑδηΐ δηΐπὶ ΟἸΏΠΟβ ΠΟΠΊΪη68 Ὠδίυγα, συΐθυβ δα ογαὶ οἱ 
ἱφμογαῖίο, οἵ οχ ἢἷ8 φυδ υἱάθηΐυγ ΒΟηἷ8. πο ροϊπογυπϊ ἰη- 
16] ]ἶρογα θυ αυΐ οϑ[, Πραθθ Ορογθυ8 δἰίομἀθηΐ88 ΔΡΏΟΥΘ- 
πιηὶ 4υΐβ 6856 δυο ἢ 

2, δ6ἃ δυῖ ἰσξηοπ), δυΐ δρίγἰἰυπι, δαὶ οἰϊδίυμη δογθῖι, δὺϊ 
συγ 5.6]]ἀγιιην, διιὲ ηἰπηΐδπι δαύδῃι, διιῖ Ἰυμϊπδγίδ οὶ, 
γδοίοζοϑ οὐ ἱβ ἰθΥΤΑΓΌ ἢ ἀθ05 ρυϊδγνογυηί. 

3. Οὐοτῦπ) 8 βροοίθ ἀεϊοοίδίί, ἀ605 ρυϊαγεγυηΐ, βαδηί 
χυδηίΐο [ν}9 Ὠοπιίηυι8 5ἱῖ βρϑοϊοβίογ : βρϑοίοὶ δηΐῃὶ ρυίμηυϑ 
βοπογαῖογ δὰ σοῃβί υἱῖ. 

ά. Ααϊ εἰ Υἱγϊαΐθηι οἱ ὀρογδιοηθπι τηΐγαῖϊ δυηΐ, ἱη16}}}- 
Εδηῖΐ δὺ ἰρβϑἷ8 φυδηῖο φυὶ δθο οοηδί υἱί (γον οδἱ 1118 : 

5. τοδρηϊπάΐπο δηΐπὶ βροοΐοὶ ογθαιΌΓΑΓΙπι ρ6Γ Ῥγορογίϊο- 
ΘΙ ροίοϑι Πογθτα ογοδίογ Υἱά τί. 

ἃ. δοὰ ἰδηηθὴ ἰῃ ἢίβ παΐποῦ οϑὲ χφυδγοῖδ, οἱ ᾿ΐ ϑηΐηι ἴογ- 
(8586 οἰτδηὶ Ὀδπι αυθογθηίθβ οἵ γο]θηΐ68 ἱπυβηῖγα. 

7. Ἑϊοηΐπι αὐτὰ ἰῃ ορογίδυϑ {ΠΠῚΠ|8 οοηγεγβοηίυν ἱπαυϊττιν, 
οἵ ρεγβυδάφηϊυγ ἀβρθοῖα, φυοηίδῃ Βοπᾶ βυηΐ υδὲ Υἱἀεηίαν. 

8. Ἰίδγυπι δυίοῃι ἢθ0 ἢἰ8 ἀεὶ ἰσηοβοὶ. ᾿ 

9. δὲ οηἰπι ἰδηΐαπι ροϊπογυηΐ βοῖγο, υἱ ροβδθηΐ ΦβΕ ΠᾶΓ6 
βδρουϊ πη, φυοιηοὰο Βογαπι ἀοιαΐπυπ) ποι (ΔΟ]] 118 ᾿Π  ῃ6- 

τυηΐ 

10. Τη[ο]οο8. δυίδηλ βυπί οἱ ἱπίογ τηογίυο8 8ρ68 ΠΠ]ογυπι, 
Ζυΐ Δρρεὶυθγυμὶ ἀθο8 Ορθγᾶ τιδηπυπὶ ΠΟΠΙΪΏΠΠ), ΔΌΓΙΙΠΙ 
οἱ διροηίυπι, δγίΐ8 ἱηνεηίοηθπι, οἱ δἰ Πα} [6 8 Δηϊπηᾶ- 
Ἰίαμι, δυΐ Ἰαρίάοπι ἰηυ{1|6Ππι, Ορυ5 πιδηι8 Δ 1402. 

11. Αὐὔἱ εἰ χυΐβ ᾿ἰρηατία5 ΡῈ. Ἰίρηυπι ὈΘὴΘ ΤΟ 116 56’ 

οὐοεῖς, οἱ Πυ]ὰ8 ἀοοίο ογαάδὶ οογίΐοοπι οηηθηι, οἱ ἃγίο υ8118 

ἄδοογο (δυγίοοϊ νδ8 {116 δὰ υϊηἰ βίου πη Υἱἱδβ, 

12. το φυΐα8 δα ΐοπι Ορογβ διὰ ργθργδι θη) 68088 ͵Π81}- 

ΤΏΘΠ8 58 [Ἰδ[0.8 5[ἴ, | 

13. το! }αασπη δυΐοηι Βογαπι φυοὰ δὰ πυ}]ὺπὶ ἰΔοῖ! ἀδυηι, 

Ἰκπισθλ ουγγυπι οἱ γεγίιοῖδι8 ρίθμυπι, βυμπθηβ δου]ρδὶ 

ἀϊσοηίοῦ ρὸσ οἰΐαπι βαυμα, οἴ ρδὲγ δο θη 8Π) δι ἰ8 ἤφυγοι 

ἡ]υὰ,, δϑϑἰπη]εὶ {Π]υἀ ἱπηασίπὶ Ποιηΐηΐ8, 

14. δυῖ αἰϊουἱ νἱϊ δηϊηλδ!ὶ ἡ ἃ οοπιρδγοῖ, Ροσ ηἰθη8 γὰ- 

θποα οἷ τυδίουηάσυπι (ΔοίοηΒ ἔμο0 ΟΟἸογθαι {Π1118,, Οἱ ΟἸΏΠΘΙΣ 

Ιηδου ]8η) 4086 ἰῃ [10 68. ΡοΡ π]6ἢ8, 

15. οἱ [Δοίοπ8 οἱ ἀΐξῃαπι Δ Δ[0Π6}, ἰῃ ρδείθίθ ροδί 

ἱ1υἃ, ΘΟΩΠΓΠΙΔΠΑ (ΟΓΤῸ : 
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16. ἵνα μὲν οὖν μὴ χαταπέσῃ προενόησεν αὐτοῦ, εἰ- 
δὼς ὅτι ἀδυνατεῖ ἑαυτῷ βοηθῆσαι, καὶ γάρ ἐστι εἰχὼν 
χαὶ χρείαν ἔχει βοηθείας. 

17. Περὶ δὲ δ φέθαν χαὶ Ων ἐἴϑε δὴ θθσι 
προςευχόμενος, οὐχ αἰσχύνεται τῷ ἀψύχῳ προςλαλῶν. 
τ Κὰ περὶ μὲν εὐπίας εὐ βαλὰ ἐπιχαλεῖται, 

περὶ δὲ ζωῆς τὸν νεχρὸν ἀξιοῖ, περὶ δὲ ἐπιχουρίας τὸν 
ἀπειρότατον ἱκετεύει" ᾿ 

ι9. περὶ δὲ ὁδοιπορίας, τὸ μηδὲ βάσει χρῆσθαι δυ-- 
νάμενον, περὶ δὲ πορισμοῦ χαὶ ἐργασίας χαὶ χειρῶν 
ἐπιτυχίας ἀδρανέστατον ταῖς χερσὶν εὐδράνειαν 

αἰτεῖται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ΙΔ'. 

τ. Πλοῦν τις πάλιν στελλόμενος, χαὶ ἄγρια μέλλων 
διοδεύειν χύματα, τοῦ φέροντος αὐτὸν πλοίου σαθρότερον 
ξύλον ἐπιόοᾶται. 

4. Ἐχεῖνο μὲν γὰρ ὄρεξις πορισμῶν ἐπενόησε, τεχνί- 
τῆς δὲ σοφία χατεσχεύασεν. 

8. Ἢ δὲ σὴ, πάτερ, διαχυδερνᾷ πρόνοια, ὅτι ἔδω-- 
χας χαὶ ἐν θαλάσσῃ ὁδὸν χαὶ ἐν χύμασι τρίδον ἀσφαλῆ, 

4. δεικνὺς ὅτι δύνασαι ἐχ παντὸς σώζειν, ἵνα χἂν 
ἄνευ τέχνης τις ἐπιθῇ. 

5. Θέλεις δὲ μὴ ἀργὰ εἶναι τὰ τῆς σοφίας σου ἔργα" 
διὰ τοῦτο χαὶ ἐλαχίστῳ ξύλῳ πιστεύουσιν ἄνθρωποι 
ψυχὰς, καὶ διελθόντες χλύδωνα σχεδία διεσώθησαν. 

6. Καὶ ἀρχῆς γὰρ ἀπολλυμένων ὑπερηφάνων γιγάν- 
των, ἢ ἐλπὶς τοῦ χόσμου ἐπὶ σχεδίας καταφυγοῦσα 
ἀπέλιπεν αἰῶνι σπέρμα γενέσεως τῇ σῇ χυδερνηθεῖσα 
“χειρί. 
᾿ ᾿ Εὐλόγηται γὰρ ξύλον δι᾽ οὗ γίνεται δικαιοσύνη. 

8. Τὸ χειροποίητον δὲ ἐπικατάρατον αὐτὸ χαὶ ὃ 
ποιήσας αὐτὸ, ὅτι ὁ μὲν εἰργάζετο, τὸ δὲ φθαρτὸν θεὸς 
ὠνομάσθη. 

9. Ἐν ἴσῳ γὰρ μισητὰ Θεῷ καὶ ὁ ἀσεδῶν καὶ ἣ ἀσέ- 
ὄεια αὐτοῦ. 

10. Καὶ γὰρ τὸ πραχθὲν σὺν τῷ δράσαντι χολασθή- 
σεται. 

τ. Διὰ τοῦτο καὶ ἐν εἰδώλοις ἐθνῶν ἐπισχοπὴ ἔσται, 
ὅτι ἐν χτίσματι Θεοῦ εἰς βδέλυγμα ἐγενήθησαν χαὶ εἰς 
σκάνδαλα ψυχαῖς ἀνθρώπων χαὶ εἰς παγίδα ποσὶν ἀφρό- 
νων. 

ι2. Ἀρχὴ γὰρ πορνείας ἐπίνοια εἰδώλων, εὕρεσις δὲ 
αὐτῶν φθορὰ ζωῆς. 

138. Οὔτε γὰρ ἣν ἀπ᾽ ἀρχῆς, οὔτε εἰς τὸν αἰῶνα 
ἔσται. 

14. Κενοδοξία γὰρ ἀνθρώπων εἰςῆλθεν εἰς χόσμον, 
χαὶ διὰ τοῦτο σύντομον αὐτῶν τέλος ἐπενοήθη. 

16. Ἀώρῳ γὰρ πένθει τρυχόμενος πατὴρ τοῦ ταχέως 
ἀφαιρεθέντος τέχνου εἰχόνα ποιήσας, τὸν τότε νεχρὸν 
ἄνθρωπον, νῦν ὡς θεὸν ἐτίμησε, χαὶ παρέδωχε τοῖς 
ὑποχειρίοις μυστήρια καὶ τελετάς. 

16. Εἶτα ἐν χρόνῳ χρατυνθὲν τὸ ἀσεδὲς ἔθος ὡς νόμος 
ὲ υλάχθη, χαὶ τυράννων ἐπιταγαῖς ἐθρησχεύετο τὰ 

υπτα. 
17. Οὖὺς ἐν ὄψει μὴ δυνάμενοι τιμᾶν ἄνθρωποι, διὰ 

το μαχρὰν οἰχεῖν, τὴν πόῤῥωθεν ὄψιν ἀνατυπωσάμενοι, 
ἐμφανῇ εἰχόνα τοῦ τιμωμένου βασιλέως ἐποίησαν, ἵνα 
ἐλ ἀπόντα ὡς παρόντα χολαχεύωσιν διὰ τῆς σπουδῆς. 

ΣΟΦΙΑ ΣΑΛΩΝΩΝ. Κεφ. 1Δ΄. 

16. 6 ἔογία οδάδί Ῥγοδροχὶί 111}, 8616 η5 αυοπίδπι πο: 
Ροίοδβι δά) γαγο 56, ἱπιδρο Θηὶπιὶ ἐδἰ οἱ ορὺβ οδὶ {ΠῚ δαϊαῖο- 
τυ. 

17. Εἰ ἀδ δυθϑίδηι, οἱ ἀδ ἡυρ{}15 6118 οἱ 611185 νοΐϊαῃ 
(Δοΐϊδῃϑ., πο ΘΓ οϑοὶί Ἰοχυὶ οὔπι ἱ||0 αὶ 5'Π6 δηΐπιδ 65. 

18. Εἴ ργοὸ 8δηϊδίο χυϊάθηῃ ἰηθγπλυπὶ ἀδργοοδίιγ, οἱ ρΓῸ 
γἱΐίδ πηογίυυμη τοραῖ, οἱ ἴῃ δἀϊυϊογίυγῃ ἰηυ θη} ἰηνοςδῖ : 

19. οἱ ΡΓῸ ἰἰπογα, διπλ αυΐ Δπι θυ Ϊ γα πο ροϊδβί, οἱ ἀδ 

δοχυϊγοηάο οἱ ἀθ ορογᾶπάο οἱ πιᾶηυῦπὶ ϑιιοοθβϑὺ ροῖϊ δἷν 
60 4υἱ 68 ἱπηροϊοη ἰ85ὶπ)ὺ5 Πδηΐ 08 ροϊοηίίδηη. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙΝ. 

1. Τίογιπι 8118 πδυϊσαγ οορ ίδη8, οἱ βῸῚ ἔδγοβ Πυσίαβ 
ἰἴ6γΓ ἴδοθγα ἱποὶρίθηβ, πδυ βίο ρογίδηϊθ 86 γδρὶ 8 ̓ ἰρπυπὶ 
ἰηγοοδῖ. 

2. ΠΙυὰ οηἰ ουρίἀἰᾶ85 δοαυϊγοηὰὶ ὀχοοσί (αν, οἱ ατιὶ- 
ἴδχ βαρ θη (δῦ οδυϊ. 

3. Τυδ δυίΐοηι, ρδίοσ, συθογηδί ργονυϊἀθης8, συσηΐδπ ἀδαϊ- 
811 οἱ ἴῃ πιϑγὶ Υἱδπι οἵ ἱῃίος Πυσίῃβ βοιηίδηη τη 55 δια, 

ή, οβἰδηάδηῃβ υοηΐδπη ροίθη8 68 δΧχ ΟΠηἶ8 ΒΔΠΑΓΟ, 
οἰϊαπλδὶ βίπο ἃγία 8} 1Χυ}8 δάἀδθδί [ᾶγθ. 

ὃ. Υἱδβ διιΐθῃι ποῦ 6886 Οἰοδᾶ 880,6} }85 [125 Ορογᾶ : ὕτὸ- 
Ῥίον ἤοο οἰΐδιη οχίχυο ᾿ΐμπο ογοάυηϊ ΠΟΠ 68 δηϊπ)α8, οἱ 
ἰγδηϑδϑυηΐδβ ΠηᾶΓΘ Ρ6Γ γάϊΐο ᾿ἰογδῖὶ βιυηῖ. 

6. Ναπι οἱ Δ} ἰηἰ το οσυπὴ ρογίγοηὶ ϑυ ρου σἰραπίοβ, δρθ5 
ογθὶβ ἰθταγιπ) δὰ γδίϑῃλ ΘΟ ρίΘΠ8 Γοηγΐϑὶ ̓  8850 :}}0 56 Π.6Ὼ 
ὨΔΕν [18 πηδηυ ἴθ συθογηδίδ. 

7. Βοηράϊοΐυτη 681 οηΐη ᾿ἰσηυπι ΡμοῚ φυοὰ ἢϊ ̓ 5{1{18. 
8. Ῥοῦ πηδῆυδ δυΐοπι αυοὰ ἢὲ πιδΙϑαϊοίυπι 681 ἰρβυπὶ οἱ 

αυὶ (δαὶ! ΠΠυἀ, φυοπίδηι 116 φυϊάθηι ορογδαίυβ αὶ, Πυ ἃ δυΐδιι 
Οὔ) 6586] γαρίϊα ἀθι8 οοσποπμηδίιηλ 65. 

9. δἰι ἴογ οηΐα οἀϊο δυηΐ [60 οἵ ἱπηρίυ8 οἱ ἱπηρὶοἰδΔ8 6}88. 

10. Εἰοηΐπι χφυοὰ ἰδοίυπι 681 οὐπὶ ἰ|10 χαὶ ἐφοὐξ ἰοττηθηΐδ 
ρϑίοίυν. 

11. Ῥγορίογ μοῦ οἱ ἴῃ ἰά0119 δ ΠΟηυτ οΥ Γοβροοΐαβ, 4υ0- 
πἶδηλ ἰῃ ογοδίυγα οὶ ἰἱῃ δου δ οηθ ἰδοΐδ βυπὶ οἱ ἴῃ 
βοδηλ]ἃ δηϊπηδθυ8 ἰιοπηϊηυπι οἱ ἰῃ πιυδοὶρυϊαιη ροάϊ θυ8 ἰπδ5,- 
Ρἰοηίυμ,. 

12. 1ηἰτυπ οηΐτ (οτηϊοδίἑοΠἱΒ οί ὀχχυ ϑι(ἰο ἰἀοίογυμῃι, οἱ 
δαϊηγνοηζίο {ΠἸογυμ οογγυρίίο υἱΐε οδϑί. 

12. ΝΟ δηΐπὶ ογδηΐ δὺ ἰμ ἶἰ0, δ αι6 ογυηΐ ἴῃ ρογροίυΠ). 

4. δυροτγνδουᾷ οηΐπι δηιθ  ἰοηα Ὠοπιίηυπι ἱπίγατογαῃΐ ἴῃ 

ΟΥ̓ΡΘΙῺ ἴογγάγυμι, οἱ ἰάθο Ὀτγανυὶβ ΠἸογιπὶ Πηἰ8 οϑί ἀο  θ γαῖα. 

15. ΑΟΟΓΡῸ οηΐπὶ Ἰυοΐυ ἀοίοῃ8 ρϑίος οἰΐο γαρῖὶ 4}}} (δοὶϊ 
ἱπιαρίηοηι, οἱ πηογίυσαπι ἴαης Ποπιϊηοη), υης ἰδηι]υδη ἀου πὴ 

οὐἰυϊϊ, οἱ οομϑίϊυ!! 500 118 5δογὰ οἱ βδογιβοὶδ. 

16. Ποίηάα ἰηϊεγνοηϊθηία ἰοροΟΓα ἰῃ γί ΘΒ 68 ἰπιρὶδ 00η- 
βου 40 ἰΔιηυάᾶπι ἰθχ ουϑίοα (δ 6δῖ. οἱ (Ὑγδηπογυτα ἱΠΊρΟ ΓΟ 
οΟἰο δηΐου ἤρηγρηίβ. 

17. Οὐοβ ἰῃ ρϑϊδπὶ οἰΠ ΠΟΠλΙΠ68 ὨΟΠΟΓΆΓΘ ΠΟ ροββϑῆΐ, 
Ργορίογ ἢος φυοὰ Ἰοηβε Παρίϊάγθηΐ, ὁ Ἰοπρίπαυο ἵδοίοπι ἤρα- 
Γδηΐδβ, δυὐλάρηΐθηι ᾿πηᾶρίποπὶ ΓΟ 8 Ζυ6 ἢ) ΒΟΠΟΓΑΓΟ τ ]θΔηὶ 
[ἐοογυηΐ, υἱ {|| χαΐ δρογαὶ ἰδιηχυᾶπι ργοβοηῖ δάυϊαγοηυγ 
ΡΟ ἰϑῃο 8011 010 ἀ] πη}. 
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15. Εἰς ἐπίτασιν δὲ θρησχείας καὶ τοὺς ἀγνοοῦντας ἣ 
τοῦ τελνίτου προετρέψατο φιλοτιμία. 

ι9. Ὁ μὲν γὰρ τάχα τῷ χρατοῦντι βουλόμενος ἀρέ- 
σαι, ἐξεδιάσατο τῇ μὰ τὴν ὁμοιότητα ἐπὶ τὸ χαλ- 
λιον. 

40. Τὸ δὲ πλῆθος ἐφελχόμενον διὰ τὸ εὔχαρι τῆς 
ἐργασίας, τὸν πρὸ ὀλίγου τιμηθέντα ἄνθρωπον νῦν σέ-- 
ασμα ἐλογίσαντο. ᾿ 

21. Καὶ τοῦτο ἐγένετο τῷ βίῳ εἷς ἔνεδρον, ὅτι ἢ 
συμφορᾷ ἣ τυραννίδι δουλεύσαντες ἄνθρωποι τὸ ἀχοι- 
γώνητον ὄνομα λίθοις χαὶ ξύλοις περιέθεσαν. 
ὅ΄ Ω Εἶτ᾽ οὐχ ἤρχεσε τὸ πλανᾶσθαι περὶ τὴν τοῦ Θεοῦ 
ἡνῶσιν, ἀλλὰ χαὶ μεγάλῳ ζῶντες ἀγνοίας πολέμῳ, τὰ 
τοσαῦτα καχὰ εἰρήνην προςαγορεύουσιν. 

48. Ἦ γὰρ τεχνοφόνους τελετὰς ἢ χρύφια μυστήρια, 
ἢ ἐμμανεῖς ἐξ ἄλλων θεσμῶν χώμους ἄγοντες, 

44. οὔτε βίους οὔτε γάμους χαθαροὺς ἔτι φυλάσσου- 
σιν, ἕτερος δ᾽ ἕτερον ἢ λοχῶν ἀναιρεῖ, ἢ νοθεύων ὀδυνᾶ. 

95. Πάντα δ᾽ ἐπίμιξ ἔχει, αἷμα καὶ φόνος, χλοπὴ 
χαὶ δόλος, φθορὰ, ἀπιστία, ταραχὴ, ἐπιορχία, θόρυδος 
ἀγαθῶν, 

46. χάριτος ἀμνησία, ψυχῶν μιασμὸς, γενέσεως ἐναλ-- 
λαγὴ. γάμων ἀταξία, μοιχεία χαὶ ἀσέλγεια. 

47. Ἢ γὰρ τῶν ἀνωνύμων εἰδώλων θρησχεία παντὸς 
ἀρχὴ καχοῦ χαὶ αἰτία χαὶ πέρας ἐστίν. 

8. Ἦ γὰρ εὐφραινόμενοι μεμήνασιν, ἢ προφητεύ- 
ουσι ψευδῆ, ἢ ζῶσιν ἀδίκως, ἢ ἐπιορχοῦσι ταχέως. 

9. Αψύχοις γὰρ πεποιθότες εἰδώλοις, καχῶς ὁμό-- 
σαντες, ἀδιχηθῆναι οὐ προςδέχονται. 

30. Ἀμφότερα δὲ αὐτοὺς μετελεύσεται τὰ δίκαια, 
ὅτι χαχῶς ἐφρόνησαν τ τς προσχόντες εἰδώλοις, 
χαὶ ἀδίκως ὦμοσαν ἐν δόλῳ καταφρονήσαντες δσιότη- 
τος. 

91. Οὐ γὰρ ἢ τῶν ὀμνυομένων δύναμις, ἀλλ᾽ ἢ τῶν 
ἁμαρτανόντων δίκη ἐπεξέρχεται ἀεὶ τὴν τῶν ἀδίκων 
παράβασιν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄. 

ι. Σὺ δὲ, ὃ Θεὸς ἡμῶν, χρηστὸς χαὶ ἀληθὴς, μαχρό- 
θυμος χαὶ ἐν ἐλέει διοικῶν τὰ πάντα. 

α. Καὶ γὰρ ἐὰν ἁμάρτωμεν, σοί ἐσμεν, εἰδότες σου 
τὸ χράτος. Οὐχ ἁμαρτησόμεθα δὲ, εἰδότες ὅτι σοὶ 
λελογίσμεθα. 

3. 70 γὰρ ἐπίστασθαί σε ὁλόκληρος διχαιοσύνη, καὶ 
εἰδέναι τὸ χράτος σου ῥίζα ἀθανασίας. 

ς, Οὔτε γὰρ ἐπλάνησεν ἡμᾶς ἀνθρώπων χαχότεχνος 
ἐπίνοια, οὐδὲ σχιαγράφων πόνος ἄχαρπος, εἶδος σπι- 
λωθὲν ψρώμασι διηλλαγμένοις" 

δ. ὧν ὄψις ύωΝ εἰς ὄνειδος ἔρχεται, ποθεῖ τε 
νεχρᾶς εἰχόνος εἰὸος ἄπνουν. : 

8. Καχῶν ἐρασταὶ ἄξιοί τε τοιούτων ἐλπίδων, καὶ 
οἴ δρῶντες χαὶ οἷ ποθοῦντες χαὶ οἷ σεθόμενοι. 

7. Καὶ γὰρ κεραμεὺς ἁπαλὴν γῆν θλίδων ἐπίμοχθον 
πλάσσει πρὸς ὑπηρεσίαν ἡμῶν ἕχαστον, ἀλλ᾽ ἐχ τοῦ 
αὐτοῦ πηλοῦ ἀνεπλάσατο τά τε τῶν χαθαρῶν ἔργων 
δοῦλα σχεύη, τά τε ἐναντία πάνθ᾽ ὁμοίως " τούτων δὲ 
ἑχατέρου τίς ἑκάστου ἐστὶν ἣ χρῆσις, χριτὴς ὃ πηλουρ- 
ὅς. 

᾿ 8. Καὶ χαχόμοχθος θεὸν μάταιον ἐχ τοῦ αὐτοῦ πλάσ- 
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18. Ργονοχὶί δυίομῃ δὰ ουϊϊυγαηι οἱ Πο5 φυΐ ἱρπογδθδῃηὶ 
ΔΥΠΠΟοὶβ οχὶ μηδ αἰ ρα ηίϊα. 

19. 116 οηΐ τ γο θηϑ ηἰπηΐγιιηι ἀοηπ)ἰηδηΐ ρίδοδγα, οἰ θΟΓἃ- 
Υἱΐ ἃγία υἱ 51}}}}Π{ἀἰηθη} ἰῃ Π}6} 1118 γανυοζδγοῖ. 

40. Μυϊτυὰο δυΐοπη) δα ἀυςΐᾶ ρ6Γ Θροοίθπ) Ορου8., δ ἢ αυὶ 
Ρδϑυ]οὸ δηΐθ Ὠοηογαίυϑ Ἔγαῖ Ποῖ ΠΟ ΠυΠΔΘῺ 805 {ΠΠδύθγυηί. 

41. Εἰ ἢδο (υ]1 νυἱῖδ Ὠυμπηδηδο ἀδιθρίίο, χυοηίδμι δι 

δἴκεοίυϊ δυΐ ἰγτγδηηίαϊ ἀθϑογυ θη 65 ΠΟΙ 65 ἱῃποοτῃπ)ηϊοἃ- 
ὈΠ6 ποιηθη ἰαρίἀϊθυ8 οἱ Ἰἰσπίβ ἱπηροδυθσγιπηῖ. 

22. Ῥοβίθδ Ποὴ δυῇδοϊ! ογτᾶγα οἶγοδ οἱ βεϊθη(ἰδη), δθὰ 
οἱ ἰῃ τη) Υἱνθηί68 ἰηϑοϊοηί 85 Ὀ6110, ἰοἱ οἱ ἰΔηίδ πα] ῥδοθῆὶ 
Δρρο!]δηϊῖ. 

238. Αὐἱ οηἷπη Π]Ϊ0ο8 5008 βδογ ἢοδηΐθα δυΐ οὔβουγὰ 58ου- 
εἶα (Δοϊοηΐ68, δυὶ ἰῃβδηΐξ" ρΙ6ὨΔ5 ὁχ 8118 γἰ Εἰ 8 σΟΠλΟ558110- 
Ὧ68 δῳ:θηΐίο5, 

24. πδαυθ Υἱΐδβ δίχυο πυρ 88 ἢ 448 ͵8π| ουϑἰοάϊυηί, οἱ 
8 1115 8}10π|ὶ δ} ΡῈ Γ ᾿ῃ51 845 οὐοἰ αἰ, δυΐ δά] ἰαγδη5 σοηίτΓίδἰαί. 

25. ἙΓοιηηΐδ οοπιηγίϑίδ δυηΐ. δαηρσυΐδ οἱ Πουγοἰἀΐπ], [ὉΓ- 
(αἱ οἱ ἀοϊα8, οογγυρίϊο, ἰηῇα 611 188, ἰυγθδιίο, ρογ)υτγίυπι, 
(υπλυ] 8 θΟΠΟΓΏΠῚ, 

246. φγαῖϊδο ἱπηηριογδ10, δηΪπηάΓΌΠ} ἱπαι δι ϊο, πδίἐν  αΐ8 
ἱπηπηυἱϊδλιίο, πυρ[άγαμ ἱπογἀϊηδίϊο, οἶα οἱ ἱπιρυα!οἰ ἰδ. 

427. Ἰηίλπαογυπι Θηίμ οἰ]ΐυγα ἰἀοίογυμηι ΟΠηΐ8 Π18}} ἰηΐ- 
τίυπι 65. εἴ οδυ88 οἵ ἤη]8. 

48. Λυΐ οηἶαλ ἀυμ ἰὩἰδηίυν ἰηβδηϊυηΐ, δι νδιεἰηδηῖ 
ἔαϊδα, δυῖὶ νυἱνιηῖ ἰηυϑῖα, δυΐί ρΡογ) υγδηΐ οἷο. 

49. Ὀυῃ) οηἰπιὶ οοηῇάιπὶ ἰ40]1}8 485 δἰηθ δηΐϊπ)ὰ δυηίΐ, 
816 ᾿Γδηΐ6 5, Ποζογὶ 86 ΠΟῚ βρογδηΐ. 

30. ἱγᾶαυς δαυΐοηι 1108 ἰηϑοαιοηίυΓ Γᾶ, ΄υοη αι) πγ4 16 
Βοηβογαηί ἀθ 60 δίἰοπάρηΐ68 408, οἱ ἰη}δῖ6 ἰῃ ἀ0|0 Γᾶ- 
γογιηΐ οοπίεοιηηθηί68 [0 .5{{{14Π|. 

31. Νοῦ δηΐπλ ΘΟΓ. ΠῚ Ρ6Γ Ζυ05 7 υγδίυγ νἱγίυ8, 86 ροοσδη- 
εἴἶυπι ᾿υάϊοίαπη) ἰμδυγοὶὶ ΒΟΙΏΡΘΓ ΒΌΡΘΓ ἰη} 8 οΓ πὶ ργθουδγίοδ- 
(ἰοη θη. 

ΟΑΡΌΤ ΧΥ. 

1 Τιι δυΐίοπ), 605 ποϑίογ, βυδυ]β οἱ γ Γ05 68, οἴ ρϑί 6 ῃ8 

οἱ ἴῃ τη βου οογἷὰ ἀἰΒρΟΠΟΠ8 ΟΠηηίδ. 
2. Εἰδηΐτ δὶ ρϑύοδυθγ 11}, 1] δ ΠΊ0}.8, δοίοηΐ68 ροΐδη- 

ἰἰδπὶ ἰδπ]. Νοη ρϑοοδὈίπλ}5 δι ίαπι), βοϊθηΐθα αυοηίδπηι (ι] 
δυη}}}8 ἀορυίδί!. 

3. Νοβδ6 δηΐῃ [6 σοηϑιπηπδίἃ [5{{{14 65, οἱ δεῖγα υἱγίυ- 
ἴοιη ἴυ8πὶ γαάϊχ δϑὶ ἱπηογία 1818. 

ά, Νοη δηΐῃ ἰῃ ὀγγογο ἱηάυχὶϊ Π08 ΠΟΙ Π11ΠῈ Π8185 ἃΓ[ἰ8 
οχοορίίδιϊο, θαυ δά υπιθγδηϊυγα ἰδ θοῦ δἷηθ ἰγυοσίυ, ΕΠ 163 
δοι]ρίδ ρῸΓ ὙΔγΙΟ8 ΘΟΙΟΓΘΒ : 

5. 4υΟΓΙΠΙ ἀϑρθοίι.8 ἰπ86 8818 ἰπ Ορργοθγίιπι υὙοηϊῖ, οἱ 
ἀϊἐμῖῖ πιογίις ἱπιαρὶ 5 οἴρίοηι 51Ππ6 δι πᾶ. 

ὃ. Μαϊογυ!ὴ διηδίογοϑ οἱ ἀϊσηὶ ΄υΐ Βροσι ἰδ δδηῖΐ ἰῃ (Δ 100.8, 
οἱ φυὶ ἰΔεϊιηῖ εἰ φυὶ αἰ] συηῖ οἱ φυΐϊ οοἸυηῖ. 

7. Ναδιὴ οἱ ἤφυϊιιβ τ] θη ἴθστπι ργοη θη ἰΔοΓο56 Πηρὶϊ 
δά υϑυπὶ ποϑίγυαμῃ υπυπιφυοάαι!α νᾶ8, δοὰ ἀδ δοάδιῃ ἰυῖϊο 
βηχὶϊ οἱ 68 4.85 τυ 15 Ορογθυ5 βογυϊιηὶ ναβᾶ,, οἱ βἰ ΠῈ}}Π6 Ὁ 
οπηηΐδ 4υε6 ΐ8 δυηΐ οοηίΓαγία : Πογαπ δυΐοῃ) υἱΓ 5006 418 
ουὐυδάυδ 511 υβυ5, }άθχ 681 ρα] 08. 

8. Εἰ πηᾶῖο Δ ογδπ8 ἀδυπὶ γδηυπ) δησὶΐ ἀδ οοάρσιῃ Ἰυΐο, 
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σει πηλοῦ, ὃς πρὸ μιχροῦ ἐχ γῆς γεννηθεὶς μετ᾽ ὀλίγον 
ΤΡΟΜΕΙ ἐξ ἧς ἐλήφθη, τὸ τῆς ψυχῆς ἀπαιτηθεὶς 

ος. 
μ" Ἀλλ᾽ ἔστιν αὐτῷ φροντὶς, οὐ ὅτι μέλλει χάμνειν, 
οὐδ᾽ ὅτι βραχυτελῇ βίον ἔχει, ἀΐαν ἀντερείδεται μὲν 
χρυσουργοῖς χαὶ ἀργυροχόοις, χαλχοπλάστας τε μιμεῖ- 
ται, χαὶ δόξαν ἡγεῖται ὅτι χίδδηλα πλάσσει. 

10. Σποδὸς ἣ χαρδία αὐτοῦ, χαὶ γῆς εὐτελεστέρα ἣ 
ἐλπὶς αὐτοῦ, πηλοῦ τε ἀτιμότερος ὁ βίος αὐτοῦ" 

11. ὅτι ἠγνόησε τὸν πλάσαντα αὐτὸν, χαὶ τὸν ἐμ- 
πνεύσαντα αὐτῷ ψυχὴν ἐνεργοῦσαν, χαὶ ἐμφυσήσαντα 
πνεῦμα ζωτιχόν. 
1ἃ. Ἀλλ᾽ ἐλογίσαντο παίγνιον εἶναι τὴν ζωὴν ἡμῶν, 

χαὶ τὸν βίον πανηγυρισμὸν ἐπιχερδῇ. Δεῖν γὰρ φασὶν 
ὅθεν δὴ χἂν ἐχ χαχοῦ πορίζειν. 

18. Οὗτος γὰρ παρὰ πάντας οἶδεν ὅτι ἁμαρτάνει, 
ὕλης γεώδους εὔθραυστα σχεύη καὶ γλυπτὰ δημιουρ- 

ν. 

μων Πάντες δ᾽ ἀφρονέστατοι χαὶ τάλανες ὑπὲρ ψυ- 
χὴν νηπίου » οἱ ἐχθροὶ τοῦ λαοῦ σου, χαταδυναστεύσὰν-- 
τες αὐτόν. 

16. Ὅτι χαὶ πάντα εἴδωλα τῶν ἐθνῶν ἐλογίσαντο 
θεοὺς, οἷς οὔτε ὀμμάτων γρῆσις εἰς ὅρασιν οὔτε ῥῖνες 
εἷς συνολχὴν ἀέρος, οὔτε ὦτα ἀχούειν, οὔτε δάχτυλοι 
χειρῶν εἰς ψηλάφησιν, χαὶ οἱ πόδες αὐτῶν ἀργοὶ πρὸς 
ἐπίδασιν. 

16. Ἄνθρωπος γὰρ ἐποίησεν αὐτοὺς, καὶ τὸ πνεῦμα 
δεδανεισμένος ἔπλασεν αὐτοὺς, οὐδεὶς γὰρ αὐτῷ ὅμοιον 
ἄνθ ἰσχύει πλάσαι θεόν" 

17. θνητὸς δὲ ὧν νεχρὸν ἐργάζεται χερσὶν ἀνόμοις" 
εἰττων γάρ ἐστι τῶν σεδασμάτων αὐτοῦ, ὧν αὐτὸς 

μὲν ἔζησεν, ἐχεῖνα δὲ οὐδέποτε. 
18. Καὶ τὰ ζῶα δὲ τὰ ἔχθιστα σέῤονται, ἄνοια γὰρ 

συγχρινόμενα τῶν ἄλλων ἐστὶ χείρονα. 
19. Οὐδ᾽ ὅσον ἐπιποθῆσαι ὡς ἐν ζώων ὄψει χαλὰ 

τυγχάνει, ἐχπέφευγε δὲ χαὶ τὸν τοῦ Θεοῦ ἔπαινον χαὶ 
τὴν εὐλογίαν αὐτοῦ. 

ΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ Ις΄. 

1. Διὰ τοῦτο δι᾽ ὁμοίων ἐκολάσθησαν ἀξίως, χαὶ διὰ 
πλήθους χνωδάλων ἐδασανίσθησαν. 

ἃ. Ἄνθ᾽ ἧς χολάσεως εὐεργέτησας τὸν λαόν σου, εἷς 
ἐπιθυμίαν ὀρέξεως ξένην γεῦσιν, τροφὴν ἡτοίμασας ὁρ- 
τυγομήτραν. 

83. Ἵνα ἐχεῖνοι μὲν ἐπιθυμοῦντες τροφὴν, διὰ τὴν εἰ- 
δέχθειαν τῶν ἐπαπεσταλμένων χαὶ Ἢ ἀναγχαίαν ὄρε- 
ξιν ἀποστρέφωνται. αὐτοὶ δὲ ἐπ᾽ ὀλίγον ἐνδεεῖς γενόμενοι 
χαὶ ξένης μετάσχωσι γεύσεως. 

4. Ἔδει γὰρ ἐκείνοις μὲν ἀπαραίτητον ἔνδειαν ἐπελ- 
θεῖν τυραννοῦσι, τούτοις δὲ μόνον δειχθῆναι πῶς οἱ 
ἐχθροὶ αὐτῶν ἐδασανίζοντο. 

5, Καὶ γὰρ ὅτε αὐτοῖς δεινὸς ἐπῆλθε θηρίων θυμὸς, 
δήγμασί τε σχολιῶν διεφθείροντο ὄφεων, οὐ μέχρι τέ-- 

“λους ἔμεινεν ἡ ὀργή σου" 
6. εἰς πλιίς. δὲ πρὸς ὄλίγον ἐταράχθησαν, σύμ- 

θουλον ἔχοντες σωτηρίας, εἰς ἀνάμνησιν ἐντολῆς νόμου 
σου. ᾿ 

7. Ὁ γὰρ ἐπιστραφεὶς οὐ διὰ τὸ θεωρούμενον ἐσώ- 
ζετο, ἀλλὰ δὰ σὲ ἰλόδιν δύρι σωτῆρα. ΤΡῸΣ 

ΣΟΦΙΑ ΣΑΛΩΜΩΝ. Κεφ. Ις΄. 
ὑ1}16 φυΐὶ μᾶυϊο δηία ἀδ ἰθῦτᾷ (δεῖ ροβί ρυ8:}}πὶ δϊῖ ἰῃ δδῆὶ 
υῃάς δοοορίυϑ 68ὲ, γερο 8 δηΐιη8 ἀθυ (1 Πλ. 

9. 5οὰ ουγϑ 681 1}, ἢοἢ φυΐδ ἰαθογδίυγαβ 6δὲ, ἢδς φυοηίΐδηι 
ὈΓΟΥ 8 ἱρβὶ Υἱῖδ οδί,, ϑϑὰ οοποογίδί δυγι οἰ θυ. οἱ ἀγροηίαγιΐβ, 
οἱ ὠγαγίοϑβ ἱπηϊ δίυν, οἱ ρ]ογίδηι ρμαίδὶ φυοπίαιη γο5 δά υϊετί- 
188 Πηρίί. 

10. Οἰπίβ 6ϑὲ οοῦ 608, οἱ ἔδεγα πιϑρὶβ δυρεγυδοιᾶ 8ρ68 ἱ]- 
᾿υ8, οἱ ᾿Ἰυἷο νὴ] οῦ νἱἱδ 1} 08 : 

11. φυοπίδηι ἱρπογδυὶί δαπὶ αὶ 56 θηχὶί, οἱ χυΐ ἱπβρίγαυ 
δἰ] δηίπηδη 4085 Ορογδίαγ, οἱ φαΐ ἰηϑυδήανξ 8ρἰ τὶ ὉΠ Υἱδ- 
ἰθῃ. 

12. δ6ὰ οϑΕΠπηδυογυπί 10.811Π| 6586 Υἱίδπι ποδίγδηι, οἱ Υἱἵδ᾽ 
οάυπ) πυπάϊηδϑ ΟΟΠροΒὶ (85 δ ἰυσγυπ). Οροτγίογε δαΐπὶ ἀϊ- 
οὐπί υπἀδουμηαυθ οἰΐδπ) Θχ πλδῖο δοαυΐγογα. 

13. Ηἶο δπίμη δοὶῖ ΒΌΡΟΓ ΟΠΊΏΘ8 86 ἀδὶίπαυοτα, φυΐ ὁχ 
ἰογγϑο τηδίογίδ γα ! δ γαβᾶ οἱ βου! ρΆ}}8 Πηρσὶϊ. 

14. Οτμηη68 δυΐοῃι ἰηδ᾽ ρθη 68 οἱ ἰρίο ἰ068 ΒΌΡΟΓΡ δηΐιιδη) 
ἰηδη[18, ἰηἰπιὶοὶ ρορυϊὶ ἰυΐ, ἱπιρογαηίοβ οἱ. 

15. Ουοῃίδῃηι οἱ ἰάοϊδ οὔηπίυπ) Ὡδίϊοπυπι 608 805. Π|Δ 06- 

τυοΐ, φιΐθυ8 ποαυδ οου!οτγυπὶ 0811.8 65. δὰ νἱἀθάπλ, ὨΘ4Ὲ6 
ὨΆΓΟΒ δὰ ροτγοϊρίοπάμμι ρί γί τη, δυο ἀυγοβ δὰ δυἀδηάυπ), 
6406 ἀϊμὶ εἰ ἰῃ πηδηΐθυβ δά ἰγδοϊδηάυπι, δοὰ οἱ ρϑὰθβ θογυπὶ 
Ρἰχεὶ δὰ διῃυϊαηάυπ). 

16. Ηοηιο οηίπὶ [δοὶϊ {ΠΠ08, οἱ φυὶ βρί γίυπι πγυϊυδίυβ 65. 
ἰ8 ἢηχὶϊΐ ΠΠ08., Ὠ6Π1Ο Θηΐπὶ βἰδὲὶ βἰ τ ΐθπὶ ἤοπο ροίδϑί ἀδυϊὴ 
ἤηροΓο: 

17. οὐπὶ 5[[ δυΐοπι πιοῦίδ}}8 τηογίυυπηι ἤηρὶ! πηδηΐϊδυ8 ἰηΐ- 
4υΐδ : ΓΘ ΠΟΥ 6ϑὲ θηΐπὶ 'ρ86 1Ϊ8 4008 ΟΟἸΪξ, φιοηΐδη 'ρ86 φυΐ- 
ἄσπὶ Υἱχίῖ, {1 δυΐδηι πυϊηᾳυδῃ). 

18. δ6ὰ οἱ δηϊηιδ)ἰα πιϊϑογγίιηδ οοΟἰυηΐ, ἀδηηοη δ οηΐπ 
οσπιραγδίδ 8}}}5 δυηῖ ἀριογ γᾶ. 

19. Νααιο φυδίθηυϑ ἀδδίἀογοηϊυγ ἰδιηχυδηι ἰῃ ἀπ πιδ} ΠῚ 
δϑρόοία θοηδ βυηΐ, οἴιφσογαηϊ δυΐδα οἱ [οἱ ἰἸδυιάθι οἱ Ὀ6η6- 
ἀϊοιἰοηθηι 6}0.8. 

ΟΑΡΌΤ᾽ ΧΥ͂Ι. 

, Ῥγορίογ Ὦος ΡῸΓ βἰ πλ 18 ρ885ὶ δυηΐ ἀΐξηα ἰοτηθηίδ, οἱ 
Ραγ τυ] πὰ ϊ ποι) ὈΘϑ(ΐδγυπι ἀχίογιηϊῃδ! βυηί. 

2. ΡΙῸ αιυΐθυδ ἰογηδη(8 θθης ἀϊδροδυϊΐδιϊ ρορυΐαπὶ ἰαυπι, 
φυΐθυ8 ἱῃ σοπουρίβοθη δ ἀρροίυ.8 ΠΟΥΌΠῚ 5ΔΠΟΓΘΙΏ,, 6508} 
Ῥᾶγδϑ511 ογἰυοπηδίγαμῃ. 

8. ὕ1 }}} φυϊάδπι οοπουριβοδηίο8θ ΘϑΌδῃ) ργορίογ οὐΐοϑϑιῃ 
ἀοίογηπ ἴθι) θοῦ 4088 ἰπΠ}1388 βυηΐ, οἰἶδη) ἃ ποορϑϑδγὶδ 

ΘΟ Ρἰβοθηῖ 8 δυθγίογοηΐυγ : ἢἰ δυΐδηχ ἰῃ Ὀτγανὶ ἰῃορο8 ἴδοιὶ 

ΘΕἰδῃ) ΠΟΥ δΠῚ ζιυϑδίδγοηϊ ΘβΌδῃη. 
4, Ορογίουφὶ οηΐπὶ 118 χυϊάοαν ἱμου Δ θη Βυ ρογυθηΐγο 

ἱπορίδη Ἔχογοθῃί θυ ἐγγδηηίάοπὶ, [ν158 δΔυίοπι ἰδΔηίαπὶ οϑἰαῃ αὶ 
ᾳυοσιηδάιηοάυπι, ἰηΐηλίοὶ ᾿ἰρβογυπι οχ ἰουτηϊπδδηίυγ. 

5. Εἰδηΐπι οὐπὶ ἢἷ8 Βυρογνοηὶῖϊ βδῴουᾷ Ὀοβδίϊδγι τι ἱγᾶ, οἱ 
τηογδῖθ8 ΡΟΓΨΟΓΒΟΡῸΠῚ ΟΟἰΠὈγογιπι ὀχίοστη πα δηΐαγ, ὩθΏ 
θαυ ἰηῃ ἤποπ ἱγὰ ἴυδ ρογπιδηϑβὶΐ : 

6. βορὰ δὰ οοιτοριοῆθῃ ἰῃ ὈγΟΥΪ τυγθδίΐ δυπί, δἰσπτπι [Δ- 
Ὀοηΐο5 58υ{18, δὰ οομμπηοιηογδίίοποηι τηδπάαί(ὶ Ἰορὶβ 0.88. 

7. Θυΐ οδηΐῃ ΘΟηΨΘΓβα.8 δ8ὲ ποῦ ΡῈ δοο φυορὰ νΥἱάερδὶ 88- 
ΒδΌΔιιν, 86 μοῦ ἴ6 ουμη πὶ δ᾽ γδίοσοξ. 



ΦΑΡΙΕΝΤΙΑ ΘΑΓΠΟΜΟΝΙΘ. σκρΡ. ΧΥ͂Ι. 

8. Καὶ ἐν τούτῳ δὲ ἔπεισας τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν, ὅτι 
σὺ εἶ ἐξόν ἐχ παντὸς χαχοῦ. 

9. Οὖς μὲν γὰρ ἀχρίδων χαὶ μυιῶν ἀπέχτεινε δή-- 
ματα, καὶ οὐχ εὑρέθη ἴαμα τῇ ψυχῇ αὐτῶν, ὅτι ἄξιοι 
ΤῊΝ δπὸ τοιούτων χολασθῆναι. 

1ο. Τοὺς δὲ υἱούς σου οὐδὲ ἰοδόλων δραχόντων ἐνί- 
χησαν ὀδόντες, τὸ ἔλεος γάρ σου ἀντιπαρῆλθεν χαὶ 
ἰάσατο αὐτούς. 

τι. Εἷς γὰρ ὑπόμνησιν τῶν λογίων σου ἐνεχεντρί-- 
ζοντο, καὶ ὀξέως διεσώζοντο, ἵνα μὴ εἰς βαθεῖαν ἐμ- 
πεσόντες λήθην ἀπερίσπαστοι γένωνται τῆς σῆς εὐερ- 
εσίας. 

᾿ 12. Καὶ γὰρ οὔτε βοτάνη οὔτε μάλαγμα ἐθεράπευσεν 
αὐτούς: ἀλλὰ ὃ σὸς, Κύριε, λόγος ὃ πάντα ἰώμενος. 

18. Σὺ γὰρ ζωῆς τῆι θανάτου ἐξουσίαν ΟΝΝ χαὶ 
χατάγεις εἷς πύλας ἅδου χαὶ ἀνάγεις. 

14. Ἄνθρωπος δὲ ἀποχτέννει μὲν τῇ χαχία αὐτοῦ, 
ἐξελθὸν δὲ πνεῦμα οὐχ ἀναστρέφει, οὐδὲ ἀναλύει ψυ-- 
χἂν παραληφθεῖσαν. 

δ. Ὦ ν δὲ σὴν χεῖρα φυγεῖν ἀδύνατόν ἐστι. 
16. Ἀρνούμενοι γάρ σε εἰδέναι ἀσεθεῖς, ἐν ἰσχύϊ 

βραχίονός σου ἐμαστιγώθησαν, ξένοις δετοῖς χαὶ χα- 
ἄζαις χαὶ ὄμόροις διωχόμενοι ἀπαραιτήτοις, καὶ πυρὶ 

χαταναλισχόμενοι. | 
17. Τὸ γὰρ παραδοξότατον, ἐν τῷ πάντα σόεννύντι 

ὕδατι πλεῖον ἐνήργει τὸ πῦρ, ὑπέρμαχος γὰρ ὃ κόσμος 
ἐστὶ διχαίων. 

ι8. Ποτὲ μὲν γὰρ ἡμεροῦτο φλὸξ, ἵνα μὴ χαταφλέ-- 
ξη τὰ ἐπ᾽ ἀσεόεῖς ἀπεσταλμένα ζῶα" ἀλλ᾽ αὐτοὶ βλέ- 
ποντες ἴδωσιν ὅτι Θεοῦ χρίσει ἐλαύνονται. 
19, Ποτὲ δὲ καὶ μεταξὺ ὕδατος ὑπὲρ τὴν πυρὸς δύ- 

ναμιν φλέγει, ἵνα ἀδίχου γῆς γεννήματα διαφθείρῃ. 
40. Ἀνθ᾽ ὧν ἀγγέλων τροφὴν ἐψώμισας τὸν λαόν 

σου, χαὶ ἕτοιμον ἄρτον αὐτοῖς ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἔπεμψας 
ἀχοπιάστως, πᾶσαν ἡδονὴν ἰσχύοντα χαὶ πρὸς πᾶσαν 
ἁρμόνιον γεῦσιν. 

41. Ἧ μὲν γὰρ ὑπόστασίς σου τὴν σὴν γλυχύτητα 
πη τέχνα ἐνεφάνισε, τῇ δὲ τοῦ προςφερομένου ἐπιθυ- 
μία ὑπηρετῶν πρὸς ὅ τις ἐβούλετο μετεχιρνᾶτο. 

5. Χιὼν δὲ χαὶ χρύσταλλος ὑπέμεινε πῦρ καὶ οὐχ 
ἐτήχετο, ἵνα γνῶσιν ὅτι τοὺς τῶν ἐχθρῶν χαρποὺς χα- 
τέφθειρε πῦρ φλεγόμενον ἐν τῇ χαλάζῃ, καὶ ἐν τοῖς δε-- 
τοῖς διαστρᾶπτον. 

43. Τοῦτο πάλιν δ᾽ ἵνα τραφῶσι δίκαιοι, χαὶ τῆς 
ἰδίας ἐπιλελῆσθαι δυνάμεως. 

44. Ἡ γὰρ χτίσις σοι τῷ ποιήσαντι ὑπηρετοῦσα ἐπι- 
τείνεται εἰς χόλασιν χατὰ τῶν ἀδίχων, δ ἀνίεται εἰς 
εὐεργεσίαν ὑπὲρ τῶν εἰς σὲ πεποιθότων. 

45. Διὰ τοῦτο χαὶ τότε εἷς πάντα μεταλλευομένη τῇ 
παντοτρόφῳ σου δωρεᾷ ὑπηρετεῖ, πρὸς τὴν τῶν δεομέ- 
γων θέλησιν. ᾿ 

26. Ἵνα μάθωσιν οἷ υἱοί σου οὃς ἠγάπησας, Κύριε, 
ὅτι οὐχ αἱ γενέσεις τῶν χαρπῶν τρέφουσιν ἄνθρωπον, 
ἀλλὰ τὸ ῥῆμά σου τοὺς σοὶ πιστεύοντας διατηρεῖ. 

41. Τὸ γὰρ ὑπὸ πυρὸς μὴ φθειρόμενον ἁπλῶς ὑπὸ 
βραχείας ἀκτῖνος ἡλίου θερμαινόμενον ἐτήχετο. 

28. Ὅπως γνωστὸν ἡ ὅτι δεῖ φθάνειν τὸν ἥλιον ἐπ᾽ 
εὐχαριστίαν σου, καὶ πρὸς ἀνατολὴν φωτὸς ἐντυγχάνειν 
σοι. 
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8. ἘΠῚ ἰῃ Ὦοο δυΐοπῃ οϑἰδηάἰϑιὶ ἰηἰ Πιοἰ8. ὨΟΒΙΣΙΔ, Ζυΐδ ἴι 65 
αυὶ ΠΠΠογ88 δ) ομγηὶ 2810. 

9. 1Π|05 δηΐπὶ Ἰοουϑίδηιηι οἱ τη ϑοδγυπ) οὐ ἀόΓυηΐ χηογβυδ, 
οἱ ΠΟ. 6δῖ ἱπυθηΐα βϑηϊ 188 δηΐπλδο ΠΠΟγυπ), αυΐὰ ἀΐμιΐ ογδηὶ 
8 Ἠυϊδιηοάϊ οχίοιτηϊηδτὶ. 

10. ΕἸ Ο5 δυΐθῃῃ 008 66 Ὑϑῃθηδίογυπι, ἀγδοοηυπὶ Υἱοθ- 

Γυηί ἀθδηί68, ηιἰδογοογαΐδ οηΐϊη ἰᾳἃ Οχ δάνεγβο δα υθηΐίθῃβ 
βδηδῇαδί 1108. 

11. ἴῃ Τῃϑ ΟΠ} ΘὨἷΠὶ ΒΟΓΟΉΌΙ) ἰὰογυπι οχδηγϊηδθδῃ- 

ἴυγ, οἱ γϑ]οο θοῦ 88 δ θδηίυγ, Ὠ6 ἴῃ δἰ ίδη) ἰπεϊἀοηΐο8 ΟὈἸ γἱο- 
6. ΒΟη ροβδϑθηΐ υἱἱ ἴυο δα)ιϊογίο. 

12. ΕΓοηΐμ οαυθ Ὠογθα ὨΘΩΌΘ τ ϑΙδργηᾶ Βδηδυὶ 608 : βοὰ 
ἴυι8, ΠΟΙΪΠ6, ΒΟΓΠ]0 αυὶ δδηδί ΟΠ ηΪΔ. 

(3. Τυ οηΐῃι Υἱίδ οἱ πηογ 8 ἢ 068 ροἰαϑίδίοηι, οἱ ἀοσάπυοίδ 
δα ρογίδ58 ἰηΐογηί οἱ γοάυεΐβ. 

14. Ἠομηο διιίΐθιῃΒ οσοϊἀϊί φυϊάθπ) Ρ6ῈΓ πιδ} " ἶ8πΔ διιᾶπι, 
ΟΡΓΘ550) δυΐδη) ϑρί᾽ πὶ ηοη ἰδοὶΐ γουογίὶ, ἢθῸ γουοοδὶ δηὶ- 
ΔΓ αὐ γοσθρίδ 651. 

15. 804 ἰπᾶπὶ πηδηυπὶ ΟΠ ΡΟΓΘ ἰΡΟΒΒ. Ὀ116 οδί. 

16. Νορδηίοβ οηΐπη πο0886 ἴδ ἱπιρὶϊ, ρ6γ ἰογ ἀπ οη) Ὀγᾶ- 
Οἰἐἑ ἰὰἱ [12 56}14{| δυηί,, Ὠον 8 ρὶ υΥἱΐ8 οἱ σγαηάἰηΐθυ8 οἱ ἱπητὶ- 

δ Ῥογβθου[ἰοη6Π) ρδϑϑὶ ἱπου 8} }}}00.8, οἱ μθ΄ ἱζπθηι Θ0η- 
βυτηρίί. 

17. Ουοά οηΐπὶ πιᾶχὶ 6 ΤἰΓΔΌΪ 6 αγαΐ, ἰῃ 8408 4.85 οπιηΐδ 
οχϑεηρυϊΐ ρ]1.5 ἰζηΐ5 γϑ]ορδῖ, υἱημάδχ θηἰπὶ 6ϑὶ οὐ 8 [υ5᾽οΓΆη,. 

18. Ουοάδῃη ΘὨΪπὶ ἰθΠΡΟΓΟ τηδηϑυοίδδίυν συϊάοπ) ἱμηΐβ, 
Π6 ΟΟΙΠθυγογεῖ 4888 δὰ ἱπηρίο8 Πη1888 δγᾶηΐ δηϊγ}] 18 : 866 υἱ 
Ἰρ5ῖ ΤΡΠΙΟΣ βοίγεηϊ φυοπίδηι Ὠεἱ Ἰἀ]010 ρϑιμηίυγ ρεγϑθοι- 

19. Οὐυοάδηχ δυΐοπ) ἰδιηροῦα οἱ ἰῃ δαχιιὰ δυργὰ υἱγί θη) 
ἱξηΐβ ἀγάδρηδί, υἱ ἰπίφιιδ5 ἴδγγδο σοστηΐπα δχίογιηηϊηδγοῖ, 

420. Ῥτοὸ φυΐδυβ δηροϊογυη) 6868 υ Γι ν Ἶ881) ρορυ]υπι ἰυυτη, 
οἵ ρᾶγαίι ρβδῆθη 6 οΪῸ ργϑβ 1 1811 1118 δίπθ ἰδθογΘ, ΟἽ Θ 
ἀοϊοοϊδιηθηίυπι ἰῃ 56 μα οηίοπι οἱ δΔοοοπμηοάδίυῃι διὰ ΟΠΠΘΙ 
ἐυδίυπ). 

41. δυυθίδηϊδ δηΐῃ) ἴὰ8 ἀυϊοράϊηοηι ἰσδπ ἰη ἢ]Ϊ05 Οϑίθἢ- 
ἀοραῖ, οἱ ἀθβογυυ 8 υηϊυδουυδαυθ νο]υηϊδιὶ δὰ φυοὰ 4ιι 8- 
46 τνοϊοραϊ οοπγογίοθδαίυτ. 

42. Νὶχ δυΐδη οἱ φἰδοί65 βυβΕο᾽δηΐ νἱτ ἰζη!8 οἱ πο (8- 
θοϑοοῦδηϊΐ, υἱ βοἰγοηὶ χυοηίδπι ἔγυοῖῃ8 ἰηἰτϊοοΓι!πὶ Θχ ἰογηηὶ" 
δῦαὶ ἱχηΐβ ἀγάθῃβ ἰῃ ργαπάΐηα, οἱ ἰῃ ῥ]α ΤΊ 8 ΟΟΓυΒΟΔἢ δ. 

423. Ηἰο δυίοπμ ἰίαγαπλ υἱ ἡυ ΓΙ ΓΘ ῸΓ [51], οἰΐδηλ 508 
γἱγίυ 8 ΟὈἢ 08 651. 

4. Οτοαΐυγα οηἰπὶ {{0Ὶ (Δοίοτὶ ἀοδοΥυΘ 8 ὀχοδηάοϑβοὶξ ἰῃ 
ἰογηδηΐυπη δάνογβιβ ἰη] υ8105, οἰ Ἰοηίογ ϊ δὰ Ὀοποίδοϊοη πὶ 
ῬΓῸ ἰδ αυϊ ἰῃ ἴ6 οομῆαπηί. 

45. Ῥγορίον Πος οἱ ἴυπο ἰῃ οἰηηΐᾶ ἰγδηβῆριγαίδ Οὔλπί 
πυϊγίοἱ χγαιίδ ἰὰ8 ἀοβογυίοθαΐ, δὰ νο]υηϊδίοπη δογυπὶ αυὶΐ 
ἀοϑβἰ ἀογδδηὶῖ. 

46. ὕἱ βείγοηϊ 6}1}} ἰυἱ 4υ085 ἀἱ]οχὶϑτὶ, Ὠοπηίηα, φυοπίδη) 
ΟῚ ηα(ἰνἰ Δι68 Ἰγυσίυι ραβουσηϊ ΠΟΙ ΘΠ, 86 ΒΟΙΤΏΟ [1.8 

] δο8 φυὶ ἰῃ 6 ὁγοάϊἀογυπὶ οοηβογνυαδί. 
427. Ουοά οηΐῃι Ὁ ζῆ ποη ροίογδὶι οχιογηηϊπδγὶ βίδίϊπὶ ἃ Ὁ 

ὀχίσυο 850118 γδαΐο οδοίδοϊυμμ (λυ ϑοσθαῖ. 

48. ὕἱ ποΐυπι 6586ῖ φυοηῃΐδπι ορογίοί ργϑυθηΐγα βοίοῃ δὰ 
Ὀοποάϊοιίοποπι ἴυδηι, οἱ δὰ ογίυπι ᾿υοἷ8 ἴ6 δογδγα. 
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29. Ἀχαρίστου γὰρ ἐλπὶς ὡς χειμέριος πάχνη τα- 
χήσεται, χαὶ ῥυήσεται ὡς ὕδωρ ἄχρηστον. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ [Ζ'. 

ι. Μεγάλαι γάρ σου αἵ χρίσεις καὶ δυσδιήγητοι" 
διὰ τοῦτο ἀπαίδευτοι ψυχαὶ ἐπλανήθησαν. 

4. Ὑπειληφότες γὰρ καταδυναστεύειν ἔθνος ἅγιον 
ἄνομοι, δέσμιοι σχότους χαὶ μαχρᾶς πεδῆται νυχτὸς, 
καταχλεισθέντες ὀρόφοις, φυγάδες τῆς αἰωνίου προνοίας 
ἔχειντο. 

8. Λανθάνειν γὰρ νομίζοντες ἐπὶ χρυφαίοις ἁμαρτή- 
μασιν, ἀφεγγεῖ λήθης παραχαλύμματι ἐσχορπίσθησαν, 
θαμθούμενοι δεινῶς χαὶ ἰνδάλμασιν ἐκταρασσόμενοι. 

4, Οὐδὲ γὰρ ὁ κατέχων αὐτοὺς μυχὸς ἀφόθως διε- 
φύλασσεν, ἦχοι δὲ χαταράσσοντες αὐτοὺς περιεχόμ-- 
πουν, χαὶ φάσματα ἀμειδήτοις κατηφῇ προςώποις 
ἐνεφανίζετο. 

δ. Καὶ πυρὸς μὲν οὐδεμία βία χατίσχυε φωτίζειν, 
οὔτε ἄστρων ἔχλαμπροι φλόγες χαταυγάζειν ὑπέμενον 
τὴν στυγνὴν ἐχείνην νύχτα. 

6. Διεφαίνετο δ᾽ αὐτοῖς μόνον αὐτομάτη πυρὰ φό- 
ὄου πλήρης, ἐχδειματούμενοι δὲ τῆς μὴ θεωρουμένης 
ἐχείνης ὄψεως ἡγοῦντο χείρω τὰ βλεπόμενα. 

7. Μαγιχῆς δὲ ἐμπαίγυατα χατέχειτο τέχνης, καὶ 
τῆς ἐπὶ φρονήσει ἀλαζονείας ἔλεγχος ἐφύόριστος. 

8. Οἱ γὰρ ὑπισχνούμενοι δείματα χαὶ ταραχὰς ἀπε- 
λαύνειν ψυχῆς νοσούσης, οὗτοι καταγέλαστον εὐλάθειαν 
ἐνόσουν. 

9. Καὶ γὰρ εἰ μηδὲν αὐτοὺς ταραγῶδες ἐφόδει, χνω- 
δάλων παρόδοις καὶ ἑρπετῶν συριγμοῖς ἐχσεσοδήμεένοι, 
διώλλυντο ἔντρομοι, χαὶ τὸν μηδαμόθεν φευχτὸν ἀέρα 
προςιδεῖν ἀρνούμενοι. 

ι0. Δειλὸν γὰρ ἰδίως πονηρία μαρτυρεῖ καταδιχαζο- 
μένη, ἀεὶ δὲ προςείληφε τὰ χαλεπὰ, συνεχομένη τῇ 
συνειδήσει. 

ιι. Οὐδὲν γάρ ἐστι φόδος, εἰ μὴ προδοσία τῶν ἀπὸ 
λογισμοῦ βοηθημάτων. 

ι2. Ἔνδοθεν δὲ οὖσα ἥττων ἣ προςδοχία, πλείονα 
λοΥ ετεὶ τὴν ἄγνοιαν τῆς παρεχούσης τὴν βάσανον αἷ- 
τίας. 

13. Οἱ δὲ τὴν ἀδύνατον ὄντως νύχτα χαὶ ἐξ ἀδυ-- 
νάτου ἅδου μυχῶν ἐπελθοῦσαν, τὸν αὐτὸν ὕπνον χοι- 
μώμενοι, 

(4. τὰ μὲν τέρασιν ἠλαύνοντο φαντασμάτων, τὰ δὲ 
τῆς ψυχῆς παρελύοντο προδοσία" αἰφνίδιος γὰρ αὐτοῖς 
χαὶ ἀπροςδόχητος φόθδος ἐπῆλθεν. 

16. ΕἾθ᾽ οὕτως, ὃς δήποτ᾽ οὖν ἦν ἐχεῖ καταπίπτων, 
ἐφρουρεῖτο εἰς τὴν ἀσίδηρον εἴρχτὴν χαταχλεισθείς, 

ι6, Εἴ τε γὰρ γεωργὸς ἦν τις ἢ ποιμὴν, ἢ τῶν κατ᾽ 
ἐρημίαν ἐργάτης μόχθων, προληφθεὶς τὴν δυςάλυχτον 
ἔμενεν ἀνάγχην. 

17. Μιᾷ γὰρ ἀλύσει σχότους πάντες ἐδέθησαν εἴ 
τε πνεῦμα συρίζον, ἢ περὶ ἀμφιλαφεῖς χλάδους ὀρνέων 
ἦχος εὐμελὴς, ἢ ῥυθμὸς ὕδατος πορευομένου βίᾳ, 

18. ἢ χτύπος ἀπηνὴς χαταῤῥιπτομένων πετρῶν, ἣ 
σχιρτώντων ζώων δρόμος ἀθεώρητος, ἢ ὠρυομένων 
ἀπηνεστάτων θηοίων φωνὴ, ἣ ἀνταναχλωμένη ἐχ χοι- 
λοτάτων ὀρέων ἠχὼ, παρέλυσεν αὐτοὺς ἐχφοθδοῦντα. 

ι9. Ὅλος γὰρ ὃ χόσμος λαμπρῷ κατελάμπετο φωτὶ, 
χαὶ ἀνεμποδίστοις συνείχετο ἔργοις" πα... τοῖτοτιίταιν ιν. :-....0......ὅ.....-................0.0ὕ...ὕ.0...ὕ.0....................................................ὕϑ1Χὸ...ὕ.Ψψ0Δ.ζςἋΔΦὲ.τὔτῖὔὐν»-ἀὐτἱ»..............................ὕ ποτ τσ ππασαντ:..............ὄΞ5Ξ55τπ1:|͵ τ.ο΄ὔἰ..-.-Πῦπ]τκ.ς.ᾺῸψἀπτ0ῷο--.-ἰἰ-΄ῦὖ’ΡρᾷϑΚ9σ“.’να... “πρ“Φ“ΠΠρΠ0ἔο[ει. τ’. Ὁ Ρ τ τἙπτ τ’ οπᾺῬ  - ---- ----- 

ΣΟΦΙΑ ΣΑΛΩΜΩΝ. Κεφ. 1Ζ΄. 

“49. ΙΏρταῖϊ δηΐπη 8ρ68 ἰΔηνυδπι ΠΥ ΌΘΓΠΔ}18 οἸδοῖδϑ (8}00- 
δορί, οἱ αἰβρονγίοί ἰδιηαύυδηη ἃ4υ8 δυρογγδουδ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΥΙ!. 

1. Μασοὰ δηΐπὶ βυηΐ ᾿υἀϊοία ἴαἃ οἱ ἱῃΠοηδΥγ ΔΒ} 18 : ργορίογ 
ἢοο ἐπα ϑοἰ ΡΠ πδίδε δηίΐηλδο ογγαυθγυμῃῖ. 

2. θυπὶ δηΐηι ρογϑυδϑυπὶ ὨδΌραϊ ἰηἰ χυὶ ἀου δτὶ πδίοηί 
δδηοῖίδθ, Υἱ ΠΟΙ 5 (ΘΓ οἱ Ἰοζ85 Ὠοοίἰ8 οὐ ροαϊὶ, ἰη- 
Οἰυδὶ 88} ἰδο 8, (υφ  ἰνὶ μογροῖυδε ῥγουϊἀθηίίδ ἰδουσγιπηί. 

3. θύῃ δαί ρυϊδηϊ 86 ἰδίογο ἰῃ ΟὈΒουΓΙΒ ρϑοοδίϊβ,, [6 Π0- 
ὈγΟ580 ΟὈΙνἱοἢ 8 νοἰἀπηθηΐο ἀἰβρογδὶ βιιηΐ, ρανυθηΐθϑ Ποστοπὰθ 

οἱ ΘροοῖΓ8 οϑη(υγ δῖ. 
4, Νόᾳυδ δηΐπὶ αὐδ ΟΟμ ἰηο ρα {1108 5ροϊ υΠο8 δίπθ {ποῖ 

ουδίοα!εθδί, 8θὰ βοηΐϊΐυβ οὐ ἱπιροία ἀρβοδηάδηίοβ ἱρβ5ὶ8 
ΟΡϑίγοροβαηΐ, οἷ Υἱβίοῃ 68 ἰγἰδί68 της 518 γα} 0.5 ΔΡῥΑγοθαηῖ. 

ὅ. Εἰ ἰφηΐθ φυΐάδηη ἢ0}}8 Υἱβ ροίογαί ᾿πηθ γώ θογο, πος 
βἰἀογυη) ᾿ἰηρίἀδ Πδιλπλδο 1] υπηΐηᾶτα ροϊεγδηΐ 1Π]Δγ ποοΐδυα 
᾿ιογγοηάδῃηι. 

ὃ. ἀρρᾶγορδὶ δυίοηῃ 1118 ἰδηΐι πλ δ δ ἴδηοιι8 ἰξηΐδ ὑἰπλο γα 
ὈΙΘΏ.8, Οἱ (ἰποῦ ρογουδϑὶ ἢ} 18 αυ85 ἤθη νἱἀοδίυγ δρϑεϊεὶ 
δοδιἱπηὰδηΐ ἀσίογίογδ 6886 4 Υυἱὰ ορδηΐυγ. 

7. Μαρίοδο. διιΐθπ) ἀγί 8. 11} 8 0.68 ᾿Δοο θηϊ, οἱ ἰδείδηϊ 
ἀδ βαρίοηί4 ογαί ουγτορίΐϊο ολη} οοηἰυΠη6] ϊὰ. 

8. 1} οηΐηλ φυὶ ῥγοι οδηΐ {ἰπυγ6 8 οἱ ἰυγ δι] Οἢ 65 6χ- 
ΡΘΙ]ογο 80 δηἰπιᾶ ἰδησιοηία, ὃ γἰἀϊσυ!ο {ἰπιογα ἰδυρυδθδηί. 

9. Νδι οἰϑὲ Π11}}}} 1105 ᾿γυ]οηΐυπι ἰογγείδοϊο δαὶ, ἰγδηβι{ 

δηϊΐπηδ πὶ οἱ βογρθηΐαμ δἰ Ὀ]]ιἰοη 6 οοπηηοί!, ἰγομθθα πὰ! 
Ρογθαηΐ, οἰΐδι δόγο πὶ υ τ μα} γα Π]οηθ 408 οΠΏΡΟΓΟ ροσϑοῖ 
Ὠορϑηίο68 γΥἱάογα. 

10. Ουπ) 81 δηἰπι ργοργίο ἰἰην 48 που ἶὰ ἀδὶ ἰ65ἰπη0η 0} }} 
Ἑοηοῃγηδῖδ, ΒΟ ΠΡ ΟΓ δυΐοη ὈΓοοϑ.Π}}} δρονᾶ, ρογίυγραίδ ρογ 
ΘΟ, 50 ΘΠ 1|8η}. 

ι{{. ΝΙΠΝ δηΐπι 6δὲ {ἰπηογ, ἰδὲ ργοά 0 δυχ  ΠἸογα 4υδ ἃ 
οοὐρ δι ο.6. 

12. Ετ άπ αὖ ἰηΐγα ΠυΪΠΟΥ 6ϑί ὀχϑρθοίδίϊο, Π})8) γί Ο0Π}- 
ρυίΐδί ἰηβοϊοη [8π| Ὀγα θη} 18 ἰογ ΟἹ Οδι}5:8. 

13. ΠΙΪ δυίΐοπ φαΐ ἱπηροίΐοηίοπιὶ Υ6ΓῈ ἠοοίοπιὶ οἱ ὁχ ἱπηρο- 
ἰοη(ἰ8 ἰηίδγηΐ βροὶυποΐβ 8 ρογυρηϊθηΐθιῃ, Θαμηάδῃ) βουὴ 
ἀογιηίορδηΐ, 

(4. ρατγίίπι πιοη 8.8 μμδηϊαβηγαίαπ) οχας Δ δδηΐυγ, ραν {{Π} 
ΘΓ δηΐηλοο ἀοῆὲϊεθδηὶ ἰγδα ἰοη6 : δυ δηθὺ5 δαί 1118 οἱ 

ἰηδρογαίιϑ ἰἰπηοῦ ϑυρογυοηθγδῖ. 
15. Ποϊηάα 5|6, φυϊουπηιο ἢ Πς οοοἰἀογαῖ, ουδίοαϊραίυΓ 

πῃ σΔΓΟΟΓΘΩΣ δἰῃ6 (ΟΓΓῸ ΘΟΠΟἰ 808. 
16. 5ΐγ8 οηἰμη γυβίϊουβ χυΐβ ογδὶ δυϊ ρϑϑίου, γ6] Ορεγδγί 8 

Ἰδδογαπι «ἱ ἱπ ἀοϑογίο, ργωοοεσυραίυϑ ἱπεῇ ρα! ]δῖη δυϑίϊ- 

ῃοθαΐ Ὠροσϑϑἰϊδίθη. 
17. ὕῦπα δηΐτη οδίδηδ [θη ὈΓΑΓΌΙΏ ΟΠλη68 ογδηὶ οΟ] ] ἰραι : 

δἰνγα βρί γί [15 δ δ Ιδῃ8, δυΐ ἰηῖο Γ βρί8508 γᾶ. 5 ΔΥΪΌ. 50η05 
βυδυνΐβθ, δαῖ ΓΥΓΠΠ.Β ἀ1085 ἀθΟΌΓΓΟΠΙΙ5 Υἱ, , 

(8. δυϊ βοηυκ γαϊϊάυ5 ργϑοἰρ ἰδητίαμι ρείγαγαη), δαὶ ἰυ- 

ἀοηϊίαπι δηϊπηδ!ίυπα οὐγϑι}5 ἰρν 5} 0}}15, δυὶ πη αἰδηϊ ΠῈ 580- 
γᾶγιπ) Ὀοϑιϊαγαη) τόχ, 801} ΓΟρογουβ88 οχ οδΥΐβ πιοη 8 

οοἢο, ἀοἢεϊοηίο8 (ΔοϊοὈδηί 108 ργῶ {ἰπιογο. 

(9. Οπηηΐ8. οηΐπὶ οΥγοΐ8. ἰογγάγαπι ᾿ἰπιρί ἀο Πα πο αίεος 
Ἰυπιΐη6. οἱ ποὴ ἐπμιροα 15 οοη πο θδίυγ ορογίθυϑ : 



ΦΑΡΙΕΝΤΙΑ ΒΘΑΙΟΜΟΝΙ5. Ολρ. ΧΥΠΠ Ὁ 
40. μόνοις δὲ ἐχείνοις ἐπετέτατο βαρεῖα νὺξ, εἰκὼν 
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40. 5018 δυΐδτῃ 1118 Βα ρογροβὶίδ ογαὶ στα }8 ποόχ, ἱπηᾶσο 
τοῦ μέλλοντος αὐτοὺς διαδέχεσθαι σχότους " ἑαυτοῖς δὲ ᾿ ἰΘῃμογαγυμα 4υδ5 βυρεγγθηίαγαι {18 ἐγδηΐ : ἱρμδὶ δυΐδῃι 5: οἱ 
ἦσαν βαρύτεροι σχότους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1Π΄.’ 

ι. Τοῖς δὲ ὁσίοις σου μέγιστον ἦν φῶς, ὧν φωνὴν 
μὲν ἀχούοντες, μορφὴν δὲ οὐχ ὁρῶντες, ὅτι μὲν οὖν 
χἀχεῖνοι ἐπεπόνθεισαν, ἐμαχάριζον, 

3. ὅτι δὲ οὐ βλάπτουσι προηδιχημένοι, εὐχαριστοῦ- 
σιν, καὶ τοῦ διενεχθῆναι χάριν ἐδέοντο. 

3. Ἀνθ᾽ ὧν πυριφλεγῆ στύλον, ὁδηγὸν μὲν ἄγνω- 
στον ὁδοιπορίας, ἥλιον δὲ ἀδλαδῇ φιλοτίμου ξενιτείας 
παρέσχες. 

4. Ἄξιοι μὲν "γὰρ ἐχεῖνον στερηθῆναι φωτὸς, χαὶ 
φυλαχισθῆναι ἐν σχότει, οἱ χαταχλείστους φυλάξαντες 
τοὺς υἱούς σου, δι’ ὧν ἤμελλε τὸ ἄφθαρτον νόμου φῶς 
τῷ αἰῶνι δίδοσθαι. 

δ. Βουλευσαμένους δ᾽ αὐτοὺς τὰ τῶν ὁσίων ἀπο- 
χτεῖναι νήπια, χαὶ ἑνὸς ἐχτεθέντος τέχνου, καὶ σωθέν-- 
τος, εἰς ἔλεγχον τὸ αὐτῶν ἀφείλω πλῆθος τέχνων, χαὶ 
ὁμοθυμαδὸν ἀπώλεσας ἐν ὕδατι σφοδρῷ. 

6. ᾿Εχείνη ἢ νὺξ προεγνώσθη πατράσιν ἡμῶν, ἵνα 
ἀσφαλῶς εἰδότες οἷς ἐπίστευσαν ὅρχοις, ἐπευθυμήσωσι. 

7. Προςεδέχθη δὲ ὑπὸ λαοῦ σου σωτηρία μὲν ὃὶι- 
καίων. ἐχθρῶν δὲ ἀπώλεια. 

Ὧ γὰρ ἐτιμωρήσω τοὺς ὑπεναντίους, τούτῳ ἡμᾶς 
προςχαλεσάμενος ἐδόξασας. 

9. Καὶ ρυφῇ γὰρ ἐθυσίαζον ὅσιοι παῖδες ἀγαθῶν, χαὶ 
τὸν τῆς θειότητος νόμον ἐν ὁμονοίᾳ διέθεντο, τῶν αὖ- 
τῶν ὁμοίως καὶ ἀγαθῶν χαὶ χινδύνων μεταλήψεσθαι 
τοὺς ἁγίους,, πατέρων ἤδη προαναμελπόντων αἴνους. 

10. Ἄντήχει δ᾽ ἀσύμφωνος ἐχθρῶν βοὴ, καὶ οἰκτρὰ 
διεφέρετο θρηνουμένων παίδων. 

π. ἑΟμοίᾳ δὲ δίκη δοῦλος ἅμα δεσπότη χολασθεὶς, 
καὶ δημότης βασιλεῖ τὰ αὐτὰ πάσχων. 

12. “Ομοθυμαδὸν δὲ πάντες ἐν ἑνὶ ὀνόματι θανάτου 
νεχροὺς ε Ὧν ἀναριθμήτους, οὐδὲ γὰρ πρὸς τὸ θάψαι 
οἱ ζῶντες ἦσαν ἱχανοὶ, ἐπεὶ πρὸς μίαν ῥοπὴν ἥ ἐντι- 
μοτέρα γένεσις αὐτῶν διεφθάρη. . ; 

13. Πάντα γὰρ ἀπιστοῦντες διὰ τὰς φαρμαχίας, 
ἐπὶ τῷ τῶν πρωτοτόχων ὀλέθρῳ, ὡμολόγησαν Θεοῦ 
υἱὸν λαὸν εἶναι. 

14. «Ησύχου γὰρ σιγῆς περιεχούσης τὰ πάντα χαὶ 
γυχτὸς ἐν ἰδίῳ τάχει μεσαζούσης, 

16. ὃ παντοδύναμός σου λύγος ἀπ᾽ οὐρανῶν ἐχ θρό- 
γων βασιλειῶν ἀπότομος πολεμιστὴς εἰς μέσον τῆς 
ὀλεθρίας ἥλατο γῆς, 

16. ξίφος ὀξὺ τὴν ἀνυπόχριτον ἐπιταγήν σου φέρων, 
καὶ στὰς ἐπλήρωσε τὰ πάντα θανάτου" χαὶ οὐρανοῦ 
μὲν ἥπτετο, βεδήχει δ᾽ ἐπὶ γῆς. 

17. Τότε παραχρῆμα φαντασίαι μὲν ὀνείρων δεινῶς 
ἐξετάραξαν αὐτοὺς, φόθοι δὲ ἐπέστησαν ἀδόχητοι" 

18. χαὶ ἄλλος ἀλλαχῇ ῥιφεὶς ἡμίθνητος, δι’ ἣν 
ἔθνησχεν αἰτίαν ἐνεφάνιζεν. 

ι9. Οἵ γὰρ ὄνειροι θορυδήσαντες αὐτοὺς τοῦτο προ- 
εμμήνυσαν, ἵνα μὴ ἀγνοοῦντες δι᾿ ὃ χαχῶς πάσχουσιν 
ἀπόλωνται. : 

20. Ἥψατο δὲ χαὶ δικαίων πεῖρα θανάτου, χαὶ θραῦ- 
σις ἐν ἐρήμω ἐγένετο πλήθους" ἀλλ᾽ οὐχ ἐπὶ πολὺ ΤΡ 
γεν ἣ ὀργή. 

ΘΙ δηὶ πγΑΥ ΓΒ ἰΘΠΘὮΌΓΙ8. 

ΟΑΡΌΤ ΧΥΠΠ. 

1. δδποίϊ8 διιΐῖδπ ἰυ}5 πιᾶχί πη ογαΐ ᾿υχ, φυογυηι φυϊάθη) 
γΟΟΘΠῚ διιἀϊδηΐο5, ε6ἀ ἤρσυγδηι ποη ν᾽ 6 δί68, αυυπίδηι 4υΐ- 
ἄσπηι οἱ {ΠΠ| ρᾳ85ὶ δγδηΐ., τηδρηϊποδθαηΐ, 

2. οἱ αυΐα δηίο ᾿δ81] ἤοῃ ποσδηΐ, σγαί88 ἀροθαηΐ, οἱ υἱ 
ο886ἱ ἀἰεν θη ἀοηυπι ροίομδηί. 

3. ῬγῸ Φυ 8 ἰσηΐ8 ἀγάθηϊδη) οΟἸυμηπδηι, ἀσσοπ χυΐδπὶ 
ἰφηοία Υἱδρ,, 8016: διυιίθιη 5:6 ἰδοϑγα Ὀοηΐ ΠΟϑρὶ Εἰ ργϑοϑίϊ- 
εἰδι!, 

ά, Ὀϊρηὶ 5ἰχυϊάρηι {Π|1 οᾶγογα ἰυπχΐπα, οἱ ρϑιϊ οϑγοθγοηι 
ΚΘ ΠΟΘ ὈΓαγαηι, αυΐ ἰπΠο] 0508 οὐϑιοα δηΐ ἢ] 05 ἴυ08, Ρ6Γ Ζυοὸ 
ἱποὶρίοθδὶ ἱποουτυρίυπ) 166 }8 ἸαπΊ6 ἢ βόρουϊο ἀδεί. 

δ. Οὐ δυίΐίοη οορ ϑϑθηΐ ᾿υϑἴογι πη) οὐοοἰἄογα ἰηίδηί68, οἱ 

00 ἀχροϑίῖο ΠἸϊο, οἱ Πθογαίο, ἰη ἰγδά ποι οηθιι ἱΠογυτ π}ὺ0υ]- 
{ἰυάΐηοη Π]Πογυτα δ᾽βίυ 5, οἱ ρδυοὙ ρον] ἰ δι! ἰῃ ἃαυδ 
ν]] ἃ. 

8. ΠΠ|ἃ ποχ δηΐαε οοσηίΐ!ᾷ 6ϑΐ ἃ ρϑίγ 118 ΠοβιΓ8., υἱ Β6 ΟΠ Γ 
8οϊθηΐθ8 0} 8 ̓υγαιηθη(|8 ογρἀϊἀθγυῃΐ, δηΪΠη  ΌΪΟΓΟΒ 68- 
860ῃ1. : 

7. δυδβοδρίδ 681 δυΐοπ) ἃ ρΟρΡΌΪΟ ἴυο 88 π|1858 αυϊάθεῃ }ι5[0- 
Γυῦλ, ἰηἰπιοογυ δυίΐοιῃ οχ θυ δῖϊο. 

8. Ουὐο οπηΐμῃ ἰσρ5ϊ811 δα ιγογβαγίοδβ, Ὁ Ὧ08 ΡῬγΓΟΥΟΟΔἢ5 Πηὰ- 
ξηϊΠοδβιὶ. 

9. Αθβοοῦβ6 Θηΐπὶ 580 πο δηΐ υ8ιϊ Ρυογὶ θοηογυπι, οἱ 
αἰν η! 8118 Ιοσοπι ἴῃ οοηοογά ᾷ ἀἰδροηορδηΐ, ἰδηάσι 51Ππ)}}}- 
ἴ6Υ οἱ θοηᾶ οἱ ρογίου δ γϑοορίυγοδ 8105, ρα! Γία8 }8Ππι ἀθ- 
οδηίδηίο5 ἰδ 468. 

10. Βαβοηδδί δυΐδπι ἱποοηνοιίθη8 ἰηἰπηοογαπ) τοχ, οἱ 

[16 0}1158 δυαοθαίυν μ᾽ογαίογαπι ριΘγογ. 
{1. 511}}}} δυίΐδιη ρα 8 Β6ΓΥῸ8 ΟΠΠπὶ ἀΟΙΠΪΠΟ ΔΗ οἴυ8 681, 

οἱ ρορυϊαγὶϑ ΠοΠΊΟ τγορὶ δἰ Π}}}18 ρᾶδ5υ3. 
12. 5.0}}ΠΠ 6 Γ ΟΡ ΟΠΠ65 υΠ0 ΠΟΙΪΠ6 πιογί5 τηογίυο5 ἢ)δ- 

θουδηϊ ἱπηυμπηογα ἢ 65, 66 Θηΐπ) δα βορο!οηάυπὶ Υἱνὶ ϑυ[)- 
οἰαδδηῖ, φυοηὶδπι υΠ0 Π]ΟΠΊΘηΪΟ 4085 αγαῖ ργορο ἁγῖοῦ ἢδίϊο 
ἱΠογαμ οχογη Δ δ Γ. 

18. Π6 οπληΐθυβϑ Θηἶπὶ ΠΟῚ ΓΘ δΘη[68 ΡΓΟΡΙΟΓ γοηοῆοϊδ, 
ἴυπο οὐτὰ ἕαἱξ οχίογιηίηίαπ ῥγποροηίογυπ, οοηδδβὶ βυηὶ 
οἱ δ] ὰπὶ ροΟραϊυπι 6586. 

14, Ουπὶ δηἰπὶ αιϊοίυμι 5:16 πὶ σοοῃἰπογοῖ οπηηΐα οἱ 
ΠΟχ ἰῃ 800 ουγϑὰ πιράϊυπι ἰΐογ Παρθογοῖ, 

15. ΟἸΠἱροίθ 8 86 ΓΠ10 ἰᾳυ5 46 66}}0 ἃ το} } 05 566 10118 
ἀυτι8 Ὀο]]Δίον ἰῃ πηράϊδηη Θχ θυ 1} ἰογγϑῦλ ργοϑι 1, 

16. ρἰδάϊυβ δου ἱπδὶ πλυ]δίυ ἰυυη ᾿ππρογί ἢ ρογίδη8, 
οἱ βίδη8 γορίδυ  οὐμηὶδ τηογίθ : οἱ οΟἸ ἢ αυϊάσπι ἰΔηροῦαί, 
ἀοοοοηάογαί δυΐδη ἴῃ ἰοΙτϑμη. 

17. Τυης οοηίίηθο Υἱϑὺ8 αυϊά6η) ΒΟΠηηΐΟΙ ὮΠι ΟΓΑΥ ΘΓ (0Γ- 
Ὀαγνϑγυηῖ {||08,, οἱ {ἰπΠἸΟΓ6 8 βυρογυθηογυηί ἰηβρογαδίὶ : 

18. οἱ 41105 4|0ὶ ργο͵δοΐυ8 βϑυἱυΐνα}8, ργορῖθγ Ζυδη} Ο81ι- 
88) πηοτίοθδίυγ ἀδιηοηδϑίγαθδί. 

19. Υἱβίοηθβ δηΐπ 402 08 ἰυγθανογυπῖ ἤοΟ ρΓΘΙΏΟΏ6- 
βδηΐ, Ὧ6 ἰηδοϊϊ χυᾶγα πηδῖἃ ρα οὈδηΐυγ μογγθηΐ. 

20. Τοῖρὶϊ δυΐδηη οἱ Ἰυδίοβ ἰαηἰδίϊο πηοτίϊβ, οἱ σοϊημηοί!ο 
ἰη ΘΙΓΟΠΊΟ (οί οδῖ τυ ἰυά 8 : 864. ἠοῖ ἀἷὰ Ροϊτηδηδὶῖ 
ἵγᾶ. ῤ 
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21. Σπεύσας γὰρ ἀνὴρ ἄμεμπτος προεμάχησε, τὸ 
τῆς ἰδίας λειτουργίας ὅπλον, προςευχὴν χαὶ θυμιάματος 
ἐξιλασμὸν χομίσας, ἀντέστη τῷ θυμῷ, χαὶ πέρας 
ἐπέθηχε τῇ συμφορᾷ, δειχνὺς ὅτι σός ἐστι θεράπων. 

“5. ᾿᾽Ενίχησε Ὦ τὸν ὄχλον οὐχ ἰσχύϊ τοῦ σώματος, 
οὐχ ὅπλων ἐνεργεία, ἀλλὰ λόγῳ τὸν κολάζοντα ὑπέ- 
τ ὅρχους πατέρων χαὶ διαθήχας ὑπομνήσας. 

23, Σωρηδὸν τἰρ ἤδη πεπτωχότων ἐπ᾽ ἀλλήλων 
νεχρῶν, μεταξὺ στὰς, ἀνέχοψε τὴν ὀργὴν, χαὶ διέσχισε 
τὴν πρὸς τοὺς ζῶντας δδόν. 

24. Ἐπὶ γὰρ ποδήρους ἐνδύματος ἦν ὅλος ὁ κόσμος, 
χαὶ πατέρων δόξαι ἐπὶ τετραστίχου λίθου γλυφῆῇς, καὶ 
μεγαλωσύνη σου ἐπὶ διαδήματος χεφαλῇς αὐτοῦ. 

45. Τούτοις εἶξεν ὁ ὀλοθρεύων, ταῦτα δὲ ἐφοδήθησαν᾽ 
ἦν γὰρ μόνη ἡ πεῖρα τῆς ὀργῆς ἱκανή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ΄. 

1. Τοῖς δὲ ἀσεδέσι μέχρι τέλους ἀνελεήμων θυμὸς 
ἐπέστη. Προήδει γὰρ αὐτῶν χαὶ τὰ μέλλοντα, 

ἢ. ὅτι αὐτοὶ ἐπιστρέψαντες τοῦ ἀπεῖναι, χαὶ μετὰ 
σπουδῆς προπέμψαντες αὐτοὺς, διώξουσι μεταμεληθέν- 
τες. 

8. Ἔτι γὰρ ἐν χεραὶν ἐόντες τὰ πένθη, χαὶ προςο- 
δυρόμενοι τάφοις νεχρῶν, ἕτερον ἐπεσπάσαντο λογισμὸν 
ἀνοίας, καὶ τς ἱκετεύοντες ἐξέθαλον, τούτους ὡς φυγά- 
δας ἐδίωχον. 

«. Εἶλχε γὰρ αὐτοὺς ἡ ἀξία ἐπὶ τοῦτο τὸ πέρας 
ἀνάγχη, καὶ τῶν συμόεδηκότων ἀμνηστίαν ἐνέθαλεν, 
ἵνα τὴν λείπουσαν ταῖς βασάνοις προαναπληρώσωσι 
χόλασιν, 

ὅ. χαὶ ὁ μὲν λαός σου παράδοξον ὁδοιπορίαν περάσῃ, 
ἐχεῖνοι δὲ ξένον εὕρωσι θάνατον. 

6. “Ὅλη γὰρ ἣ χτίσις ἐν ἰδίῳ γένει πάλιν ἄνωθεν 
διετυποῦτο, ὑπηρετοῦσα ταῖς ἰδίαις ἐπιταγαῖς, ἵνα οἵ 
σοὶ παῖδες φυλαχθῶσιν ἀδλαθεῖς. 

η. ἩἯ τὴν παρεμδολὴν σχιάζουσα νεφέλη, ἐχ δὲ 
προὐφεστῶτος ὕδατος ξηρᾶς ἀνάδυσις γῆς Ἰθεωρήθη, ἐξ 
ἐρυθρᾶς θαλάσσης ὁδὸς ἀνεμπόδιστος, καὶ χλοηφόρον 
πεδίον ἐκ χλύδωνος βιαίου, 

. δι’ οὗ πανεθνὶ διῆλθον οἱ τῇ σῇ σκχεπαζόμενοι 
χειρὶ, θεωρήσαντες θαυμαστὰ τέρατα. 

9. Ὥς γὰρ ἵπποι ἐνεμήθησαν, καὶ ὡς ἀμνοὶ διεσχίρ- 
τῆσαν αἰνοῦντές σε, Κύριε, τὸν ῥυόμενον αὐτούς. 

10. Ἐμέμνηντο γὰρ ἔτι τῶν ἐν τῇ παροιχίᾳ αὐτῶν, 
πῶς ἀντὶ μὲν γενέσεως ζώων ἐξήγαγεν ἡ γῇ σχνῖπα, 
ἀντὶ δὲ ἐνύδρων ἐξηρεύξατο ὃ ποταμὸς πλῆθος βατρά- 
ων. 

᾿ τι. Ἐφ᾽ ὑστέρῳ δὲ εἶδον χαὶ νέαν γένεσιν ὀρνέων, 
ὅτι ἐπιθυμία προαχθέντες ἠἡτήσαντο ἐδέσματα τρυφῆς. 

15. Εἷς γὰρ παραμυθίαν ἀνέβη αὐτοῖς ἀπὸ θαλάσσης 
ὀρτυγομήτρα, χαὶ αἱ τιμωρίαι τοῖς ἁμαρτωλοῖς ἐπῆλ- 
θον, οὐχ ἄνευ τῶν γεγονότων τεχμηρίων τῇ βίᾳ τῶν χε- 
ΕΩΌΥΟΝΣ Δικαίως γὰρ ἔπασχον ταῖς ἰδίαις αὐτῶν πονη- 

αις. 
᾿ 12. Καὶ γὰρ χαλεπωτέραν μισοξενίαν ἐπετήδευσαν. 
Οἱ μὲν γὰρ τοὺς ἀγνοοῦντας οὐχ ἐδέχοντο παρόντας, 
οὗτοι δὲ εὐεργέτας ξένους ἐδουλοῦντο. 

14. Καὶ οὐ μόνον, ἄλλη τις ἐπισχοπὴ ἔσται αὐτῶν, 
ἐπεὶ ἀπεχθῶς προςεδέχοντο τοὺς ἀλλοτρίους" 

ΣΟΦΙΑ ΣΑΛΩΝΩΝ. Κεφ. 1Θ΄. 
21. ῬΓΟΡΘΓΔῺΒ ΘηΐΠΊ ΠΟΠΊΟ δ'Π6 ΄υσγοὶὰ ργορυβηδυ , Κχγ0- 

(ἜΡΘῺΒ ΒΟΓΥ 115 5026 δου 01}. ἀΓδ[ ΙΟἢ 61 οἷ ἱβοθῆβὶ ργορί ἰἃ- 
Εἰοποηι, γοϑί {ἰἰ ἱγῶθ, οἱ ἤηθπὶ ἱμπηροδυΐξ Ὠροδβϑίίδιὶ, οβίθη- 
ἄθη8β φυοηῃίδιη ἴυ8 6ϑ( [Δ Π}}}0.8. 

22. Υἱοΐί δυΐοπι ἰυγθαπὶ πο Υἱγίυϊα ΟΟΓΡΟΓΒ, δ δυιηδ- 
τυγὰ ρο(οη(ἷδ, 864 γογθο ἐπὶ φυὶ γοχϑραὶ δυθ)οοὶξ, }0Γᾶ- 
Ἰηθδηΐδ ρϑγθηΐυπη) οἱ (65.860 η[}} ΟΟΠΙΠΘΙΠΟΓΔΉ8. 

23. Οὐυῃι θη πη ͵1η δοργυδίϊπη οϑο ἀἰβϑθηΐ ΒΌΡ6Γ 8] [6 ΓΟΪ ΓΙ 
τηογίι!, ἰπίογβαϊ, οἱ διρυΐδΥ! ᾿ροίυπι, οἱ ἀἰν ϑὶῖ 1118} 
ᾳυδ δὰ Υἱγοβ ἀυοσοθαὶ Υἱᾶγη. 

24, Τῃ γϑδίθ δηΐπη ροάογίβ ἰοἴυβ δγαὶ οὐδ ἰδγγάγιηι, οἱ 
Ῥᾶγοηΐυῃ ΓΔΡΉ Δ] 14 ̓ῃ αυδίυοτ ογαάϊηϊθυ5 ἰδρίάυπι βουϊρίδ 
ογδηΐ, οἱ τηδρηϊβοθρηίία ἴθ ἰῃ ἀϊδάἀοιηδία οΔρΡῚ 5 8. 

25. ἮΪ5 οοϑϑδὶϊ αυὶ οχιοετηίϊπαραὶ, οἱ ἰμθὸ ὀχιυογαμί : 
ογδί θηΐη) 8018 ἰδηΐδίϊο γε 8 Ποίθ 8. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙΧ. 

1. ἸΏ} 118 δυΐοιη ὑβα06 ἰῃ ὨΟΥ 55: Π}0}Π 81η6 τηϊβογίουγά δ 
γᾶ βυρούγθηϊί. Ργϑϑοίοραί δηΐη οἱ (αἴυγὰ ΠΠογύμ, 

2. ᾳφυοηΐδη) οὔπὶ ἰρϑὲ Ῥογηβἰβϑοηΐ υἱ 86 οἀυσοτγρηΐ, οἱ 
Οὐ) 580] 11οὐ η6 Θγρο δ δβοηΐ 1||08, ρογβοαυδηΐας ρα ὶ- 
τη 8 ἀυοῖὶ. 

8. Αάϊιυο δηΐπὶ ἰηἴ 6. Ἰηδηυ8 Πα θοηΐ68 Ἰυσίυπ, οἱ ἀδρ]0- 
Γδηΐοδβ δὰ ᾿ῃοΠυπηθηΐδ ΠΟΥ ὈΟΡΌΠ,, 8181 8:0] δβδυμπηρεογυηὶ 
Οὐρὶ διϊοηδιῃ ἰπϑοίδη(δ, οἱ 4008 τορδη(68 ργοϊθοδγδηΐί, [08 
ἰδιηχυδῖῃ ἔυ Εἰ 08 ρογβοαυθ δηΐων. 

4, Ὀυοθθαῖ οηΐπι 1}]08 δὰ ἢυηο ἤποηι ἀἰσηᾶ Ὠρορϑϑὶϊδβ, οἱ 

θογυη 4028 δοοϊἀογδηΐ σοη ΘΙ ογδ θη. διηἠἴδγο δοίορδί, 
υἱ αυ ἀθογδηΐ ᾿ογθη [18 Γοργοῖ ρυηπίο, 

ὅ. οἵ ρορυ]υ8 φυϊάδηι ἰσυ8 ΠΓΑ Ὀ]ἴΟΓ ἰγαηβίγοΐ.,, {ΠῚ δι:- 
ἰοπὶ πονδπι ΠΟΓίδι ἱμυθηϊγθηΐ. 

6. Οαλη15 Θηΐπὴ ογοδίυγδ ἰῃ 8.10 φθῆοΓο ΓΌΓΒΙΙ5 ἀσβυροῦ Γδ- 
βρυγαθδίυγ, ἀΘΘΟΥΥΪ ΘΒ ἰυ}8 ργεροορ 8, υἱ ραοεὶ (υἱ ουϑίοάϊ- 
κοηίυγ {Π|δρ5ὲ. 

7. ΝΌ65 οδδίγᾶ ΟὈυμπηγαρδί, οἱ ὁχ διὰ χυδ δηί6 ογαΐ 
(ογτῶ ἃγίἀδ8 δπλογβίο δρρᾶγυϊί, ῃ τηγὶ γαῦτο Υἱᾷ βίῃβ ἐπρθ- 
ἀϊπηδηίο, οἱ οδπΊρυ8 “αγπηδη8 ἀδ ργοίιμ 0 ηἰηνῖο, 

8. Ρ6Γ 10.6Πὶ ΟἸΠΐ8 πδίϊο ἰΓδηϑὶνὶΐ 4αυ85 ἰορο αίαν ἴυδ ΠλΔ- 
ἢι1, Υἱἀδηί6 85 τα ΓΔ} 8 πηοηϑβίγα. 

9. Ταιῃαυδηὶ οπίηι Θαυὶ ἀεραγθγυηΐ ϑβοδηι, οἱ ἰδ συδη) 
ἅδη ΘΧῸ ΔΥΘΓαΩἑ ΠΏΣ ΠοΔηί68 ἴ6, Ὠοιμΐπο, αἱ [Πογαβιὶ 
008. 

10. Μοπιογοϑ δηΐπι δάδυο ογδηὶ ΠΠΟΓΌΠ. 485 ἴῃ ἱποοϊδίο 
800 (δεῖδ. ἰμογαηΐ, χυειηδαμηοάυπι)ι ρΓῸ πδίίοηο χυϊάοπιὶ δηΐ- 

ΠΔ]Ιὰπ γοάαχὶί ἰογγὰ Ὠγυ 5085, ρΓῸ 56 )}8 δυΐδιῃ οπιοίδ- 
γί Πυνίυβ τυ ἰυἀϊποπὶ γϑηδγυπι. 

11. Νογ δϑίπιο δυίοπι Υἱάθγυηῖ οἵ ΠΟΥ8ΠῚ ογοδίυγδι ἃν 0. Π}, 

οὐπ δἀάυοί! οοησυρίβορηιϊία ροβίυἱανογυηῖ 68088 ορι δ οὨ 5. 
12. [πῃ δΙοουϊοηδη δα ΐπ ἀοϑί δῦ δϑοθηαϊί 18 ἀ6 τ δὶ 

οΥγροϊηοῖγα, οἱ νοχδίίοηθδ ρϑοσδίοσθιιβ δυρογυθηογυῃξ, 
Ὠ0Ὴ 8[η6 {18 φιδ ἰδείδ ογδηΐ ἀγαιιπηθηίδ ρμογ Υἱπ) (ὉἸΠλ 011}. 
Τυβία οηἰὰ μαι δηίυγ βϑοουηάπ!η) 8085 ΠΟ  ὰβ, 

13. Εἰοηΐπη ἀοἰοβίδ Ὀ]Πἰογθα ἱπποϑρὶ 4} δίοε ἰηδιΠ Πθγυπί. 

δὶ φυϊάοηι {1 ἱσποῖίοβ ποῦ γϑοϊρίθθδηΐ δάυθηδϑ, ἢΪ Ὑ6ΓῸ ν6- 
ποῆοοβ ὨοΒβρί [68 ἰη βογυϊ ἴ6πὶ γα  θδηϊ. 

14. Εἰ πο βου ἰιᾶρο, 868 οἱ 8)108 ᾳυϊάδιη ατἱΐ Γεβρδοῖι5 
ἰρβογυῃι, αυοηΐδηη {1}}1} ἰηνὶ(α τοοϊρίοθδηϊ οχίγδῃθο8 : 



ΡΒΟΙΟΟσΙΞ5. 

16. οἱ δὲ μετὰ ἑορτασμάτων εἰςδεξάμενοι τοὺς ἤδη 
τῶν αὐτῶν μετεσχηχότας δικαίων, δεινοῖς ἐχάχωσαν 
πόνοις. 

ι0. Ἐπλήγησαν δὲ χαὶ ἀορασίᾳ, ὥςπερ ἐχεῖνοι ἐπὶ 
ταῖς τοῦ δικαίου θύραις, ὅτε ἀχανεῖ περιδληθέντες 
σχότει, ἔχαστος τῶν αὐτοῦ θυρῶν τὴν δίοδον ἐζήτει. 

17. Δι᾿ ἑαυτῶν γὰρ τὰ στοιχεῖα μεθαρμοζόμενα, 
ὥςπερ ἐν ψαλτηρίῳ φθόγγοι τοῦ ῥυθμοῦ τὸ ὄνομα διαλ-- 
λάσσουσι, πάντοτε μένοντα ἤχῳ" ὅπερ ἐστὶν εἰχάσαι 
ἐχ τῆς τῶν γεγονότων ἔς: ἀχριθῶς. 

18. Χερσαῖα γὰρ εἰς ἐνυδρα μετεθάλλετο, καὶ νηχτὰ 
μετέθαινεν ἐπὶ γῆς. 

19. Πῦρ ἴσχυσεν ἐν ὕδατι τῆς ἰδίας δυνάμεως, χαὶ 
ὕδωρ τῆς σόδεστιχῇς δυνάμεως ἐπελανθάνετο. 

20. Φλόγες ἀνάπαλιν εὐφθάρτων ζώων οὐχ ἐμάραναν 
σάρχας ἐμπεριπατούντων, οὐδὲ τηχτὸν εὔτηχκτον ςἰμὲ 
σταλλοειδὲς γένος ἀμόροσίας τροφῆς. Κατὰ πάντα γάρ, 
Κύριε, ἐμεγάλυνας τὸν λαόν σου, καὶ ἐδόξασας, χαὶ οὐχ 
ὑπερεῖδες, ἐν παντὶ χαιρῷ χαὶ τόπῳ παριστάμενος. 

ΘΟ ΒΒΟ ΟΣ οαξί ὐδά 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 

Πολλῶν χαὶ μεγάλων ἡμῖν διὰ τοῦ νόμου καὶ τῶν προ- 
τῶν χαὶ τῶν ἄλλων τῶν χατ᾽ αὐτοὺς ἠχολουθηχότων 
ὁ ιδομἐνων, ὑπὲρ ὧν δέον ἐστὶν ἐπαινεῖν τὸν Ἰσραὴλ παι- 
δείας χαὶ σοφίας, χαὶ ὡς οὐ μόνον αὐτοὺς τοὺς τς 
σχοντας δέον ἐστὶν ἐπιστήμονας γίνεσθαι, ἀλλὰ χα υἱ 
ἐχτὸς δύνασθαι τοὺς φιλομαθρῦντας χρησίμους εἶναν κα 
λέγοντας χαὶ γράφοντας" δπάππος μου Ἰησοῦς, ἐπὶ πλεῖον 
ἑαυτὸν δοὺς εἴς τε τὴν τοῦ νόμου χαὶ τῶν προφητῶν χαὶ 
τῶν ἄλλων πατρίων βιδλίων ἀνάγνωσιν, χαὶ ἐν τούτοις 
ἱκανὴν ἕξιν περιποιησάμενος, προήχθη καὶ αὐτὸς συγ- 
γράψαι τι τῶν εἰς παιδείαν καὶ σοφίαν ἀνηκόντων, ὅπως 
οἱ φιλομαθεῖς, χαὶ τούτων ἔνοχφι γενόμενοι, πολλῷ 

ον ἐπιπροςθῶσι διὰ τῆς ἐννόμου βιώσεως. Παραχέ- 
χλησθε οὖν μετ᾽ εὐνοίας καὶ προσοχῆς τὴν ἀνάγνωσιν 
ποιεῖσθαι, χαὶ συγγνώμην ἔχειν ἐφ᾽ οἷς ἂν δοχῶμεν 
τῶν χατὰ τὴν ἐρβηνείᾳν ἰῷ γε θὰ τὸ τισὶ τῶν 
λέξεων ἀδυναμεῖν᾽ οὐ γὰρ ἰσοδυναμεῖ αὐτὰ ἐν ἑαυτοῖς 
ἑθραϊστὶ λεγόμενα, καὶ ὅταν μεταχθῇ εἰς ἑτέραν γλῶς- 
σαν. Οὐ μόνον δὲ ταῦτα, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὃ νόμος, καὶ 
αἱ προφητεῖαι, καὶ τὰ λοιπὰ τῶν βιδλίων οὐ εν 
ἔχει τὴν διαφορὰν ἐν ἑαυτοῖς λεγόμενα. ᾿Εν γὰρ τῷ ὀγδόῳ 
χαὶ τριαχοστῷ ἔτει ἐπὶ τοῦ Εὐεργέτου βασιλέως παρα- 
γενηθεὶς εἰς Αἴγυπτον, χαὶ συγχρονίσας, εὗρον οὐ 
μιχρᾶς παιδείας ἀφόμοιον. Ἀλναγχαιότατον ἐθέμην αὐ- 
τὸς προςενέγχασθαί τινα τουϑὸν χαὶ φιλοπονίαν τοῦ 
μεθερμηνεῦσαι τήνδε τὴν βίόλον. Πολλὴν γὰρ ἀγρυ- 
πνίαν χαὶ ἐπιστήμην προςενεγχάμενος ἐν τῷ διαστήματι 
τοῦ χρόνου πβῥὸς τὸ ἐπὶ πέρας ἄγοντα τὸ βιδλίον ἐχδό- 
σθαι, καὶ τοῖς ἐν τῇ παροικίᾳ βουλομένοις φιλομαθεῖν, 
προχατασχευαζομένοις τὰ ἤθη ἐν νόμῳ βιοτεύειν. 

ΥΕΤΝ ΤΕΈΒΤΑΜΕΝΤΌΝ. -- Ἰ]. 
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16. ιν Ὑ6γῸ οὐαὶ γθοθρίββθηϊ οὐπὶ 90]6ηηὶ ᾿ϑο ἡ {18 608. χυὶ 
͵8πι ΘαγαΠπηά6πὶ Ἰερυῇη ἴδοι! δγδηί ρϑγί!οἶρθβ, βεου δδἰ πλῖ8 δί- 
Πιχαγυηὶ ἀο]ογίθυ3. 

16. Ῥοιου5581 δυηί διίθην σεροϊ δῖ, δἰουΐ {ΠῚ ἴῃ ἰΟγθυ5 

}πϑιὶ., ἐυπὶ 50 Δη618 ὁοοραγίϊ ἰθπο Ὀγὶ8, ἀπυβαυΐβαμο ἴγᾶῃ8- 
ἰἴππ| οδίϊογιιπ) βυογυῖ φυφγοθαί. 

17. ἴῃ 86 οηΐπη οἰθιηθηΐδ σοηνου θδηΐυΓ, βἰσαὶ ἰῃ ρ88}{6- 
ΓΟ 80ηὶ πχοάυ]αἰ!οπ δ ποιβθὴ πιυΐδηΐ, 56 ΠΡ6Γ ουϑιοἀϊδηία 

ΒΟΠῸΠ) : αΠυοὰ ἐρδίϊππᾶγί ρμοβοϑί ὁχ 'ρ80 γοῦυτ δοίδγιπι 
ἰδ Οοτίο. 

18. Γεγγοϑί γί θηΐπὶ ἰῃ ἃχυδίϊοι ΘΟὨγ ΓΘ θδηϊογ, οἱ Ζυῶ 
ογδηΐ παίδηϊϊ8 ἰὴ ἰθγγὰ ἰγδηβὶ θδηΐ, 

9. [615 ἴῃ διὰ γά]εθαὶ βυργᾶ διδπ) υἱγιαἴδαι, οἱ ἃαυᾶ 
ΘΥϑ ἰσι θη 18. ΠαίΈΓ8 ΟΠ ΥἰϑοθθαίοΓ. ' 

20. ΕἸΔΠηπηδὲ 6 ΟΠ ΓΑΓΙΟ ἔδοί!α σογτυρι ὉΠ απ δηἰ πη] πὶ 
ΠΟ ΥΟΧΔΥ ΘΓ ηΐ σᾶΓΏ65 ΟΟΔΙ ]Δηΐ}ι1Π), ἢ6. ἰδ  ν ουδηϊΐ ἰ}- 

ἰδπὶ αυξ δεῖ! (Ι5βοϊνοθαίυτ δίοαί ρἰδοίοπ) θοηδπὶ ὁβοδῆι. [ἢ 
οἰπδιῖδυδ δμἰπὶ πηδρη Ποδ81{1 ροραϊαπλ ἰαππη), Ὠομγῖπα, οἱ 
ἸΟΠΟΓΑΒΙ͂Σ, οἱ Ὡοὴ ἀδβραχ δι! ἴῃ ομηηὶ ἰδιηρογο οἱ Ἰ000 8581- 
δίθῃβ. ᾿ 

Βροβεν (} «αξοαις 

ΡΒΟΙΘσῦΞ. 
Οὐχ πγ0118 ΠΟὈΪ5 οἱ τηδϑηδ ρ6Γ 6 ρΘΠῚ οἱ ργορ οἰδ8 οἱ 8}105 

“1υϊ ᾿Π08 8θουϊἱ δυηΐ ἀδίδ δίηΐ, ργοὸ χυΐδυϑ οροτίοί ἰδυάδγα 

1ϑγᾶ6] ἀοοίγπδ5 οἱ βδρί θη δῦ 88., συ 608 αυἱ Ἰοσυηΐ 

ΠΟῊ 80]0π) ρ808 ορογίδαϊ Πογὶ ϑοϊθπίοβ, βοὰ οἰϊδπ) δου γδηθὶθ 
βίυσίο ἀϊβεϊρ πα ἀυοίοϑ ρο586 οἱ ἀϊσθηάο οἱ βου θθηάο ῥγο- 

ἄε856 : νὰ 8 608 6508, ροδβίχιδη) διηρ 8 86 ἀδάϊ( δὰ 

αἰ φοη δαὶ ἰοοιΟη18 Ἰορὶς εἰ ργορμοίδγαηι οἱ δ᾽ίογυπι ᾿θτο- 
τὰπ) αυἱ ΠΟ 8. ἃ ρᾶγϑηςι5 ποϑίγὶ8 ἰγδά! δυηΐ, δίχα ἰῃ 

18 οὐπ αιυὶ 8815 6686 ροδϑθΐ Παρ πὶ 810ὶ οομμρδγδββοῖ, 

“γο υΐί οἵ 'ρ86 8ογίθεγα δχυϊὰ δογυμι χὰ δὰ ἀοσίτηδηι οἱ 

βδρθη(ίδπ) ρου ποηΐ, υἱ ἀδϑἀογδηΐοθ ἀΐβοογα, οἰΐδπλ [ι0- 

ΤΌΠ) ραγίἰοἶρο5 (δοῖ!, πλ]10 τηᾶρὶ8 ργοβποληξ ρΡοσ Υἱΐδηι [6- 
οἰ δ. Ηοτγίογ ἐϊδαυθ γοηΐγα γὸ8 οὐτὰ θοηονο]οηίίὰ οἱ εἴ- 

ἰοπίἰοτὶ δυαΐϊο ἰοοιοῃθτ ίδοογα, οἱ νϑηΐδηιὶ ὨδθΘγο ἰη 11}}5 

ἴῃ φυΐθα8 τ ἰ πιὰ ἰῃ ΠΟΠη0}}18 δὰ ἰηἰογργοίδηάϊ γαϊ ο πο πὶ 
οἰδθογδιὶς ἀϊοιοηΐθα8 ἀοῆοδγο : θη δηΐπι ϑδηγάθηι Υἶπὶ [1ἃ- 

θϑωὶ δος ἴῃ 86 ρ8ὶ8 Πα γαίος ἀϊοίδ, δίφυς δὰ 8] ἰϑγἂπι ἰγδηϑ διὰ 

Ἰἰησυδη,. Νοη βοίυπι δυίΐοηι Π280, δ6 ἃ οἵ 'ρ8ἃ ἰθχ, οἱ ργορ δ δε, 

οἱ οὐὐἱοτὶ ΠἰὈτί πο ῬΑΓΥ ἂπὶ μδροηΐ αἰ Πογοης δῖ ᾳφυδηάὰο ἱπίον 
86 ἀϊευπίαυγ. Νδίῃ ἰῃ οοἴδνο οἱ (γα ϑίιηο ἅπηο ἰδ ρογίυυδ Ρίο- 

Ἰομιοοὶ ΕΥ̓ΟΓσΟ 8 γοχὶβ ροϑίχυδηι ραγυθηὶ ἰῃ Ἐσυρίυμι, οἱ οὐ 

τλυϊίιμι ἰοπιρογὶβ ἰδὲ ζαΐβδβοηι, ἱμυθηΐ ΘχθρΙἂΓ ΟῚ ρϑΓΥδ' 

ἀοοίτίηδ». Μαχίπηδ μοοθβϑδιίυμ ρυΐϊαυΐ 'ρ86 δ) αυιδιῃ δάῆί- 
θ6Γγα αἰ ροηἰίδηι οἱ Ἰαθόγϑπι ἰηἰεγργοίδηαϊ Πθγυτὰ ἰϑίαπι. ΜᾺ} 

ἰδ δηίπι υἱρι! δη οἱ ἀοοίτῃᾶπι δἰία]! ἰῃ δραίϊο ἰοαιροιΐβ δὰ 
Ιιος υἱ δὰ ἤποι ἀυοδηβ ἰβίυπμ ᾿ἰθγυμη οάσγοηι, οἰΐδι ἐΐδ 

4υΐ ἰῃ ρᾶγοοίδ τοϊυηὶ ἀΐβοογα, ργϑρᾶγδίὶ τπιογὶθυ8 δὰ Υἱγθῆ- 

ἀυτ ἰῃ Ἰοζ6. 

18 
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--«“αὐ φῦ π....-- 5 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. 

ι. Πᾶσα σοφία παρὰ Κυρίου, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ἐστιν 
εἰς τὸν αἰῶνα. 

3. Ἄμμον θαλασσῶν καὶ σταγόνας δετοῦ καὶ ἡμέρας 
αἰῶνος τίς ἐξαριθμήσει; ὝΨος οὐρανοῦ καὶ πλάτος γῆς 
χαὶ ἄδυσσον 

8. χαὶ σοφίαν τίς ἐξιχνιάσει; 
4. Προτέρα πάντων ἔχτισται σοφία, χαὶ σύνεσις 

φρονήσεως Η: αἰῶνος. (ἢ 
6. 'Ῥίζα σοφίας τίνι ἀπεχαλύφθη; χαὶ τὰ πανουρ- 

γεύματα αὐτῆς τίς ἔγνω; ("" 
8. Εἷς ἐστι σοφὸς τ δ σφόδρα χαθήμενος ἐπὶ 

τοῦ θρόνου αὐτοῦ. 
9. Κύριος αὐτὸς ἔχτισεν αὐτὴν, χαὶ εἶδε καὶ ἐξηρίθμη- 

σεν αὐτὴν, 
10. χαὶ ἐξέχεεν αὐτὴν ἐπὶ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ. Μετὰ 

πάσης σαρχὸς κατὰ τὴν δόσιν αὐτοῦ, χαὶ ἐχορήγησεν 
αὐτὴν τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. ᾿ 

11. Φόῤος Κυρίου δόξα καὶ χαύχημα, χαὶ εὐφροσύνη 
χαὶ στέφανος ἀγαλλιάματος. 

[. Φόῤος Κυρίου τέρψει χαρδίαν, καὶ δώσει εὐφρο- 
σύνην χαὶ χαρὰν καὶ μαχροημέρευσιν. 

18. Τῷ φοθουμβένῳ τὸν Κύριον εὖ ἔσται ἐπ᾽ ἐσχάτων, 
χαὶ ἐν ἡμέρᾳ τελευτῆς αὐτοῦ εὑρήσει χάριν. (""ἢ 

16. Ἀρχὴ σοφίας φοδεῖσθαι τὸν Θεὸν, χαὶ μετὰ πιν 
στῶν ἐν τ ιῖὶ συνεχτίσθη αὐτοῖς. Καὶ μετὰ ἀνθρώπων 
θεμέλιον αἰῶνος ἐνόσσευσε, χαὶ μετὰ τοῦ σπέρματος αὐ- 
τῶν ἐμπιστευθήσεται. 

30. Π]Πλησμονὴ σοφίας φούεῖσθαι τὸν 
μεθύσχει αὐτοὺς ἀπὸ τῶν χαρπῶν αὐτῆς. 

41. Πάντα τὸν οἶχον αὐτῆς ἐμπλήσει ἐπίθυμημάτων, 
καὶ τὰ ἀποδοχεῖα ἀπὸ τῶν γεννημάτων αὐτῆς. 

22. Στέφανος σοφίας φόδος Κυρίου, ἀναθάλλων εἰρή- 
γὴν χαὶ Νὰ ἰάσεως. 

4. Καὶ εἶδε καὶ ἐξηρίθμησεν αὐτὴν, ("5 
94. ἐπιστήμην χαὶ γνῶσιν συνέσεως ἐξώμόρησε, χαὶ 

δόξαν χρατούντων αὐτῆς ἀνύψωσεν." ; 
86. Ῥίζα σοφίας φοθεῖσθαι τὸν Κύριον, καὶ οἱ χλά- 

δοι αὐτῆς μαχροημέρευσις. (Γπππἢ 

Πὰν 

Κύριον, χαὶ 

(5) 5. Πηγὴ σοφίας λόγος Θεοῦ ἐν ὑψίστοις, χαὶ αἱ πορεῖαι 
αὐτῆς ἐντολαὶ αἰώνιοι. (Οοπιρὶ.) 

(75) 7. Ἐπιστήμη σοφίας τίνι ἐφανερώθη ; καὶ τὴν πολυπει- 
ρίαν αὐτῆς τίς συνῆχε ; ((οπιρὶ.) 

(“2 14. ᾿Αγάπησις Κυρίου ἔνδοξος σοφία " 
15. οἷς δ᾽ ὀπτάνηται, μερίζει αὐτὴν εἰς ὅρασιν αὐτοῦ. 

(βελοί. Κοπι.) 
(5552) 23. ᾿Ἀμφοτέρα δέ ἐστιν δῶρα Θεοῦ. 

(κ "5452. 27. Φόδος Κνρίον ἀπωθεῖται ἁμαρτήματα. ΓΑφοδος 
δὲ οὐ δυνήσεται δικαιωθῆναι. (Οἴδθηι. Αἰ61.) 
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ΘΑΡΙΕΝΤΙΑ 

σΙΆΆΓ(Η. 

--““πασθθῷ αἱ... - 

ΟΑΡΌΤ Ἱ. 

1. Οιβηΐβ βδρίθη( ἃ Ὠοηηΐηο 681, οἱ οὐπὶ ἱΠ|0Ὸ δβί ἴῃ 
ΦΟΥΌ ΠῚ. 

2. ΑΥ̓ΘΏΔΠῚ ΠΑΓΪ8 δὲ ρ] 0 ν 48 σαϊίδ5 οἱ ἀΐδ5 52θ Ὁ} 4υΐ8 ἀϊ- 
ΠΌΠΊΘΓΔΌΪ ἢ ΑἸ υἀΐπθπὰ οΟἹΐ οἱ ἰδιἰυἀ ποι ἰογγε οἱ δὺγϑ- 
808) 

3. οἱ δδρίοηςἰδῃ) 4015 ἱηνοϑ σαὶ! Ὁ 

4, Ῥγίοῦ ομῃηηΐυπι οΙδαίδ 681 δαρίη[8, οἱ ἰηίο! Ἰδοί8 ῥτιι- 
ἀοηϊΐᾳ ἃ δύο. ; 

6. Ἀδάϊχ βαρίοηιἷ ουὖἱ τονοϊδίδ οβὲ οἱ δοίυϊδε {Π1ι.5 
4υ8 ἀρῃοντῖῦ 

8. ὕμπυδ 68[ βδρίοηβ πηοξ θη π8 ὨἰΠ118 ΒΟ 6 ἢ 5 ΒΌΡΟΓ (ἢ το- 
ὨΠΠῚ 51}1}Π|. 

9. Βοιηΐηυβ 'ρ66 σου θᾶ, οἱ υἱάϊ{ οἱ ἀΐηυπιογαΥϊς 
68), 

10. οἱ οἰδιάϊ( 1118} ΒΌΡΟΓ οπιηΐα ορογὰ 808. ΟἿπὶ οπιπὶ 
ἙΆγῃο δοαιηάσπι ἀδίυπι βυυπι, οἱ ργθυϊ ἰΠἸὰπ αἰ σοπι!- 
085 86. 

11. Τίπιον θοπλϊηὶ φίοτία οἱ φ]ογίδίϊο, δὲ [8 {{{|4 δὲ ὁογοῦδ 
ὀχβυιδιϊοηΐδ. 

12. Τίμηοῦ Ὠομηηὶ ἀοἸοοί Δ οογ, οἱ ἀδοὶξ ᾿φεἰἰᾶπ οἱ 
Βαυάϊυπι οἱ ἰοησι υἀϊποηι ἀΐθ γι. 

3. Τἰπιοηῖ! Ὠοπλίηυπι ὈΘη6 οΥ ἰῃ οχίγοπηβ, οἱ ἰᾷ ἀϊο 

ἀοδιποιοηΐβ 808" ἰηγνοηίοί σγαἰΐδη,). 

16. ΤἸημίυμ) βδρίθη 85 {πόσο Ὀδαπι, οἱ οὐπλ ἢάδ] Ὀι.5 ἴῃ 
γα ]νὰ οοῃογοδίιπι οϑὶ οἷ8. Εἰ οὐπὶ Ποηκἰηΐμαι5 πιπδιιοηίιπι 
ΒΟΟΣ  ηἰάἀϊδοανῖ, οἱ ΟἸ1ΠῈ 5 ῃγ πα ΘΟ ἢ} οοποζοάοίογ. 

40. ΡΙοηϊίυἂο 8δρίοη 85 (ἱπηο γα Ποπγίηυαι, οἱ ἱπουτίδι 605 
ἀ6 (ΓυοΕ818 6}118. 

21. ΟἸπποπν ἀοπηὰπι ἐπί ἱπιρ ο τ ἀεϑἰἀοτίἰβ, οἱ γϑοδ- 
ρίδουϊα ἀδ ροπογϑίοη 05 6}08. τ 

22. Οογοηᾶ βδρίοηςἰα ἰἰπηοῦ Ποπλίηΐϊ, σογπιηδηβ ρδορίη 
οἱ Βδηϊδίθη ἱποοϊυπι (δἰ. 

43. Εἰ νἱ ἀἢϊ οἱ ἀϊηυμπηογαυ θὁΔηι, 

24. βοϊοηζίαπι οἱ οορη ἰοηδηὶ ἰη(οἰοοῖι5 οὐ ξ, οἱ 93ο- 
γἷδπι ἰδ πὶ ̓ ρβ8π| οπδ ίδυ !. ᾿ 

45. Ἀδλαϊχ βαρ θη δ 6ϑὶ {ἰπησγα Ποιηίηυπι, οἱ γδ οὐυ5 
ἸομρροΥ 88. 

ὅ. ἘοπΒ βδρίοης γογίπιπι Ὠσϑὶ ἰῃ Θσχοδ  ίβ. δὲ ἰηβτφδδεδ 11}10.5 
τηδηάδίδ δἰργηᾶ. ᾿ 

7. Ὀϊδοϊρ! δα βδρίθης δαὶ πιδο [ὁπίδίδ 6517 οἴ τοι} 0] οδιἰο- 
ΠΟΙ Πρ ΡΘ55115 {ΠΠ|8 7Ζυἷ8 ἰη(6 116 χ 1 

Ι4. Ὀοοῖο Ὠοὶ ΠοπογδὈ  } 5 βαρ οηςίδ : 

16. φυϊρα5 δυΐϑηιν δρραγυογὶί, ἀϊδίγί υΐὶ [Π|δπὶ ἴῃ νἱδί οηδπι 
1105. 

98. Ὁἱϊράχαο δυΐοπι κυπὶ ἀοηᾶ οί. 

27. Τίμρου Ὠοσῃ!ηΐ ὄχρο τ ροοσδίδ. Ουἱ δυΐοπι δἰπο {ἰδ 
οδῖ, δοῦ ροίουϊ [δᾶ τὶ. 



5ΑΡΙΈΝΤΙΑ ΒΙΒΑΟΘΗ. ΘΑ». 1]. 

28. Οὐ δυνήσεται θυμὸς ἄδιχος διχαιωθῆναι, ἢ γὰρ 
ῥοπὴ τοῦ θυμοῦ αὐτοῦ πτῶσις αὐτῷ. 

49. ἝΞως καιροῦ ἀνθέξεται μαχρόθυμος, καὶ ὕστερον 
αὐτῷ ἀναδώσει εὐφροσύνη. 

80. ἝΞως καιροῦ χρύψει τοὺς λόγους αὐτοῦ, καὶ χείλη 
᾿ πιστῶν ΠΡ ει Ὡν τῆν “ΠῚ: 

81. Ἔν θησαυροῖς σοφίας παραθολὴ ἐπιστήμης, 
88. βδέλυγμα δὲ ἐμοβτωλα βεοσέθεια. ᾿ 
38. ᾿Επεθύμησας σοφίαν; Διατήρησον ἐντολὰς, καὶ 

Κύριος χορηγήσει σοι αὐτήν. 
84. Σοφία γὰρ καὶ παιδεία φόδος Κυρίου, καὶ ἢ εὐ- 

δοχία αὐτοῦ 
86. πίστις χαὶ πραότης. 
86. Νὴ ἀπειθήσης φόδῳ Κυρίου, καὶ μὴ προςέλθης 

αὐτῷ ἐν χαρδίᾳ δισσῇ. 
37. Νὴ ὑποχριθῇς ἐν στόμασιν ἀνθρώπων, καὶ ἐν τοῖς 

χείλεσί σου πρόςεχε. 
86. Μὴ ἐξύψου σεαυτὸν, ἵνα μὴ 

τῇ ψυχῇ σου ἀτιμίαν. 
89. Καὶ ἀποχαλύψει Κύριος τὰ χρυπτά σου, καὶ ἐν 

μέσῳ συναγωγῆς χαταδαλεῖ σε. 
40. Ὅτι οὐ προςῆλθες φόῤῳ Κυρίου, καὶ ἥ καρδία 

σου πλήρης δόλου. 

κέσης χαὶ ἐπαγάγης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. 

τ. Τέχνον, εἰ προςέρχη δουλεύειν Κυρίῳ Θεῷ, ἕτοί- 
μασον τὴν ψυχήν σου εἰς πειρασμόν. 

4. Εὔθυνον τὴν καρδίαν σου χαὶ χαρτέρησον, χαὶ μὴ 
σπεύσῃς ἐν χαιρῷ ἐπαγωγῆς. 

8. Κολλήθητι αὐτῷ χαὶ μὴ ἀποστῆρς ἵνα αὐξηθῇς ἐπ᾽ 
ἐσχάτων σον. 

4. Πᾶν ὃ ἐὰν ἐπαχθῇ σοι δέξαι, χαὶ ἐν ἀλλάγμασι 
ταπεινώσεώς σου οθύμησον. 

6. Ὅτι ἐν πυρὶ ἐζεμάζε αι χρυσὸς, καὶ ἄνθρωποι 
δεχτοὶ ἐν χἀμίνῳ ταπεινώσεως. 

6. Πίστευσον αὐτῷ καὶ ἀντιλήψεταί σου, εὔθυνον τὰς 
δδούς σου χαὶ ἔλπισον ἐπ᾽ αὐτόν. 

η7. Οἵ φοθούμενοι τὸν Κύριον, ἀναμείνατε τὸ ἔλεος 
αὐτοῦ, καὶ μὴ ἐχχλίνητε, ἵνα μὴ πέσητε. 

8. Οἱ δουμανδὶ Κύριον, πιστεύσατε αὐτῷ, χαὶ οὐ 

μὴ πκαίσῃ ὃ μισθὸς ὑμῶν... 
9. Οἱ φούούμενοι λείων ἐλπίσατε εἰς ἀγαθὰ χαὶ 

εἰς εὐφροσύνην αἰῶνος καὶ ἐλέους. 
ι-. Ἐμόλέψατε εἰς ἀρχαίας γενεὰς “καὶ ἴδετε, τίς 

ἐνεπίστευσεν Κνρίῳ καὶ χατησχύνθῃ; ; 
12. ἢ τίς ἐνέμεινε τῷ φόδῳ αὐτοῦ χαὶ ἐγχατελεί- 

φθη; ἢ τίς ἐπεχαλέσατο αὐτὸν, χαὶ ὑπερεῖδεν αὐτόν; 
13. Διότι οἰχτίρμων χαὶ ἐλεήμων ὃ Κύριος, καὶ ἀφίη- 

σιν ἁμαρτίας καὶ σώζεί ἐν χαιρῷ θλίψεως. 
14. Οὐαὶ καρδίαις δειλαῖς χαὶ χερσὶν παρειμέναις, 

καὶ ἁμαρτωλῷ ἐπιδαίνοντι ἐπὶ δύο τρίθους. 
16. Οὐαὶ καρδίᾳ παρειμένη, ὅτι οὐ πιστεύει, διὰ τοῦ- 

τὸ οὐ σχεπασθήσεται. 
16. Οὐαὶ ὑμῖν τοῖς ἀπολωλεχόσι τὴν ὑπομονήν" 
17. καὶ τί ποιήσετε ὅταν ἐπισχέπτηται ὁ Κύριος; 
16. Οἱ φοθούμενοι Κύριον οὐχ ἀπειθήσουσι ῥημάτων 

275 

28. Νοη ροϊοτίϊ ἐγὰ ἰημιδίδ 75 Πα, ἱπηρδίυβ ὀηίπι τε 
6}1.8 Βυθνογείο θϑὶ 6] 08. 

29. ὕδαιδ ἰῃ (ϑμηρυ8 δι δι 0} ρδ (6 η8, οἱ ροβίοδ γοὰἀοὶ 
οἱ Ἰυουπάϊ(88. 

.30. ὕβαᾳιο ἴῃ ἰοπρυ8 δβοοηάοί γογθᾶ 808, οἱ Ἰαία ἢ ά6. 
Βυπη οδΑΙτδ θη 5650 ο΄ 8. 

31. [ὴ [Ππρβδυγὶβ βδρί θη ραγδῆοϊδ δβοϊϑηϑ, 
832. Θιδθογδίίο δυΐδι ροοοδῖογὶ οὐ] υγὰ οί. 

33. Οοῃοαρί811 βαρίοηἰδπι} ϑόῦνα πηδηάδίδ, οἱ Ὀοῃιίηυς 
Ῥγϑ δὶς {Ὀὶ 68). 

᾿ς 84, ϑερίδηϊία οηΐτα οἱ ἀἰδοὶ ρ] 8 ἔπος Ὠομηὶ, οἱ χυοΐ 
Βοπορ δοϊδυῃ 681 {ΠῚ 

838. Βά68 οἴ πιδηϑυοίυο, 

36. ΝΟῺ 5[8 ἱπογϑα 118 {ἰπποῦὶ Ὠοιηίηΐ, οἱ 6 δοϑοβϑοιὶς 
δὰ οὕ} ἀυρ] οἱ οογά6. 

37. Νἕ [υοτία ΠγροοΓγίίδ 'π οὐπδρθοῖία ποπηγίπυπ), αἱ ἰη ἰδ ἃ 
ἃ ἰηίο πάθ. 

38. ΝΟ ΟΧΔΙ(68 (6 ἰρδυπὶ, Π6 οδαάδβ δὲ δά ἀυοδε δηΐπιδ 
πδ6 ἱπποδβογδιϊοηρίη. 

39. Εἰ γουϑιδηὶέ θοϊηίηυδ Δυδοοηδὰ ἰ.8, οἱ ἰῃ τηράϊο ϑγη- 
δορε οἰ οἱ ἴα. 

40. Θυοῃΐδηι Ὠοη δοοδβϑίϑὶ δὰ ΕΙογοὰ Ὠοικίηὶϊ, οἱ ΟὐΥ 
ἴαῦτ ΡΙΘηΌ" 681 (1010. 

ΟΑΡΌΤ. Π. 

1. ΕἾΙ, δοοδάάθηβ δὰ βοσυ υἱοὶ Ὠοπιηὶ δὶ, ργδορᾶγδ δηΐϊ- 
ἴλην ἰδδπ| δὰ (θη. ΔΕ Π6 1). 

ἃ. Ὀϊγίρα οοῦ ἰαυτα οἱ διέ Π6., δέ Ὠ6 (65{1Π68 ἴῃ ἰδ ρΟΓΟ 
οδνάυοιοηϊδ. 

3. Οοηἰυηρογο οἱ οἱ ἢ0 γοοθάδβ, πὶ ογοβοᾶβ ἰῇ ΠΟΥ 88 Π}}5 

ἰυἷβ. 
4, Οἴηδα φυοὰ {0ὲ δρρ!ἐοἰίαπὶ ἑποτὶὶ δοοῖρα, οἵ ἰὴ Ὠυπιὶ- 

᾿ἰδί6 ἴυᾶ ραἰϊοπίίδπι π δ 06. 
5. Οὐυοῃίδη ἴῃ ἰζῃο ργοθαὶυνῦ δυγαπι, Ὠοπηΐῃ68 ΨΘΙῸ ΓΟ- 

ΘΟΡΕ 1165 ἴῃ οΔπγίηο ἢ Π}}}}8 018. 
ὃ. Οτϑὰθ οἱ εἱ γοουρογδυὶὶ ἰ6, ἀϊτγίχο Υἱδδ ἰυ 88 οἴ βρογᾶ ἰῃ 

1101. 

7. Μοίυξη!ρ8 Ποιηίηυπι, δυδβιϊηοία πἰϑογοογάϊδπι 6708, οἱ 
ὨΟΩ ἀοἤοείδι 8, Ὠ6 οδήλαί]8. 

8. Ουἱ ππό{|85 οι ίπυπι, ογοϊία {}]}, οἱ ἤοπ οδάσί πηοῖ- 

(68 ΥΟδίΓΔ. 
9. Ουὶ εἰδιοῖΐ8 Ποπιίηυπι, ϑρογαία ἴῃ θοὨΔ οἱ ἰῃ ἰδ ἴδηι 

Βδ οὐ]! οἱ πιϊφογίοογάϊθ. 
11. Ἀαβρίεϊ ἰῃ δηϊχυδβ ῃδίϊομϑ οἱ Υἱάθίβ, χφυιΐβ οοηβάϊι 

ἴῃ Πορλίηο οἱ οοηΐαδι8 681} 

12. δυί φυΐβ ροττηδηδβί ἰῃ {ἰπηογα 688 οἵ ἀογο  οἰα5 681 ἢ δυὶ 

χαΐδ ἱπνοοδυῖ {Ππ|πὶ, οἱ ἀσδροχῆ θυ" 

(3. Ουοηίΐδιη ρὶα8 οἱ πιίδογίοοτβ 65ῖ Ποπγίηυβ, οἱ γϑηλ 1. 

ρΡοοοδίδ οἱ βαϊνδῖ ἰη ἰθπιροῦο ἰγ υϊδιοη 8. 

14. γε οοτγάϊδυβ {ἰπλ]ἀ8 οἱ τρδηΐ θυ ἀἰ590]υἱἱδ, εἰ ροοοδ- 
ἰοτὶ ἱηστοάϊοηιϊ! ἀυδουβ Υἱΐβ! 

15. Ἧῶ ἀϊββοϊαῖο οοτάϊ, φυΐὶα ἢοὴ ἀοάϊΐ, ἰάδο πο ργοὸ- 
ἰοροίυΓ. : 

(0. γα νοβὶϑ φιὶ ρογά 1518 βιιδιποη [δῆ : 
17. οἱ φυϊὰ (Δοίεϊ8 οὐπὶ ἱπβρίοογα ρου! Ὀομπηηυ8᾽ 
18. Ουἱ {ἰοηϊ Ποιηίηυπι Ὡ0η ογυηί ἱπογοα  }}68 τεῦ ΐ8 

αὐτοῦ, καὶ οἱ ἀγαπῶντες αὐτὸν συντηρήσουσι τὰς ὁδοὺς | {ΠΠ|π|8, εἰ φυί ἀϊίραπι Π|ὰπὶ Ἑοομβοσυδρυηί Υἱδβ 6}.8. 

αὐτῶν. 

Ν 
18, 
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ι9. Οἱ φοδούμενοι Κύριον ζητήσουσιν εὐδοχίαν αὐ- 
τοῦ, χαὶ ἢ αὐ τῶντις αὐτὸν ἐμπλησθήσονται τοῦ νό- 
μου. ὶ 

30. Οἱ φοθούμενοι Κύριον ἑτοιμάσουσι χαρδίας αὖ- 
τῶν, χαὶ ἐνώπιον αὐτοῦ ταπεινώσουσι τὰς ψυχ ς αὐτῶν. 

"". Ἐμπεσούμεϑα εἰς χεῖρας Κυρίου, καὶ οὐχ εἷς 
χεῖρας ἀνθρώπων᾽ 

38. ὡς γὰρ ἣ μεγαλωσύνη αὐτοῦ, οὕτως χαὶ τὸ ἔλεος 
αὐτοῦ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. 

5. Ἐμοῦ τοῦ πατρὸς ἀχούσατε, τέχνα, καὶ οὕτως 
ποιήσατε, ἵνα σωθῆτε. 

4. Ὁ γὰρ Κύριος ἐδόξασε πατέρα ἐπὶ τέχνοις, καὶ 
χρίσιν μητρὸς ἐστερέωσεν ἐφ᾽ υἱοῖς. 

4. Ὁ τιμῶν πατέρα ἐξιλάσεται ἁμαρτίας, 
6. χαὶ ὡς ὃ ἀποθησαυρίζων, δδοξαζων μητέρα αὐτοῦ. 
6. Ὁ τιμῶν πατέρα εὐφρανθήσεται δπὸ τέχνων, χαὶ 

ἐν ἡμέρα προςευχῆς αὐτοῦ εἰςαχουσθήσεται. 
η. ὋὉ δοξάζων πατέρα μαχροημερεύσει, 
(ἢ) 8. χαὶ ὃ εἰςακούων Κυρίου ἀναπαύσει μητέρα 

αὐτοῦ, χαὶ ὡς δεσπόταις δουλεύσει ἐν τοῖς γεννήσασιν 
αὐτόν. 

9. Ἔν ἔργῳ χαὶ λόγῳ τίμα τὸν πατέρα σου, 
ιο. ἵνα ἐπέλθη σοι εὐλογία παρ᾽ αὐτοῦ. 
τι. Εὐλογία γὰρ πατρὸς στηρίζει οἴχους τέχνων, χα- 

τάρα δὲ μητρὸς ἐχριζοῖ θεμέλια. 
2. Μὴ δοξάζου ἐν ἀτιμία “πατρός σου, οὗ γάρ ἐστί 

σοι δόξα πατρὸς ἀτιμία. 
ι[3. Ἢ γὰρ δόξα ἀνθρώπου ἐχ τιμῆς πατρὸς αὐτοῦ, 

χαὶ ὄνειδος τέχνοις μήτηρ ἐν ἀδοξία. 
[4. Τέχνον, ἀντιλαδοῦ ἐν γήρα πατρός σου, καὶ μὴ 

λυπήσης αὐτὸν ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ. 
ι6. Κἂν ἀπολείπη σύνεσιν συγγνώμην ἔχε, καὶ μὴ 

ἀτιμάσῃς αὐτὸν ἐν πάσῃ ἰσχύϊ σου. ᾿Ελεημοσύνη γὰρ 
πατρὸς οὐχ ἐπιλησθήσεται, 

16. καὶ ἀντὶ ἁμαρτιῶν 
17. προζανοιχοδομηθήσεταί σοι. Ἔν ἡμέρα ἀν τὰ, 

σου ἀναμνησθήσεταί σου ὡς εὐδία ἐπὶ παγετῷ, οὕτως 
ἀναλυθήσονταί σου αἵ ἁμαρτίαι. ὺ 

1... Ὡς βλάςφημος ὃ ἐγχαταλιπὼν πατέρα, χαὶ χε- 
χατηραμένος ὑπὸ Κυρίου ὃ παροργίζων μητέρα αὐτοῦ. 

19. Ῥ ἔχνον, ἐν πραύτητι τὰ ἔργα σου διέξαγε, καὶ ὑπὸ 
ἀνθρώπου δεχτοῦ ἀγαπηθήση. ᾽ 

20. Ὅσῳ μέγας εἶ, τοσούτῳ ταπεινοῦ σεαυτὸν, χαὶ 
ἔναντι Κυρίου εὑρήσεις χάριν. 

41. Ὅτι μεγάλη ἢ δυναστεία τοῦ Κυρίου, καὶ ὑπὸ τῶν 
ταπεινῶν δοξάζεται. 

2. Χαλεπώτερά σου μὴ ζήτει, καὶ ἰσχυρότερά σου 
μὴ ἐξέταζε. 

8, Ἃ προςετάγη σοι, ταῦτα διανοοῦ" οὐ γάρ ἐστί 
σοι χρεία τῶν χρυπτῶν. 

4. ᾿[ν τοῖς περισσοῖς τῶν ἔργων σου μὴ περιεργάζου" 
95, πλείονα γὰρ συνέσεως ἀνθρώπων ὑπεδείχθη σοι. 
46. Πολλοὺς γὰρ ἐπλάνησεν ἢ ὑπόληψις αὐτῶν, καὶ 

ὑπόνοια πονηρὰ ὠλίσθησε διανοίας αὐτῶν. 

(2) 8. Ὁ τοδούμενος τὸν Κύριον τιμήσει πατέρα. ((ηι}ἷ.) 

ΣΟΦΙᾺΑ ΣΕΙ͂ΡΑΧ. Κεφ. 1". 

19. Ουἱ {ἰπιοηϊ Βοπιίπυῃ ἰμᾳιγοηῖϊ φῦ ΒΘηΘρΙ δοὶίδ βαηξ 
οἱ, οἱ φυὶ ἀϊσυπί ΠΠΠυπἢ τορὶϑυπίυν ἰοζα. 

20. Οὐ {ἰποηΐ Πϑοπιίηυπ) ργϑοραγαθυηὶ οογὰδ 508, οἱ ἰη 
οοηϑρεοείυ {Πὰ5 απ δ θυμπὶ δηϊπιδ5 βυ88. 

22. Ἰηοϊἀδηηυ5 ἰὼ πηᾶηϊ:5 ὨοΟΠΪπὶ, οἵ Ποὴ ἰῃ πδηυ5 Ποπῇ- 
ὨυΠ : 

23. βδοουπάτπ) ΘηΪπΠ) Ππιᾶρπ υἀΐηθπ) ἰρβίυ.8, εἰ εἰς πιίβογὶ- 
οογαϊΐδ 1.5. 

ΟΑΡΟΌΤ 1Π. 

2, Μὸ ραίγουῃ διιάϊϊδ, Π|11, οἱ ϑἷς (δοϊί6, υἱ 5410ν] 5.18. 

3. Ποιμίπυβ Θηἷπὶ ΠΟηοΓαΥ ραίγοπ ἰῃ ἢ} 118, οἱ Ἰυἀ ἴα πὶ 
“τδίγὶ 5 ἤγωαν ἰη ἢ] 108. 

ἅ. Ουἱ ιοπογαῖ ρδίτοιη οχογδϊζ ργὸ ροσοδεΐβ, 
ὅ. οἵ βἰουΐϊ φᾳαϊ {ποϑϑιγὶζαὶ, ἰἰὰ φαΐ οπογβοδὶ πιδίγοηι 

βυδῃ). 
6. Ουϊ ποπογδῖ ρϑίγοπι ᾿λουπά δ υγ ἃ Π]115, οἱ ἴῃ ἀΐα ογᾶ- 

[10η15 ϑὺυ85 ὀχδυάϊοίαγ. 

7. Ουἱ Πομοτῆοδὲ ραίγοι υἱΐδ υἱνοῖ Ἰοηρίογο, 
8. οἱ αυὶ οροάϊξ Πομηίηο γοίγι σογαὶ πηδίγοπι βυδῆι, οἱ 

υδδὶ ἀομηἷβ βογυίοὶ [5 αυΐ 86 σοηυοπιηί. : 

9. [Ὡ Οροῦὰ οἱ ΒΟΥΙΏΟΠ6 ᾿ΠΟΠοΓἃ ρδῖγθιι ἴΠ}, 
10. υἱ δυρογγροηϊαὶ {Π0]| Ὀοηράϊεῖο Δ 60. 
11. Βομοάϊςίίο ϑαΐτα ραίτ5. ἤγπιδί ἀοιηοβ ἤΠογΝ, πιδ]6- 

ἀϊοίϊο δυΐδηι π)δῖγ 5 ογδάϊοδι Πιμἀδιηδηίᾷ. ὶ 

12. Νὰ μ!ογίογίβ ἰὼ οοηϊυμηο!α ρμαίγ8 ἰυΪ, ὩΟη 651 δηΐη 
ΕἸ ριογίᾳ μαίγ 5 σοη υϑίο. 

13. ΟἸονία δηΐ μοιηϊηΐβ ὁχ ΠΟΠΟΓΟ ρΔίΓΙ8 δυΐ, οἱ ἀοάδσσθ 
Ἀ}1}5 τλδίδγ δίῃθ ΒΟΠΟΓΟ.. 

4. ΕἸ], σα ϑοῖ ρα βϑῃθοίδιῃ ὈδτΒ ἴα], οἵ Ὠοη ΠΟΙ 5.65 ουτα 
ἴη νἱΐδ {1 .8. 

18. Εἰ 8ὶ ἀοίδοογι: ϑοῆϑα υδηΐδηι ἀδ, οἱ ΠΟ ΒΡΟΙΓΏΔΒ ὀττη 
ἰῃ φιδ! θὲ τἰγῖυϊο ἰυὰ. ΕἸΘΟΙΟϑΥ ἃ ΘΠὶπὶ ρϑίγί8 ποὴ ογὶὶ ἴῃ 

ΟὈΙ νίοηΘ, 

6. οἵ γιὸ ροϑορδίῖ8 
17. ἴῃ ᾿υδέϊα ἀρὰ Πολ αν (ἰδὲ. ἴῃ ἀΐα {πἰθυ] θη 5 ἴθ δ: 

ΟΟΠΜΠΘΠΟΓΔ ΙΓ ἰυΐ : δἰοα! ἰῃ ΒΟΓΘΏΟ δἰ δρίοδ, δἷς δοϊγθηΐυς 

ἰμδ μεοοοδίδ. 

8. Ταιηαιδπη ὈΪΔΒΡΏΘΠΝΙΒ οδὲ φυὶ ἀεγεϊ αι φοίγο, εἰ 

οδὶ πιαϊοαϊοίυ 5 ἃ οπηίπο αυΐ οχδβρογαῖ πιδίγοηι βυ δπι. 
19. ΕἸ, ἰὴ τηδηβυοίυἀϊηθ ορογὰ 8 ρογῆρο, οἱ δὺ Ποπλῖπα 

δοοδθίδ }} αἰ ρμογὶβ. Ι 
20. Φυδηῖο ΠηΔ]0Γ 68, ἰΔηῖ0 Πιδρὶ ἰ6 ᾿)0}}}|, οἱ οὐΓᾶπὶ 

00 ἱηγνοη 68 στβί ἢ. 

21. Ουθηίδηη πάρη 6ϑ8ἱ μοίοηϊα ΠΟΙΜΪΏΪ, οἱ ἃ Ὠυπ}}- 
δι15 ΠΟμοΥ ἢοδίυγ. 

22. ὈΪΠΙοΙ γα [6 ἢ6 συδοδίογί9, οἱ [ογ ογα ἰ6 Π6 βοσυίϑιυς 
[υοτίὶβ. 

43. Οὐυδ' ργατοορίᾳ δβυηΐ (}0], προ οορὶίδ : ΠΟῚ 681 ΘηΪπὶ 
Εἰὲ Ορυ8 Δβοοηά 18. 

24. Ἰῃ Βι|ρεγν δου 8 ΟΡΟΓΌπι (ΠΟ π πὸ (ΠΟΓΙ 8 συγ] 588 : 
25. μ᾽ υγίπηδ ΘΠ ΪΠ} ΒΌΡΘΓ δθηϑι1π) ποιηΐηί8 Οδἴ6Π58 διιηΐ {{}}. 

26. ΜΌΠ05 δηΐπ τ ρ  δηδυὶ βυϑριοίο ᾿ρβογυχη : οἱ οορ διὸ 
γηᾶ]α Ἰδδείοο 56 η80.5 ἱΠΠΟΓΌΠ,. 

8. Ουἱ (ποῖ Ὠοτοίηαπι, Ποηογα ἱΐ Ραίγοῃι.... 



ΘΑΡΙΈΕΝΤΙΑ 5ΙΒΆΑ6ΘΗ͂. ἀκ». 1Υ. 

57. Καὶ ὃ ἀγαπῶν κίνδυνον ἐν αὐτῷ ἐμπεσεῖται. Καρ- 
δία σχληρὰ καχωθήσεται ἐπ᾽ ἐσχάτων. 

0. Καρδία σχληρὰ βαρυνθήσεται πόνοις, καὶ ὃ ἅμαρ- 
τωλὸς προςθήσει ἁμαρτίαν ἐφ᾽ ἁμαρτίαις. 

80. ἐπαγωγῇ ὑπερηφάνου οὐχ ἔστιν ἴασις, φυτὸν 
γὰρ πονηρίας ἐῤῥίζωχεν ἐν αὐτῷ. 

81. Καρδία συνετοῦ διανοηθήσεται παραδολὴν, καὶ 
οὖς ἀκροατοῦ ἐπιθυμία σοφοῦ. 

38, Πῦρ φλογιζόμενον ἀποσδέσει ὕδωρ, καὶ ἔλεημο- 
σύνη ἐξιλάσεται ἁμαρτίας. 

84. Ὁ ἀνταποδιδοὺς χάριτας μέμνηται εἰς τὰ μετὰ 
ταῦτα, καὶ ἐν χαιρῷ πτώσεως εὑρήσει στήριγμα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄. 

ι. Τέκνον, τὴν ζωὴν τοῦ πτωχοῦ μὴ ἀποστερήσῃς, 
χαὶ μὴ παρελχύσης ὀφθαλμοὺς ἐπιδεεῖς. 

3. Ψυχὴν πεινῶσαν μὴ λυπήσης, χαὶ μὴ παροργί- 
σης ἄνδρα ἐν ἀπορία αὐτοῦ. 

8. Καρδίαν παροργισμένην μὴ προςταράξης, χαὶ μὴ 
παρελχύσης δόσιν προςδεομένου. 

4. Ἱχέτην θλιδόμενον μὴ ἀπαναίνου, καὶ μὴ ἀπο- 
στρέψης τὸ τρτῦ σου ἀπὸ πτωχοῦ. 

5. Ἀπὸ δεομένου μὴ ἀποστρέψης ὀφθαλμὸν, καὶ μὴ 
δῷς τόπον ἀνθρώπῳ χαταράσασθαί σε" 

6. χαταρωμένου γάρ σε ἐν πιχρίᾳ ψυχῆς αὐτοῦ, τῆς 
δεήσεως αὐτοῦ ἐπαχούσεται ὃ ποιήσας αὐτόν. 

7. Προςφιλῇ συναγωγῇ σεαυτὸν ποίει, καὶ μεγιστᾶνι 
ταπείνου τὴν χεφαλήν σου. 

8. Κλῖνον πτωχῷ τὸ οὖς σου, χαὶ ἀποχρίθητι αὐτῷ 
εἰρηνικὰ ἐν πραύτητι. 

9. Ἐξελοῦ ἀδικούμενον ἐχ χειρὸς ἀδικοῦντος, χαὶ 
μὴ ὀλιγοψυχήσῃς ἐν τῷ χρίνειν σε. 

10. Γίνου ὀρφανοῖς ὡς πατὴρ, χαὶ ἄντὶ ἀνδρὸς τῇ 
μητρὶ αὐτῶν“ 

11. χαὶ ἔση ὡς υἱὸς Ὑψίστου, καὶ ἀγαπήσει σε μᾶλ- 
λον ἣ μήτηρ σου. 

1. Ἢ σοφία υἱοὺς ἑαυτῇ ἀνύψωσε, καὶ ἐπιλαμδά- 
νεται τῶν ζητούντων αὐτήν. ᾿ 

13. Ὁ ἀγαπῶν αὐτὴν ἀγαπᾶ ζωὴν, χαὶ οἵ ὀρθρίζον- 
τες πρὸς αὐτὴν ἐμπλησθήσονται εὐφροσύνης. 

14. Ὃ χρατῶν αὐτῆς κληρονομήσει δόξαν, καὶ, οὗ 
εἰςπορεύεται, εὐλογήσει Κύριος. 

156. Οἱ λατρεύοντες αὐτῇ λειτουργήσουσιν ἁγίῳ, χαὶ 
τοὺς ἀγαπῶντας αὐτὴν ἀγαπᾷ ὃ Κύριος. 

16. Ὁ ὑπαχούων αὐτῆς χρινεῖ ἔθνη, χαὶ ὃ προζελ- 
θὼν αὐτῇ χατασχηνώσει πεποιθώς. - 

1. ᾿Εὰν ἐμπιστεύσης χαταχληρονομήσεις αὐτὴν, 
χαὶ ἐν χατασχέσει ἔσονται αἷ γενεαὶ αὐτοῦ, ᾿ 

18. ὅτι διεστραμμένως πορεύεται μετ᾽ αὐτοῦ ἐν πρώ- 
τοῖς" 

19. φόθον δὲ χαὶ δειλίαν ἐπάξει ἐπ᾽ αὐτὸν, χαὶ βα- 
σανίσει αὐτὸν ἐν παιδιᾷ αὐτῆς, ἕως οὗ ἐμπιστεύσι, τῇ 
ψυχῇ αὐτοῦ, καὶ πειράσῃ αὐτὸν ἐν. τοῖς δικαιώμασιν 

αὐτῆς. ϑ ΄- ᾿ Ἁ ᾿ 

20. Καὶ πάλιν ἐπανήξει κατ᾽ εὐθεῖαν πρὸς αὐτὸν, 
χαὶ εὐφραγεῖ αὐτὸν, 

41. χαὶ ἀποχαλύψει αὐτῷ τὰ χρυπτὰ αὐτῆς. 
5. ᾿Εὰν ἀποτλανηθῇ, ἐγχαταλείψει αὐτὸν, καὶ πα-- 

ραδώσει αὐτὸν εἰς χεῖρας πτώσεως αὐτοῦ. 
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27. ΒᾺ φυὶ αιηδί ρμογίουϊυπι ἴῃ ΕΠαἀ ἱποάοὶ. ον ἀυτγιπὶ 
ἈΔΡΘΟΪ  πλλ]6 ἰῃ ΠΟΥ 88ἰΠηΐ8. 

29. Οὐγ ἀυπιπηὶ σγαυδοιζυγ ἰδοῦ θι}8, οἱ ρϑοσδίογ δα)είοὶ 
ῬΟΟΟΔΙΌΠ ΒΌ06ΓΙ ροοσδίδ. 

80. Οὐάυοιίοη! Βυρογἱ πο οδὲ 88πδιῖίο, ἔγυΐοχ θηΐ ἢ μ60- 
οδίϊ γδάϊολνι ἴῃ 111ο. 

31. Οἵ βδρίδηςἷς οορ Δ} ραγαροΐδηι, οἱ δυγὶ8 διιὰϊτογὶς 
ἀοοίἀδτίυπι βδρίοη.ἰ8. 

38. Ιρίθπι ἀγάθηΐοπλ ὀχϑίἰηραυοῖ ἃχῦδ, οἱ οἰ δοπηοϑυηᾶ δχ- 
Ρἰδοῖξ ροςοδίδ. 

34. Ουἱ τρἀ αἱ σγαι δ σομηηθπιογδίωγ ἰῃ ροβίογυῃ;, οἱ ἐμ 
᾿ [6ΠΡΟΓΙῸ 085085 ἰηγοηίοί Εἰ ΓΙ ΔΙ ΘΠ 0. 

ΟΑΡΌΤ ἹΥ. 

1. ΕΠῚ, υἱδπὶ ρὰιροτὶθ η6 ἀοίγαυο8, οἱ π6 ριοίγδδϑ 
ΟΟυ}]08 63 6008. 

2. ΑΠΙΠΑΔΠὶ ΘϑΌ ΓΙ ΘΠ ΘΒ. 6 ΟΟη 8. Ὑἰ8[68, οἱ ΟῚ ΘΧΆΒΡΟΓΟΒ 
ὙἰΓΒΏ. ἴῃ ἰηορίδᾶ 808. 

3. ΟοὧΥ ἰγηίδίιμι 6 οοηίυ θα 8, οἱ π6 ργοίγδ δε ἀδίυπ) 
δηριυϑίϊδηιί. ' 

4, Βορδίίοποπηι (θυ ϊαίὶ ἢ Δ} }οἷΔ8, οἱ π6 δυογίδβ (Δοίθπη 
ἴυδη} 80 ὁσδηο. 

5. ΑὮὉ ἱπορὸ ΠΟὴ δύφσίδϑ οσυϊυη), οἱ πα ΓΟ ΠΖυΔ8 ἰοσυΠ) 
Ὠοπηϊπὶ υἱ πηδί ἀϊοδῖ ἰ6,: 

6. τηδὶθαϊοθη 15 Θηΐῃ [ἰδὶ ἰῃ ἀηιδγ 16 δηΐπλδὲ 802, ἀ6- 
ργϑοδίοηρθῃι δ᾽, οχδυάϊοί ἰ5 χυὶ (ροὶὲ {ΠΏ}. 

7. Οοηρτοραίοπὶ Δι] τ ἰα (Δοϊίο, οἱ τηᾶρηδί! Πα η}}} 18 
οδρυΐ ἰυυῃι. 

8. Ἰποιηᾶ ρϑυροεῦὶ δυνοπὶ ἰυδηι, οἱ Γοβροηᾶθ {1}} ραοϊῇοα 
ἴῃ τηδηϑιιοίυ ἀη0. 

9. |0όγὰ οὐπὶ αὶ ἰπ͵υγΓδπι ραν ἀδ πηδηιῖι ἰη} 18} ἰῃ- 
ογοηῖθ, οἱ ποη δοθαϊογὶβ ἰη ᾿υἀϊοδηάο. 

10. Ἐβίο ρυρ 115 υἱ μαίαγ, δἷ ργοὸ Υἱἱὸ πηδίγὶ ᾿Πογυπὶ : 

11. οἱ 6γὶ8 υϑὶυΐ ΠΠ1ὰ8 ΑἸ πιὶ, οἱ ἀἰϊπμοι (6 πιαρὶβ. Π)ἃ- 
ἴεν ὍΔ. : 

1. δαρίοηϊία ΠΠΪο5 5:0] ὀχδ!ίαυϊὶ, οἱ βυβοίρὶὶ ἱπαυϊγοηΐοϑ 
86, 

18. οαυἱ ἀϊγὶξ Π|δπὶ ἀϊηρὶξ νἱΐδηι, οἱ φαΐ πηδ υἱρίϊανθ. 
τἰηὶ δὰ "Π|δῃ ἱπρὶ υπίυν [τ ἰδ. 

14. Ουἱ ἰοηυοεὶὶ {Π|Π8π| Ποογ ΠΔ01 σἸοτίδη), οἱ φυοουπηχαδ 
ἰηἰγοὶΐξ, θοποαϊδοὶ Βομηξηυϑ. 

15. Ουἱ δαγνίοηϊ οἱ βογσυϊθηΐ βϑδποίο, οἱ 608 χυὶ αἰ συηὶ 
οδῃχ ἀἰ!ἰρὶὶ Ποπιίπυϑ. 

16. Θυὶΐ δυάϊῥ ΠΠ|᾿ἀτ }ἀϊοαθὶΐ σοηΐοα., οἱ χυΐ δὰ {Δ 80- 
οοϑϑογιΐ Βα Δ} οοηΠάθη8. 

17. 5] εγράϊ οὶ Ὠφογοα (08 1Π|8π|, οἱ ἰῇ ροβϑοβϑίοῃθ 
ογυπί σγοδίυγδ ἰρϑἰ0.8, 

18. φυοηίδμη ΟὈἸ συ δι υ]αὶ οὐπὶ 60 ἰῃ ῥγίηγΐ8 : 

(9. {ππόύϑῖὶ δυίοιῃ οἱ πηοείαπη δ ἀυοοί Βυρ6γ ἐπ πὶ, εἰ 
Ἄστυοίδὶ( ἱΠππὶ ἰπ, ἀἰϑοὶ ρ! μ 8.8, ἀοποο ογοάδὶ δηϊπηδο {Π|Π| 18, 
οἱ ἰδηἰοὶ οὑπὶ ἰῃ ᾿υδι1Ποδιϊοηΐθιι8 βυ δ. 

0. ἘΠ ΌΓΒυ8 τοῦ ϊθἱ1 τοοίδ δὰ ᾿Πυπὶ, οἱ 1 {{ποΔ 1 {απ}, 

Ἱ. οἱ ἀρηυάδηϊ! Δ᾽ηθοοη88 808. 

22. 5Ϊ] δυίοιη Δοογγαγυογί, ἀογο ηχασὶ δύῃ), οἱ ἰγδά οί ουηιὶ 

ἰῃ ΤΔη18 Γυϊηδο 5.89. 
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45. Συντήρησον χαιρὸν χαὶ φύλαξαι ἀπὸ πονηροῦ, 
44. χαὶ περὶ τῆς ψυχῆς σου μὴ αἰσχυνθῇς. 
45. Ἔστι γὰρ αἰσχύνη ἐπάγουσα ἁμαρτίαν, καὶ ἔστιν 

αἰσχύνη δόξα χαὶ χάρις. 
46. Μὴ λᾶδης τς πὸ κατὰ τῆς ψυχῆς σου, 
47. καὶ μὴ ἐντραπῇς εἰς πτῶσίν σου. 
28. Μὴ χωλύσης λόγον ἐν χαιρῷ σωνηρίας, (ἢ) 
20. ἐν γὰρ λόγῳ γνωφθήσεται σοφία, καὶ παιδεία ἐν 

ῥήματι γλώσσης. 
80. Μὴ ἀντίλεγε τῇ ἀληθεία, χαὶ περὶ τῆς ἀπαιδεῦ- 

σίας σου ἐντράπηθι. : 
81, 33, Μὴ αἰσχυνθῇς ὁμολογῆσαι ἐφ᾽ ἁμαρτίαις 

σου, χαὶ μὴ βιάζου ῥοῦν ποταμοῦ. Καὶ μὴ ὑποστρώ- 
σης σεαυτὸν ἀνθρώπῳ μωρῷ, χαὶ μὴ λάθῃς πρόζωπον 
δυνάστου. 

83. ἝΞως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, 
γχαὶ Κύριος ὃ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ. 

8.. Μὴ γίνου τραχὺς ἐν γλώσσῃ σου, καὶ νωθρὸς χαὶ 
παρειμένος ἐν τοῖς ἔξ οἷς σου. 

85. Μὴ ἴσθι ὡς λέων ἐν τῷ οἴχῳ σου, χαὶ φαντα- 
σιοχοπῶν ἐν τοῖς οἰχέταις σου. 

806, Μὴ ἔστω ἣ χείρ σου ἐχτεταμένη εἷς τὸ λαθεῖν, 
καὶ ἐν τῷ ἀποδιδόναι συνεσταλμένη. ; 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ἐ΄. 

ι. Μὴ ἔπεχε ἐπὶ τοῖς χρήμασί σου; καὶ μὴ εἴπης" 
Αὐτάρχη μοι ἔστι. 

4. Νὴ ἐξαχολούθει τῇ ψυχῇ σου χαὶ τῇ ἰσχύϊ σου, 
τοῦ πορεύεσθαι ἐν ἐπιθυμίαις χαρδίας σου. 

8. Καὶ μὴ εἴπης" Τίς με δυναστεύσει; Ὁ γὰρ Κύριος 
ἐχδικῶν ἐχδιχήσει σε. , 

4. Νὴ εἴπης: Ἥμαρτον, καὶ τί μοι ἐγένετο; Ὃ γὰρ 
Κύριος ἐστὶ μαχρόθυμος. 

ὅ. Περὶ ἐξιλασμοῦ μὴ ἄφοθος γίνου, προςθεῖναι 
ἁμαρτίαν ἐφ᾽ ἁμαρτίαις. 

6. Καὶ μὴ εἴπης" Ὃ οἰχτιρμὸς αὐτοῦ πολὺς, τὸ 
πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν μου ἐξιλάσεται" 

7. ἔλεος γὰρ καὶ ὀργὴ παρ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ ἅμαρ- 
τωλοὺς ἀρερβευν δ ὀὐνο βάν, ἐπ 

8. Μὴ ἀνάμενε ἐπιστρέψαι πρὸς Κύριον, χαὶ μὴ ὃπε 
θάλλου ἡμέραν ἐξ ἡὲ ἡὐὲν ἦ ᾿ 

9. ἐξάπινα γὰρ ἐξελεύσεται ὀργὴ Κυρίου, καὶ ἐν 
καιρῷ ἐχδικήσεως ἐξολῇ. 

1.0. Μὴ ἔπεχε ἐπὶ χρήμασιν ἀδίχοις, οὐδὲν γὰρ ὧφε- 
λήσει σε ἐν ἡμέρα ἐπαγωγῆς. 

ιι. Μὴ λίχμα ἐν παντὶ ἀνέμῳ, καὶ μὴ πορεύου ἐν 
πάση ἀτραπῷ᾽ οὕτως ὃ ἁμαρτωλὸς ὃ δίγλωσσος. 

12, Ἴσθι ἐστηριγμένος ἐν συνέσει σου, καὶ εἷς ἔστω 
σου δ λόγος. ᾿ 

13. Γίνου ταχὺς ἐν ἀχροάσει σου, καὶ ἐν μαχροθυμία 
φθέγγου ἀπόχρισιν. 

4, Εἰ ἔστι σοι σύνεσις, ἀποχρίθητι τῷ πλησίον - εἰ 
δὲ μὴ, ἢ χείρ σου ἔστω ἐπὶ στόματί σου. 

16. Δα χαὶ ἀτιμία ἐν λαλιᾷ, καὶ γλῶσσα ἀνθρώ- 
που πτῶσις αὐτῷ. 

() 28. ... 

(Οοπιρί.) 
χαὶ μὴ χρύψῃς τὴν σοφίαν σον εἰς καλλονήν᾽ 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. Κεφ. Ε΄. 

423. ΟὈΠΒΕΓΥΔ ἰο ΠΡ οἱ ἀοΥία ἃ τηᾶ]ο, 
24, οἵ ΡΓῸ δηΪπ|8 88 6 ΟΟΠΙὨΠἀΔΙί5. 
25. Ἐπί οηἤῃ οοηίι 80 δά δυσοηβ ροοοδίμπ), οἱ 68[ οοηίι- 

8ἷ0 δἰογία οἵ ργδίίδ. 

426. Νὰ δοοίρὶ45 (Δ οἰ 6 η) ΔΥΟΓΒῈΒ δηϊπ)λΠὶ ἴδηι, 
47. οἵ Π6 ΓΟΥΘΓΘΔΓ8 ἰῃ οδϑυπὶ ἴυ 0 Π|. : 
28. Νοη τοίϊηθδ8 νογθυΠ) ἰῃ 1ΘΠΏΊΡΟΓΟ δ8]υἱ8, 

29. ἴῃ ΒΟΓΙΏΟΠ6 Θηΐπὶ οορπηοδοδίυγ δδρίοπία, οἱ ἀοοίγμδ 
ἴῃ συ Γθὸ Ἰἰηραδο. 

30. Νοη οοπίγδαϊοδβ γογὶ ἰδίϊ, οἱ ἀθ που! ἴοηο ἰᾳἃ Π0Η- 
[υπάργο. 

31, 32. Να οοηίυπᾶδγίβ οοηῇίογὶ ροοσδίδ ἰυἃ, 60 σΟὨΘΓΙΒ 
οοηίγᾶ ἤυχυη) Πυμκίηΐ8. ΕἾ ποη δυ)) }οἴ88 16 Ποῃνηΐ Βί.}10, 
οἵ πὲ δοοὶρίαϑ (δοίθῃ ροίθη( 8. 

33. ὕβᾳιδ δὰ τηογίθιμ ἃσοηίζᾶγο ὑγῸ οι δίο, οἱ δου πηι 
Ῥθυβ Ρυφηδὴϊ το ἴα. 

34. ΝΟΙΐ Δ5ρ6ι 6886 ἰῃ ᾿ἰησυᾶ ἴυδ, οἱ ἰδ} 15 οἱ τοι 5585 
ἴῃ ΟΡΟΓΙΡῺΒ ἰυΐβ. 

38. ΝΟΙΪ 6886 δίουϊ 160 ἰῃ ἀοπηο ἴυδ, οἱ ἀγγορ 8 ἰῃ ἀο- 
τηθϑιοἷβ ἰυΐδ. 

36. ΝΟΥ δἰῖ ρογγδοὶδ πηδηῆυ8 ἰυ8 δὲ δοοὶρίοπάυη), οἱ δὰ 

ἀδηάυπι οΟἸΪοοίδ. 

ΟΑΡΟΤ Υ. 

1. ΝΟΙ͂Ὶ διίαπάοτο δὰ ἀἰν εδ8 ἰυ88, οἱ πο ἀϊχοσγίβ : δυί- 
Ποίοπίοβ τ Ἐΐ βυηΐ. 

2. Νὰ βοχυδγὶβ δηϊπηδηὶ ἰυδπι οἱ (γι υἀΐηοιπι ἰπδη), υἱ 
Δη}0 0165 ἴῃ σοπουρίβορη! 1158 οογάϊδ ἰυΐ. 

3. Εἰ πὸ ἀϊχοτγὶβ : Ουΐδ πὸ δυ] ! εἰοῖ ἢ Θοπηῖηυ8 Θηΐπὶ Υἱῃ- 
ἀΐοδηβ υἱπὰϊοδοϊὶ ἴ6. 

ή. Νὰ ἀϊχογίβ : Ῥϑοοδυὶ, οἱ φυϊά τι ἱπἰ δοοίαϊῖ " ΟΠ ΪΠΌ8 
Θηΐπη] 68ὶ μαι 6η8. 

δ. Ὧα ῥγορ ἰδία ΠΟΙΪ 6886 5ἰπ6 τηθῖι, υἱ δ᾿ ο͵Δ8 ρθοοᾶ- 
ἴ0}Π} ΒΌΡΘΟΓ ροοοδίδ. 

6. Εἰ πὸ ἀΐοδ8 : Μίβοσδίίο οὐ τλλρηδ 6δὲ, πη] υἀϊηΐ8 
ρδοοσδίογα πη) Τηρογιπλ Πα ϑογοϊωγ : 
. 7. πιϊϑοτίοοσάϊδ οηΐῃ) οἱ ἱγᾶ δὼ 1110, οἱ βυροὺῦ ροοοδίογοβ 
τοαυΐαϑοορὶ ἱγὰ {ΠῚ 5. 

8. Να ἰδγὰθϑ οοηγοῦὶ δὰ θοπήδυηι, οἱ η6 αἰ ογαϑβ ἀδ ἀϊΐα 

ἰη ἀΐοπ : 
9. διυθι1ο οηΐπὴ ἐρτγοάϊοίυν ἱγὰ Ποιηΐηὶ, οἱ ἰῃ ἰθιρογα υἱἢ- 

αἀἰεῖδι ἀϊδρογάοῖ. 
10. ΝΟΙΪΪ δἰἱοπίυ8 6886 ἰῃ ἀἰτ 118. ἰη} 8118, πἰ1}}} ΘΪπὶ ρΓὸ- 

ἀστιπηὶ {{}] ἴῃ ἀἱα οραυοιοηίϑ. 
11. Νοη Ὑϑη 65 ἐἢ οπιηί γοηΐο, οἴ ἤθη 688 ἰῃ οπιηὶ τὶδ : 

βἷς ροούδίος ἀυρίοχ ᾿ηρυδ. 
42. Ἐξίο ἤγπηιβ ἰῃ ἱπίο!]θοῖα ἴυο, οἱ υῆπ8 511 ΒΟΥΠΊΟ 

ἴυυϑ. 

(3. Ἐδῖο νοΐοχ ἰη δυβου  ιοπδ ἰυδ, οἱ ἰπ Ἰοησδηϊ δία 
ΡΓΟΙῸΓ ΓΟΘρΟΉ 801). 

14. 5] 6ϑ. {|Ὁὲ ἱπιοβοοίυ8, γοϑρορὰδ ργοχίῃο : βίῃ δυΐδηι, 
811 ἸΩΔΠῸΝ 08 ΒΌΡΘΓ Ο5 ἰυυ]. ξ 

5. ΟΙογίᾷ οἱ ἱπμοηαγδίίο ἰῃ βουηοηθ, οἱ ἰΐησυδ Ὠοπιὶπὲβ 
δΌγογϑίο οϑί 1118. 

28. ... 6 ἢοη δΔιυβοοηάδβ βδδρίοηςᾶπι [δι ἰΏ ἀθοοῦθ 500 : 



ΑΡΙΕΝΤΙΑ Β8ΙΒΑῸΘΗ. ΠΑΡ. ΥΙ. 

ὲ ι6. Μὴ χληθῇς ψίθυρος, καὶ τῇ γλώσση σου μὴ ἐνέ- 

ρευε. 
1. Ἐπὶ γὰρ τῷ κλέπτῃ ἐστὶν αἰσχύνη, καὶ κατά- 

γνωσις πονηρὰ ἐπὶ διγλώσσου. 
18. Ἐν μεγάλῳ χαὶ ἐν μιχρῷ μὴ ἀγνόει. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ς΄. 

ι. Καὶ ἀντὶ Ἰρὼ μὴ γίνου ἐχθρός. ὄνομα γὰρ πονη- 
ρὸν αἰσχύνην χα ὄνειδος κληρονομήσει, οὕτως ὃ ἁμαρ- 

τωλὸς ὃ δίγλωσσος. 
α, Μὴ ἐπάρης σεαυτὸν ἐν βουλῇ ψυχῆς σου, ἵνα μὴ 

διαρπαγῇ ὡς ταῦρος ἣ ψυχή σου. 
3, Τὰ φύλλα σου χαταφάγεσαι χαὶ τοὺς καρπούς 

σου ἀπολέσεις, καὶ ἀφήσεις σεαυτὸν ὡς ξύλον ξηρόν. 

.. Ψυχὴ πονηρὰ ἀπολεῖ τὸν χτησάμενον αὐτὴν, καὶ 
ἐπίχαρμα ἐχθρῶν ποιήσει αὐτόν. 

6. Λάρυγξ γλυκὺς πληθυνεῖ φίλους αὐτοῦ, καὶ γλῶσσα 
εὔλαλος πληθυνεῖ εὐπροςήγορα. 

6. Οἱ εἰρηνεύοντές σοι ἔστωσαν πολλοὶ, οἱ δὲ σύμ- 
βουλοί σου εἷς ἀπὸ χιλίων. 

η. Εἰ χτᾶσαι Τδν, ἐν πειρασμῷ χτῆσαι αὐτὸν, χαὶ 

μὴ ταχὺ ἐμπιστεύσῃς αὐτῷ. 
8. Ἔστι γὰρ φίλος ἐν χαιρῷ αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ πα- 

ραμείνῃ ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς σου. 
ο. Καὶ ἔστι φίλος μετατιθέμενος εἰς ἔχθραν, καὶ μά- 

χὴν ὀνειδισμοῦ σου ἀποχαλύψει. 
το. Καὶ ἔστι φίλος χοινωνὸς τραπεζῶν, καὶ οὐ μὴ 

παραμείνη ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς σου. 

τι. Καὶ ἐν τοῖς ἀγαθοῖς σου ἔσται ὡς σὺ. χαὶ ἐπὶ 

τοὺς οἰκέτας σου παῤῥησιάσεται. 

1. ᾿Εὰν ταπεινωθῇς ἔσται χατὰ σοῦ, καὶ ἀπὸ τοῦ 

προςώπου σου χρυθήσεται. 

18. Ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν σου διαχωρίσθητι, καὶ ἀπὸ τῶν 

φίλων σου πρόςεχε. 
ιά. Φλος πιστὸς σχέπη χραταιὰ, ὃ δὲ εὑρὼν αὐτὸν 

εὗρε θησαυρόν. 
τε. Φίλου πιστοῦ οὐχ ἔστιν ἀντάλλαγμα, χαὶ οὐχ 

ἔστι σταθμὸς τῆς καλλονῆς αὐτοῦ. 

16. Φθος πιστὸς ἐ ΠΣ ζωῆς, καὶ οἵ φοδούμενοι 

Κύριον εὑρήσουσιν αὑτόν. 

11. Ὃ φοῤούμενος Εν εὐθύνει φιλίαν αὐτοῦ, ὅτι 

κατ᾽ αὐτὸν οὕτως καὶ ὁ πλησίον αὐτοῦ. 

18. Τέκνον, ἐχ νεότητός σου ἐπίλεξαι παιδείαν, χαὶ 

ἕως πολιῶν εὑρήσεις σοφίαν. 

ιο. Ὥς ἀροτριῶν χαὶ ὃ σπείρων πρόςελθε αὐτῇ, χαὶ 

ἀνάμενε τοὺς ἀγαθοὺς καρποὺς αὐτῆς᾽ 

20. ἐν γὰρ τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς ὀλίγον χοπιάσεις, καὶ 

ταχὺ φάγεσαι γεννημάτων αὐτῆς. ᾿ ᾿ 

4:1. Ὥς τραχεῖα ἐστὶ σφόδρα τοῖς ἀπαιδεύτοις, χαὶ 

οὐχ ἐμμενεῖ ἐν αὐτῇ ἀχάρδιος. 

.5. Ὥς λίθος δοκιμασίας ἰσχυρὸς ἔσται ἐπ᾽ αὐτῷ, 

χαὶ οὗ χρονιεῖ ἀποῤῥίψαι αὐτήν. 

23. Σοφία γὰρ κατὰ τὸ ὄνομα αὐτῆς ἐστι, καὶ οὐ πολ-͵ 

λοῖς ἔστι φανερά. ᾿ 

14. ἐκύυνο: Ἐσύ κα δέξαι γνώμην μου, καὶ μὴ 

ἀπαναίνου τὴν συμβουλίαν μου. : 

«5. Καὶ ἐξ ε Ὰ τοὺς πόδας σου εἷς τὰς πέδας 

αὐτῆς, καὶ εἷς τὸν κλοιὸν αὐτῆς τὸν τράχηλόν σου. 

“8. Ὑπόθες τὸν ὦμόν σου, καὶ βάσταξον αὐτὴν, καὶ 

μὴ προςοχθίσης τοῖς δεσμοῖς αὐτῆς. 
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16. Νοη δρρδι ογῖβ δυδυϊτο, οἱ ᾿ἰησυδ ἴθ Π6 ἰηϑιἀϊθΓδ. 

17. ϑυρογ ἴυτγοδῃ οδῖηι 68ὶ οοηυϑἷο, οἱ ἀδηοίαϊο ραββίτης 
ΒΌΡΟΣ Ὀἰ συ σι. 

18. 1 πλᾶξηο 6ἷ ἰῃ ΡΑΓΥ͂Ο θη ἱθηοῖθδ. 

᾿ ΟΑΡΌΤ ΥἹ. 

1. Εἰ ποϊὶ ποσὶ ῬΓῸ διηῖοο ἐπί πιθοῦ ς ΠΟπΊΘἢ ΘὨΪΠῈ Τ811Π| 
οοπἤαβίοποιῃ οἱ ἱρτγορογίυπι, Ὠφογο 801, 5160 ῥοοσδίογ Ὀἱ- 
᾿ἰοσυ δ. ) 

3. Νδ [6 Θχίο δβ ἱῃ οορ (δἰ, ση6 δηΐπ)δὲ ἴυ:5, π6 ἀἰγρίδίας 
γο]αῖ ἰδυγυβ δηίηνᾶ ἐσ. 

3. Εο] δᾶ ἴυδ οομηθ 468 οἱ (γυσίιδ ἔυ08 ροΓάθ8, οἱ ΓΟ ηαυ68 
(6 νϑὶυὶ ἰσηυτ ἁγίἀ πῃ. 

4, Αηΐπηᾶ ποαυδιῃ ἀἰϊβρογάσὶ οὐχ αυΐ 86 μδροί, οἱ ρδὺ- 

ἀΐυπι ἰπἰηλοογγα (Δοϊοὶ θυ η}. 
5. Θσυϊίυγ ἀυϊοα πο δὲΐ διιιίοοβ 8008, οἱ ᾿ησῦδ Ὀ6- 

ποϊοχυθ8 τ} Ρ}| 0811 ΡΟΠ 88 88] υἱδ 0068. 
ὁ. Μυϊιὶ ρϑοϊδεὶ βἰπὶ {{0Ὶ, ἀσηϑ. τὶς δυΐοπι ἰαἱ δἰ ἢ} 

ἀ6 χ}}16. 
7. 51 ροββίὰ 68 διηίοιμω, ἰῃ ἰδηίδί σης ροΒβδί 6 θυ), οἱ Ὠοη 

(Δοὶ]α ογθάδϑ8 οἱ. 
8. Ἐβὶ οηΐπι δηΐου ἰῃ ἰΘΠΊρΡΟΓΘ 800, οἱ ΟῚ ΒΟΓΙΩΔΏΘΌΪ 

ἰῃ αἷᾳ (θυ ϊδιοηΐδ ἰυ88. 
9. Εἰ 681 δηγίουβ φαὶ οοηγογί υγ δὰ ἰηἰπιϊο ἴδηι, οἱ τἶχδ τὰ 

ΟΡΡΓΟΒΕΪ ἰαἱ ἀδηυαδθὶϊ. 
10. Εἰ οβὲ δηγίουϑ δοοίιβ τυθηβδγημπι, οἱ ΠΟῺ ΡΟ ΔηΘὈΪ 

ἴῃ ἀΐθ ποοβϑδ  ἰδ[5 (π25. ' 
11. Εἰ ἰῃ Βοηΐδβ ἰυΐδ ογἰϊ ἱδιηχαδπι ἴα, οἱ ἰῃ ἀοτηδβιιοῖθ 

ἰυἱ5 Βάπυιοἶα! 6 ἀροί. 
12. 5. παπιΠἸδί8 διοτίο οεἱξ ὁοηίγα (6, οἵ ἃ ἔδοὶθ ἴὰδ 808- 

οσπάοῖ 86. 

13. ΑὉ ἰηϊμινίοῖθ τυΐβ βορᾶγὰ 46, οἱ 80 διγίοἷβ ἰι}8 δἷ- 

[δηἀ6. 

14, Απιίσαβ βἀ6 15 ργοίθοδο Ἰογίίβ, οἱ φυΐ ἱηνθηΐὶ ἐπ απὶ 
ἱμυθηὶ (ΠΟ βδυγι,. 

156. Αἰαΐοο δάἀοὶΐ π0}}8 εδὶ οοπιραγδῖίο, οἱ ἤθη 6ϑὲ ροηάυϑ 

Βοηϊ(αιὶ ε)08. 
16. Αἰΐουϑ Πα 6118 πηοἀϊοδπιδηΐαπι Υἱΐδβ, οἱ αυΐ πιο υυπὶ 

Βοχηΐπυπι ἱηνεηίοηϊ 1ΠΠυδ. 
17. Ουἱ {ἱππεῖ ϑοπιίπαπι Βόπδπλ [ιδἰνεῖ δι οἰ ἰδπὶ δυδπω, 

φυοπίαπλ βοουμάυχῃ ἰρδῦπι 810 οἱ ρισχίμηα8 ἱρ8108. 

18. ΕἾ, ἃ ἰανοηίυίΐα ἴυ8 Θχοὶρθ ἀοοίτίηδμι, οἱ υδαυδ δὰ 

ΘΆΠ08 ΘΙ 65 Βα ρ  Θἢ 8 Π}. 

19. Οὐδβὶ ἰΒ φυὶ γαῖ οἱ φυὶ δϑμιίπδὶ δούθάς δὰ ἰἴδηι, εἰ 

βυϑίϊπο ὈΟΠπΟΒ ἐγυοίυϑ {Π|8 : 

20. ἐπ δρογαίίοπα οπίπι 1108 ΡΔΌ]υΪ πὶ ἸΔΡογϑ 8, οἱ εἶἴο 

δὰ68 ἀδ φοπογαι οηϊ θα 8 1110. 

41. Οὐδπὶ ἀδρεγὰ δδί ηἰπηίυπι ἱπαοοἰϑ, οἱ ΠΟῺ ΒΟΙΤΩΔΏΘ. 

Ὀἱϊ ἴῃ 116 ὀχ οοΓδ. 

2. Ουδδὶ Ἰαρὶβ ῥργοδαιοηίβ (ογι8 ογίϊ ἰῃ 1110, οἱ ποῃ ἀθ- 

τιογϑθίἰυγ ῥγο)ΐοογα 181}. 

43. “Βαρίϑηϊία δηίπι βοουπάυπι ποπιθα ϑυιπὶ 6δὲ, θἔ Ποὴ 

αϑὲ τυ 8 πιδη δδίδ. | 
44. Αὐὰϊ, 6]ϊ, εἱ δοῦρα ϑθηίθηϊδίη πηθᾶπῃ, οἱ ὯΘ Δ᾽] οἷδ5 

σΟὨ δἰ υγ πηθιη}. 

45. ἘΠἰ ἰΐοα ρϑᾶθϑ ἴυ08 ἰῃ οοιηροάθϑ 1108, οἱ ἰ ἰογαιδίῃ 

ἐὺ οΟἸ απ ἴυυμι. 

46. Βυ})ο8. υπιογυπι ἴυυηι, οἱ ρογίἃ ||8πΔ., οἱ ἢ6 806- 

ἀϊαγὶβ υἱπου} 8 111}018. 
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“1. Ἐν πάσῃ ψυχῇ σου πρόςελθε αὐτῇ, χαὶ ἐν ὅλη 
δυνάμει σου συντήρησον τὰς δδοὺς αὐτῷς. 

28. Ἐξίχνενσον χαὶ ζήτησον, χαὶ γνωσθήσεταί σοι, 
χαὶ ἐγχρατὴς γενόμενος μὴ ἀφῇς αὐτήν. 

40. Ἐπ᾿ ἐσχάτων γὰρ εὑρήσεις τὴν ἀνάπαυσιν αὐ- 
τῆς, χαὶ στραφήσεταί σοι εἰς εὐφροσύνην, 

30. Καὶ ἔσονταί σϑυ αἱ πέδαι εἰς σχέπην ἰσχύος, καὶ 
οἱ χλοιοὶ αὐτῆς εἰς στολὴν δύξης. 

41. Κόσμος γὰρ χρύσεός ἐστιν ἐπ᾽ αὐτῆς, καὶ οἱ δε- 
σμοὶ αὐτῆς χλῶσμα ὑακίνθινον. 

38. Στολὴν δόξης ἐνδύση αὐτὴν, καὶ στέφανον ἀγαλ- 
λιάματος περιθήσεις σεαυτῷ. 

38. Ἐὰν θέλης, τέχνον, παιδευθήση, χαὶ ἐὰν δῷς 
τὴν ψυχήν σου, πανοῦργος ἔση. 

84. ᾿ΒΕὰν ἀγαπήσης ἀχούειν, ἐχδέξῃ, καὶ ἐὰν χλίνης 
τὸ οὖς σου, σοφὸς ἔσῃ. 

5. Ἔν πλήθει' πρεσδυτέρων στῆθι, καὶ τὶς σοφὸς, 
αὐτῷ προςχολλήθητι. 

856. Πᾶσαν διήγησιν θείαν θέλε ἀχούειν, καὶ παροι- 
μίαι συνέσεως μὴ ἐχφευγέτωσάν σε. 

86. Ἐὰν ἴδης συνετὸν, ὄρθριζε πρὸς αὐτὸν, χαὶ βα- 
θμοὺς θυρῶν αὐτοῦ ἐκτριδέτω ὃ ποῦς σου. 

87. Διανοοῦ ἐν τοῖς προςτάγμασι Κυρίου, καὶ ἐν ταῖς 
ἐντολαῖς αὐτοῦ μελέτα διαπαντός. Αὐτὸς στηριεῖ τὴν 
χαρδίαν σου, καὶ ἣ ἐπιθυμία τῆς σοφίας σου δοθήσεταί 
σοι. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Ζ'΄. 

ι. Νὴ ποίειχαχὰ,, χαὲ οὐ μή σε χαταλάθη χαχόν. 
2, Ἀπόστηθι ἀπὸ ἀδίχου, χαὶ ἐχχλινεῖ ἀπο σοῦ. 
8. Υἱὲ, μὴ σπεῖρε ἐπ᾽ αὕλαχας ἀδιχίας, χαὶ οὐ μὴ 

θερίσῃς αὐτὰς ἑπταπλασίως. 
4. Μὴ ζήτει παρὰ Κυρίου ὁγεμονίαν, μηδὲ παρὰ 

βασιλέως καθέδραν ἑόξης. 
ὅδ. Νὴ διχαιοῦ ἔναντι Κυρίου, καὶ παρὰ βασιλεῖ μὴ 

σοφίζου. ; 
6. Μὴ ζήτει γενέσθαι χριτὴς, μὴ οὐχ ἐξισχύσεις ἐξᾶ- 

ραι ἀδικίας: μήποτε εὐλαδηθῆς ἀπὸ προςώπου δυνάστου, 
χαὶ θήσεις σχάνδαλον ἐν εὐθύξητί σου. 

7. Μὴ ἁυάρτανε εἰς πλῆθος πόλεως, χαὶ μὴ κατα- 
ῥάλης σεαυτὸν ἐν ὄχλῳ. 

8. Μὴ καταδεσμεύσῃς δὶς ἁμαρτίαν, ἐν γὰρ τῇ μιᾷ 
οὐχ ἀθῷος ἔση. (8) ; 

ει. Μὴ εἴπης- 'Γῷ πλήθει τῶν δώρων μου ἐπόψεται, 
χαὶ ἐν τῷ προςενέγχαι με Θεῷ ὑψίστον, προςϑδέξεται. 

(8) 9. Μὴ ὀλιγοψυχήσης ἐν τῇ προςευγῇ σου, 
10. χαὶ ἐλεημοσύνην ποιῆσαι μὴ παρίδης. 
12. Μὴ χαταγέλα ἄνθρωπον ὄντα ἐν πικρία ψυχῆς 

αὐτοῦ, ἔστι γὰρ ὁ ταπεινῶν χαὶ ἀνυψῶν. 
18, Νὴ ἀροτρία ψεῦδος ἐπ’ ἀδελφῷ σου, μηδὲ φίλῳ 

τὸ ὅμοιον ποίει. 
4. Μὴ θέλε ψεύδεσθαι πᾶν ψεῦδος, ὁ γὰρ ἐνδελε- 

χισμὸς αὐταῦ οὐχ εἰς ἀγαθόν. 
ι6. Μὴ ἀδολέσχει ἐν πλήθει πρεσδυτέρων, καὶ μὴ 

δευτερώσῃς λόγον ἐν προςευχῇ σου. 
16. Μὴ μισήσης ἐπίπονον ἐργασίαν χαὶ γεωργίαν 

ὑπὸ “ὙΨίστου ἐκτισμένην. 
17, Μὴ προςλογίζου σεαυτὸν ἐν πλήθει ἁμαρτωλῶν. (0) 
19. ᾿Γαπείνωσον σφοῦρα τὴν ψυχήν σου. (ὦ) 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. Κεφ. Ζ΄. 

27. [πῃ ομμηὶ ΔηΪπ|0 ἰυ0 δοοϑᾶδ δὰ {1|8π|, δὲ ἴῃ οπῃηὶ Υὶγ- 
ἴυ(α 8 ΘΟηβοΓΥυἃ Υἱδ8 δ͵8. 

48. Ιηγοϑίϊχα οἱ αυδργο, οἱ μῃϑη δίδουν Εἰϊ, οἵ οοηιί- 
ὩΘΏ8 ἰδοὶυ5 Ὧ6 ἀρΓΘ 4085 {8 Π|. 

29. [ἢ ΠΟΥ 551Π118 ΘηΪ πὶ ἱπυθηΐθ5 γοχυΐθη δ᾽αϑ, οἱ οοἢ- 
γογίοϊυγ Εὲ ἰη ΟὈ] οἰ Δ! ] ΟΠ 6 Π,. 

30. Εἰ ογαηὶ {01 οοηηροά68 ἰῃ ρῥγοίθοϊοηοπ (οὐ υἀϊηΐδ, 
οἱ ἰογυ65 111} ἰῃ οἰοἰδη) μἰογίθο. 

31. Π6ου8 οηἷπὶ δγοαπι οδὶ ἰῃ 6ἃ, οἱ Υἱηοῦϊα ἐξ 9 8.8 
ΠΥ ΔΟΙΙΠ]ηδ. 

32. δίοϊδηι ρίοτίξ ἰπάυ65 ΘΔηι, 6ἔ σογοηδηῃ ργδίυ δι! οα 8 
ἱπηροῃθ5 {0]. 

33. δὶ γοϊυογίβ, ΕἸ}, ἀΐϑοδ8, αἱ δἱ δοσοπιιηοδγογίβ Δ  πιυπ 
πὴ, ΟΔ|ΠΠ ἀπ 615. 

34, 5ὲ αἰ χογὶ8 δυάϊγο, ὀχορίθϑ, οἱ δὶ ἱποὶ ηδ δ 8 δυγϑια 
ἴυδη), 8 ρίοῃ 5 6γὶ 8. 

25. Τὴ τ] υἀΐηο ργοϑγίογογυπηι δἷδ, οἱ φυὶ βαρί θη, οἱ 
ΟΟΠ͵) ΏΡΟΓΟ. 

35. ΟἸπηθη Ὠδιτδι] πθηὶ αἰ γἱηδπ) Ὑ6}}8 δυάϊΐγο, οἵ ἢγο- 
γ γα Ἰη16]]6οἴ5 ποὴ οἴἴυρίδηϊ (6. 

36. 5] υἱάδγὶβ8 βοηβδίυπι, ουϊρία δὰ ου, οἱ στδά8 οβίϊο- 
τυ {ΠΠΠ|8 οχίογαϊ ρ68 ἰυυ8. 

37. Οορίδίυπι ἴαυπι ἢ }).6 ἰῶ ργοθρι 5 οπἰηὶ, οἱ ἴῃ πιδη- 

ἀδλί5. 1108 τηράϊδγα ΒΘΙΏρΡΟΓ. Ιρ566 ἤγτϑϊΐ οοῦ (θυ, οἱ 
ΟΟΒΟυρ ϑοθη 8 βαρ θη 85 ἰυ80 ἀδἱ τυ Εἰ ὶ. 

ΟΑΡΌΤ᾽ ΥἹΙ. 

1. ΝΟΙΪ ἔδοογα πιδὶα, οἱ ποὴ 16 δρργοῃδπάρί τ] 0}. 
2. Ὀΐδοδ6 80 ἰηχυο, οἱ ἀδο] πὶ ἃ (6. 
3. ΕΠ , ΠΟΙ ΒΟΙΒΙ 68 ἴῃ 81}}6]5 ἰΠ}051{{1828. οἱ ὨΟΏ πιοίο5 

608 ἴῃ δορίυρ! υπι. 

4, ΝοΙὶ φυδτογο ἃ ὨΟΙΏΪηΟ ἀποδίυπι, ΠΟΘ ἃ γορο οαῖδπο- 
ἄγϑῃν ΠοθοΟΥΪ8. 

ὃ. Νοὴ ἴα 5{ΠΠ065 δηΐα οι ίπιη), οἵ Ῥ6 65 Γορθπλ Π0]] 
6116 ΥὙἱἀογὶ ϑδρί 8. 

ὃ. ΝΟΙΪ φιζγογα ἤογὶ Ἰυάδχ, π6 ἰογία ἤοη ροβϑ88 ΔΪΟΓΓΟ 
ἰηϊφυδία68 : 6 ἰογία οχ ἰΠηθβοδβ δοίθι ροίθητ δ, οἱ ΡΟΒΔ8 
ΒΟΔὨ Δ] πὰ ἰη γροι ὰἀΐπα ἰυᾶ. 

7. Νοὴ Ρ6ΟΟ68 ἰῃ τυ ἀϊηθπ) ΕἰΥ δι} 5., Π6. ἰδ ἀδηλ 188 
ἰη ἰυγθδηη. 

8. Νοὴ ΔΙΠἶροβ 18 ροσοδίυ πη, ἴῃ 0 Θηΐη] Ὠ0Ὼ ΘΓΒ ἱπλπλ- 

{{. Νὰ ἀϊοᾶθ : [ῃ. πὴ] Π (1 ΠΟ] ΠΟΙ ΠΊΘΟΓᾺΠῚ Γο- 
δρίεἷοὶ, οἱ οἴογθηϊθ ἴη6 [0 4} {|88[π|0, βυϑοὶρ οί. 

9. ΝοΙ͂Ϊ 6556 ρ6511 8} 1118 ἴῃ ογϑί!οη6 ἴυδ, 
10. οἱ οἱ δοιηοβυμδπ ίδσογο η6 ἀσδρὶοἰδ5. 
12. Νὰ ἱττ ἀρ 8 ΠΟΠΙΪΠΘΠῚ 4υἱ 51 ἴῃ δηγαυ υἀΐηδ δηϊηιῶ» 

δ, 65 δηΐπὶ ΄υΐ ἢ Π}}}1ἱὶ οἱ χυὶ οχα ίδί. 

13. ΝΟΙΪ ἅγᾶγο πη η ἀδοί υ1 δΔΑΎΘΓΒΙ15 ἔΓαίγοπι ἰυπ|, ΠΕΙῸ 
ἴῃ διηΐσιιηι 5. }ΠΠΠ 6 Γ (4 0]88. 

4. ΝΟΙΊ γν6 116 πηϑη γὶ οὐμηα πηοηἀδοίυπι, δϑδἰά 89 ΘὨΪπΠῚ 
1115 ποη ἰῃ ὈΟΠΏΠΙ. 

(5. ΝΟΙΪ νογθΟσ 88 6556 ἰηῃ πι}} {Πα ἀΐη6 Ὠγδϑυγίογογυμι, οἱ 
Π0η ᾿[6Γ68 γοΓὈυπὶ ἰῃ Ογαιίσηθ ἰπἃ. 

16. Νοη οὐογὶ8 Ἰαουίοθαιη ΟΡΟΥΒΓΟΠΘΙῊ οἱ γιιϑ8{104 ἸΏ 6 
οτγοδίδηι ἃ.) ΑἸ Εἰ 55 Π10. 

17. Νοη ἴδ σομηρι 65 ἴῃ πα] πη 6 ΡΟσοβίοΟΓ ΠΝ. 
19. Ἠυ}α ναϊάθ βρὶ Ἰαπὶ (αι. 



ΦΑΡΙΕΝΤΙΑ 5ΙΆΆΑ(ΟΗ. ἀκρ. ΥἹΙ]. 

᾿ς (5): 18. Μνήσθητι ὅτι ὀργὴ οὐ χρονιεῖ, 
(Ὁ) 19. ὅτι ἐχδίκησις ἀσεθοὺς πῦρ χαὶ σχώληξ. 
40. Μὴ ἀλλάξης φίλον ἕνεχεν ἀδιαφόρου, μήδ᾽ ἀδελ- 

φὸν γνήσιον ἐν χρυσίῳ Σουφείρ. 
Ὡι. Μὴ ἀστόχει γυναιχὸς σοφῇς χαὶ ἀγαθῆς, καὶ 

γὰρ χάρις αὐτῆς ὑπὲρ τὸ χρυσίον. 
25. Μὴ χαχώσης οἰχέτην ἐργαζόμενον ἐν ἀληθεία, 

μηδὲ μίσθιον διδόντα ψυχὴν αὐτοῦ. 
48. Οἰχέτην συνετὸν ἀγαπάτω σου ἣ ψυχὴ, μὴ στε- 

ρήσης αὐτὸν ἐλευθερίας. 
44. Κτήνη σοί ἐστιν; ἐπισχέπτου αὐτὰ, χαὶ εἰ ἔστι 

σοι χρήσιμα, ἐμμενέτω σοι. 
25. "Τέχνα σοΐ ἐστι; παίδευσον αὐτὰ, χαὶ χάμψον 

ἐχ νεότητος τὸν τράχηλον αὐτῶν. 
46, Θυγατέρες σοί εἰσι; πρόςεχε τῷ σώματι αὐτῶν, 

χαὶ μὴ ἱλαρώσης πρὸς αὐτὰς τὸ πρόςωπόν σου. 
47. ΓἜχδου θυγατέρα, καὶ ἔση τετελεχὼς ἔργον μέ- 

γα, καὶ ἀνδρὶ συνετῷ δώρησαι αὐτήν. 
28. Γυνή σοι ἐστὶ χατὰ ψυχήν; μὴ ἐχδάλης αὐτήν. 

(ἢ Ἐν ὅλη καρδία ᾿ 
29. δόξασον τὸν πατέρα σου, καὶ μητρὸς ὠδῖνας μὴ 

ἐπιλάθη. 
20. Μνήσθητι ὅτι δι’ αὐτῶν ἐγενήθης, καὶ τί ἀντα- 

“κοδώσεις αὐτοῖς χαθὼς αὐτοὶ σοί: 
81, Ἐν ὅλῃ ψυχῇ σου εὐλαδοῦ τὸν Κύριον, χαὶ τοὺς 

ἱερεῖς αὐτοῦ θαυμαζε. 
82. Ἔν ὅλν͵ δυνάμει ἀγάπησον τὸν ποιήσαντά σε. 

χαὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ μὴ εὐχαταλιπῆς. 
843. Φούδοῦ τὸν Κύριον, καὶ δόξασον ἱερέα, 
84. χαὶ δὸς τὴν μερίδα αὐτῷ χαθὼς ἐντέταλταί σοι, 

ἀπαρχὴν χαὶ περὶ πλημμελείας, 
85. χαὶ δόσιν βραχιόνων, καὶ θυσίαν ἁγιασμοῦ χαὶ 

ἀπαρχὴν ἁγίων. 
16. Καὶ πτωχῷ ἔχτεινον τὴν χεῖρά σου, ἵνα τελειωθῇ 

ἢ εὐλογία σου. 
87. Χάρις δόματος ἔναντι παντὸς ζῶντος, χαὶ ἐπὶ 

νεχρῷ μὴ ἀποχωλύσης χάριν. 
38. Μὴ ὑστέρει ἀπὸ χλαιόντων, χαὶ μετὰ πενθούν- 

τῶν πένθησαν. ' 
89. Μὴ ὄχνει ἐπισχέπτεσθαι ἄῤῥωστον, ἐκ γὰρ τῶν. 

τοιούτων ἀγαπηθήσῃ. 
40. Ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις σου μιμνήσχου τὰ ἔσχατά 

σου, καὶ εἷς τὸν αἰῶνα οὐχ ἁμαρτήσεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄. 

τι. Νὴ διαμάχου μεπὰ ἀνθρώπου δυνάστου, μήποτε 
“ἐυπέσης εἷς τὰς χεῖρας αὐτοῦ. 

2. Μὴ ἔριζε μετὰ ἀνθρώπου πλουσίου, μήποτε ἀν- 
τιστήση σου τὴν δλχήν. 

8. Πολλοὺς γὰρ ἀπώλεσε τὸ χρυσίον, καὶ καρδίας 
βασιλέων ἐξέκλινεν. 

., Μὴ διαμάχου μετὰ ἀνθρώπου γλωσσώδους, καὶ 
μὴ ἐπιστοιδάσῃς ἐπὶ τὸ πῦρ αὐτοῦ, ξύλα. 

5. Μὴ πρόςπαιζε ἀπαιδεύτῳ, ἵνα μὴ ἀτιμάζωνται 
οἵ πρόγονοί σου. 

8. Μὴ ὀνείδιζε ἄνθρωπον ἀποστρέφοντα ἀπὸ ἁμαρ- 
τίας, μνήσθητι ὅτι πάντες ἐσμὲν ἐν ἐπιτιμίοις. 

(ἢ) 28.... μισονυμένῃ δὲ μὴ ἐχδῶς σεαντόν. 
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8. Μοιηδηίο φυοηΐδηα ἱγὰ ἤθη ἰδιάδ ΐ, 
19. αυοηΐδηι νἱπάϊοΐδ ἱπη}}}, ἱρπὶβ οἱ Ὑουτη 8. 
20. Νὰ σοιῃπηθί65 Δ] Οὐ ΠῚ Ὀγορίαν ᾿ηα  ἤδγθη8, ΒΟΤᾺΟ γᾶ- 

1Γ6 ΠῚ βοΥΤηΔΏΙΠι ἴῃ ΔΌΓῸ ΒΌΡΠΙΓ. 
41. ΝΟΙΪΪ ἀϊβοδάθγθ ἃ πιυ] ογὸ βοηβδίδ οἱ θοπᾶ, σταῖδ θη ϊη) 

οὐδ δυρεῦ δυγιπι. 
22. ΝΟ [88 βογγαπὶ ἰῃ γογδία ορογδηίθῃν, ποαῦθ 

τηοτοθηδγίιπι ἀδηΐοπη δΔηϊ 8Π} 8118. 
43. Βοσυαηὶ βοηδδίυμηῃ αἰ ἰσαὶ δηϊπηα θᾶ, ποη ἀοίγδυάοθ 

ΠΙυπΣ "Πογίδίο. 
24. Ῥοδογᾶ ΕὈΪ δυηϊ Ὁ αἰίοηα6 1118, οἱ δὶ δυπίὶ {ΠῚ υ}118,, 

ΡΟΓΒΟΥυογοπί δρυᾷ (6. ᾿ 

25. ΕἸ ΕἸ δυη!" ογυαὲ 1105, οἵ ουγγὰ ἃ ρυοΥ 18 ΘΟ] ]υτὰ 
ΘΟΓΏΙΙ. ᾿ 

26. ΕἸΠ ΕὈὶ βαη!} βογνα ΘΟγρυ8 ΘΑΓΌΠ,, οἱ Ὠ6 οδίδη 88 
ὨΙγοῖ. (δοΐθη ἔσδῖη δά 1188. 

27. Τγαὰθ β] άπ, οἱ σγδηὰθ Ορὺϑ ἰϑοθγίβ., οἱ Ὠοπηἰηὶ 56ῃ- 
8δ8ίο ἀλ ἰ|Π|Δη]. 

28. Μυ ον οὶ {Πδὶ δοουπάπιπι ΔηΪΠ8Π) " 6 ὈΓΟ) 88 68Π. 
Ιη ἰοίο οογάα 

29. ποδογᾶ ρϑίγθπλ ἰαππὶ, οἱ βοΠλἑ [5 τηλίγ! 8 ΠῸῊ ΟὈἸΥ- 

ΒΟΔΙΪϑ. 

830. Μεοιηθηΐο {υΐδ Ρ6Γ 608 πᾶ. 68, οἱ αυϊὰ οίγ 0.68 1115 
φυοιηοᾶο 1}}} {ἰδὲ ἢ 

31. 1η ἰοΐᾷ δηϊμηᾶ ἴυἃ {{π|6 Ποιηϊηυμη, οἱ βδοογάοίοβ ἰ]- 

11υ8 βυϑρίοο. ᾿ 
32. Τὴ (οἵδ υἱγίυίο ἀ σα οιιπὶ αυΐ (6 (ροἷξ, οἱ ΠἶδίΓΟ8 

6}05 ποη ἀογο! 4188. 
38. Τα Πομηίμυπι, οἱ ποπουῦ θᾶ δδοογαοίρι, 
34. οἱ ἀὰ 1} ρατγίοῃ 5ἰουΐ πιδπάδίαπι 6801, ρυΠ}1{|88 

οἴ ργὸ ἀο!οῖο, 
35. οἱ ἀδίυπι Ὀγδοϊήογυηι, οἵ βδογοϊα ἢ βα ποι ἢ δίἰοη δ 

οἱ ργὶπ} {148 βΔ οί ΟΓΌΠ,. 
86. Εἰ ρδυρογὶ ρουγῖμθ πηδηυπὶ ἰυδη, ιἱ ρογΠποίδίυ" θ6- 

μοῦ οἷο ἰυᾶἃ. 
37. Οτγαῖΐα ἀδί! ἰῃ σομϑρθοίι ΟΠ 8 Υἱν ῃ 115, οἱ ἴῃ Π0Γ- 

ἴυο η6 ργοδίθο 8 γα 8Π}. 

38. ΝΟ 688 δἰογδηίίθυ5, οἵ σδῃ ἰυρσοπίϊδυ8 ᾿086. 

κ΄ 

39. Να ρῥἰ εν ογίϑ Υἱϑίᾶξῳ δοζγοίυμ, 6Χ ᾿γ18 οηἱ πὶ α1} 6 Γ]8. 

40. [ἢ ΟΠ δυ8 ὙΘΓΌΪ8 [08 ΠΠΘΙΏΟΓΑΓΘ ΠΟΥ Βϑἰπη8 ἰπ8, οἱ 
ἰῃ δίογηυη) δ ρΟΟΟΔΌΪΒ. 

ΟΑΡΌΤ Υ͂ΠΙΙ. 

{.- Νοηὴ Ηἰχ68. οὐπὶ Ὠοηλὶπο Ῥοϊδηΐθ, πὸ [οτγία πο 88 ἴῃ 
ἴὩδΔη118 1108. 

Ἁ. Νοη οοῃίοπάδθ οὑπὶ Υἱγὸ Ἰοουρ]οία, ἢ6 ἔοτία βἰδίυδί 
οομίτᾶ ἴα ροῃάυϑ8. 

3. Μυ]ο5 δηίαλ ρογά ὐϊ δυγυμ, οἱ οομῖα γορυμὰ δοϊΐ ἀ6- 
ΟἸΠδΓΟ. 

4, Νοη [Πἰζ68 ουπὶ ΠΌΓΩΪΠα ᾿ίησυο80, οἴ ΠΟ. βίγυιδβ 8000 
“Ἰφηθια {ΠΠ᾿|Ππ᾿|8, Ἰϊρπὰ. 

5. Νὰ ΟΠ υδλ5 οὕπὶ ἱπάοοίο,, 56 ἱπῇοπογθη[υ ΠηΔΟΓΟ5 
ἴυϊ. 

6. Νοῆ ἱργοροῖθβ ἢοηηίηΐ δυογίθηϊ 86 ἃ ρϑοῦδίο, πι6- 
πηθηΐο φυοηΐδη) ΟΠΠ68 πῃ σογΠρ[οηΐθ8 Βυπι08. 

28.... οἱ οὐδὲ}! ἢ6 ογϑάδβ (0. 
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η. Νὴ ἀτιμάσης ἄνθρωπον ἐν γήρει αὐτοῦ, χαὶ γὰρ 
ἐξ ἡμῶν γηράσχουσιν. 

8. Μὴ ἐπίχαιρε ἐπὶ νεχρῷ, μνήσθητι ὅτι πάντες τε- 
λευτῶμεν. 

9. Μὴ παρίδης διήγημα σοφῶν, χαὶ ἐν ταῖς παροι-- 
μίαις αὐτῶν ἀναστρέφου" 

10. ὅτι παρ᾽ αὐτῶν μαθήσῃ παιδείαν, καὶ λειτουργῆν 
σαι μεγιστᾶσιν. 

τι. Μὴ ἀστόχει διηγήματος γερόντων, χαὶ γὰρ αὐτοὶ 
ἔμαθον παρὰ τῶν πατέρων αὐτῶν, 

12. ὅτι παρ᾽ αὐτῶν μαθήσῃ σύνεσιν, χαὶ ἔν καιρῷ 
χρείας δοῦναι ἀπόχρισιν. 

12. Μὴ ἔχχαιε ἄνθραχας ἁμαρτωλοῦ, μὴ ἐμπυρι- 
σθῇς ἐν πυρὶ φλογὸς αὐτοῦ, 

5. Μὴ ἐξαναστῆς ἀπὸ προςώπου δόριστοῦ, ἵνα μὴ 
ἐγκαθίσῃ ὡς ἔνεδρον τῷ στόματί σου. 

ι6. Νὴ δανείσῃς ἀνθρώπῳ ἰσχυροτέρῳ σου καὶ ἐὰν 
δανείσῃς, ὡς ἀπολωλεχὼς γίνου. 

16. Μὴ ἐγγυήσῃ ὑπὲρ δύναμίν σου, καὶ ἐὰν ἐγγυήση, 
ὡς ἀποτίσων φρόντιζε. . 

17. Μὴ “δικάζου μετὰ χριτοῦ, κατὰ γὰρ τὴν δόξαν 
αὐτοῦ χρινοῦσιν αὐτῷ. 

18. Μετὰ τολμηροῦ μὴ πορεύου ἐν ὁδῷ, ἵνα μὴ βα- 
ρύνηται χατὰ σοῦ, αὐτὸς γὰρ κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ 
ποιήσει, χαὶ τῇ ἀφροσύνη αὐτοῦ συναπολῇ. 

19β. Μετὰ δυμώβους μὴ ποιήσης μάχην, καὶ μὴ δια- 
πορεύου μετ᾽ αὐτοῦ τὴν ἔρημον, ὅτι ὡς οὐδὲν ἐν ὀφθαλ- 
μοῖς αὐτοῦ αἷμα, καὶ ὅπου οὐχ ἔστι βοήθεια χαταδαλεῖ 
σε. 

0. Μετὰ μωροῦ μὴ συμθουλεύου, οὐ γὰρ δυνήσεται 
λόγον στέξαι. 

21. “Ενώπιον ἀλλοτρίου μὴ ποιήσῃς χρυπτὸν, οὐ γὰρ 
γινώσχεις τί τέξεται. 

45. Παντὶ ἀνθρώπῳ μὴ ἔχφαινε σὴν χαρδίαν, χαὶ 
μὴ ἀναφερέτω σοι χάριν. 

ΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ Θ΄. 

ι. Μὴ ζήλου ἰρλεμο τοῦ χόλπου σου, μηδὲ διδάξῃς. 
ἐπὶ σεαυτὸν παιδείαν πονηράν. 

4. Νὴ δῷς γυναιχὶ τὴν ψυχήν σου, ἐπιδῆναι αὐτὴν 
ἐπὶ τὴν ἰσχύν σου. 

8. Μὴ ὑπάντα γυναιχὶ ἑταιριζομένῃ, μήποτε ἐμ- 
πέσης εἰς τὰς παγίδας αὐτῆς. 

4. Μετὰ ψαλλούσης μὴ ἐνδελέχιζε, μήποτε ἁλῷς 
ἐν τοῖς ἐπιχειρήμασιν αὐτῆς. 

6. Παρθένον μὴ χαταμάνθανε, μήποτε σχανδαλισθῇς 
ἐν τοῖς ἐπιτιμίοις αὐτῆς. ᾿ 

68. Μὴ δῷς πόρναις τὴν ψυχήν σον, ἵνα μὴ ἀπολέ- 
σὴς τὴν χληρονομίαν σου. 

η. Μὴ περιδλέπου ἐν ῥύμαις πόλεως, καὶ ἐν ταῖς 
ἐρήμοις αὐτῆς μὴ πλανῶ. 

8. Ἀπόστρεψον ὀφθαλμὸν ἀπὸ γυναιχὸς εὐμόρφου, 
χαὶ μὴ χαταμάνθανε χάλλος ἀλλότριον. 

9. Ἔν χάλλει γυναιχὸς πολλοὶ ἐπλανήθησαν, χαὶ ἐχ 
τούτου φιλία ὡς πῦρ ἀναχαίεται. 

1. Μετὰ ὑπάνδρου γυναιχὸς μὴ κάθου τὸ σύνολον. (ἢ 

(7) 12.... καὶ μὴ συμμετακλιθῇς ἐπ᾿ ἀγχῶνα μετ᾽ αὐτῆς. 
(Οἰοπι. Αἰο.Σ.) 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΊΡΑΧ. Κεφ. Θ΄. 

7. ΝΟ ΒΡΟΓΏΔΒ ΠΟΙ ΠΟΘΙ ἰῃ 808 δοποοίαϊα, οἰδηίηι ΟΣ Π0- 
δὶ βεμοϑουηῖ. . 

8. ΝΟΙῚ ἀς πιοτίυο σαυάογα, πιϑιμθηΐο ΖΙΟΗΐΔΠῚ ΟἸΏΠ 68 
ΠΟΥ Π}0Γ. 

9. Νὰ ἀοδρίεὐδδ Πδιτδ οΏθηλ βδρίοπίυμ, οἱ ἴῃ ργΟΥΟ ἢ 8 
ΘΟΓΠΣ ΘΟΠΨΘΓΒΆΓΟ : 

10. δὺ ἱρδβὶδ δῃΐπη αἰ8.65 ἀοοί ΓΙ ἤδη), οἱ ΒΟΥ Ϊγο ΠηΔζηδί δ. 

11. ΝΟ ἴδ ργϑίογοδι Παυσα ἴο ΒΘ ΪΟΓΌΠι, οἱ ἱρεὶ δηΐπὶ ἀϊ- 
ἀϊοογυηΐ ἃ ρδίγ θ0}8 ϑιι:18, 

12. χυοπίδηι! δ) ἰρ5818 ἀΐδοθα ἰῃ(ο  ]θοΐμη], οἱ ἰῃ ἸΘΩρΟΙ 
ΠΟΟΘΒ5 (8118 ἀᾶγΓῈ ΓΟΘΡΟΙΒΌΠΙ. 

13. Νοπ' ποθ ἀδ8 ΘΑΓΒΟΠ68 ρϑοσδίογίβ, π6 ἱπορινάδι!β ἴῃ 
ἴρπο διηπηδ {Π1π5. 

14. Να οοπίγα ἰδοίθιῃ 8.68 Ομ υ 6] 1οϑὶ., ἢ6 ἰηβίἀδδί χιυ δαὶ 
ἰηδίαϊδίον οτί ἰυο. 

156. ΝΟΙΪ (πο γαγὶ ποπιὶηὶ (ΟΠ οΥὶ ἰδ : φυοὰ 8ὲ ( πογαγογίϑ, 
4υδϑδΐ ρογάϊξυμι Π 06. 

16. Νοη Βροῃά 688 ΒΡ 6. Υἱτί αἴθ ἴυ8π|, αυοά 51 Βροροῃ- 
ἀογ8, φυδδὶ ρογβϑοϊ υἱαγαβ, οοκὶίδ. 

17. Νὸο Ἰπσο8 οὐη }υἀϊοθ,, φυοπίδηι βοουηάππλ οχ βι Πι8-. 
πἰοηοπὶ οὖυ5 ᾿υα!οδ᾽υηί οἱ. 

18. Ουπιὶ δυάδοῦ Ὧ6 688 ἰῃ Υἱᾶ, Π6 ϑ,γΑνοΓ οοηῖγα ἰς, 

ρ86 Θηἷπὶ βθουηάσυπι γο]υπίδίοπι βιιϑίη ἕδοϊοί, οἱ βίπ)}} οὐ 
ϑ[ 118 1115 ρογίὶθβ. 

19. Ουπὶ ἱγαουηο 6 δοΐδ8 τίχϑιη, οἱ ουπὶ ἰΠΠ0 ἢ6 688 
ΡΟΡ ἀδβογίυτη, φυοπίδπ) 4υδϑὶ Π] 1} οϑὲ δηΐδ ἢΠ πὶ βδηρυΐβ, 
οἱ υδὶ πόῃ 68ὶ δαϊαίοτιιπι 6] 6ἱ 6. 

40. Ουτὴ δίυο οοηϑιϊαπι ἤθ μΔΡ688, Ὠοη ΟὨἰπὶ ροίογξ 
γογθυη) ΟΟΪΔΓΟ. 

21. ΟΟΥΆ Οχίγαηθο0 0 ἰδοὶδβ Οσου ὑπ), Ὠδϑοὶβ δηΐηι 
αὐυΐὰ ρατοὶ. 

22. Νοὴ οἰηπὶ Πποιιἰηὶ οοΥ {ππ|πὶ πγδηΐοδίοβ, οἱ ποῖ γοῖδ- 
γαῖ {0ὲ σγδίίδη). 

ΟΑΡΌΤ ΙΧ. 

1. Νοὴ 2668 ΤΠ] ΠΘΓΘΙῚ 5'πθ8 ἰἱ, ὨΘ΄υδ ἀοοδᾶδ 8Ὲρ6Γ ἰδ 
ἀοοίγ δ) ποχυδηι. 

2. ΝΟΩ 468 τηυ]οτὶ δηϊμλδη ἴυδηι, υἱ ἀϑοοηάδί ἰρεδ δυ- 
ΡῈῚ Υἱγίυίοι ἰυδη). 

3. Να γοϑρίοἰδϑ τυ] ΐθγοῖ τ] ἰγοΐδηι, 6 ἰοτγία ἱποϊἀδ8 
ἰη Ιδηῦ608 {||} 8. 

4, Οὐπὶ μοι γίοθ 6 δβϑίἀυυβ δἰ8, πὸ ἰογτίθ οδρίδιβ ἰῃ 
ἰοη(δίϊο δ0.8 6)08. 

5. ΥἹΣΣΙ ΠΟΙ Π6 ἀϑρίοἰδ8, Π6 ἰογίο βοδη δ᾽ σογίβ ἰῃ ἀδοογί- 
Ρα8 οὐυϑ. ᾿ 

6. Να ἀ68 (γη!οδεὶ 8 δηΐπιδπὶ ἰυᾶπ|, 6 ρογὰδ8 Πεωτοὰ δ- 
ἴδ ἰυδΠ). 

7. ΝΟΙ͂Ϊ εἰγουπιϑρίοοσε ἰῃ Υἱοὶβ οἰ ἢ 8118, 66 ΟΡΟΓγδυ γὶβ 
ἰῃ ἀαϑογί 5 1118. 

8. ΑΥ̓ΕΓΙΘ ΟΟὨΪΌΠ) ἃ Πλ}] 66 (ὈΤΩΟδ8, δὲ 6 οἰγουμηδρὶ- 
οἰδϑ δρθοίθπι 8] 6 ῃΔη,. 

9. ΡτΓοΟρΙδγ βρθοίθπι ΠΟ Γ18 πι}}ὶ Δογγδυογιηξ, εἰ αχ 
οο οοπουρίβοσηίία αυδδὶ ἱρηὶβ οχαγάρϑοϊ. 

12. Οὐυπι δἰίθηδ πὴ} ] 6 ΓΘ ὩΟΠ ϑαδδβ οχηηΐῃο, 

12. ... ὯΘΟ ΔΟΟΌΠΙ ΔΒ ΟΠ 68 ΒΌΡΟΙ οὐδ ίυ. 
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13. χαὶ μὴ συμδολοχοπήσης μετ᾽ αὐτῆς ἐν οἴνω, 
μήποτε ἐχχλίνη ἢ ψυχή σου ἐπ᾽ αὐτὴν, χαὶ τῷ πνεύ- 
ματί σου ὀλισθήσης εἰς ἀπώλειαν. 

ι4. Μὴ ἐγχαταλίπῃς φίλον ἀρχαῖον, ὃ γὰρ πρόςφα- 
τος οὖχ ἔστιν ἔφισος αὐτῷ. 

ι6. Οἶνος νέος, φίλος νέος" ἐὰν παλαιωθῇ, μετ᾽ εὐ- 
ὄγης πίεσαι αὐτόν. 

16. Μὴ ζηλώσης δόξαν ἁμαρτωλοῦ, οὗ γὰρ οἶδας 
τί ἔσται ἣ καταστροφὴ αὐτοῦ. 

17. Νὴ εὐδοχήσης ἐν εὐδοχίᾳ ἀσεόῶν, μνήσθητι ὅτι 
ἕως ἄδου οὐ μὴ δικαιωθῶσιν. 

18. Μακρὰν ἄπεχε ἀπὸ ἀνθρώπου ὃς ἔχει ἐξουσίαν 
τοῦ φονεύειν, καὶ οὗ μὴ ὑποπτεύσης φόθον θανάτου" 

19. χἂν προςέλθης, μὴ πλημμελήσης, ἵνα μὴ ἀφέ- 
ληται τὴν ζωήν σου. 

40. ᾿Επίγνωθι ὅτι ἐν μέσῳ παγίδων διαδαίνεις, χαὶ 
ἐπὶ ἐπάλξεων πόλεων περιπατεῖς. 

41. Κατὰ τὴν ἰσχύν σου στόχασαι τοὺς πλησίον, καὶ 
μετὰ σοφῶν συμδουλεύου, (8) 

23. χαὶ μετὰ συνετῶν ἔστω ὃ διαλογισμός σου, καὶ 
πᾶσα διήγησίς σου ἐν νόμῳ Ὑψίστου, 

(8) 22. Ἄνδρες δίκαιοι ἔστωσαν σύνδειπνοί σου, καὶ 
ἐν φόδῳ Κυρίου ἔστω τὸ καύχημά σου. 

“4. Ἐν χειρὶ τέχγῖτον ἔργον ἐπαινεθήσεται, καὶ ὃ 
ἣγού αοῦ σοφὸς ἐν λόγῳ αὐτοῦ. 
ἼὩ. Φοδερὸς πὰ πόλει αὐτοῦ ἀνὴρ γλωσσώδης, χαὶ 

ὃ προπετὴς ἐν λόγῳ αὐτοῦ μισηθήσεται, : 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ "΄. 

1. Κριτὴς σοφὸς παιδεύσει τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ ἦγε- 
ικονία συνετοῦ τεταγμένη ἔσται. 

4. Κατὰ τὸν χριτὴν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, οὕτως καὶ οἵ 
λειτουργοὶ αὐτοῦ, καὶ κατὰ τὸν ἡγούμενον τῆς πόλεως 
πάντες οἱ χατοιχοῦντες αὐτήν. 

8, Βασιλεὺς ἀπαίδευτος ἀπολεῖ τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ 
πόλις οἰχισθήσεται ἐν συνέσει δυναστῶν. 

4. Ἐν χειρὶ Κυρίου ἐξουσία τῆς γῆς, γχαὶ τὸν χρή- 
σιμον ἐγερεῖ εἰς χαιρὸν ἐπ᾽ αὐτῆς. 

6. Ἐν χειρὶ Κυρίου εὐοδία ἀνδρὸς, καὶ πρόςωπῳ 
γραμματέως ἐπιθήσει δόξαν αὐτοῦ. 

6. Ἐπὶ παντὶ ἀδικήματι μὴ μηνιάσης τῷ πλησίον, 
χαὶ μὴ πράσσε μηδὲν ἐν ἔργοις ὕῤρεως. 

η. Μισητὴ ἔναντι Κυρίου χαὶ ἀνθρώπων ὑπερηφα- 
νία, χαὶ ἐξ ἀμφοτέρων πλημμελήσει ἄδιχα. 

8. Βασιλεία ἀπὸ ἔθνους εἷς ἔθνος μετάγεται διὰ ἀδι- 
χίας χαὶ ὕδρεις χαὶ χρήματα. 

υ. Τί ὑπερηφανεύεται γῇ καὶ σποδός ; 
(ἢ το. ὅτι ἐν ζωῇ ἔῤῥιψα τὰ ἐνδόσθια αὐτοῦ. 
11. Μαχρὸν ἀῤῥώστημα σχώπτει ἰατρὸς, 
13. χαὶ βασιλεὺς σήμερον, χαὶ αὔριον τελευτήσει. 
ι8. Ἔν γὰρ τῷ ἀποθανεῖν ἄνθρωπον, κληρονομήσει 

ἑρπετὰ χαὶ θηρία καὶ σχώληχας. 
14. Ἀρχὴ δκερηφανίας. ἀνθρώπου ἀφισταμένου ἀπὸ 

Κυρίου, 
Ἢ χαὶ ἀπὸ τοῦ ποιήσαντος αὐτὸν ἀπέστη ἣ καρδία 

(5) 10. Φιλαργύρον μὲν γὰρ οὐδὲν ἀνομώτερον᾽ οὗτος γὰρ 
καὶ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἔχπρακτον ποιεῖ.... ((πιρὶ.} 

288 

13. ποαθδ δρί(68 ΟΟὨΥΥἱα οἰ 1118 ἴῃ γἱο,, Ὧ6 (οτία ἀ60}ΐ- 
παῖ οοΥ ἰυσπὴ ἰηῃ ἰἰδπὶ, οἱ δρίγι(α ἴυο ᾿δθδαχίβ ἰῃ ρμογάϊίο- 
ΘΠ]. 

14. Νὅα ἀογο ηαυδ8 δηγϊουπ) δηϊΖυθ., ΠΟΥῸδ δὨΐ ἢ Ὡοη 
6δί 5ἰπ}}}18. "ἢ. ᾿ 

15. Υἱδὺπλ ΒΟΥΌΠῚ, δηγΐου8 ΠΟΥ : δἰ ἱηνοίογαυογίὶ, 
οὐλ βυδγ δῖ Ὀἰθ65 {Π|πἀὰ. 

16. Νοη 26168 ρ᾽ογίδπι ρῥοοοδίοσίβ, Ὡ0η δηΐῃ 8018 χιδ βἰϊ 
{118 δα γνογθίο. ὁ 

17. Νου 626 8688 ἀδ ὈΘηΘρΙδοῖ(ο ἱπηρίΟΓΏ ΠΣ, το θη- 
ἴο φυοηΐδη ὑφάυς δὲ ἰμίδγο5 δοὴ 70 8{ΠΠοδθυπίαν. 

18. [ηρὸ δροδίο δ ῃοπιῖηθ ρο(αϑίδίοθῃ Πδροηΐα οοεἰάθη- 
ἀϊ, οἱ ΒΟῺ ϑυδρίοδθογβ εἰ ογ πὰ πη ε 8 : 

19. οἱ δἰ δορβϑϑοσίβ, 0] ἀθ! π]ΌογΘ, π6 δυίΐεγαὶ υἱ δι 
ἴυδι. 

20. 5610 φυοηίδπι ἱπ πηρᾶϊο ἸΔΖΟΘΟΓΌΙΙ ἱηρτγοάογὶβ, οἱ 
ΒΌΡΟΓ οἰπηδου δ οἰ  ἰδίυτ] δι }ι.}88. 

21. βοουπάσπι Υἱγίαΐοπι ἰθδι οοη θοίᾶ ἀ6 ρῥγοχίηγβ, οἱ 
οὐπὶ δδρίοηϊ 8 οοηδυϊίδ, 

43. οἵ οὕ ἱπί0}ΠΠφοηἰἰ 1.8 αἷς ΟΟἸοου Ὁ ἴυδ, οἱ οπληΐβ 
Θηδετδῖϊο ἴυ8 ἴῃ Ἰαμ6 ΑἸΕἰβϑῖ πὶ. 

42. ὙἹτ 7051} δἰπὶ ΠὈΪ ὀοινῖνδε, οἱ ἰῃ {ἰπογὸ Ποηγίηὶ 5ἰϊ 
εἰογίδιίο ἰυδ. 

24. Ιῃ τηδῆυ Αγ ἤουπὶ Οραβ δυάδι, οἱ ργΐποθρβ ρο- 
ῬΕ]1 βδρίθἢΒ ἴῃ ΒΕΓΠΊΟΩΘ 800. 

25. Το Ὀ}}15 ἴῃ οἰν ἰδῖ6 δὺ8 Ποριο ᾿ησυοδυν,, οἱ (πο γδ- 
ΠῸδ ἰὼ γοῦῦο δυο, οὐ 115 ογίϊ. 

ΟΑΡΌΤ Χ. 

1. Τυᾶοχ βδρίθηβ ὀζυάϊθὲ ροριυτα δύυπι, οἱ ὑγϊμοίρϑίυϑ 
86 881] ογάϊπδίῃδ οσί!. 

4. δοουάυπ ᾿υἀΐοοιη ΡΟΡῸΪ δυΐ, δἰο οἱ πιηϊβέγὶ 68, οἱ 
{4118 γθοίοσ οδί οἰ (8|18 [8168 οὔμηο 5 ἱπῃ δ ἰΔηΐθ8 ἰῃ ΘΔ. 

8. Βοχ ἰηδὶρίδηβ ρογάσί ρορυϊυτ δασῦπι, οἱ εἰν [45 Δ. 
(θϊῖαγ ΡῸῚ βϑηδϑυπ ΡΟ δ π|. 

ἡ, Ἰὼ πιδῆὰ Βοπηίηΐ ροίοϑίδ8 ἰογγὲθ 2 δὲ πιΠοπ Βυδοἰ Δ ὲΐ 
ἰη ἰδιρυβ ΒΌΡΟΓ {Π18πι. 

5. 1 ηδηυ Ποιηΐηὶ ργοϑρογ (88 μοιηΐηΐβ, οἱ ΒΌΡ6Γ ΡΕΓΒΟ- 

ὨδΠη 80 γα ἱπιροποῖ ρ᾽ογίδη ἰρ51118. 
ἃ. [ῃ ομηηὲ ἰηυγία μα βυσοθη8088 ργοχίπιο, οἱ ηἱἢ 1] ἃρ88 

ἴῃ ορογίθιι8 οοηίυπ)61|2. 
7. Οὐ }}8 οογᾶπιὶ Ποιίπο οὶ οἱ ποιηϊηἰδα5 Βθρογα, οἱ 

ΟΣ υἱγίϑαυο ἀρ! συοὶ ἱπ)ιδίδ. 
8. Ἀορβηυμ ἃ μοηῖ6 ἰῃ βοηίοπι ἰΓδηβίογίυγ ργορίογ [πη] υ811- 

85 οἱ οοηίυ 6188 δὲ ροϑουη δ8. ᾿ 
9. Ουἱὰ ϑυρογδὶϊ ἴογτὰ οἷ αἰπἰ8 
10. φυοηίδηι ἰῃ Υἱίδ ργο]ϑοεὶ ἰηιἰ πιὰ 6118... 
11. [πη ῥγοϊΐχυπι Ἰδησυοόγοηι ΟΥ̓ δίας τηράϊοσιι8, 
12. οἱ τὸχ ποάΐδ δϑῖ, οἱ Ἅγᾶ8 πιογί οἴ γ. 
13. συπ οὨἰπι τηογίοογ ὨοπηΟ, Ὠθγ Δ} βοΓροηῖα8 οἱ 

μοβιἰΔ5 οἱ θη 68. 
14. Ιηϊἰστῃ δυρεεοΐεε Βοπιίηΐβ οππὶ Δροβίαυ ! ἃ Ὧθο, 

5. οἱ Δ 60 υΐ ἔδεϊϊ ουπὶ τοοδϑϑὶξ οοσ οἦπ5. Οὐοηίδηι 

10. Νὰ Ὠἷἢ]} φυϊάθτη ἰοίφυϊδ οδὶ διηδηία ρθΟΌὨ Δ : ᾿ἰς 
οηἷπι οἱ δηΐπηδηὴ 408} ὙδΏΔΙΟΣΩ Ὠδἰνοί. 



284. ΣΟΦΙᾺ ΣΕΙΡΑΧ. Κεφ. 1Δ'. 
αὐτοῦ. Ὅτι ἀρχὴ ὑπερηφανίας ἁμαρτία, καὶ ὃ κρατῶν ! μεϊποίρίαπι Βαρογθίδο ροοοδίαπι, οέ 4υΐ ἰαπυοτίξ οδπὶ ργοίυη- 
αὐτῆς ἐνόει σει βδέλυγμα. 

15. Διὰ τοῦτο παρεδόξασε Κύριος τὰς ἐπαγωγὰς, καὶ 
χατέστρεψεν εἰς τέλος αὐτούς. 

17. θρόνος ἀρχόντων χαθεῖλεν ὁ Κύρωιος, καὶ ἐκά- 
θισε πραεῖς ἀντ᾽ αὐτῶν. 

186. Ῥίζας ἐθνῶν ἐξέτιλεν ὃ Κύριος, καὶ ἐφύτευσε θ φ 
ταπεινοὺς ἀντ᾽ αὐτῶν. 

10. Χώρας ἐθνῶν κατέστρεψεν ὃ Κύριος, καὶ ἀπώ- 
λεσεν αὐτὰς ἕως θεμελίων γῆς. 

20. ᾿ἘἜξήρανεν ἃς. αὐτῶν χαὶ ἀπώλεσεν αὐτοὺς, χαὶ 
κατέπαυσεν ἀπὸ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν. 

45. Οὐχ ἔχτισται ἀνθρώποις ὑπερηφανία, οὐδὲ ὀργὴ 
θυμοῦ γεννήμασι γυναιχῶν. 

43. Σπέρμα ἔντιμον ποῖον; σπέρμα ἀνθρώπου. Σπέρ- 
μα ἔντιμον ποῖον; οἱ φοδούμενοι τὸν Κύριον. Σπέρμα 
ἄτιμον ποῖον; σπέρμα ἀνθρώπου. Σπέρμα ἄτιμον ποῖον; 
οἱ παραδαίνοντες ἐντολάς. 

24. Ἔν μέσῳ ἀδελφῶν ὃ ἡγούμενος αὐτῶν ἔντιμος, 
καὶ οἱ φοδούμενοι Κύριον ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. 

456. Πλούσιος καὶ ἔνδοξος χαὶ πτωχὸς, τὸ χαύχημα 
αὐτῶν φόδος Κυρίου. 

«6. Οὐ δίκαιον ἀτιμάσαι πτωχὸν συνετὸν, χαὶ οὐ 
χαθήχει δοξάσαι ἄνδρα ἁμαρτωλόν. 

47. Μεγιστὰν χαὶ κριτὴς καὶ δυνάστης δοξασθήσε-- 
ται, χαὶ οὐχ ἔστιν αὐτῶν τις μείζων τοῦ φοθδουμένου 
τὸν Κύριον. 

48. Οἰχέτη σοφῷ ἐλεύθεροι λειτουργήσουσι, καὶ ἀνὴρ 
ἐπιστήμων οὐ γογγύσει. 

99. Μὴ σοφίζου ποιῆσαι τὸ ἔργον σου, χαὶ μὴ δοξά- 
ζου ἐν καιρῷ στενοχωρίας σου. 

80. Κρείσσων ἐργαζόμενος ἐν πᾶσιν, ἢ περιπατῶν, ἢ 
δοξαζόμενος χαὶ ἀπορῶν ἄρτων. ᾿ . 

31. Τέκνον, ἐν πραύτητι δόξασον τὴν ψυχήν σου, 
καὶ δὸς αὐτῇ τιμὴν κατὰ τὴν ἀξίαν αὐτῆς. 

85, Τὸν ἁμαρτάνοντα εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίς δι- 
χαιώσει; Καὶ τίς δοξάσει τὸν ἀτιμάζοντα τὴν ζωὴν αὖ- 

τοῦ; 
8, Πτωχὸς δοξάζεται δι ἐπιστήμην αὐτοῦ, καὶ 

πλούσιος δοξάζεται διὰ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ. 

84. Ὃ δὲ δοξαζόμενος ἐν πτωχείᾳ, καὶ ἐν πλούτῳ 
ποσαχῶς; Καὶ δ ἄδοξος ἐν πλούτῳ, καὶ ἐν πτωχείᾳ πο- 

σαχῶς; 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ΄. 

ι. Σοφία ταπεινοῦ ἀνύψωσε χεφαλὴν, χαὶ ἐν μέσῳ 
μεγιστάνων καθίσει αὐτόν, 

2. Μὴ αἰνέσεις ἄνδρα ἐν χάλλει αὐτοῦ, καὶ μὴ βδε-- 
λύξη ἄνθρωπον ἐν ὁράσει αὐτοῦ. 

8. Μιχρὰ ἐν πετεινοῖς μέλισσα, χαὶ ἀρχὴ γλυχα- 

σμάτων ὃ χαρπὸς αὐτῆς. 
.. Ἐν περιθολῇ ἱματίων μὴ καυχήση, καὶ ἐν ἡμέ- 

ρᾳ δόξης μὴ ἐπαίρου, ὅτι θαυμαστὰ τὰ ἔργα Κυρίου, 

χαὶ χρυπτὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν ἀνθρώποις. 

5. Πολλοὶ τύραννοι ἐχάθισαν ἐπὶ ἐδάφους, ὁ δὲ ἀνυ- 

πονόητος ἐφόρεσε διάδημα. 
6. Πολλοὶ δυνάσται ἠτιμάσθησαν σφόδρα, καὶ ἔνδο- 

ξοι παρεδόθησαν εἷς χεῖρας ἑτέρων. 
γη. Πρὶν ἐξετάσης μὴ μέμψη, νόησον πρῶτον καὶ 

ἀοὶ δΔροπιϊπδίοηθηι. 

10. Ῥτγορίοδγ ἢος ἱπογθα 1165 ἔροῖξ οπηπαβ ΟὈΠυσ οη65, 
.« οἱ ἀδείγυχὶξ 608 'ῃ ἤη6Π). , 

17. δοάρ8 ἀυουπὶ ἀδείγυχὶί Πομηίηιϊ, οἵ βοάσγο [δοἱϊ πηι ἴ88 
ῬΓῸ οἶδ. 

18. Ἀδάϊοοϑ φοηίυπὴ ον ]511 Ποηχίηυβ, οἱ ρἰαπίαν!! πυηι- 
68 ρΓῸ εἶ8. 

19. Τοῖπαϑ ξοηίίιπὶ ὀνογ Βοηγίπαυϑ, οἱ ρον ϊἀϊ 685 υϑ 106 
δὰ (υπάδιηρηΐδ ἰοΥτῶ. 

40. Αγορίδοί᾽ οχ ἰρ5818 οἱ ἀἰβρογαϊαϊξ 608, οἱ οθόϑᾶγε [δοϊὶ 
τηδιηογίδηι δΟΓυΠ) ἃ ἰοΙΓᾶ. 

42. Νόοη 651 ογοδίδ ᾿οηληΐδυβ δ ρογδὶδ. ὨΘΤαΘ ἰγὰ ΓΟ ΓΟΓΒ 
σοηρογαί οηΐ θυ.5 ΤΠ] ΘγυΠι. 

43. Βοιηθη Ὠοπογδίιπι {816 ἢ ΒΟ 6 ἢ ΠΟΙΏΪ ἢἾ8. Θϑιθῶ ᾿ο- 
πογδίιτῃ 40.816 ἰϊ φυὶ ρηΐϊ Ποιηΐηυπι. ϑοιηθη ἱμδβοπογδίυτῃ 
40.816} Β6Ππ|6 ΠοιμηΪΒ. ΘΟ ΠΊ6Π ἱῃποπογδίι) 40.816} {] ρεῖδ- 
ἱεγουηὶ πλδηάδίδ. 

24. Τὴ τη 66 ]0 ἔγαίγυμῃ γοοῖίογ ᾿ΠΠογιιπὶ ἰῃ πομοῖδ, οἱ ααυ] Εἷ- 
τῃρηΐ Ποπηίηυτ ἴῃ ὁΟ0} 15 11}}0.8. 

45. Ὠίνοβ οἱ ἰιοπογδίι8 οἵ ρδυρογ, σ]ογ δέ] Θογιιτ {ἱπ|ῸΓ 

46. Νοη ᾿υδί πη 65. ἀδϑρίοογο ρΔΌΡΟΓΟΙΩ δοηβδίυηι, οἷ ΠΟ 
ἀροσὶ τηδρηϊῆοδγο ἰουϊηθῖ ρϑοοδίογθπηι. 

47. Μδρῃὺυϑ οἱ ἱιάθχ οἱ ροΐθῃβ Ποπογ Ποδίΐαγ, οἱ ἤθη οδὶ 
ΘΟΓΏΏ. ΔΙ [1018 Π1Δ)ῸΓ 110 αιιϊΐ {ἱπγοῖ ὈοτηΐηυΠ,. 

28. ὅ6[γὸ βαρίϑηϊ! ΠἰΡοτὶ βογυϊθηῖ, οἱ νἱγ ριπιὰθῃβ θῇ 
ΓΑυΓ ΓΔ Ϊ. 

49, ΝΟΪΪ οχουβαηᾶο οὐποίδτὶ ἰη (Δοίοηἀ0 ΟρΟΓο ἴυο,, οἱ πο 
[6 Θχίο γα ἰῃ ἰΘροΟΓ δηρσι 8.185 [π85. 

30. Μοϊίοῦ ϑβί φιὶ ορογαΐαγ ἴῃ οὐηηῖδυβ, χυδι αυΐ ἀπίϑα- 
ἰαΐ, δαὶ φ]ογίδίυν οἱ οροῖ ῥδῃ6. 

31. ΕΠ’, ἴῃ τοδηβυοίυἀίΐηα ρἰογ σᾶ δηϊπιδη) ἰυδπι, οἱ ἀδ 
11} Ποβόγϑη δοουηάσπι το πὶ 6708. 

32. Ῥοροδηΐθῃ ἴῃ δῃϊπιδηλ 8081 αυΐ5 [8{1Ποδ 1} οἱ φυὶδ 
ΒΟΠΟΣΒΌΪ, Ἔχ οῃούδηίθπη) Υἱΐδι 808} ἡ 

33. ῬΔΌΡΟΓ ΠΒΟΠΟΙ ἤοδίι Ρ6Γ 80 θη [18π| βύδηι, εἴ ἀϊνοδ πο- 
ποῦ οδίῃγ ργορίογ 8008 Δη{14Π| 508). 

34. Ουἱ δυΐοπι σοῦ δοαίυγ ἰῃ μρδυρογίαίθ, χυδηΐο τηϑρὶβ 
ἴῃ βυδϑίδηίία " Εἰ χυὶ οδὲ ἱησϊογία8 ἰῃ Βυ θ5ίδηῖ18, φυδηΐο Π)Ὰ- 

εἰ5 ἰῃ ρδυρετγίδίον 

ΟΑΡΌΤ ΧΙ. 

1. ϑαρίοπίία ματα αἰ} οχϑι δὴ οἀρυΐ, οἱ [8 Πι0 10 πιδρϑᾶ- 

τογυπ σοηδοᾶοδ {Ππυπὶ (Δοἱοὶ. 

2. Νοη Ἰαυά65 νίγιηι ἰῃ Βρθοΐ8 888, ΠΩ406 Θρεγιδ8 μοῦ 

ποηῖ ἴη Υἱδῖῖ 800. 

3. ΒΊγου β ἰὴ γοϊδ τ δρίδ, οἱ ργϊπεϊρίαπι ἀυίΐφογυπι ἤγα- 

οἷιις5 6}1.8. . 

4. ἴῃ οἰγτουπιοοϊίίοπα γοϑιϊθοηίοσπῃ Ὧ6 φἰογίογίβ, θοῦ ἰὼ 

ἀΐα μοπογίβ δχ(ο]αγὶβ, χαοπίδιῃ τηΐγα θὰ ορογὰ Ποσήηὶ, εἴ 

Δρφοοηβα ορογᾶ {Π|ὺ5 ἰὼ Ὠοπιἰ θ08. 

5. Μιυμὶ ἐγγαμηὶ βολογιηὶ ἰῃ 5010, εἴ ἰβδυδρίοα 1118 ροείδ- 

γἱι ἀϊδάσπιᾶ. ἡ 
8. Μυμὶ ροϊεπίοβ Ἔχ βοπογαῖί βυηΐ υδιάβ, οἱ ρίογίοδὶ {γδαϊιὶ 

βυηί ἰῃ Πη8 18 ΔΙ[ΘΓΟΓΌΙΩ. 

7. Ῥγϊυϑαυδπι ἰηίοτοξοϑ 6 ὙἹΌΡΟΓΘΒ, ἐπίο! ψε ῥγαυτῃ 



ΒΑΡΙΕΝΤΙᾺ 8]ΆΑΘΗ. ἀρ. ΧΙ. 
τότε ἐπιτίμα. Πρὶν ἢ ἀχοῦσαι μὴ ἀποχρίνου, χαὶ ἐν 
μέσῳ λόγων μὴ παρεμύαλλου. 

8. Περὶ πράγματος οὗ οὐχ ἔστι σοι χρεία μὴ ἔριζε, 
χαὶ ἐν χρίρει ἁμαρτωλῶν μὴ συνέδρευε. 

ο. Τέκνον, μὴ περὶ πολλὰ ἔστωσαν αἱ πράξεις σου’ 
10. ἐὰν πληθυνῇς, οὐχ ἀθωωθήση. Καὶ ἐὰν διώχης, 

οὐ μὴ χαταλάῤῃς, καὶ οὐ μὴ ἐχφύγης διαδράς. 
τ. Ἔστι χοπιῶν χαὶ πονῶν καὶ σπεύδων, καὶ τόσῳ 

μᾶλλον ὑστερεῖται. 
12. Ἔστι νωθρὸς χαὶ προςδεόμενος ἀντιλήψεως, 

ὑστερῶν ἰσχύϊ καὶ πτωχείᾳ περισσεύει, 
13. χαὶ οἱ ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπέθλεψαν αὐτῷ εἰς ἀγα- 

θὰ, χαὶ ἀνώρθωσεν αὐτὸν ἐχ ταπεινώσεως αὐτοῦ. Καὶ 
ἀνύψωσε χεφαλὴν αὐτοῦ, χαὶ ἀπεθαύμασαν ἐπ᾽ αὐτῷ 
πολλοί, , 

ι4. ᾿Ἀγαθὰ χαὶ χαχὰ, ζωὴ καὶ θάνατος, πτωχεία χαὶ 
πλοῦτος παρὰ Κυρίου ἐστί. (") 

171. Δόσις Κυρίου παραμένει εὐσεθέσι, χαὶ ἧ εὖδο- 
χία αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα εὐοδωθήσεται. 

18. "ἔστι πλουτῶν ἀπὸ προςοχῆς χαὶ σφιγγίας αὐτρῦ, 
χαὶ αὕτη ἣ μερὶς τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ. 

ι9. Ἔν τῷ εἰπεῖν αὐτόν" Ἐῦρον ἀνάπαυσιν, καὶ νῦν 
φάγωμαι ἐκ τῶν ἀγαθῶν μου, 

20. καὶ οὖχ οἷδε τίς χαιρὸς παρελεύσεται, καὶ κατα- 
λείψει αὐτὰ ἑτέροις χαὶ ἀποθανεῖται. 

21. Στῆθι ἐν διαθήχη σου χαὶ ὁμίλει ἐν αὐτῇ, χαὶ ἐν 
τῷ ἔργῳ σου παλαιώθητι. . 

3. Μὴ θαύμαζε ἐν ἔργοις ἁμαρτωλοῦ, πίστευε τῷ 
Κυρίῳ χαὶ ἔμμενε τῷ πόνῳ σου. - 

43. Ὅτι χοῦφον ἐν ὀφθαλμοῖς Κυρίου διὰ τάχους 
ἐξάπινα πλουτίσαι πένητα. . 

“4. Εὐλογία Κυρίου ἐν μισθῷ εὐσεθοῦς, χαὶ ἐν ὥρᾳ 
ταχινῇ ἀναθάλλει εὐλογίαν αὐτοῦ. 

86. Μὴ εἴπης: Τίς ἐστί μου χρεία, χαὶ τίνα ἀπὸ τοῦ 
γῦν ἔσται μου τὰ ἀγαθά: 

40. Μὴ εἴπης " Αὐτάρχη μοι ἐστὶ, χαὶ τέ ἀπὸ τοῦ νῦν 
χαχωθήσομαι; ; 

47. Ἔν ἡμέρᾳ ἀγαθῶν ἀμνησία χαχῶν, χαὶ ἐν ἡμέρα 
χαχῶν οὐ μνησθήσεται ἀγαθῶν. : 

28. Ὅτι χοῦφον ἔναντι Κυρίου ἐν ἡμέρα τελευτῆς 
ἀποδοῦναι ἀνθρώπῳ χατὰ τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ. 

29. Κάχωσις ὥρας ἐπιλησιονὴν ποιεῖ τρυφᾷς, χαὶ 
ἐν συντελείᾳ ἀνθρώπου ἀποχάλυψις ἔργων αὐτοῦ. 

80. Πρὸ τελευτῆς μὴ μαχάριζε μηδένα, καὶ ἐν τέ- 
χνοις αὐτοῦ γνωσθήσεται ἀνήρ: 

81. Μὴ πάντα ἄνθρωπον εἴζαγε εἷς τὸν οἶχόν σου, 
πολλὰ γὰρ͵ τὰ ἔνεδρα τοῦ δολίου. 

82. Πέρδιξ θηρευτὴς ἐν χαρτάλλῳ, οὕτως χαρδία 
δπερηφάνου, χἀὶ ὡς χατάσχοπος ἐπιθλέπει πτῶσιν. 

833. Τὰ γὰρ ἀγαθὰ εἰς χαχὰ μεταστρέφων ἐνεδρεύει, 
καὶ ἐν τοῖς αἱρετοῖς ἐπιθήσει μῶμον. 

3.. ᾿Ἀπὸ σπινθῆρος πυρὸς πληθύνεται ἀνθραχία, καὶ 
ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς εἰς αἷμα ἐνεδρεύει. 

86. Πρόςεχε ἀπὸ χαχούργου, πονηρὰ γὰρ τεχταίνει, 
μήποτε μῶμον εἰς τὸν αἰῶνα δῷ σοι. 

(ἢ) 15. Σοφία καὶ ἐπιστήμη καὶ γνῶσις νόμου παρὰ Κυρίου" 
ἀγάπησις καὶ ὁδοὶ καλῶν ἔργων παρ᾽ αὐτοῦ εἶσιν. 

16. ΠΠλάνη χαὶ σχότος ἁμαρτωλοῖς συνέχτισται᾽ τοῖς δὲ γαυ- 
ριῶσιν ἐπὶ χαχία, συγγηρᾷ κακά. (ΟὈηιρί.) 
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οἱ ἴυης οογτίρα. ΓΝ] 0 Δ δ 185 Π6 ΓΟΒΡΟΠ 685, οἷ ἰῃ τη0- 
αἷο βουτιοπιτη ἢ6᾽ ἰπ ΟΠ οαυδτίβ. 

8. δ ΚΓ ἃ {Π|| Ορι5 ὩΟἢ 681 Ω6 οογίδυογίθ, οἵ ἰη υἀϊοίο 
ρΡθοσδηϊζίυμπι ἢ6 ΘΟη 51 1688. 

9. ΕἸ, πα αἰγοᾶ ταὐ18 5ἰπῖ δοίιϑ ἰυΐ : 
10. 5ἰ δηΐπι τυ ΠΡ ραν ογὶβ, ΠΟἢ 6Γ8 ἱπημηυηὶΒ ἃ ἀ6]]οἴο. 

Εἰ 51 ϑοοπίι [πογῖϑ., ΠΟ ΔρΡΟΓΟΠΘΠ 65, οἱ ποὴ οἰ [65 5] 
ΡΓΔΟΟυσυΣΓοΓΐ9. 

11. Εδί ΙΔ ογᾶηβ οἱ ἀ0]6 8 οἱ (6585, οἱ ἰΔη[0 πιᾶρὶς 
ἱροὶ ἀοοβί. - 

12. Εδί πιδγοϊἀυ8 οἱ ὀσθῃϑ ΓΟ ρογαίοηθ, ἀδἤοίθ 8 Υἱγ- 

ἴυΐο οἱ ἀθυπάδί ραυρογίδίο, 
13. οἵ ὀοοευ! Π)οπιίηϊ γοϑροχογυηΐ Πα ἴῃ θοηδ, οἱ ογοκὶϊ 

ουτὴ δΔὺ μυμ}ἘΠ|416 ἰροίι5. ΕΞ οχϑ! δυῖ οδραΐ 6)}08, οἱ πεὲραι! 
βυηϊ ἰῃ ᾿Π|0 τυ}. . 

14. Βομὰ οἱ πιᾶϊὰ, Υἱΐία οἱ τζοσβ, ραυρογίαβ οἱ [οηθβία8 ἃ 
Ποιηΐπο βυηΐ. ᾿ τὸ Ἐπ 

17. Ὀαῖϊο οιηλμὶ ρογδποὶ ρῥἱΐβ, οἱ θθϑθρι δαί ἰὴ 6} 5 
ὈΟΠΟΒ δυσοο5888 ΠΑΡΘΌΪ ἰη δείογηυιῃ. 

18. Ἐξῖ χυΐ Ἰοοιρ]οίδίυγ διίρηία οἴ ρᾶγοθ ἀρεηάο, οἱ ᾿ῶς 
Θδΐ βᾶγβ πηογοθα 5 {ΠΠ{π5. : “ 

19. Ιῃ 60 φυοὰ ἀϊοϊί : Ιηνοαὶ γοαυΐδη), οἱ σης μδηάυοδθο 

ἂδ Βοῃΐδβ πηοίβ, ᾿ 
20. οἵ ποδεύξ φυοὰ ἰορυβ μαεῖγδιϑίοὶ, οἱ γοϊϊχυοὶ ἃ 

8119 οἱ ηγοτίοίυΓ. ; 

21. δίδ ἰῃ ἰθοδίδιηθηΐο᾽ ἰὰ0 οἱ ἴῃ ΠῸ σΟΙΟΖυΘΡῈ, οἱ ἰῃ 
ΟΡΟΓΟ ἴῃ0 νοίθγαβοθ. 

42. ΝᾺ πηΐγογὶβ ἰῃ ορόγίδιι5 ρϑοοδίογίβ,, οὐμήϊ 6 ἀπ Ὠοιηΐπο 
οἱ ἴΔη6 ἰῃ Ἰᾶθογα ἰιο. : 

43. Ἔδοϊϊα οϑὶ δηΐπὶ ἰῃ οου]} 6 Βοιμϊηὶ γαϊοοϊίογ 51} 110 ᾿0- 
ποδίδγο ρΔΌΡΟΓΟΠΊ. 

424. Βοηραϊοιο Ποιμϊηὶ ἴῃ Τηογοθάα οἱΐ, οἱ ἱπ Πογᾶ υβοοὶ 
ὀχογίγὶ (δοὶξ θθμοαϊοοηθπὶ δυ 8 Π|. 

45. Να ἀἴοδ8 : Ουἱὰ 68 πῃ] οραβ, οἱ χυιδ ὀγιηί πλ Π}} ΟΧ 
ὮοΟ ἢης Ροηδῦ 

26. Να ἀΐοδδ : δυίποίϊοπϊδ πλἰ}}} δυηϊ, οἱ ᾳυϊὰ ὁχ ΒΟ. ἤυηο 
ΠΣ ΕΌΣΠ ΕΟ 

47. Ιῃ ἀἰδ Ὀοπογατῃ ΟὈ] νἱο πιδίογυπι, οἱ ἰῃ αἷ6 ΠηΔΙΟΓΌΠ) 
ΠΟἢ ΟΥ πιοιηοῦία ΒΟΠΟΓΟΒΏ. ᾿ 

28. Ουοηίΐδηι (ΔοἰΪ6 681 οὐγδ) ΠΟΙ ἶπΟ ἰη ἀΐθ ΟὈΪ 8 Γγοιγὶ- 
ἔχιθγα ᾿οπνεὶ βοουμάυμ Υἱᾶϑ 6}08. 

49. ΜΑΙ δ ἰογϑο ΟὈἸ νἱοποπὶ ἴδοί( ᾿αχυγίδο, οἱ 'η πὰ [0- 
το 8 ἀοηυάδεϊο ορόγυπὶ 1105. 

30. Αηΐξ ηογίρηι Ὠ6 ὈΘΔἰΠ 068 φυθιηαυδη), οἵ ἰῃ {1118 δ 8 
ΔΟΠΟΒΟΘΙΒΓ ΥἹΓ. τ 

31. Νοη οἴη θπ) ΠΟΙΆ ΠΘΙῺ ἰηά 1088 ἰῃ ἀοιηυπι ἰ18π|, πη] 25 
δηΐπ δυηὶ ἰπϑἰάϊα ἀο]οβὶ. : 

32. Ῥογάϊχ νη Χ ἰῃ οᾶγ68, 56 ΟΟΥ ΒαροΓὈὶ, οἱ (ΔΠΊ4ι18Π| 
ϑροφυ δῖον ἰπϑρίοἱ ἢ σαϑ0}. 

33. Βοηδ δηΐπι ἰῃ πι8]ἃ ΘΟ γ Γίδἢ5 ἱποίἰαίυτ, οἱ ἰῃ 616 6118 

ηροηθί πηδου ]δπ). 
834. ΑἍὄὔ 80 1011 ἱρη 8 δυσοί!γ ργὰπ8, οἱ πη ρΘοσδίου 88η- 

ξυϊηϊ ἰποί ἰδίων, 
35. Αἰϊδηὰδ ἃ τηδ]οῆοςο, (δ νοΐ οηΐη ΠἸα14, ἢ6 ἔογία πιᾶ- 

᾿ουΐδη ἀδί {{0] ἰῃ ρογροίυυηι. 

16. ϑαρίθη(ἃ οἱ ἀϊ 35εἰ Ρ]1η8 οἱ βοϊθη[ἕἰ8 ᾿ορ]5 ἀρυὰ Ὠοῦχῃ : ἀϊ- 
Ἰοοίίο οἱ νἱδὲ θοποσαμη Ορογυπὶ ἀρυά ἰρβυπι δυηίΐ. 

16. ΕΤτΟΥ οἱ ἰδ ῦγα ροσοοδίογίθυϑ οΘοπογοδίδ βυηῖ : σὰ! δ [60] 
οχϑυϊδηίΐ ἰῃ τδι ἰδ, Θοηβδῃθδουῃῖΐ ἰῃ Π28]0. 
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86, ᾿νοίχισον ἀλλότριον χαὶ διαστρέψει σε ἐν ταρα- 
χαῖς, χαὶ ἀπαλλοτριώσει σε τῶν ἰδίων σου. 

ΚΕΈΦΑΔΑΙΟΝ 18΄. 

ι. Ἐὰν εὖ ποιῇς, γνῶθι τίνι ποιεῖς, καὶ ἔσται χάρις 
τοῖς ἀγαθοῖς σου. 

4. Ἑὐποίησον εὐσεθεῖ, χαὶ εὑρήσεις ἀνταπόδομα, 
χαὶ εἰ μὴ παρ᾽ αὐτοῦ, ἀλλὰ παρὰ Ὑψίστου. 

8. Οὐχ ἔστιν ἀγαθὰ τῷ ἐνδελεχίζοντι εἰς χαχὰ, χαὶ 
τῷ ἐλεημοσόνην μὴ χαριζομένῳ. 

4. Δὸς τῷ εὐσεύεῖ, καὶ μὴ ἀντιλάδῃ τοῦ ἁμαρτώ- 
λοῦ. (" 

6. οἰὐπέπϑῳ τῷ ταπεινῷ, καὶ μὴ δῷς ἀσεθεῖ, Ἔμ- 
πόδισον τοὺς ἄρτους αὐτοῦ χαὶ μὴ δῷς αὐτῷ, ἵνα μὴ ἐν 
αὐτοῖς σε δυναστεύσῃ" 

7. διπλάσια γὰρ χαχὰ εὑρήσεις ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς 
οἷς ἂν ποιήσῃς αὐτῷ. Ὅτι καὶ ὁ Ὕψιστος ἐμίσησεν 
ἁμαρτωλοὺς, καὶ τοῖς ἀσεδέσιν ἀποδώσει ἐχδίχησιν. Δὸς 
τῷ ἀγαθῷ, χαὶ μὴ ἀντιλάδη τοῦ ἁμαρτωλοῦ. 

8. Οὐχ ἐχδικηθήσεται ἐν ἀγαθοῖς ὃ φίλος, καὶ οὐ 
κρυθήσεται ἐν χαχοῖς ὃ ἐχθρός. 

9. Ἐν ἀγαθοῖς ἀνδρὸς, οἷ ἐχθροὶ αὐτοῦ ἐν λύπη, χαὶ 
ἐν τοῖς χαχοῖς αὐτοῦ καὶ ὁ φίλος διαχωρισθήσεται. 

10. Μὴ πιστεύσης τῷ ἐχθρῷ σου εἰς τὸν αἰῶνα" ὡς 
γὰρ ὃ χαλχὸς ἰοῦται, οὕτως ἢ πονηρία αὐτοῦ. 

τι. Καὶ ἐὰν ταπεινωθῇ χαὶ πορεύηται συγχεχυφὼς, 
ἐπίστησον τὴν ψυχήν σου χαὶ φύλαξε ἀπ᾽ αὐτοῦ, χαὶ 
ἔση αὐτῷ ὡς ἐχμεμαχὼς ἔςοπτρον, χαὶ γνώσῃ ὅτι οὐχ 
εἷς τέλος χατίωσε. 

15. Μὴ στήσῃς αὐτὸν παρὰ σεαυτὸν, μὴ ἀνατρέψας 
σε στῇ ἐπὶ τὸν τόπον σου. Μὴ καθίσης αὐτὸν ἐχ δεξιῶν 
σου, μήποτε ζητήσῃ τὴν χαθέδραν σου, καὶ ἐπ᾽ ἐσχά- 
τῷ ἐπιγνώσῃ τοὺς λόγους μου, χαὶ ἐπὶ τῶν ῥημάτων 
μου χκατανυγήση. 

ι3. Τίς ἐλεήσει ἐπαοιδὸν ὀφιόδηχτον, χαὶ πάντας τοὺς 
προςάγοντας θηρίοις; Οὕτως τὸν προςπορεύομενον ἀνδρὶ 
ἁμαρτωλῷ χαὶ συμφυρόμενον ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ. 

14. Ὥραν μετὰ σοῦ διαμενεῖ: χαὶ ἐὰν ἐχχλίνης, οὐ 
μὴ χαρτερήσῃ. 

16. Καὶ ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ γλυχανεῖ ὃ ἐχθρὸς, 
χαὶ ἐν τῇ χαρδίᾳ αὐτοῦ βουλεύσεται ἀνατρέψαι σε εἰς 
βόθρον. 

ι6. Ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ δαχρύσει ὃ ἐχθρὸς, καὶ ἐὰν 
εὕρη καιρὸν, οὐκ ἐμπλησθήσεται ἀφ᾽ αἵματος. 

17. Καχὰ ἂν ὑπαντήση σοι, τρία αὐτὸν ἐχεῖ πρό- 
τερόν σου, 

18. χαὶ ὡς βοηθῶν ὑποσχάσει πτέρναν σου. 
19. Κινήσει τὴν χεφαλὴν αὐτοῦ χαὶ ἐπιχροτήσει ταῖς 

χερσὶν αὐτοῦ, καὶ πολλὰ διαψιθυρίσει καὶ ἀλλοιώσει τὸ 
πρόςωπον αὐτοῦ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. 

Ι, Ὁ ἁπτόμενος πίσσης μολυνθήσεται χαὶ ὃ χοινω- 
νῶν ὑπερηφάνῳ ὁμοιωθήσεται αὐτῷ. 

(5) 4. .... Φυλάσσει δὲ αὐτοὺς εἰς ἡμέραν ἐχδικήσεως αὖ- 
τῶν χραταιάν. ((Ὀπιρὶ.) 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. Κεφ. 11Ὁ.Ψ 

836. Λάμ α δὰ (6 δ)|οηἰροπδιη οἱ βυυγοιίοὶ (α ἰη ἰυτ αι 
εἶρυδ, οἱ δ ἰδῃδθὶϊ [6 ἃ (μἰ8 ργορε 8. 

ΟΑΡΌΤ ΧΗ. 

1. δἰ δοποίδοίϊδδ, βοο ουἱ [Δοῖ85, οἱ ογἰἱ χγδιϊα Ὀοη δ τυΐδ. 

2. Βοηρίδο Ρΐο, οἱ ἰηγδηΐοβ γοι τ α Οἤθπι, οἱ δὶ ποη Ὁ 
ἷρϑο, οογΐο 8} Αἰ Εἰδδίιο. 

3. ΝΟῊ οδὲ Ὀ6Π6 οἱ χυΐ δβδϑἰάυυ8 65 ἰῃ τ} 18, οἱ οἰδοπιο- 
ϑ πᾶ Ομ ἀδηϊ!. 

8. δ Ρῥἷο, οἵ Π6 διιϑοὶρί85 ρϑοσδίογθης. 

6. Βοηοίδο θυ}, οἱ ἤθη ἀράογίβ ἱπηρίο. [ταροὰϊ ρϑπ65 
1ΠἸὰ8 οἱ ἤοη ἀράογὶβ οἱ, 26 ἰὴ ἰρϑὶβ (6 ορργπιδὶ : 

7. ἠδη ἀυρ] οἷ πιλ18 ἱηνθηΐθδ ἰῃ οπγη δ 8 ὈΟΠΐδ 4υδροῦ τ. 
486 ΟΕ 8. οἱ. Οὐοηΐδηι οἱ ΑἸ ἐἰδδἰ 18 οἀΐο ᾿ιαϊνεί ροϑοσδῖο- 
Γ68, οἱ ἱπιρὶἰ5 γρὰ οὶ γἱηαϊοίδηι. θὰ ὈοΏοΟ, οἱ 26 δυδορίδ5 
Ροοσδίογθιῃ. 

8. Νοη ᾿υἀϊολθίίυν ἰἱῃ Ὀοηΐ5 ἀπιίουβ, οἱ Ὠοη δυβοοῃμάοίυγ 
ἰη τη8}}5 Ἰηϊ πιο 8. 

9. Ιῃ Βοηΐδ νἱγὶ, ἰηϊηνίοὶ 15 ἰῃ (γἰδι1{18., οἱ ἰῃ Π18118 11} 8 
οἰΐδπὶ δηΐου αἰ) υπροίυΓ. 

10. Νοη ογοάδϑ ἰηἰπιῖοο ἴτπιο ἰῃ δίογυπ : βίουϊ Θηΐ Σᾶ- 
τηρηΐπη) δογυσίηδῖ, 5ἷα πο (18 1}}18. 

11. Εἰ αἱ υμ ]]!δίυβ νδάδι ουγνυ8, 86} 166 δηϊπηυπηι Π} 
οἱ ουβίοἀϊ ἴα δ 1110, οἱ δγβ οἱ ἰδ υΠὶ αι διυϑίογϑογὶ5 ὅν 6- 
ΘΟὨΪυπΔ, οἱ οοχησβοθϑ 4ιοὰ ὨΟῺ ἰῃ ἤποπι ἀοροϑυὶξ επιρὶ- 

Π6Ώ. Ρ 

12. ΝοΩ δβἰδίυδβ {Ππ} ΡΟΠΘδ (6, π6 [6 ΒΌΥΨΟΓΒΟ [οί ἴῃ 
Ἰοοῦ ἴυο. Νου ἰδείδ8 δι δοάογο δὰ ἀδχίογδι ἐπι, 6 (θγῖ6 
ἰηφυΐγαὶ οἰ μοάγδῃ ἰυδη), οἱ ἰπ ΠΟΥ 881Π|0 ΘΟζηο8088 νογἃ 
ἴη68, οἷ ἴῃ ΒΟΠΙΏΟΠΙΡυ8 πηγοὶβ ΒΕ Π}0] 6 Γ8. 

13. Ουἱἷδ πιϊβογο ἐγ ἱποδηίϊδίογι ἃ ϑογρθηΐθ ρουδι880, οἱ 
ομηηΐδδυβ 4υὶ ἀρρτορίδηϊ Ὀοδί 8 ἢ δἰ. 40} οοπι δίυγ οὔτ Υἶγο 
Ροοοδίογα οἱ ὁσῃγοἸ Γ ἰῃ ροσοδί 8 {Π 8. 

14, πᾶ οἵδ ροΥΤΏΔΙΘΌΙ ἰΘΟΌΠΩ : δὶ δυΐοπ) ἀρ ο πα ψοσὶβ, 
ὨΟῊ Β:ρΡρουτίδῃὶ!. 

15. Εἰ ἴῃ Δ 8 5.19 ἰηἀυ]ο δῖ. ἰηϊπγίουβ, οἱ ἰῃ οογὰδ 500 

ἀρ! Ρογαυὶὶ βυθνυογίογα (6 ἰὴ (ΌγΘΔΠι. 

16. ἴῃ ΟΟ}}18 ϑενὲδ ἰδογυτηδ ον ἰμἰπιίουδβ, Εἴ 8ὶ ἱπυθπεγι 
[ρυ8, Ποη 88 018 5ΔΏΡΌΪΠΘ. 

.17. 5ὶ ἱπουγγογίηι Ἐἰϊ πιδ8]8., ἰηγθηΐθβ θυ ἴΠ|6 ᾿τίσγοπι 
" ο, 

18. οἵ φυδδὶ διυνδη8 δι θΘο Δ] ρ]δίδβ ἴυ.88. 
(9. Οαριυΐὶ βυυπὶ του οθὶὶ οἱ ρμἰδυὰοῖ ἡδὺ δυΐδ, οἱ 

ΤΩ] Δ ϑυδυγγδῃβ οομμυΐδἱ γυ]ίυπ 801. 

ΟΑΡῸΤ ΧΙΠ. 

1. Ουἱ ἰοἰἰρονῖ! νἱοδα ἱπαυΐϊηδοῖίαν, οἱ αἀυ] οοπηπηυπίοδ- 
γοΣΐ ΒΌρΟΓΌΟ 885 π|}]δὈ υτ οἱ. 

φμιαυτεκταυπασας. 

4, .... συδίοα!! οοἰπὶ 608 ἰη ἀΐοη γίηάἰσί5 ΘΟΥΌ ΠῚ Δ ΡΌΔΤΩ. 
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4. Βάρος ὑπὲρ σὲ μὴ ἄρης, καὶ ἰσχυροτέρῳ σου καὶ [1 2. Ρομιᾶαβ Β0ραγ (6 (0118, οἱ (ογἰογὶ [8 οἱ ἀϊογὶ τ 80- 
πλουσιωτέρῳ μὴ χοινώνει. αἷπβ (πογῖβ. 

8. Τί χοινωνήσει χύτρα πρὸς λέδητα; αὕτη προς-- [ἱἃ 3. Οὐυἱὰά οογαπημθηίοδδὶ! 0118 δὰ Ἰεδδίθπι ἢ ἰρβᾶ ἱπιρίηροῖ, εἰ 
χρούσει, καὶ αὕτη συντριδήσεται. ἦρϑ88 ΘΟΠΙΘΓΘΌΙΓ. 

ς, Ἡλούσιος ἠδίκησε, καὶ αὐτὸς προςενεδριμήσατο᾽ [ἡ 4. Ὀίγα8 ἰπ] δ ορὶ!, οἱ 'ρδ0 ἐγϑηλυΐὶ : ρϑαρογ 8680. 6δί, 
πτωχὸς ἠδίκηται, καὶ αὐτὸς προςδεηθήσεται.. δὲ ἶρβθ ογδθίί. 

6. ᾿Εὰν χρησιμεύσης, ἐργᾶται ἐν σοί" χαὶ ἐὸν ὅστε- [ἰ 5. 51 δ! !ξλΐοπλ ΔΡΡρογί68, ορογϑῖαγ ἴῃ ἴδ : οἱ δἱ {|| ἀοίμθ- 
ρήσης, χαταλείψει σε. ἡϊ,, ἀοτεϊπααθὶ ἴα. : 

8. Ἐὰν ἔχης, συμδιώσεταί σοι, χαὶ ἀποχενώσει σε, [ 6. 8, μιδθοα, οοηνίνεί ἰθοῦπι, οἱ οΥδουδ οὶ! (6, οἵ ἴρ88 πὸ 
χαὶ αὐτὸς ἣν πονέσει. ἀοϊενίϊ. 

η. Χρείαν ἔσχηκχέ σου, χαὶ ἀποπλανήσει σε, χαὶ [Ϊ 7. δὲ ὠθροββατίαδ {Π|} ἐπ γ8 δυρρίδηϊδροὶξ (6, οἱ δμοτί θη 
προςγελάσεταί σοι χαὶ δώσει σοι ἐλπίδα. Λαλήσει σοι [ δροτι ἘΠ ἀδθὲ!. 1,οχαείυγ ΕΠ] ὈοπΔ, δὲ ἀϊοεί : Οὐἱὰ οραϑ εβί 
χαλὰ, χαὶ ἐρεῖ" Τίς ἣ χρεία σου; εἰρὶ} : 

8. Καὶ αἰσχυνεῖ σε ἐν τοῖς τμιρώρη αὐτοῦ, ἕως οὗ Ϊ 8. Εἰ οοηδιπάεὶ (6 ἰη οἰδία δυΐβ, ἄοῃθο σχίπδηΐαῖ ἴδ δὲε οἱ 
ἀποχενώσῃ σε δὶς ἢ τρὶς, καὶ ἐπ᾽ ἐσχάτῳ χαταμωχή- | ἰογ, οἵ ἴῃ πονίεδίπιο ἀογἀοοΐξ (6. Ῥοβίοδ νἀ (6, οἱ ἀοτο- 
σεταί σου. Μετὰ ταῦτα ὄψεταί σε, χαὶ καταλείψει σε, [ "παμυεῖ (6, εἰ οἀραΐ δυυπι τι Υ  ] 1 βαρετ ἰο. 
χαὶ τὴν χεφαλὴν αὐτοῦ χινήσει ἐπὶ σοί. 
: 10. Πρόςεχε μὴ οὐ ϑὼ καὶ μὴ" ταπεινωθῇς [ἰ 10. Αδοπάε πὲ βοἀυσδτίδ, οἱ ὴὩ6 παρα Ποτί8 ἰη ἰαιἰἰα πὰ. 
ν εὐφροσύνη σου. (" 

13. Προςκαλεσαμένου σε δυνάστου, ὑποχωρῶν γίνου, 1. Αἀνοοδίῃβ ἃ ροϊδηΐβ, ἀϊδοδάθ, οἷ ἰδηΐο πηδρὶ 16 δάγο- 

λησον ἀπόῤῥητα χαὶ ἐδικαίωσαν αὐτόν. 
"47, «Ταπεινὸς ἔσφαλε, χαὶ πρᾳζςεπετίμησαν αὐτῷ" [| 2427. ΗΒ Ἰαρβυβ ὁδί, εἴ ἰπβιιροῦ ἀγραίίυγ : ἰοσυΐα8 6ϑὶ 
ἐφθέγξατο σύνεσιν, καὶ οὐχ ἐδόθη αὐτῷ τόπος. δοιιδδία, οἱ ποῃ δἰ ἀδίιι8 οἱ Ἰοσυ 8, 
ἈΡ Πλούσιος ἐλάλησε καὶ πάντες ἐσίγησαν, χαὶ 18. Ὀἱναᾶ Ἰοουξα8 681 οἱ οπηῃοβ ἰδοπογαηΐ, οἱ υογθυπὶ 6708 

οοπάδ οἱ ᾿υ8{ΠπΠοανογυηί ἢ πη. 

χαὶ τόσῳ μᾶλλον προςχαλέσεταί σε. οΔϑίΐ. 
12. Νὴ ἔμπιπτε ἵνα μὴ ἀπωσθῆς, καὶ μὴ μαχρὰν 18. Νοη ἱπίγυδβ [6 ἢ6 Ἔχροὶ αγὶ8, οἱ Ὧ6 Ἰοηβα ἀΐβίθθ ἢ 

ἀφιστῶ ἵνα ὰ ἐπιλησθῇς. 688 ἰῃ ΟὈΙΥἱοΠΟΙ,. 
“. Νὴ πέχε εἰςηγορεῖσθαι μετ᾽ αὐτοῦ, χαὶ μὴ πί- 14. Νὰ τϑίϊηθδβ οἰ οαιὶΐὶ ΠΏ 1110, Ὧδε ογοὰδϑ τ} {8 γογ- 

στευε τοῖς πλείοσι λόγοις αὐτοῦ " ἐχ πολλῇς γὰρ λαλιᾶς [ γυἱ5 ΠΠΠ 18 Ὁ οχ πιυ!ῖδ οηΐμη Ἰοχαεῖα ἰοπίδϑίϊ ἰ6, οἱ ἰδπυιχυδπι 
πειράσει σε, καὶ ὡς προςγελῶν ἐξετάσει. διτίἀθηβ ἰηἴϊοιτορδθίϊ. 

156. Ἀνελεήμων ὃ μὴ συντηρῶν λόγους, χαὶ οὐ μὴ 15. Π|ΠΠ|6 40] ΠΟῊ Οοηδογυδῖ υογθα, δὲ ΠΟῚ ραγοοὶ ὧδ 
φείσηται περὶ χαχώσεως χαὶ δεσμῶν. τα δ] ΐα οἱ ἀδ υἱπου δ. 

16. Συντήρησον χαὶ πρόςεχε σφοδρῶς, ὅτι μετὰ τῆς 16. Οαγα {ἰνὶ οἱ αἰίοηάο ἀϊσοηίον, φυοπίδηι οἴ βυ ῦγοῖ- 
πτώσεώς σου περιπατεῖς. ( ̓  βίο ἴτι8 ΔΙΊ ]88. 

19. Πᾶν ζῶον ἀγαπᾷ τὸ ὅμοιον αὐτῷ, χαὶ πᾶς ἄν- [ἰ 19. Οπηηε δηΐπιδὶ ἀἰΠρὶς δἰ πη} δἰ οἱ, οἵ οπιπίβ ᾿ομο ῥγὸ - 
θρωπος τὸν πλησίον αὐτοῦ. χίπγυπι βἰθὶ. 

“0, Πᾶσα σὰρξ χατὰ γένος συνάγεται, χαὶ τῷ ὁμοίῳ ᾿ἠ Ὲ20. Ογμηηΐβ οᾶτο δοσαῃάυπ) βεηαβ σοη)υπρίυγ, οἱ ΠΟπιΟ 
αὐτοῦ προςχολληθήσετα: ἀνήρ. βἰγηὶ!ΐ αἱ θἱ βου ὍΓ. 

21. Τί χοινωνήσει λύχος ἀμνῷ; Οὕτως ἁμαρτωλὸς ἡ 41. Οὐυἱὰ φοπιπιυπίολ ̓ξ ἸΩΡι18 ἄρπο} δῖ. ρβοοδϑίογ δυζᾶ 
πρὸς εὐσεθῇ. Ρΐαπι. 

42. Τίς εἰρήνη δαίνῃ πρὸς χύνα, καὶ τίς εἰρήνη 22. Οὐδ Ρᾶχ ᾿γδθηβ δὰ σδηθη, οεἕ συ ρᾶχ ἀϊν[ἰἱ δὰ 
πλουσίῳ πρὸς πένητα: ΡΔΌΡΟΓΟΠ.ἢ 

“8. Κυνήγια λεόντων ὄναγροι ἐν ἐρήμῳ, οὕτως νο- ]1 43. Ὑθηδίϊο Ἰδοιαπι οπαρτὶ ἰῃ ΘγθΠιΟ,, βίο ραϑουᾶ ἀϊγί (τη 
μαὶ πλουσίων πτωχοί. βδηΐ ρϑυΡοΓΟΒ. 

34. Βδέλυγμα ὑπερηφάνῳ ταπεινότης, οὕτως βδέ- Ιἰ 44. ΑΡοπιΐπδιίο Βυρογθο Πα 88, βίος οχϑθογδίο ἀΐ γε 
λυΐμα πλουσίῳ πτωχός. Ρδυροῖ. 

45. Πλούσιος σαλευόμενος στηρίζεται ὑπὸ φίλων, 25. Ὠΐγναϑ οοτηπιοίαβ ΟΟηῇττηδί! Ὁ δἢ δΔηλίοἱδ, [π}}}}8 8ὺ- 
ταπεινὸς δὲ πεσὼν προςαπωθεῖται ὑπὸ φίλων. ἴθῃι οὐ οροἰάοτίς Θχροὶ τὰν δ δηλίοἰδ. 

26. Πλουσίου σφαλέντος πολλοὶ ἀν τ, ἔλά- [ἰ 126. ὈΪϊνί(α Ιαρϑο πιεῖ γοουρογδίογοβ, ἰοοαΐῃβ 68ὲ πο ἀἱ- 
] 

τὸν λόγον αὐτοῦ ἀνύψωσαν ἕως τῶν νεφελῶν - ἀβ06 δὰ Ὠυ}68 ἘχΔΙ ἀνογυηῖ : 
29. πτωχὸς ἐλάλησε, χαὶ εἶπαν: Τίς οὗτος; Κἂν 29. ρϑΌΡΟΙ Ἰοσυΐυβ 6βὲ, οἱ ἀϊοπηΐ : Ουἱδ 65 ἰοῦ Εἰ δὶ 

προςχόψη, προςανατρέψουσιν αὐτόν. οἰρηδοείί, βυυνεγίθηϊ Πα ηι. ' 
80. Αγαθὸς ὁ πλοῦτος ᾧ μὴ ἔστιν ἁμαρτία, καὶ πο-:. 30. Βοπᾶ 6βί διιθβίδη([ οι ποη 6δὶ ρϑοσδίυπι, οἵ ποχαυΐδ- 

νηρὰ ἢ πτωχεία ἐν στόμασιν ἀσεθοῦς. Ι βἰπιδ ρϑυρευγίδβ ἰῇ ογὸ ἐπηρίϊ. 

(ἢ 11. Καὶ μὴ ταπεινωθῇς ἐν εὐφροσύνῃ χαρδίας σον. 1. Εἰ 6 Βυπι]οεία ἰη 1 8 οογα 8 ἰαΐ. 
(Οοπιρὶ.) 

(552) 17. Ἀχούων ταῦτα ἐν ὕπνῳ σου, γρηγόρησον. 17. Αὐάϊοηβ {|| ἰῇ βοιιῆο ἴυο, Υἱρῖϊδ. 
18. Πάσῃ ζωῇ ἀγάπα τὸν Κύριον, καὶ ἐπικαλοῦ αὐτὸν εἷς 18. Οπηηὶ νυἱῖδ ἰυψα ἀἰμο Ὀδυπ, οἱ ἰἱηνοοδ ἐπὶ ἰὴ καἰυΐρ. 

σωτγρίαν σον. ((οτηρί.) 
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31. Καρδία ἀνθρώπου ἀλλοιοῖ τὸ πρόςωπον αὐτοῦ, 
ἐὰν εἰς ἀγαθὰ ἐάύ τε εἰς χαχά. 

δὰ, Ἴχνος καρδίας ἐν ἀγαθοῖς πρόςωπον ἱλαρὸν, καὶ 
εὕρεσις παραδολῶνιδιαλογισμοὶ μετὰ χόπου. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΙΔ΄. 

ι. Μαχάριος ἀνὴρ ὃς οὐχ ὠλίσθησεν ἐν στόματι αὐ- 
τοῦ, καὶ οὐ χατενύγη ἐν λύπη ἁμαρτίας. 

". Μαχάριος οὗ οὐ χατέγνω ἣ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ὃς 
οὐχ ἔπεσεν ἀπὸ τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. : 

3. ᾿Ανδρὶ μικρόλογῳ οὐ καλὸς ὃ πλοῦτος, καὶ ἀν- 
θρώπῳ βασχάνῳ ἱνατί χρήματα; 

4. Ὃ συνάγων ἀπὸ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ συνάγει ἄλ- 
λοις, χαὶ ἐν τοῖς ἀγαθοῖς αὐτοῦ τρυφήσουσιν ἕτεροι. 

6. Ὁ πονηρὸς ἑαυτῷ, τίνι ἀγαθὸς ἔσται; καὶ οὐ μὴ 
εὐφρανθήσεται ἐν τοῖς χρήυασιν αὐτοῦ. 

6. Τοῦ βασχαίνοντος ἑαυτὸν οὐχ ἔστι πονηρότερος, 
χαὶ τοῦτο ἀνταπόδομα τῆς χαχίας αὐτοῦ. 

1. ἂν εὐποιῇ, ἐν λήθη ποιεῖ, χαὶ ἐπ᾽ ἐσχάτων 
ἐχφαίνει τὴν χαχίαν αὐτοῦ. 

8. Πονηρὸς ὁ βασχαίνων ὀφθαλμῷ, ἀποστρόφων 
πρόςωπον χαὶ ὑπερορῶν ψυχάς. 

9. Πλεονέχτου ὀφθαλμὸς οὐχ ἐμπίπλαται μερίδι, 
χαὶ ἀδικία πονηρὰ ἀναξηραίνει ψυχήν. 

10. Ὀφθαλμὸς πονηρὸς φθονερὸς ἐπ᾽ ἄρτῳ, καὶ ἐλλι- 
πὴς ἐπὶ τῆςς τραπέζης αὐτοῦ. 

ι1, Τέκνον, καθὼς ἐὰν ἔχεις εὐποίει σεαυτὸν, καὶ 
προςφορὰς Κυρίῳ ἀξίως πρόςαγε. 

1. Μνήσθητι ὅτι θάνατος οὐ χρονιεῖ, καὶ διαθήχη 
ἅδου οὐχ ὑπεδείχθη σοι. 

13, Πρίν σε τελευτῆσαι εὐποίει φίλῳ, καὶ κατὰ τὴν 
ἰσχύν σου ἔχτεινον καὶ δὸς αὐτῷ. 

4. Μὴ ἀφυστερήσης ἀπὸ ἀγαθῆς ἡμέρας, καὶ μερὶς 
ἐπιθυμίας ἀγαθῆς μή σε παρελθάτω. 

ι56. Οὐχὶ ἑτέρῳ χαταλείψεις τοὺς πόνους σου, χαὶ 
τοὺς χόπους σου εἷς διαίρεσιν χλήρου; 

16. Δὸς καὶ λάδε, καὶ ἀπάτησον τὴν ψυχήν σου, 
17. ὅτι οὐχ ἔστιν ἐν ἅδου ζητῆσαι τρυφήν. 
18. Πᾶσα σὰρξ ὡς ἱμάτιον παλαιοῦται, ἣ γὰρ δια- 

θήχη ἀπ᾽ αἰῶνος. θανάτῳ ἀποθανῇ. Ὥς φύλλον θάλλον 
ἐπὶ δένδρου δασέος, 

19. τὰ Ὥ χαταθάλλει, ἄλλα δὲ φύει" οὕτως γενεὰ 
σαρχὸς καὶ αἵματος, ἣ μὲν τελευτᾷ, ἱπὰ δὲ γεννᾶται. 

0. Πᾶν ἔργον σηπόμενον ἐχλείπει, χαὶ ὃ ἐργαζόμε- 
γος αὐτὸ μετ᾿ αὐτοῦ ἀπελεύσεται. 

25. Μαχάριος ἀνὴρ ὃς ἐν σοφία τελευτήσει, χαὶ ὃς 
ἐν συνέσει αὐτοῦ διαλεχθήσεται. 

23. ὋὉ διανοούμενος τὰς ὁδοὺς αὐτῆς ἐν χαρδία αὐ- 
τοῦ, καὶ ἐν τοῖς ἀποχρύφοις αὐτῆς νοηθήσεται. Γἕξελθε 
ὀπίσω αὐτῆς ὡς ἰχνευτὴς, καὶ ἐν ταῖς εἰςόδοις αὐτῆς 
ἐνέδρευε. 

4. Ὁ παραχύπτων διὰ τῶν θυρίδων αὐτῆς, χαὶ ἐπὶ 
τῶν θυρωμάτων αὐτῆς ἀχροάσεται. 

4δ. χαταλύων σύνεγγυς τοῦ οἴχου αὐτῆς, καὶ 
πήξει πάσσαλον ἐν τοῖς τοίχοις αὐτῆς. Στήσει τὴν σχη- 
γὴν αὐτοῦ χατὰ χεῖρας αὐτῆς, καὶ καταλύσει ἐν χα- 
ταλύματι ἀγαθῶν. 

46. Θήσει τὰ τέχνα αὐτοῦ ἐν τῇ σχέπη αὐτῆς, καὶ 
ὑπὸ τοὺς χλάδους αὐτῆς αὐλισθήσεται. 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. Κεφ. [Δ΄. 
31. ΟΟΥ ποιηϊηἰ8 ἱπγηγυίαὶ (Δοΐδη) {ΠΠ|18, Εἶν ἰῃ ΠΟῺΔ 5ἷν 

ἷἱῃ τηδἰᾶ. 

32. ὙοβΌξίαμλ οογα δ ἰη Ὀοηΐβ ἰδοίθβ ἐγ, οἱ ἱπυθηξο 
ῬΑγδθοϊαγυπ οορ ἐδ Ι0Π65 οἰηλ ἰΔΡΟΓΘ. 

ΘΑΡΌΤ ΧΙΥ. 

1. Βοδίυβ Υἱγ 4111 ποη δϑὲ ἰδρϑι8 ἰῇ οὔθ δυο, οἱ θῇ δϑὶ 
βιϊηυ]δῖα5 ἴῃ ἰγ [14 ἀ6] οἰ. 

2. Βοδῖιβ 46 ΠῈ ΠΟ σΟΠἀΘΙΠΠΔΥΪ ΔΠΪΠ.115 5005, οἱ φαὶ 
ΠΟὴ Θχοίαϊξ ἃ 5ρ6 βιιᾶ. 

8. το πλϊηυΐα γα οηθ5 βυ δα ποοης ἤοΩ δβὲ ρυ]ογᾶ δ}}- 
βίδη(8, οἱ μοιηϊηὶ ὑν] 0 δά ᾳιϊὰ ρεουπίξ Ὁ 

4. Ουἱ δοογυδῖ ὁΧ δ ῃπἰπιᾶ διιἃ 8}}}8 ὁοηστγοραί, οἱ ἴῃ Πα ΐβ 
1111}5 ἅ}}} Τυχυγίδυηίυγ. 

ὅ. ΟὐἹ 518᾽ ποχυδιὴ δῖ, οὔ θοϑμ8 οἱ 9 οἱ ποη μουηᾶα- 
διζαγ ἰῃ Ρϑουη 8 5018. 

6. Ουἱ 510] ἰην οἱ 1}}}} ὁδὲ 1110 ποαυΐιι5,, οἱ ἢος 6δβί γϑά- 

αἰι|ο πιδ] 185 1Π1|8. 

7. ΕΠ 5ἱ θδθιὸ (δοῖαϊ, ἴῃ Ομ] νίοημο ἔδεϊΐ, δῖ ἰῇ ον 55  Πι8 
μηδ λοοίδί ΤΔΗ 8 πὶ δυδηῃ. 

8. Νοαυᾶξῃ 68 ἰηνί ἀθηβ οεὰϊο, δυθγίθηβ (λείθιι οἱ ἀοϑρί- 
Οἰδἢϑ ΔηΪη188. 

9. Ουριάϊ οσυϊὰ8 ποη βδιἰδίυγ ρᾶγίθ, οἱ ἰη)} 5114 τηδὶὰ 
διοίδοϊ πη πηδῃι. 

10. Οουΐὰδ τη8]08 ἰην 8 ἰπ Ρδη6,, οἴ Θβδπι8 8 ρ6Γ ὨιΘἢ- 
881 8.8}. 

11. ΕἸ, 5ἰουΐ πδρθ8 Ὀθημοίδς ἰθουπι, οἱ Πομπιίηο ἀϊρηδδ 
ΟὈΪ Δ ἰοΠ 68 ΟἸΘΓ. 

1. ΜΕΠΊΟΓ 6510 αιιοηΐδηη ἸΠΟΓΒ ποη ἰδγάδθὶξ,, οἱ ἰδϑίϑθῃ- 
ἴυῃι ἱπίογοΓαιη ἤθη οδὶ ἀεπηοηδίγαϊαπι (0. 

18. Αηΐδ τηογίριῃ Βοηοίδς δηῖοο,, οἱ δδουηάυπηι νἱῈ8 ἴ85 
ΡΟΡΓΙσΘΏΒ ἀᾶ οἰ. 

14. Νοη ἀείταυδο5 ἃ ἀΐδ θομο,, οἱ ρᾶγϑ ὈΟπὶ ἀσδίἀογὶ πο 
[6 ῥγϑίογδδῖ. 

15. ΝΌΠΙΟΘ 8}}} γο πᾳ 65 ἀοἸΟΓΘ8 ἴπο85, οἱ ἰδθογθβ ἴ.08 ἰῶ 
ἀϊν᾽ ϑἰθηθηι 5ογ (159 

16. Ἠδ εἰ δοείρα, οἱ (116 δηϊπιδπὶ ἰ8Π|, 
17. χυοηίαπ) ΠΟῚ 6ϑῖ ἃρυὰ ἰπίογοβ Ζυδογογο ἀοἰ οἶδ8. 
{8. Οπγηΐδ οᾶγῸ βίουϊ γοϑϑβ νοίθγδϑοιἑ, τἰθ οἰ ΔΠιθη[1Π| 

Θηΐπ) ἃ 8ῬΟυ]0 : τμογίδ τπογίοίυγ. δίουί (0]10Ππ|ὶ σογιηΐμδῃ5 ἰὴ 

ΔΙΌ ἀθηβᾶ, 

19. αἰΐα φυΐάοπι ἀο)ϊοῖ(,, 418 δυΐοπι φοπογδί : δίς ροηθῦδίο 
ΟΔΙΠ 8 οἱ δϑδηρυ ἰδ, ἃ1}ἃὰ χυϊάδηιχ ΠηΠῸΓ, 8118 γΘγῸ δε ατ. 

40. Οἴηπα οριβ σογγυρίθ}}6 ἀοῆεῖϊξ, οἱ φυὶ Πυἃ ορεγαίογ 
ΔΙ 11 οὐ ἰ110. ᾿ 

242. Βοδίυϑ Υἱγ χυΐ' ἐπ Ξβδρίοπίδ πιογίοίυγ, οἱ φὰΐ ἰῶ 5868. 
50 αἰδδογοῖ. ᾿ 

“43. Ουἱ οχοορίίδι νἱδβ {Πππ5 ἱῃ ὀογάθ βυο, οἱ ἰῃ διβοοπάϊ- 
ἐἰς ο͵.5 ἱπί6! Πἰσοῖ. νδά6 ρμοϑβί 1] 8πὸ αυδϑὶ ἱηνοβεϊ σαίογῳ, οἱ ἴῃ 
ἴῃ φιβδοίθυβ 6}11.8 ᾿μϑ. ἀϊδγα. ᾿ 

44. Ουἱ τοϑρίοἱϊ Ρ6Γ (δμοδίγδϑ 11|ι8,, οἵ ἰῃ ͵ δῃυ 15 "19 ἃυ- 

αἰεὶ. 
45. Ουἱ γοχυϊαβεὶϊ ἠυχίδ ἀοπλιπ) 18, οἱ ἴῃ ρϑγίδι 5 

{Π|Π| 5 {οῖ ρα] απ). δίδίυ οι οἀβυϊαπι δυδπι δά πιδηυ8 {{|Π5, οἱ 

γοαυϊοϑοοὶ ἰῃ οᾶδι}8 ὈΟΠΟΓΌΏΙ. 

40. δἰδίυοί ἢ] 05 8008 δι} ἰοφαχίπα {ΠΠ|Ππι8., οἱ δι} γὰπιὴ5 

ο͵ὺ5 πιοτγαθίίυτγ. 

-- πὶ  π-π-πὦοΠ -- “-πππὶ 



ΒΑΡΙΈΝΤΙΑ ΒΙΒΑΟΘΗ͂. ἀκ». ΧΥ͂Ι. 

47. Σχεπασθήσεται ὑπ᾽ αὐτῆς ἀπὸ καύματος, χαὶ ἐν 
τῇ δόξη αὐτῆς καταλύσει. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΙΕ΄. 

τ. Ὁ φοῤούμενος Κύριον ποιήσει αὐτὸ, καὶ ὃ ἐγχρα- 
τὴς τοῦ νόμου χαταλήψεται αὐτήν. 

. Καὶ ὑπαντήσεται αὐτῷ ὡς μήτηρ, καὶ ὡς γυνὴ 
παρθενίας προςδέξεται αὐτόν. 

8. ἹΨωμιεῖ αὐτὸν ἄρτον συνέσεως, χαὶ ὕδωρ σοφίας 
ποτίσει αὐτόν. Στηριχθήσεται ἐπ᾽ αὐτὴν χαι οὐ μὴ 
χλιθῇ, 

4. χαὶ ἐπ’ αὐτῆς ἐφέξει χαὶ οὐ μὴ καταισχυνθῇ. Καὶ 
ὑψώσει αὐτὸν παρὰ τοὺς πλησίον αὐτοῦ, 

ὅ. χαὶ ἐν μέσῳ ἐχχλησίας ἀνοίξει στόμα αὐτοῦ. 
6. Εὐφροσύνην χαὶ στέφανον ἀγαλλιάματος χαὶ ὄνο- 

μα αἰώνιον χαταχληρονοιήσει. 
η. Οὐ μὴ χαταλήψονται αὐτὴν ἄνθρωποι ἀσύνετοι, 

χαὶ ἄνδρες ἅμαρτωλοι οὐ μὴ ἴδωσιν αὐτήν. 
8. Μαχράν ἐστιν ὑπερηφανίας, χαὶ ἄνδρες ψεῦσται 

οὗὐ μὴ μνησθήσονται αὐτῆς. 
9. Οὐχ ὡραῖος αἶνος ἐν στόματι ἁμαρτωλοῦ, 
10. ὅτι οὐ παρὰ Κυρίου ἀπεστάλη. ᾿ν γὰρ σοφίᾳ 

ῥηθήσεται αἶνος, καὶ ὃ Κύριος εὐοδώσει αὐτόν. 
ι1. Μὴ εἴπης, ὅτι διὰ Κύριον ἀπέστην ἃ γὰρ ἐμί- 

σησεν, οὐ ποιήσεις. 
12. Μὴ εἴπης ὅτι αὐτός με ἐπλάνησεν, οὐ γὰρ χρείαν 

ἔχει ἀνδρὸς ἁμαρτωλοῦ. 
13. Πᾶν βδέλυγμα ἐμίσησε Κύριος, καὶ οὐχ ἔστιν 

ἀγαπητὸν τοῖς φοῤουμένοις αὐτόν. 
14. Αὐτὸς ἐξ ἀρχῆς ἐποίησεν ἄνθρωπον, καὶ ἀφῆχεν 

αὐτὸν ἐν χειρὶ αὐ Νὰ αὐτοῦ. ᾿ 
16. ᾿Ἐὰν θέλης, συντηρήσεις ἐντολὰς, χαὶ πίστιν 

ποίησαι εὐδοχίας. 
1. Παρέθηχέ σοι πῦρ καὶ ὕδωρ, οὗ ἐὰν θέλῃς ἐχτε- 

νεῖς τὴν χεῖρά σου. 
18. ΓἝναντι ἀνθρώπων ἣ ζωὴ καὶ ὃ θάνατος" χαὶ ὃ 

ἐὰν εὐδοχήση δοθήσεται αὐτῷ, 
19. ὅτι πολλὴ σοφία τοῦ Κυρίου, ἰσχυρὸς ἐν δυνα- 

στείᾳ χαὶ βλέπων τὰ πάντα. 
20. Καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς φοδουμένους 

αὐτὸν, καὶ αὐτὸς ἐπιγνώσεται πᾶν ἔργον ἀνθρώπου. 
Αι. Καὶ οὐχ ἐνετείλατο οὐδενὶ ἀσεθεῖν, καὶ οὐχ ἔδω-- 

χεν ἄνεσιν οὐδενὶ ἁμαρτάνειν. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Ι-ς΄. 

ι. Μὴ ἐπιθύμει τέχνων πλῆθος ἀχρήστων, μὴ εὐὖ- 
φραίνου ἐπὶ υἱοῖς ἀσεῤέσιν. ᾿Εὰν πληθύνωσιν μὴ εὐ- 
φραίνου ἐπ᾽ αὐτοῖς, εἰ μή ἐστι φόδος Κυρίου μετ αὐτῶν. 

2. Μὴ ἐμπιστεύσης τῇ ζωῇ αὐτῶν, καὶ μὴ ἔπεχε 
ἐπὶ τὸν τόπον αὐτῶν. 

4. Κρείσσων γὰρ εἷς ἢ χίλιοι, 
ς, καὶ ἀποθανεῖν ἄτεχνον ἣ ἔχειν τέκνα ἀσεθῇ. 
6. Ἀπὸ γὰρ ἑνὸς συνετοῦ συνοιχισθήσεται πόλις, 

φυλὴ δὲ ἀνόμων ἐρημωθήσεται. 
6. Πολλὰ τοιαῦτα ἑώραχα ἐν ὀφθαλμοῖς μου, χαὶ 

ἰσχυρότερα τούτων ἀχήχοε τὸ οὖς μου. 
η. Ἐν συναγωγῇ ἁμαρτωλῶν ἐχχαυθήσεται πῦρ, 

χαὶ ἐν ἔθνει ἀπειθεῖ ἐξεχαυθη ὀργή. 
γετυϑ τεβτάμεντυῦν. -- ἴ]. 
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27. Ῥγοίοσοίυγν δὰ θᾶ ἃ (δ ΎΟσα, οἷ ἰῃ ρίογίδ 6}. γαχυΐθ- 
δορί. 

ΟΑΡΌΤ ΧΥ. 

1. Ουἱ πιεῖ Ποπίηυπι (δοϊαί Πυὰ, δὲ φυὶ οομ θη 8 651 
Ἰορ18 Δρργθῃϑησοί δηλ. 

2. Εἰ οὔ δ} 111} φυδδὶ τηδίογ, οἵ χυδϑὶ τυ Ποῦ γἱγρίηἰ δ- 
Εἰ5 ϑυδείρ᾽οῖ ουπι. 

3. ΟἸΡΑΡΙ Πα ρᾶηα ἰη 6] 6οἴιι5, οἱ ἀχυὰ βδρίθπ( ἰδ ρΡο- 
(Δ0{Π᾿Πυπ|. ΕἸΓτΩδΔΟἑυγ ἰῃ [118 οἱ ποη ΠοοίοίαΓ, 

4͵ οἱ ΒυροΓ ο8Πὰ ἱπηϊοίυγ οἱ πο οοηζαηάοίυγ. Εἰ ἐχα]8- 
"ΒΝ ΕΠ ατ δρυὰ ργοχίπηο8 6)08, 

δ. οἱ ἴῃ πιράϊΐο δοο δία" δρογιοῖ οὁ8 οἦι8. 

6. Φυοσιηά δίοιῃ οἱ οΘογοηᾶπι ΟΧϑυ Δι] 018 οἱ ΠΟΠΊΘΩ ςοίοΓ- 
ἢῦλ Πωγοα Δ 01}. 

7. Ἠοιηΐηῃοβ δίυ}ΐ πο Δρργομοηἀοηΐ 6δηι, οἱ Υἱγί ρϑοῦᾶ- 
ἴογϑϑ βοὴ γ᾽ ἀθθυηῖ ΘΆΠ|. 

8. Ἰοηρα αἰγοδὲ ἃ δυρογθῖα, οἱ υἱγὶ τωθηάδοαβ πο δγυηΐ 
1118 ΠΠΘΠΟΓΘΒ. 

9. Νοη 6981 5ροοίοϑδ ἰδ118 ἰῃ οὔὰ ροοοδίογίὶβ, 
10. ᾳυοῃΐίδιη ΟΠ 681 ἃ Ποπηΐηο0 Πηῖ551.5. [ἢ 8δρίοη [8 6) 

ἀἰοεδῖυγ ἰδυ8, οἱ Ποπιλίηυβ ργοϑρογδὶῖ {Πππ|.ὕ 

11. Νὼ αἰχογίβ, φυΐᾶ ργορίδγ δοιμηίηυπι γοοθδβὶ : 408 ΘηΐπΊ 
οὐϊξ, 6 ἰΔοΐδ8. 

12. Να αϊχογὶβ συΐᾶ 'ρ56 Π16 ἱπηρ᾽ δηδυὶ, ὨΟῺ ΘὨΐπ Ορι!3 
μοὶ Υἱγὸ ρϑοσδίογο. 

13. Οὔμῃδ οχυϑβϑρθογδιηδηζι οὐἱΐ Ποιηΐηυ8, οἱ ΠΟῊ 68ἱ δῃ)ᾶ- 

Ὀὴ16 {πο πΕἰ θὺ8 δου. 
14. ἴρ86 800 ἱπϊο (δοὶ! Ποηνίηοηι), οἱ γο φυΐξ {Ππ|πὶ ἴῃ 

τη ΟΟὨΒ11 8υὶ 

16. δὶ γνοϊυθγβ, ΟΟΠΘΟΥΥΔΟὶ8 τρδηδδίδ, οἱ ἤάδῃ ἴδοογο 
ΒοΒΘΡΙΔοϊ. 

17. Αρροϑιῖῖ 0 ὶ ἰσηθη οἱ δαυδη), δὰ φυοἀουμηᾳυδ γα- 
Ἰυογϑ ὀχίθη 68 τηδηυπ) ἰυ8Π]. 

18. ἴῃ οοῃδρθαίι Ποπιϊηυπ) Υἱίδ οἱ τὴογ8 : οἱ φυοἀοσυμη]θθ 
Ρἰδουογὶ! ἀδοίίυγ οἱ, 

19. φυοηΐδηλ τυ} 8 βαρίοηϊία Ὠομῃλίηΐ, ἰοτγΪ8 ἰρ86 ἴῃ Ρο- 
ἰοηἰἷ8 οἱ υΥἱάθῃ5 οπηηΐδ. 

40. Εἰ οσυ!ῶἕ οὐυ5 δα {ἱπηρηῖθ8 ουπὶ, οἱ ρ56 δριιοβοοὶ 
ΟἸΏΏΘΙΏ ΟΡΟΓΔΙῺ ΠΟΠΊΐηΪ8, ; 

21. Εἰ ποιλίπί τηδηάδυ ῇ ἱπηρὶα ἄρογθ, δὲ ποιίηΐ ἀϑὰϊξ []- 
οδη πὶ ροοσαηάϊ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΥΙ. 

ἵ. Νοη σοῃουρίδοδβ τ} {Πυς0]η6 0} Π] ογυπ ἱμυ {Π ὰπὶ, Ὠ6- 
4υ6 υοσαπάοτῖβ ἰη 6118 ἐπι ρ 8. 5. τ] }Π]ΟΘὨΓαΓ Ὧ6 ΟὈ]ΘΟΐ6- 
ΓΒ ΒΌΡΟΥ ἰρ508, δὶ θη 6ϑὲ {ποῦ οὶ οὐπ 115. 

2. ΝΟ ογθὰδβ Υἱίϑο {Πογι, οἵ 6 γοϑροχογίϑ ἰῃ Ἰοὺ πὶ 
ἱΠ όσα. 

3. ΜοΙΐον οϑῖ θηΐ ὕυῆ08 ΄υδῆὶ ΠΉ}Π6, 
4, οἱ πιουΐ βίῃ ἢ] 118 φυδῆι βάθόγο ἢ]108 ἱπηρίοϑ. 
5. ΑὮ 080 Θηΐχῃ βοηβδῖο ΟΟἰΔὈ ΔΌΣ οἰ 88, (Γἰθυ δὺ- 

16 ἱπιρίογι πὶ ἀ65ο] δ ϊΓ. 
6. Μυ!ὶδ (2118 Υἱαϊΐ ἰῃ οου 8 Ὠγοῖ5, οἱ [ογιΐοσα 8 διιάϊν! 

Δ0Γ18 "θᾶ. 

7. ἴῃ ϑγμδροζᾶ ροϑοοδηίίιιπι ὀχδγὰθὶξ ἱξοΐβ, οἱ ἰα σεηία 
ἱπογθα Ὁ}}} ὀχαγϑὶΐ ἱγᾶ. 

ι9 
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8. Οὐχ ἐξιλάσατο περὶ τῶν ἀρχαίων γιγάντων, οἵ 
ἀπέστησαν τῇ ἰσχύϊ αὐτῶν. 

9. Οὐχ ἐφείσατο περὶ τῆς παροιχίας Αὧτ, οὖς ἐύδε- 
λύξατο διὰ τὴν ὑπερηφανίαν αὐτῶν. 

το. Οὐχ ἠλέησεν ἔθνος ἀπωλείας, τοὺς ἐξηρμένους ἐν 
ἁμαρτίαις αὐτῶν. 

11. Καὶ οὕτως ἑξαχοσίας χιλιάδας πεζῶν τοὺς ἐπι- 
συναχθέντας ἐν σχληροκαρδίᾳ αὐτῶν. Κἂν ἢ εἷς σχλη- 
ροτράχηλος, θαυμαστὸν τοῦτο εἰ ἀθωωθήσεται, 

1. ἔλεος γὰρ καὶ ᾿ἸΝ παρ᾽ αὐτοῦ" δυνάστης ἐξι- 
λασμῶν χαὶ ἐχχέων ὀργ ν 

13. Κατὰ τὸ πολὺ ἔλεος αὐτοῦ, οὕτως καὶ πολὺς ὃ 
ἔλεγχος αὐτοῦ" ἄνδρα χατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ χρίνει. 

1.. Οὐχ ἐχφεύξεται ἐν ἁρπάγμασιν ἁμαρτωλὸς, χαὶ 
οὐ μὴ χαθυστερήσει ὑπομονὴν εὐσεθοῦς. 

15. Πάσῃ ἐλεημοσύνη ποιήσει τόπον, ἕχαστος χατὰ 
τὰ ἔργα αὐτοῦ εὑρήσει. 

16. Μὴ εἴπης ὅτι ἀπὸ Κυρίου χρυδήσομαι" μὴ ἐξ 
ὕψους τίς μου μνησθήσεται; 

17. Ἔν πῃ πλείονι οὐ μὴ μνησθῶ, τίς γὰρ ἢ ψυχή 
μου ἐν ἀμετρήτῳ χτίσει; 

18. Ἰδοὺ ὃ οὐρανὸς καὶ δ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ τοῦ 
Θεοῦ, ἄῤδυσσος καὶ γῇ τ λευδάδονται ἐν τῇ ἐπισχοπῇ 
αὐτοῦ. . 

190. Ἅμα τὰ ὄρη χαὶ τὰ θεμέλια τῆς γῆς ἐν τῷ ἐπι- 
δλέψαι εἰς αὐτὰ τρόμῳ συσσείονται, 

40. καὶ ἐπ᾽ αὐτοῖς οὐ διανοηθήσεται χαρδία" 
41. χαὶ τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ τίς ἐνθυμηθήσεται ; Καὶ χα- 

ταιγὶς, ἣν οὐχ ὄψεται ἄνθρωπος, 
ῳ. τὰ δὲ πλείονα τῶν ἔργων αὐτοῦ ἐν ἀποχρύφοις. 

Ἔργα δικαιοσύνης τίς ἀναγγελεῖ ἢ τίς ὑπομενεῖ: μα- 
χρὰν γὰρ ἣ διαθήχη. (ἢ) 

43. Ἐλαττούμενος χαρδίᾳ διανοεῖται ταῦτα, καὶ 
ἀνὴρ ἄφρων καὶ πλανώμενος διανοεῖται μωρά. 

«4. ᾿Αχουσόν μου, Ἴων χαὶ μάθε ἐπιστήμην, καὶ 
ἐπὶ τῶν λόγων μου πρόςεχε τῇ χαρδίᾳ σου. 

5. ᾿Εχφαίνω ἐν σταθμῷ παιδείαν, καὶ ἐν ἀχριθδείᾳ 
ἀπαγγέλλω ἐπιστήμην. 

46. ᾽ν χρίσει Κυρίου τὰ ἔργα αὐτοῦ ἀπ᾽ ἀρχῆς, καὶ 
ἀπὸ ποιήσεως αὐτῶν διέστειλε μερίδας αὐτῶν. 

47]. Ἐχόσμησεν εἰς αἰῶνα τὰ ἔργα αὐτοῦ, καὶ τὰς 
ἀργὰς αὐτῶν εἰς γενεὰς αὐτῶν. Οὗτε ἐπείνασαν, οὔτε 
ἐχοπίασαν, καὶ οὐχ ἐξέλιπον ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῶν. 

28. “Ἕχαστος τὸν πλησίον αὐτοῦ οὐχ ἔθλιψεν, 
29. χαὶ ἕως αἰῶνος οὐχ ἀπειθήσουσι τοῦ ῥήματος 

αὐτοῦ. 
80. Καὶ μετὰ ταῦτα Κύριος εἰς τὴν γῆν ἐπέδλεψε, 

καὶ ἐνέπλησεν αὐτὴν τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ. 
81. Ψυχὴ παντὸς ζώου ἐχάλυψε τὸ πρόζωπον αὐτῆς, 

καὶ εἰς αὐτὴν ἢ ἀποστροφὴ αὐτῶν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι1Ζ΄. ᾿ 

1. Κύριος ἔχτισεν ἐχ γῆς ἄνθρωπον 
.. καὶ πάλιν ἀπέστρεψεν αὐτὸν εἰς αὐτάν; 
3. Ἡιυέρας ον μὴ χαὶ καιρὸν ἔδωχεν αὐτοῖς, καὶ 

ἔδωχεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν ἐπ᾽ αὐτῆς. Καθ’ ἑαυτοὺς ἐνέ- 

(ἢ) 22. ... καὶ ἐξέτασις ἁπάντων ἐν τελεντῷ. 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙ͂ΡΑΧ. Κεφ. 1Ζ΄. 
8. Νοη οϑὲ ργορίἰδἴ}8 ὉγῸ ἀπεκυΐθ ρἰμδη 05, 4υΐ Γδ- 

θοΙΙἀνογυπηί (γι πάΐπα δυα. 
9. Νοη ΡΘΡογοῖΐ ῥγὸ ἱμοοϊδία 1,οἱ, [15 405 ἐχδϑογαῖυβ δεῖ 

ὕτο βυρογθὶδ ἐΠογυπ,. 

10. Νοη τη ἰβογίυ8 68ἰ ρθη ρογαϊἰοηΐβ, [15 Ταὶ 56 οἱονανο- 
ταηΐ ἰῃ μϑοοδίϊβ βαΐβ. 

11. Εἰ δἰὺ βόχοθη5 μ}}}}Π} 5 ροάϊ πὶ Φαΐ Θοηστοσαίὶ ἰπ- 
δυτγοχογιηΐ ἰῃ ἀυγίἰᾳ οογὰϊς 5αϊ. Εἰ 81 ἀηὰ8 [πογὶϊ οογνΐοο- 
8115, ΠῚΪΓΙΠῚ ἤΟΟ 5: δγὶὶ ᾿πῚ 15, 

12. τηϊδογσογάϊα δηΐπη οἱ ἰγᾷ 8) 1110 : ρυίμοθρβ ριορί [8- 
(ἰοηττ οἱ οἴ 6ῃς ἰγδηι. 

. 18. δοοιυηάᾶιπ) ΓΤ] ] Δι π᾿, 86γοογά διὰ 6] 8, δἷς οἱ λυ] 
ΘΟΥΓΘΡΙΟ 6708 : Ποπΐ6 "ἢ δοουηάυμι. ορογᾶ δ᾽ 8 ἡάϊοδί 

14, Νοη οἴωρίοι ἴῃ γαρὶπὶβ ρϑοσδίοσ, οἱ ποὴ ἰγδυϊδοὶϊ 
ΒΓ γοηκ πὶ ρμἱΪ. 

15. Οπηηὶ πηι βογ οογαΐθ (δεϊθί ἰοουπι, υπυθϑαυΐβααο ξοουῃ- 
ἀυπ) ορογὰ δυὰ ἰμγοηΐδί. 

16. Να ἀϊοδ8 ΄υοηΐδηη ἃ Ὠοιιίηο δυϑοοπάδγ : πυπηαυίὰ οχ 
ϑυΠ10 4115 πηδὶ ΤΘΙΟΓΔΏΪΟΓ ἢ 

17. ἴῃ Βορυ!ο τηδη0 ΒΟῚ 6ΓῸ ἰῃ πιοπηογί, 4.8 65ἱ δ πὶπὶ 
δῃΐπηἃ Ὠγ68 ἴῃ ἰηηπηοηβ88 ογοδίιγα ἢ 

18. ΕσσΘ ΟιδΙπη οἱ οοἴυμ ΟΟ οὶ, Δυγβ8ὰ8 οἱ ἴοστὰ 
ΘΟΠΙ ΠΟΥ ΡΠ, ἴῃ υἱϑιδίϊ ἢ 6}0.8. 

19. Μοηῖδβ 5ἰπ|ὺ] οἱ (απ ἀδηηοηίᾳ ἰοΥτο συ οοηδροχοσίΐ 
|| ἰγθίπογα σοηου  [0Γ, 

420. 6 δι 06 Γ ἰρβῖ8 ποῃ Ἄοορίδοῖ οογ : 
21. οἱ υἱᾶὰβ 6}08 αυΐδ ἰρ ο Ποῖ ἢ ἘΠῚ ργοοθ!α, φυδη) Ὡοῃ 

γἱάουϊῖ Ποιο,. 
22. ῬΙυΓγίΠιδ δυΐδιη ΟρΡΟΓΌΠπὶ 6}118 ἰῃ ΔΒοοη 58:8. Οροσᾶ }115- 

τ} 4υβ δηπυη δ! δυΐ χυΐβ βυδβι οἱ} Ιοησο δηΐπὶ δϑί 
ἰοϑίδῃηθηί. 

23. Ουἱ πιϊπογάῖυγ οογὰς οορ δὶ πῶς, οἱ υἱἷγ ἱπιργιιάδης 
οἱ οἰτδη8 οορὶ (δὶ βίυ ἃ. 

24. Αὐυάΐ, δΙὶ εχἱ, οἱ ἀΐϑοθ βοϊδης δι, οἱ ἰῃ υϑγὶβ πλοὶβ 
᾿δί[οηαο οογάα ἴπο. 

25. Οϑίδπαο ἰὴ ροηάοτο ἀϊδοὶρ ἤδη), οἱ υογἰδῖα δπηθη- 
[10 50]δη 18 η}. 

26. [η υάϊοῖο Ὠοιμμϊπὶ οροιἃ 6}. 8 ἰηἰ 10, οἱ δὴ αἰϊδοϊίουα 
ἰρϑοόγαπι αἰδίηχὶϊ ρατίθ8 δογυμ. ; 

27. ΟΥ̓ΑΥΪ ἴῃ Θίθυπ) ορογᾶ δυᾶ, οἱ ργιποὶρί δογυπι ἴῃ 
ξρηογδίίοηθα θογυηι. ΝΘ Θϑυγίογαπί, ἢ60 ΙΔθογανογυηΐ, οἱ 
ποη ἀοβε θγυηΐ δ Ορογ 0.8 508. 

28. ὕπυβαυΐίδαιο ργοχί πη δι 0} ΠΟ δηρσυδίίανϊξ, 

29. οἱ υ.864116 ἰῃ δείδι υπι Ὠ0ἢ Γαρυσηδθυηϊ γόγθο {ΠΠ|π8. 

30. Εἰ ροϑβὶ [80 Βοπηίημ8 ἰῃ ἰοΊταπὶ τοϑροχίΐ, οἱ ἱπηρίοτὶϊ 
θδ8π| ὈΟΠΪ8 88. 

31. Αἰἰπηὰ ΟΠΙηΐ8 Υἱ [8118 Ορογυὶὶ (Δοΐ6 πὶ 6͵08, οἱ ἴῃ ᾿ρβᾶπι 
τον γϑο ᾿Ποσγυτῃ. 

ΟΑΡΌῚΤ ΧΥΠ. 

1. Ὠομιλίηυϑ οΥθδΥΪ ἀ6 ἴογγα Ποπιΐπθηι, 

2. οἱ ἰΐογυπι σοργογιῖ {Π0π| ἰῃ ἰρβδη,. 
3. Ὀ[65 πυπηοτὶ οἱ ᾿διρυδ ἀδαὶΐ 11118, οἱ ἀρεῖ 1}}}5 ροΐδ- 

δίδίθη) ΘΟΓΙΠῚ Ζδ6 ϑιηϊ ΒΌΡΟΓ Θᾶτη. ϑϑοιηηάυη) σοΐρθ08 γὸ- 

2. ... οἵ ἰηϊογτοκδίϊο οαληίατα ἰῃ δοηδυμηπιδοηοσ δεῖ. 



5ΑΡΙΕΝΤΙΑ 5ΙΒΆΓ(Η. ἀκν. ΧΥΙΙ. 

δυσεν αὐτοὺς ἰσχὺν, χαὶ χατ᾽ εἰκόνα αὐτοῦ ἐποίησεν 
αὐτούς. 

4. Καὶ ἔθηχε τὸν φόδον αὐτοῦ ἐπὶ πάσης σαρχὸς, 
χαὶ χαταχυριεύειν θηρίων χαὶ πετεινῶν. 

5. Διαθούλιον χαὶ γλῶσσαν καὶ ὀφθαλμοὺς, ὦτα χαὶ 
καρδίαν ἔδωχε διανοεῖσθαι αὐτοῖς. 

6. ᾿Επιστήμην συνέσεως ἐνέπλησεν αὐτοὺς, καὶ 
ἀγαθὰ χαὶ χακὰ ὑπέδειξεν αὐτοῖς. 

7. Ἔθηκε τὸν ὀφθαλμὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὰς χαρδίας αὐ- 
τῶν, δεῖξαι αὐτοῖς τὸ μεγαλεῖον τῶν ἔργων αὐτοῦ. 

8. Καὶ ὄνομα ἁγιασμοῦ αἰνέσουσιν, ἵνα διηγῶνται 
τὰ μεγαλεῖα τῶν ἔργων αὐτοῦ. 

9. Προσέθηκεν αὐτοῖς ἐπιστήμην, χαὶ νόμον ζωῆς 
ἐχληροδότησεν αὐτοῖς. 

10. Διαθήχην αἰῶνος ἔστησε μετ᾽ αὐτῶν, χαὶ τὰ 
χρίματα αὐτοῦ ὑπέδειξεν αὐτοῖς. 

11. Μεγαλεῖον δόξης εἶδον οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν, χαὶ 
δόξαν φωνῆς αὐτῶν ἤχουσε τὸ οὖς αὐτῶν. Καὶ εἶπεν 
αὐτοῖς Προςέχετε ἀπὸ παντὸς ἀδίχου, 

12. χαὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς ἐχάστῳ περὶ τοῦ πλησίον. 
13. Αἱ ὁδοὶ αὐτῶν ἐναντίον αὐτοῦ διαπαντὸς, οὐ 

χρυθήσονται ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ. 
1ι.. Ἑχάστῳ ἔθνει χατέστησεν ἡγούμενον, 
15. χαὶ μερὶς Κυρίου Ἰσραήλ ἐστιν. 
16. Ἅπαντα τὰ ἔργα αὐτῶν ὡς ὃ ἥλιος ἐναντίον αὐὖ- 

τοῦ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἐνδελεχεῖς ἐπὶ τὰς ὁδοὺς 
ὍΝ 

αὐτῶν. 
17. Οὐχ ἐχρύδησαν αἱ ἀδιχίαι αὐτῶν ἀπ᾽ αὐτοῦ, χαὶ 

πᾶσαι αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν ἔναντι Κυρίου. 
186. ᾿Ελεημοσύνη ἀνδρὸς ὡς σφραγὶς μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ 

χάριν ἀνθρώπου ὡς χόρην συντηρήσει. 
ι9ϑ. Μετὰ ταῦτα ἐξαναστήσεται χαὶ ἀνταποδώσει αὖ- 

τοῖς, χαὶ τὸ ἀνταπόδουμα αὐτῶν εἰς χεφαλὴν αὐτῶν 
ἀποδώσει. 

30, Πλὴν μετανοοῦσιν ἔδωχεν ἐπάνοδον, χαὶ παρεχά- 
λεσεν ἐχλείποντας ὑπομονήν. 

21. ᾿Ἐπίστρεφε ἐπὶ Κύριον χαὶ ἀπόλειπε ἁμαρτίας" 
45. δεήθητι χατὰ πρόςωπον χαὶ σμίχρυνον πρός- 

χομμα. ' 
ει 3. ᾽Ἔπαναγε ἐπὶ Ὕψιστον καὶ ἀπόστρεφε ἀπὸ ἀδι-- 
χίας, καὶ σφόδρα μίσησον βδέλυγμα. Ὑψίστῳ τίς αἰϑέ- 
σει ἐν ἅδου: 

6. ᾿Αντὶ ζώντων χαὶ ζώντων χαὶ διδόντων ἀνθομο- 
λόγησιν. 

46. Ἀπὸ νεχροῦ, ὡς μηδὲ ὄντος, ἀπόλλυται ἐξομολό- 

γησις, 
᾿ς 47. ζῶν χαὶ ὑγιὴς αἰνέσει τὸν Κύριον. 

48. Ὥς μεγάλη ἣ ἐλεημοσύνη τοῦ Κυρίου, χαὶ 
᾿ ἐξιλασμὸς τοῖς ἐπιστρέφουσιν ἐπ᾽ αὐτόν. 

20. Οὐ γὰρ δύναται πάντα εἶναι ἐν ἀνθρώποις, ὅτι 
οὖχ ἀθάνατος υἱὸς ἀνθρώπου. 

80. Τί φωτεινότερον ἡλίου; Καὶ τοῦτο ἐχλείπει, χαὶ 
πονηρὸς ἐνθυμηθήσεται σάρχα χαὶ αἷμα. 

81. Δύναμιν ὕψους οὐρανοῦ αὐτὸς ἐπισκέπτεται, καὶ 
οἱ ἄνθρωποι πάντες γῆ χαὶ σποδός. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1Ι5΄. 

ι. Ὁ ζῶν εἰς τὸν αἰῶνα ἔχτισε τὰ πάντα χοινῇ. Κύ- 
ρίος μόνος δικαιωθήσεται. 
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δ} [Π|05 νἱγίαΐθ, οἱ δοουπάμσπι,Ἢ ἱπιαχίῃδηι βιιδηὶ ἔροὶΐ 608. 

4, Εῤ ροβυΐ! {ΠΠ|Π08 ἰοΓΓΟΓΘΙΏΣ ΒΌΡΘΓ ΟΠΊΠΘΠῚ ΘΔΓΏΘΠΙ, οἱ ἀο- 
Γαϊηαγὶ Ὀδϑ ΔΓ π) οἱ γοἱδι  ἑυπ. ᾿ 

5. ΟΟὨ5.Π18π| οἱ ᾿ἰησυδπι οἱ οὐυ]ο8, ἀυγοβ οἱ οον ἀράϊὶ δά 
οορ ἰδηάυμπ) 11} 18. 

6. Ὠϊδεὶρ! πᾶ ἱη(6]]οοῖυ8 ἱπωρι ον 1108, οἱ Βοηᾶ οἱ πηδὶἃ 
οδίϑῃαϊί( 6ἷ8. 

7. Ῥοβυϊῖ ὀσΌ]υΠι δυυπι ΒΌΡΟΥ οογάδ ἱΠογ ἢ), οβἰδῃθγθ 
1118 πᾶσι] 18 ΟΡΘΓΊΙΠ. ΒιΙΟΥΏ.. 

8. Εἰ ποθ Βδηο Ποδ]οηἷ8 ἰδυάδυηΐ, υἱ τηλμηβ 18 
Θηδιτθηΐ ΟΡΟΓΌΠῚ οἼυ8. : 

9. Αἀαϊάϊι 1118 ἀἰδοὶρ δ), οἱ Ἰασϑίη υἱῖω ᾿ιδογοἀ αν! 
608. 

10. Ταοβίδιηδηίυηι φἰογηυμ οοηϑίϊυἱξ οὐπ 1116, οἱ ᾿υα]- 
οἷ δυ8 οδἰοηαὶὶ εἴ. 

11. Μδρηδὶία Ὠοπογίβ υἱἄθγυηϊ οὐ] ΘογΌΠπι, οἱ ΠΟΠΟΓγΘΠῚ 
γοοΐβ Θογ δυάίνϊ δυγὶβ {Πογυπ. ΕἸ αἰχὶϊ 1119 : Αἰδηα 6 
8 Οπηηὶ ἰηΐχυο, 

12. οἵ τηδηάδυῖ! {1118 υηἰουΐᾳυς ἂς ργοχἰπο. 

13. Ὑἱε θογυπ ΟοΥγδῖὰ 1110 δυηΐ ΒΟΙΡΟΓ, ΠΟη ΔυβοοιμἀδηΐιΓ 
8) οου 5 ἱρβίυϑ. 

14. ὕὉϊουίχασ σοηιΐ ργϑοροϑιιῖῖ γθοϊογομλ, 
15. οἱ ρδι8 οι) ϊηὶ 15Γ86] 681. 
16. Οιηηΐα ορογᾶ δογαπι Ὑυδὶυἱ 80] ἰῇ οοηδροοΐα οἷ, οἱ 

ΟΟ]1 οὐπ8 βἰῃθ ἱπίογηβδίοηθ ἰῃ νἱδ8 ΘΟΓΌΠ,. 

17. Νοη βυηῖ δϑοοηβδ ἰη}118{}1|85 ΠΟΓΌΠΙ δ 60, οἱ οπληΐᾶ 
Ροοοδίδ θογΌ ἰῃ οοηδροοίυ Ὠοπκἰηὶ. 

18. ΕἸΘδΙΟδ Δ Υἱγὶ 4υ 5] ϑἰβμηδου]υπ) ΟΌ ἢ} '080, δἰ ρΓᾶ- 
(ἰδπὶ Ὠοηλΐη!8 φυδδὶ ρυ}}Π|8πλ ΘΟηβογυ δὶ. 

19. Ῥοδῖθα γοϑϑυγμοῖ οἱ γοἰγθυοὶ 11}15, οἱ το θυ ΟΠ 61 
ΘΟΠΙΠ. ἴῃ δρυΐ ἰρϑογιπλ τοαἀθὶ. 

40. Ὑοτγυτηίδιηδη ρο πη 08 ἀράϊ τοἀϊι πὶ, οἱ οοῆ- 
βγτηδυ! ἀοἤεοϊδηίου δυϑιἰποηκἰδ. 

421. σοηνογίογα δὰ Ὠοιηϊηυχῃ οἱ γο] αι ρϑοοδίδ : 
42. ὈΓΘΟΔΓΟ δηίρ ἔδοίδη οἱ ᾿ληυ οἰδηάϊουυπ). 

43. Ἀσγογίογο δὰ ΑἸ 85 πηυ τ οἱ ἀυογίογο 80 ἰη] υβιἐ ἴα, οἱ 
γδ] 6 οἀΐίο Θχϑϑογαίἰοηθημ. ΑἸ ἰ5ϑέηηο 4υ}5 ἰδυάδηη ἀϊςοὶ ἰη 
ἰίο ΓΟ ὃ 

45. ῬῖῸ Υἱγοηί θυ οἱ υἱνοηι θυ οἱ ἀδηξθυβ Υἱοὶβδὶ τ 
ΟΟὨ 55: ΠΏ6Π). 

46. Α ὕὔπιοτίυο, ἰΔηηαυδη) 60 φαὶ ΠΟὴ Θδῖ, ρογὶὶ οοηοβδίο, 

427. υἱνὺδ οἱ 58}. ἰδιιὰ δ. ΟΠ. ἢ). 

28. Οὐυδηι Ππηᾶρηὰ Πιϊδογοογὰϊδ Ὠορίηΐὶ, οἱ ῥγορί ἰδ]0 ὁοα- 
γογίθηςθυ8 856 δὰ δυπι} 

429. ΝΟ δηΐ Οἠηϊηΐα ροϑϑυηϊὶ 6886 ἰη Πιοπιϊηἰθυ8, φυοηΐδαῆι 
ὨΟῊ α6ϑἱ ἱπηηηοΥγίΔ}}8 ἢ] 1υ1.5 ᾿οΠλ ἰδ. 

30. Ουἱϊὰ ]υείἀΐι8 8016} Εἰ οο ἀοβοὶῖ, οἱ π58]08 Ἔὀχοορί- 
11 ὁοαγθη οἱ δδηρσυΐῃ6Π). 

31. Υἱγίυίοιη 8} Π{υἀἰηΐ8 ΟΟΟΪ; ἱρ86 οοπδρίοίξ, οἵ οἴηπθϑ 
Ποηΐπ68 ἰογτὰ οἱ οἰηΐϑ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΥΠΙ. 

ἵ. Ουἱ νἱνὶϊ ἴῃ φοἰογαπ) ογοαυνΐὶ οπηηΐδ βίη. Ὠοπιίηυς 

80108 ᾿υ51:ΠοΔ υΓ. 

19. 
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ἃ. Οὐδενὶ ἐξεποίησεν ἐξαγγεῖλαι τὰ ἔργα αὐτοῦ. 
8. Καὶ τίς ἐξιχνιάσει τὰ μεγαλεῖα αὐτοῦ; 
4. Κράτος μεγαλωσύνης αὐτοῦ τίς ἐξαριθμήσεται; 

χαὶ τίς προςθήσει ἐχδιηγήσασθαι τὰ ἐλέη αὐτοῦ; 
6. Οὐχ ἔστιν ἐλαττῶσαι οὐδὲ προςθεῖναι, χαὶ οὐχ 

ἔστιν ἐξιχνιάσαι τὰ θαυμάσια τοῦ Κυρίου. 
6. Ὅταν συντελέσῃ ἄνθρωπος τότε ἄρχεται, καὶ 

ὅταν παύσηται τότε ἀπορηθήσεται. 
1. Τί ἄνθρωπος καὶ τί ἣ χρῆσις αὐτοῦ; Τί τὸ ἀγα- 

θὸν αὐτοῦ, χαὶ τί τὸ χαχὸν αὐτοῦ; 
8. ᾿Αριθμὸς ἡμερῶν ἀνθρώπου πολλὰ ἔτη ἑκατόν. Ὡς 

σταγὼν ὕδατος ἀπὸ θαλάσσης χαὶ ψῆφος ἄμμου, οὕτως 
ὀλίγα ἔτη ἐν ἡμέρᾳ αἰῶνος. 

9. Διὰ τοῦτο ἩΥΑΕΛΗ͂Σ Κύριος ἐπ᾽ αὐτοῖς, καὶ 
ἐξέχεεν ἐπ᾽ αὐτοὺς τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

ιο. Εἶδε καὶ ἐπέγνω τὴν χαταστροφὴν αὐτῶν ὅτι 
πονηρὰ, 

1τ. διὰ τοῦτο ἐπλήθυνε τὸν ἐξιλασμὸν αὐτοῦ. 
12. ἼἜλεος ἀνθρώπου ἐπὶ τὸν πλησίον αὐτοῦ, ἕλεος 

δὲ Κυρίου ἐπὶ πᾶσαν σάρχα, 
13. ἐλέγχων καὶ παιδεύων καὶ διδάσχων χαὶ ἐπιστρέ- 

φων ὡς ποιμὴν τὸ ποίμνιον αὐτοῦ. 
14. Τοὺς ἐχδεχομένους παιδείαν ἐλεεῖ, χαὶ τοὺς κα- 

τασπεύδοντας ἐπὶ τὰ χρίμλατα αὐτοῦ. 
16. Τέχνον, ἐν ἀγαθοῖς μὴ δῷς μῶμον, καὶ ἐν πάση 

δόσει λύπην λόγων. 
ι6. Οὐχὶ καύσωνα ἀναπαύσει δρόσος ; Οὕτως χρείο- 

σων λόγος ἣ δόσις, 
17. Οὐχ ἰδοὺ λόγος ὑπὲρ δόμα ἀγαθόν; Καὶ ἀμφότερα 

παρὰ ἀνδρὶ χεχαριτωμένω. 
186. Μωρὸς ἀχαρίστως ὀνειδιεῖ, χαὶ δόσις βασχάνου 

ἐχτήχει ὀφθαλμούς. 
19. Πρινὴ λαλῇσαι μάνθανε, 
20. καὶ πρὸ ἀῤῥωσείας θεραπεύου. Πρὸ χρίσεως ἐξέ- 
Ἣ σεαυτὸν, χαὶ ἐν ὥρᾳ ἐπισχοπῆς εὑρήσεις ἐξιλα-- 
σμόν. 

21, Πρὶν ἀῤῥωστῆσαί σε ταπεινώθητι, καὶ ἐν καιρῷ 
ἁμαρτημάτων δεῖξον ἐπιστροφήν. 

34. Νὴ ἐμποδισθῇῆς τοῦ ἀποδοῦναι εὐχὴν εὐχαίρως, 
καὶ μὴ μείνης ἕως θανάτου δικαιωθῆναι. 

28. Πρὶν εὔξασθαι ἑτοίμασον σεαυτὸν, καὶ μὴ γίνου 
ὡς ἄνθρωπος πειράζων τὸν Κύριον. 

44. Μνήσθητι θυμοῦ ἐν ἡμέραις τελευτῆς, καὶ χαιρὸν 
ἐχδικήσεως ἐν ἀποστροφῇ προςώπου. 

856. Μνήσθητι χαιρὸν λιμοῦ ἐν χαιρῷ πλησμονῆς, 
πτωχείαν χαὶ ἔνδειαν ἐν ἡμέραις πλούτου. 

26. Ἀπὸ πρωΐθεν ἕως ἑσπέρας μεταδάλλει χαιρὸς, 
χαὶ πάντα ἐστὶ ταχινὰ ἔναντι τὸ δε 

1. Ἄνθρωπος σοφὸς ἐν παντὶ εὐλαδηθήσεται, καὶ 
ἐν πο ἁμαρτιῶν προςέξει ἀπὸ πλημμελείας. 

28. Πᾶς συνετὸς ἔγνω σοφίαν, καὶ τῷ εὑρόντι αὐτὴν 
δώσει ἐξομολόγησιν. 

29. Συνετοὶ ἐν λόγοις καὶ αὐτοὶ ἐσοφίσαντο, καὶ 
ἀνώμόρησαν παροιμίας ἀχριθεῖς. 

ἘΓΚΡΑΤΕΙ͂Λ ΨΥΧΗΣ. 

30. Ὀπίσω τῶν ἐπιθυμιῶν σου μὴ πορεύου, καὶ ἀπὸ 
τῶν ὀρέξεών σου χωλύου. 

81. ᾿Ἐὰν χορηγήσης τῇ ψυχῇ σου εὐδοχίαν ἐπιθυ- 
μίας, ποιήσει σε ἐπίχαρμα τῶν ἐχθρῶν σου. 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. Κεφ. 1Π΄. 

2. Νοιίηὶ ρο(οϑἰδίοῃῃ [ϑοἰϊ οηλγγδηὰὶ ορογὰ ἰρβίυϑ. 
3. Εἰ 4φυ δ ἱπ τ οϑισδῖῖ πιάση) ῖᾶ 6}115 
4, Ὑἰγζυΐοι) πιδσηυ[Π18 6}08 40.158 Θπυ πη γα 3 οἱ χυΐβ 

δι )ϊοίοῖ Θηδγγᾶγα πιϊβογίσογάϊδβ 6118} ; 
δ, ΝΟῺΩ 6δῖ Ππηηπογ Π6 1116 δά ίοογο, οἱ ὭΟἢ 68. ἰη τ ϑίσΆΓα 

ΚηΪγδ Ὁ 1114 Βοιηίηὶ. 

6. Ουπὶ Ομ ϑι πη Ππ]δΥογ ΠΟΙ ἴυης ἱποίρίί, οἱ οὔπὶ αυΐο- 
ΥΟΣΙ ἰαηο ἀυ 801. 

7. Ουἱὰ 65 ᾿ιοπ]ὸ οἱ ᾳυἱὰ υϑὺ8 6}08᾽ Ουἱὰ 651 Ὀοηυτ 
6͵υ.8, οἱ ᾳυϊὰ τηδ]υπ ο}08 ἢ 

8. Νυπιογυβ ἀϊογιιπ) Πομϊηΐβ αἱ τυ] υ σοηΐυηι δηηΐ. 
δίουϊ συϊ{8 Δαιιλδ πηᾶγ!8 οἱ ΟΔ]ου δ ἄγοηδο, οἷς οχίσυϊ δηηὶ ἰῃ 
ἀϊα οὖὐὶϊ. 

9. Ῥτγορίογ ἢοο ῥδίϊθηϑ ἔϊϊ Πομμίηι8 ἴῃ 1}}15, οἱ οὔυάῥξ 
δΌΡΟΓ 608 πη δοτοοΓγα δΠ} 8118Π). 

10. ὙΥἹάϊὶ οἱ οοξῃου τι βυ Ὀνογϑίοηο ΘογΌ αυοπίδη) ἢ 18 
δβί, 

11. ἰάδο τ] 1 ρ!ἰοανὶΐ ργορὶ δι! οπθ πὶ δυδη,. 
12. Μιίϑογδιΐο ᾿ιουηἱπἰ8 οἰγοᾶ ργοχίμυπι δα0.), ΠιΙβοΓΙΟΟΓ - 

ἀΐδ δυΐοθει Ποιηϊηΐ 5Ὲ ΡΟ Γ ΟΠΊΠΘΠ ΟΑΡΏΘΏΣ, 
13. οοτγγρίοηβ οἱ δγυάϊθῃϑ οἱ ἀοοθῃβ οἱ σοηγογίθηβ αιυδδὶ 

ρϑϑῖοῦ ρύοροπι Βυ0}η. 

14, Μ|Ιβογοίυγ δχοϊρίοηιϊίηλ ἀοοίΓίηδη), οἱ θογυπὶ αυὶ [6- 
βιἰηδηΐ δὰ Ἰυἀϊείδ ἱρδι18. 

15. ἘΠῚ, ἰῃ Ὀοηΐβ8 ἢ6 ἀ68 ΖυΘΓοΪδηιὶ, οἱ ἰῃ οπηηΐ ἀδίο (γ΄ - 

β5ι1π᾿8π| γογθοσυ. 

16. Νοηπα διάογοπι γοίγβογδ}  ΓῸ5}" 56 ὙΟΓΡΌΣΩ Π6}}08 

φυδη ἀδί.}. 
17. Νοημο 6006 ψοΓΡΌΠῚ ΒΌΡΟΓ ἀδίαπι Ὀοηυτὰ ὃ Εἰ υἱγα6 

δρυὰ Ποιρϊηθηλ ρτδιοϑ0Π,. 
18. δίυ! 8 δογί [ΕΓ ἱπιργορογδὶὶ, οἱ ἀδίυβ ἰηνίἀϊ (ΔΘ βΟΟγα 

[λοἰ( οου]ο8. 
19. Απιοχυδη) Ἰοαυδτί8 ἀΐδοα, 
40. οἱ δηΐα Ἰδησυογοι δα ἶθ6 πηραϊοίηδη). Αηἰδ ᾿υάϊεΐυπι 

ἰηΐογτορσδ ἰ6 ἰρϑαηι, οἱ ἰῃ Πογὰ Υἱϑ δι οἢ 5 ἰηΥθεΐ65 ργομέἰἃ- 
[ἸΟΏΘΏ,. 

41. Απίο Ἰδαησύογοηι Ὠυ πὰ (6, οἱ ἰῃ ἰδιρογα ρϑοοδίογιπι 
οβίοηἀθ ΘΟ ΓΙ ΟΠ ΘΠ. 

42. ΝΟῚ ἱπιροάϊαγβ γοάάογο νοίϊυτ ἰοηροδίΐνα, οἱ δοῦ 
γρυθαγίβ 8406 δὰ πηογίοηι [5{ΠΠοϑγί. 

43. Αηΐα ογδι πη) ργΦραγὰ ἴθ ἰρϑυ, οἱ ΠΟ 58 σιδϑεὶ 
Βορο 4υΐ ἰοηἰδὶ Ὠοηιίηυηι. 

44. Μοιηθηΐο ἱγᾶ ἴῃ αἰοθυϑ σΟηδυτηδίϊοηΐβ, οἱ ἰοηρα5 
γἱἰηάϊοίξο ἔῃ ΘΟ γβίοηθ ἔδοϊοὶ. 

45 Μοιηεηΐο ἰοπρογὶβ ἰδιηΐ5 ἰῃ (ΘΠΊρΟΓα 8δἰυ Δ[18., ρδι!:- 
Ροτίδιἱβ οἱ πθοθβϑιίδι!β ἰη ἀἰθθι8 αἰ ν {ἰἀγυμη. 

46. Α πιᾶηθ υ84116 δἀ γοϑροόγϑῃ τηυϊδίυῦ ἰοηραβ, οἱ 

οπηηΐᾷ βυηΐ εἰϊαίδϑ ἰπ οου}}8 Ὠοιηϊηί. 

47. ἨοπΟ δδρί ἢ ἰῃ οπληΐθυδ πιοίυοί, οἱ ἰη ἀΐθθυβ ρθῦ- 
οδίογυτῃ δἰἰδηὰεὶ ἃ ἀδἰοῖο. 

48. Οἰηηΐβ ἰπί6 } ΠἸχ56Π 8 ΠΟΥ βδρίοπιίδῃι, οἱ ἰηγϑηίοπιὶ 681} 
ἀδϊ! οοηΐαϑϑ, 0Ώ6Π). 

29. ϑϑηβαίὶ ἰῃ Ὑϑγθ!85 οἱ ἱρϑὶ ϑαρίθηϊδὺ οβεγυηΐ, οἱ δπιῖδα- 

ται φυδεοὶ ἐπηῦγοηχ ργουογθία ὀχαυΐβίῖδ. 

ΟΟΝΤΙΝΕΝΤΙΑ ΑΝΙΜΕ. 

30. Ροϑβὶ οοὐπουρί ϑορη(ἷδβ ἰθΔ8 ὨθΠ 688, οἱ ἃ ἀο5ἰἀογἰ,85 τυ ΐθ 

ΔΥΘΓΙΟΓΕ. 

31. 8] ργεϑβίοβ δηίπιδβ ἴυ85 Ὀεπορίδοίἑυπὶ ΘΟΠΟΙΡ ΒΟΘΏ[, 
[λεϊοὶ 6 φαυάϊΐιηι ἰηἰπιϊοοσγι ἰυογαμ. 



ΘΑΡΙΈΕΝΤΙΑ ΒΘΙΒΆΘΗ. ὅκρν. ΧΙΧ. 

8. Μὴ εὐφραίνου ἐπὶ πολλῇ τρυφῇ, μηδὲ προςδεθῇῆς 
συμθολῇ αὐτῆς. 

83, Μὴ γίνου πτωχὸς συμθολοχοπῶν ἐκ δανεισμοῦ, 
καὶ οὐδέν σοί ἐστιν ἐν μαρσυπείῳ" (ἢ 

ΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ ΙΘ΄. 

ι. ᾿Εργάτης μέθυσος οὐ πλουτισθήσεται, ὃ ἐξουθε-- 
νῶν τὰ ὀλίγα χατὰ μικρὸν πεσεῖται. 

9, Οἶνος καὶ γυναῖχες ἀποστήσουσι συνετοὺς, 

8. χαὶ ὁ χολλώμενος πόρναις τολμηρότερος ἔσται. 
Σῆτες καὶ σχώληκες χληρονομήσουσιν αὐτὸν, καὶ ψυχὴ 
τολμηρὰ ἐξαρθήσεται. 

4. Ὁ ταχὺ ἐμπιστεύων χοῦφος χαρδίᾳ, χαὶ ὁ ἅμαρ- 
τάνων εἰς ψυχὴν αὐτοῦ πλημμελήσει. 

6. Ὁ ἐν λήγει: χαρδία χαταγνωσθήσεται, χαὶ 
ὃ μισῶν λαλιὰν ἐλαττονοῦται χαχίᾳ. 

γη. Μηδέποτε δευτερώσης λόγον, καὶ οὐθέν σοι οὐ μὴ 
ἐλαττονωθῇ. 

8. Ἔν φίλῳ χαὶ ἐν ἐχθρῷ μὴ διηγοῦ, καὶ εἰ μή ἐστί 
σοι ἁμαρτία, μὴ ἀποχάλυπτε. 

9. Ἀχήχοε γάρ σου χαὶ ἐφυλάξατό σε, χαὶ ἐν χαιρῷ 
μισήσει σε. 

10. Ἀχήχοας λόγον ; συναποθανέτω σοι" θάρσει, οὐ 
μή σε δήξει. 

11. Ἀπὸ προζώπου λόγου ὠδινήσει μωρὸς, ὡς ἀπὸ 
προςώπου βρέφους ἣ τίχτουσα. 

12. Βέλος πεπηγὸς ἐν μηρῷ σαρχὸς, οὕτως λόγος ἐν 
χοιλίᾳ μωροῦ. 

13. "ἔλεγξον φίλον μήποτε οὐχ ἐποίησε καὶ εἴ τι 
ἐποίησε, μήποτε προςθῇ. " 

ι4. [ἔλεγξον τὸν φίλον μήποτε οὐχ εἶπε, καὶ εἰ εἴ- 
ρήχεν, ἵνα μὴ δευτερωση. 

156. ΓΕλεγξον φίλον" πολλάχις γὰρ γίνεται διαδολὴ, 
16. χαὶ μὴ παντὶ λόγῳ πίστευε. ᾿Εστιν ὀλισθαίνων 

χαὶ οὖχ ἀπὸ ψυχῆς, 
171. χαὶ τίς οὐχ ἡμάρτησεν ἐν τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ; 

ἤΕλεγξον τὸν πλησίον σου πρινὴ ἀπειλῇσαι, 
18. καὶ δὸς τόπον νόμῳ Ὑψίστου. Πᾶσα σοφία φόδος 

Κυρίου, καὶ ἐν πάσῃ σοφίᾳ ποίησις νόμου. 
19. Καὶ οὐχ ἔστι σοφία πονηρίας ἐπιστήμη, χαὶ οὐχ 

ἔστιν ὅπου βουλὴ ἁμαρτωλῶν φρόνησις. 
20. ἼἜστι πονηρία χαὶ αὕτη βδέλυγμα, καὶ ἔστιν 

ν ἐλαττούμενος σοφία. 
ἐφῷ ΔΕ δὰ δ κυ τίς ἐν συνέσει ἔμφοθος, ἢ πε- 
ρισσεύων ἐν φρονήσει χαὶ παραθαίνων νόμον. 

22. ἼἜστι πανουργία ἀχριῤδὴς χαὶ αὔτη ἄδιχος, 
28. χαὶ ἔστι διαστρέφων χάριν τοῦ ἐχφᾶναι χρίμα. 

"Ἔστι πονηρευόμενος συγχεχυφὼς μελανίᾳ,, καὶ τὰ ἐν- 
τὸς αὐτοῦ πλήρης δόλου. 

34. Συγχύφων πρόςωπον χαὶ ἑτεροχωφῶν, ὅπου οὐχ 
ἐπεγνώσθη προφθάσει σε. 

856. Καὶ ἐὰν ὑπὸ ἐλαττώματος ἰσχύος χωλυθῇ ἅμαρ- 
τεῖν, ἐὰν εὕρη χαιρὸν, χαχοποιήσει. 

26. Ἀπὸ δράσεως ἐπιγνωσθήσεται ἀνὴρ, χαὶ ἀπὸ 
ἀπαντήσεως προςώπου ἐπιγνωσθήσεται νοήμων. 

(7) 33. ... ἔσῃ γὰρ ἐπίθονλος τῆς ἰδίας ζωῆς λαλητός. ((.) 

29) 

32. Να ΟὈ]οοἰογὶδ ἰῃ πη} 18 Θρυ δἰ 0η6, Ὠ6486 Δ} ΠσογὶΒ ΘΟη.- 
τη ϊβϑίοηϊ 6.8. ᾿ 

33. ΝΟ ἢδ5 ρϑΌΡΟΓ ἀ6 5Υ|}00}}8 ΘΟΠΊΟ558Δη8 ὁχ (Ὁ ΠΟΓΟ., 
οἵ 81}}}} ΕὈΣ 681 ἴῃ δδίζυϊο : 

ΟΑΡΟΌΤ ΧΙΧ. 

1. Ορογδγίυβ Θυγίοϑδυϑ ποη Ἰοσυρ]οἰδοϊίυγ, χφυὶ Βρογηὶ Ππιο- 
ἀΐςα ραυϊδίϊπι ἀφοίἀ οί. 

2. Μίηυπι οἱ Το Γο5 δροβίαι δ (δοίθηΐ βδρίθηίαϑ, 
3. οἵ φυὶ ᾿υῃσὶϊ 56 πηογοίγί οἰ 8 δυάδοίοῦ ογὶί. Τίπορ οἱ 

γογπ]θ8 ὨΦγϑα ἰδγυμί {ΠΠππ|η},, οἱ δηἰπη δυάαχ ἰοἸ]εἴυγ ἀθ πυ- 
ΙηθῦΟ. 

4 Ου! ογοᾶϊὶ οἰϊο ἰονὶβ8 68ΐ οογὰβ, οἱ χυΐ ρϑοςδῖ ἰῃ δηΐ- 
τηδη 80.8π| ἀο]ηαᾳοῖ. : 

ὁ. Ουἱ φαυάεί οογάθ ἀθηοίδοίίυν, οἱ φυὶ οὐϊί Ἰοφιιδοὶ δία π) 
τηϊπυϊΐυν τη 8}}{|8. 

7. Νιυμηχυδη) ἰίογο8 νογῦυπι, οἱ ἢΐ}}}} (ἰἱ ταϊηποίων. 

. 

8. ἴῃ διηΐοο οἱ ἰηϊπηῖοο Ὡο]] ὨΔΙΤΆΓΘΟ, Οἰἰδη)81 ΠΟ0η δἰΐ {Ὀὶ 
Ροοοδίυτω, Π0]1 ἀδηυάδτγα. 

9. Αὐάϊνὶϊ οηἰπὶ ἰδ οἱ ουδίοαϊ νἱ (6, οἱ ἴῃ ἰδηροτγα οἀϊοὶ (6. 

10. Αὐαϊδιϊ νογθυπιὴ οομηπηογίαίυγ 10] : Πἀ6, φποηίδπη) [6 
0. αἰϊγυπροῖ. 

11. ἔδοίθ γεγδὶ ραγίαποί (Δίυυ8, 5ἰουϊ ἃ ἴδοὶο ἰηίδηι 9 οἃ 

{υθ ρᾶγὶί. 
12. δαρί{ϊδ ἰηῆχδ ἰη [ὈΠΊΟΓΕ ΟΔΓΗΪ8, δἷς γογῦυπι ἰῃ Ὑϑηῖγα 

δβίυ]. 

, 18. ΟΟΥΤΙρο δι ουπι Ὠ6 (οί ποὴ (δοογὶὶ, δυὶ ὶ χυϊὰ ἴδοα- 
τἰϊ, Ὧ6 ἰίογαπι δά ἀδί, 

14. Οοτγτγῖρο διηίουπι 6 ἰοτία ποὺ ἀϊχογίί, οἱ δἱ ἀϊχογίὶ, 
υἱ Ποὴ ἰΐογοί. 

15. Οογηρα διηίουπι : 88006 οηἰπὶ Ηΐ σΔΙ υΠηηΐα, 
16. οἱ ΠΟῚ ΟἿ ΤΟ ΓΌΟ ογθάδ8. Εβὶ χυὶ ἰδ [Ὁ βοὰ θῇ ὃχ 

ΔηΪΠΊΟ, : 
17. οἰ φυΐδ ποη ἀε]ίᾳυϊ ἰῃ ᾿ηρυδ 808" ΟΟΥΓγίρα ργοχίπηυπι 

ἴυυπὶ ὈΓυ Βα.) πὶ ΟΟΠΙΠ πογίβ, : 

18. οἱ ἀδ ἰοσαηι Ἰορὶ ΑΙ 1188] η11. ΟἸηη 8 βαρίοπίΐᾶ {ἰοῦ Ὠο- 
τηϊηΐ, οἱ ἴῃ οπῃηὶ βρη 8 οἴθοίο Ἰορὶ8. 

19. Εἰ ῃο0η 6ϑῖ βαρ θη(8 ἢ6αυ 86 ἀἰβοὶ ἐπα, οἱ ἤθη οδὶ 
αὐϊ οοΟηΒ υπὶ ρΡοοοδίογυμ ργυάϑηςδ. 

20. Εδί ποαυ!ία οἱ ἱρδᾶ ὀχβθογδῆο, οἱ δδί ἰῃβὶ 6 Π8 αὶ 
τη ὯΓ πρὶ ηςίἃ. 

21. ΜΕΙΊοΓ δὶ αυὶΐ πλϊηα  Γ δοηϑι: ἰῃ (ποογο, αυᾶπι αι 

δϑυπάδί δ6η8ι οἱ ἰγδηδργθαϊ ιν Ἰασ πη. 
42. Ἐδὶ δβοϊθυ δ οοτίδ οἱ 'ρβ88 ἰηἰχυδᾶ, 
23. οἱ 65[ ρογυθγίθηϑ σιδίίδηι δ οβἰοπάρηάυπι μἀϊοίαηι. 

Ἐδὶ ποαυΐϊίον ἅβθηβ σαὶ 86 πυ τ δὶ ηἰσγοάϊῃθ, οἱ ἰῃ 8018 ἰῃ - 
ἰογογδυ8 681 ρΙθηυδβ ἀο]ο. 

24. Ἰῃο] η8η8 Δοίδηη οἱ βοπηβυγάυβ, Οἱ ποη [ποτγὶξ ἀρηὶ - 
ἴ0.8 δη(ἰοἱρϑ! ἰ6. 

25. Εἰ 5ἰ δὴ ἱπηῦος "ἰδ νἱγίυπι νοΐ ΡΘΟΟΔΓΟ, δὶ ἰῃγ6- 
ὨρΓΐ ἰοπηρυ8,, πηδιοίδείοϊ. 

26. Εχ Υἱβὰ οορηυδβοοίυγ Υἱγ, οἱ 8} οὐουγδα ἴδοίοί οορῃο- 
Β0Θ(ὉΓ δοηβδίυ8. 

ἀπακκεαν πετκεωψαι 

88. ... ΟΥΣἱδ Θηΐπη ἰηκίἀϊοδῦ5 νΥἱΐδο {8 αἰδο (0.5. 
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41. Στολισμὸς ἀνδρὸς καὶ γέλως ὀδόντων καὶ βή- 
ματα ἀνθρώπου ἀναγγέλλει τὰ περὶ αὐτοῦ. 

48. "Ἔστιν ἔλεγχος ὃς οὐχ ἔστιν ὡραῖος, χαὶ ἔστι 
σιωπῶν καὶ αὐτὸς φρόνιμος. .- 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ΄. 

:. Ὡς χαλὸν ἐλέγξαι ἢ θυμοῦσθαι, χαὶ ὃ ἀνθολο-- 
γούμενος ἀπὸ ἐλαττώσεως χωλυθήσεται. 

4. Ἐπιθυμία εὐνούχου ἀποπαρθενῶσαι νεανίδα, 
8. οὕτως ὃ ποιῶν ἐν βία χρίματα. (7) 
5. Ἔστι σιωπῶν εὑρισχόμενος σοφὸς, χαὶ ἔστι μι- 

σητὸς ἀπὸ πολλῆς λαλιᾶς. 
6. Ἔστι σιωπῶν, οὐ γὰρ ἔχει ἀπόχρισιν, χαὶ ἔστι 

σιωπῶν εἰδὼς χαιρόν. 
Υ̓͂ Ἁ ’ μ τ 

η. Ἄνθρωπος σοφὸς σιγήσει ἕως χαιροῦ, ὁ δὲ λαπι- 
στὴς καὶ ἀφρων ὑπερῥήσεται καιρόν. 

8. Ὃ πλεονάζων ὍΝ βδελυχθήσεται, χαὶ ὃ ἐνεξου- 
σιαζόμενος μισηθήσεται. 

9. Ἔστιν εὐοδία ἐν χαχοῖς ἀνδρὶ, καὶ ἔστιν εὕρεμα 
εἷς ἐλάττωσιν. ; 

10. Ἔστι δόσις ἢ οὐ λυσιτελήσει σοι, χαὶ ἔστι δόσις 
ἧς τὸ ἀνταπόδομα διπλοῦν. ! 

τι. Ἔστιν ἐλάττωσις ἕνεχεν δόξης, χαὶ ἔστιν ὃς 
ἀπὸ ταπεινώσεως ἦρε χεφαλήν. 

1. ἼἜστιν ἀγοράζων πολλὰ ὀλίγου, καὶ ἀποτιννύων 
αὐτὰ ἑπταπλάσιον. 

18, Ὃ σοφὸς ἐν λόγω ἑαυτὸν προςφιλῇ ποιήσει, χά- 
ρῖτες δὲ μωρῶν ἐχχυθήσονται. 

14. Δόσις ἄφρονος οὐ λυσιτελήσει σοι, οἱ γὰρ ὀφθαλ- 
μοὶ αὐτοῦ ἀνθ᾽ ἑνὸς πολλοί. 

156. Ὀλίγα δώσει καὶ πολλὰ ὀνειδίσει, χαὶ ἀνοίξει τὸ 
στόμα αὐτοῦ ὡς κῆρυξ. 

[6. Σήμερον δανιεῖ χαὶ αὔριον ἀπαιτήσει, μισητὸς 
ἄνθρυγπος ὃ τοιοῦτος. 

1). Μωρὸς ἐρεῖ" Οὐχ ὑπάρχει μοι φίλος, καὶ οὐχ 
ἔστι χάρις τοῖς ἀγαθοῖς μου" 

18. οἵ ἔσθοντες τὸν ἄρτον μου, φαῦλοι γλώσσῃ. 
Ποσάχις καὶ ὅσοι χαταγελάσονται αὐτοῦ; ("") 

40. Ὀλίσθημα ἀπὸ ἐδάφους μᾶλλον ἢ ἀπὸ γλώσσης, 
οὕτως πτῶσις χαχῶν χατὰ σπουδὴν ἥξει. 

41. Ἄνθρωπος ἄχαρις, μῦθος ἄχαιρος, ἐν στόματι 

ἀπαιδεύτων ἐνδελεχισθήσεται. . 
25. Ἀπὸ στόματος μωροῦ ἀποδοχιμασθήσεται παρα- 

βολὴ, οὐ γὰρ μὴ εἴπη αὐτὴν ἐν καιρῷ αὐτῆς. 
43. Ἔστι χωλυόμενος ἁμαρτάνειν ἀπὸ ἐνδείας, καὶ 

ἐν τῇ ἀναπαύσει αὐτοῦ οὐ χατανυγήσεται. : 
4. ΓἜστιν ἀπολλύων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ δι᾿ αἰσχύ- 

γην, χαὶ ἀπὸ ἄφρονος προςώπου ἀπολεῖ αὐτήν. 
45. ἼἜστι γᾶριν αἰσχύνης ἐπαγγελλόμενος φίλῳ, καὶ 

ἐχτήσατο αὐτὸν ἐχθρὸν δωρεάν. 
46. Μῶμος πονηρὸς ἐν ἀνθρώπῳ ψεῦδος, ἐν στόματι 

ἀπαιδεύτων ἐνδελεχισθήσεται. 
271. Αἱρετὸν χλέπτης ἢ ὁ ἐνδελεχίζων ψεύδει, ἀμ- 

φότεροι δὲ ἀπώλειαν χληρονομήσουσι. 

(7 4. Ὡς καλὸν ἐλεγχθέντα φανερῶσαι μετάνοιαν’ οὕτως 
γὰρ φεύξ᾽ ἑκούσιον ἁμάρτημα. ((οηιρἰ.) 

(52) 19. Οὔτε γὰρ τὸ ἔχειν ἐν ὀρθῇ αἰσθήσει εἴληφεν, καὶ τὸ 
μὴ ἔχειν ὁμοίως ἀδιάφορον αὐτῷ. ((οπιρί.) 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. Κεφ. Κ΄. 
47. Αἰιοῖαβ υἱγὶ οἱ γίϑα8 ἀδηξἊαπη οἱ ἰηργοθββ Ὠοηλίηϊδ 

Θηυπίϊδι ἀ6 1||0. 
48. Εδὶ ΟΟΥΓΟΡΙΪΟ 4Π20 ὨΟῺ 6δῖ ἀθόογϑ, οἱ δϑὶ ἰδοθῃδ αἱ 

'ρ586 ργυάθηϑ8. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧ. 

1. Οὐυδίη ΡΒοηυπὴ 68 ἄγζιοσα 4υ8πιὶ ἰγᾶϑοὶ, οἱ 4] Υἱοὶ 5ϑδὲη) 

σοηῃβίοίι ργο ΒΟΥ ἃ αἰμηἰ πα ΠἸ 06. 
2. Οοπουρίβοοη εἰ δρδαοηΐβ ἀονυιγρίπδγο ἡ που 81), 

3. 58ἰς αυΐ (Δεἰξ ροσ νυἱπ }υυἀϊαΐᾶ. 
5. Ἐδι ἰδόθὴβ χυΐ ἱπυθηίΐίυγ ϑδρίθηβ, οἱ οδῖ οἀϊθι]} 8 ὃχ 

τυ} Ἰοχφυδείδία. 
6. Εϑῖ ᾿δοϑῆβ, Ὠθη οηΐπὶ Ὠδ᾽θὶ γοϑροηδυμι, οἱ 6ϑἱ ἰδ 88 

8068 (ΘΠΊρυ8. 
7. οσπιο 8δρίθῃβ ἰδοθδὶξ Ὡϑζυ δὰ ἰθιηρυβ, Ἰδϑοῖν 8 δ- 

ἴοπι οἱ ᾿ππριυἀθῃ8 ἰγδηϑαγοάϊοίαγ ἰδηρυϑ8. 
8. Ουἱ ἀθυηάδὶ βογηιοῃα ἰῃ δοομηϊπαίίοης οτἰῖ, οἱ φυὶ Ρο- 

ἰοϑίαίοπῃ δἰ δὲ ϑυτη οἀϊοίυτ. 
9. Εϑι ῥγοοθϑϑίο ἰῃ π18}}18 Υἱγο, οἱ δϑὶ ἱπυβῃίο ἰῃ ἀοῖτὶ- 

πιοηΐυΠι. 

10. Εδὶ ἀδίυπι χυοᾶ ποη ογὶξ {116 (ἰυἱ, εἰ 681 ἀδίιπ ου- 
05 γείγθυιο ἀυρῖοχ. | 

11. Ἐβῖ πηϊπογδῖίο ρσγορίος φἰογίδηι, οἱ οδὲ 4] ἃ ἢ π|}}}- 

ἰδῖο ἰΙονανὶὶ οδραΐ. 

2. Ἐϑὶ αὶ οἴχηδὶ τυ 8 τηοάϊοο ῥγοίίο, οἱ γϑϑι 6 8 68 
ἴῃ βορίυρ!υηι. : 

13. ϑδρίθηβ ἰῃ ψϑγθ8 βοίρϑυπη δΔΙΏΔΌ ὁπ [Δοἰεΐ, “κγδι 129 
δυίΐδῃι ἰδἰυοτυμ εἴα μἀθηΐυΓ. 

14. Ῥαῖυϑ ἱπϑὶρίοπί 5 ἤοη οὐἷξ υ111158 Ε0], οὐ! δηΐπλ {115 

ΓΟ ὑπο π0}1|. 
15. Εχίξυδ ἀξ οἱ τρυἹδ ἱπιργορογαθὶϊ, οἱ δροσίοὶ οὗ 

81ι1Π} ἰδιηχυδη) ὈΓΟΟ. 
16. Ηοάϊο ἑωπογαθίϊατ οἱ ογδ8 γοροίοϊ, 6δί οὐἱἢ}}} 6 ΠΟΙΟ 

᾿} 5 ποα!. 

17. Ἑδίυυϑ ἀϊοεί : Νου 68 τα ἱ δηιίσυδ, οἱ ΠΟ 6ϑ8ὶ σγδῖϊδ 

ὈΟὨΪ8 ΓΕ ἷ8 : 

18. φυὶ οάυπὶ ρᾶποῖν πιϑυπὶ, δυηΐ τηΔ]} ᾿ἰηρσιδ. Ουοίϊεϑ 
οἱ ᾳυδηίὶ ἱγτἀουηὶ ουπὶ ἢ 

20. [,μρβὺδ ἃ ρανἰπιθηῖο πιδρὶ8 φυδη ἃ ᾿ἰηξυδ, δἰ 0851}5 
ΤΩ Δ ογιπ) [6 8{ἰπαηίογ υὙϑηϊοί. 

21. Ἠοπιο βἰπα στγδίϊα, δθυϊα ἰηἰοπι ροϑγα, ἰῷ ογὰ ἰηάϊ- 
βωρ!ηδίογιπι δϑϑἰ ἃ ογίζ. 

22. Ἐχ οἵα ἰδίυϊ γοργοθδθίϊαγ μᾶγαροϊα,, πο οπὶπὶ ἀϊοδὶ 

ἡ || πὶ ἰῃ ᾿ἰΘ νοι 6}18. 
43. Ἐδὶ φυὶ νοϊδίαγ ροοῦᾶγα ργῶ ἱπορίᾶ, δἱ ἰῇ γθχυΐο δ 

ΠΟ. 5β[ἰ0] Δ ϊυγ. 

44. Ἐπί 4υἱ ρογάϊϊ δηϊπηπὶ δυιδη) ᾿γΓίρ ΘΟὨΓδίοης, αἱ δῸ 
ἰπργυάθηί! ρογϑοῦᾶ ρμογάσί θ8Π). 

45. Ἐδὶ αυἱ ργῶ οοῃίμδίοπο ργοχα{} που, οἱ Ἰυογαῖυϑ 

68: δου πὶ ἰπἰ πΐσιιπ) αΓα(18. 
46. Ορρτοθτίαπι που 8πι ἰπ Ποιλΐπ6 πο πἀδοίιπι, ἰ8 ΟΓΘ 

ἰηαἸβοἰρ!ἰπδίογυπι ἀβϑί 6 οσΐ!. 
47. Ῥοίίοῦ [Ἂν φυδηὶ ἃϑϑἰἀαυβ ἰῃ πιοηάδοϊο, ρογάϊ οῆθοι 

δυΐδηχ Δ. 00 ̓ ιϑογο ἰδυηΐ. 

4. Οὐδ ρυ]οὨγυπι εβὶ σογεορίατα τηδηϊεβίαγο ρου οἰ δη[δηι' 
βἷς ϑηΐηι οἵα ίοδβ νοϊυπίδγίυσω ρϑοσδίι. 

19. Νοφαδ δηἰπὶ φυοά μαρθεηάυτι ογᾶΐ γϑοῖο βθηδὰ ἐμ [6] εχὶΐ, 
οἱ φαοὰ ἢοῃ Ὠδυθηάϊπι 5ἰπ δος ἰμὰ! οΓΘΏΣ εἰ. 



ΦΑΡΙΕΝΤΙΑ Β5ΘΙΒΑΟΘΗ. ἀκν. ΧΧΙ. 

35. ἾΠηθος ἀνθρώπου ψευδοῦς ἀτιμία, καὶ ἡ αἰσχύνη 
αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ ἐνδελεχῶς. 

ΔΟΓῸΟΙ ΠΑΡΑΒΟΛΩ͂Ν. 

49. Ὁ σοφὸς ἐν λόγοις προάξει ἑαυτὸν, χαὶ ἄνθρωπος 
φρόνιμος ἀρέσει μεγιστᾶσιν. 

80. Ὁ ἐργαζόμενος γὴν ἀνυψώσει θημωνίαν αὐτοῦ, 
καὶ ὁ ἀρέσκων μεγιστᾶσιν ἐξιλάσεται ἀδιχίαν. 

81. Ξένια χαὶ δῶρα ἀποτυφλοῖ ὀφθαλμοὺς σοφῶν, 
χαὶ ὡς φιμὸς ἐν στόματι ἀποτρέπει ἐλεγμούς. 

82. Σοφία χεχρυμμένη καὶ θησαυρὸς ἀφανὴς, τίς 
ὠφέλεια ἐν ἀμφοτέροις; 

88. Κρείσσων ἀνθρωπὸς ἀποχρύπτων τὴν μωρίαν 
αὐτοῦ ἢ ἄνθρωπος ἀποχρύπτων τὴν σοφίαν αὐτοῦ. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΚΑ΄. 

ι. Τέχνον, ἥμαρτες; Μὴ προςθῇς μηκέτι, καὶ περὶ 
τῶν προτέρων σου δεήθητι. 

ἃ. Ὡς ἀπὸ προςώπου ὄφεως, φεῦγε ἀπὸ ἁμαρτίας᾽ 
ἐὰν γὰρ προςέλθης, δήξεταί σε. 

8. Ὀδόντες λέοντος οἷ ὀδόντες αὐτῆς, ἀναιροῦντες 
ψυχὰς ἀνθρώπων. 

4. Ὡς ὑρμφξα δίστομος πᾶσα ἀνομία, τῇ πληγῇ 
αὐτῆς οὐχ ἔστιν ἴασις. 

5. Καταπληγμὸς καὶ ὕδρις ἐρημώσουσι πλοῦτον, οὖ- 
τως οἶχος ὑπερηφάνου ἐρημωθήσεται. 

8. Δέησις πτωχοῦ ἐχ στόματος ἕως ὠτίων αὐτοῦ, 
χαὶ τὸ χρίμα αὐτόῦ κατὰ σπουδὴν ἔρχεται. 

η. Μισῶν ἐλεγυὸν, ἐν ἴχνει ἁμαρτωλοῦ, καὶ ὁ φο- 
δούμενος Κύριον ἐπιστρέψει ἐν Ἔρρια 

8. Γνωστὸς μαχρόθεν ὃ δυνατὸς ἐν γλώσσῃ, ὃ δὲ 

νοήμων οἶδεν ἐν τῷ ὀλισθαίνειν αὐτόν. 
9. Ὃ οἰχοδομῶν τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐν χρήμασιν ἀλλο- 

τρίοις, ὡς ὃ συνάγων αὐτοῦ τοὺς λίθους εἰς χειμῶνα. 

ι0. Στυππεῖον συνηγμένον συναγωγὴ ἀνόμων, καὶ 
ἣ συντέλεια αὐτῶν φλὸξ πυρός. 

τι. Ὁδὸς ἁμαρτωλῶν ὡμαλισμένη ἐκ λίθων, χαὶ 
ἐπ’ ἐσχάτῳ αὐτῆς βόθρος ἄδου. 

ιἃ. Ὃ φυλάσσων νόμον χαταχρατεῖ τοῦ ἐννοήματος 
αὐτοῦ, 

18. χαὶ συντέλεια τοῦ φόδου Κυρίου σοφία. 
14. Οὐ παιδευθήσεται ὃς οὐχ ἔστι πανοῦργος" 

15. ἔστι πανουργία πληθύνουσα πικρίαν. 
106. Γνῶσις σοφοῦ ὡς χαταχλυσμὸς πληθυνθήσεται, 

χαὶ ἣ βουλὴ αὐτοῦ ὡς πηγὴ ζωῆς. 
17. ΓἝγκατα μωροῦ ὡς ἀγγεῖον συντετριμμένον, καὶ 

πᾶσαν γνῶσιν οὐ χρατήσει. , 
18. Λόγον σοφὸν ἐὰν ἀχούση ἐπιστήμων, αἰνέσει αὖ- 

τὸν, καὶ ἐπ᾽ αὐτὸν προςθήσει" ἤχουσεν ὁ σπαταλῶν χαὶ 

ἀπήρεσεν αὐτῷ, καὶ ἀπέστρεψεν αὐτὸν ὀπίσω τοῦ νώ- 

του αὐτοῦ. 
ι9. Ἐξήγησις μωροῦ ὡς ἐν ὁδῷ φορτίον, ἐπὶ δὲ χεί- 

λους συνετοῦ εὑρεθήσεται χάρις. 
40. Στόμα φρονίμου ζητηθήσεται ἐν ἐχχλησία, καὶ 

τοὺς λόγους αὐτοῦ διανοηθήσεται ἐν χαρδίᾳ. 

“1. Ὥς οἶχος ἠφανισμένος οὕτως μωρῷ σοφία, καὶ 

γνῶσις ἀσυνέτου ἀδιεξέταστοι λόγοι. 
... Πέδαι ἐν ποσὶν ἀνοήτοις παιδεία, καὶ ὡς γεῖρο- 

πέδαι ἐπὶ χειρὸς δεξιᾶς. 
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28. Μοβ ἰιοηιἰηΐβ πιοηἀδοὶδ ἱπποηογαίίο, οἱ οομἤιαϊο οἦ 08 
οὐπὶ ἶρ50 8ἰη6 ἱπίογη 581 0}6. 

5ΕΒΜΟΝΕΝ ΡΑΒΑΒΟΙΑΆΌΜ. 

29. δαρίοῃβ ἰῃ γυογυΐβ ργοάμορί βοίρμϑυμ, οἱ ὨΟΠΊΟ ργΠ 68 
Ὀἰδοθθι πιαρηδίϑ. 

30. Ουἱ ορογδίυν ἴσγγδηλν ἰη4}{Δ 011 δοογνυτῃ βυυπ), αἱ φυὶ 
ρἰδοοί πηᾶριηιδί!5 Θχ οἰδὈἷῖ ᾿μ! χυ δῖ θῃ). 

831. Χοηΐὰ οἱ ἀομῃ ὀχοθσϑηΐ οσυ ]ο08 Βδρίθηΐθηι, οἱ αιδϑ5ὶ 
[γϑρη!Π) ἰῃ ογα δυδγίιηϊ ἱῃογορδίϊ 68. 

32. δδῃίθηϊϊ ἀὐυβοοπϑᾶ οἱ [6118 ΠΟ ΟΟΙΏΡΔΓΕΠδ, 

ᾳυα υ1}}}188 ἴῃ υἱΓΊϑ4ι6 ἢ 
33. ΜΘΙΪΟΓ οδὲ ποπλο αυὶΐ οοἸδὶ ἰηδβὶρ οπ δηλ δυδπι. ΦυΔ1 

Ὠοηῖο αυὶΐ Δυβοοηάϊξ βαρί θη πη δυδῇη. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΙ. 

1. ΕἸ, μεσσαβ! " Νὰ δα] !οὶδδ ἰογυπ, οἱ ἀδ ᾿γί8ΕΠ|8 ἰδ 

ἄδργθοδγο. 
4. Οιιᾶϑὶ ἃ [Δοί6 οοΟἸυδτὶ, ἴασ6 8 ῃοοῦδῖο : ΠδΠ| 58 δοῦθ556- 

τἷβ, πιογάθὶΐ ἴθ. 

8. Ῥοηΐοβ Ἰοοηΐβ ἀσπίοβ {Π|ιι8, ἱπιογποϊθηῖθδ δηϊπιδδ ἢ 0- 

πιΐπυ ιν. 
4. Ουδϑὶ τοτηρ δᾶ ὈΪ8 δουΐδ οπηΐ8 ἰπἰ συ  [88,, μ] 888 6}11.8 

ΠΟῺ Οϑἱ 5δηδίίο. 

5, Ὑεοϊοποη8 οὈ͵αγχαίίο οἱ οοπίυμηο!8 ἀπ δ υηΐ 80}» 
δίδης8π|, 516 ἀοϊαυβ Βυρογἱ δηηυ} 80 [Ὁ Γ. 

ὁ. ὈδρΓΘΟΔΙΪΟ ὈΔυΡΟΓΙ8 ΟΧ ΟΥ̓ 846 δὰ ΔυΓΕΟ5 6708, εἰ 

ἠυάϊοείυπι ο᾽υ5 (δδιἰηδῖο δάυθηϊῖ. 

ἡ. Ουἱ οἀϊί οοτγορίοποη, ἰη Ὑϑϑισίο ρϑοοδίογί8, οἱ αυὶ 

{ἱμπηοὶ Βομλίηυπ) οοπνογίοϊυγ ἰμ οοΓάθ. 
8. Νοίιι8 ἃ ἰοπρα Ροίθῃβ ἴῃ Πησυδ, 86 η5δἴα 8 δ 16Π| ΠΟΥῚΐ 

οὐπὴ 1Π|6 ἰΔ ἴυΓ. 
9. Ουἱ δάϊποαϊ ἀοιηυπι ἰῃ ροσυμ 5. Δ]16η]8, αυδδὶ 4ιὶ 

οΟἸ ἰρὶϊ Ἰδρί68 8508 ἰῃ [ΘΠ ΘΏ). 

10. ϑῖίυρρα οοἸϊοοΐδ δγπδροσᾶ ροοοδηϊ πὶ, οἴ ΘΟΠΒ0ΠΙΠᾶ- 

[ο ᾿Ποταπι Π8Π}π|8ἃ ἱφηΐϑ. 
1. Ὑἱα ρμοοσδηίίυπι οἰ δηδία ἰΔρ  ἀΐδυι.5. οἱ ἰη βη6 {ΠΠξ8 

(ονοᾶ ἰηίογηὶ. 
12. Ουἱ ουϑίοάϊ( Ἰεσοτα σομ πο 5οη 80) 50Π|, 

13. οἵ οοῃϑυμητηδίίο εἰπιογί8 Ποηίηὶ βδρίοηίδ. 
14. Νοη ογυάϊοΐυγ 4] Π0η οϑἱ δϑίι 08 : 
(5. οϑ8ἱ δβδίυξϊδ πὴ} 1 ρ]]οδΠ 5 δηλδγ ἀἑΠοτ. 
(6. δοἰοπίία βδρίθηι18 ἰδιηυᾶπι ἱπυηάδίο ἀρυπάλθϊ!, οἱ 

ΘοὨ δἰ ἴυπι {118 δἰουΐ (018 ΥἹίδΕ. 
17. Ἰηϊογίοτα ἰδϊυΐ φυδϑὶ γ88 φοηίγδοϊαπ), οἱ ΟΠΠΏΘΙῺ 80 η- 

(ἰδπι ἤθη 1Θ ΠΟ}. 

18. ΜεΓθυπι δδρίθη8 δὶ δυιάϊοτι[ ϑοι8, ἰἸδιιάδὈΠ {ΠΠπὰ, οἱ 

δὰ 86 δἀ᾽ϊείεί : δι άϊνὶϊ Ιαχυγίοδυϑ οἱ ἀϊδρίϊευϊί 1}, οἱ ὕγο- 

ἠθοἱτ ᾿Πυὰ ρΡοδὶ ἀογϑιπὶ βυυπι. 

19. Ναγγδαῖίο ἰαϊυΐ χυδϑὶ βδαγοίῃδ ἰῃ νἱᾶ, ἰῃ ἰδΐο δυΐθῃ 

β6η88.1 ἱηγοηϊοῖυγ ταὶ ϊᾶ. 

20. Ο58. φτγυάεδηιϊθ φυθγεῖίαγ ἰῃ Θοοἰεβίᾶ, οἱ ταῦθ {15 

σορ 411 ἰῃ οοτάθ. 

41. Ταιηχυδπὶ ἀοπιυδ δχιδγπδῖδ δὶς ἰδίυο βαρίδηίδ, οἱ 

βοϊθηξία ἰῃβθηβδῖὶ πο νοϑι φἈ Ὀ} 8 νου θᾶ. 

22. Ουπιρθὰοδ ἐπ ροάΐθι5 δἰυνεία ἀοοίτίδ, οἱ χιδδὶ Υἱῃ- 

δ ρῃ]α πηδηυυ πὶ ΒΌΡΟΥ πηϑηυπὶ ἀδχίγαιη. 
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32. Μωρὸς ἐν γέλωτι ἄνυψοϊ φωνὴν αὐτοῦ, ἀνὴρ δὲ 
πανοῦργος μόλις ἡσυχῇ μειδιάσει. 

24. Ὥς χόσμος χρυσοῦ φρονίμῳ παιδεία, καὶ ὡς 
χλιδὼν ἐπὶ βραχίονι δεξιῷ. 

6. Ποῦς μωροῦ ταχὺς εἷς οἰκίαν, ἄνθρωπος δὲ πο- 
λύπειρος αἰσχυνθήσεται ἀπὸ προςώπου. 

6. Ἄφρων ἀπὸ θύρας παραχύπτει εἰς οἰχίαν, ἀνὴρ 
δὲ πεπαιδευμένος ἔξω στήσεται. 

21. ᾿Ἀπαιδευσία ἀνθρώπου ἀχροᾶσθαι παρὰ θύραν, ὃ 
δὲ φρόνιμος βαρυνθήσεται ἀτιμία. 

48. Χείλη ἄλλος: ίων ἐν τούτοις βαρυνθήσεται, λόγοι 
δὲ φρονίμων ἐν ζυγῷ σταθήσονται. 

29. Ἔν στόματι μωρῶν ἧ χαρδία αὐτῶν, καρδία δὲ 
σοφῶν στόμα αὐτῶν. 

80. Ἔν τῷ χαταρᾶσθαι ἀσεδῇ τὸν σατανᾶν, αὐτὸς 
χαταρᾶται τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν. 

81. Μολύνει τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ὁ ψιθυρίζων, χαὶ ἐν 
παροικήσει μισηθήσεται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ'. 

1. Δίθῳ ἡρδαλωμένῳ συνεόλήθη ὀχνηρὸς, καὶ πᾶς 
ἐχσυριεῖ ἐπὶ τῇ ἀτιμίᾳ αὐτοῦ. : 

. Βολθίτῳ χοπρίων συνεόλήθη ὀχνηρὸς, πᾶς ὃ ἀναι- 
ρούμενος αὖτον ἐχτινάξει χεῖρα. 

8. Αἰσχύνη πατρὸς ἐν γεννήσει ἀπαιδεύτου, θυγά- 
τὴρ δὲ ἐπ᾽ ἐλαττώσει γίνεται. 

4. Θυγάτηρ φρονίμη χληρονομήσει ἄνδρα αὐτῆς, καὶ 
ἡ καταισχύνουσα, εἰς λύπην γεννήσαντος. 

6. Πατέρα χαὶ ἄνδρα χαταισχύνει ἣ θρασεῖα, χαὶ 
ὑπὸ ἀμφοτέρων ἀτιμασθήσεται. 

6. ἡ πε ἐν πένθει ἄχαιρος διήγησις, μάστιγες 
χαὶ παιδεία ἐν παντὶ καιρῷ σοφίας. 

7. Συγχολλῶν ὄστραχον ὁ διδάσχων μωρὸν, 
8. ἐξεγείρων καθεύδοντα ἐκ βαθέως ὕπνου. 
9. Διηγούμενος νυστάζοντι ὃ διηγούμενος μωρῷ, καὶ 

ἐπὶ συντελεία ἐρεῖ" Τί ἐστιν; 
10. Ἐπὶ νεχρῷ χλαῦσον, ἐξέλιπε γὰρ φῶς, καὶ ἐπὶ 

μωρῷ χλαῦσον, ἐξέλιπε γὰρ σύνεσις. 
1. Ἤδιον χλαῦσον ἐπὶ νεχρῷ, ὅτι ἀνεπαύσατο, 
1. τοῦ δὲ μωροῦ ὑπὲρ θάνατον ἣ ζωὴ πονηρά. 
13. Πένθος νεχροῦ ἑπτὰ ἡμέραι, μωροῦ δὲ χαὶ ἀσε- 

βοῦς πᾶσαι αἱ ἡμέραι τῆς ζωῆς αὐτοῦ. 
ι4. Μετὰ ἄφρονος μὴ πληθύνης λόγον, καὶ πρὸς ἀσύ- 

γετὸν μὴ πορεύου. 
16. Φύλαξαι ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἵνα μὴ χόπον ἔχης, χαὶ οὐ 

μὴ μολυνθῇς ἐν τῷ ἐντιναγμῷ αὐτοῦ. 
Ι6. ΓἜἔχχλινον ἀπ᾽ αὐτοῦ χαὶ εὑρήσεις ἀνάπαυσιν, 

χαὶ οὐ μὴ ἀχηδιάσης ἐν τῇ ἀπονοία αὐτοῦ. 
17. Ὑπὲ μόλυδδον τί βαρυνθήσεται, χαὶ τί αὐτῷ 

ὄνομα, ἀλλ᾽ ἣ μωρός; 
18. Ἄμμον Βεὶ ἅλα χαὶ βῶλον σιδήρου εὔχοπον 

ὑπενεγκεῖν ἢ ἄνθρωπον ἀσύνετον. 
19. Ἱμάντωσις ξυλίνη ἐνδεδεμένη εἰς οἰχοδομὴν ἐν 

συσσεισμῷ οὐ διαλυθήσεται, οὕτως καρδία ἐστηριγμένη 
ἐπὶ διανοήματος βουλῆς, 

20. ἐν χαιρῷ οὐ δειλιάσει. Καρδία ἡδρασμένη ἐπὶ 
διανοίας συνέσεως, ὡς χόσμος ψαμμωτὸς τοίχου ξυ-- 
στοῦ. 

μον οὐ μὴ ὑπομείνωσιν, 
21. Χάραχες ἐπὶ μετεώρου χείμενοι κατέναντι ἀνέ- 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. Κεφ. ΚΒ'. 

13. Ἑδῖυι8 ἰη γίϑιι θυ δ! ἰδ γοΌθὴ Βυ8Π), Υἱν δ} δδρ ΘΠ 5 
Υἱχ ἰδοίίθ βυι νι! ἀΘὈ Ϊ. 

24, δίου!ϊ ογηδηιθηίυη) δυγουπὶ ργυἀδηςὶ ἀοςίτίηδ, εἰ 
σφυδδὶ Ὀγδο 1816 ἴῃ Ὀγδο ΐο ἀσχίγο. 

25. Ῥ65 (δίυἱ γϑῖοχ ἰῃ ἀοπιυπι, μοτηο δυίΐίαηι ρογί [8 οοἢ- 
ζυπάοίϊυν ἃ ροΓβΟηδ. 

26. δίυϊῖι.5 ἃ ᾿δῆυᾶ γοϑρίοἱΐ ἰῃ ἀοπηαηι, Υἱγ δυΐδιῃ ογυὰϊ- 
ἴυ5 ἰογὶδ βίδἱί. 

27. δ} {1 ΠΟΙ 5 δυο Αγ ΡῸΓ οβίϊυπη, ργυάδη δυ- 
(θη) ργδυδηϊ(υγ ὁοης})6}18. 

28. 1,80 1ὰ δίδπογαηχ ἰὼ 18 σταυδρυηίυγ, νογῦδ δυΐθαι 
Ργυὰρηίυηι βίδίογα ροηογαθυηίυγ. : 

29. [πὶ ΟΥδ δι πγὉ ἢ} ΟΟΓ ἱΠΟΓΠΣ, ΟΟΥ δυΐδπη βδρίοπία ἢ ο8 
ΘΟΓΊΠ,. 

30. θυ πιδιθαϊοῖἱ ἱπρὶυ8 ἀἰδρο! τ, πιὰ] αϊεὶ( ἰρ86 δηϊ- 
ΔΙ 8118}. 

31. ΒιιϑυπῸ ΟΟἰμαυΐηαί δηϊπηδπὶ βυδηι, οἱ ἰῃ οοἰμαθὲϊδ- 
τἴοπα οἀϊοίυγ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΠ. 

1. 1ιαρίἀϊ οοηθρυγοδίο οοπιραγδία8 δβί ρίζοῦ, οἱ ομηΐθ 
ΟΣ θ᾽] οϊΐ ἰῃ ἱμπομηίηΐδηη 1118. 

2. δίογοογί θουῃι ἀθ βίθγαυ "η 8 οομηραγδίυβ δὲ μίροσ, 
οἴπηἰβ αυΐϊ 10}}Π| {ΠΠππὰ ὀχουςοἱ πηαηθπι. 

3. Οοπἰυ51]0 ραϊγὶ8 ἀς ἢ] ἰηά δε ρ᾽ παῖο, ἢ] δυΐοπι ἴῃ 
πηἰπογδίίοποπὶ ἢϊ. 

4, ΕΠ ἃ ργυάδηβϑ γα 8011 ὙἹΓΟΣ δυθπι, οἱ χυδδ οϑἱ- 
[υπάϊϊ, ἰπ ἰγ 8. 1118π| σοηϊοΓίβ. 

ὅ. Ῥαδίγϑῃ οἱ νἱγυπὶ σοηζιῃάϊΐ δυάδχ, οἱ Δ0 υἱγίϑχυσ ἱηῃο- 
ΒΟΓΔΌϊ υΓ. 

6. Μυπίοδ ἱπ Ἰυσία ἱπιρογτίαπ πϑιτδίϊο, ἤδρο!]α οἱ ἀο- 
οἰγίμδ ἰῃ οὶ ἰΘΊΡΟΓΟ βδρ θη 5. 

7. Ουἱ ἀοοοῖ ἰδίυϊπι Θοηρὶ εἰ ηδΐ (658), 

8. οχοϊίδὶ ἀογπηοηΐσηι ἀθ σΓΑΥΪ ΒΟΠΊΏΟ. 

9. Ἑπαιταΐ ἀουτη  δη1) χυΐ οηδιταῖὶ βίυ 0, οἱ ἰῃ ἤηθ ἀΐ- 
οοἱ : Ουϊὰ 651Ὁ ; 

10. δυροῦ τηογίυυμ θ]ογᾶ, ἀοίδοι! οηΐπ ἰυχ, δἰ βυροῦ 
(δίυσπ ρῥίογᾶ, ἀοίδοϊ! ΘΠ ΠῚ 56 8118. 

11. Τυσυῃάϊυ5 ΡΙΟΓᾶ δυρογ τηογίσυπ, αυοηίΐδηη γοχυίουϊ, 

12. (δία! δυΐοπ) βιρογ τηογίθπι υἱἱἃ ὩΘ 4055: Πη8. 
13. 1ιυοΐὰδ. πιογίιυϊ δορίθηι ἀΐδ68, ἰδίυΐ δυΐδπι αἱ ἱπιρὶϊ 

ΟΙΏΠ68 αἶδ65 Υἱΐδο 1110. 

14. Οὐυπὶ δίυ το πο. Πρ }1068 βογηοηθπι, οἱ δὰ ᾿πβ6ηδ8- 
ἴυ 1) ΠΟ 688. 

15. ϑ0γυᾷ ἰ6 80 {Π10, υἱ ΠΟῚ πηο]ο παι ΠΡ 685, αἱ Ὡσῇ 
οοἰηχυϊπογὶα ἰη οοηοσυβδίοης {{Π| 08. 

16. Ὠοεοία 4}} ἐΠ|ο οἱ ἱῃυθηΐθα γοαυΐϊθπὶ, οἱ ποὴ δορά ΐδ- 
θογίϑ ἰῃ δι  {ἰ|α 1108. 

17. ϑυρογ ρυπρυπ) αυἱὰ σταναθίίαγ, οἱ φυοὰ ἢ} ἃΙυὰ πο- 
Π6η, 4υδηὶ ἰδίυιι᾽ 

8. Αγοῃδπὶ οἱ ϑ8|6Π} οἱ πη8588Π| ἴδγγὶ [20] 18 65ὲ ἴδγα 
Χ0.8π} Ἰιοτίποη) ἱπηργυἀοηΐθηι. 

19. 1ογδιηοηζιη) ᾿ἰσπθιπη ΘΟ Πἰραίιπη ἴῃ Φαϊποία ἢ) ποῖ 

ἀἰβϑοϊσοίυγ ἰῇ οοπουββίοηδ, δὶς οογ σοηίγηδίυΓ ἰῃ οορὶίδ- 

(ἰοπα οΟη 5111), ᾿ 
40. ἦι τοιηροῦγο πο πιοίποὶ. οὐ ἢγηηδίυπι ἰῃ οορὶ δι 00}6 

ἰηι6]]οου8,, βίου! οΓμα 8 ΔΓΘΠΟΒΌΒ ρᾶτ ἐδ Ππ)ρ αἱ. 

4{. ῬΔ]Ϊ ἰῃ ΘΧΟΘ 50 ροδὲεὶ οοηίγᾶ (δοΐθι ὙΘη 1 ΠΟῚ ροιτηᾶ- 
ποθιηΐ, 



ΑΡΙΕΝΤΙΑ 5ΙΒΑΘΗ. ὅλρ. ΧΧΙΠΙ. 

5. οὕτως χαρδίχ δειλὴ ἐπὶ διανοήματος μωροῦ 
κατέναντι παντὸς φόθου οὐ μὴ ὑπομείνῃ. 

84. Ὃ νύσσων ὀφθαλμὸν χατάξει δάχρυα, χαὶ ὃ 
νύσσων χαρδίαν ἐχφαίνει αἴσθησιν. 

“5. Βάλλων λίθον ἐπὶ πετεινὰ, ἀποσοθεῖ αὐτὰ, χαὶ 
ὃ ὀνειδίζων φίλον διαλύσει φιλίαν. 

36. ᾿Επὶ φίλον ἐὰν σπάσῃς ῥομφαίαν, μὴ ἀπελπί- 
σης, ἔστι γὰρ ἐπάνοδος. 

47. ᾿πὶ φίλον ἐὰν ἀνοίξης στόμα, μὴ εὐλαδηθῆς, 
ἔστι γὰρ διαλλαγή. Πλὴν ὀνειδισμοῦ χαὶ ὑπερηφανίας 
χαὶ μυστηρίου ἀποχαλύψεως χαὶ πληγῆς δολίας, ἐν 
τούτοις ἀποφεύξεται πᾶς φίλος. 

28. Πίστιν χτῆσαι ἐν πτωχείᾳ μετὰ τοῦ πλησίον, 
ἵνα ἐν τοῖς ἀγαθοῖς αὐτοῦ ὁμοῦ πλησθῇς. 

29. Ἔν χαιρῷ θλίψεως διάμενε αὐτῷ, ἵνα ἐν τῇ 
χληρονομίᾳ αὐτοῦ συγχληρονομήσης. 

80. Πρὸ πυρὸς ἀτμὶς χαμίνου χαὶ χαπνὸς, οὕτως 
πρὸ αἵμάτων λοιδορίαι. 

81. Φύλον σχεπάσαι οὐχ αἰσχυνθήσομαι, χαὶ ἀπὸ 
προζώπου αὐτοῦ οὐ μὴ χρυθῶ, χαὶ εἰ χαχά μοι συμόῇ 
δι᾿ αὐτὸν, 

35. πᾶς ὃ ἀχούων φυλάξεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 
83. Τίς δώσει μοι ἐπὶ στόμα μου φυλαχὴν, χαὶ 

ἐπὶ τῶν χειλέων μου σφραγίδα πανοῦργον, ἵνα μὴ 
πέσω ἀπ᾽ αὐτῆς, καὶ ἣ γλῶσσά μου ἀπολέσῃ με; 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΓΙ΄. 

Ι. Κύριε πάτερ χαὶ δέσποτα ζωῆς μου, μὴ ἐγχα- 
ταλίπης με ἐν βουλῇ αὐτῶν, μὴ ἀφῇς με πεσεῖν ἐν 
αὐτοῖς. ! 

α. Τίς ἐπιστήσει ἐπὶ τοῦ. διανοήματός μου μάστι- 
γας, χαὶ ἐπὶ τῆς χαρδίας μου παιδείαν σοφίας; ἵνα 
ἐπὶ τοῖς ἀγνοήμασί μου μὴ φείσωνται, χαὶ οὐ μὴ 
παρῇ τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν, 

8. ὅπως μὴ πληθύνωσιν αἱ ἀγνοιαί μου, καὶ αἱ 
ἁμαρτίαι μου πλεονάσωσι, καὶ πεσοῦμαι ἕναντι τῶν 
ὑπεναντίων, χαὶ ἐπιχαρεῖταί μοι ὃ ἐχθρός μου. 

4. Κύριε πάτερ καὶ Θεὲ ζωῆς μου, 
ὅ. μετεωρισμὸν ὀφθαλμῶν μὴ δῷς μοι, χαὶ ἐπιθυ- 

ιαίαν ἀπόστρεψον ἀπ᾽ ἐμοῦ. 
6. Κοιλίας ὄρεξις καὶ συνουσιασμὸς μὴ χαταλαδέ- 

τωσαν με, καὶ ψυχῇ ἀναιδεῖ μὴ παραδῷς με. 

ΠΑΙΔΕΙ͂Α ΣΤΟΜΑῚῸΌΣ. 

7. Παιδείαν στόματος ἀχούσατε, τέχνα, χαὶ ὃ φυ- 
λάσσων οὐ μὴ ἁλῷ ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ. 

8. Καταλειφθήσεται ἁμαρτωλὸς, χαὶ λοίδορος καὶ 
ὑπερήφανος σχανδαλισθήσονται ἐν αὐτοῖς. 

9. Ὅρχῳ μὴ ἐθίσης τὸ στόμα σου, 
10. χαὶ ὀνομασία τοῦ ἁγίου μὴ συνεθισθῇς. ' 
"1. Ὥςπερ γὰρ οἰκέτης ἐξεταζόμενος ἐνδελεχῶς ἀπὸ 

μώλωπος οὐχ ἐλαττωθήσεται, οὕτως χαὶ ὃ ὀμνύων χαὶ 
ὀνομάζων διαπαντὸς ἀπὸ ἁμαρτίας οὐ μὴ καθαρισθῇ. 

ι8. Ἀνὴρ πολύορχος πλησθήσεται ἀνομίας, χαὶ οὐχ 
ἀποστήσεται ἀπὸ τοῦ οἴχου αὐτοῦ μαστιξ. ᾿ 

13. Ἐὰν πλημμελήση, ἁμαρτία αὐτοῦ ἐπ᾽ αὐτῷ, 
κἂν ὑπερίδη, ἥμαρτε δισσῶς. 
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22. 56 ΟΟΥ {ἰπηΐάυπι ἰῃ οορ ἰδ 006 δίυ} ἰ οομῖγα ΟἸπθηλ 
{ἱπιογοῖη ἤθη Γαοδί βίβὶ. 

24. Ῥαπρεηδ οουΐαπὶ ἀράμοεῖ ἸΔογγταδ8, οἱ χυΐ ρυπρὶϊ ΟΟΥ 
Ργοίογι δοηβυμ. 

25. ΜΙ[16Π8 Ἰδρίάοπι ἰπ γο]Α 8, δ υΐρὶἑ 118, δ᾽ φαΐ εοῃ- 
ΥἱαΐυΓ δηγίοο ἀἰϑδοῖϊγεί δηγιοἰἰδηη. 

26. Αἀ διηΐουμ) οἰδὶ ργοάυχογίβ ρδάϊῃπη, ποη ἄρθροῦο, 
Θδὲ πὶ ΓΟΩΓΟβ8118. 

27. Αἀ διηίουπι 581 ΔρθιΠΙγ8 08, ΠΟῊ {{πηθᾶ8, 6δὲ οῃΐῃη 
οοποογάδίο. Ἐχοδρίο ἱπιρτορογίο οἱ βυρογθία οἱ τηγβίογιὰ 
ΓΟΥΘἰδΙοη6 οἱ ρἷᾶβα ἀο]οδᾶ, ἰῃ ἢ οἴιισίοι ομγηΐβ ἀηνουβ. 

28. ΕἸάδπλ ροβϑίἀδ ἰπ ραυρογίδία συπ ῥγοχίπο, αἱ ἰῃ 
Βοηΐβ {118 δἰ πλ] ἐπα ρ] οαγὶ8. 

29. ἴῃ ἰϑπηρογα ἰγι θυ δι οηΐβ Ῥογιωδηθ {||}, αἱ ἰῃ Ὠφργοάϊ- 
[δῖα 1ΠΠ1Πὰ8 ΟΟἾΒΟΓΘΒ 518. 

30. Απίδ ἰξηθπὶ οδηληὶ ὙΔρΡΟΓ οἱ (Ὁ π}0.8, δος δηΐθ 8δησι!ὶ- 
Ὧ685 ΠΟὨΥΪΟἷᾶ. 

31. Αἰηΐουπι ῥγοΐδθρογα ποὴ οοπίαηδν, οἱ ἃ ἴδεία ἡ} 5 
ΠΟῺ [16 Δρϑοοπάδηι, οἴΐδηη δἰ τηδὶδ ηγἱΐ ουθπογίηϊ ρος "Πυι, 

32. οὨχηΐβ αυὶ διὰ! σΑΥϑθὶ! δἰ δὶ 80 οο. 
38. Ουἱ8 ἀδὶϊς πλἱΐ ἴῃ ΟΓγΘ πη60 ουδιοαίαπι, οἵ ξυροῦ Ἰαϑία 

ΤΩΘ0Δ δίρτιδου} πὶ δϑίμπ απ), υἱ ποῦ οδάδηη δὺ {}18, οἱ [ησυδ 
[θὰ Ροζάδὶ πιο 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΠΙ͂. 

1. Ῥοπηΐηθ ρϑίογ οἱ ἀοπηϊπαίογ Υἱίδβ πγθᾶΣ, η6 ἀδγοπαυδβ 
[6 ἰῃ ΘΟὨΒ.}10 ΘΟΓΆΠΊ, ΠΟῚ δἰη85 τὴη6 Ἵδάρσγθ ἰη {1|5. 

2. Ουἱδβ Βρογροῃδῖ ἰῃ οορί δι τηθὸ ἤαροὶϊα, οἱ ἰῃ οογὰδ 
Πι60 ἀοοίγί απ) βαρίοη δ Ὁ αὐ ἴῃ ἱσπογαιοπὶ 8 πηδὶ8 πῃ 
Ραγοδηΐ, οἱ ἤθη Ῥγείογ δηὶ ἀρ! 1οἷδ ΠΠογαπι, 

3. υἱ πο δοογοϑοδῃΐ ἱρῃογδη 5 Πη628, οἴ ροοοδίδ πιρᾶ 
δυυπάθδηΐ, οἱ ἀξδοίάδπι 'ῃ οοηϑροοῖυ δά γγβδγίογιιπ) ν 6 ραυ- 
ἀθὈϊ! Θυρογ πη6 ἰηἰπηΐσιβ πγου8. 

ά, Ῥοπιῖπα ρϑίογ οἱ ἤδθυβ Υἱΐδε. πηθδ, 

5. εἰδίϊοποπι οουϊογαπι ἢ6 ἀρὰ ογίβ τὶ, οἱ οοπουρίβορη- 
(ὰπῈ ἃγογία ἃ Π16. 

6. Υοηίγῖ8 ἀρροί ἰο οἱ ὁσπουδίϊιβ Ὠ6 Δρργομβοπάδηϊ τ, 
(] οἱ δῃΠ}80 ἱΓγαυγοῃῖὶ η6 ἰγδάδ8 [η6. 

ΘΟΟΤΆΙΝΑ ΟἈΪΚ5. 

7. οοίΓηδη) ΟἿ8 δυάίίε, ΗἸΣ, οἱ χυΐ ουβίοἀϊοτὴϊ ΠΟῺ οΔ- 
ρἰοίαγ ἰπ 140 }18 δυ 8. 

8. Αρργο ιδθηάοίυγ Ῥδοσδῖογ, δὲ τῃδιβάϊςυβ οἱ ᾿ϑΌρογθι8 
Β0Δη 081}}Ζὰ δυηΐυγ ἰη 1118. 

9. )υγαίίοηΐ ποη ἃ βϑιοίδοϊδβ 05 ἰυπ|, 

10. οἱ ποιηὶηδίϊοηΐ βαηοιΐ ΠῚ ἃϑϑυ6βοδβ. 
11. δἰουϊ οΘηἰΠΊ Β6ΓΥ 05 ἰπίδγγορδίιι8 458: 0.6 ἃ ΠΥ Γ6 Ὡθη 

ηΪηΘἴυΓ, 5ἷ. οἱ ᾿υΓἢ 8 δὲ ΠΟΠΙΪΠΔΠ5 86 ρ6Γ ἃ ροοοδίο ὨΟῃ 
Ρυγραθ υΓ. 

12. Ὑὶγ τυ] πὶ ἰυΓδη8 ἱπρ᾽ οἰ ἴυγ ἰηἰχυϊ δία, οἴ ἡοη ἀΪ5- 
οοὐεῖ ἃ ἀοπιο ο͵08 μίδρᾶ. 

(8. 5] ἀεἰϊχυογί!,, ἀο!οἴαπι {ΠΠΠπ|5 δυρογ ἱρδαίῃ ογὶϊ, οἱ 
᾿ κἱ ἀἰδδίπιυ]ανοτίῖ, ἀθ] χα ἀυρ!ϊοἰϊον. 
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ι4. Καὶ εἰ διαχενῇῆς ὥμοσεν οὐ δικαιωθήσεται, πλη- 
σθήσεται γὰρ ἐπαγωγῶν ὃ οἶχος αὐτοῦ. 

ι6. ἜἜστι λέξις ἀντιπεριδεθλημένη θανάτῳ, μὴ 
εὑρεθήτω ἐν χληρονομίᾳ ᾿Ιαχώό. 

16. ᾿Απὸ γὰρ εὐσεύῶν ταῦτα πάντα ἀποστήσεται, 
καὶ ἐν ἁυχρτίαις οὐχ ἐγχυλισθήσονται. 

17. Ἀπαιδευσίαν ἀσυρῇ μὴ συνεθίσης τὸ στόμα σου, 
᾿ἔστι γὰρ ἐν αὐτῇ λόγος ἁμαρτίας. 

186. Μνήσθητι πατρὸς χαὶ μητρός σου, ἀναμέσον 
γὰρ μεγιστάνων συνεδρεύεις" 

19. μήποτ᾽ ἐπιλάθη ἐνώπιον αὐτῶν, χαὶ τῷ ἐθισμῷ 
σου μωρανθῇς, χαὶ θελήσεις εἰ μὴ ἐγεννήθης. χαὶ 
τὴν ἡμέραν τοῦ τοκετοῦ σου χαταράσῃ. 

20. Ἄνθρωπος συνεθιζόμενος λόγοις ὀνειδισμοῦ, ἐν 
πάσαις ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ οὐ μὴ παιδευθῇ. 

21, Δύο εἴδη πληθύνουσιν ἁμαρτίας, καὶ τὸ τρίτον 
ἐπάξει ὀργήν᾽ 

42, Φυχὴ θερμὴ ὡς πῦρ χαιόμενον, οὐ μὴ σδεσθῇ, 
ἕως ἂν καταποθῇ᾽ 

43. ἄνθρωπος πόρνος ἐν σώματι σαρχὸς αὐτοῦ, οὐ 
μὴ παύσηται ἕως ἂν ἐχκαύσῃ πῦρ. 

“4. Ἀνθρώπῳ πόρνῳ πᾶς ἄρτος ἡδὺς, οὐ μὴ χο- 
πάσγ͵ ἕως ἂν τελευτηση. 

5. Ἄνθρωπος παραῤφαίνων ἀπὸ τῆς χλίνης αὐτοῦ, 
λέγων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ Τίς με ὁρᾷ; 

26. Σχότος χύχλῳ μου, χαὶ οἱ τοῖχοί με χαλύπτουσι, 
χαὶ οὐθείς με δρᾶ, τί εὐλαθοῦμαι; Τῶν ἁμαρτιῶν 
μου οὐ μὴ μνησθήσεται ὁ “Ὕψιστος, 

47. χαὶ ὀφθαλμοὶ ἀνθρώπων ὁ φόδος αὐτοῦ. 
38. Καὶ οὐχ ἔγνω ὅτι ὀφθαλ ΑΙ Κυρίου μυριοπλα- 

σίως ἡλίου φωτεινότεροι, ἐπιδλέ τε: πάσας ὁδοὺς 
ἀνθρώπων, χαὶ κατανοοῦντες εἰς ἀπόχρυφα μέρη. 

49. Πρινὴ χτισθῆναι, τὰ πάντα ἔγνωσται αὐτῷ, 
οὕτως πρὶ μετὰ τὸ συντελεσθῆναι. 

80. Οὗτος ἐν πλατείαις πόλεως ἐχδιχηθήσεται, χαὶ 
οὗ οὐ, ὑπενόησε πιασθήσεται. 

3.. Οὕτως χαὶ γυνὴ χαταλιποῦσα τὸν ἄνδρα, καὶ 
παριστῶσα χληρονόμον ἐξ ἀλλοτρίου. 

88. Πρῶτον μὲν γὰρ ἐν νόμῳ ᾿Ὑψίστου ἠπείθησε, 
χαὶ δεύτερον εἰς ἄνδρα ἑαυτῆς ἐπλημμέλησε, χαὶ τὸ 
τρίτον ἐν πορνείᾳ ἐμοιχεύθη, ἐξ ἀλλοτρίου ἀνδρὸς τέ- 
χνα παρέστησεν. 

84. Αὕτη εἰς ἐχχλησίαν ἐξαχθήσεται, χαὶ ἐπὶ τὰ 
τέχνα αὐτῆς ἐπισχοπὴ ἔσται. 

356. Οὐ διαδώσουσι τὰ τέχνα αὐτῆς εἰς ῥίζαν, χαὶ 
οἱ χλάδοι αὐτῆς οὐ δώσουσι χαρπόν. 

86. Καταλείψει εἰς χατάραν τὸ μνημόσυνον αὐτῆς, 
χαὶ τὸ ὄνειδος αὐτῆς οὐχ ἐξαλειφθήσεται. 

37. Καὶ ἐπιγνώσονται οἱ καταλειφθέντες, ὅτι οὐθὲν 
χρεῖττον φόδου Κυρίου, καὶ οὐθὲν γλυχύτερον τοῦ 
προςέχειν ἐντολαῖς Κυρίου. (ἢ) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΔ΄. 

ΑΙΝΕΣΙΣ ΣΟΦΙΆΣ. 

ι, Ἧ σοφία αἰνέσει ψυχὴν αὐτῆς, καὶ ἐν μέσῳ λαοῦ 
αὐτῆς χαυχήσεται. 

(5) 38. Δόξα μεγάλη ἀχολουθεῖν Θεῷ “᾿μαχρότης δὲ ἡμερῶν, 
τὸ προςληφθῆναί σε ὑπ᾽ αὐτοῦ. (Οὐπιρί.) 

--- - τα ὦ ὦ καὶ 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. Κεφ. ΚΔ΄. 
14. Εἰ 8ὶ ἰὼ νδοῦυυτ [πγανογὶὶ ἤθη ᾿85{1Ποα (ιν, γα ρί οὐϊ- 

ἴὰγ οηἰπὶ οὐδυοσίίοη!θυ8 ἀοηλυ8 ο͵08. 

15. Εβί ἰοαυοὶδ ἰηάυἱδ πηογίθ, δοη ἱηνοηίΐαϊυγ ἰη Ὠδογοάιϊδῖο 
700}. 

10. ΑἍὄ Ρ ἷδ δηΐπι ΟὨΊηΐ8 ᾿856 δυίογοηίυΓ, οἱ ἰῃ ρϑοσδί!8 Ὡοῦ 
566 γο]υϊαδυηῖ. 

17. ΙηαἰδεϊΠϊηδίϊοηΐ ἰθιλογασὶδο ὨΟῺ δδϑιοίδοδϑ ὁ8 0.1, 
Θδῖ οηΐπ ἰῃ 68 υϑγθιπὶ ροοοδίϊ. 

18. Μοιηθηΐο ρῥδῖγ8 οἱ τηδίγὶ 5 ἴπ88, ἰῃ Ππγχράϊο δῃΐπὶ πιᾶ- 
ηδίογαπ) ΟΟὨ515115 : 

19. πΠ6 ᾳφυδηάο ΟὈ]Υἱοηὶ ἰγδάδγὶβ ἰῃ οοηδρθοίι ἢΠἸογιτι, 
οἱ οὐπϑυοίυία ἰυὰ ἰπίδιογῖ5, οἱ γὙ0165 ΠΟῺ 6886 Ὠδίιδ, εἴ 

ἀΐδθιῃ πδιιυ (αιϊ8 ἰθ.85 πηδ] οα (68. 

20. Ηοπλο 586 ΒΟ 8 ΥὙογὈ 5 πα ργορογίὶ, ἰῃ οχμηΐρθι5 ἀϊο- 
Ὀ08 διι.1ὶ8 ποη ογιάϊείωτν. 

21. θυ βοπογὰ δυπάδηϊ ρϑοῦδίϊβ, δἱ ἰθυίίαπι δ ἀποοὶ 
γι : ; 

22. Αηἰπλδ ΟΔ]48 αιιδδὶ ἱξσηΐθ ἀιάθηβ, ποῇ οχϑίϊηρυσίατ, 
ἄοηθο ἀορ]υιδίυτγ : 

23. ΠΟΙΊΟ (ΟΓΗοΔγία 8 ἰῃ ΘΟΥΡΟΓΘ οΔΓηΐβ 80}85, ὨΟῺ ἀσδὶποὶ 
ἄοῃθοο δοοθηάογὶϊ ἰσηθη). 

24, Ηοπηϊηὶ (ὈΓΗοΟΔΓΟ Οππηΐβθ ρδηΐ8 ἀυ]οἶβ, ὨΟἢ ορ55Δ} 
υ8α06 δα βηθη). 

25. Ηοιῃο 4υΐ ἰγδηξστοάϊ ιν ἰδοίαπι Βυ0πΠ), ἀϊοΘΏ8 ἰῃ δηΐπιο 
δὺο : Ουἱϑ πη γἱὰ οἴ 2 

26. ΤΘΠΘΌΓδΟ οἰγοπηγάδηϊ πη6, οἱ ραγοίθβ οοορογίυπί το, 

οἱ ποηη0 πιῈὲ Υἱάοιὶ, αυϊά γογροτὴ Ὠαϊοϊογυπι ΠἸΘΟΓ ἢ ποὺ 
τηοιηγδθίυγ Αἰ (ἰ55᾽Πγ08, 

27. οἱ οομ}} ᾿ομγέηυπι {ἰπηοΓ 618. ΒΕ 
28. Εἴ ποη Τςορπουὶὶ φυοηΐδηι οουϊΐ Ποηληὶ ἀθοῖθβ ἢ11}} 1658 

Ιυεσἰάϊογοϑ 5016, ἱπδρίοἰθηΐθβ ΟπΊη68 Υἱδβ ᾿ομηίμυη), οἱ ἰῶ- 
ἰυοηΐο8 ἴῃ Δυβοοηά 88 ραγίαβ. 

29. Απἰοαυδη ογοΔΓθη[ΌΓ, οπιηΐα ϑυηὶ οἱ ἃσζηίδ, εὶς οἱ 
ρμοβίαυδπι σοηϑιυπ)ληλδίδ δυηΐ. 

30. Ηἰοὸ ἴῃ ρῥ]δίοϊ5 οἰ ν᾽ δι }8 Υἱηαϊοδἑζυγ, οἱ δὲ Ὡθἢ 5ρ6- 
Γαυὶΐ Δρργοἰιδπάδίυν. 

32. 51|6 οἵ πιι θοῦ γο! αυδῃ8 Υἱγυπιὶ, οἱ δίδίυδηβ ματοαϊ- 
ἰδίδῃ) ὁχ 8116Π0. 

33. Ῥυίπηο θη ΐτ ἰη Ιοσο ΑἰΕἰβδἰ ἢν ἱηογοά δ (]ΐ, οἱ βοευπάο 
ἰη νἱγυῃι ϑυυπλ ἀο] χυΐ!, οἱ ἰδγίϊο ἴῃ ἰοττιοαϊϊοηα πιομδίἃ 
ο8ὲ, 6ὁχ 8]ΐθηο Υἱγὸ [108 βἰδίυϊ!. 

834. Ημρο ἰῃ Θοο]οβίϑῃ δἀυοσδίυγ, οἱ ἰη ἢ] 08 6}08 Υἱϑι (δι }Ὸ 
ΘΠ. 

35. Νου αἰαηαρηίυγ ΠΠΪὶ 6118 ἰῃ γδάϊοθα, οἱ τγϑιηὶ 6) 8 
50} ἀδθυμηὶ γτυςίυπ). 

36. ΒοΙαυσίυγ ἰῃ π)Δ]οαἀϊοίμηλ τηριογίᾶ 6᾽}05, οἱ ἀδάδουξ 
6]115 ηοη ἀσἰοδιΐαΓ. 

37. Εἰ οὐρηοδοθηϊΐ 4αυὶ το] οἱϊ δυηΐ, φυθηΐδηι ἢ }}}} π|6}}1:8 
ἰογα οπληὶ, οἱ ηἰ δ} ἀυ!οῖυ 8 αυδιὴ διίθηογο πδηἀδι}8 
})οἱ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΙΝ. 

ΓΑΌΘΑΤΙΟ ΒΑΡΙΕΝΤΙΖΕ. 

1. ϑδρίθπια Ἰδυάδυὶὶ δηϊπλδηι δυϑη), οἱ ἰὴ πιο ΐϊο ρορυὶ 
80] φ]ον (0. 

38. Οἰογίαᾶ πηᾶρηὰ οδὶ βοΐ Ὠουμ : Ἰομρίίυἀο δὐυΐεμι ἀἱξ- 
ΤΌΝ), δεκδυηὶ [6 δΔΌ 60. 

-α -πὸῦῶεν "πα 



ΑΡΙΕΝΤΊΙΑ Β5ΙΒΆΑΟΘΗ. ἀκρ. ΧΧΙΥ. 

2. Ἐν ἐχχλησίᾳα ὙΨίστου στόμα αὐτῆς ἀνοίξει, 
χαὶ ἔναντι δυνάμεως αὐτοῦ χαυχήσεται. 

5. Ἐγὼ ἀπὸ στόματος Ὑ ψίστου ἐξῆλθον, 
6. χαὶ ὡς ὁμίχλη κατεχάλυψα γῆν. 
η. Ἐγὼ ἐν ὑψηλοῖς χατεσχήνωσα, χαὶ ὃ θρόνος μου 

ἐν στύλῳ νεφέλης. 
8. Γῦρον οὐρανοῦ ἐχύχλωσα μόνη, χαὶ ἐν βάθει 

ἀδύσσων περιεπάτησα. ᾿Εν χύμασι θαλάσσης 
9. καὶ ἐν πάση τῇ γῇ» καὶ ἐν παντὶ λαῷ 
το. χαὶ ἔθνει ἐχτησάμην. 
τι... Μετὰ τούτων πάντων ἀνάπαυσιν ἐζήτησα, χαὶ 

ἐν χληρονομίᾳ τινὸς αὐλισθήσομαι!; 
1. Τότε ἐνετείλατό μοι ὃ χτίστης ἁπάντων, καὶ ὃ 

χτίσας με κατέπαυσε τὴν σχηνήν μου, 
138. χαὶ εἶπεν: Ἔν Ἰαχὼθ χατασχήνωσον, χαὶ ἐν 

ἸΙσραὴλ καταχληρονομήθητι. 
(4. Πρὸ τοῦ αἰῶνος ἀπ᾽ ἀρχῆς ἔχτισέ με, καὶ ἕως 

αἰῶνος οὐ μὴ ἐχλίπω. Ἔν σχηνῇ ἁγία ἐνώπιον αὐτοῦ 
ἐλειτούργησα, 

16. χαὶ οὕτως ἐν Σιὼν ἐστηρίχθην. ᾿Εν πόλει ἠγα- 
πημένη ὁμοίως με χατέπαυσε, καὶ ἐν Ἱερουσαλὴμ 
ἢ ἐξουσία μου. 

ι6. Καὶ ἐῤῥίζωσα ἐν λαῷ δεδοξασμένῳ, ἐν μερίδι 
Κυρίου χληρονομίας αὐτοῦ. 

17. Ὥς χέδρος ἀνυψώθην ἐν τῷ Λιδάνῳ, χαὶ ὡς 
χυπάρισσος ἐν ὄρεσιν Ἀερμών. 

18. Ὥς φοῖνιξ ἀνυψώθην ἐν αἰγιαλοῖς, καὶ ὡς φυτὰ 
δόδου ἐν Ἱεριχῷ. 

19. Ὥς ἐλαία εὐπρεπὴς ἐν πεδίῳ, χαὶ ἀνυψώθην 
ὡς πλάτανος. 

40. Ὥς χιννάμωμον χαὶ ἀσπάλαθος ἀρωμάτων δέ-- 
δωχκα ὀσμὴν. χαὶ ὡς σμύρνα ἐχλεχτὴ διέδωχα εὐωδίαν. 

1. Ὥς χαλβάνη χαὶ ὄνυξ καὶ σταχτὴ, χαὶ ὡς 
λιβάνου ἀτμὶς ἐν σχηνῇ. 

“2. ᾿Εγὼ ὡς τερέμινθος ἐξέτεινα χλάδους μου, χαὶ 
οἱ χλάδοι μου χλάδοι δόξης χαὶ χάριτος. 

23. Ἐγὼ ὡς ἄμπελος βλαστήσασα χάριν, καὶ τὰ 
ἄνθη μου χαρπὸς δόξης καὶ πλούτου. (“ 

28. Προςέλθετε πρὸς μὲ, οἱ ἐπιθυμοῦντές μου, χαὶ 
ἀπὸ τῶν γεννημάτων μου ἐμπλήσθητε.. 

27. Τὸ γὰρ μνημόσυνόν μου ὑπὲρ μέλι γλυχὺ, χαὶ 
ἢ χληρονομία μου ὑπὲρ μέλιτος χηροῦ. 

29. Οἱ ἐσθίοντές με ἔτι πεινάσουσι, χαὶ οἱ πίνοντές 
με ἔτι διψήσουσιν. 

80. Ὃ ὑπαχούων μου οὐχ αἰσχυνθήσεται, καὶ οἷ 
ἐργαζόμενοι ἐν ἐμοὶ οὐχ ἁμαρτήσουσιν. 
ἐν ταῦτα ποντας ἔχδλος διαθήκης Θεοῦ ὑψίστου. 

νόμον ὃν ἐνετείλατο Μωσῆς, χληρονομίαν συναγωγαῖς 
Ἰαχώδ. (ἢ 

(5) 24. Ἐγὼ μήτηρ τῆς ἀγαπήσεως τῆς καλῆς, καὶ φόδονυ 
καὶ γνώσεως καὶ τῆς ὁσίας ἐλπίδος. 

45. Δίδομαι δὲ σύμπασι τοῖς τέκνοις μου ἀειγενεῖς τοῖς λε- 
γομένοις ὑπ᾽ αὐτοῦ. ((ὉπηιΡἰ.) : 

(75) 33. Νόμος ὃν ἐνετείλατο ἡμῖν Μωῦσῆς, κληρονομίαν ἐν 
συναγωγαῖς Ἰαχώδ. Μὴ ἐχλύεσθε ἰσχύειν ἐν Κυρίῳ, ἵνα χρα- 
ταιώσῃ ὑμᾶς αὐτός. Κολλᾶσθε πρὸς αὐτόν" Κύριος παντοχράτωρ 
ὁ Θεὸς μόνος ἐστὶ, καὶ οὐχ ἔστιν ἔτι πλὴν αὐτοῦ σωτύρ. ((.) 
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2. Ιῃ ϑοοϊοδία ΑἸ Εἰδϑίπκὶ δρογίοὶ σθ ϑυυπι, οἱ ἰῃ οοηδροείυ 
Υἱγίυ 5 1}1108 ρογ αἰ Γ. 

ὅ. Εθο δχ οὔὸ ΑἹ 58 πιὶ ργοαϊνὶ, 

0. οἱ δἰουΐ ποδιΐα οὈίοχὶ ἰογγδη). 

7. Εξο ἴῃ 8}1͵851 15 δ ἱδυὶ, οἱ [ΠΓΟΏἢ18 Ὡγ6 05 ἰῃ σου πηηἃ 
Ὠ0} 15. 

8. αγγυμ ΘΟ οἰγουϊνὶ δο]ᾶ, οἱ ἰῃ ργοϊῃπο ΔΡΥβϑοσγαπι 
ἀοδιηθυ αν. [ἢ Πυςθυ5 ΠγᾶΓίδ. ' 

9. οἱ ἴῃ ομπηηὶ ἴογγα, οἱ ἰὴ οπιπὶ ροόρυ]ο 
10. οἱ βξθηΐθ ροβ86α!. 

11. Ουπὶ ᾿γΐδ6 οῃῃηΐθυ8 γοαυΐθηι φυδοδὶνὶ, οἱ ἰΒ μρογοα δία 
ουΐυ5 πιογᾶδογ, 

12. Τυῃςο ργδοθρὶξ πὴ οΓΘΔΙΟΓ οππίυπ), οἱ ααὶ ογοαυ 
ἴὯ6 ΄υΐδδοογα ἔθεϊξ ἰδογηδουϊ υ πιουὰ, 

18. οἱ ἀϊχὶϊ : [πη 5800} ἱπῃδ 8, οἱ ἰῃ 18γ86] Ὠδογθάϊδγο. 

14, Απίο 5:ρου θη) 80 ἰπ: {10 ογοαυϊΐ τη6, οἱ ὕυβα406 δὰ 826- 
ουϊαπὶ ποὴ ἀοβίπαπι. 1 ὨΔΟΪ(δίίΟἢ 6 βδβοῖδ σογᾶμμ 'ρ80 Πιΐ- 
Ὠἰδίγαυΐ, 

15. οἱ 8ἰς ἰῃ δίοῃ ἢγτηδίδ βυπι. Ιη οἰν ἰδίο ἀἰ]οοΐδ 8 Π} 116 γ 

4υϊοβοογθ [6 (δοϊϊ, οἱ ἰῃ 7 6Γυ 88] ι ροίοϑίδβ πιθἃ. 

16. Εἰ γδαϊοαυνὶ ἰῃ ροόρυ]ο ποηογίβοδίο, ἰῃ ρμᾶγία Ὀοιηίηὶ 
Ὠφογοα 8:18 6]0.5. 

17. Οὐυδϑὶ οϑάγυϑ Θχαὶ!ἰδίδ 8} ἰῃ Γι 0)8ηο, οἱ ᾳυδδὶ ου- 
ὈΓΘ55218 ἰῃ τηοη 8 ΑΘΓΠΊΟΏ. 

18. Ουδϑὶ ρα! ηᾶ οχδι (δ δ} ἰῃ [ἰοτγ θυ, οἱ χυδδὶ ρἰδηΐδ 
ΤΟΒ88 ἴῃ Ζ6γίοΙο. 

19. Ουδϑὶ οἰΐνα βρϑοίοϑᾶ ἰῃ οδιῆρο, οἱ αιιδοὶ ρ]αἴδι}8 
οχδὶ (δῖα 50. 

20. δ᾽ουΐ οἰπηδηηοπ)πὶ οἱ 8804] δίῃ 8 διοπιδίιιπι ἀσὰϊ 
οὐἄογρηι, οἱ ἰδ υδπ) τυ γ ἃ οἰοοῖα ἀθαϊ δυδν  δίοι) οὐοτί8. 

21. Ουδδὶ ρα] δδηυπὶ οἱ υηρυ]ὰ οἱ συϊ8, οἱ ᾳφυδϑοὶ ΠΠΡδηὶ 
ΥΔΡΟΓ ἴῃ {Δ ΟΟΓΏΔΟυΪΟ. 

22. Ἐρὸ Τυδεὶ [ΘΓ ἢ υ8 ΘΧΡΔΗἀἱ ΓΔΠΊΟ8 Ὠ]608, οἱ ΓΔΠιὶ 
τηθὶ γδηηὶ ποηοῦίδ οἱ σγδι δ. 

23. Ερο αυδδὶ Υἱϊϊ8 ἰγυοιοανὶ σγαιἰδη), οἱ ΠΟΓ68. τηοὶ 
(γυοίυ8 Βοηοτ8 οἱ Ποῃοδίδι 8. 

26. Αὐροραϊία δὰ τη6, αυὶ σοηουρ 80 1118 τη6, οἱ ἃ βοηθγω- 
τσ} 05 πηοῖ8 δα) ρ] πὶ. 

27. Μεοιηογίᾷ δηΐπὴ Πηθ8 ΒΌΡΟΓ Π16] ἀυϊοΐθ, οἱ Πωγθα [88 
Πη68ἃ 5006 Γ πη6]}}8 (Ἀγ ΌΠ1. 

29. Ουἱ οἀυπῖ πη δάμιυς οδυγίοηϊ, οἱ φυὶ Ὀἰδυπὶ πιὸ δάϊηυς 
δἰ ἰθηϊ. 

30. Ουἱ δυὰϊξ τὴ 6 πο οοηίυπάοίιν, οἱ χυὶΐ ορογδηΐυγ ἰῃ 
Ππι|6 Ποη ροοσδθυηῖ. 

32. φως ομιηΐα, ἰδοῦ ἰοβίδιηθηί οὶ 4} {1551 ηγ1, Ἰορο τη 
4υδηὶ πηδῃάανϊ! ΜΟγ5868, ᾿ιδογραϊ δίθηι ϑγηδαορὶβ 9800. 

24. ἘβΟ ταδίῖοῦ ρυ] ἢ ἀἰοοῖίοηϊα, οἱ {ἰπποτῖ5 οἱ δρη! οἷ δ 
οἱ βδδησίξ βρεὶ. 

9258. ἢο δυΐοπι οπιηΐθι5 ἢ] 115 πηοῖα ἀἰο 5 Δ 1110 δουρί [ΓΏΟ5 
7 ηιοίμ. 

43. ἴξδχ Ζυδηὴ τηδηπάδνὶξ ποἱ5 Μου565, προ ἰδίθμι ἰπμροῃ- 
τοραϊϊοηΐϊθυ 24 ο0Ὁ. Νὰ ἀοιϊεἰαι 58 Υἱγθ5 ἤδΌογ ἰὴ Ὠουίηο, υἱ 
Ἄσοηίογίοι νος ἰΡ86. Οοηαημρίηλίη! δὰ {Π᾿|πὶ: Ὠοχιίηυδ οπμηίρο- 
ἴ6η5 605 ξοίυδ 65ῖ, οἱ ΠΟῺ σδὶ δι} } 18 ὈγέδίοΣ οι 5 υϑίοσγ. 
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8386. Ὃ πιμπλῶν ὡς Φεισὼν σοφίαν, καὶ ὡς Τίγρις 
ἐν ἡμέραις ον Ἴ " 

86. Ὃ ἀναπληρῶν ὡς Εὐφράτης σύνεσιν, καὶ ὡς 
Ἰορδάνης ἐν ἡμέραις θερισμοῦ. 

37. Ὁ ἐχφαίνων ὡς φῶς παιδείαν ὡς Γηὼν, ἐν ἡμέ- 
ρᾶις τρυγητοῦ.. 

88. Οὐ συνετέλεσεν ὃ πρῶτος γνῶναι αὐτὴν, χαὶ 
οὕτως ὃ ἔσχατος οὐχ ἐξιχνίασεν αὐτήν. 

89. πὸ γὰρ θαλάσσης ἐπληθύνθη διανόημα αὐτῆς, 
χαὶ ἢ βουλὴ αὐτῆς ἀπὸ ἀδύσσου μεγάλης. (ἢ 

41. Κἀγὼ ὡς διώρυξ ἀπὸ ποταμοῦ, χαὶ ὡς ὑδραγω- 
γὸς ἐξῆλθον εἰς παράδεισον. 

42. Εἶπα. Ποτιῶ μου τὸν χῆπον, χαὶ μεθύσω μου 
τὴν πρασιάν" ᾿ 

48. χαὶ ἰδοὺ ἐγένετό μοι ἢ διώρυξ εἰς ποταμὸν, χαὶ 
ὃ ποταμός μου ἐγένετο εἰς θάλασσαν. 

4. Ἔτι παιδείαν ὡς ὄρθρον φωτιῶ, καὶ ἐχφανῶ 
αὐτὰ ἕως εἷς μαχράν. 

46, "Ἔτι διδασχαλίαν ὡς προφητείαν ἐχχεῶ, χαὶ 
καταλείψω αὐτὴν εἰς γενεὰς αἰώνων. 

47. Ἴδετε ὅτι οὐχ ἐμοὶ μόνῳ ἐκοπίασα, ἀλλὰ πᾶσι 
τοῖς ἐχζητοῦσιν αὐτήν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΕ΄. 

ι. Ἔν τρισὶν ὡραΐσθην καὶ ἀνέστην ὡραία ἔναντι 
Κυρίου καὶ ἀνθρώπων - 

3, ὁμόνοια ἀδελφῶν, χαὶ φιλία τῶν πλησίον, χαὶ 
γυνὴ καὶ ἀνὴρ ἑαυτοῖς συμπεριφερόμενοι. 

8, Τρία δὲ εἴδη ἐμίσησεν ἣ ψυχή μου, καὶ προζώ- 
χθισα σφόδρα τῇ ζωῇ αὐτῶν" 

4. πτωχὸν ὑπερήφανον, χαὶ πλούσιον ψεύστην, γέ- 
ρόντα μοιχον ἐλαττούμενον συνέσει. 

δ. Ἐν νεότητι οὐ συναγήοχας, χαὶ πῶς ἂν εὕροις ἐν 

τῷ γήρᾳ σου; 
6. Ὥς ὡραῖον πολιαῖς χρίσις, χαὶ πρεσθδυτέροις ἐπι- 

γνῶναι βουλήν. 
7. Ὥς ὡραία γερόντων σοφία, καὶ δεδοξασμένοις 

διανόημα καὶ βουλή. ' 

8. Στέφανος τ τῶν πολυπειρία, καὶ τὸ χαύχημα 
αὐτῶν φόθος Κυρίου. 

η. ᾿Εννέα ὑπονοήματα ἐμαχάρισα ἐν χαρδία, καὶ τὸ 
δέχατον ἐρῶ ἐπὶ γλώσσης" 

10. Ἄνθρωπος εὐ γβρσοιδενος ἐπὶ τέχνοις, ζῶν χαὶ 
βλέπων ἐπὶ πτώσει ἐχθρῶν. 

1. Μαχάριος ὃ συνοιχῶν ἰὼ συνετῇ, καὶ ὃς ἐν 
γλώσση οὐχ ὠλίσθησε, χαὶ ὃς οὐχ ἐδούλευσεν ἀναξίῳ 
αὐτοῦ. 

1., Μαχάριος ὃς εὖρε φρόνησιν, καὶ ὁ διηγούμενος εἰς 
ὦτα ἀχουόντων. 

13. Ὥς μέγας ὁ εὑρὼν σοφίαν, ἀλλ᾽ οὐχ ἔστιν ὑπὲρ 
τὸν φοβούμενον τὸν Κύριον. 

4. Φόῤος Κυρίου ὑπὲρ πᾶν ὑπερέθαλεν, 
16. ὃ χρατῶν αὐτοῦ τίνι ὁμοιωθήσεται: 
18. Πᾶσαν πληγὴν καὶ μὴ πληγὴν χαρδίας, 

(5) 4ο. ᾿Εγὼ ἡ σοφία ὡς διώρνξ ἀπὸ ποταμοῦ. ((ὈπιΡὶ.) 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. Κεφ. ΚΕ΄. 

35. Ουἱ ἱπιρ!εἴ φαδϑὶ Ρ)ιίϑοη δαρίδηιίδηγ, εἰ 5ἰουΐ Τίρτὶο ἰη 
ἀΐοθα5 πογόσγίηι. 

36. Οιι δαϊπηρῖοῖ φυδϑὶ ΕὈΡἢΓδίο 5 Βοηξ πη γ Εἴ 4ιλεὶ }ο,- 
ἀδηδβ ἴῃ ἀ θ}5 πηοββίϑβ. 

37. Οὐν ὀπιἐ {1 αἰ Βο ρ] πᾶπὶ βἰουΐ Ιπσοπι, {031 σοιιοῃ δ 
ἀΐεθυβ νἱπαδηγίς. 

838. ΝῸΠ ΘΟΠΒΟΠΙΠΊΔΥΪ ῥτίηγ8 8οῖγα ἰρβδη), δἱ δἷς υἱγους 
ΠΟ ἰηγαβίϊσαν ξ 68ηι. 

539..Α.ὄ τηδιεῖ Θηΐπὶ δοππάδν! οορίἐδιϊο οὐι5, οἱ οοῃηϊηι 
6708 Ὁ ΔΌγ580 τηδρηδ. 

41. Εἰ ερο 5ἰουϊ (0588 ἀς Πυπηίηθ, οἷ δίειι! ἀχηξράυοίας 
οχὶνὶ ἰπ μαγδάϊϑιηι. 

42. ὈΪϊχὶ : Ροΐδθο μογίυπι τηθυπι, οἱ ἱπουγίαθο Ργαΐυ 
Ιου : 

43. οἱ 6δοὺθ (δοίδ δὶ μι] (0558 ἰῃ Πυγνίαπι, οἱ ἤατίω 
6085 ἴδοίῃ8 65ἰ ἰῃ ΠᾶΓΘ. 

44. Αὐδιυς ἀοοίγίπαπι φαδδὶ δηίο! ασαπυπὶ {ΠΠπνΐπαθο, εἰ 
οβίθηδη) οἃ 8406 ἰῃ ἸΟΠρΙ4Ά11Π1. 

46. Αὐῆυο ἀοοίγπδπι ααδϑὶ ρῥγορἢοίίδη) οι άδπι, εἰ 
ΓΟΙπαυδπὶ {Π|8π| ἴῃ σρηθγαι 0Π 68 8:5 υ]ογαπ). 

47. Ὑἱάδία ᾳφυθηίΐδηι ΠΟῊ 50] εἰμὶ ἰδδοτανὶ, 56 ἃ οαχηΐθας 
Θχχυϊγοηι θ0}8 6ᾶπι. ' 

ΟΑΡΌΤ ΧχΧνΥν. 

1. ἴῃ (γἱδυβ ἀδοογα ἰδοία βυπ| οἱ βυγγοχὶ ἀδοοζᾷ οογᾶπι 
Ὀοπηιΐηο οἱ ποπηίηΐθυϑ : 

2. οοποογάϊΐ ἔγαίγιπ), οἱ δπ)ίοἱ εἶα ργοχίπηογυτη, δὲ τὶς οἱ 
ΤΌΠΟΥ 8:0] θ6η6 σοηβοπἰοηίθ8. 

3. Τγαβ δυΐδπλ βραοίοβ οἀΐνὶϊ δηΐπιᾶ πιθᾶ, οἱ ἑπάϊριδα., 
Β0Πη Υἱίδ5 ἱΠΟτΌΩ : 

ή. ΡδΠροΓοΠὶ ΒΌρογθυηι, οἱ ἀἰν θην τηοηύδορηι, ϑορῖ 
δάἀυϊϊογυμῃ ἀϊπηϊπυΐαπι ἰη 6]]οοία. 

ὁ. [πὶ Ἰυνδηίυ!ο ἴπ8 ποη οοηρτορδϑι!, οἱ φυοπηοάο ἱἰη εε- 
ποσίυ!α ἴυδ ᾿πυθηΐο 8 

6. Ουδηὶ βροοίοβϑυιμι οδη οὶ ἰυἀϊοίαπι, οἱ ργοβϑγίοσις 
οΟϑθοβοοΓγα οοηβί μη. ] 

7. Ουδῃη) βρθοίοϑα γϑίθγδηϊβ βδρίθηϊία, οἵ αἹογίοβὶβ ἰηϊεί- 
Ἰθοίυ8 οἱ οοῃβ ἢ}! 

8. Οὐτγομδ δβοηυηι τη} 8 ρογίἶα, οἱ σἰογία ἱΠογυμ πιο 
Ὀοηλίηϊ. 

9. Νογϑηι οορὶ Δ[Ἰ0η68 Ὀοδ Εἰ ΠΟΔΥΪ ἰῃ οογάδ, οἱ ἀθοΐπλδηι 
αἰοδηι ἰη Ἰἰησυᾶ : 

10. οπιο αυἱ ἰυουπάδιυν ἰηῃ 1118, Υἱγθῃβ οἱ υἱάθῃς ξ}- 
γΟΓΒΙΟΠΟΙῚ ἱπὶ ποτ. 

11. Βοδίῃβ8 4υϊ πρὶ οὑπὶ πη. ] ΘΓ δοηβαίδ, δὲ ααὶ ἢ 
᾿ἴησυδ ΠΟῚ 6δί ἰαρϑι.5, δἱ φυΐ πο βου νυ ἱπάϊσηο 56. 

2. Βοδίηβ χυΐ ἰηγοιὶ ρυυΐἀοηιίδηι, οἱ φαΐ πατταξ πῃ δυ- 
ΓΟΒ ἃναϊοιη π]. 

13. Ουδπι) τηᾶρηι}8 68. αυὶ ἰηγοηΐ, ϑδρίοη δηλ} 5οὰ ἤθὼ 
68 ΒΌΡΟΓ ιἱἰπηρηΐδη) ὨΟΠΙΪΏμΠ). 

14, Τίπιοῦ Ποπη πὶ βυρογ οπηηΐᾶ 86 Βυρογροϑυϊξ, 

15. αυἱ ἰδηοῖ ἐΠΠΠ ουἱϊ ἀπο] γ᾽ 

(8. ΟἸγπδη) ρίαρδμμ οἱ Ὡ0ὴ μίαρἂπ) οογάΐβ, 

40. Εβο βδρίοηιίδ βίσαϊ ἴοδϑἃ ἃ Πυτηΐηο. 



ΘΑΡΙΕΝΤΙΑ ΒΘΙΒΑΆΘΓ(Η. 

ι9. χαὶ πᾶσαν πονηρίαν καὶ μὴ πονηρίαν γυναιχός. 
40. Πᾶσαν ἐπαγωγὴν καὶ μὴ ἐπαγωγὴν μισούντων, 
“1. καὶ πᾶσαν ἐχδίχησιν χαὶ μὴ ἐχδίχησιν ἐχθρῶν. 
“25. Οὐχ ἔστι χεφαλὴ ὑπὲρ χεφαλὴν ὄφεως, 
23. χαὶ οὐχ ἔστι θυμὸς "Ὁ θυμὸν ἐχθροῦ. Συνοιχῇ- 

σαι λέοντι καὶ δράχοντι εὐδοκήσω, ἢ ἐνοιχῆσαι μετὰ 
γυναιχὸς πονηρᾶς. 

94. Πονηρία γυναιχὸς ἀλλοιοῖ τὴν ὅρασιν αὐτῆς, καὶ 
σχοτοῖ τὸ πρόςωπον αὐτῆς ὡς σάκχον. Ἀναμέσον τοῦ 
πλησίον αὐτοῦ 

25. ἀναπεσεῖται ὃ ἀνὴρ αὐτῆς, χαὶ ἀχούσας ἀνεστέ- 
ναξε πιχρά. 

26. Μιχρὰ πᾶσα χαχία πρὸς χαχίαν γυναιχὸς, κλῇ- 
ρος ἁμαρτωλοῦ ἐπιπέσοι αὐτῇ. 

37. Ἀνάθασις ἀμμώδης ἐν ποσὶ πρεσδυτέρου, οὕτως 
γυνὴ γλωσσώδης ἀνδρὶ ἡσύχῳ. 

28. Μὴ προςπέσης ἐπὶ χάλλος γυναιχὸς, καὶ γυναῖχα 
μὴ ἐπιποθήσης. 

49. Ὀργὴ καὶ ἀναίδεια καὶ αἰσχύνη μεγάλη. 
30. γυνὴ, ἐὰν ἐπιχορυγῆ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς. 
81. Καρδία ταπεινὴ καὶ πρόςωπον σχυθρωπὸν χαὶ 

πληγὴ χαρδίας, γυνὴ πονηρά. 
85. Χεῖρες παρειμέναι χαὶ γόνατα παραλελυμένα, 

ἥτις οὐ μαχαριεῖ τὸν ἄνδρα αὐτῆς. 
48. Ἀπὸ γυναιχὸς ἀρχὴ ἁμαρτίας,. καὶ δι’ αὐτὴν 

ἀποθνήσχομεν πάντες. 
3. Μὴ δῷς ὕδατι διέξοδον, μηδὲ γυναιχὶ πονηρᾷ 

ἐξουσίαν. 
85. Εἰ μὴ πορεύεται κατὰ χεῖρά σου, 
306. ἀπὸ τῶν σαρχῶν σου ἀπότεμε αὐτήν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κς΄. 

ι. Γυναιχὸς ἀγαθῆς μαχάριος ὃ ἀνὴρ, καὶ ἀριθμὸς 
τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ διπλάσιος. 

α. Τυνὴ ἀνδρεία εὐφραίνει τὸν ἄνδρα αὐτῆς, καὶ τὰ 
ἔτη αὐτοῦ πληρώσει ἐν εἰρήνη. 

8. Γυνὴ ἀγαθὴ μερὶς ἀγαθὴ, ἐν μερίδι φοδουμένων 
Κύριον δοθήσεται. 

4, Πλουσίου δὲ καὶ πτωχοῦ καρδία ἀγαθὴ, ἐν "παντὶ 
χαιρῷ πρόςωπον ἱλαρόν. 

δ. Ἀπὸ τριῶν εὐλαδήθη ἣ καρδία μου, καὶ ἐπὶ τῷ 
τετάρτῳ προςώπῳ ἐδεήθην" 

6. Διαβολὴν πόλεως, χαὶ ἐχχλησίαν ὄχλου, 
7. καὶ χαταψευσμόν - ὑπὲρ θάνατον πάντα μοχθηρά. 
8. Ἄλγος χαρδίας χαὶ πένθος γυνὴ 
9. ἀντίζηλος ἐπὶ γυναιχὶ, καὶ μάστιξ γλώσσης πᾶ- 

σιν ἐπιχοινωνοῦσα. 
10. Βοοζύγιον σαλευόμενον γυνὴ πονηρὰ. ὃ κρατῶν 

αὐτῆς ὡς ὃ δρασσόμενος σχορπίου. 
ι. Ὀργὴ μεγάλη γυνὴ μέθυσος, καὶ ἀσχημοσύνην 

αὐτῆς οὐ συγχαλύψει. 

1). Πορνεία γυναιχὸς ἐν μετεωρισμοῖς ὀφθαλμῶν, 
καὶ ἐν τοῖς βλεφάροις αὐτῆς γνωσθήσεται. 

13. Ἐπὶ θυγατρὶ ἀδιατρέπτῳ στερέωσον φυλακὴν, 
ἵνα μὴ εὑροῦσα ἄνεσιν ἑαυτῇ χρήσηται. 

14. Ὀπίσω ἀναιδοῦς ὀφθαλμοῦ φύλαξαι, καὶ μὴ 
θαυμάσῃς ἐὰν εἰς σὲ πλημμελήσῃ. 

15. Ὥς διψῶν ὁδοιπόρος τὸ στόμα ἀνοίγει, καὶ ἀπὸ 

Ὅκλν. ΧΥΥΙ. .801 

19. οἷ οπιηθπι ποαι ἴδηι δὲ 01) Ποηυ 8} 0} 6 γἷ8. 
40. Οπληοθη ΟἸΧΙυοἰἰοηθπηὶ οἱ θη ορθάυοσίϊοποη οὐϊδηιϊίυπι, 

21. οἱ οπιποηὶ ΥἹἱη οί πλ οἱ ποὺ υἱηἀϊ!οίαῃ ᾿Πἱπ ΟΥυ. 
22. Νοη 681 δρυΐ ϑυρογ σἂρυϊ οΟἸ τὶ, 

23. οἴ ΠΟοἢ οδῖ ἱγὰ ΒΌΡΟΓ ἰγδπὶ ἰηϊπηὶοὶ. ΟοΙηοΓδγὶ ἰθοηὶ 
οἱ ἀγδοοπὶ μ᾽ δοθθιῖ τὐ ἱ., 4υδηὰ Πα δι 6 ΟΠ Π..]ΟΓΟ 6- 

αυδῃ. 

24. Μαῖα τυ] γὶ8 πηπιυΐδί (Δοΐοη) 6}ι.8, οἱ οροφοδί 
νυ]υπι 6}08 αυδϑὶ βϑδοουπι. ἴῃ πιο ΐο ρῥγοχἰπηογιπι δυο ΓΌΠὶ 

25. οοπείἀοὶ νἱγ οὐ 8, οἴ δυάΐοῃ8 80 ΊΓΑΥΪ. ΔΠΊΔΓΟ. 

26. ΒΓΟΥ 8 ΟΠ Ϊ8 Π1Δ}1{18 δὰ πη} }1 181} Τυ}]  Γὶ9., Β0Γ5 Ρ60- 
οδίογ᾽ 8 οδάδί βυ ρον {118Π|. 

27. Αϑοδῇϑι18 ΔγΘΏΟ5118 ἰη ροάΐδθυι8 νϑίογαηΐ, 810 Ὠλ0] 16 
Ἰἰηρυδία γΥἱγο αυϊείο. 

28. Ναᾳ Ριοο 88 δὰ Βρδοίδιηῃ πη} 6 γβ, οἱ Ὠθἢ ΘΟΠΟΌρ 8088 
0] 6 6 Π). 

29. [τὰ οἱ ἰγγουθγοηίδ οἱ σοηίυβῖ0 πηϑίπιᾶ 
30. τυ] ]ογ, 5ἱ Βυθτηϊηϊβίγοί υἱγὸ δυο. 

31. ΟοΥἦ Ὠυπλ θα οἱ (δοὶθ8 ἰγίβι 18 οἱ ρ]αβὰ οογὰΐθ, πηι] 16 Γ 
ΒΟ4υ8Π). 

32. Νδηυβ ἀ6 1165 οἱ σοι ἃ 580] υΐδ, αυα ἤθη 6 δι} 8ἃ- 
δῖ υἱγαιη δυυ). 

33..4 0] 6γ ἰπί {πὶ ροοσδίΐ, οἱ μοῦ 11 π Ομ 68 πηογί- 
ΤΩυΓ. 

3Δ. Νὰ 465 ἀαυξ οχίἰυπ), Π66 Πγ0} 6 γὶ ποαυδιὴ ρο(οβίδίοη. 

35. δὶ Π0ὴ Δι) υ αν οΥ ἱ δὰ Πηδηιπ} ἰ0}81}, 
38. ἃ οδγηΐθυβ ἴυἷ5 ἀρβοϊηαα ᾿Π|Δπ}. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΥ͂Ι. 

1. Μυϊϊογί8 θομξο Ὀοδίυϑ Υἱγ, δἱ ὨυΠΊΘΓΌ5. δηπογυῃ {1108 

ἀυρίοχ. 
4. Μυ!ΐον ἰογίϊβ οὐ]οοίαϊ γἱγαπὶ διυυμ, οἱ δπηο8 111105 

παρ οὐ ἴῃ Ρ866. 

3. ῬΑΓΒ ὈΟΩΔ Π}0] 6 Υ θοΏΔ,, ἰῃ ρᾶγία {ἰπηϑη τ Ποηΐηυπι 
ἀλη] υΓ. 

4, Ὀἰγί 8 δυΐοπ οἱ ρδυρογίϑ ΘΓ θΟΠθ ἢ, ἰῃ Οἱ ἰΘρ0- 
τα γυἱίυβ ἈΪΠΔΓΙ8. 

5..Α πθυβ {ἰρηυἱῥ ΘΟΥ πιοαπη, οἱ ἰῃη απδγίο ἴδοία βΒυρρ!ϊ- 
ΟΔΥΪ : 

8. οϊαίϊυγαπι οἰν ἐδι15, οἱ οοἸ]οοἰοησπι ἔθ" 66, 
ἢ. οἷ οδΙαπιηίδπι πηθπάδοθπι : ΡῈ Γ Τογίο πὶ Οὔ ὥτᾶ- 

Υἱὰ. 
8. Ὠοϊοῦ οογαΐβ οἱ ἰυοΐυ5 γα 6 Γ 

. 9. Ζοἰοίγρα ἴῃ του] δγο 26] ΟΥ̓ Ρ8πι, οἱ ΠΡΟ] πὶ ̓ ἴηρσυς 

οὨηΐἑ 08 ΟΠ] ΠἰΟΔΏ8. 

10. Βουμ ἰυξυμι αυοὰ οοτμπηονοίυγ τυ δῦ ΠΟΩΌΔΠΊ, 

αὶ ἰεποὶ ᾿ΠἸὰπὶ χυδβὶ αυὶ Δρργοί μθπάϊξ ϑοογρίοπθηι. 

{1. [τᾶ πλδζηδ τηυ]ΐον οὈγίοβδ, οἱ ἰυΓρ ΠΟΙ 88: ΠΟῊ 

οοπίοροί. 

2. Ἑογηϊοδίϊο τυ] ογ 8. ἐπ χοἰ οσυϊυτυ, αἱ ἰη 

ρδὶρδ!)γὶδ {8 ἀρηοϑοοίυγ. , 
3. ἴῃ ΠΙΐα πο δνογίβηϊο 86 ἢγπιᾶ ουδίοἀϊΐδη), ἢ6 ἰηγθηϊἃ 

ΓΟΠ ἰσϑίοῃο υἱδίι Ὁ 86. 

14. Ροξῖ ἱγγονογοηΐοθηι οουϊπὶ ΟᾶΥ6, δὲ ΠΟῚ ΓηΐΓοΓὶ8 δἱ 

ἰη (6 ἀφ! χυοτγίϊ. 
15. Βίουϊ νἱαῖον δἰ ἐἰδἢ8 ο8 δρογὶϊ, οἱ ἃ} οἵηηὶ δαυ ἃ ΡΓΟ- 
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παντὸς ὕδατος τοῦ σύνε πίεται, χατέναντι παντὸς 
πασσάλου χαθήσεται, καὶ ἔναντι βέλους ἀνοίξει φαρέ- 
τραν. 
ἵ 16. Χάρις γυναιχὸς τέρψει τὸν ἄνδρα αὐτῆς, χαὶ τὰ 

ὀστᾶ αὐτοῦ πιανεῖ 
17. ἣ ἐπιστήμη αὐτῆς. Δόσις Κυρίου 
18. γυνὴ σιγηρὰ, χαὶ οὐχ ἔστιν ἀντάλλαγμα πεπαι- 

δευμένης ψυχῆς. 
10. Χάρις ἐπὶ χάριτι γυνὴ αἰσχυντηρὰ, 
20. καὶ οὖχ ἔστι σταθμὸς πᾶς ἀξιος ἐγκρατοῦς ψυχῆς. 
αι. Ἥλιος ἀνατέλλων ἐν ὑψίστοις Κυρίου, χαὶ χαλ- 

λος ἀγαθῆς γυναιχὸς ἐν κόσμῳ οἰχίας αὐτοῦ. 
25. Λύχνος ὙΠῸ: ἐπὶ λυχνίας ἁγίας, καὶ κάλλος 

προςώπου ἐπὶ ἡλικία στασίμη. 
28. Στῦλοι χρύσεοι ἐπὶ βάσεως ἀργυρᾶς, χαὶ πόδες 

ὡραῖοι ἐπὶ στέρνοις εὐσταθοῦς. (ἢ 
425. Ἐπὶ δυσὶ λελύπηται ἣ χαρδία μου, χαὶ ἐπὶ τῷ 

τρίτῳ θυμός μοι ἐπῆλθεν" 
46, ἀνὴρ πολεμιστὴς ὑστερῶν δι᾽ ἔνδειαν, καὶ ἄνδρες 

συνετοὶ ἐὰν σχυθαλισθῶσιν. 
21. Ἐπανάγων ἀπὸ δικαιοσύνης ἐπὶ ἁμαρτίαν, ὃ 

Κύριος ἑτοιμάσει εἰς ῥομφαίαν αὐτόν. 
48. Μόλις ἐξελεῖται ἔμπορος ἀπὸ πλημμελείας, χαὶ 

οὗ δικαιωθήσεται χάπηλος ἀπὸ ἁμαρτίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΖ'. 

ι. Χάριν ἀδιαφόρου πολλοὶ ἥμαρτον, χαὶ ὁ ζητῶν 
πληθύναι ἀποστρέψει ὀφθαλμόν. 

.. Ἀναμέσον ἁρμῶν λίθων παγήσεται πάσσαλος, 
χαὶ ἀναμέσον πράσεως χαὶ ἀγορασμοῦ συντριδήσεται 
ἁμαρτία. 

4. ᾿Εὰν μὴ ἐν φόδῳ Κυρίου χρατήση κατὰ σπουδὴν, ᾿ 
ἐν τάχει καταστραφήσεται αὐτοῦ ὁ οἶχος. 

5. Ἔν σείσματι χοσχίνου διαμένει χοπρία, οὕτως 
σχύδαλα ἀνθρώπου ἐν λογισμῷ αὐτοῦ. 

6. Σχεύη χεραμέως δοχιμάζει χάμινος, καὶ πειρα- 
σμὸς ἀνθρώπου ἐν διαλογισμῷ αὐτοῦ. 

7. Γεώργιον ξύλου ἐχφαίνει ὁ χαρπὸς αὐτοῦ, οὕτως 
λόγος ἐνθυμήματος καρδίας ἀνθρώπου. 

8. Πρὸ λογισμοῦ μὴ ἐπαινέσῃς ἄνδρα, οὗτος γὰρ 
πειρασμὸς ἀνθρώπων. 

9. ᾿Εὰν διώχης τὸ δίκαιον, καταλήψη, καὶ ἐνδύσῃ 
αὐτὸ ὡς ποδήρη δόξης. 

10. Πετεινὰ πρὸς τὰ ὅμοια αὐτοῖς χαταλύσει, χαὶ 
ἀλήθεια πρὸς τοὺς ἐργαζομένους αὐτὴν ἐπανήξει. 

τι. Λέων θήραν ἐνεδρεύει, οὕτως ἁμαρτίαι ἐργαζο- 
μένους ἄδικα. 

12. Διήγησις εὐσεθοῦς διαπαντὸς σοφία, ὃ δὲ ἄφρων 
ὡς σελήνη ἀλλοιοῦται. 

13. Εἰς μέσον ἀσυνέτων συντήρησον καιρὸν, εἷς μέ- 
σον δὲ διανοουμένων ἐνδελέχιζε. 

14. Διήγησις μωρῶν προςόχθισμα, καὶ ὃ γέλως αὖ- 
τῶν ἐν σπατάλῃ ἁμαρτίας. 

[56. Λαλιὰ πολιόρχου ὀρθώσει τρίχας, καὶ ἣ μάχη 
αὐτῶν ἐμφραγμὸς ὠτίων. 

ἀὐλς «ὐληνχδιμκαασειαειδ τοτέσεραοι 

(5) 24. Τέκνον, ἀκμὴν ἡλικίας σου συντήρησον ὑγιῆ, καὶ 
μὴ δῷς ἀλλοτρίοις τὴν ἰσχύν σον. (Οοπιρὶ.) 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙ͂ΡΑΧ, Κεφ. ΚΖ'΄. 

χἰπιδ Ὀἱραῖ, οοηΐγᾶ οὔμηόπι ῬΓυπὶ βοάοὈϊϊ, οἱ ὁσηίΓᾶ βασὶ- 
ἰδπι ἀρογίδί ρῃδγοίγδιη. 

16. στα πχυ ογία ἀοἰοοία θὲς Ὑἱγὰπι βϑαυμ, οἱ οδ5α ἐπΠίυς 
ἐηρίησυδοί! 

17. δβοϊθηίδ ἱρβίυ5. Ὠδίυηπι Ὠορλ)ηἱ οἱ 
8. ΠΉΠ}Π6Γ ἰδοϊυγηᾶ, οἱ ἤρθη οδί οομπημυίδίῖο οτγαάῖσε 

δΔηΪΠΊ8. 

19. Ογαίϊα βυροῦ ργδιϊδτῃ Π}} 16 ́ ρυάδογαίδ, 
20. οἴ ὨΟἢ 68ἷ ροπάυβ οἤγηθ ἀἰμησίῃ σΟὨ ΘΠ |5 δηϊτα;ο. 
21. 501 Θχου θη 9 ἰῃ 8} 851 γ18 Ὠοπλίηὶ, οἱ δρϑοὶθβ γυ οτὶβ 

Ὀοηδο ἰῃ ΟΓδΔιηρηΐο ἀοϊηυ8 8ι12. 

22. Ἰλιοογᾶ ᾿]ΟΘἢ 8 ΒΌΡΘΓ οδηἀοΙ γυπὶ βδηοίυπι, εἴ αρὸ- 
οἶο8 (δοϊοὶ ἰῃ δίδϊο βἰδῃϊἑ. 

28. ΟΟἸυπηηδ ἄυγθῶρ ΘΌΡΕΓΡ ᾿δδὶπὶ δγροηίθδιῃ, δὲ ρος 
ἀδοοεὶ ἰῃ ρδοϊογίδυβ 518}}}}}8. 

25. 1η ἀυοθυ5 οοηίγἰϑίδίι Π) οδὲ ΟΟΥ τηδυτ, οἱ ἢ ἴοσῖὺ 
ἰγδουμπαϊδ πῃ δαυρηϊ : 

26. γἷν ὈοΙ δῖον ἀοἢοίθ 8 ΡῸΓ ἱπορίᾶπι, οἱ Υἱγί βϑῃϑδίϊ εἰ 
οοηίοιῃηϑηίυτγ. 

27. Βορτοαϊΐθη8 ἃ ̓ υδι {8 διὰ ροοοδίυμπ, Ποπιίπιιβ μδγαϊὶ 
Θυπλ δὰ ΓΟ ἰἸδοδ). 

28. ὨΠΠΠ 6116 ὀχυθίυῦ ποροίί8η8 ἃ ἀο]Ἰοῖο, οἵ ποη ἰδ Π02- 
Ὀἱῖυγ συ μο ἃ ροοοδίο. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΥ͂Ι!. 

1. Ῥγορίογ πα ἤδγθῃβ τὰ} ἀο! φυδγυηί, οἱ χυΐ φυδτιὶ 
Ἰοοευρίοἰατγὶ ἀνογίαὶ οου]υμι. 

2. ἴῃ πηραΐϊο οομμραρίηϊβ Ἰαρίἀυ πη ρ8105 δροίατ, οἱ ἱπίος 
᾿χαρᾶΐυμῃ νη ἰουΐβ οἱ Θμρ(ϊομ δ δηρυδιϊ δ ροσοσδίαμ. 

4. 51:00 ἰῃ ἰἰπιοτὸ Ποιμηὶ ἰοηυοΓγξ 56 ᾿ηϑἰδηίοΓ, οἷο δυῦ- 
γογίοίυγ ἀοπηυϑ8 6᾽08. 

5. 1ῃ μογουβϑυγα οὐ ὈγΪ τοπιδποῖ πη, 5190 συ ΐβ4υ}} 8 
Βοιη5 ἰη οοσί δἰίοπο α͵.8. 

6. δ ἤρυ!! ργοθαΐὶ ἔοιπιᾶσ, οἱ ἰθηΐδιϊο ποιιίηΐβ ἰῃ 9εῖ- 
τηοοϊηδίίομο ο᾽}}8. 

7. Ουϊΐυγδπ) ᾿ἰκηὶ οϑἰσηαϊϊ (γυοίυ.8 ἰρδίυβ, δἷς σνογθυτῃ ἐν 
οορίἰδίυπι ΠοτΪηἾ8 οΟΥγ. 

8. Αῃΐδ ΒΟΓΙΏΟΠΘΠῚ ὨΟΠ ᾿δυά65 Υἱγιῖπι, [Ἰ8ς δηΐπ) δηί2- 
(ἴο 6ϑἵ ποῃηηυπι. 

9. δὲ βεαᾳυδτίβ ᾿8{1{|18πῈ, ΔρρΓΟΙ Θηἦ68, οἱ ἰηάπδα ἢΠ|2π| 
αυδδὶ ροάογθηι ΠΟΏΟΓΙ8. 

10. Ὑο δ ἃ δὰ 510] δἰ πιὰ αἰ νογίοηϊΐ, οἱ γογὶϊαβ δὰ δὸς 
φυὶ ορογδηίυγ ᾿ρ88Π) γουθγίοΓ. 

11. 1.80 γνρϑηδίϊοιὲ ἱπϑίἰαίιΓ,, δἰ. ρϑοοδίδ ορογδηζδυς 
Ἰηϊχυᾶ. 

12. ΝΑΙτδῖίο μἱΐ 56 ΡῈ Ὁ βαρίοηςἷα, δἰ} 08 δ ῖοπι οἱ ᾿υπᾶ 

τουϊδίυΓ. 

13. Τπῃ πηράϊο ἱπβθ 88 (ΟΓΠι βάῦνὰ ἴθ ρυ8, ἰῃ τηρϊο δυ- 
ἰο) οορ δηζυη ἃϑδ᾽υ}8 Θ5ῖο. 

14. Ναιτδίίο (διυογυιη οὐἀΐοβᾶ, οἱ γίβυ8 Θογαηι ἴῃ ἀδ 15 
Ροοοδί!. 

15. Τ,ο40618 πη]! πὶ ᾿υΓΔΠΕ8 ἀγγίροί ο801}105, οἱ ἰυγοίυ 
οογυπι οὈίυνδίίο δυγίυΏ}. 

44. ΕἸΠ, δόγοῖῃ ἰδ 5 (85 ΘΟΏΞΟΙΥΑ 5ΔΏΔΙΩ, δἷ ΠΕ (δ5 Δἰἐοηὶ: 
τοῦυΐ 0}. 



5ΑΡΙΕΝΤΙΑ Β5Ι]ΒΑΓ(Η. ὅκλρ. ΧΧΥΙΙΠΙ. 

16. ἜἜχχυσις αἵματος μάχη ὑπερηφάνων, καὶ ἣ δια- 
λοιδόρησις αὐτῶν ἀχοὴ μοχθηρά. 

171. Ὃ ἀποχαλύπτων μυστήρια ἀπώλεσε πίστιν, χαὶ 
οὐ μὴ εὕρη φίλον πρὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. 

18. Στέρξον φίλον, καὶ πιστώθητι μετ᾽ αὐτοῦ" 
19. ἐὰν δὲ ἀποχαλύψης τὰ μυστήρια αὐτοῦ, οὐ μὴ 

χαταδιώξης ὀπίσω αὐτοῦ. 
20. Καθὼς γὰρ ἀπώλεσεν ἄνθρωπος τὸν ἐχθρὸν αὐ- 

τοῦ, οὕτως ἀπώλεσας τὴν φιλίαν τοῦ πλησίον. 
41. Καὶ ὡς πετεινὸν ἐχ χειρός σου ἀπέλυσας, οὕτως 

ἀφῆχας τὸν πλησίον, χαὶ οὐ θηρεύσεις αὐτόν. 
99, Μὴ αὐτὸν διώξης, ὅτι μαχρὰν ἀπέστη, χαὶ ἐξέ- 

φυγεν ὡς δορχὰς ἐχ παγίδος. Ὅτι θραῦμά ἐστι 
3. χαταδῆσαι, χαὶ λοιδορίας ἐστὶ διαλλαγή᾽ 
24. ὃ δὲ ἀποχαλύψας μυστήρια ἀπήλπισεν. 
6. Διανεύων ὀφθαλμῷ «τεχταίνει χαχὰ, χαὶ οὐδεὶς 

αὐτὸν ἀποστήσει ἀπ᾽ αὐτοῦ. 
26. Ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν σου γλυχανεῖ στόμα 

σου, χαὶ ἐπὶ τῶν λόγων σου ἐχθαυμάσει - ὕστερον δὲ 
διαστρέψει τὸ στόμα αὐτοῦ, χαὶ ἐν τοῖς λόγοις σου δώ- 
σει σχάνδαλον. ' 

47. Πολλὰ ἐμίσησα χαὶ οὐχ ὡμοίωσα αὐτῷ, καὶ ὁ 
Κύριος μισήσει αὐτόν. 

48. Ὁ ὕβοιον λίθον εἰς ὕψος ἐπὶ χεφαλὴν αὐτοῦ 
βάλλει, καὶ πληγὴ δολία διελεῖ τραύματα. 

29. Ὁ ὀρύσσων βόθρον εἰς αὐτὸν ἐμπεσεῖται, καὶ ὃ 
ἱστῶν παγίδα ἐν αὐτῇ ἁλώσεται. 

80. Ὁ ποιῶν πονηρὰ εἰς αὐτὸν χυλισθήσεται, χαὶ οὐ 
μὴ ἐπιγνῷ πόθεν ἥχει αὐτῷ. 

381. ᾿Εμπαιγμὸς χαὶ ὀνειδισμὸς ὑπερηφάνων, χαὶ ἣ 
ἐχδίχησις ὡς λέων ἐνεδρεύσει αὐτόν. 

3). Παγίδι ἁλώσονται οἵ εὐφραινόμενοι πτώσει εὖ- 
σεδῶν, καὶ ὀδύνη χαταναλώσει αὐτοὺς πρὸ τοῦ θανάτου 
αὐτῶν. 

88, Μῆνις χαὶ ὀργὴ καὶ ταῦτά ἐστι βδελύγματα, καὶ 
ἀνὴρ ἁμαρτωλὸς ἐγχρατὴς ἔσται αὐτῶν. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΚΗ'΄. 

ι. Ὁ ἐχδιχῶν παρὰ Κυρίου εὑρήσει ἐχδίκησιν, καὶ 
τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ Ἰβώκῃ διατηρήσει. 

.. Ἄφες ἀδίχημα τῷ πλησίον σου, χαὶ τότε δεηθέντος 
σου αἱ ἁμαρτίαι σου λυθήσονται. 

8. Ἄνθρωπος ἀνθρώπῳ συντηρεῖ ὀργὴν, χαὶ παρὰ 
Κυρίου ζητεῖ ἴασιν. 

4, Ἔπ᾽ ἄνθρωπον ὅμοιον αὐτῷ οὐχ ἔχει ἔλεος, καὶ 
περὶ τῶν ἀρειτος αὐτοῦ δεῖται: 

5, Αὐτὸς σὰρξ ὧν διατηρεῖ μῆνιν, τίς ἐξιλάσεται τὰς 
ἁμαρτίας αὐτοῦ; 

6. Μνήσθητι τὰ ἔσχατα, καὶ παῦσαι ἐχθραίνων- 
7. καταφθορὰν χαὶ θάνατον, καὶ ἔμμενε ἐντολαῖς. 
8. Μνήσθητι ἐντολῶν χαὶ μὴ μηνίσης τῷ πλησίον, 
9. χαὶ διαθήχης Ὑψίστου, χαὶ πάριδε ἄγνοιαν. 
10. Ἀπόσχου ἀπὸ μάχης, καὶ ἐλαττώσεις ἁμαρτῥας" 
11. ἄνθρωπος γὰρ θυμώδης ἐχχαύσει μάχην. Καὶ 

ἀνὴρ ἁμαρτωλὸς ταράξει φίλους, καὶ ἀναμέσον εἰρη- 
γευόντων ἐμθάλλει διαδολήν. 

12. Κατὰ τὴν ὕλην πυρὸς οὕτως ἐχχαυθήσεται, χατὰ 
τὴν ἰσχὺν τοῦ ἀνθρώπου ὃ θυμὸς αὐτοῦ ἔσται, καὶ κατὰ 
τὸν πλοῦτον ἀνυψώσει ὀργὴν αὐτοῦ, καὶ χατὰ τὴν στε- 
ρέωσιν τῆς μάχης ἐκκαυθήσεται. 
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16. ΕΠυϑἷο Βϑη σα 5 γἰχἃ Βραγθογυηι, οἱ πιδιϑάιοίϊο ἱ]- 
Ἰογυγ δυάϊι5 σΓΑΥ 5. 

17. Ουΐ ἀδηυάδί ἀγοδηᾶ Πἀ6Πὶ ρογὰ ἀϊ, οἱ πο ἱηνθηίοὶ 
δι ουὴ δα ΔηΪΠΊ0} Βυ 0. 

18. ὈΠΙμ 6 διΐουπι, οἱ οοη)υηρογα {ἰΔ6 οαπῃ {10 : 
19. 5ἱ δυΐδπι ἀρηυάδγοτ8 Δϑοοηϑᾶ {|1|}8, ὨΟῺ ρογβοαυᾶ- 

ΤἹΒ ροϑί θυ πη. 

20. δἰουϊ οηΐπι ρογάϊαἰξ ἸοΠπιο ἰηϊπλΐουπὶ βυυπι, 8ἰς χιὶ 
Ῥογάἰἀ1 δι οἰ διὰ ργοχίπλὶ. 

21. Εἰ κἰουΐ χυὶ ἀἰπηϊδ᾽᾽ ἀνοπὶ ἀθ πδηῃ 808, 56 ἀδηηϊδίδιὶ 
ῬΓΟΧί 1 ἢ, οἵ ὨΟἢ Θυπ Οδρί68. 

2 Νόοὴ ΠΠΠ᾿ππ| Ξοαυδγία, υοηΐδηῃ Ἰοησο ἀἰποαβδὶξ, οἱ οἵ. 
ἔυε! αυδϑὶ σάργοᾶ ἀ6 ἰδφαθο. Ουοηΐδπλ Υ]π0}8 οϑὶ 

23. ΟΟΠΠσαγο, οἱ πιδ]οάϊοιὶ δϑὶ οοηῃοογάδιϊο : 
24, αἱ δυίοιη ἀδηυάδγυη!ξ τηγβίογίἃ ἀθβρογανὶῖ. 

256. ΑΠηυ6η5 ΟΟὐ]0 (ΔΟΓΙοδὶ ἰηΐχυδ, οἱ Ὠδηηο ἰρβαπι γοῖπο- 
γϑὈΐ Δ 'ρ80. , 

26. 1π οοπδροοία ΘΟΙ]ΟΓΆ ΤΩ ἰσογαπ) ἱπΠἀΌ]ΟΔὈΪ οὁ5 ἰυυπι, 
Οἷ ΒΌΡΘΓ ΒΘΙΤΩΟΠ68 08 δά πη ΓΔ αγ : ΠΟΥ 55. Π16 Δ 161 ρ67- 
γογίαϊ ὁ5 δυιπι, 6ἱ ἴῃ γογ 8 ἴ0.1}5 ἀΔἱ δοδηάδ᾽ υη. 

27. Μυ δ οὐϊνὶ οἱ ποη ὁοδραυδΥΐ οἱ, οἱ Πομιίηυϑ οὐϊεὶ 
Π|Π0πὶ. 

28. Ουἱ ἰη αἰΐυμῃ μα {ΠῚ Ἰαρίἀδτη δ ρογῦ οδρυΐ βυυπι ΠΕ}, 
Θἔ ρ]αρψα ἀοϊοβᾶ ἀἰϊν δὲ γυ]ησγᾶ. 

. 29. Ουἱ ἰονοδηι ἰοαϊξὶ ἱποί οἱ ἰῃ φδπὶ, οἱ χυΐ βἰδίυϊξ ἰ8- 
ᾳυσυπι ἴῃ 60 οδρίθίυγ. 

30. Ουἱ ἴδοϊξ πηδῖα ΒΡῈ ἰρϑυπὶ γοϊ γθη Γ, οἱ ὨΟ}) Δ5Π0- 
δβοδί ὑπ46 δἀνοηϊδηί 5ἰδὶ. 

31. ΠΙυϑἰο οἱ ἱργορογίυπ Βυρογθογυπ), οἱ υἱηὰϊοἱδ βίουϊ 
160 ἰπβί ἀἰδθίίυν 1}}}. 

32. 1,Δαυ60 σλρίοηἴυν φαὶ ΟὈ]οοἰδηίιγ οᾶ80 Ἰυϑίογυμῃ, οἱ 
ἀοῖοῦ οοηδυμμαῖ 1108 δι υδγη πηογ δηΐυΓ. 

33. [τὰ οἱ ἔχγοῦ οἰΐδηη ἤδρο βυηΐ δΔιοοπηἰη ]0η 68, οἱ Υἱν 
Ροοοδῖογ οοπίἰηθη8 δγὶ( ΠΠογα πη). 

ΟΑΡΌῚΤ ΧΧΥΙΠ. 

1. Ουὶ νἱηάϊοδὶ ἃ Ὠοιϊηΐηο ἱηνοηϊοὶ υἱηάϊοίδιη, οἱ ρϑοοδίδ 

1118 ΒΟ ΓΥΔἢ 5 ΒΟΓΥΔ)}Π. 

2. Βοιηΐϊία ἱπ)υγίδπ) ργοχίπιο ἰαο0, οἱ ἴυπο ἀδργοοδηῖὶ 
Ἐ0ὲ ροοοδίδ βοϊ νθηΐαγ. 

3. Ηοπιο Ὠουιίπὶ γοβοσυδῖ ἱγᾶπ), οἱ ἃ Ὁ60 συγ πηραοδηη. 

4, Τῃ ΠΟΙ ΠΟΘ δἰ Π  ]οπ 5 ποη δ οῖ Γηϊδογοογαΐδηι, οἵ 
ἂδ ροοοδίϊβ δ 5 ἀοργοοδίιτῦ 

5. 1ρ86 οὑπὶ οἌτο 51 γϑογυδῖ ἱγϑπ), 48 ργορὶ ἰδ δὶΐ ρ60- 
οδίδ ᾿}}1089 

6. Μοιπιδηΐο που βϑογατ, οἱ ἀοϑίηθ ἰηἰπηγίοδτὶ : 

7. τΔοϊΠ υάϊηΐβ οἱ Ποῦ δ, οἱ ρϑγιηδηρ ἰῃ τηδηἀδ[ϊ8. 
8. Μοιηογᾶγο πιδηδαϊδ οἱ 6 γαϑοδγὶ8 ὈΓΟΧΙΙΏΟ, 
9. οἱ ἰοϑἰδιηοηίυμ ΑἸ Εἰβδἰπιὶ, οἱ ἀσϑρίοα ἱρῃογδηδη). 
10. ΑΒϑιἰΐπο ἃ [1Π6, οἱ πη 68 ροοοδίδ : 
11. ὨΟΠΙΟ Θηΐπὶ ἰγδουπμάμυ8 ἱποδηάοί ᾿ἰ6π|. ΕΠ ὙἹΓ ροοοδίογ 
δ θῖῖ δηιίοοϑ, οἱ ἰῃ τραΐϊο ῥῬδοθῶι Ὠαροηϊίυπι ἱπιηλ {} 
ἙοδΙυπιηίδτη. 

1. δοουπάθπη πηδίαγίδη) ἰσηΐ8 βἷς ἀχδγάθϑοδῖ, βου 11} 
γἰγίυϊοπ ποιηίηΐβ ἰγδουηάία 1} 18 ογίῖ, οἱ ϑεευπάυπι Βυ δίδη- 
(ἰαπι ΘΧΔΙ Δ Ϊ  ἰγὰτ δυᾶπι, οἱ βϑθουηάυπ) διτηϊδίοπη τἰχϑ 
δχδγάθϑβοδί. 
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18. Ἔρις ὀλβρο εν. ηρὴ ἐχκαίει πῦρ, καὶ μάχη 
μ χατασπεύδουσα ἐχχέει α 

14. ᾿Εὰν φυσήσης εἰς σπινθῆρα ἐχκαήσεται, καὶ ἐὰν 
πτύσης ἐπ᾽ αὐτὸν σδεσθήσεται, καὶ ἀμφότερα ἐχ τοῦ 
στόματός σου ἐχπορεύεται. 

10. ἸΨίθυρον ἐδ] δίγλωσσον καταρᾶσθαι, πολλοὺς 
γὰρ εἰρηνεύοντας ἀπώλεσαν. 

16.. Γλῶσσα τρίτη πολλοὺς ἐσάλευσε, καὶ διέστησεν 
αὐτοὺς ἀπὸ ἔθνους εἰς ἔθνος 

17. καὶ πόλεις ὀχυρὰς χαθεῖλε, καὶ οἰχίας μεγιστά- 
νων χατέστρεψε. 

19. Γλῶσσα τρίτη γυναῖχας ἀνδρείας ἐξέδαλε, χαὶ 
ἐστέρησεν αὐτὰς τῶν πόνων αὐτῶν. 

80. Ὁ προζέχων αὐτῇ οὐ μὴ εὕρη ἀνάπαυσιν, οὐδὲ 
χατασχηνώσει μεθ᾽ ἡσυχίας. 

Ὧι. Πληγὴ μάστιγος ποιεῖ μώλωπα, πληγὴ δὲ γλώσ- 
σῆς συγχλάσει ὀστᾶ. 

23. Πολλοὶ ἔπεσαν ἐν στόματι μαχαίρας, καὶ οὐχ 
ὡς οἱ πεπτωχότες διὰ γλῶσσαν. 

53, Μαχάριος ὃ σχεπασθεὶς ἀπ᾽ αὐτῆς, ὃς οὐ διῆλθεν 
ἐν τῷ θυμῷ αὐτῆς, ὃς οὐχ εἵλχυσε τὸν ζυγὸν αὐτῆς, χαὶ 
ἐν τοῖς δεσμοῖς αὐτῆς οὐχ ἐδέθη. 

24. Ὁ γὰρ ζυγὸς αὐτῆς ζυγὸς σιδηροῦς, χαὶ οἵ δεσμοὶ 
αὐτῆς δεσιοὶ χάλχεοι. 

25. Θάνατος πονηρὸς ὃ θάνατος αὐτῆς, χαὶ λυσιτε-- 
λὴς μᾶλλον ὁ ἄδης αὐτῆς. 

6. Οὐ μὴ χρατήση εὐσεόῶν, χαὶ ἐν τῇ φλογὶ αὐτῆς 
οὗ χαήσονται. 

27. Οἱ καταλείποντες Κύριον ἐμπεσοῦνται εἰς αὐτὴν, 
χαὶ ἐν αὐτοῖς ἐχχαήσεται, χαὶ οὐ μὴ σδεσθῇ. ᾽Εξαπο- 
σταλήσεται ἐπ᾽ αὐτοῖς ὡς λέων, χαὶ ὡς πάρδαλις λυμα- 
γεῖται αὐτούς. 

38. “δὲ περίφραξον τὸ χτῆμά σου ἀκάνθαις, 
40. τὸ ἀργυριὸν σου χαὶ τὸ χρυσίον χατάδησον᾽ χαὶ 

τοῖς λόγοις σου ποίησον ζυγὸν χαὶ σταθμὸν, καὶ τῷ στό- 
ματί σου ποίησον θύραν καὶ μοχλόν. 

80. Πρόςεχε μήπως ὀλισθήσῃς ἐν αὐτῇ, μὴ πέσης 
χατέναντι ἐνεὸρεύοντος. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΚΘ'. 

1. Ὁ ποιῶν ἔλεος δανειεῖ τῷ πλησίον, χαὶ ὃ ἐπισχύων 
τῇ χειρὶ αὐτοῦ τηρεῖ ἐντολάς. 

ἃ. Δάνεισον τῷ πλησίον ἐν χαιρῷ χρείας αὐτοῦ, χαὶ 
πάλιν ἀπόδος τῷ πλησίον εἰς τὸν χαιρον. 

8. Στερέωσον λόγον, καὶ πιστώθητι μετ᾽ αὐτοῦ, χαὶ 
ἐν παντὶ χαιρῷ εὑρήσεις τὴν χρείαν σου. 

4. Πολλοὶ ὡς εὕρεμα ἐνόμισαν δάνος, καὶ παρέσχον 
πῦνον τοῖς βοηθήσασιν αὐτοῖς. 

5. Ἕως οὗ λάθῃ καταφιλήσει χεῖρα αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ 
τῶν χρημάτων τοῦ πλησίον ταπεινώσει φωνήν. 

6. Καὶ ἐν χαιρῷ ἀποδόσεως παρελχύσει χρόνον, καὶ 
ἀποδώσει λόγους ἀκηδίας καὶ τὸν χαιρὸν αἰτιάσεται. 

7. ᾿Εὰν ἰσχύση, μόλις χομίσεται τὸ ἥμισυ, καὶ λο- 
γιεῖται αὐτὸ ὡς εὕρεμα. 

8.. Εἰ δὲ μὴ, ἀπεστέρησεν αὐτὸν τῶν χρημάτων αὐ- 
τοῦ, καὶ ἐχτήσατο αὐτὸν ἐχθρὸν δωρεᾶν" 

9. χατάρας χαὶ λοιδορίας ἀποδώσει αὐτῷ, χαὶ ἀντὶ 
δόξης ἀποδώσει αὐτῷ ἀτιμίαν. 

10. Πολλοὶ χάριν πονηρίας ἀπέστρεψαν, ἀποστερη- ᾿ 
θῆναι δωρεὰν εὐλαθήθησαν. 

--.. 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. Κεφ. ΚΘ΄. 
138. Οοπίοηίίο (ἐϑιηδί8 ἱποοηὰ! ἰσηοπι, οἱ γίχϑ ἴδ π8Π8 

οἴδπιπαϊ!, ὁδησυΐηοηι. 

14. 5] 50 Π]νογίβ δοίη ]δπὶ οχαγάθϑοαῖ, οἱ 8ἱ Ἔχ βρυοΓα 
Βυροῦ ᾿ΠΠ|8πὶ ὀχϑιϊησυδίιγ, οἱ αἰγᾶψαθ δχ οὐ ἰυ0 ῥγοἤοϊβου 
ἴων. 

15. ΒΒΌΓΓΟΠΘΙΩ οἱ ὈΪΠΙησυ θη τ] ἀΐοογα,, τυ] 08 δπίπὶ 
ρᾶοδηι ὨΔρϑηΐδ8 ρογάϊἀδγηί. 

16. 1ἰηρσυδ ἰαγίϊα πλ0}105 οοιμμηου!, οἱ ἀϊβρογϑὶξ ᾿Π|08 ἀθ 
ἔθηϊα ἰῃ ροηίΐοδῃ : 

17. οἱ οἰν 8.68 πηυηϊ88 ἀδδίγυχὶξ, οἱ ἀοπηοβ πηᾶρηδίο- 
Τύχη δυδυ γί, 

19. 1ηρυὰ ἰογιϊα ΤΩ }]}6Γ6 8 Υἱγ. 165 αὐοοἰξ, οἱ ργίνανὶι {1188 
Δ οΥ 08 5.118. 

20. Ουἱϊ αἰϊοηι ἐξ "11 που ἰηνοηϊοὶ γοχυΐθα, ἢθς ΠΑΡ (Δ Ϊΐ 
οὐπὰ γοαυΐθ. 

21. ΕἸΑΘΘΙ]Ι ρίαρα ᾿ἰνόγθπὶ [Δοϊοὶ, ΡΙασα δυΐδη ἰησυδὴ ΘΟΠ}- 
μγϊηυσὶ οϑ8ἃ. 

22. Μυ] οροἰἀοτγυηί ἰῃ οτγὰ φἸδάϊί, οἱ ἤθη αἱ ἰἱ φυΐ οοοὶ- 
ἀογυηΐ ρογ ᾿ἰηρυδη). 

23. Βοδίυϑ χυΐ ἰθοίι)8 οϑὶ 8ὺ θα, αυὶΐ ἰῃ ἰγδουηάία 11}. 
ΟῚ ἰγδηϑίυἱΐ, αυαΐ πο ἰγαχὶς ᾿υσυπ ἐΠΠΠΠ 5, οἱ ἴῃ Ὑἱποι } 8 
{1108 ποη 6βί ᾿ἰραίυϑ. 

24. Ζυρυὴ οηΐτῃ {118 Ἰυσυμ ἰδγτουπὶ 6ϑί, οἱ νἱηου α "Π1ὺ8 
ὙἱηουΪἃ ἀτοᾶ. 

25. ΜΟΥΒ {Π|18 ΠΏΟΓΘ ὨΘΖυ 58] 18, οἱ υ}}}8. μοί 8 ἰηί Γι 
4υδι [11|ἃ. 

46. Νοη ΟὈΙ ΠΟ, Ρΐ08, οἱ ἴῃ ἢΠδμ)πι8 1118 Ὡοη οΟδυ- 
ΓΟΩΙΟΓ. 

27. Ουἱ Γοϊπχυυηὶ Ὠοπιίπυπ) ἱποϊἀθηΐ ἴῃ 1Π|8πὶ, οἱ δχδγ- 

ἀθὈϊῖ ἴῃ 1118, δἱ ἤοὴ οχϑιϊησυρίυγ. Ἰηπἰἰοίωγ ἰῃ 1108 φυδϑοὶ 
Ιθο, οἱ ᾳυδϑδὶ ρᾶγάι8 ρεγάδὶ 608. 

28. ἘΔὼδ δορὶ ροββθβϑίοῃθηι ἰυδη} 5ρ ἰδ, 
29. ἀγροηΐα) ἰαππὶ οἱ δυγυπι 4|}Π}58 : οἱ γορ ἷ8 ἰυ 8 ας 

᾿υξυπὶ οἱ δἰδίογα, οἱ οὔὶ ἴυο ἴδ οβί υ οἱ υϑοίθῃι. 

30. Αἰΐοῃαο ἠὲ ἰογία δ αγ]8 ἰῃ 68, Π6 οὁΔ 488 ἰῃ σοηθροοία 
ἰηδἰἀἰδη(18. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΙΧ. 

{. Ουἱ (δεὶΐ τιϊδεγοογάϊδηι [πογδί(υγ ργοχίηιο, οἱ χυὶ 
Ῥγϑουδὶοὶ τδηι 8ι18 Πηδηἀδίδ βογνδί. 

2. ἙΘΏἼΘΓΔΓΟ ὈΓΟΧΙΠΊΟ ἰῃ ἰορογο ὨΘΟΘβϑ 818 1115, οἱ 
ΓΌΓΘΟΝ γϑά δ ργοχ π)0 ἴῃ ἰδ ΡΟΓα. 

38. Οοπῆσγημδ νογϑυ οἱ Πάθ 6 Γ ἃ56 ουπὶ {|| 0, οἵ ἰῃ οὐληὶ 
ἰΘροΟγο ἱπυθηΐθθ αυοα {ἰδὲ ἡρορϑϑαγίι πὶ δϑί. 

4, Μυϊὶ αυδδὶ ᾿ηγ ΘΠ Οη 6) δ'δεἰπιανογυηί (0 Ρη18, οἱ ῃΓῶ- 
β[ΠΠογυπὶ πιοϊοϑύδεη ᾿18 40 56 δά γογυπῃί. 

ὅ. οηοο δοοίρίδὶ οδου δ Γ πιδηυπ οὖ08. οἱ ἴῃ ρου 18 
Ρτγοχίπηὶ Ὠυπ 1 νόοσδῃ. 

6. Εἴ ἴῃ ἰδηρογο γοαἀἰἰοηΐβ ργοίγδηδὶ ἰθηρυβ, οἱ γοἀὰοῖ 
γογθᾶ δοράϊβε οἱ ἰθπηρυ5 σδιιβδθίίυΓ. 

7. δὶ ροϊμποτί, νἱχ γοαὰ οί ἀϊγμιϊάΐυπι, οἱ οοιηρυϊδθς Πυὰ 
αυδϑὶ ἱην θη ἰΟΏ6η]. 

8. δίῃ δυίθη), ἰγδυάαυ}ὶ ΠΠ}ὰΠλ ροουη 18 6)08, οἱ ροβϑοαὶϊῖ 
ἱΠυπὶ ἰηἰπιΐοιιπι σγϑῖ 8 : 

9. πηδΙοάϊοϊδ οἱ οοηνίοία γοάάοί 111}, οἱ ργὸ ᾿ιόπογὰ γοδαδί 
111} ἸΠΠοπογδι!οηθῃι. 

10. Μυϊιὶ μιόορίογ ῃοαι{ἰὰπ| ἀνογίογυηϊ, ἰγδυάδγὶ ὑτδί!5 

(πησογαυηΐῖ. 
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11. Πλὴν ἐπὶ ταπεινῷ μαχροθύμησον, χαὶ ἐπ᾽ ἔλεη-. 
μοσύνην μὴ παρελκύσης αὐτόν. : 

12. Χάριν ἐντολῆς ἀντιλαδοῦ πένητος, χαὶ χατὰ τὴν 
ἔνδειαν αὐτοῦ μὴ ἀποστρέψης αὐτὸν χενόν. 

13. Ἀπόλεσον ἀργύριον δι᾿ ἀδελφὸν χαὶ φίλον, καὶ μὴ 
ἰωθήτω ὑπὸ τὸν λίθον εἰς ἀπώλειαν. 

14. Θὲς τὸν θησαυρόν σου κατ᾽ ἐντολὰς Ὑψίστου, χαὶ 
λυσιτελήσει σοι μᾶλλον ἢ τὸ χρυσίον. 

16. Σύγχλεισον ἐλεημοσύνην ἐν τοῖς ταμείοις σου, καὶ 
αὕτη ἐξελεῖταί σε ἐκ πάσης χαχώσεως. 

16) 17, 1.. Ὑπὲρ ἀσπίδα χράτους, χαὶ ὑπὲρ δόρυ 
ἀλκῆς κατέναντι ἐχθροῦ πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ. 

19. Ἀνὴρ ἀγαθὸς Αγ γοήξετει τὸν πλησίον, χαὶ ὃ ἀπο- 
λωλεχὼς αἰσχύνην καταλείψει αὐτόν. 

20. Χάριτας ἐγγύου μὴ ἐπιλάθῃ, ἔδωχε γὰρ τὴν 
ψυχὴν αὐτοῦ ὑπὲρ σοῦ. ("ἢ 

ἀᾳ, Ἀγαθὰ ἐγγύου ἀνατρέψει ἁμαρτωλὸς, χαὶ ἀχά-- 
ρίστος ἐν διανοίᾳ ἐγκαταλείψει ῥυσάμενον.. 

24. Ἐγγύη πολλοὺς ἀπώλεσε χατευθύνοντας, καὶ ἐσά- 
λευσεν αὐτοὺς ὡς χῦμα θαλάσσης. " 

35. Ἄνδρας δυνατοὺς ἀπῴχισε, χαὶ ἐπλανήθησαν ἐν 
ἔθνεσιν ἀλλοτρίοις. : 

26. Ἁμαρτωλὸς ἐμπεσὼν εἰς ἐγγύην, καὶ διώχων 
ἐργολαθείας ἐμπεσεῖται εἰς χρίσεις. 

27. Ἀντιλαδοῦ τοῦ πλησίον χατὰ δύναμίν σου, καὶ 
πρόςεχε σεαυτῷ μὴ ἐμπέσης. 
ὅδε ἐδ ζωῆς ὕδωρ καὶ ἄρτος καὶ ἱμάτιον, καὶ οἶχος 

χαλύπτων ἀσχημοσύνην. 
39. Κρείσσων βίος πτωγοῦ ὑπὸ σχέπην δοχῶν, ἢ ἐδέ- 

σματα λαμπρὰ ἐν ἀλλοτρίοις. 
80. Ἐπὶ μικρῷ καὶ μεγάλῳ εὐδοχίαν ἔχε. (“ἢ 
31. Ζωὴ πονηρὰ ἐξ οἰχίας εἰς οἰκίαν, καὶ οὗ παροική- 

σει, οὐχ ἀνοίξει στόμα. 
88. Ξ ενιεῖς χαὶ ποτιεῖς εἰς ἀχάριστα, χαὶ πρὸς ἐπὶ 

τούτοις πιχρὰ ἀχούση. 
38. Πάρελθε, πάροιχε, χόσμησον τράπεζαν, καὶ εἴτι 

ἐν τῇ χειρί σου ψώμισόν με. 
834. Ἔξελθε, πάροιχε, ἀπὸ προςώπου δόξης, ἐπεξέ-- 

νωταί μοι ὃ ἀδελφὸς, χρεία τῆς οἰκίας. 
856. Βαρέα ταῦτα ἀνθρώπῳ ἔχοντι φρόνησιν, ἐπιτί- 

μήησις οἰχίας χαὶ ὀνειδισμὸς δανειστοῦ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Λ΄. 

ΠΕΡῚ ΤΕΚΝΩΝ. 

ι. Ὃ ἀγαπῶν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐνδελεχήσει μάστιγας 
αὐτῷ, ἵνα εὐφρανθῇ ἐπ’ ἐσχάτῳ αὐτοῦ. 

2. Ὁ παιδεύων τὸν υἱὸν αὐτοῦ ὀνήσεται ἐπ᾽ αὐτῷ, 
καὶ ἀναμέσον γνωρίμων ἐπ᾽ αὐτῷ χαυχήσεται. 

8. Ὁ διδάσχων τὸν υἱὸν αὐτοῦ παραζηλώσει τὸν 
ἐχθρὸν, καὶ ἔναντι φίλων ἐπ᾽ αὐτῷ ἀγαλλιάσεται. 

4. ᾿Ετελεύτησεν αὐτοῦ ὃ πατὴρ, χαὶ ὡς οὐχ ἀπέθα- 
νεν’ ὅμοιον γὰρ αὐτῷ χατέλιπε μετ᾽ αὐτόν. 

5. Ἔν τῇ ζωῇ αὐτοῦ εἶδε χαὶ εὐφράνθη, καὶ ἐν τῇ 
τελευτῇ αὐτοῦ οὐχ ἐλυπήθη. 

(5) 21. Ἔγγνον φεύξεται ἁμαρτωλὸς, καὶ ἄχρηστος ἐν δια- 
νοίᾳ καταλείψει. ((οπιρί.) 

(55) 30. ... χαὶ ὀνειδισμὸν οἰχίας σον μὴ ἀχούσης. ((.) 

γΕΤῦΒ ΤΡΒΤΆΜΕΝΤΟΌΜΝ. -- ἴΠ- 
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11. ὙεΓυΠ ΔΘ ΘΌΡ6Γ Ὠυτη ]6Π| ἸΟΏ ΚΖ ΔΠΙ 15 οδίο, οἱ ῃγῸ 
ΟἸδοπμβυὴᾶ ποῦ ργοῖγδ Πα {ΠΠπ|. 0 

᾿ 12. Ῥτγορίογ πηδηάδίιπη 8806 ΡΔΌρΘΓ ΘΠ, οἱ βοοπηα πη 
ἰηορίαπιῃ 6}0.8 πα ἀἰηκ! 858 ΘΠ Ὑδουίπη. 

13. Ῥογὰδ ρϑουπηίδηι ργορίογ (γδίγοπι οἱ δηΐου), οἱ ἤθη 
οοηἰ δῖ ΓΙ ΠΟ ἢ.) 50 ἰΔρί6 ἴῃ ρογαϊ θη. 

14. Ῥοηδ {Ππ᾿δδυγαπι ἰυπ βοουπάσπι) ργεοθρίδ Αἰ ἰβϑίμΐ, 
οἱ ργοάοτγὶξ {{0] πηᾶρὶβ φυδιη δ ΓΌη. 

15. ΟΟῃοΙυα6 ΟἸΘο ΒΥ μδμ ἴῃ 66}}18 ἰυ18, οἵ Πῶδο δγυσῖ ἴα 
ΟΧ ομηηὶ Πη8[0. 

16, 17, 18. ΒΌΡΕΟΓΙ Ββουΐυμῃ ροϊδης 85, οἱ δΌρΟΥ ᾿ΔΠοΘδΠη 

ΤΟ ΟΓΙς δάγογϑυβ ἰηἰπλΐουτα ρυρπδοΐξ Ργὸ ἴδ. 

19. Υἱν Ὀοηυ5 δα δ) υθεῖ ρτοὸ ρῥγοχίπιο, οἱ φαὶ ρογάϊα  γ6- 
Γοουηαΐδπη ἀογο παυθδὶ 1{}|1Π|. 

20. Ογαῖία8 Πα ο᾽υ58οτίϑ ἢ ΟὈ] ν᾽ δοδγίϑ, ἀθάϊξ δηΐι ῥτὸ 
[6 δηϊῃηδη δυδιη. 

22. Βοηδ Βα 6) υ8ϑ0τγί8 δυογίοϊ ρϑοσδίοσγ, δἱ ἱησγδίυϑ 56ῆϑιι 
ἀογο! χαποὶ ᾿ἰ θογδηΐθιη 56. 

24. ΕΠΔο)ιδ59 πλ108 ρογαϊαϊξ ἀϊγ οηΐδβ, οἱ οοπμλουΐί 
1105 φυδεὶ Πυσίιδ πηᾶιῖ8. 

25. ὙίγΟδ ρμοϊδηί68 πηχίστατα ἴδοϊ!, οἱ ναραίϊ βιιηΐ ἴῃ φσοηίϊ- 
ὃυ8 8116 η}8. 

26. Ῥοοοσδίου ἰηοί46η8 ἰῃ Πάἀ 6) 85 ομο, οἱ ϑθοίδηβ γϑάδιη- 
Ρ[οΠ65 ἱποίαεί ἰη Ἰυἀϊοὶδ. 

27. Ἀθδουρογὰ ρῥγοχ πὴ δοουηάυτα Υἱγία 6) ἴυδη), οἱ 
δἰίοπας 11}]᾽ πα ἰηοἰ 488. 

28. Τηϊυπὶ υἱ δε δαυᾶ οἱ ῥϑηΐβ εἴ υδϑιϊπηθηίαπ), εἰ ἀοῃγ8 
ἰοσ6 3 ἰυγρὶ ἀ  ΠΘη). 

29. ΜΕΙΪΟΓ 6ϑὶ Υἱοίυϑ ρδυρογία 510 ἱδρτΠ6 δ5ϑογυηι, αυ 8 ΠῈ 
ΘΡυΪ δρ᾽οηἀ ἰδ ἴῃ 8116 18. 

30. ϑυροῖ πιηϊπηιηι οἱ πηᾶσηυτ μ]δοσαὶ {{Ρ]. 
31. Υἱίδ ποχυδπὶ ἀδ ἀομηο ἱπ ἀοιηυπ), οἱ υἱὲ ΠοΒρ  ΔΟΪ ΌΓ, 

ὭΟΩ ϑροτγὶοί ο5. 

32. ἨοΒρΙΪο δυδεὶρ᾽65 οἱ ροίδὶβ δὰ ἱηρταίᾷ, οἱ ρῥγϑίδγρα 
ἴῃ ἰδ διηδγα δυά 68. 

33. Τγαπϑὶ, ἤοδμ68, ΟΓμᾶ ΠΊΘΉβΆΠη, οἱ 8ὶ φυϊὰ ἰῃ δηυ θὰ 
εἰδᾶ Π,6. 

34. Εχὶ, ᾿Ἰ05ρΡ68, 8 (Δοὶα ΠΟΠΟΓΙδ, δάύθηϊ! πἷλ ἢ οϑρ 10 
διιδοϊρίοηάυ5 ἰγαίθγ, Ορῃιβ δϑὶ ἀοπιο. 

35. ἀτανΐδ [δδς ΠΟΙ ΠΑΌΘα ΐ βοηβϑυη), ἱπογορδίίο ἀοιηι}5 
οἱ ἱπηρτορογίυμη [πογαίογίβ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧ. 

Ε ΠΒΕΆΙ5. 

1. Ουἱ ἀρ ὶ ἢ] υπὶ δυυπι δϑϑἰἀυ δὶ {ΠῚ Παρο}]α, οἱ Ἰς[6- 
ἴυΓ ἴῃ ΠΟΥ β8, ΠΟ 800. 

ἃ. Ουἱ ογυάϊε 4 }πῈ 8πι ᾿ΟΥΔ οἴη 1Π|0, οἱ ἴῃ πηράϊο 
ποίογυμῃ ἰπ 1|1ὁ βογδυϊ υγ. 

3. Ουϊ.ἀοορί ἢ] 1 δυιη} ἴῃ ΖΘ] Π} τ δἰ ᾿ηΪ ΠΟ Π.. οἱ ἴῃ 
τη ἷο δηλίοογυπι ρα]οτγ Δ Ὀϊίυγ ἰη ||. 

4, Μογίι5 681 ρϑῖογ 6}115., οἱ φυδϑὶ ὨΟἢ 65 πηογίι}8 : 81- 

ΤΩΪ]6π Θηΐπ) 810ὲ γα] χυΐ ροϑῖ 56. 
5. [ὴ υἱΐα δυὰ υἱὰϊ! οἱ Ἰδοϊδίυβ δβί, οἱ ἴῃ οί τὰ β00 ποῃ δβϑῖ 

οοηίτΓἰϑἰαἴυϑ. 

21. Εἰ  αβδόγοῖὰ Τυσ]οῖ ροοοδίογ, οἵ ἰθα.}}}8 ἰῃ οορί οἢ 
ΤΟΙ ἡφυοῖ. 

80. ... οἵ ππρτγορογίυπι ροροργίηδίίοη 5 (1 ὨΟη δυάί68. 
2 
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8. Ἔ ναντίον ἐχθρῶν χατέλιπεν ἔχδικον, χαὶ τοῖς 1 Ὁ. Οσηΐγδ ἱπἰπιίοοβ γε χα! ἀοίεηβονθη), οἱ διαϊοῖβ τοά- 
φίλοις ἀνταποδιδόντα χάριν. : 

71. ΠΠεριψύχων υἱὸν χαταδεσμεύσει τραύματα αὐτοῦ, 
χαὶ ἐπὶ πάση βοῇ ταραχθήσεται σπλάγχνα αὐτοῦ. 

8. Ἵππος ἀδάμαστος ἀποθαίνει σχληρὸς, χαὶ υἱὸς 
ἀνειμένος ἐχθαίνει προαλής. 

ο. Τιθήνησον τέχνον καὶ ἐκθαμθήσει σε, σύμπαιξον 
αὐτῷ χαὶ λυπήσει σε. 

10. Μὴ συγγελάσῃς αὐτῷ ἵνα μὴ συνοδυνηθῇς, καὶ 
ἐπ’ ἐσχάτῳ γομφιάσεις τοὺς ὀδόντας σοῦ. 

11. Μὴ δῷς αὐτῷ ἐξουσίαν ἐν νεότητι, (8) 
(Ὁ) 15, θλάσον τὰς πλευρὰς αὐτοῦ, ὡς ἔστι νήπιος, 

μήποτε σχληρυνθεὶς ἀπειθήση σοι. 
18. Παίδευσον τὸν υἱόν σου, καὶ ἔργασαι ἐν αὐτῷ, 

ἵνα μὴ ἐν τῇ ἀσχημοσύνη σου π πλάνη, 
(8) τι. Καὶ μὴ παρίδης τὰς ἀγνοίας αὐτοῦ. 
(Ὁ) 1. Κάμψον τὸν τράχηλον αὐτοῦ ἐν νεότητι. (ἢ) 

ΠΕΡΙῚ ΥΓΙΕΙΑΣ. 

ι4. Κρείσσων πτωχὸς ὑγιὴς καὶ ἰσχύων τῇ ἕξει, ἢ 
πλούσιος μεμαστιγωμένος εἰς σῶμα αὐτοῦ. 

156. Ὑγεία χαὶ εὐεξία βέλτιον παντὸς χρυσίου, χαὶ 
σῶμα εὖ ν ἢ ὅλδος ἀμέτρητος. 

16. Οὐχ ἔστι πλοῦτος βελτίων ὑγείας σώματος, καὶ 
οὐχ ἔστιν εὐφροσύνη ὑπὲρ χαρὰν καρδίας. 

17. Κρείσσων θάνατος ὑπερ ζωὴν πιχρὰν ἢ ἀῤῥώστη- 
μα ἔμμονον. 
ἥν Ἀγαθὰ ἐχχεχυμένα ἐπὶ ὀχ γϑΣ χεχλεισμένῳ, 
θέματα ἄτων παραχείμενα ἐπὶ τάφῳ. 
ἡ τ πυμκέρει πλλπώοις εἰδώλῳ; Οὗτε γὰρ ἔδεται 

οὔτε μὴ ὀσφρανθῇ, 
20. οὕτως ὃ ἐχδιωχόμενος ὑπὸ Κυρίου. 
41. Βλέπων ἐν ὀφθαλμοῖς χαὶ στενάζων, ὥςπερ εὐ-- 

νοῦχος περιλαμδάνων παρθένον καὶ στενάζων. 
1, Μὴ δῷς εἷς λύπην τὴν ψυχήν σου, καὶ μὴ θλίψης 

σεαυτὸν ἐν βουλῇ σου. 
43. Ἐὐφροσύνη χαρδίας ζογὴ ἀνθρώπου, καὶ ἀγαλλία- 

μα ἀνδρὸς μαχροημέρευσις. 
44. Ἀγάπα τὴν ψυχήν σου, καὶ παρακάλει τὴν χαρ- 

δίαν σου, χαὶ λύπην ἀαχρὰν ἀπόστησον ἀπὸ σοῦ. 
45. Πολλοὺς γὰρ ἀπέχτεινεν ἣ λύπη, καὶ οὐχ ἔστιν 

ὠφέλεια ἐν αὐτῇ. 
46. Ζῆλος χαὶ θυμὸς ἐλαττοῦσιν ἡμέρας, καὶ πρὸ 

καιροῦ γῆρας ἄγει μέριμνα. 
{ (Ῥωὶρ. ΧΧΧΙΠ, 16.) Ὥς χαλαμώμενος ὀπίσω 

τρυγητῶν, 
17. ἐν εὐλογίᾳ Κυρίου ἔφθασα, καὶ ὡς τρυγῶν ἐπλή- 

ρωσα ληνόν. 
ι8. Κατανοήσατε ὅτι οὐχ ἐμοὶ μόνῳ ἐχοπίασα, ἀλλὰ 

πᾶσι τοῖς ζητοῦσι παιδείαν. 
19. Ἀχούσατέ μου, μεγιστᾶνες λαοῦ, χαὶ οἱ ἡγού- 

ἐμενοι ἐχχλησίας, ἐνωτίσασθε. 
30. Υἱῷ καὶ γυναιχὶ, ἀδελφῷ καὶ φίλῳ μὴ δῷς ἐξου- 

οίαν ἐπὶ σὲ ἐν ζωῇ σου, καὶ μὴ δῷς ἑτέρῳ τὰ χρήματα 
σου, ἵνα μὴ μεταμεληθεὶς δέη περὶ αὐτῶν. 

41. Ἕως ἔτι ζῇς καὶ πνοὴ ἐν σοὶ, μὴ ἀλλάξης σεαυ- 
τὸν πάσῃ σαρχί. 

(5) 11. ... καὶ ἔσται σοι ὀδύνη ψυχῆς. ((οτηρὶ.) 
(5) 16. Κἀγὼ ἔσχατος ἠγρύπνησα. 

ἀεδηΐοια γα). 

7. Ἀοίγίογδηϑ Π] π| ΟΟΠ ΚΑ νυ]ρογὰ ἢΠΠ|ι|8, οἱ δὰ Ομ πο 
οἰδιηογο ἔυυη νἰϑοογα δυδ. 

8. Ἑᾳυὺ8 ἱπαοῃμίι8 οὐδ ϊ ἀσγυβ, οἱ ἢ} 15 Γου 5808 6Υἃ- 
ἀϊ! ργϑθοθρβ. ᾿ 

8. 1,ΔοῖΔ ΠΙΐππι οἱ ρανθηίο ἰ6 ἰδοϊοῖ, ἰυΔ6 οὐ 1110 δἱ 
οοη Γι ϑί δ ! ἴ6. 

10. Νὰ οογγίἀθαδ 1}}} Π6 δίιηυ}] ἀοὶθᾶβ, οἱ ἰῇ που βϑί)υ 
υδίϊο8 ἀδηίεβ8. 

{1. Νοη ἀ69 {ΠΠ! ροἰοδίδίοπ ἰῃ Ἰυνοπίαϊεα, 
12. ἴυπάο ἰδίογα {Π|υ08, ἀυγῃ ἰπίδη8 68ῖ, "6 (ογίθ ἱηάυγαίῃ8 

ΒΟ ὁοάδὶ {{0]. “-- 

18. Ἐγυὰϊ ἢ] πὶ ἰυυμπ, οἱ ΟΡΟΓΑΓΘ ἰῃ {||0.,. 6 ἴῃ ἰυγρία- 
ἀΐηοιῃ ἰυδηὶ οἰῥηάδῖ. : 

11. Εἰ ηὴ6 ἀδορίοἰὰ 8 ἰφῃογδηίαβ 1111. 
12. ΟὝΓΥΆ ΟΟΓΥΪΟΘΠῚ 6}118 ἰῃ Ἰυγοηία 6. 

ΒΕ ΒΑΝΙΤΑΤΕ. 

14. ΜΟΙΙ͂ΟΓ 681 ρδιιροΓῦ 5818 οἱ (ογίἰ8 υἱγί θι15., φυδιη ἀνθ 

ΠΑρο δία ἰῃ ΘΟΓΡΟΓα 800. 
.15. 58η188 οἱ Ὀοηᾶ ἰδ υἀο τρο]ογ ὁδὶ οηληΐ δῦτο, οἱ 

ΟΟΥΡυϑβ γδιξάυτη 4υ8πΠ| ΘΠ 5115 ᾿ΠΠΠΠΘΏ 508. 
16. Νοη 6δὲ οϑῆϑυδ ΠΊΘΙΪΟΓ 58η}{216 ΘΟΓΡΟΣ8, δὲ ἤθη δβὶ 

ΟδΙοοϊδιηθηίυπι δΌΡΟΓ οογά 5 ρδυα υη,. 
17. ΜοΙΐοῦ δϑἱ ΠΠΟΓΒ ᾳυδηιὶ Υἱίᾶ διηᾶγᾶ δϊ ᾿ἰΔΗΡΊΙΟΓ ΡΟΓΘ6- 

ΨΟΓΔΏ8. 

18. Βοῃᾶ οἴἶιι!β8 δὰ 08 Οἰδιιβυη), δρροϑιοοα Θρυ]ασυπι 
ΔΡΡΟΒ (26 δΌΡΟΓ δαρυϊογυτα. 

19. Ουἱὰ ργοααϑβὶ ΟὈ]αίϊο ἰὰοϊο" Νοο οῃΐμὰ πιδηδυζδυί ἢδς 
οὐογαθιίυγ, 

40. 56 χυΐ Ρογβοου(ἰοηθπὶ ρδϊυΓ ἃ ΠὨοιηΐηο. 
41. Υἱάδηῃϑ ὁ00}}}5 οἱ ἱπροηηδοθβ, βίουΐ δρδὰο σοιιρῖθ- 

οἴοῃβ Υἱγρίηθηι οἱ δ 5 γΓδη 3. 
422. ΝΟῚ ἀ68 ἴῃ {γϑι{{|81Π| δΔηΪΠηΔπὶ ἰυδῃη, οἴ ΠΟῊ ΔΠΊΙ χα 5 

(απιοίίρϑαπι ἰῃ σοπϑί ἶο ἰυο. 
23. Τυοσαπά 88 οογάϊ8 μιδοο 6β8ὲ υἱΐδ ποπιίηἰβ, οἱ θχβυ ἰδίους 

Υἱγὶ οδί Ἰοηροου (88. 

44. ὨΪΠΠἶχα δηϊηγδη) ἰυδπ), οἱ ΘΟ, βοΐδγα οαγ ἰπι, οἱ (Γἰ- 
δι {ἰ8π} Ἰοηχα ἜΧρΟ 6 ἃ ἰ6. 

25. Μυ] 08 οηἰπὶ οοοἰαἰξ ἐγ Βα, οἱ ὨΟῺ 68. υ1}}}{85 ἰη 68. 

46. ΖΕ] υ8 οἱ ἰγδουπάϊδ πηυυηΐ ἀΐθ5, οἱ δη(6 ἰδηρι8 86- 
ῃροΐδηι δα εὶϊ οορὶ ἰδία. 

(νμῖσ. ΧΧΧΙΙΠ, 16.) Ουδδὶ χαὶ 0015} δοίηοϑ ροβὲ Υἱη- 
ἀδηγίδίογοδ, 

17. ἰη Ὀαποαϊοιοηα Ποιηἰηὶ ρογυθηΐ, οἱ χαϑϑὶ αυΐ νἱηάθ- 
πηϊδί γορ ονὶ ἰογο ΑΓ. 

18. Βαβρίεἰ[6 φυοηίαπηι ποὴ Πλ] εἰ 80]1 Δ Ρρογαυὶΐ, δϑὰ οπηηΐ- 
θυ8 οχαυϊγοπ  γυ5 αἰ5ο ΡΠ ΠΔΠ. 

19. Αὐάϊΐα πι6, πιᾶρμαῖθθ ΡΟΡΌΪ, οἱ γϑοίογοβ θοο θϑῖβο, 

δυτγίθ08 ρογοίρ (6. 
40. ΕΠΟ οἱ τη ]ογὶ, ἐγαῖγὶ οἱ δηλὶοῦ πο ἀ68 ροίοδίδί πη 

δυρογ (6 ἰῃ υἱΐδ ἴυδᾶ, οἱ ἢοη ἀοαοΓῖ5 4118 ροουπίδϑ ἴυ 85, πὸ 
(ογία ρωηιοδὶ (6 οἱ ἀοργοοογὶδ ργὸ 11}18. 

41. Ὀυπὶ δάδιυς βυροῦαϑ οἱ βρίγδίο ἰῇ ἴθ, 6 8]}6Π68 [6 

ῥϑυπὶ οπηηὶ σΑΓηΐ. 

12. ... εἱ οὐ ΕἸ] ἀοϊοῦ δπίηδ. 
16. Εἰ οο ῃον ββἰτηυς ονἱ ρ ἰανὶ. 



ΒΑΡΙΕΝΤΙΑ ΒΙΒΑΟΘΗ. ἀλνΡ. ΧΧΧΙ. 

495. Κρεῖσσον γάρ ἐστι τὰ τέχνα δεηθῆναί σου, ἢ σὲ 
ἐμδλέπειν εἰς χεῖρας υἱῶν σου. 

285. Ἔν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου γίνου ὑπεράγων, 
24. μὴ δῷς μῶμον ἐν τῇ δόξῃ σου. Ἔν ἡμέρᾳ συν- 

τελείας ἡμερῶν ζωῆς σου χαὶ ἐν χαιρῷ τελευτῆς διάδος 
χληρονομίαν. 

ΠΕΡῚ ΔΟΥΛΩΝ. 

5. Χορτάσματα χαὶ ῥάθδος καὶ φορτία ὄνῳ, ἄρτος 
χαὶ πἀδὴς καὶ ἔργον οἰχέτη. 

26. ἜἜργασαι ἣ παιδὶ χαὶ εὑρήσεις ἀνάπαυσιν, ἄνες 
χεῖρας αὐτῷ καὶ ζητήσει ἐλευθερίαν. 

᾿ς 47, Ζυγὸς χαὶ ἱμὰς χάμψουσι τράχηλον, 
28. χαὶ οἰχέτῃ χαχούργῳ στρήδλαι χαὶ βάσανοι. 

"Ἐμόαλε αὐτὸν εἰς ἐργασίαν, ἵνα μὴ ἀργῇ" 
39. πολλὴν γὰρ χαχίαν ἐδίδαξεν ἣ ἀργία. 
80. Εἰς ἔργα κατάστησον χαθὼς πρέπει αὐτῷ, χἂν 

μὴ πειθαρχῆ, βάρυνον τὰς πέδας αὐτοῦ. Καὶ μὴ πε- 
ρισσεύσης ἐν πάση σαρχὶ, καὶ ἄνευ χρίσεως μὴ ποιή- 
σης μηδέν. 

81. Εἰ ἔστι σοι οἰκέτης, ἔστω ὡς σὺ, ὅτι ἐν αἵματι 
ἐχτήσω αὐτόν. Εἰ ἔστι σοι οἰχέτης, ἄγε αὐτὸν ὡς σεαυ- 
τὸν, ὅτι ὡς ἣ ψυχή σου ἐπιδεήσεις αὐτοῦ. 

82. ᾿ὰν χαχώσῃς αὐτὸν 
,38. χαὶ ἀπάρας ἀποδρᾷ, ἐν ποίᾳ ὁδῷ ζητήσεις αὐ-. 

τόν; 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ,Α΄. 

(γιῖρ. ΧΧΧΙΥ, 1.) Κεναὶ ἐλπίδες χαὶ ψευδεῖς ἀσυ-- 
νέτῳ ἀνδρὶ, καὶ ἐνύπνια ἀναπτεροῦσιν 6 ς 

. Ὥς δρασσόμενος σχιᾶς καὶ διώχων ἄνεμον, 
ὃ ἐπέχων ΤΆ ΝΡ 

8. Τοῦτο τενᾳ τούτου ὅρασις ἐνυπνίων, κατέναντι 
προςώπου ὁμοίωμα προζώπου. 

.. Ἀπὸ ἐηκαθά, τὸν, τί καθαρισθήσεται; καὶ ἀπὸ 
ψευδοῦς τί ἀληθεύσει ; 

6. Μαντεῖαι χαὶ οἰωνισμοὶ καὶ ἐνύπνια μάταιά 
ἐστι, 

8. καὶ ὡς ὠδινούσης φαντάζεται χαρδία. ᾿Εὰλν μὴ 
παρὰ Ὑψίστου ἀποσταλῇ ἐν ἐπισκοπῇ, μὴ δῷς εἰς 
αὐτὰ τὴν χαρδίαν σου. 

η. Πολλοὺς ἐπλάνησε τὰ ἐνύπνια, χαὶ ἐξέπεσον ἐλ- 
πίζοντες ἐπ᾽ αὐτοῖς. 

8. Ἄνευ ψεύδους συντελεσθήσεται νόμος, χαὶ σοφία 
στόματι πιστῷ τελείωσις. 

9. Ἀνὴρ πεπαιδευμένος ἔγνω πολλὰ, χαὶ ὁ πολύ- 
πειρος ἐχδιηγήσεται σύνεσιν. 

1ο. Ὃς οὐχ ἐπειράθη ὀλίγα οἶδεν, ὁ δὲ πεπλανη- 
μένος πληθυνεῖ πανουργίαν. 

1,. Πολλὰ ἑώραχα ἐν τῇ ἀποπλανήσει μου, χαὶ 
πλείονα τῶν λόγων μου, σύνεσίς μου. 

18. Πλεονάχις ἕως θανάτου ἐχινδύνευσα, χαὶ διεσώ- 
θην τούτων χάριν. 

14. Πνεῦμα φοδουμένων Κύριον ζήσεται, 
16. ἣ γὰρ ἐλπὶς αὐτῶν ἐπὶ τὸν σώζοντα αὐτούς. 
16. Ὁ φοδούμενος Κύριον οὗ μὴ εὐλαθηθήσεται, 

χαὶ οὐ μὴ ἐειλιάση, ὅτι αὐτὸς ἐλπὶς αὐτοῦ. 
17. Φοδουμένου τὸν Κύριον μαχαρία ἣ ψυχή" 

τως 

9507 

22. ΜΕΙΙὰ8 6581 δηΐμ υἱ Π}}} ἰαΐ 6 γοροιΐ, ᾳυδῃ [6 Γ6- 
βρίοογο ἰῃ πηδη08 ἢ] ογιιπὶ τΠΟΓΌΠ,. 

23. ἴῃ οπηηΐθυδ Ορογδυ8 ἴυ}8 ᾿ΓΔΘΟΘΙ]6Ὼ8 Θδῖο, 
44. πα ἀράογὶϑ τηδουΐϊδη ἰη αἰογία ἴδ. 1ῃ ἀΐδ ΘΟΠΘυΠΠ8- 

τἰοηΐδ ἀἱδγυηι Υἱΐδο ἴυδο οἱ ἰῃ ἰΘΏΊΡΟΓῈ Οχἰ (5 ἀϊδίσί θυ ἰγ- 
τοαϊδίθηλ ἴ.ΔΠ|. 

ΒΕ ΒΕΆΛΥΙ5. 

25. ῬϑΌυΪΔ οἱ Υἱγρᾶ οἱ ὁῃδγᾶ ἃϑῖῃ0, ρϑηΐβ οἱ ἀϊβοί μὰ οἱ 
Ορυϑβ Β6Γγο. 

26. ΟΡρΘΓΆΓΟ ἴῃ ΡΌΘΙΟ οἱ ἰηγθηΐθϑ γοαυΐθῃ, Ἰᾶχᾶ πηδῆυδ 
1} οἱ φυδτοῖ ᾿ἰδογίαΐδηι. 

47. δυρυῃ) οἱ Ἰογυπι ουγνδθυπΐ ΘΟ] 01}, ! 

28. οἷ Β67ΥῸ τη] οἤοο ἰογίυγε οἱ ἰογηδηίδ. ΜΙΠ6 {ΠΠυτὰ ἴῃ 
ΟΡΟγδΟ θ, Π6 δορί : 

29. τηυ]ΐδη) δηίτ π)4} {ἰδ} ἀοοιι οἰϊοβὲϊδ 8. 

30. Ιῃ οροιἃ οοῃϑδίι6 {ΠΠ.πΔ ργουΐ οοηάοοσὶ ἐΠυ πὶ, χυοὰ 
δ' πο ορδυάίογὶῖ, ἄσργάυᾷ ροά68 οἦυ8. ἘΠ πο διηρ! ἰῆοος 
ΒΌΡΘΙ ΟἸΏΘ6Π} ΟΔΓΏΘΙ, οἷ δἰη6 ᾿ἀϊοΐο ἢ1}}}} (Δοΐά8. 

31. δὶ οδὲ 10] βογυυβ, δἱῖ βίουϊ ἰυ, φυοηΐϊδιῃ ἰῃ βδηρυΐηθ᾿ 
οοιῃηρᾶγαϑβίϊ θυ. 81 δϑί {{0ὶ ϑόγυυδ, ἰγαοῖδ δι δίουϊ [οἰ ρβιιηη, 
αυοηΐδηλ ἰδίηαυδῃι δηΐμηᾶ ἰυ8 Θρο δ Θ0. 

32. δὶ δ, χοσγίβ θυ 

43. οἱ (0168 δυΐυσίαϊ, ἰῃ φυᾶ Υἱὰ φυιδγθβ ἱ}Ππ|} 

σΑΡΕῚ ΧΧΧΙ. 

(Με. ΧΧΧΙ͂Ψ, 1.) διῶ 5068 οἱ πηδηάδορϑ ΥἱγῸ ἰῃβθηβδῖο, 

οἱ βοπιηΐδ γο]ᾶγὸ (δοϊαπΐ ἱμηργυάδηϊθδ. 

4. Ουδεὶ 4υἱ Δρργο μα Ϊὲ υμηγδηι οἱ ρογβοαυΐίυγ γοηΐαηι, 
βὶο 4υἱὶ δἰϊοπαϊΐ βου η 18. 

3. Ηοο]υχίδ ΠΟς Υἱδίο δοιῃϊ οΥΌ ΠΏ), δηΐα (δοίθηὶ δίχα  ἰτιὰο 
(Δοίοἱ. 

4. ΑὉ ἱπηηυπάο φυϊά πιυημαδουίίυγῦ οἱ ἃ [8130 αυϊὰ γογυτι 
ογἱὉ 

5. Ὀϊν δ οη68 οἱ δυσυτία οἱ δοπηηἷδ υὙδηᾶ 88ηί, 

0. οἱ βἰουΐξ ρᾶγίυγίο δ ΟΟΥ Ρἢῃδηϊδοιδ8 ραϊ αν. ΝΙδὶ δ} 

ΑἸεἰϑϑίπ)ο ἔμογηΐ πλΐβ88 ἰῃ υἱβὶ ἰδ οηθ, π ἀραογὶϑ δὰ ἃ 
ΟΟΥ ἰυυ!ῃ. ᾿ 

Ἴ. Μυ]ῖοβ οἴτᾶγο ἔδοθγαηί βοῃγηΐδ, οἱ ὀχοίἀθγυηΐ βρδγδῃ- 
[68 ἰῃ 1118. 

8. δίη6 πηρηδοὶο ΘοηδυπιηδὈϊΐυγ ἰΘχ, οἱ βδρίθηϊί οτὶ 
ΒΕ}! ροτγίδοιίο. 

9. Υἱν ογυάί[ 5 ΒΟΥΪ πη ]8, οἱ φυὶ πιὰ] 8 ἀχρογῖυδ οϑὶ 
Θηδιτδ ὶὶ ἰη 6] Θοἴι. 

10. Ουἱ ποι) 6ε8[ Ἔχρογίυβ ρδυοᾶ πουϊξ, φαΐ διΐοῃ) ναζαῖι3 

οδἱ γι Πρ] 1 οδ 1 δδίυ Δ η}. 

12. Μυϊ]ὶδ νἱὰϊ ἰπ εἰγουμηδιγδιίοηα πθᾶ, οἱ ρμἰυγᾶ Ὑ6Γ- 
ὈΟΠΙΙῚ Ἰηθογυπλ, ἱπι6}] οῖυ8 πγδὰ8. 

13. δῶρα 0546 δὰ τηογίριῃ ρογίο  ἰὰῖι15 δυηι, οἱ βα᾽ γδίυ5 
501 Ὠογιη σταίϊδ. 

4, δρίυϑ {ἰηδηίυπὶ Ὠοπιίηυπι υἱνοί, 

15. 8068 6πἰπλ {Ποτυπὶ ἰῃ βδ᾽ γδηΐθηι 1108. 
16. Ουϊ ἐἰπποὶ Ποπηηυμ ποη ἱτορι Δ !, οἱ ποη ρᾶγνθδιὶ, 

ᾳυοηίδπ) 'ρ86 651 5068 6]118. 
17. Τἰπιοηιἰ5 Ὠοπλίηιπι Ὀεᾶ8 65 δηὶπιᾶ : 
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18. τίνι ἐπέχει. χαὶ τίς ἀντιστήριγμα αὐτοῦ ; 
19. Οἱ ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτὸν, 

ὑπερασπισμὸς δυναστείας χαὶ στήριγμα ἰσχύος, σκέπη 
ἀπὸ καύσωνος χαὶ σχέπη ἀπὸ μεσημύρίας, 

0. φυλακὴ ἀπὸ προςχόμματος χαὶ βοήθεια ἀπὸ πτώ- 
ματος. Ἀνυψῶν ψυχὴν χαὶ φωτίζων ὀφθαλμοὺς, ἴασιν 
διδοὺς, ζωὴν χαὶ εὐλογίαν. 

4“ἴ. Θυσιάζων ἐξ ἀδίχου, προςφορὰ μεμωχημένη. 
χαὶ οὖχ εἰς εὐδοχίαν μωχήματα ἀνόμων. 

42. Οὐχ εὐδοχεῖ ὃ “Ἵψιστος ἐν προςφοραῖς ἀσεθῶν. 
οὐδὲ ἐν πλήθει θυσιῶν ἐξιλάσχεται ἁμαρτίας. 

4. Θύων υἱὸν ἔναντι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ὁ προςά- 
γῶν θυσίαν ἐκ χρημάτων πενήτων. 

856. Ἄρτος ἐπιδεομένων ζωὴ πτωχῶν, ὃ ἀποστερῶν 
αὐτὴν ἄνθρωπος αἱμάτων. 

48. Φονεύων τὸν πλησίον, ὁ ἀφαιρούμενος συμ- 
δίωσιν, 

47. χαὶ ἐχχέων αἷμα ὁ ἀποστερῶν μισθὸν μι- 
σθίου. 

48. Εἷς οἰχοδομῶν, καὶ εἷς χαθαιρῶν, τί ὠφέλησαν 
πλεῖον ἢ χόπους; 

49. Εἷς εὐχόμενος καὶ εἷς χαταρώμενος, τίνος φω- 
γῆς εἰςαχούσεται ὃ Δεσπότης; 

80. Βαπτιζόμενος ἀπὸ νεχροῦ χαὶ πάλιν ἁπτόμενος 
αὐτοῦ, τί ὠφέλησε τῷ λουτρῷ αὐτοῦ; 

81. Οὕτως ἄνθρωπος νηστεύων ἐπὶ τῶν ἁμαρτιῶν 
αὐτοῦ, καὶ πάλιν πορευόμενος καὶ τὰ αὐτὰ ποιῶν, τῆς 
προςευχῆς αὐτοῦ τίς εἰςαχούσεται, χαὶ τί ὠφέλησεν ἐν 
τῷ ταπεινωθῆναι αὐτόν ; 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΒ΄. 

(ΧΧΥ, 1.) Ὃ συντηρῶν νόμον πλεονάζει προςφοράς. 
4. Θυσιάζων σωτηρίου ὁ προςέχων ἐντολαῖς. 
4. Ἀνταποδιδοὺς χάριν προςφέρων σεμίδαλιν, καὶ ὁ 

ποιῶν ἐλεημοσύνην θυσιάζων αἰνέσεως. 
5. Εὐδοχία Κυρίου ἀποστῆναι ἀπὸ πονηρίας, χαὶ 

ἐξιλασμὸς ἀποστῆναι ἀπὸ ἀδιχίας. 
6. Μὴ ὀφθῇς ἐν προςώπῳ Κυρίου χενὸς, 
1. πάντα γὰρ ταῦτα χάριν ἐντολῆς. 
8. Προςφορὰ διχαίου λιπαίνει θυσιαστήριον, καὶ ἣ 

εὐωδία αὐτῆς ἔναντι Ὑψίστου. 
9. Θυσία ἀνδρὸς δικαίου δεχτὴ, χαὶ τὸ μνημόσυνον 

αὐτῆς οὐχ ἐπιλησθήσεται. 
1.0. Ἐν ἀγαθῷ ὀφθαλμῷ δόξασον τὸν Κύριον, καὶ 

μὴ Δ ἘΣ ϑμαν ἀπαρχὴν χειρῶν σου. 
ι1. Ἔν πάσῃ δόσει ἱλάρωσον τὸ πρόςωπόν σου, χαὶ 

ἐν εὐφροσύνη ἁγίασον δεχάτην. 
15. Δὸς Ὑψίστῳ χατὰ τὴν δόσιν αὐτοῦ. χαὶ ἐν 

ἀγαθῷ ὀφθαλμῷ χαθεύρεμα ἀπιρός. 
12. Ὅτι Κύριος ἀνταποδιδούς ἐστι, χαὶ ἑπταπλάσια 

ἀνταποδώσει σοι. 
1. Μὴ δωροχόπει, οὐ γὰρ προςδέξεται. 
ι6. Καὶ μὴ ἔπεχε θυσία ἀδίχῳ, ὅτι Κύριος χριτής 

ἐστι, χαὶ οὐχ ἔστι παρ᾽ αὐτῷ δόξα προςογπου. 
ι6. Οὐ λήψεται πρόςωπον ἐπὶ πτωχοῦ, καὶ δέησιν 

ἠδικημένου εἰςαχούσεται. 
17. Οὐ μὴ ὑπερίδῃ ἱκετείαν ὀρφανοῦ, χαὶ χήραν ἐὰν 

ἐχχέη λαλιάν. 
18. Οὐχὶ δάχρυα χήρας ἐπὶ σιαγόνα χαταθαίνει, χαὶ 

ἢ χαταδόησις ἐπὶ τῷ χαταγαγόντι αὐτά ; 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. Κεφ. ΛΒ΄. 
18. ουἱ ἱπίοηαϊβ, οἱ {8 65ϊ (ογ 0 6}08 ἢ 

19. Οουἱϊΐ ϑοπλίηΐ δυροῦ αἰ σοηΐο 5. σαι, ργοίθοϊίο ρο- 
ἰοπ ἰδ οἱ ἢγιηδπλοηϊυπ) Υἱγία 8, ἰοσθθη δὃ ἀγάογα οἱ ἰος- 
ΙΏ6Ὴ ἃ πηργία 6, 

20. ουδιοάΐδ 80 οἴϊεηδίοπα οἱ δάϊυϊογίυ) ἃ οᾶδι. ἘχαΪϊ- 

ἰδη5 δηϊηηδη οἱ ἰἰυτηΐ δὴ 5 οσυ]υμ, ἀδη8 δδηϊ δίθπη, Υἱ Δ πὶ 
οἱ θοηράϊςςἰοηρ. 

21. Ἰπμηο δη( 8 ὁχ ἰηίαυο, ΟὈΪΔίΪο δα βδηηδίδ, οἱ ὩθῺ 
δηΐ θαΠηορ δος 50 Ῥ5δπηδίϊοη5 ἰμ αϑἰογαηι. 

28. ΟὈ]αἰοηθ5 ἱπιρίογυϊη πο ρῥγορδί ΑἸ 55 πλ0}8., Ὡδαυ6 
ἴῃ αὐ υἀΐης βδογὶ Π οἰογυμη ργορὶ δῖ ροοῦδΕ 15. 

24. Ὑἱειϊπηαὶ ἢ] πὶ ἴῃ σοηϑραδοία ραίγίβ βυΐ, φυὶ οἴετί 
δδογ βευμῃ ὁχ βυϊϑίδη(ϊα ρϑυρογμτ. 

25. Ῥδηΐβ οροηςἢ} Υἱΐδ ραυροῦυμ οδἱ, φυΐ ἀείγδυάδὶ 
1Π18Ππ| ἸΟ ΠΟ 8Δησι πηι) 681. 

46. Ουἱ δυίογι νυἱοϊα) οοοἰ ἀξ ργοχίηγυπη, 

27. οἱ χυὶ [γαιιάδί τηογοθάδῃ τπογοθηδεὶΐ οιιπάϊξ ὁδηραὶ - 
ὨΘΙΏ. 

28. ὕηι.5 το ἀϊοδηβ, οἴ ὑη18 ἀδδίγυθη8, αυϊὰ ργοϊοιυηὶ 

ἃἰϊυ φυλὴ ἰαθοΟΓο59 

29. ὕ}υ.8 ΟΓΔη8 οἱ η1.}8 πη αἰοδη8, ου}.5 γοοθηὶ Θχδι- 
ἀΐεὶ δοιῃὶπι8 

30. Ουἱ μαριἱζαίαγ ἃ πιοτίυο οἱ ἰίδγυπι ἰδησὶ! διαὶ, χαυϊὰ 
Ργοίροϊϊ ἰαναίοηδ 508 ἢ 

31. 510 ΠΟΙΏΟ αυΐ Ἰοῥυηδί ἰη ροοοδι8 5018, οἱ ἰἰογαπ νδάϊὲ 

οἱ (Δεἰϊ οδάδη, ογαίοηθίη 1} 8 φυΐβ ὀχδυάϊεῖ, οἱ φυδὰ ρεο- 
(οεἰϊ Ὠυυ}}]δηὰο 86 ὃ : 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΙ͂Ι. 

(ΧΧΧΥ͂, 1.) Θυΐ οοῃδβογνυδῖ ἰοζοπ τ ἰ ρ] ]οδι οὈἰα Ι0Π 68. 

2. 580. ΠΟ Δη8 δα] υἵδγο αυΐ διιθπαὶϊ! τη ἀδίϊϑ. 
4. Ουἱ τοι θυΐ! σταίη οἴογί β᾽ τ] ασίποιῃ, οἱ φυὶ (Δοὶϊ 

Θἰδοιῃοϑυηδηὴ οἴϊεγι βδογβοίμπι ἰδ 5. 

5. Βομορίδοιίυπὶ οδῖ Ποιηΐηο γοοθάσγο δὺ ἱπίαυ δία, οἱ 
ΡΓορ ἰδ[10 γοοθάθε ἃ ἱπἰμιδι ἰδ, 

6. Νοὴ ϑρρᾶγθθ8 δηΐίδθ οομδροοίυπι Πομικὶηὶ γϑοιιυ8. 
7. Ὦδὴ δηΐιῃ οὨηΐδ ᾿γορίογ τδηἀαϊμθ!η. 
8. Ο]αῖϊο υδι1 ἱπιρίησυδὶ Δ]ίαγο, οἱ οὰοῦ δυδν δ}8 οὐ 5 

6δί ἰῃ οοπδροοίυ ΑἸ ἰδ η)). 
9. ϑδογ)ιοίυμπι υἱγὶ 151 δοσαρίαπ) 6δὲ, οἱ πηϑιηογὶδ οἦυ8 

Ὠοη ἰγδαδίυγ ΟὈΪ Υ]ἹΟηΪ. 

10. 1ῃ ὈοΩο οου]ο ρἰοτγίῆοα Ποπιίπαη), οἱ ΟῚ Ὠλἷπυ88 
ΡΠ Πλ ἴ48 πηδησ0 ἰυᾶΓΙ! ἢ]. 

11. ἴῃ οπμηὶ ἀδίι [Πἀγοπὶ ἴδο συ]υπι ἰαυπὶ, οἱ ἰῃ ἀχϑυ]- 
ἰδἰϊοηο 8δηοιἰἴτ4 ἀθοϊ τη 8. ; 

12. 88 ΑἸ ἰβϑίαλο βοουμάτπηι) ἀδίιη 6}115, δὲ ἴῃ θΟΏΟ οου 0 

ἱπυ θη ἰοΠ θη) ΠηδηυῈ. 

138. Ουοῃΐδιι) οι Π08 γογ θυ ἢ 8 6ϑ8., οἱ δορί 68 ἰδη 
τράαοῖ {ἰὈ]. 

14. Νὰ υὐἰηυδ8 ἀ6 Τυπογο, Ὠθη ΘηΐΠ διιβοίρίοί. 
15. Εἴ ποη δἰἰθη ἀδ8 5δογῇοίο ἰη͵υδίο, αυοηΐδηη Ὠοπιηυ8 

Ἰυάαχ 65ῖ, οἱ Ὡο") 6ο8[ δριὰ {ΠΠυτὴ σ]οτᾶ Ρογϑοης. 
16. Νοῦ δοοίρίοὶ ρογβοηδιὴ ἰῇ ρᾶμρογοπι, οἱ ἀδρτγοοδίίο- 

Ὠ6Ω1 ἰαοϑὶ δχδιυι οί. 
17. Νοὴ ἀδϑρίεἰαὶ ργθοθϑ ΡῈ}, ἢθο γἱάυδηι δἰ οἴαηάδϊ 

Ἰοχυ δηλ. 
18. ΝΟΠῚΘ Ιδογν δ υἱάυδο δὰ τγὰχὶ ΠΠ8π| ἀδδοοπάυηϊξ, οἱ 

Θχοϊδιηδίϊο βυρεγ ἀθάἀυοσθδηίοι 6Δ8 ὃ 
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τ 80. Θεραπεύων ἐν εὐδοχίᾳ δεχθήσεται, καὶ ἡ δέησις 
αὐτοῦ ἕως νεφελῶν συνάψει. 

41. Προςευχὴ ταπεινοῦ νεφέλας διῆλθε, χαὶ ἕως συν- 
εγγίση, οὐ μὴ παραχληθῇ, καὶ οὐ μὴ ἀποστῇ ἕως ἐπι-- 
σχέψηται ὁ Ὕψιστος. Καὶ χρινεῖ δικαίως, χαὶ ποιήσει 

ίσιν, ἡ 
42. καὶ ὃ Κύριος οὐ μὴ βραδύνη, οὐδὲ μὴ μαχροθυ- 

μήσει ἐπ᾽ αὐτοῖς ἕως ἂν συντρίψη ὀσφὺν ἀνελεημό- 
γων. 

43. Καὶ τοῖς ἔθνεσιν ἀνταποδώσει ἐχδίησιν, ἕως 
ἐξάρη πλῆθος ὑδριστῶν χαὶ σχῆπτρα ἀδίχων συν- 
τρίψη" ΐ 

34. ἕως ἀνταποδῷ ἀνθρώπῳ χατὰ τὰς πράξεις αὐτοῦ, 
χαὶ τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων χατὰ τὰ ἐνθυμήματα αὐ- 
τῶν" ὁ 

45. ἕως χρινῇ τὴν χρίσιν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, καὶ εὖ - 
φρανεῖ αὐτοὺς ἐν τῷ ἐλέει αὐτοῦ. 

26. Ὥραϊον ἔλεος ἐν καιρῷ θλίψεως αὐτοῦ, ὥς νε- 
φέλαι δετοῦ ἐν καιρῷ ἀδροχίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΓΙ΄. 

(γι. ΧΧΧΥ͂Ι.) τ. ᾿Ελέησον ἡμᾶς, Δέσποτα ὁ Θεὸς 
πάντων, χαὶ ἐπίδλεψον. 

4. Καὶ ἐπίῤαλε τὸν φόθον σου ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη 
8. ἔπαρον τὴν χεῖρά σου ἐπὶ ἔθνη ἀλλότρια, καὶ 

ἰδέτωσαν τὴν δυναστείαν σου. 
4. Ὥςπερ ἐνώπιον αὐτῶν ἡγιάσθης ἐν ἡμῖν, οὕτως 

ἐνώπιον ἡμῶν μεγαλυνθείης ἐν αὐτοῖς. 
56. Καὶ ἐπιγνώτωσαν σε χαθάπερ καὶ ἡμεῖς ἐπέγνω- 

μεν, ὅτι οὐχ ἔστι Θεὸς πλήν σου, ἰζύρι. 
6. Ἔγχαίνισον σημεῖα, καὶ ἀλλοίωσον θαυμάσια" 
7. δόξασον χεῖρα χαὶ βραχίονα δεξιὸν, 
8. ἔγειρον ἐμλ να καὶ ἔχχεον ὀργήν. 
9. ἜἝξαρον ἀντίδιχον, καὶ ἔχτριψον ἐχθρόν.. 
10. Σπεῦσον χαιρὸν καὶ μνήσθητι ὀρχισμοῦ, καὶ ἐχ- 

διηγησάσθωσαν τὰ μεγαλεῖά σου. 
Π. Ἐν ὀργῇ πυρὸς καταδρωθήτω ὃ σωζόμενος, καὶ 

οἱ καχοῦντες τὸν λαόν σου εὕροισαν ἀπώλειαν. 
ΙΣ. Σύντριψον χεφαλὰς ἀρχόντων ἐχθρῶν λεγόντων" 

Οὐχ ἔστι πλὴν ἡμῶν. 
13. Σύναγε πάσας φυλὰς Ἰαχώδ. Λαμπρὰ χαρδία 

χαὶ ἀγαθὴ ἐπὶ ἐδέσμασι τῶν βρωμάτων αὐτῆς ἐπιμε- 
λήσεται. 

ΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ ΛΔΔ'. 

(γεῖσ. ΧΧΧΙ.) τ. Ἀγρυπνία πλούτου ἐχτήχει σάρ- 
χας, χαὶ ἣ μέριμνα αὐτοῦ ἀφιστᾷ ὕπνον. 

2. ΜΝέριμνα ἀγρυπνίας ἀπαιτήσει νυσταγμὸν, καὶ 
ἀῤῥδώστημα βαρὺ ἐχνήψει ὕπνος. 

8. ᾿Εχοπίασε πλούσιος ἐν συναγωγῇ χρημάτων, καὶ 
ἐν τῇ ἀναπαύσει ἐμπίπλαται τῶν τρυφημάτων αὐτοῦ. 

4. ᾿Ἐχοπίασε πτωχὸς ἐν ἐλαττώσει βίου, χαὶ ἐν τῇ 
ἀναπαύσει ἐπιδεὴς γίνεται. 

δ. Ὁ ἀγαπῶν χρυσίον οὗ διχαιωθήσεται, καὶ ὃ 
διώχων διαφθορὰν αὐτὸς πλησθήσεται. 

6. Πολλοὶ ἐδόθησαν εἰς πτῶμα χάριν χρυσίου, καὶ 
ἐγενήθη ἀπώλεια αὐτῶν κατὰ πρόζωπον αὐτῶν. 

1. Ξύλον προςκόμματός ἐστι τοῖς ἐνθυσιάζουσιν αὖ- 
τῷ, καὶ πᾶς ἄφρων ἁλώσεται ἐν αὐτῷ. 
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20. Ουἱ οοἸ1ἴ ἰῃ Βεηορ]Δοἰΐο διιβοὶρίείιν, οἱ ἀδργθοδίϊο ἰ}- 
᾿ΐυβ υϑ4υ6 δὰ ηυ} 68 δἰ(ἰηραί. 
2]. Οτγδῖῖο υμ  }]Δη8 856 68 μοπαοίγαυϊξ, οἱ ἀοηθο 
Ργορίπχιδῖ, πο γαυοοδϊίαγ, οἱ ποη ἀϊδοθᾶοὶ ἀοηθς 88ρὶ- 
οἰαὶ ΑἸ ἰβο5. Εἰ ᾿υἀϊοδοὶξ [αδῖα, οἱ ἰδοὶοὶ ὑπ ϊοία πὰ, 

22. οἱ Βοηηίηυ8 δοὴ ἰδγάδῃϊϊ;, οἱ ποῦ ΠΔΡΘ ὶς ἰῃ {118 ρᾶ- 
[ἰοη ἴδπὶ φυουϑααδ οοηϊγίδυϊοίῖ ἀογδυμὴ ἱπιηγδοτὶ οογάϊιπ,. 

28. Εἴ ροηεθυ8 τρὰάοῖΐ νἱηάῤοίαπιη, ἀἄοηθδο (ο0}]δὲ πιυϊ ἰΐω- 
ἀΐποηλ βυρογθογυμ οἱ βοορίτγα ἰηἰχαογιηχ οσπίτὶ Ὀυ]οῖ : 

24. ἄοῃδο τοά δῖ Ποηλίηὶ βοοιηᾶάυπι δοῖι5 οὐυ8, οἱ Ορϑγᾶ 
δοιϊηυπὶ δοουμάυμ οορὶ Δι 0Π.68 ΘΟΓΌΙ : 

25. ἄοῃος ἰυάϊοοῖ ἰυἀϊοίαπι ΡΟ 8 δι, οἱ [6 ΕΠΠΟΔΌΪ: 605 
πδογοογά ἃ βυ8. 

26. ϑρθοίοβα χη ϊϑογϊοογαϊα ἴῃ ἰϑρογο {ἰδ ]Οη8 6]5, 
4υδϑὶ Π}}68 ὈΙαΥΪδ6 ἴῃ ἰΘΙΏΡΟΓΟ βἰοοἰ(Δ[18. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΙΠ. 

(Ρεῖσ. ΧΧΧΥΤ.) 1. Μίδβογογο ποδίγσί, ἢοπιπα ἤδυ8 οὔ- 
ἰσπι, οἱ γαϑρῖ0θ. 

2. Εἰ ἰηλ 16 {ἰΠΠΟΓΘ ΠῚ [0 8 ρ6 Ὁ ΟΠΊΠ68 ΘΘηἰ68 : 
3. ΘΧΙΟ]16 Δ ημ ἴυδηη ΒΌΡΟΣ ζοη 68 αἰἰοηδβ, οἱ υἱάδδηϊ 

Ροϊδηι( δηλ 8. 

4, δίουϊ οογᾶπι {118 βδ πο Ποδίυϑ 68 ἰὼ ὩΟὈὶ8, 118 οογᾶσ 
ὨΟ159 τηδρη βοογὶβ ἴῃ 11}18. 

5. Ελ δρηοβοδηῖ (6 βοουῃμάσπ) αυοᾶ οἱ Ὡ08 δρπουίπιι9, 
συοηίΐδηι Π0η 6ϑὶ Ὠδ8 ργϑῖουῦ (6, ΠΟ Ϊη6. 

6. Ἰπηογᾷἃ βίψῃδ, οἰ ἱπηπηυἷδ Πα ΓΔ }}18 : 

7. ρἰογίβοδ τηδῆῦπι οἱ Ὀγδοῆϊυμπ ἀοχίγυμ, 
8. Θχοίίἃ ἰυγογο, οἱ οἴιηὰδ ἰγδηι. 
9. Αὐΐον δάυθγβδυ πη), οἱ 8.6 1ὨΪ ΠΟ 0Π}. 
10. Ἐδδβίϊηδ ἰθιραβ οἱ πιΘηἸθηἴ0 ᾿υγαηγθηί!, οἱ ΘΠΔΙΓΘηΪΟΓ 

τηἰγ Ὁ 18 ἴυδ. 
11. 1 ἱγὰ Ἰσηΐβ ἀουογοΐυγ αυΐ βαϊ ναῖον, οἱ χυΐ ρεβϑὶπιδηΐ 

ῬΙοθοαι ἰυδηὶ ἱηγοηϊδηΐ ρογὰ ΟΠ ΒΩ. 

(2. σοπίογο οδρίΐδ ῥυϊποίρυηι ἰηἰπηίοογυτῃ ἀϊοοηϊία : 
ΝΟ 651 Ῥγοίου ὩΟΒ. 

13. Οομστορα οὐηηθ8 (τἰδυ8 Φ800Ὁ. ϑροηάίάυπι ὁογ εἰ 
Ρομυχα ἰῃ Θρυ} 18 οἰθδογυπι δυογυῃι αἰ σοι δ δἰ ὈΘὈὶΐ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΙΥ. 

(γμῖσ. ΧΧΧΙ.) 1. Υἱεῖ!α αἰν εἰᾶγυπη ἰδροίδοϊ᾿ οδγηθδ, 
οἱ οοφίίδίυβ ᾿Π|ᾶτυπὶ δυίογί Βοιηηυ ). 

4. ϑοϊμοϊιυάο νἱρ δ ᾿πίογρ οἱ: ἀογιαι ἰδἰἰοποιῃ, οἱ ἰὩ- 
βιπηϊδίοια ξγάυθηλ ἀϊσογοῖ ΒΟΙΠΏΌ8. 

3. Δ θογανῖς ἀἶνοβ ἰῃ οοηργοσαίίομο ρϑουηϊδγυ, οἱ ἴῃ 
τοαυΐο Γορ οἷν ἀδ! }οἰΐβ 80 18. 

4. 1,ΔΒΟΓΑΥΪ ΡδΌρΟΓ ἀϊπιίηυτ 06 Υἱοῖυδ, οἱ ἴῃ γοχζυΐα 
ἱπαϊσοηβ Ηἱ. 

5. Οὐ διυγαπὶ ἀμ ποη ᾿5:ΠοΔὈϊ τ, οἱ φαΐ ἱπδοχαϊυγ 

οογγυρ[οηδπηι 'ρ56 γορ] Οἱ (ιν. 
6. Μυϊὶ ἀδιὶ δυῃὶ ἰῃ οαϑυπ) ῥγορίοσ δυγύμη, οἱ ἰδοίδ 

68. ρογάϊεϊο ἐρβϑογιηι δὰ (δοίθπχ ἰρϑογυηι. 
7. Τὐσηυπὶ οἴὝηδίοηβ οοὲ βου βοδηϊ υ8 οἱ, οἱ οἴη δ 

ἱπιργυάθη σδρίθίυγ ἰη 1110. 
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8. Μαχάριος πλούσιος ὃς εὑρέθη ἄμωμος, χαὶ ὃς 
ὀπίσω τρύπα οὐχ ἐπορεύθη. 

ο. Τίς ἐστι χαὶ μαχαριοῦμεν αὐτόν; ἐποίησε γὰρ 
θαυμάσια ἐν λαῷ αὐτοῦ. 

ι0θ. Τίς ἐδοκιμάσθη ἐν αὐτῷ χαὶ ἐτελειώθη; Καὶ 
ἔστω εἰς χαύχησιν. Τίς ἐδύνατο παραδῆναι χαὶ οὐ πα- 
ρέθη, καὶ ποιῆσαι χαχὰ χαὶ οὐχ ἐποίησεν ; 

11. Στερεωθήσεται τὰ ἀγαθὰ αὐτοῦ, καὶ τὰς ἐλεημο- 
σύνας αὐτοῦ ἐχδιηγήσεται ἐχχλησία. 

12. Ἐπὶ τραπέζης μεγάλης ἐχάθισας; Μὴ ἀνοίξης 
ἐπ᾿ αὐτῆς φάρυγγά σου, ὁ 

13. χαὶ μὴ εἴπης Πολλά γε τὰ ἐπ᾽ αὐτῆς. 
ι.. Νινήσθητι ὅτι χαχὸν ὀφθαλμὸς πονηρὸς, 
16. πονηρότερον ἡ πὴ τί ἔχτισται; Διὰ τοῦτο 

ἀπὸ παντὸς προςώπου δαχρύει. 
16. Οὗ ἐὰν ἐπιδλέψη, μὴ ἐχτείνης χεῖρα, 
17. χαὶ μὴ συνθλίθου αὐτῷ ἐν δ 
18. Νόει τὰ τοῦ πλησίον ἐχ σεαυτοῦ, χαὶ ἐπὶ παντὶ 

πράγματι διανοοῦ. , : 
19. Φάγε ὡς ἄνθρωπος τὰ παραχείμενά σοι, καὶ μὴ 

διαμασῶ, μὴ μισηθῆς. 
20. Παῦσαι πρῶτος χάριν παιδείας, καὶ μὴ ἀπλη- 

στεύου μήποτε προςχόψης. 
“1. Καὶ εἰ ἀναμέσον πλειόνων ἐχάθισας, πρότερος 

αὐτῶν μὴ ἐχτείνης τὴν χεῖρά σου. 
5. Ὥς ἱχανὸν ἀνθρώπῳ πεπαιδευμένῳ τὸ ὀλίγον, 

χαὶ ἐπὶ τῆς χοίτης αὐτοῦ οὐχ ἀσθμαίνει. 
“44. Ὕπνος ὑγιείας ἐπὶ ἐντέρῳ μετρίῳ' ἀνέστη προὶ, 

χαὶ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ. 
43. Πόνος ἀγρυπνίας χαὶ χολέρας χαὶ στρόφος μετὰ 

ἀνδρὸς ἀπλήστου. 
20. Καὶ εἰ ἐδιάσθης ἐν ἐδέσμασιν, ἀνάστα μεσοπω- 

ρῶν χαὶ ἀναπαύσῃ. 
248. Ἄχουσόν μου, τέχνον, χαὶ μὴ ἐξουδενώσης με, 

καὶ ἐπ᾽ ἐσχάτῳ εὑρήσεις τοὺς λόγους μου. 
27. Ἔν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου γίνου ἐντρεχὴς, καὶ πᾶν 

ἀῤδώπτημα οὐ μή σοι ἀπαντήσῃ. 
33. Λαμπρὸν ἐπ᾽ ἄρτοις εὐλογήσει χείλη, καὶ μαρ- 

τυρία τῆς χαλλονῆῇς αὐτοῦ πιστή. 
29. Πονηρῷ ἐπ᾽ ἄρτῳ διαγογγύσει πόλις, καὶ ἣ μαρ- 

τυρία τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἀχριθής. 
80. Ἔν οἴνῳ μὴ ἀνδρίζου, πολλοὺς γὰρ ἀπώλεσεν ὃ 

οἶνος. 
81, Κάμινος δοχιμάζει στόμωμα ἐν βαφῇ, οὕτως 

οἶνος χαρδίας ἐν μάγη ὑπερηφάνων. 
42. ᾿Επίσον ζουγῆς οἶνος ἀνθρώπῳ, ἐὰν πίνης αὐτὸν 

μέτρῳ αὐτοῦ. 
38. Τίς ζωὴ ἐλασσουμένῳ οἴνῳ ; 

.356. Καὶ αὐτὸς ἔχτισται εἰς εὐφροσύνην ἀνθρώποις. 
86. ᾿Αγαλλίαμα χαρδίας χαὶ εὐφροσύνη ψυχῆς οἶνος 

πινόμενος ἐν χαιρῷ αὐτάρχης. 
ο΄ 88, 30. Πιχρία ψυχῆς οἶνος πινόμενος πολὺς, ἐν ἐρε- 
θισμῷ καὶ ἀντιπτώματι. 

40. Πληθύνει μέθη θυμὸν ἄφρονος εἰς πρόςχομμα, 
ἔλαττῶν ἰσχὺν καὶ προςποιῶν τραύματα. 

41. ᾽ν συμποσίῳ οἴνου μὴ ἐλέγξης τὸν πλησίον, καὶ 
μὴ ἐξουδενώσῃης αὐτὸν ἐν εὐφροσύνη αὐτοῦ. 

42. Λόγον ὀνειδισμοῦ μὴ εἴπης αὐτῷ, καὶ μὴ αὐτὸν 
θλίψης ἐν ἀπαιτήσει. 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. Κεφ. ΛΔ΄. 
8. Βραίυϑ ἀΐγ68 σαὶ ἱμυθηΐῃ8 65. δἷπθ πχδουΐᾶ, οἱ φυῖΐ ροδῖ 

δΌΓυΓΩ ποη 80 1}. 

9. Ουἱβ 651 οἱ ΡοΔ ΠοΔὈϊυ5 απ ἢ (δοῖΐ οδηΐπι τ ΓΔ} 18 
ἰῃ μΟρυ]ο δυο. 

10. Ουἷ8 ργοραίιβ δϑὶ ἰῇ ἴ||0 οἱ ρμογίφοϊι 9 οδὶ " Εὶ 911 ἰῃ 
εἰογδιἰοηοπη. Ουΐ8 μοί ἰγδηϑατοαὶ οἰ ΠΟῚ δὲ ἰγϑϑργοϑ- 
8.8, οἱ ἴδοογο πα] οἱ η01 ἰθοῖϊῦ. 

11. 5:6 ]Π]οπίυν θοηδ {ΠΠ{π|8, οἱ δἰθοιηοβυηδϑ {8 ΘΠΔΓ- 
ΓΆ}}}1 οοοΙ6βἰᾷ. 

12. ϑυργᾶ Πηθη58Π) Πρ δΠ| 86 1511 ΠΟη ρογίδϑ ΒΌΡΟΓ 

1{Π14π| ἰδυθοβ, , 
18. οἵ πα (ἰο85 : Μυ]ΐ φυίϊάστῃ διπΐ χυδὴ 8006 γ 118}. 
14. Μειηρηΐίο φυοηίδῃη πηϑἰιπη 6δὶ οοι 8 ὨΘ΄υδπΠι, 
15. ποχυΐυδ οουο φυϊὰ ἐγοδίυῃ) 6819 Ιά60 80 οἴηπί ἴδοΐα 

᾿δογυτηδίαγ. 

16. Ουοουμηᾳὺρ Δβροχοσί, πΠ6 Οχίθπαδϑ ΠΠΔΏΙΠΙ, 
17. οἵ Ὧ6 ΘΟΙΙΡΓΙΠηΔΓΪδ ουπὶ 60 ἰῃ ΟΔΙΠΟ. 
(8. [ηἰ6]]}56 δὲ δυηΐ ργοχὶπλὶ ὁχ [6 'ρ80, οἷ ἰῃ οΠμπὶ ΓΟ 

οορίΔ. ὁ 
19. σοπιοὰσ υἱ οπιο αυ8 Ε{0] δυηΐ Δρροβίί8, οἱ ἤοη ἀ6- 

γΟΓΟΒ, Π6 Οἄο [Δ ΘΔΓΪ8. 

20. Οοθ88 ργίογ οϑυϑὰ ἀἰ80 01 1η85, οἴ Π0]Ϊ 6586 ἰη58.18 0118 
Ὠδ ἰοτίο ΟΠ ηἀ88. 

21, Εἰ 58] ἰπ πιρᾶάϊο που] όγιηι 86 Ἰδιϊ, ῥγίον 1118 ἢ6 οχίθη- 
ἀἀδβ΄ τηδηι (Δ. 

22. Οὐδηὶ 5{ΠΠ0’6Π5 οϑί Ποιίηὶ ογυᾶίο οχίσυυπι, οἱ ἰῃ 
ἰοοῖο 800 ποη ᾿δθογδὶ δϑ(ῃγηδίαθ. 

24. ΒΟ. 58 Π|{8{18 ἰῃ ἰηίο5{|πΠῸ Πηροάογαίο : βυττοχὶϊ 

γγίογ, οἵ δηϊπηᾶ 'ρ51}}8 οὔτ 'ρ80. 

23. Τθοῦ υἱσὶ δ οἱ σμοίϊογα οἱ ἰογίατα σου ηι Υἱγὸ ἰη8δ[18- 
1. Ξ 

45. Εἴ εἰ οοδοία8 [6 Γ]5 ἴῃ Θρυ] 18, βυγρθ ἴῃ τηρθαΐο ροπηο- 
τη οἱ γοαυΐθβοθ8. 

26. Αὐὰϊ πη6, ΠΙΪ, οἴ Π6 Βρογῃδ5 Ππ|6, οἱ ἰῇ ΠΟΥ 8381Π|0 
ἰΠΥΘΉ65 γΟΓθἃ Πηθᾶ. 

47. Τῃ ΟὨἶ 018 ΟΡΟΓ 5 ἰυ8 6510 γοῖοχ,, οἵ ΟΠΊη}8 ἰηῇτ- 
Ὠϊΐδ5 πο οὐουγγοὶ {0]. 

48. δρΙοπάϊάυπι ἱπ ρδηΐθι18 ὈοηράϊοΘηϊ ἰδ ἷδ, οἱ ἰ65{1Ππ|0- 
πἴυηπι Ὀομ 8118 ᾿}Π|Π5 Πᾶσα. Ἴς 

49. Νοχυϊββίπ)ο ἰῇ Ῥᾶπα οὐπηυγτη ΓΔ οἰν 188, οἱ (65(ἰ- 

τηοηΐυπη πΟαυ 125 ἢ}}18 οογυ ΠΏ. 
30. Ιη Υἱῆο ποὶΐ (ογΐθιη ἄβογο, πλυ] 105 Θηΐπι οχίουτηϊηδυ 

γἱηυπ). 

31. Εογδχ ργοθαῖ δοίθτ ἰδγγὶ ἰῃ (ἰποίαΓα, δὶς υἱθ 0) 

οογάδ ἰη σοηϊδη([0ὴ6 ΒυροΓθΟΓΆΠ,. 
32. ΖἜηυ416 νἱΐδο τἱηυπὶ Ποιηηΐὶ, δὶ Ὀἷ 048 ΠΠἸυἃ τηϑηδιγᾶ 

5118. 

33. Οὐδ Υἱίδ οἱ αυὶ τιϊηυ τ} νἱπο 9 

35. ΕΠΊ ρβυπὶ ογοδίιπ) οβὲ ἰῃ ᾿υουηάὶἰδίδηη ΠΟΙ Ϊ8.᾿ 
36. Εχϑυ δῖο οὐγαϊ5 οἱ ἰΕ{118 δηϊπηδο νἱμυπ ροϊδίυπι ἰῃ 

ἰοπΊροΓα αυοὰ Β8[15 5ἰί. 

38, 39. ΑἸηδγί(ἀ0 δηΐπηϑο Υἱητπὶ ροίδίαπι πιυϊυτῃ, ἰὴ ἷγ- 
εἰἰδι!οπ6 οἱ οοη(οηϊίοηθ. 

40. Μυμερ!οδὶ οὐγίοίδα [ὑγογοπὶ ἱπηρι θη 5 ἰῃ οἴϊοη- 
Β'ΟΠΘ ΠῚ, ΠΛ ΟΓΔΏ8 Υἱγίυΐοιη οἱ (δοίη 9 ὙΠΟ Γᾶ. 

41. 1η οοιηροίδι!οηθ Υἱπὶ Π0ἢ διριι88 ργοχίμημη), οἱ ὨΟΏ 

ἀοδροἶδ5 διὰ ἰη Ἰυουπα! δία 111}}18. 
42. ΜοΓθαΠΙ ἱμηργορογὶΐ ἢ6 ἀἰοδβ 1}, οἱ ἤθη Ὀγαπιδδ ἱΪ- 

Ιυπ} ἰπ γοροίθπάο. 



ΑΡΙΕΝΤΙΑ ΘΙΒΑΘΗ͂. ἀλρΡ. ΧΧΧΎΥΙ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΛΕ΄. 

ΠΕΡῚ ἩΓΟΥΜΕΝΩΝ. 

(γε. ΧΧΧΠ.) τ. Ἡγούμενόν σε κατέστησαν; Μὴ 
ἐπαίρου, γίνου ἐν αὐτοῖς ὡς εἷς ἐξ αὐτῶν. 

4. Φρόντισον αὐτῶν χαὶ οὕτω χάθισον, χαὶ πᾶσαν 
τὴν χρείαν σου ποιήσας ἀνάπεσον, 

8. ἵνα εὐφρανθῇς δι᾿ αὐτοὺς, καὶ εὐχοσμίας χάριν 
λάῤης στέφανον. 

4. Λάλησον, πρεσόύτερε, πρέπει γάρ σοι, 
5. ἐν ἀχριθεῖ ἐπιστήμη, καὶ μὴ ἐμποδίσῃς μουσιχά. 
6. Ὅπου ἀχρόαμα, μὴ ἐχχέης λαλιὰν, χαὶ ἀχαίρως 

μὴ σοφίζου. 
7: ἜΗΝ ἄνθραχος ἐπὶ χόσμῳ χρυσῷ, σύγχριμα 

μουσιχῶν ἐν συμποσίῳ οἴνου. 
8. Ἐν χατασχευνάτματι χρυσῷ σφραγὶς σμαράγδου, 

μέλος μουσικῶν ἐφ᾽ ἡδεῖ οἴνῳ. 
10. Λάλησον, νεανίσχε, εἰ χρεία σου, μόλις" 
1. δὶς ἐὰν ἐπερωτηθῇῆς,, χεφαλαίωσον λόγον, 
18. ἐν ὀλίγοις πολλά" γίνου ὡς γινώσχων, καὶ ἅμα 

σιωπῶν. 
13. Ἔν μέσῳ μεγιστάνων μὴ ἐξισάζου, χαὶ ἑτέρου 

λέγοντος απ πολλὰ ἀδολέσχει. 
᾿ς 14, Πρὸ βροντῆς κατασπεύδει ἀστραπὴ, χαὶ πρὸ 

αἰσχυντηροῦ προελεύσεται χάρις. 
[6. Ἔν ὥρᾳ ἐξεγείρου χαὶ μὴ οὐράγει, ἀπότρεχε εἷς 

οἶχον καὶ μὴ ῥαθύμει. Ἐχεϊ παῖζε 
16. χαὶ ποίει τὰ ἐνθυμήματά σον, χαὶ μὴ ἁμάρτης 

λόγῳ ὑπερηφάνῳ 
1. Κα πὶ τούτοις εὐλόγησον τὸν ποιήσαντά σε, 

χαὶ μεθύσχοντά σε ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ. 
18. Ὁ φοδούμενος Κύριον ἐχδέξεται παιδείαν, χαὶ οἵ 

ὀρθρίζοντες εὑρήσουσιν εὐδοχίαν. 
19. Ὁ ζητῶν νόμον ἐμπλησθήσεται αὐτοῦ, χαὶ ὃ 

ὑποχρινόμενος σχανδαλισθήσεται ἐν αὐτῷ, 
30. Οἱ φοδούμενοι Κύριον εὑρήσουσι χρῖμα, καὶ 

δικαιώματα ὡς φῶς ἐξάψουσιν. 
21. Ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς ἐχχλίνει ἐλεγμὸν, καὶ 

χατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ εὑρήσει σύγχριμα. 
5. ἊἌνὴρ βουλῆς οὐ μὴ παρίδη διανόημα, ἀλλότριος 

χαὶ ὑπερήφανος οὗ καταπτήξει φόθον, 
43. χαὶ μετὰ τὸ ποιῆσαι μετ᾽ αὐτοῦ ἄνευ βουλῆς. 
34. Ἄνευ βουλῆς μηδὲν ποιήσης, καὶ ἐν τῷ ποιῆσαί 

σε μὴ μεταμελοῦ. | 
25, Ἔν ὁδῷ ἀντιπτώματος μὴ πορεύου, χαὶ μὴ 

προςχόψης ἐν λιθώδεσιν. Μὴ πιστεύσης ἐν δὸῷ ἀπρο- 
σχόπῳ, 

36. χαὶ ἀπὸ τῶν τέχνων σου φύλαξαι. 
21. Ἐν παντὶ ἔργῳ πίστευε τῇ ψυχῇ σου, καὶ γὰρ 

τοῦτό ἐστι τήρησις ἐντολῶν. 
48. Ὁ πιστεύων νόμῳ προςέχει ἐντολαῖς, χαὶ δ πε- 

ποιθὼς Κυρίῳ οὐχ ἐλαττωθήσεται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δς΄. 

(Ρεὶρ. ΧΧΧΙΠ.) τ. Τῷ φοδουμένῳ Κύριον οὐκ ἀπαν- 
τήσει χαχὸν, ἀλλ᾽ ἐν πειρασμῷ καὶ πάλιν ἐξελεῖται. 
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| ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΥ. 

| 
ΒΕ ἈΕΟΤΟΒΙΒΙ͂ΙΚ. 

β (γμίρ. ΧΧΧΠ.) 1. Ἀοοϊογθαι ἴα ροβυστιη!} ΝΟΙΪ Θχίοὶ, 
[ βίο ἰῃ 8 ηυδϑὶ ὑπὺ8 ὁχ ἰρ5ὶ8. 

2. Ουτδιὴ ΠΠἸογαπὰ ἢ 06 οἱ βἰς οοηβίάἀθ, οἵ οπηηΐ ουγὰ 

(γε. ΧΧΧΙ].) 1. Τίμηοοι! Ποιηίηυπι πο ὁσουτοῖ τ8- ἡ 

Θχρ  εἰϊα γοουπθα, 

1 Ἰαμ, 80ἀ ἰῃ ἰοηϊδίίοηα οἱ ἰΐϊογυπι Προ! ἐ]Πυπι. 

ἴυδ 

3. υνἱ Ἰεϊογὶθ ργορίογ 1108, οἱ ΟΥπιδηηθηϊὶ ρταιία δοοὶρίδα ο0- 
ΓΟΏΔΠΙ. 

4, ᾿οαυθγο, πηδοῦν πδίι;, ἀθοδὶ θηΐπ ἴα, 
5. ἰη αἰ σοηιὶ δείθηι8, οἱ ἤθη ἱπηροάΐδ5 πυ5ῖ6δ. 
6. ὕδὶ εϑὲ δογοδωηδ, ποῇ οἴῃ δϑ 86: τηοηθ, οἱ ἰπιροῦ- 

ἴυπηθ Π0]Ϊ δδρίθηϊδῖη οϑίθηίδγα. 

7. δἰ] πὶ σαγθαπου!! ἰῃ ΟΥΠδΙδηἰΟ δῦγοο, οοπορηΐυς 
τουδίοογυπα ἰῃ οοπηροίδιίοησ Υἱηί. 

8. [πῃ (Δυγοδίίοηθ δυγθᾶ δ}! πὶ δπμαγασάΐ, τηοάυϊδῖίο 
τη δἰ οΓΌ ΠΩ ἰῃ Υἱῆο ἰυουπάο. 

10. Αὐἀο]οϑοθῆβ, Ἰοχυθγα, οὐπὶ ὨΘΟδβδ [45 ἴυΐ ποτϊ, υἱχ : 
11. βἱ δὲ8 ἰηϊοχτορδίυβ [6 γδ, ἰῃ δι πηηγδιη ΟΟἰ ἶζ6 δογηο- 

ΠΘΏ] 
12. ἴῃ Ρδαοίβ τη}]18 : 680 4υδϑὶ δοίβηβ, οἱ 8' πη} ἰδεθῃδ. 

13. 1ῃ Τηράϊο τηϑρηδίογυηι ΠΟἢ ΔΡᾺΒ δι δ]οῖη, οἱ 8|10 ἀΐ- 
Οδηΐθ Π6 Γυ}18 βανΓίΔ3. 

14. Απηἰθ ἰοῃίίζγυυΠη [οι ἰηδὶ οογυϑοδίίο, οἱ δηΐα γθγθου- 
ἀυμι ρτεὶ δὶ χιδίϊδ. ᾿ 

(5. 1π ΠΟΓᾺ Οχϑυγβα οἱ ποῃ 818 υἱ{ἰπη0.8, ΓΘΟῦΌΓγΓα ἰῃ ἀομημηι 
οἴ η6 ἴογρο688. [δὲ ᾿υἀ6 

16. οἱ ίδς οορ ἰδία ἰυδ, οἱ ἢὩ6 ῥ6Οῦ68 γ Γθὸ 8ΌρογΡθο. 

17. Εἴ βυροῦ ἢἰ8 Ὀοησαϊοἰΐο ουπὶ φαΐ (δοὶξ ἴθ, οἱ ἱπο γίδη- 
161) ἴ6 ἀθ Ὀοπὶβ 5υΪ8. 

18. Ουἱ {ποῖ Ὠοπιίηυτη οχαίρἰοὶ ἀοοίϊγίηδηι, οἱ χαὶ πηᾶπο 
Υἱρδηΐ ἱπνθηίθηϊ μοποαϊο ΟΠ 6Π|. : 

19. Ουΐϊ φυεςτίϊ Ιοροπι χορ! οἰ ΐγ 68, οἱ χυὶ δἰπηυ]δὶ 508 η- 
ἀΔ] ΖΔ (ὩΣ ἰῃ θὁἃ. . 

420. Ουὶ {Ππποηὶ Ποπησπι ἱπνοηϊεηὶ ᾿υἀϊείυ τ, οἱ ἰυδι1- 
οδιίίομοϑ φυδδὶ ᾿πη6ἢ δοοοηάσηϊ. 

41. Ηοπιο ρϑούδίογ υἱΐδὶ οογγορίἰοηθπι, οἵ δοουπάυπ γο- 
Ἰυηίδίοι δυδηι ἱηγοηΐοὶ ΟΠ ρδγδί Π ΘΠ). ' 

42. ὶΡ σοηϑὶ! ΐ ποὺ ἀδδρίοἰεῖ οοηδίἀογδίοῃθη, δ᾽ίθηι 
οἴ δυρογθυβ Ὠ0ὴ ρογιἰπηοϑοδῖ {ἰπηογθ ΠῚ, 

43. οἰΐδῃ) ροϑίχυδη) ἰδοὶΐ βοουτὴ δίῃ ΘΟὨ δ 0. 
24. 586 ΟΟὨ81110 πἰ}}}} (Δοΐδ8,, οἱ ἰῃ ἰδοϊθημὰο 16 ποῦ ροεϊ- 

(Ου 1. 

25. [ῃ νἱὰ γυΐϊηδὲ Ὡ0ὴ 688, οἱ Πο0η Οἰδη68 ἰῃ Ἰαρίἀοϑἰ8. 
Νοη ογοαδβ (6 Υἱῷ Π0Οἢ δχριογδίδο, 

46. οἱ ἃ ἢ 118 (υ͵ἱ8 ΟΔΥΘ6. 

47. Ιη οπμηὶ ΟρΟΓΟ ογθὰδ δηΐηλδ ἴυ28., Π00 68ὲ Θηἰπι ΟὔΒ6Γ- 
ψϑῖϊο πηαπάδίογυῃ. 

48. Ουἱ οΥοαἰϊΐ Ιορὶ αἰἰϑηάϊ πηδηάδῖϊ8, οἱ ᾳυὶ οοηβάϊ[, ἰμ 
Ῥοιηΐπο ποὴ τϊπυγδυϊυγ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΥΪ. 
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2. Ἀνὴρ σοφὸς οὐ μισήσει νόμον' ὃ δὲ ὁποχρινόμενος 
ἐν αὐτῷ, ὡς ἐν χαταιγίδι πλοῖον. 

Υ . ὔ Υ 

8. Ἄνθρωπος συνετὸς ἐμπιστεύσει νόμῳ, καὶ ὃ νό- 
, μος αὐτῷ πιστὸς 

4. ὡς ἐρώτημα δικαίων. “τοίμασον λόγον, χαὶ οὕτως 
ἀχουσθήση " σύνδησον παιδείαν χαὶ ἀποχρίθηχι. 

6. Τροχὸς ἁμάξης σπλάγχνα μωροῦ, χαὶ ὡς ἄξων 
στρεφόμενος ὃ διαλογισμὸς αὐτοῦ. 

6. Ἵππος εἰς ὀχείαν ὡς φίλος μῶχος, ὑποχάτω παν- 
τὸς ἐπιχαθημένου χρεμετίζει. 

7. Διατί ἡμέρα ἡμέρας ὑπερέχει, καὶ πᾶν φῶς ἡμέ- 
ρᾶς ἐνιαυτοῦ ἀφ᾽ ἡλίου; | ' 

8. Ἐν γνώσει Κυρίου διεχωρίσθησαν, 
9. χαὶ ἠλλοίωσε .χαιροὺς καὶ ἑορτάς. 
10. Ἀπ’ αὐτῶν ἀνύψωσε καὶ ἡγίασε, καὶ ἐξ αὐτῶν 

ἔθηκεν εἰς ἀριθμὸν ἡμερῶν. Καὶ ἀνθρωποι πάντες ἀπὸ 
ἐδάφους, και ἐχ γῆς ἐχτίσθη ᾿Αδάμ,. 

τι. Ἔν πλήθει ἐπιστήμης Κύριος διεχώρισεν αὐτοὺς, 
χαὶ ἠλλοίωσε τὰς δδοὺς αὐτῶν. 

12. Ἐξ αὐτῶν εὐλόγησε καὶ ἀνύψωσε, καὶ ἐξ αὐτῶν 
ἡγίασε, καὶ πρὸς οὐ ἤγγισεν' ἀπ᾽ αὐτῶν χατηρά- 
σατο χαὶ ἐταπείνωσε, καὶ ἀνέστρεψεν αὐτοὺς ἀπὸ 
στάσεως αὐτῶν. 

13, Ὥς πηλὸς χεραμέως ἐν χειρὶ αὐτοῦ, 
4. πᾶσαι αἵ δδὰ αὐτοῦ χατὰ τὴν εὐδοχίαν αὐτοῦ" 
οὕτως ἄνθρωποι ἐν χειρὶ τοῦ ποιήσαντος αὐτοὺς, ἀπο- 
δοῦναι αὐτοῖς χατὰ τὴν χρίσιν αὐτοῦ. 

16. Ἀπέναντι τοῦ χαχοῦ τὸ ἀγαθὸν καὶ ἀπέναντι 
τοῦ θανάτου ἣ ζωὴ, οὕτως ἀπέναντι εὐσεδοῦς ἅμαρ- 
τωλός. Καὶ οὕτως ἔμόλεψον εἰς πάντα τὰ ἔργα τοῦ 
ὙψΨίστου, δύο δύο, ἐν κατέναντι τοῦ ἑνός. 

16. Κἀγὼ ἔσχατος ἠγρύπνησα, καὶ χατεχληρονό- 
᾿μῆσα αὐτοὺς καθὼς ἀπ᾽ ἀρχῆς. 

(γυῖσ. ΧΧΧΥΙ.) ι4. ᾿Ελέησον λαὸν, Κύριε, χεχλημένον 
ἐπ᾽ ὀνόματί σου, καὶ Ἰσραὴλ ὃν πρωτογόνῳ ὡμοίωσας. 

15. Οἰχτείρησον πόλιν ἁγιάσματός σου “Ἱερουσαλὴμ, 
πόλιν χαταπαύματός σου. 

16. Πλῆσον Σιὼν ἄραι τὰ λόγιά σου, καὶ ἀπὸ τῆς 
δόξης σου τὸν λαόν σου. 

17. Δὸς μαρτύριον τοῖς. ἐν ἀρχῇ χτίσμασί σου, καὶ 
ἔγειρον προφητείας τὰς ἐπ᾽ ὀνόματί σου. 

18. Δὸς μισθὸν τοῖς ὑποιένουσί σε, καὶ οἱ προφῆταί 
σου ἐμπιστευθήτωσαν. Εἰςάχουσον, Κύριε, δεήσεως 
τῶν ἱχετῶν σου, 

19. κατὰ τὴν εὐλογίαν ᾿Ααρὼν περὶ τοῦ λαοῦ σου, 
χαὶ γνώσονται πάντες οἵ ἐπὶ τῆς γῆς ὅτι σὺ Κύριος εἶ ὃ 
Θεὸς τῶν αἰώνων. ; 

20. Πᾶν βρῶμα φάγεται χοιλία, ἔστι δὲ βρῶμα βρώ- 
μᾶτος κάλλιον. 

21. Φάρυγξ γεύεται βρώματα θήρας, οὕτως χαρδία 
συνετὴ λόγους ψευδεῖς. 

5. Καρδία στρεδλὴ δώσει λύπην, καὶ ἄνθρωπος 
πολύπειρος ἀνταποδώσει αὐτῷ. 

48. Πάντα ἄῤῥενα ἐπιδέξεται γυνὴ, ἔστι δὲ θυγάτηρ 
θυγατρὸς χρείσσων. 

44. Κάλλος γυναιχὸς ἱλαρύνει πρόςωπον, χαὶ ὑπὲρ 
πᾶσαν ἐπιθυμίαν ἀνθρώπου ὑπεράγει. 

25. Εἰ ἔστιν ἐπὶ γλώσσης αὐτῆς ἔλεος καὶ πραύτης, 
οὐχ ἔστιν ὁ ἀνὴρ αὐτῆς καθ᾽ υἱοὺς ἀνθρώπων. 

ΣΟΦΙᾺΑ ΣΕΙΡΑΧ. Κεφ. Λε. 
2. Ὑἱγ δαρίθηβ ποη οἀϊοὶ Ιϑβαπὶ : σΤυὶ δυΐδη) βἰηυϊαί ἴῃ οἃ, 

αυδϑὶ ἰῃ ὈΓΟΟ6114 ΠΥ ]5. 

3. Ησηιϊο βθηβδῖίυδβ ογοδί Ἰοσὶ, οἱ Ἰοχ οἱ [4818 

4, 5ἰου! ἰηἰογγορδίῖο ᾿υδἰογαη). Ῥᾶγὰ γογθυπ), οἱ δἷς δὺ- 
ἀἰογϑ : ΟΟἸ σᾶ ἀυοίΓηδηι οἱ Γοβροηάα. 

5. Βοίὰ οδιτῖ ργοογάϊΐδ (δἰυΐ, οἱ χυδδὶ ἃχὶ5 ΄υΐ γογβδίυγ 
οορίΔίυϑ {Π| πι5. 

6. Εαιυβ δὰ δαπηίϑϑυγϑη) δίηΐουϑ βυ υϑαπηδίογ, δὰ οιπηὶ 
Β:ρογβοάθηϊα μη]. 

7. Οὐυᾶγα ἀἰδ65 ἀΐδπὶ βιιρογαὶ, οἱ οἵηπα Ἰυμηοη ἀϊοὶ δηηὶ ἃ 
6016} ἴ 

8. Α Ῥοη)ϊηὶϊ βοἰθηϊίδ βορᾶγαῖὶ διιηῖ, 
9. οἱ ᾿πηηγυΐδν!! ἰοίηρογα οἱ ἀΐ685 [δ 5(08. 
10. Εχ ἰμ8ὶ5 ὀχδιίαυ!ῇ οἱ βδηποιΠοανὶ, οἱ οχ ᾿ρ858 μοβυϊῖ 

ἴη πυπηογαῃ) ἀΐογι), Εἰ ΟΙΏΠ65 ΠΟΙΐΠ 65 46 800, οἱ ὁχ ἴογγα 
ογθδῖι8 δὶ Αὐἀδῃ. 

11. ἴῃ τυ εἰ υἀΐηα βοΐθη 85 ΠΟΠιΠ8 Βοραγαυ δ 608, οἱ 
᾿πωμηυΐαν ἱ Υ]88 ἢΠοτυπ. 

ι2. Ἐχ ἱρ5ἷ8 Ὀοηράϊχί! οἱ ὀχδιιανῖ, οἱ ὁχ ἰρ55 88 πο ΠΠςἃ- 
γῇ, εἵ δα 586 ΔρρΙ οΑΥΪ : ὁχ ἱρδὶ8 πηδ]θάϊχὶϊ οἱ Ὠυμ Πανὶ, οἱ 
ΟΥ̓ΘΓΊΪ {Π|05 ἃ βίδ:!Ι 06 ἱρβογυῃ,. 

13. Ουδβὶ Ἰυἵὰπ συ! ἰῃ πηᾶπι 6}08, 

14, ΟὨΊΠ65 Υἱδὲ 6}}18 ϑδσιιηάυπη Ῥοπορϊδοϊ(υπιὶ δ᾽π8 : δὶς Π0- 
ΤῊΪΠ68 ἰῃ ωδηὺ {1118 φυὶ [οοἰΐ 608, δὰ γτοἀἀδηάυμι [115 βδουῃ- 
ἀυῃ ͵υάϊοίυῃλ δυυ,. 

15. Οοπίγα τηαἰυπὶ Ὀο στ 68 οἱ σοπίγα τιογίοπι Υἱΐδ, αἷς 

οοπίγδ ρίυτα ρϑοσδίογ. Εἰ 5. ἱπίιθγα ἰῃ ΟΠ ηἶ8 Ορογὰ ΑἸ 1Ϊ8- 
δἰπιὶ, ἀυο ἄυο, ὑπ ΘΟμΐΓἃ υηυ. 

16. Εἰ οβὸ ον ββίπηυβ οΥρΙ]ανὶ, οἱ Ὠδογοά ϊδυὶΐὶ δο8 βίουϊ 
Δ ἰηϊἰο. 

(Ρνωΐφ. ΧΧΧΎΤ.) 14. Μίδογογο ρ]Θ, Πυοπιίηα, γοοσδίδ' ἰῷ 
ΟΙΐη6 ἴυο, οἱ ἴϑγδθὶ φυθπὴ ρου πιορθηΐ 0 8851 Π|11881]. - 

15. Μίδβογογο οἰν ἰδιϊ βαποι ἢοδίοΐβ ἴπ85 ΤΟ ΓαΒαΙοπι, οἷ- 
υἱιαι γοχυϊοὶ ἰθ8. 

16. ΆΘΡΙ6 δίοῃ δὰ ὀχίο]οπάδ οοψαΐ ἴθ, εἱ ἃ σογία ἴυἃ 
Ρορυΐϊυπιὶ ἰυσπ|. 

{7. Τὰ ἰεϑιἰτηοηΐυ πὰ 18 αυὶ ΔῸ πη! {10 ογοαίυγε ἴυδ βυηΐ, 
οἱ βυδο 8 ργορ 6145 42 ἰη ΟΠ 6 ἴυο. ; 

18. Ἠᾶ τηϑγοθάρηι δυϑι] οἱ 0}8 (6, οἱ ργορ  οίδ ἰυἱ Πάο- 
168 ἱηνοηϊδηῖιγ. Ἐχαυάϊ, Ποηληθ, ΟΥδίΪ πο ΘυθΡ] υηι 
[ὙΟΓ11Π}, : 

19. βοουπάϊπι ὈΟΠραϊοἰἰο6 πη ΑἝΓῸΏ ἀδ ρορυϊο ἴυο, οἱ 
βοίοηϊ Οπληθ8 αυΐ βυροῦ ἰογγδῃ συΐᾶ ἰὰ Βοπλΐη8 685 θθυ8. 

586 ογυ. : 

20. ΟἸΏΘΠ 6508} ΤΠ ΔΗ ΘΠ ΟΔΌΪ: ὙδηίοΓ, οβί δυίδη οἱδυ5 
οἷο τ 6] οΓ. 

41. δυοδθδ ριδίδηϊ ΟἷΟ8 Ὑδηδίϊοηΐθ, 86 ΟΟΓ δϑηβαίυπι 
Υογρδ πηοηἀδοϊᾶ. : 

22. ΟοΥ ργδνυη) ἀδ (Γἰ5 ἐ{Ἰ8τ, οἱ ΠομλΟ ρογίυ5 τοι δυιοὶ 
εἰ. 

23. ΟἸΠΠΘΙ [2500] 01} ὀχοὶρίοί τυ 6 Γ, δδὲ δυΐίοῃ ἢἰ] ἃ 
ΤΟ] οΓ ἢ]18. 

24. ϑροοίθ8. πη !ογ5. ΟΧ} εἰ αγαὶ [Δοΐθ πὶ, οἱ ΒΌΡΟΥ ΟΙΏΠΟΠὶ 
ΘΟΠΟῸρ δοθη 8π| ΠΟ ἢ 5. δ: ΡΟ Οἱ. 

25. 5 681 ἴῃ ᾿ησυδ 6)05 πιϊδογοογά δ οἱ ἰηδηϑυοὶμο, Ω0 ἢ 
| ρ5ῖ νἱὶγ {18 βοουιμάυπ) Π]ΐο5 ἰοπλϊηυ η]. 



ΑΡΙΕΝΤΙΑ 5ΙΆΆΑΟΘΟΗ. ὦκλνΡ. ΧΧΧΥΙ͂Ι. 
[4 36. Ὁ χτώμενος γυναῖχα ἐνάρχεται χτήσεως, βοη- 

θὸν χατ᾽ αὐτὸν χαὶ στῦλον ἀναπαύσεων. 
47. Οὗ οὐχ ἔστι φραγμὸς, διαρπαγήσεται χτῆμα" 

χαὶ οὗ οὐχ ἔστι γυνὴ, στενάξει πλανώμενος. 
28. Τίς γὰρ πιστεύσει εὐζώνῳ ληστῇ σφαλλομένῳ 

ἐχ πόλεως εἰς πόλιν ; Οὕτως ἀνθρώπῳ μὴ ἔχοντι νοσσιὰν 
καὶ χαταλύοντι οὗ ἐὰν ὀψίση. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΑΖ’. 

ι. Πᾶς φίλος ἐρεῖ’ Ἐφιλίασα αὐτῷ κἀγὼ, ἀλλ᾽ ἔστι 
φίλος ὀνόματι μόνον φίλος. Οὐχὶ λύπη ἔνι ἕως θανάτου, 

ἃ. ἑταῖρος χαὶ φίλος τρεπόμενος εἰς ἔχθραν; 
3. Ὦ πονηρὸν ἐνθύμημα, πόθεν ἐνεχυλίσθης χαλύ-- 

ψαι τὴν ξηρὰν ἐν δολιότητι; 
4. Ἑταῖρος φίλου ἐν εὐφροσύνῃ ἥδεται, καὶ ἐν καιρῷ 

θλίψεως ἔσται ἀπέναντι. 

5. Ἕταῖρος φίλῳ συμπονεῖ χάριν γαστρὸς, ἔναντι 
πολέμου λήψεται ἀσπίδα. 

6. Μὴ ἐπιλάθῃ φίλου ἐν τῇ ψυχῇ σου, χαὶ μὴ ἀμνη- 
μονεύσης αὐτοῦ ἐν χρήμασί σου. ' 

4. πᾶς σύμδουλος ἐξαίρει βουλὴν, ἀλλ᾽ ἔστι συμθου- 
λεύων εἰς ἑαυτόν. 

9. ᾿ΑἈπὸ συμδούλου φύλαξον τὴν ψυχήν σου, καὶ 
γνῶθι πρότερον τίς αὐτοῦ χρεία" χαὶ γὰρ αὐτὸς ἑαυτῷ 
βουλεύσεται, 

ῖιο. μήποτε βάλῃ ἐπὶ σοὶ χλῆρον, καὶ εἴπη σοι’ 
11. Καλὴ ἢ ὁδός σου, καὶ βαϑνμας: ἐναντίας ἰδεῖν 

τὸ συμδησόμενόν σοι. 
η. Μὴ βουλεύου μετὰ τοῦ ὑποδλεπομένου σε, χαὶ 

ἀπὸ τῶν ζηλούντων σε χρύψον βουλήν. ' 
13. Μετὰ γυναιχὸς περὶ ἀντιζήλου αὐτῆς, χαὶ μετὰ 

δειλοῦ περὶ πολέμου" μετὰ ἐμπόρου περὶ μεταθολίας, 
χαὶ μετὰ ἀγοράζοντος περὶ πράσεως" μετὰ βασχάνου 
περὶ εὐχαριστίας, 

18. καὶ μετὰ ἀνελεήμονος περὶ χρηστοηθείας" μετὰ 
ὀχνηροῦ περὶ παντὸς ἔργου, 

4. χαὶ μετὰ μισθίου ἐφεστίου περὶ συντελείας, οἷ- 
χέτη ἀργῷ περὶ πολλῆς ἐργασίας" μὴ ἔπεχε ἐπὶ τούτοις 
περὶ πάσης συμ ουλίας. ᾿ 

156. Ἀλλ᾽ ἣ μετὰ ἀνδρὸς εὐσεθοῦς ἐνδελέχιζε, ὃν ἂν 
ἐπιγνῷς συντηροῦντα ἐντολάς : 

16. ὃς ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κατὰ τὴν ψυχήν σου, χαὶ 
ἐὰν πταίσης, συναλγήσει σοι. 

17. Καὶ βουλὴν χαρδίας στῆσον, οὖ γάρ ἐστί σοι 
πιστότερος αὐτῆς. 

18. Ἡξυχὴ γὰρ ἀνδρὸς ἀπαγγέλλειν ἐνίοτε εἴωθεν, ἢ 
ἑπτὰ σχοποὶ ἐπὶ μετεώρου χαθήμενοι ἐπὶ σχοπῆς. 

ι9. Καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις δεήθητι “Ὑψίστου, ἵνα εὐὖ-- 
θύνη ἐν ἀληθείᾳ τὴν ὁδόν σου. 

40. Ἀρχὴ παντὸς ἔργου λόγος, καὶ πρὸ πάσης πρά-" 
ξεως βουλή. 

21. Ἴχνος ἀλλοιώσεως χαρδίας" τέσσαρα μέρη ἀνα- 
τέλλει, ἀπ αθὸν χαὶ χαχὸν, ζωὴ καὶ θάνατος" χαὶ χυριεύ- 
ουσα ἐνδελεχῶς αὐτῶν γλῶσσά ἐστι. 

89, Ἔστιν ἀνὴρ πανοῦργος χαὶ πολλῶν παιδευτὴς, 
χαὶ τῇ ἰδία ψυχῇ ἄχρηστός ἐστιν. 

24. ἽἜστι σοφιζόμενος ἐν λόγοις μισητὸς, οὗτος πά- 
δὴης τροφῆς χαθυστερήσει. 

8138 

26. Ουἱ ροβϑίἀοῖ τη] Ἰόγοῖη ἰποϊιοαὶ ροβϑθβϑίοηθηι, δαΐα- 
᾿ποθπ) βοουηάσυπι 86 οἴ ΘΟ πη δτὰ Γοχυ ο Ϊ8. 

27. δὶ ποῦ δϑὲ βθρϑβ, αἰγὶ ΡΣ ροβϑβδβϑϑίο : οἱ 0] ποη 
Θδ που ]ἶογ, ἱημθη)γδοοῖ ογτ η8. 

28. ΟυΪΐ8 οηΐπ ογοαοὶ βυοζοίϊηοίο ἰαίγοηϊ ογγδηίὶ 46 εἰν αἴθ 

ἴῃ οἰν᾽ δίοπ ὃ 516 Ποπιὶπὶ ἤθη ΠϑρΘη  πἰάυτῃ οἱ ἀοἢθοίοηι 
υδἱουμήχυο οΟὐδουγδυου. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΥΤΙ. 

{.. ΟἸηΠΪ8 δηγίουβ ἀϊοοῖ : Εἴ Θρο οὐπὴ 110 ἀπ οἰ ἴδ} ΟΟρι- 
ἰανί, 96 ἃ δϑὲ διηίουβ 5010 ῃοπηῖῃθ διηΐευβ. Νορης {τ 118 
ἰηδβὲ υϑ4ὰ6 δα πιοιίοιη, 

2. 5061Δ}18 οἱ Δη)ϊου8 ΠΟΥ ΓίΘἢ8 56 δὰ ἰηἰμηΐοἰ εἰ ἢ 
3. Ο ργϑϑυμρίϊο ποαυϊβϑϑηᾶ, ὑη46 ἀσνοϊυΐα 68 ὁΟΟρ6- 

τίγο ἃγίἀδπη) ἰῃ ἀοἰϊοβί(δίο ὃ 

4, δοάιι} 5 διίοο οοηυσυηάδῖαγ ἰῃ ομϊοοίδίϊοπα, οἱ ἰ8 
ἰδ ΡΟΓ ἔτ 018 [108 σοηϊτγδγίι8 ογίϊ. 

5. 50ἀ8}18 δῃγΐοο οοηάο]οῖ οᾶιιδ8 ὙθηίΓὶ8, οοηΐγα ὈΘΙΪὰΠὶ 
δοοίρίοι δου. 

ὃ. Νὼἧ ΟὈΙ Υἰβοδγίϑ δηλ ἱοὶ ἴῃ δηΐηηο ἴ.0, δἰ πο ἱπηπηθπιοῖ 
818 1108 ἔῃ Ορίθυ8 ἰυἷ8. 

.8. Οπληΐ8 οοηϑ.)αγίιι5 ΘΧ(Ή}1}} οΟη 5. 10πὶ, Β6ἃ 68. χυΐ ᾿οη- 
811} δ.}}} ἱρϑὶ. 

9. ἃ ΟΟμΒ ἰδ γίο ϑργνὰ δῃϊπ)8Π) ἰυ.8Π|, οἱ 80110 ργίαβ 4088 

5ἰῖ {118 Ὠδοδδβι[Δ8 : εἴθηΐωλ ἰρ86 δἰ δὲ οοηϑβυϊεί, 

10. ἢ6 ἴογίο Ὠχϊ ἰδὲ Θ0ρ 6 ἴ6 δογίθω, οἱ ἀϊοδὶ {ἰδ : 

11. Βοῃὰ εδί Υἱᾶ ἴυδ, οἱ βἰΆ 11 6 Οοπίγαγίο Υυἱάογο χυΐὰ 
. ἩΙὲ ονθηϊαί. 

7. ΝΟΙΪΐ ΟΠ Αγ οὐπὶ 60 φυὶ [6 ϑυδρδοΐϊαπλ ἰιδροῖ, οἱ ἃ 
ΖΟΙδητ)ι18 [6 ΔΌΒΟΟΠ6 ΘΟὨΒΙυ ΠΩ. 

12. Ουμ πηυϊογὸ ἀδ διηυ]ὰ 6118, οἱ ουτὴ {ἱπηἰὰ0 ἀ6 Ὀ6 110 : 
σου ποροίδίογα ἀδ ρογιιυϊδιίοηθ, οἱ οὐπὶ δμηρίοτ ἀδ γρη- 

ἀϊίομο : οὐπὶ ἰηνίὰο ἀδ ζτδι! 8 το ἀοηάϊϑ, 

138. οἱ συμ Ἰταπϊβογοογὰθ ἀθ Ὠοηοῆοσηζία : σὰπ| ὈΊΡΓΟ ἀ6 
ΟΙηΐ ΟΡΟΓΘ,. 

14. οἵ ο"Πὶ ΠΘΓΟΘΠδείο ἀομῃηθβί!οο ἀ6 σοηδυτηπηλίίοπο, 
Β6ὙΥῸ ρῥίσγο ἂθ ζυ](8 ορεγδίίοῃα : Βοη δ 1 η 85 [6 ἀ6 οῃχηὶ 
σΟὨϑ Π10. 

15. δ6α Οι1π} Υἱγὸ 58Δησίο βϑἰάι:9 6510, {16 Π} ΟΟΖΠΟΥΘΓΪΒ 
ΟὈϑογυδηΐθηι Πῃδηἀδῖᾶ : 

16. χυΐ ἰῃ δηΐιηᾶ 50 65, δοουηάιπη) δηϊπιδπὶ ἴυδπι, οἱ δὲ 
(ΘΟ ἀογβ, οὐμο] 6} Ἐὶ. 

17. Εἰ σοῃϑι!ιπ οοτγαΐβ δίδίαθ, ἢθη 6βί δηίΐπὶ {{0ὶ Πἀ 6] οΓ 

ἘΠ Απΐηιᾶ ϑηΐπὶ Υἱγὶ δηπιπεδτα ἰηδγάυμη οοπβυδυ  πιᾶ- 
5᾽5, Ζυδη) 56 ρίθι οἰγου Πηδροοίογοϑ δθάθηΐθβ ἰῃ ΘΧΌ]80 81:- 
Ρδγ βρεου δη). 

19. Εἰ ἰῃ [ι]8 ΟΠ υ.8 ἀδργθοᾶγο ΑἸ ἰβϑίπιυπι, υἱ ἀϊγίψαὶ 
ἰη γογ δία νἱδη) (1.8Π}. 

20. Ῥγϊηοϊρίυμη ΟΙΏΩΪΒ ΟΡΟΓ8 γογθυπι), εἴ Δηΐθ ΟΠΊΏΘΠ) 
δαίυπι ἙΠΟΠ5110Π|. 

21. Ὑοδβιϊρίυπι πιυίδίοη8 οΟΓαΪΒ : φιδίυογ ραγίοβ οὔ υη- 
ἴυγ, Ὀοηυτ οἱ πιϑ] 1), Υἱίδ οἱ ἸΠΟΓΒ : οἱ ἀοπληδίγὶχ δβϑί 8 

{Ποτγὰπὶ οὶ Ἰἰησυᾶ. 

42. Ἐδὶ Υἱῦ δϑίυϊυβ οἱ πλυ] ογυπ) ογυ ΠΟ Γ, οἱ Δη Π|88 ὉΤῸ- 
γί ἰηυ 18 681, 

43. Ἐϑὶ αυΐ βαρ οηϊδη) οβίοηΐδι ἰῃ ϑουτηοηίυ8 οὐ }}18, 

᾿ο οὶ δἰ πηδηΐο ἀοίγαυάαθίίυτ. 
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24. Οὐ γὰρ ἐδόθη αὐτῷ παρὰ Κυρίου χάρις, ὅτι πά- 
σὴς σοφίας ἐστερήθη. 

256. Ἔστι σοφὸς τῇ ἰδίᾳ ψυχῇ, καὶ οἱ χαρποὶ τῆς 
συνέσεως αὐτοῦ ἐπὶ στόματος πιστοί. 

26. ᾿Ανὴρ σοφὸς τὸν ἑαυτοῦ λαὸν παιδεύσει, καὶ οἵ 
καρποὶ τῆς συνέσεως αὐτοῦ πιστοί, 

27. μμϑι σοφὸς πλησθήσεται εὐλογίας, χαὶ μαχα- 
ριοῦσιν αὐτὸν πάντες οἷ δρῶντες. 

38. Ζωὴ ἀνδρὸς ἐν ἀριθμῷ ἡμερῶν, καὶ αἱ ἡμέραι 
τοῦ Ἰσραὴλ ἀναρίθμητοι. 

29. Ὃ δοφὸς ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ χληρονομήσει πίστιν, 
χαὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. 

80. Τέχνον, ἐν τῇ ζω σου πείρασον τὴν ψυχήν σου, 
χαὶ ἴδε τί πονηρὸν αὐτῇ, χαὶ μὴ δῷς αὐτῇ" 

31. οὗ γὰρ πάντα πᾶσι συμφέρει, χαὶ οὐ πᾶσα ψυχὴ 
ἐν παντὶ εὐδοχεῖ. 

85. Μὴ ἀπληστεύου ἐν πάσῃ τρυφῇ, χαὶ μὴ ἐχχυ- 
θῇς ἐπὶ ἐδεσμάτων. 

38. ᾽ν πολλοῖς γὰρ βρώμασιν ἔσται πόνος, καὶ ἧ 
ἀπληστία ἐγγιεῖ ἕως χολέρας. 

84. Δι’ ἀπληστίαν πολλοὶ ἐτελεύτησαν, ὁ δὲ προςέ- 
χων προςθήσει ζωήν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΒ’. 

ι. Τίμα ἰατρὸν πρὸς τὰς χρείας τιμαῖς αὐτοῦ, καὶ 
γὰρ αὐτὸν ἔχτισε Κύριος. 

2. Παρὰ γὰρ Ὑψίστου ἐστὶν ἴασις χαὶ παρὰ βασιλέως 
λήψεται ἔόμι. β 

8. ᾿Επιστήμη ἰατροῦ ἀνυψώσει χεραλὴν αὐτοῦ, χα 
ἔναντι μεγιστάνων θαυμασθήσεται. 

4. Κύριος ἔχτισεν ἐκ γῆς φάρμαχα, καὶ ἀνὴρ φρόνι- 
μος οὗ προτοχθιεῖ αὐτοῖς. ᾿ 
6. Οὐχ ἀπὸ ξύλου ἐγλυκάνθη ὕδῳρ, εἷς τὸ γνωσθῆναι 

τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ ; 
6. Καὶ αὐτὸς ἔδωχεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξά- 

ζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ. 
7. Ἐν αὐτοῖς ἐθεράπευσε καὶ ἦρε τὸν πόνον αὐτοῦ. 

Μυρεψὸς ἐν τούτοις ποιήσει μίγμα, χαὶ οὐ μὴ συντε- 
λέση ἔργα αὐτοῦ, 

8. χαὶ εἰρήνη παρ᾽ αὐτοῦ ἐστιν ἐπὶ προςώπου τῆς 
ς. ; : 

ἊΣ Τέχνον, ἐν ἀῤῥωστήματί σου μὴ παράδλεπε, ἀλλ᾽ 
εὖξαι Κυρίῳ, καὶ αὐτὸς ἰάσεταί σε. 

10. Ἀπόστησον πλημμέλειαν χαὶ εὔθυνον χεῖρας, χαὶ 
ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας χαθάρισον χαρδίαν. 

Π. Δὸς εὐωδίαν καὶ μνημόσυνον σεμιδάλεως, καὶ 
λίπανον προςφορὰν, ὡς μὴ ὑπάρχων. 

,2. Καὶ ἰατρῷ δὸς τόπον, καὶ ἂν αὐτὸν ἔχτισε Κύ- 
ρῖος, καὶ μὴ ἀποστήτω σου, χαὶ γὰρ αὐτοῦ χρεία. 

18, Ἔστι χαιρὸς ὅτε καὶ ἐν χερσὶν αὐτῶν εὐωδία, 
14. καὶ γὰρ αὐτοὶ Κυρίου δεηθήσονται, ἵνα εὐοδώση 

αὐτοῖς ἀνάπαυσιν χαὶ ἴασιν χάριν ἐμόιώσεως. 
16. Ὁ ἁμαρτάνων ἔναντι τοῦ ποιήσαντος αὐτὸν. 

ἐμπέσοι εἰς χεῖρας ἰατροῦ. 
16, Τέχνον, ἐπὶ νεχρῷ χατάγαγε δάχρυα, χαὶ ὡς δει- 

γὰ πάσχων ἔναρξαι λρήνου, χατὰ δὲ τὴν χρίσιν αὐτοῦ 
περίστειλον τὸ σῶμα αὐτοῦ, καὶ μὴ ὑπερίδης τὴν τα- 
φὴν αὐτοῦ. 

17. ΠΠίχρανον, χλαυθμὸν καὶ θέρμανον χοπετὸν, 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. Κεφ. ΛΗ΄. 

24. Νοη οβὶ οηἰπι ἀδία 1}}} ἃ ᾿γοπιίῃο φγαῖίδ, οζηηὶ δηΐπὶ 
βδρίθηἰἷδ ἀείγδυάαίυϑ 6βῖ, 

25. Ἐδί ΒΔρΙ6Ὼ8 δηΐιηδ8 8129, οἷ (ΓΟ 8 ΒΟΏΒῈ8 {18 ἰῶ οἵ6 
Πά6]68. 

26. ΥἹΓ δδρίδῃ8 ρίθθδπὶ δυᾶπη δγυάΐοὶ, οἱ (πιοΐι βϑῆβιιβ 
ἽἍΠ|8 δάρ]65 βυηΐ. 

27. ΥἹΓ 5ΔΡ 68 ἱπῃρ]θ ἰταγ Βαποαϊοιίοῃθ, οἱ ὑθδιδοδθυηὶ 
Ἴ]Πυπὴ οπλῃθ8 ηυὶΐ υἱάθηϊ. ὩΕ 

28. ὙΠ Υἱγί ἰὴ πυλοΓΟ ἀϊογαση, ἀΐδ8 δαΐθπι 1δγϑοὶ ἰππυ- 
ΓΘΓΔ 165 βυηΐ. 
29. ΒΔΡΙΘΩΒ ἴῃ ΡΟρυἷο ὅπ μεογδά δὶς βάδην, οἱ ποσηδη 

6}0υ8 γίνοϊ ἰῃ φἰδγηυῃι. 
830. ΕΠῚ, ἴῃ σἱίδ ἕἴὰδ ἰδηΐδ δηΐπηδπὶ ἰυδπι, οἱ νἱάβ αυϊά 
τυ τη 6ἱ, οἱ Ποὴ (685 οἷ: 

31. ΠΟῃ Θηἷπὶ) Οπηηΐδ οἰηΐδυδ ὀχροάδαμί, οἱ ὩοῺ Οπιηὶ 
δηΪΠ)5 ΟΠγηΐδ ᾿Ϊδορηΐ. 

32. ΝΟΙΪ 6856 ἰπ58 Δ }}8. ἐπ οἸηηίθιυ8 ἀεὶ ϊεἐΐα, οἱ ἤοπ ἴ6 
ἐδιυηάδε δυροῖ δριιΐδα. 

38. [ἴῃ του ἶβ οηΐπὶ αϑοὶβ ογὶ ἔ ΒΟΥ, οὲ ἰῳβδιδ 185 
ΔΡΌΓΟΡΙΦυδΟἑ ἀβ4υς δὰ οἰοίογϑη. 

84. Ῥτορίεν δἀδοϊ(δίθῃ τυ οδίογαπξ, φαὶ δυΐδηι δἰίρη.- 
ἀϊι δά !είεὶ νἱΐδιῃ. ; 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΥΊΠ. 

1. ΗΟΒΟΓΔ τηθάΐϊουηι δὰ προθβαίἰδίδδ Βοπογίθαβ ΠΙΐυδ, 
ΒΔΙΩ οἱ ἱΠυη} ογοδΥϊ Ποιηΐηυ8. 

2. ΑΒ ΑἸ Εἰ βδίπηο θηΐπλ οϑὲ πιθάθὶδ οἵ ἃ ρϑβδ δοχοίρίοι ἀοῃδ- 
Ὀοησπι. ᾿ 

3. δοίδηξία πηράϊεὶ ΘχϑΙ δὶ οἀραϊ ἡ] 08, οἱ ἰη οοπβροοῖα 
Τηδϑηδίογαση ΟΟἸδυάδὈϊξιγ. 

ά, Ῥοπηΐηυ8 ὀγοδυὶϊῖ ἀδ [οΥΓὰ τη ϊοδπιβηΐδ, οἱ Υἱγ ργυάθῃβ 
ΟΏ ΔΟΒοιγοθὶὶ 1118. 

δ. ΝΟὨδ6 ἃ ᾿ΐξῃο ἰηἀυ!οδίδ 65ῖ δᾳυᾶ, υἱ οὐρῃοδβοογοίογ Υἱγ- 
ἴυ5 {ΠΠ᾿|Π᾿|59 

6. Εἰ ἰρβα ἀράϊξ Βοιηίηίθα8 δοϊθηϊίδπι υἱ μἰοτ βοδγοῖαγ ἰὴ 
ΤΩΪΓΔΌΙ 8 88. 

7. [πὶ ᾿,8 ουταν οἱ δοβία!ξ ἀοϊογοιη οἷα8. σηρυοηίδείυς 
ἰὴ Ὧ5 (δοίδὶ πηίβίυγαπη, οἱ ὩΟῺ ΘΟΠΒυΠ, ΔΙ: Ορογὰ βυδ, 

8. οἱ μᾶχ δ ἰ||0 68ὲ βυρογῦ δείθηι ἰογτθ. 

9. ΕἸ, ἰῃ ἱηθγηδῖθ ἴθ Ποη ἀοδρίοίδδ, βρὰ ογὰ Ποπιὶ- 
Ὠυπ|, Οἱ 'ρ86 Οοὐυγδθὶϊ ἴα. 

10. ΑἴηΟΥ̓́Σ ἀοἰϊοίαπι οἱ ἀἰγίξο πιδηυδ, οἰ 8} οἴηηΐ ρϑοοδίο 
τηυηάδ οὐΥ. 

11. θὰ βυδν[δίϑῃ) οὐογὶβ οἱ τηθιηογί8]6 δἰ μι ασὶ 8, οἱ 
ἱπηρίησυξ οὈϊδιϊομοη,, 4υδϑὶ ὨΟῊ 8:8. 

12. Ελ ἀὰ ἰοευτῃ πηραΐοο, πδὰ οἱ ἐἰ πὶ ομηΐηυ5 ογοαυϊΐ, 
οἱ Ὠοη αἰϑορδάδί 8 ἴ6, πδπ) οἱ 'ῃ50 Ορῃ 68ῖ. ἢ 

18. Ἐδῖ ἰοηρὰ8 οὑπὶ οἱ ἴπ πη ηθ0}8 ΘΟΓΌΠι βυδΥ 88 οὐο- 

ἰᾷ. πᾶπι οἱ ἐρδὶ θοπηίηυπι ἀεργθοδθυδίις, αἱ ἀϊγίραϊ ἐρεῖς 
Τοσυΐοπὶ οἱ βδηδίϊοηθη) ῥγορίου γοϑιϊ υθηάδπ) γδἹοϊυἀϊηοη. 

15. Ουἱ ρμοοοδί οομίτα ουπὶ αυὶΐ δοϊ, οὐπὶ, ἱποίαδι ἰῃ 
ΤΉΔΏ0.8 τηθαϊεὶ. 

16. ΕἸ, ΒΌΡΟΓ πηογϊυυϊα ἀδάυςο ἸΔΟΥΥΤΏΔ8, οΐ ΄υδδὶ ἀἰγὰ 
Ῥδδϑ889 ἱποῖρο ρὶογαΐυηι, οἱ ϑοουῃάυπι }ιιἀ οἰ) 6᾽υ8 οοπίοξε 
ΟΟΓΡῈΒ 8, οἱ Ποη ἀδδρίοἶδϑ Βορυϊγαπι 1118. 

17. Λιμδπιη δος ρἰοσδίυηι, οἱ οδΙοίδο ρἰδῃοίυμ), 



ΑΡΙΕΝΤΙΑ ΘΙΒΑΓ(Η. ἀκλρ. ΧΧΧΙΧ. 

18. χαὶ ποίησον τὸ πένθος χατὰ τὴν ἀξίαν αὐτοῦ ἧμέ- 
ραν μίαν καὶ δύο, χάριν διαθολῇς, καὶ παραχλήθητι λύ- 
πῆς ἕνεχα. ᾿ 

το. Ἀπὸ λύπης γὰρ ἐκδαίνει θάνατος, χαὶ λύπη χαρ- 
δίας χάμψει ἰσχύν. 

40. Ἐν ἀπαγωγῇ παραδαίνει χαὶ λύπη, καὶ βίος 
πτωχοῦ χατὰ καρδίας. 

91. Μὴ δῷς εἰς λύπην τὴν χαρδίαν σου, ἀπόστησον 
αὐτὴν. μνησθεὶς τὰ ἔσχατα. 

25. Μὴ ἐπιλάθῃ, οὐ γάρ ἐστιν ἐπάνοδος, χαὶ τοῦτον 
οὐχ ὠφελήσεις, καὶ σεαυτὸν χαχώσεις. 

43. Μνήσθητι τὸ χρῖμα αὐτοῦ, ὅτι οὕτω ὡς χαὶ τὸ 
σόν" ἐμοὶ χθὲς, καὶ σοὶ σήμερον. 

44. Ἐν ἀναπαύσει νεχροῦ χατάπαυσον τὸ μνημόσυ- 
νον αὐτοῦ, χαὶ παραχλήθητι ἐν αὐτῷ ἐν ἐξόδῳ πνεύμα- 
τος αὐτοῦ. 

45. Σοφία γραμματέως ἐν εὐκαιρία σχολῆς, καὶ ὃ 
ἐλασσούμενος πράξει αὐτοῦ σοφισθήσεται. 

46. Τί σοφισθήσεται ὃ χρατῶν ἀρότρου, καὶ χαυ- 
χώμενος ἐν δόρατι χέντρου, βόας ἔλαύνων χαὶ ἀναστρε- 
φόμενος ἐν ἔργοις αὐτῶν, καὶ ἢ διήγησις αὐτοῦ ἐν υἱοῖς 
ταύρων; 

27. Καρδίαν αὐτοῦ δώσει ἐχδοῦναι αὕλαχας, καὶ ἣ 
ἀγρυπνία αὐτοῦ εἰς χορτάσματα δαμάλεων. 

48. Οὕτως πᾶς τέχτων χαὶ ἀρχιτέχτων, ὅςτις νύχτωρ 
ὡς ἡμέρᾳ ὌΠ οἱ γλύφοντες γλύμματα σφραγίδων, 
χαὶ ἣ ὑπομονὴ αὐτοῦ ἀλλοιῶσαι ποιχιλίαν᾽ χαρδίαν 
αὐτοῦ δώσει εἷς τὸ ὁμοιῶσαι ζωγραφίαν, καὶ ἢ ἀγρυ- 
πνία αὐτοῦ τελέσαι ἔργον. 

49Φ. Οὕτως χαλχεὺς χαθήμενος ἐγγὺς ἄχμονος, καὶ 
χαταμανθάνων ἀργῷ σιδήρῳ ἀτμὶς πυρὸς πήξει σάρ- 
χας αὐτοῦ, χαὶ ἐν θέρμη χαμίνου διαμαχήσεται. 

80. Φωνὴ σφύρης χαινιεῖ τὸ οὖς αὐτοῦ, καὶ κατέ- 
ναντι ὁμοιώματος σχεύους οἷ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ. 

81. Καρδίαν αὐτοῦ δώσει εἰς συντέλειαν ἔργων, χαὶ 
ἣ ἀγρυπνία αὐτοῦ χοσμῆσαι ἐπὶ συντελείας. 

82, Οὕτω χεραμεὺς χαθήμενος ἐν ἔργῳ αὐτοῦ, καὶ 
συστρέφων ἐν ποσὶν αὐτοῦ τροχὸν, ὃς ἐν μερίμνη κεῖται 
διαπαντὸς ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ, χαὶ ἐναρίθμιος πᾶσα ἣ 
ἐργασία αὐτοῦ. 

88. Ἔν βραχίονι αὐτοῦ τυπώσει πηλὸν, χαὶ πρὸ πο- 
δῶν κάμψει ἰσχὺν αὐτοῦ. , 

3.. Καρδίαν ἐπιδώσει συντελέσαι τὸ χρίσμα, χαὶ ἣ 
ἀγρυπνία αὐτοῦ χαθαρίσαι χάμινον. 

86. Πάντες οὗτοι εἰς χεῖρας αὐτῶν ἐνεπίστευσαν, καὶ 
ἕκαστος ἐν τῷ ἔργῳ αὐτοῦ σοφίζεται. 

26. Ἄνευ αὐτῶν οὖχ οἰχισθήσεται πόλις, 
37. χαὶ οὐ παροιχήσουσιν οὐδὲ περιπατήσουσιν, καὶ 

ἐν ἐχχλησίᾳ οὖχ ὑπεραλοῦνται. 
838. Ἐπὶ δίφρον δικαστοῦ οὐ χαθιοῦνται, καὶ διαθήχην 

χρίματος οὐ διανοηθήσονται, οὐδὲ μὴ ἐχφανῶσι διχαιο- 
σύνην χαὶ χρῖμα, καὶ ἐν παραθολαῖς οὐχ εὑρεθήσον- 
ται" 

89. ἀλλὰ χτίσμα αἰῶνος στηρίσουσι, χαὶ ἣ δέησις 
αὐτῶν ἐν ἐργασίᾳ τέχνης, πλὴν τοῦ ἐπιδόντος τὴν ψυ- 
χὴν αὐτοῦ, καὶ διανοουμένου ἐν νόμῳ ὙΨΨίστου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΘ΄. 

ι. Σοφίαν πάντων ἀργαίων ἐκζητήσει, χαὶ ἐν προ- 
νητείαις ἀσγοληθήσετα΄. 
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18. οἵ ίας Ἰυσϊυπ) δοουπάυῃηιχ ἀϊη ἰαἴοη) οἰ ὑπο ἀΐα γαὶ 
ἀυορυβ, ργορίος ἀδίγδοϊοπθῃι, οἱ δάῃηϊἐΐ ΘΟΠδΟΙ] δ ΟΠ 
Ρτορίον ἰγὶ δι ἰδ η}. 

19. Εχ (γίβι{{1{4Δ Θηΐπὶ ργουθηΐΐ πηογβ, οἱ ἰγὶδιιἰὰ οογὰ 8 
δΠοοίοὶ Τἰγίυΐοπ). 

20. [πη δάυοσίίοῃθ ἰγδηβὶ οἱ {γἰβεϊ 8, οἱ τίΐδ βδαρογία 
δβοουπάπη οογάδ.. ᾿ 

21. Νε ἀράεγὶβ ἱπ {8 Ε{|8πὶ οογ ἴὰσπη, τορ6 116 ϑδῖη Π26- 
ΟΣ ΠΟΥ ΒΒ ΠΟΓΠ,. 

22. ΝΟΙὶ οὐ νἱϑοὶ, ἤοη 6βὲ οηἰπὶ γϑὰϊα8, οἵ ἢυΐς ποῃ 
Ργοάογίβ, οἱ ἰδ ρϑυπι ροδβι Δ 8. 

423. Μοιηθοΐο ὑπάϊεὶϊ ο᾽8, φυοηίδη δἷς υἱ οἰἶΐαπι ἑαυ : 
τοὶ ποσὶ, οἱ τὶ Ποάϊδ. ᾿ 

24. [ἴὴ τοχυΐα τοουγΐαΐ χυίΐοβοογο [26 τηθπηογίδη ε͵18, οἵ 
ΟΟΏΒΟΪ Διο ΘΠ) δοοὶρα ἰη 60 ἰπῃ οχίξῃ βρὶ 8 1111 08. 

25. ϑδρί θη δ βοσἷδδὲ ἰῃ ορροτγίυηϊϊαία οἵδ᾽, οἷ φυΐ υχίηο- 
Γαΐυγ δοῖῃ δυὸ βδρ᾽ ἔδυ ρογοΐρίοὶ. 

26. Ουοϊῃοῦο δαρίεηϊία γοριοθίιυν φαΐ ἰοηοῖ δγαίγσυμ, οἱ 
Εἰοδίυγ ἰῃ δϑίδ δἰ }}}, ὈΟΥῸ5 δρίίδί οἱ ΘΟ ΘΓΒΔΙΌν ἰῃ 
ορογίδυβ θογαπι, οἱ ΘΏΔΙΤΔΙΟ οἷ ἰῃ ἢ11}8 ἰδυγογυ 9 

27. (σοῦ βυυπὶ ἀδδϊϊ δὰ γογβδη 08 βυϊοοδ, οἱ τ᾽ αἰ Πα 6} 08 
ἰῃ βδρὶηδ υδοοδγυῃ). ᾿ 

28. δὲς οπληΐδ (ἌΡ6Γ οἱ δγοϊδοίυβ, φυὶΐ ποοίδα) ἰδιηφυδη) 
ἀΐοπι ἰγδηδίςιϊ : φυΐ βουϊ]ρυηί βουϊρίυταβ 5ἰσηδουϊογαμ, οἱ 
δδϑι ἀυΐδ8 6]05 ᾿Ππημηυΐδγα τδγίοἰαίθη) : ΘΟ ϑυυηι ἀδθὶϊ δὰ 
888: π|}1δη θη, ρἰοίυγδη), οἱ ν᾽] 608 ρογἤσογα Ορι18. 

29. δὶς (ὍΠΟΥ ἰδγαστυβ βοάθῃβ ᾿υχίδ ἱηουάοη), οἱ δὰαΐ- 
ΒΟΘῺΒ ΡἶσῸ ἴδιγο : ΥΑΡΟΥΓ ἱβῃ 8 ἀυγαῦ! ἑ ΟΔΓΠ68 608, οἵ ἴῃ 
ΟΆΪΟΓΕ ἰογηδοὶβ οοροογί δῖ. 

30. Ὗοχ πι8]]οἱ ἱῃηουδϊξ δυγοῖη οἷυβ, οἱ ΘοηίΓδ δἰ τ  - 
ἀϊποι νδδὶβ οου]ἱ οὐυ8. 

31. ΟΟΥ βυυπι ἀδθϊὶ ἰῃ οΘσηϑυπηπιδίίοῃοπι ὀρογυῃ, οἱ Υἱᾳὶ- 
118 65 ογῆδγα ἴῃ ρογίδο 6 Ώ). 

32. δὶς ἤφυ!υδ δϑάθῃβ δὰ Ορυβ ΒΌΠΓ., οἱ ΘΟὨΥΘΓίθἢδ Ρ6- 
ἀϊδυ8 δυ}8 τοΐδηι, 4ηὶ ἰῃ 80}! υἀΐηθ ροβὶ(.5 οδ΄ 56 ΡΟΥ ἰῃ 
ΟΡυΒ ϑυυπι, 6 ἰῃ ΠΌΠΊΘΓΟ ΟΠΐἷ8 ΟΡΟΓΔΙΪΟ 6}118. 

338. [ἴῃ ὈγΔΟΝΙΟ 800 ἰοττηδὶὶ Ἰυἴππ|, οἱ δηΐα ροὰδ8 συγνα- 
Ὀἱϊ Υἱντυ6Π} βυδηη. 

34. ΟΟΥ βυυπὶ ἀδ᾽!1 αἱ οοηβυχηπηοῖ ᾿ἰηἰ ἰοποπὴ, οἱ υἱρ!ἰα 
6) 5 τηυπάδγο [ΟΓΏΔΟΘΠΙ. 

35. ΟἸΏΠ65 ἢϊ ἴῃ πηδηΐδυ8 δυὶς δρογανογυηΐὶ, οἵ υὑπυ86υ8- 
46 ἰῃ δία ϑυᾶ δδρ 6 ἢ8 651. 

36. 5.6 ἰρ518 βοὴ δε βοδθϊ υν οἰ (88, 
37. ποὺ ἱῃῃαθ δθυηί 66 ἱπαιθυϊαδυηὶ, οἱ ἰἱῃ οοοϊοϑὶἃ 

Π0η ἰΓϑη8 θη. 

38. 5υ 6 Γ 56|184π| ᾿υοῖ8 ὨΟΏ δοαορυηΐ, οἱ ἰοςἰδιηθηϊυην 
υδῥεϊ! ποη ἰρ6}}Πσοηΐ, ὨΘΖῸΘ ρδ]8πὶ (δοϊδηΐ ᾿υ5Ε{|8Π} οἱ ͵ὰ- 
ἀϊεέυπι, οἱ ἰῃ ῬΔΥΔΌΟΙ 8. ΠΟῚ ἱπυθηϊ ὨίυΓὙ : 

39. 56 ογοδίυγδη οΥΐ οοηβιτηδθυηΐ, οἱ ἀδργθοδίίο Θογυ Τα 
ἰη ορογαίίοπο «γίΐβ, ἰδηϊυπηηηοὰο δοοοιηηοάδη[,8 ΔηἰΠη8Πὶ 
δυδῆη, οἵ οοηχυ ΓΘ 5 ἰη Ἰοσο ΑἸ 551 Π|]. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΙΧ. 

1. ϑαρίθηξίδῃ οὐγηίσπι δος χυόγυπ οχχυίγοῖ βαρίϑηδ, εἰ 
ἰῃ ῬΓΟΡΠ ΘΙ 8 νδοδΌ!. 



916. 

.. Διηγήσεις ἀνδρῶν ὀνομαστῶν συντηρήσει. χαὶ ἐν 
στροφαῖς παραῤολῶν συνειςελεύσεται. ᾿ 

3. ᾿Ἀπόχρυφα παροιμιῶν ἐχζητήσει, χαὶ ἐν αἰνίγμασι 
παραδολῶν ἀναστραφήσεται. 

.4. Ἀναμέσον μεγιστάνων ὑπηρετήσει, χαὶ ἔναντι 
ἡγουμένου ὀφθήσεται. 

6. Ἐν γῇ ἀλλοτρίων ἐθνῶν διελεύσεται, ἀγαθὰ γὰρ᾽ 
χαὶ χαχὰ ἐν᾿ ἀνθρώποις ἐπείρασε, 

6. Τὴν χαρδίαν αὐτοῦ ἐπιδώσει ὀρθρίσαι πρὸς Κύ- 
ριον τὸν ποιήσαντα αὐτὸν, καὶ ἔναντι “Ὑψίστου δεηθή- 
σεται. 

η. Καὶ ἀνοίξει τὸ στόμα αὐτοῦ ἐν προςευχῇ, χαὶ 
περὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ δεηθήσεται. 

8. Ἐὰν Κύριος ὁ μέγας θελήση, πνεύματι συνέσεως 
ἐμπλησθήσεται. 

9. Αὐτὸς ἀνομδρήσει ῥήματα σοφίας αὐτοῦ, χαὶ ἐν 
προςευχῇ ἐξομολογήσεται Κυρίῳ. ' 

10. Αὐτὸς κατευθύνει βουλὴν αὐτοῦ καὶ ἐπιστήμην, 
καὶ ἐν τοῖς ἀποχρύφοις αὐτοῦ διανοηθήσεται. 

π. Αὐτὸς ἐκφανεῖ παιδείαν διδασχαλίας αὐτοῦ, καὶ 
ἐν νόμῳ διαθήχης Κυρίου χαυχήσεται. 

12. Αἰνέσουσι τὴν σύνεσιν αὐτοῦ πολλοὶ, ἕως τοῦ 
αἰῶνος οὐχ ἐξαλειφθήσεται. 

185. Οὐχ ἀποστήσεται τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ, χαὶ 
ὄνομα αὐτοῦ ζήσεται εἰς γενεὰς γενεῶν. 

14. Τὴν σοφίαν αὐτοῦ διηγήσονται ἔθνη, καὶ τὸν 
ἔπαινον αὐτοῦ ἐξαγγελεῖ ἐχχλησία. 

15. ᾿Ἐὰν ἐμμείνη, ὄνομα χαταλείψει ἣ χίλιοι" καὶ 
ἐὰν ἀναπαύσηται, ἐμποιεῖ αὐτῷ. 

16. Ἔτι διανοηθεὶς ἐκδιηγήσομαι, χαὶ ὡς διχομηνία 
ἐπληρώθην. 

17. Εἰςακούσατέ μου, υἱοὶ ὅσιοι, καὶ βλαστήσατε 
ὡς ῥόδον φυόμενον ἐπὶ ῥεύματος ἀγροῦ, 

15. χαὶ ὡς λίδανος εὐωδιάσατε ὀσμήν" 
19. χαὶ ἀνθήσατε ἄνθος ὡς κρίνον, διάδοτε ὀσμὴν καὶ 

αἰνέσατε ἄσμα. Εὐλογήσατε Κύριον ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἔρ- 
οἷς, 

ἵ 40. δότε τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μεγαλωσύνην. Καὶ ἐξο- 
μολογήσασθε ἐν αἰνέσει αὐτοῦ. ἐν ῳδαῖς χειλέων χαὶ ἐν 
χινύραις, χαὶ οὕτως ἐρεῖτε ἐν ἐξομολογήσει " 

41. Τὰ ἔργα Κυρίου πάντα ὅτι χαλὰ σφόδρα, χαὶ 
πᾶν πρόςταγμα ἐν καιρῷ αὐτοῦ ἔσται, πάντα γὰρ ἐν 
καιρῷ αὐτοῦ ζητηθήσεται. ! 

2). Ἐν λόγῳ αὐτοῦ ἔστη ὡς θημωνία ὕδωρ, καὶ ἐν 
δήματι στόματος αὐτοῦ ἀποδοχεῖα ὑδάτων. 

43. Ἔν προςτάγματι αὐτοῦ πᾶσα ἡ εὐδοχία, χαὶ 
οὐχ ἔστιν ὃς ἐλαττώσει τὸ σωτήριον αὐτοῦ. 

4. Ἔργα πάσης σαρχὸς ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ οὐχ 
ἔστι χρυδῆναι ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ. 

46. Ἀπὸ τοῦ αἰῶνος εἷς ΔᾺ αἰῶνα ἐπέόλεψε, χαὶ 
οὐθέν ἐστι θαυμάσιον ἐναντίον αὐτοῦ. 

46. Οὐχ ἔστιν εἰπεῖν - Τί τοῦτο; εἰς τί τοῦτο; Πάντα 
γὰρ εἰς χρείας αὐτῶν ἔχτισται. 

47. Ἢ εὐλογία αὐτοῦ ὡς ποταμὸς ἐπεχάλυψεν, 
48. χαὶ ὡς χαταχλυσμὸς ξηρὰν ἐμέθυσεν " οὕτως ὁρ- 

γὴν αὐτοῦ ἔθνη χληρονομήσει, 
39. ὡς μετέστρεψεν ὕδατα εἰς ἅλμην. Αἴ ὁδοὶ αὐτοῦ 

τοῖς ὁσίοις εὐθεῖαι. οὕτως τοῖς ἀνόμοις προςχόμματα. 
80. ᾿Αγαθὰ τοῖς ἀγαθοῖς ἔχτισται ἀπ᾽ ἀρχῆς, οὕτως 

τοῖς ἁμαρτωλοῖς καχά. 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. Κεφ. ΛΘ΄. 

4. Ναγγδίϊοπθβ υἱγόγυ ΠΟΠΙΪ Δίου) ΘΟΙΒΟΓΥΔΟὶΐ, οἱ ἰῃ 
γογβυίδ5 ραγδοϊδγυηι δἰ πηυϊ ἰηϊγο  Ὀἱϊ. 

3. Οοουδ ρεὈνογογαπι δχαυϊγοῖ, οἵ ἴῃ δοηϊσι)δίθι}5 
ῬδιΔ ΟΪΑγυ ΠΙ σΟΠΥΘΓΒΔΒΙΠΓ. ᾿ 

ἤ. Ἰη πιράΐο τηδρῃδίογυπι Π Πἰβ ΓΔ, οἱ ἰπ οομδροοία 
ῬΓδΟβ. 19 Δρρδγθθίί. 

5. ἴῃ ἰἴοττδη) δἰ ἰοηΐσοηδῖτιπ) σοηςυπὶ ρογΓαηβοῖ, Ὀοπᾶ 
οηΐτ οἱ πηδῖδ ἰῃ Ποπηἶ 0.8 ἰΘΠΙΔΥΤΪ. 

8. ΟΟΥ βυύπ) ἰγδαοί δὰ γἱειδηάυπι ἀϊ]υσυϊο δὰ Ὠοπιίηυμα 
αὶ (ροἰϊ {Πυηι, οἵ ἰῃ οοῃϑροοία ΑἸ 851π|1 ἀοργοοδῃϊυΓ. 

7. ἘΠ δρογίοϊ οδ βυυ ἰῃ ογδίίοηθ, οἱ ὕγο ἀο  ο 8 βυὲθ 
ἀοργθοδίυτν. 

8. 5 δοιηΐηυ8 τηλρβηυ8 γοϊυογί, βρί γιὰ ἱπιο! ]ἰσοης δ 
ΓΟΡΙ ΘΙ ατ.. " 

9. 1086 ᾿ἰΔΙῃυδη) ἱπη γ68 δηϊ οἱ τοῦδ βαρ θη δι, οἱ 
ἴη ογδίίοηθ οὐ ἢ  Ὦ Ὠοπιΐῃο. 

10. [ρ86 ἀϊγὶρι! ΘΟμ δὶ ἢ} 6}08 οἱ βοϊοη(ίδπι, οἱ ἰῃ ΔΒΟΟΏ. 
ἀϊ{ἰ5 ο᾽118 τηρ Δ Ὀ Γ. 

11. 1056 ραϊδπη δεϊοῖ ἀἰβοὶρ  πᾶπὶ ἀοοίγίηδο 802, οἱ ἰω 
Ἰεξα ἰοϑίαπιοηι! Ποηίηὶ ροΥ δ γ. ᾿ 

12. Οοἰδυάδθυπίὶ πιυ}ὶ ἰη 6} σοηἶἷδπὶ ο᾽υ.8, ὑ5 06 ἴῃ 885- 
ουϊυπ ΠΟΒ ἀοἰουἑίυτ.᾿ 

13. Νοη γϑοραρὶ πηοπιογίᾷ 6᾽ 08, δὲ Ὠομηθῇ οἷι15 Υἱγοὶ ἰῃ 
Βδηογδ[ΪΟη68 ΠΟ ΠΟΥ ΟὨ ΠῚ. 

14, δδρίοηιᾶπι 608 ΘὨΔΙΤΑυηΐ ρβοπίοβ, οἵ ἰδυάοηι 6}08 
δηυηι δ }ῖ οοο]οβἰᾶ. 

15. δὶ ρογδηβογὶϊ, ποθη ἀγα! ηχιοὶ ρα χαδη) πὶ] : 
θἷ εἱ γοαυϊενογὶϊ δοαυϊγὶὶ δὲ. 

16. Αἀῆυς τπηράϊϊδῖυ8 ΘΏΔΙΓΔΡΟ, οἱ ἰδ αύδηι Ρ] ΘΗ απ .Πὶ 
Γορ]οίυβ 801. 

17. Ἐχδυάὶΐα π|θ, ΝΕ βδδηοῖΐ, οἵ ρογπιίμδῖθ χυδδὶ γοβὰ 
Οἰδηϊδία ΒΌΡΟΓ ΓἱΠὶ ἀστὶ, 

18. οἱ χυαδϑὶ (ἢ1}8 Οὐογοπ) δυδυ δι}8 ΘΠ 16 : 
19. οἱ ἢοτγοῖα ἤογοπὶ χυδϑὶ |ἰ 1, αἰ 16 οἄογοπι οἱ 

“οἰ δυάαίο οδηϊουπ). Βοηραάϊοίίο Ὠοιηίϊηυπ) ἰῃ οππηίθυ.8 ορο- 
γίδυβ, 

20. ἀδῖο ηἠοπιϊηὶ ο͵.8 τηλσηϊορηί(ἰδηι. ἘΠ Θοηἢίοπν πὶ ἴῃ 

Ἰδιιάδίίοηα οἦυ8, ἴῃ οδηϊοἱβ ἸΔογυτ οἱ ἰῃ αἰ παγὶς, οἱ εἰς 
ἀϊοδεὶβ ἰῃ οοηζοββίοηδ : 

21. Οροια δοιῃιίηΐ υηΐγογθα αυΐὰ θοηἃ γαϊάθ, οἱ οππα 
ργθοορίυπῃι ἰῃ ἰδΏροΓΘ 500 οΓἑ, οἰηΐδ οπί πὰ ἴῃ (ΘΙ ροΓα 800 
αυφγοηΐαγ. : 

22. ἴῃ σεγῦο 6)}08 8.6} ἀχυδ βἰειιῖ οοῃησογίοϑ, οἱ ἰῃ δοῖ- 
[ΠῸΠ6 Ογίδ 1108 ὀχοθρίογίἃ δΔαυδγθῃ,. 

23. [ἴῃ ργεοθρίο ἰρϑίαϑ ὁπ Ὀδηδρίδοίΐυπι, οἱ ἤθη 65 
αυὶΐ πκηυδῖ 88] υΐαγα ἢ} 18. 

24. Ορδτᾷ οπληἶ8 οδγηΐβ ΟΟΥδΠῚ 1110, δὲ ὨΟΠη δδὶ δΔβοοηαὶ 
ἢ ὁοι}}18 οἦα8. 

25. Αὄ 885 00}]0 ἴῃ 58δβουϊ θη) γοβροχὶξ, οἱ ἢΪ 11} οοί δἀπηίγα- 
Ὀ116 ἰῃ οοπβροοία {ΠΠ}υ5. 

26. Νοῃ οϑΐ ἀΐοσογα : Ουἱὰ 651 ᾿ιοο ῦ δὰ φυϊὰ Πος" Οηχηΐὰ 
οηΐπὶ δὰ υ808 ἱρβογιιπΊ ογοαῖδ βυηῖ. 

47. Βοηράϊοίϊο 18 χιδδὶ Πανίυϑ ἱπυιπδανίς, 
28. οἱ φυοπιοῦο Οοδίδο γϑηηυ8 ἀγἰἀδη) ἱπογδυϊὶ : οἷο ἰγδη) 

δυδηὶ ζοπίο5 φγοάξίαγο [δοίοὶ, 

29. 5ἰσυὶ σοηγογ 8185 ἰη 58 βυσίβοῃμ. Ὑὴδ {1108 δδηοίὶς 

ἀϊγδοίδο, βἷς ἐπί αυ β οὐδηβίοῃ 8. 
30. Βοηᾶ Ὀοηΐδ οὐθδίδ δυηΐ δΔὺ ἱμπιεϊο, βία ρδοοδίογι θυ} 

πηᾶϊἶδ. 



ΑΡΙΕΝΤΙΑ 8ΙΒΆΑ6ΟΗ. Ομ». ΧΙ, 

81. Ἀρχὴ πάσης χρείας εἷς ζωὴν ἀνθρώπου, ὕδωρ, 
πῦρ, καὶ σίδηρος, χαὶ ἄλς, καὶ σεμίδαλις πυροῦ, καὶ 
μέλι, καὶ γάλα, αἷμα σταφυλῆς, καὶ ἔλαιον, καὶ ἱμά-- 
τιον. 

8). Ταῦτα πάντα τοῖς εὐσεδέσιν εἰς ἀγαθὰ, οὕτως 
τοῖς ἁμαρτωλοῖς τραπήσεται εἰς χαχά. 

4. ἜἜστι πνεύματα ἃ εἷς ἐχδίχησιν ἔχτισται, χαὶ ἐν 
θυμῷ αὐτῶν ἐστερέωσαν μάστιγας αὐτῶν. : 

84. Καὶ ἐν χαιρῷ συντελείας ἰσχὺν ἐχχέουσν, καὶ 
τὸν θυμὸν τοῦ ποιήσαντος α; τοὺς χοπάσουσιν. 

86. Πῦρ καὶ χάλαζα χαὶ λιμὸς χαὶ θάνατος, πάντα 
ταῦτα εἷς ἐχδίχησιν ἔχτισται. 

86. Θηρίων ὀδόντες χαὶ σχορπίοι χαὶ ἔχεις χαὶ ῥομ.- 
φαία ἐχδιχοῦσα εἰς ὄλεθρον ἀσεδεῖς, 

87. ἐν τῇ ἐντολῇ αὐτοῦ εὐφρανθήσονται, καὶ ἐπὶ 
τῆς γῆς εἰς χρείας ἑτοιμασθήσονται, χαὶ ἐν τοῖς καιροῖς 
αὐτῶν οὐ παραθήσονται λόγον. 

88. Διὰ τοῦτο ἐξ ἀρχῆς ἐστηρίχθην, καὶ διενοήθην, 
χαὶ ἐν γραφῇ ἀφῆκα. ᾿ 

89. Τὰ ἔργα Κυρίου πάντα ἀγαθὰ, καὶ πᾶσαν χρείαν 
ἐν ὥρᾳ αὐτῆς χορηγήσει. 

40. Καὶ οὐχ ἔστιν εἰπεῖν' Τοῦτο τούτου πονηρότε- 
ρον" πάντα γὰρ ἐν καιρῷ εὐδοχιμηθήσεται. 

4ι. Καὶ νῦν ἐν πάση καρδίᾳ χαὶ στόματι ὀμνήσατε, 
χαὶ εὐλογήσατε τὸ ὄνομα Κυρίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Μ΄'. 

Ι. ᾿Ασχολία μεγάλη ἔχτισται παντὶ ἀνθρώπῳ, χαὶ 
ζυγὸς βαρὺς ἐπὶ υἱοὺς ᾿Αδὰμ, ἀφ᾽ ἡμέρας ἐξόδου ἐκ ἡ 
στρὸς μητρὸς αὐτῶν ἕως ἡμέρας ἐπὶ ταφῇ εἰς μητέρα 
πάντων. 

ἃ. Τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν χαὶ φόδον χαρδίας, 
ἐπίνοια προςδοχίας, ἡμέρα τελευτῆς. 

8. Ἀπὸ χαθημένου ἐπὶ θρόνου ἐν δόξη χαὶ ἕως τετα- 
πεινωμένου ἐν γῇ καὶ σποδῷ,. 

4, Ἀπὸ φοροῦντος ὑάχινθον χαὶ στέφανον, χαὶ ἕως 
περιδαλλομένου ὠμόλινον. Θυμὸς καὶ ζῆλος καὶ τα- 
ραχὴ καὶ σάλος χαὶ φόδος θανάτου χαὶ μηνίαμα καὶ 

ις» 
δ. χαὶ ἐν χαιρῷ ἀναπαύσεως ἐπὶ χοίτης ὕπνος νυ- 

χτὸς ἀλλοιοῖ γνῶσιν αὐτοῦ. 
᾿ς 8. Ὀλίγον ὡς οὐδὲν ἐν ἀναπαύσει, καὶ ἀπ᾽ ἐχείνου 
ἐν ὕπνοις ὡς ἐν ἡμέρα σχοπιᾶς. 
Ὁ τὐρρυνηβενος ἐν ὁράσει χαρδίας αὐτοῦ, ὡς ἐχ- 

πεφευγὼς ἀπὸ προςώπου πολέμου. "᾿Εν χαιρῷ σωτηρίας 
αὐτοῦ ἐξηγέρθη, χαὶ ἀποθαυμάζων εἰς οὐδένα φόθον, 

8. μετὰ πάσης σαρχὸς ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως χτήνους, 
καὶ ἐπὶ ἁμαρτωλῶν ἑπταπλάσια 

9. πρὸς ταῦτα. Θάνατος χαὶ αἷμα χαὶ ἔρις καὶ ῥν 
φαία, ἐπαγωγαὶ, λιμὸς καὶ σύντριμμα χαὶ μάστιξ, 

10. ἐπὶ τοὺς ἀνόμους ἐχτίσθη ταῦτα πάντα, χαὶ δι’ 
αὐτοὺς ἐγένετο ὃ χαταχλυσμός. 

ι.. Πάντα ὅσα ἀπὸ γῆς εἰς γῆν ἀναστρέφει, καὶ 
ἀπὸ ὑδάτων εἰς θάλασσαν ἀναχάμπτει. 

12. Πᾶν δῶρον χαὶ ἀδικία ἐξαλειφθήσεται, χαὶ πί- 
στις εἰς τὸν αἰῶνα στήσεται. 

13, Χρήματα ἀδίχων ὡς ποταμὸς ξηρανθήσεται, 
χαὶ ὡς βροντὴ μεγάλη ἐν δετῷ ἐξηχήσει. 

14. Ἔν τῷ ἀνοῖξαι αὐτὸν χεῖρας εὐφρανθήσεται, οὖ- 
τως οἵ παραδαίνοντες εἰς συντέλειαν ἐχλείψουσιν. 
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31. Ῥυγϊμβοίρίυμ οὔγηΐδ τοὶ Ὠδοϑββδγίδο δὰ υἱίδῃχ οι Ἰηἰβ, 
δαυδ, ἰξηΐβθ, οἱ ἔδγγυῃ, οἱ 88], οἱ δἰ !ἶζο {|οἰ, οἱ ποὶ, οἱ 
ἶδο, δδησζυΐβ υνδ, οἱ οἰδυη), οἱ γβϑιϊπηθη τ). 

32. Ηδοο ΟἸηηὶδ ΒΔ} 01}8 ἰὴ ὈΟΏΔ.,, Αἷο ρϑοοδίου θ08 ἰῃ ἤγδ]8 
ΟΥ̓ οηΐυΓ. 

33. Βυηΐ δρίγιἴυ8 χυὶΐ δὰ νἱπάϊοϊδπ) ογοδίΐ βυηΐ, οἱ ἱπ 
αγογα 80 οοβῆγιηδγογιπηί Πδρ6}}8 δι. 

34. Εἰ ἰῃ ᾿δρρογα οοηϑυπηη)δίἰοηἰβ οἴωπάυηϊ Υἱγίυΐδη, 
οἴ (υτογοίῃ ο)08 χυΐ (δοὶϊ 1105 βεἀδθυηίῖ. 

35. [ᾳηϊ8 οἱ ργᾶπάο οἱ [3Π|68 δἰ ΠΟΓΒ,, ΟἸἰᾶ ἰἸ850 δὰ γἱῃ- 

αἀἰοίδηι ογοδίδ βυηί. 

36. Βερίίαγυπι ἀδη(68 οἱ βοογρὶϊ οἱ Υἱρέγδ οἱ γοπιρἢδοἃ 
γἱπάϊοδηδ ἰη ὀχίογηίηΐϊυπ ἰπηρίο8, 

37. ἴῃ τπηδηθδίο ἰςἰδυηί!γ, οἵ ΒΌΡΘΓ ἰογΓγδπὶ ἰῃ Πϑοδϑϑὶ- 
ἰΔῖ68 ργαρδγαθυηΐαγ, οἱ ἰη ἰοὩροΥδυ8 δυΐἷδ πο ργϑίογθηῖϊ 
νψογθυ). 

38. Ῥτορίογθα 80 ἱμηπο οοηβγηιδίιδ δυπ), οἱ πηραϊίδίικ 
δύπι, οἱ ἴη δεγίρίυγδ γοϊϊαυΐ. 

39. Ομηηΐᾶ ορογὰ Ὠοιμηίηΐ Ὀοηᾶ, οἱ ΟἸἼΠΘΙΩ υϑυπ ἰη ἰδτη- 
ῬΟΓΟ δ᾽υ8 Βυ ηπιλἰ ηἰδιγδθυηί. 

40. Εἰ ποθὴ 68ὶ ἀΐοεγα : Ηοο ἴ10 ποαυΐυβ 6δί : οἸχγηΐδ δηΐπη 
ἰῃ ἰδιρογο σοιμῃργοθδθιηίυγ. 

41. Εἰ πυῆς ἰῃ οπιηὶ οογάς οἱ οΓ οοἰϊδυάδῖο, οἱ Ὀοησάϊ- 

οἶδ βοιηθη Βοχηίηὶ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙ, 

1. Οοαυρδῖϊο πιδίζηδ ογοδία δϑὶ οἴηηὶ μοπηηὶ, οἱ Ἰυξιπ 
ἔγανο βυροῦ ἢ]05 Αἀδῆ), ἃ αἶα Ἔχ 8 ἀθ Ὑβηΐγα τηδίγίβ θ0- 
ΓΌΠῚ ὑ8406 ἰῃ ἀΐδη ἰῃ δορυϊυγὰ ἰῃ τηδίγομ) ΟΠ 01. 

ἅ. Οορὶἰδίϊοποβ δογὰπι οἱ τἰμμογοπλ οογάΐβ, ΘΟ, ϑ᾽ ἀογδίϊο 
Θχροεϊδιοηΐ8, ἀἰδα θη ἰοὨ 8. 

3..Α γοβίἀδηῖο βαρϑγ (γοηυ ἰη φίογία οἱ ὑυδαυθ δὰ ἢυ- 
Γἰ]ΠἸδίυτ ἰῃ ἰοστὰ οἷ οἴμθγθ, 

4, ΑΒ 60 αυὶ ρογίδι ᾿γδοϊπίῃυτα δἱ Θογοηδα), οἱ υδ4ὰ6 δὰ 
οὐπ αυὶ ορογυγ ᾿ἰη0 ογυάο. ΕὭΓΟΥ οἱ ΖΘ οἱ ἰυπυ!υ8 οἱ 
Πυοϊαδίίο οἱ ἰἰηιοῦ πιογίδ οἱ ἱγδουπαΐδ ρογϑου δὴ οἱ οοη- 
ἰδηῖο, 

5. οἵ ἰη ἰοηροτα τοίδοι 018 ἰῇ ΟΟὈΪ] ΟΠ π}8 Ὠοοί 8. Π|- 
ἴηὐυἱδί οομηἰ ἰοη6Π|ὶ 6}08. 

6. Μοάϊΐουμ ἰδηηχυδίη ἢ ἰ}}}} ἰῃ τοάυ6, οἱ 80 60 ἰῇ δοιμηΐβ 
4υδϑὶ ἰῃ αἷς Βρθου δ. ᾿ 

7. Οοπίυγθαίυϑ 68ὲ ἰῃ νἱβὰ οογά 8 βδυὶ, ἰΔ)χυδπη) ΄υὶ ον ᾶ- 
δἰ1 ἃ (δοὶθ 6 }}}. 1 ἰθῃροζο 881υ{8 80.885 ἀχβυστοχὶξ, αἱ δάπ)ὶ- 
ΓΔΏΒ δ Ὠ0]]υη) ἰΘΓΓΟΓΘΏ,, 

8. οὐυπι ΟὨἸπὶ ΓΘ ἃ Βοῃλΐπθ ὕυϑ406 δὰ ροουβ, θὲ Βυρ6Γ 
ροοορδίογοϑ βορίυρὶδ , 

9. δὰ Πδρο. ΜοΓδ οἱ βαηρσυΐδ οἱ οοη 9 η[ἰ0 οἱ ΓΟΙΏρἢ 858, Ορ- 
ΡΓΟΒΒΙΟΏ68, ἔδιηοθ8 οἱ οοπίγίἰο οἱ Πδρο! ] υπὰ, 

10. β0ροΓ ρδοοδίογοϑδ ογοδίδ βυηΐ [50 οἵηηίδ, οἱ Ῥγορίογ 
1108 ἰδοίι8 6ϑὶ οδίδο υβη)08. . 

11. Οὐοΐᾶ 4υ8 ἀδ ἰοττὰ βυηΐ ἰῃ ἴογγδη) γον υπίυγ, οἱ 

80 δαυΐδ ἰῃ πιᾶγο γοϊθοίυηϊ. 
12. Ομληθ τ 0208 οἱ ἰηἰυϊίδ5 ἀοἰοὈἱίυΓ, εἰ Πά68 ἴῃ δδδου- 

Ἰυῃ βίδϊί. 

13. διι:δϑιδη(,8 ἰη] υϑίογῃη) δίουϊ Πυυ 8 Ἔχ οδυπίυΓ, οἱ 
βἰσαῖ ἰοπίπιαπι τρδζηιπν ἰπ ρανίδα ρεγδοηδθίί. Ὁ 

14, [πῃ ΔρογίοΠ6Ἃ0 ἰρδδπ) πιδηυ5 8185 ᾿ο οἰ ΔΌΪ Γ, δἰ. ργαγᾶ- 
Γἰοδίογοϑ ἰη οοηδυμπιηδίίοποηι ἀσῆείοηί. 
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15. Γἔχγονα ἀσεδῶν οὐ πληθύνει χλάδους, χαὶ ῥίζαι 
ἀκάθαρτοι ἐπ᾽ ἀχροτόμου πέτρας. 

[6. Ἄχει ἐπὶ παντὸς ὕδατος καὶ χείλους ποταμοῦ 
πρὸ παντὸς χόρτου ἐχτιλήσεται. 

17. Χάρις ὡς παράδεισος ἐν εὐλογίαις, καὶ ἐλεημο- 
σύνη εἰς τὸν αἰῶνα ἸΜΚῸΝ 

14. Ζωὴ αὐτάρχους ἐργάτου γλυχανθήσεται, καὶ 
ὑπὲρ ἀμφότερα ὃ εὑρίσχων θησαυρόν. 

10. Τέχνα χαὶ οἰκοδομὴ πόλεως στηρίζουσιν ὄνομα, 
χαὶ ὑπὲρ ἀμφότερα γυνὴ ἄμωμος λογίζεται, 

40. Οἶνος χαὶ ἐσυσιες εὐ Τρ π σι καρδίαν, καὶ ὑπὲρ 
ἀμφότερα ἀγάπησις σοφίας. 
ἽΝ: ὐλὸς καὶ ἐμλτήρων ἡἠδύφουσι μέλι, καὶ ὑπὲρ 

. ἀμφότερα γλῶσσα ἡδεῖα. 
22. χά ιν καὶ κάλλος ἐπιθυμήσει ὁ ὀφθαλμός σου, 

χαὶ ὑπὲ τ τε χλόην σπόρου. 
42. Φθος καὶ ἑταῖρος εἰς χαιρὸν ἀπαντῶντες, χαὶ 

ὑπὲρ ἀμφότερα γυνὴ μετὰ ἀνδρός. 
24. ᾿Αδελφοὶ χαὶ βοήθεια εἰς καιρὸν θλίψεως, χαὶ 

δπὲρ ἀμφότερα ἐλεημοσύνη ῥύσεται. 
45. Χρυσίον χαὶ ἀργύριον ἐπιστήσουσι πόδα, καὶ 

ὑπὲρ ἀμφότερα βουλὴ εὐδοχιμεῖται. 
46. Χρήματα χαὶ ἰσχὺς ἀνυψώσουσι χαρδίαν, χαὶ 

ὑπὲρ ἀμφότε α φόθος Κυρίου. 
21. Οὐχ ἔστι φόδῳ Κυρίου ἐλάττωσις. καὶ οὐχ ἔστιν 

ἐπιζητῆσαι ἐν αὐτῷ βοήθειαν. 
8. Φοδος Κυρίου ὡς παράδεισος εὐλογίας, καὶ ὑπὲρ 

πᾶσαν δόξαν ἐκάλυ αν αὐτόν. τος 
29. Τέχνον, ζωὴν ἐπαιτήσεως μὴ βιώσης, κρεῖσσον 

ἀποθανεῖν ἢ ἐπαιτεῖν. 
80. Ἀνὴρ βλέπων εἰς τράπεζαν ἀλλοτρίαν, οὐχ ἔστιν 

αὐτοῦ ὃ βίος ἐν λογισμῷ ζωῆς, ἀλισγήσει τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ ἐν ἐδέσμασιν ἀλλοτρίοις.᾿ 

381. Ἀνὴρ δὲ ἐπιστήμων καὶ πεπαιδευμένος φυλάξε-- 
ται. 

34. Ἔν στόματι ἀναιδοῦς γλυκανθήσεται ἐπαίτησις, 
χαὶ ἐν χοιλία αὐτοῦ πῦρ καήσεται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΑ’. 

ι. Ὦ θάνατε, ὡς πιχρόν σου τὸ μνημόσυνόν ἐστιν 
ἀνθρώπῳ εἰρηνεύοντι ἐν τοῖς τέρηοσὸ αὐτοῦ, 

2. ἀνδρὶ ἀπερισπάστῳ χαὶ εὐοδουμένῳ ἐν πᾶσι χαὶ 
ἔτι ἰσχύοντι ἐπιδέξασθαι τροφήν. 

3. Ὦ θάνατε, καλόν σου τὸ χρῖμαά ἐστιν ἀνθρώπῳ 
ἐπιδεομένῳ καὶ ἐλασσουμένῳ ἰσχύϊ, 

4. ἐσχατογήρῳ καὶ περισπωμένῳ περὶ πάντων, χαὶ 
ἀπειθοῦντι χαὶ ἀπολωλεχότι ὑπομονήν᾽ 

δ. μὴ εὐλαδοῦ χρῖμα θανάτου, μνήσθητι προτέρων 
σου καὶ ἐσχάτων, τοῦτο τὸ χρῖμα παρὰ Κυρίου πάση 
σαρχί. 

6. Καὶ τί ἀπαναίνη ἐν εὐδοχία “Ὑψίστου ; Εἴτε δέχα, 
εἴτε ἑκατὸν, εἴτε χίλια ἔτη, 

7. οὐχ ἔστιν ἐν ἄδου ἐλεγμὸς ζωῆς. 
8. Τέκνα βδελυχτὰ γίνεται, τέκνα ἁμαρτωλῶν, χαὶ 

συναναστρεφόμενα παροιχίαις ἀσεδῶν. 
.. Τέχνων ἁμαρτωλῶν ἀπολεῖται χληρονομία, χαὶ 

μετὰ τοῦ σπέρματος αὐτῶν ἐνδελεχιεῖ ὄνειδος. 
10. Πατρὶ ἀσεδεῖ μέμψεται τέχνα, ὅτι δι᾿ αὐτὸν 

ὀνειδισθήσονται. 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙ͂ΡΑΧ. Κεφ. ΜΑ΄. 

15. Νοροίεδϑ ἱπηρίογαπι) Ποη τυ] Εἰ ρ ἰοδηΐ ΓΔπ)08, οἱ γαάϊοθϑ 
ἱπμδ5 ΒΌΡΟΓ ἀυγδη ροίΓΔΠ,. 

16. ΑΟΝΐ ΒΌΡΟΓ οἸηθη) δ4υ86) οἱ ΟΓδιη ΠΟ} 198 δι ἐδ ΟΠ 
[πηὐπὶ ΘΥο] ρου Γ. 

17. Οστϑίϊδ βίουϊ μαγδάϊβιβ ἴῃ Ὀοηραϊοιἰοηΐνα5, δὲ τ βογὶ- 
οογάΐα ἰῃ βϑρουυπι ρογπδηθὶ. 

18. ἰδ 50] οἴ ο ΠΕ} 8 οἱ δὶ ορογαγὶὶ οοπἀυ]οδίίυτ, δὲ ΒΌροι 
υἰγάαυθ ααὶΐ ἰηνοηΐϊ (ΠΟΘ ΔΌΓΙΙ. ᾿ 

19. Εἰ εἱ δα βοδίϊο οἰν [15 οοπῆγιηδηΐ ποιοῦ, οἱ δυρόε 
υἱγᾶχθο πιυ]ογ ἱπηηηδουϊδία οομηρυϊδίαγ. 

20. Ὑίηυπι οἱ πιυδίοδ ΟΠ σοδηΐ οοΥ, οἱ δυροῦ υἴγϑαυσ ἀϊ- 
Ἰοοῦο δδρίθηϊι. 

41. Τί οἱ ρβδ)ογίυτι Ἰασυπάδηι ἰδοίυηϊ τηοϊοαΐδηιν, οἱ 
ΒΌΡΟΓ υἱγδαιό ᾿ἰηρσυᾶ 50ΔΥ18. ; 

22. Οτδίίδι οἱ ϑβϑρδοίοῃι ἀοβίἀογα νηΐ οου]υ5 ἴυυ.8., εἴ ΒΌΡΕΟΓ 
υἵγδαπα Υἱγίἀ ἰδ 6) 88 Ἰοη 8. 

43. ΑΠΟ8 Οἱ 5048}18 ἰῃ ᾿ἰδίρογο Οσουϊτοηΐοδ, οἱ δυροσ 
ὈΓΓΔΩΌΘ Π}] 16 οὐπλ Υἷγο. 

24. Ετγδίγοβϑ οἱ δἀϊυίϊογ πὶ ἴῃ ἰδ ρογα ὑθυ18 1ο 8, οἱ 
ΒΌΡΟΓ υἱγᾶαι6 οἰδοιποϑυπᾷ ᾿ἰὈΟΓΑΘΙ. 

25. Αὐτυπὶ οἱ δγροηίΐυμῃ δἰδίασηί ροάθη), οἱ ΒΌΡΟΓ υΐγάφυς 
σΟὨΒ.Π}ὰπὶ θοΠ6 μἰδοοῖ. 

26. Ἐδου!δῖ65 οἱ (ογἰυἀο οχδ! ἰδουηΐ οοὐ, οἱ βυροῦ υἱγὰ- 
4υ6 {ἰπιοῦ Ὠουμίηὶ. 

27. Νοη εδβί (ἰπγοῦὶ Ποιμίηὶ πὐἰπογδίίο, οἱ Ποη οϑὶ ἰῇ 60 
ἰηαυΐίγογο δα) υἱοί). 

28. ΤίμηοΥῦ Ὠοη)ίηὶ δἰσυΐ ρᾶγα Ἶδυ8 Βαηοάϊοἰ0η5, οἱ ΒΡῈ Γ 
ΟΠὨΊΠ6Π) φἰογίδηι ορογυσγιηῖὶ ἰΠΠ 1]. 

29. ΕἸ, υἱΐδηι πιθηαϊοδίϊοηΐβ Ὠ6 υἱγαβ, πηϑὶϊ 5 δϑί ῃγογὶ 
4υδῃ} πιδῃαΐοδγα. 

30. ΥἹΓ Γαδρί οἰ ἢ8 ἰῃ τηδηϑ8λη) 868). ΠΟῺ 68} Υἱίδ 6}115 
ἴῃ οομηρυϊδίίοια Υἱίδβ, οοῃίδηληδοὶῖ δηϊηιᾶπι δυᾶπι ἰῃ οἰ 8 
8|ἸΘηΐ8. Ὁ 

81. ΥἹΓ διιΐδηὶ) δοίθηϑ οἱ ἀἰβο ρ! πδίυ8 ουβίοἀϊοί 856. 

32. [ἴῃ οἵα ἱπωρυάοη(ΐ8 οοημάυ]οδϊζυΣ τηρηἀοδιϊο, οἱ ἴῃ 
ὙΘη(ΓΘ 6708 ἱπηΐδβ ἀγά ὈΪ(. 

ΟΑΡΌΤ ΧΗ. 

1. Ο πηΟΥβ, 4υᾶπι) ΔπηδΓγὰ 68 ᾿ῃη 6 ΠΊοΓὶΔ ἴπ8ἃ ΠΟΙ Ιηΐ ΡΔΟΘΠῚ 
Πα οηὶ ἴῃ δυ 8.8} {118 5118, 

᾿ ἃ. αυϊεῖο οἱ ργοβρεγα ἀϑθηῖὶ ἴῃ οπιηίδυϑ οἱ δάμιυς γα]εμί! 
δοοίρογο εἰδαπ,. 

3. Ο πιοῦβ, θοηυπ οϑὲ ᾿υἀοίυχη ἐυστ) Ὠοηνίηὶ ἰηά  φεηίὶ 

οἱ αυΐ πιηογαίυγ υἱγίθι8, 
4, ἀοίδοίο φἰαῖο οἱ ουἱ ουτὰ 6ϑί ἀδ οἰηηίθυβ, οἱ ἀϊ- 

ἀρδηι! οἱ χυὶ ρογάϊα!ξ ραιϊδηςίδη. 
5. ΝοΙΐ τηοίυσγο [υἀϊοίαπι πιογίἰβ, τηθιηθηΐο ῥγίογυπι (8 

οἱ πο 88 πηογυηι., πος [υἀϊοίιΠ) ἃ ΠοΟμΐηο οπγηὶ οδγηί. 

ὁ. Εἰ ᾳυϊὰ γοημι68 ἰῃ Ὀοπορίδοϊίο ΑἸ 5ϑἰ πὶ ἢ δίνα ἀθοδπ), 
δῖ οϑηίυπι, βῖν6 πὲ] δηηΐ, 

7. ΠΟΩ 681 ἰῃ ἰηίδγηο δοσυδδίίο Υἱίδο. 
8. ΕἸ] Δο Π Ὀ}165 ἤππηὶ, ΕΠ} ροσοδίογυπι, οἱ 4υΐ ὁ0ῃ- 

γΟΓδδηΐυΓ ρᾶγοροὶὶ5 ἱπῃρὶ ΟΓΌΠ,. 

9. ΕἰΠοταπ ρϑουδίογυμι ρογοὶ Πδογρα 88, οἵ σι} 56 πη Π6 
ἱΠογυπὶ ογὶὶ ἃϑϑἰἀυὐ δ ἱπηργορ τὶ. 

10. 6 ρδίγε ἱπηρίο φυογοηίυς ΔΙ}, φυοπίδηι ργορίεγ [1υπὶ 
ἰῃ ΟΡ ΓΟ τίο οπιηί. 



᾿ΒΑΡΙΕΝΤΙΑ Β5ΙΒΑΓ(Η. ἀκ». ΧΙΠ. 

ι. Οὐαὶ ὃμῖν, ἄνδρες ἀσεθεῖς, οἵτινες ἐγχατελίπετε 
νόμον Θεοῦ ὑψίστου. 

:. Καὶ ἐὰν γεννηθῆτε, εἷς κατάραν γεννηθήσεσθε" 
χαὶ ἐὰν ἀποθάνητε, εἰς χατάραν μερισθήσεσθε. 

13. Πάντα ὅσα ἐχ γῆς εἰς γὴν ἀπελεύσεται, οὕτως 
ἀσεθεῖς ἀπὸ χατάρας εἰς ἀπώλειαν. 

14. Πένθος ἀνθρώπων ἐν σώμασιν αὐτῶν, ὄνομα δὲ 
ἁμαρτωλῶν οὐχ ἀγαθὸν ἐξαλειφθήσεται. 

16. Φρόντισον περὶ ὀνόματος, αὐτὸ γάρ σοι διαμέ- 
γει ἣ χίλιοι μεγάλοι θησαυροὶ χρυσίου. 

16. Αγαθῆς ζωῆς ἀριθμὸς ἡμερῶν, καὶ ἀγαθὸν ὄνομα 
εἷς αἰῶνα διαμένει. 

17. Παιδείαν ἐν εἰρήνη συντηρήσατε, τέχνα“ σοφία 
δὲ χεχρυμμένη καὶ θησαυρὸς ἀφανὴς, τίς ὠφέλεια ἐν 
ἀμφοτέροις; 

18. Κρείσσων ἄνθρωπος ἀποχρύπτων τὴν μωρίαν 
αὐτοῦ ἢ ἄνθρωπος ἀποχρύπτων τς σοφίαν αὐτοῦ. 

19. Τοιγαροῦν ἐντράπητε ἐπὶ τῷ ῥήματί μου, 
0. οὐ γάρ ἐστι πᾶσαν αἰσχύνην διαφυλάξαι χαλὸν, 

χαὶ οὐ πάντα πᾶσιν ἐν πίστει εὐδοχιμεῖται. 
21. Αἰσχύνεσθε ἀπὸ πατρὸς καὶ μητρὸς περὶ πορ- 

νείας, χαὶ ἀπὸ ἡγουμένου χαὶ δυνάστου περὶ ψεύδους" 
44. ἀπὸ χριτοῦ χαὶ ἄρχοντος περὶ πλημμελείας, ἀπὸ 

συναγωγῆς καὶ λαοῦ περὶ ἀνομίας" 
23. ἀπὸ χοινωνοῦ χαὶ φίλου περὶ ἀδικίας, χαὶ ἀπὸ 

τόπου οὗ παροιχεῖς, 
24. περὶ χλοπῆς᾽ καὶ ἀπὸ ἀληθείας Θεοῦ καὶ διαθή- 

χης, καὶ ἀπὸ πήξεως ἀγχῶνος ἐπ᾽ ἄρτοις, ἀπὸ σχορα- 
χισμοῦ λήψεως καὶ δόσεως, ᾿ 

356. καὶ ἀπὸ ἀσπαζομένων περὶ σιωπῇς᾽ ἀπὸ δράσεως 
γυναικὸς ἑταίρας, , 

46. καὶ ἀπὸ ἀποστροφῆς προζςώπου συγγενοῦς" ἀπὸ 
ἀφαιρέσεως μερίδος ὀλϑελεϑς 

47. καὶ ἀπὸ χατανοήσεως γυναιχὸς ὑπάνδρου, ἀπὸ 
περιεργείας παιδίσχης αὐτοῦ" χαὶ μὴ ἐπιστῇς ἐπὶ τὴν 
χοίτην αὐτῆς" 

48. ἀπὸ φίλων περὶ λόγων ὀνειδισμοῦ, καὶ μετὰ τὸ 
δοῦναι, μὴ ὁνκίδιζε. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΒ'. 

1. ᾿Ἀπὸ δευτερώσεως καὶ λόγου ἀχοῆῇς, χαὶ ἀπὸ ἀπο- 
χαλύψεων λόγων χρυφίων. Καὶ ἔση αἰσχυντηρὸς ἀληθι- 
νῶς, χαὶ εὑρίσχων χάριν ἔναντι παντὸς ἀνθρώπου. Μὴ 
περὶ τούτων αἰσχυνθῇς, καὶ μὴ λάδης πρόζωπον τοῦ 
ἁμαρτάνειν. 

4. Περὶ νόμου “σγψίστου χαὶ διαθήχης, καὶ περὶ κρί- 
ματος διχαιῶσαι τὸν ἀσεθῇ. 

3, Περὶ λόγου χοινωνοῦ χαὶ ὁδοιπόρων, χαὶ περὶ 
δόσεως χληρονομίας ἑταίρων. ι 

4, Περὶ ἀχριθείας ζυγοῦ χαὶ σταθμιῶν, περὶ χτήσεως 
πολλῶν χαὶ ὀλίγων.. 

6. Περὶ ἀδιαφόρου πράσεως χαὶ ἐμπόρων, χαὶ ἘΡ 
παιδείας τέκνων πολλῆς, χαὶ οἰκέτῃ πονηρῷ πλευρὰν 
αἱμάξαι. 

6. Ἐπὶ γυναιχὶ πονηρᾷ χαλὸν σφραγίς. 
7. Καὶ ὅπου χεῖρες πολλαὶ, χλεῖσον. Ὃ ἐὰν παραδί- 

δως, ἐν ἀριθμῷ αὶ σταθμῷ, καὶ δόσις καὶ λῆψις παντὶ 
ἐν γραφῇ. 

8. Περὶ παιδείας ἀνοήτου χαὶ μωροῦ καὶ ἐσχατογή- 
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11. γὼ νο ὶβ, υἱγί ἱπιρὶἱ, χυΐ ἀογο 4υΐδι15 ἸΙοσοπι οἱ ἃ]- 

12. Εἰ ὲ παῖ διογὶ 18, δα γα] οἰ ΟΠ πδδορεηϊηὶ : οἱ δἱ 
Τηογίυϊ (ἀοΓ (18, ἰῃ Πγ4] οἰ σ[!ΙΟΠ ΘΠ ΘΟ ραγΔὈἰ Πιηἰ. | 

13. Ομληΐδ συ ἀ6 ἴδττὰ δυηὶ ἴῃ ἴδγγαμ γον θην, βἰς 
ἱπηρ Ϊ ἃ πηδ]ϑάϊείο ἰῃ ρογάϊἰοηθηι. 

14. Ἰμιοίυβ Ὠοπίηυ ἰπ ΟΟΥΡΟΥ͂θ118 ἱρϑογυη), ΠΟΙΏΘΩ 81}- 
ἴδ) ρϑοοδίογυπη ὨῸΘῺ Ὀοηυ ἀοἰοὈϊυτγ. 

15. Οσυγᾶπι δῦ ἀ6 ΠΟΠ)Ϊη6, [00 ΘὨΪπὶ ὨλΔ 618 ρογηδποῖ 
Εἰδὲὶ φυδηι πλ 1 }6 πηιλρηὶ (Π688ιιὶ δυτί. 

16. Βοηξ Υἱίδε πυπλθῦυδ ἀἰογυη, οἱ ὈΟΠῸ ΠῚ ὩὨΟΙΠΘῺ Ρ6Γ- 
τηδησί ἰῃ ΦΟΥΌ ΠῚ. 

17. Ὀι8ο  Ρ πᾶτη ἰῃ ρᾶοδ οοηῃδογυαίο, Π}}} : βαριοηι8 δυΐοπη 
δυβοοηαϊία οἱ {Πποϑδυγυβ ΟΟΟυ 18, 4085. υ{{Π|Π185 ἰπ αἱἰΓίδαιοῦ 

18. ΜοΙΐογ 6δϑί ποιὸ 4φυὶ Δβοοηαϊξ δι υἹ8π| βυδίη χυδηι 
ΒοιηΟ φυὶ ΔΟΒοοηάϊί βαρίθπίἰ8π) δυδη). 

19. ΙρΓ ΓΟ γοδηὶ ἰῃ τ ΓθῸ Πη60, 

20. ΟῚ 68 Θηἷπ) ὈΟΠιΠλ ΟΠΊΠΘΙῚ ΓοΥ ογοῃ ἰδ ΟὈΒΘΙΎᾶΓΟ, 
οἵ ἢο0ἢ ΟἸηΐδ ΟἸηΐ 08 ἰη ἤάδ ρἰδοοηίΐ. 

21. Ἐγυθοβοίίο ἃ μαίγο οἱ πιδῖγε 46 ἰογηίοδί0η6,, οἷ ἃ ργίθ- 
5δ'ἀδηίδ οἱ ροίδηία ἀδ πηρηάδεϊο : 

22. ἃ) υάΐοα οἱ ῥγίμοϊρο ἀδ ἀθ]οἴο, ἃ δυπδρορὰ οἱ ρίθρθ ἂθ 
ἰηἰσυϊ δία : 

23. Δ 80οὶο Ἐξ διηίοο ἀθ πη) υϑ 114, οἱ ἃ ἰοοο ἰῃ αυο Πᾶ- 
δία, 

24. ἀθ διγίο : οἱ ἃ γογί(δἰθ 1γεΐὶ οἱ ἰθϑίδπηθηί, οἱ ἃ ἄχίοπθ 

οὐδ εἰ ἰῃ ρϑηΐδυϑ, 80 οἴυποδίίοηο δοοορίϊ οἱ ἀδίΐ, 

25. οἱ ἃ 881υἱδη{100}8 ἀ6 8116 η1ἰ|0 : ΔΌ δβρδοῖῃ πη} 16 Ὑ18 [ὉΓ- 
Ὠἰολτῖδο, 

26. οἱ Δ ΔΥΟγβίοηθ γυ]ίυβ οὐρηαίὶ : 80 Δϊδίίοη ρϑγίϊ8 οἱ 
ἀδιἰοηΐβ, 

27. οἱ ἃ σοῃβίἀογδίίοῃθ πηι] ογὶ8 οοηὐυμζαῖδθ, 8ἃ 50 11οἷ1- 
[ἰοηθ 8η6}11.5 6}0.5 : οἱ η6 βίοἰογίβ 80 06. Ἰδοϊα 608 : 

48. Δ διηϊοίβ ἀθ βουιῃηοηΐθυβ ἱπιργορογί, οἱ ροβίιϑῃ) 
ἀφάοεὶβ, ὯΘ ἱπηργοροΓθβ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙΠ. 

1. ΑὉ ἰἰογδιίίοοθ οἵ βουίοπο δυάϊ8, οἱ ἃ γουϑ δι οπὶ 08 

ΒΟΙΤΩΟΠΙΠΊ ΔΟβοοπάϊίογυπ). ΕἸ ογί8 νογοουπᾶυ8 γογα, οἱ ἰη- 

ὙΘΏΪΘἢΒ ρΓΑ[[8Π| ΟΟΥΓΔΠ) ΟΠΊηΐ Πομΐη6. ΝΟ ῥΓῸ [ἰδ ΘΟ Ιηἀἃ- 
ΓΒ, οἴ Ὧ6 δοορίαβ ρογβοῆδῃι υἱ ἀ6᾽  Π40.88. 

2. 6 Ιοχὸ ΑἸ ἰ85ἰπιὶ οἱ ἰοϑίδιηθηίο, οἱ ἀ6 )υἀϊοῖο ᾿ιδι{- 
οδηάο ἱπιρίυη). 

3. 6 υογῦο 806} οἱ νἱδίογυμι, οἱ ἀ6 ἀδίίοῃο μοογοά δ[18 
ΔΙΏΪΟΟΓΌΙΩ. 

ή, 6 δχδοίδ γϑίϊ0η6 δίδίθιϑ οἵ ροηάογυηι, 46 δοαυϊβἐ ἰ0η 6 
ΓΔῸ]Πογυπ οἱ ρΔυΟΟΓΏΠ,. 

5. Ὁ ἱπάϊπογοπξὶ τοηδ ἰοῦ οἱ τηογοδίογυπι, οἱ ἀ6 Π}}}1ἃ 

ἀἰβοὶρ! πα Π]ογυπὶ, οἱ Β6ΎΥΟ ροβϑίῃιο ἰδίυβ δ συ ΠᾶΓΘ. 

δ. ϑ0ρογ τ] γα πὶ ΠΟΖΙδΠ ΟΠ 6ϑἰ 56 ΠΠ}Π}. 
7. ἘΓ0δῚ τηϑῆυ8 Π}υ] 85 βυηὶ, οἴδυὰο. Οὐοάοι 7116 {Γᾶ- 

ἀϊάογίβ, ἰῃ δυηηοῖο οἱ ροπάογο, οἱ ἀδίίο οἵ δοοθρίϊο οπληΐ 8 

ἷπ βου ρίυΓα. 
8. Ὧδ ἀἰβο ρ πᾶ ἰπβθηβαίὶ οἱ δίυ}ὶ οἱ ἀδογορί(ὶ Πἰ 8 ῃ 15 
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ρου χρινομένου πρὸς νέους, χαὶ ἔση πεπαιδευμένος 
ἀληθινῶς, καὶ δεδοχιμασμένος ἔναντι παντὸς ζῶντος. 

9. Θυγάτηρ πατρὶ ἀπόχρυφος ἀγρυπνία, καὶ ἡ μέ- 
ρίμνα αὐτῆς ἀφιστᾷ ὕπνον, ἐν νεότητι αὐτῆς μήποτε 
παραχμάσῃ, καὶ συνῳχηχυῖα μήποτε μισηθῇ. ᾿ 

10. Ἔν παρθενία μήποτε βεδηλωθῇ, καὶ ἐν τοῖς 
πατριχοῖς αὐτῆς ἔγχυος γένηται. Μετὰ ἀνδρὸς οὖσα 
μήποτε παραδῇ, καὶ συνῳχηχυΐα μήποτε στειρώσῃ. 

1. ᾿Επὶ θυγατρὶ ἀδιατρέπτῳ στερέωσον ᾿ἐδετεν, 
μήποτε ποίηση σε ἐπίχαρμα ἐχθροῖς, λαλιὰν ἐν πόλει, 
χαὶ ἔγχλητον λαοῦ, καὶ καταισχύνῃ σε ἐν πλήθει πολ- 
λῶν. 

13, Παντὶ ἀνθρώπῳ μὴ ἔμδλεπε ἐν χάλλει, καὶ ἐν 
μέσῳ γυναιχῶν μὴ συνέδρευε. 

13. Ἀπὸ γὰρ ἱματίων ἐχπορεύεται σὴς, χαὶ ἀπὸ γυ- 
ναιχὸς πονηρία γυναιχός. 

14. Κρείσσων πονηρία ἀνδρὸς ἢ ἀγαθοποιὸς γυνὴ, 
καὶ γυνὴ χαταισχύνουσα εἰς ὀνειδισμόν. 

156. Μνησθήσομαι δὴ τὰ ἔργα Κυρίον, καὶ ἃ ἑώρακα 
ἐχδιηγήσομαι᾽ ἐν λόγοις ΕΠ τὰ ἔργα αὐτοῦ. ᾿ 

16. “Ἥλιος φωτίζων χατὰ πᾶν ἐπέδλεψε, χαὶ τῆς 
δόξης αὐτοῦ πλῆρες τὸ ἔργον αὐτοῦ. 

» 17. Οὐχ ἐνεποίησε τοῖς ἁγίοις Κύριος ἐχδιηγήσασθαι 
πάντα τὰ θαυμάσια αὐτοῦ, ἃ ἐστερέωσε Κύριος ὁ παν- 
τοχράτωρ, στηριχθῆναι ἐν δόξη αὐτοῦ τὸ πᾶν᾽ 

18. ἌΛλδυσσον χαὶ χαρδίαν ἐξίχνευσε, καὶ ἐν πανουρ- 
γεύμασιν αὐτῶν διενοήθη" 

19. Γγνω γὰρ ὁ Κύριος πᾶσαν εἴδησιν, χαὶ ἐνέδλεψεν 
εἰς σημεῖον αἰῶνος. ᾿Απαγγέλλων τὰ παρεληλυθότα χαὶ 
ἐπεσόμενα, χαὶ ἀποχαλύπτων ἴψνη ἀποχρύφων. 

40. Οὐ παρῆλθεν αὐτὸν πᾶν διανόημα, οὐχ ἐχρύθη 
ἀπ᾽ αὐτοῦ οὐδὲ εἷς λόγος. 

81. Τὰ μεγαλεῖα τῆς σοφίας αὐτοῦ ἐχόσμησεν, χαὶ 
ἕως ἔστι πρὸ τοῦ αἰῶνος καὶ εἰς τὸν αἰῶνα, οὔτε προς- 
ετέθη 

. 38. οὔτε ἠλαττώθη, χαὶ οὐδὲ προςεδεήθη οὐδενὸς 
συμθούλου. 

28. Ὥςς πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐπιθυμητὰ, χαὶ ὡς 
σπινθῆρος ἐστὶ θεωρῆσαι. 

44. ἄντα ταῦτα ζῇ χαὶ μένει εἷς τὸν αἰῶνα ἐν πά-- 
σαις χρείαις, καὶ πάντα ὑπαχούει. 

45. Πάντα δισσὰ, ἕν κατέναντι τοῦ ἑνὸς, χαὶ οὐχ 
ἐποίησεν οὐδὲν ἐχλεῖπον. 

46. Ἕν τοῦ ἑνὸς ἐστερέωσε τὰ ἀγαθὰ, καὶ τίς πλη- 
σθήσεται δρῶν δόξαν αὐτοῦ; 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΜΓ΄. 

ι. Γαυρίαμα ὕψους στερέωμα χαθαριότητος, εἶδος 
οὐρανοῦ ἐν ὁράματι δόξης. 

3. Ἥλιος ἐν ὀπτασίᾳ διαγγέλλων ἐν ἐξόδῳ, σχεῦος. 
θαυμαστὸν, ἔργον Ὑψίστου. 

3. Ἐν μεσημόρίᾳ αὐτοῦ ἀναξηραίνει γώραν, χαὶ 
ἐναντίον χαύματος αὐτοῦ τίς ὑποστήσεται; Κάμινον 
φυσῶν ἐν ἔργοις καύματος, ; ᾿ 

4. τριπλασίως ἥλιος ἐχκαίων ὄρη, ἀτμίδας πυ ὦδεις 
ἐμφυσῶν, καὶ ἐχλάμπων ἀχτῖνας ἀμαυροῖ ὀφθαλμούς. 

δ. Μέγας Κύριος ὃ ποιήσας αὐτὸν, καὶ ἐν λόγοις 
αὐτοῦ χατέσπευσε πορείαν. 

6. Καὶ ἣ σελήνη ἐν πᾶσιν εἰς χαιρὸν αὐτῆς, ἀνάδει-: 
ξιν χρόνων, καὶ σημεῖον αἰῶνος. 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. Κεφ. ΜΓ΄. 
ΟἿπῈ δΟἸοβοθηςθυ.8, οἱ οτίϑ δγιμ 8 σοῦθ, οἱ ργοδαίυβ ἰῃ 
οοηϑροοῖία οπμμΐβ Υἱνθ 15. 

9. ΕἸΠῈ ραϊγὶ δυβοομαϊα νἱβ 8, οἱ 80] οἰ ἀο 6)ιι5 ἃυΐοτί 
ΒΟΙΏΠΙΠ,, ἰῃ ιν οπίι6 δυ8 Ὠ6 ἰοτῖα ἢδὶ βϑυραιδάυ!ίδ, δὲ οὐ 
Υἱγοὸ σοιηπχοῦαῖδ ἢ6 ἔογία οἀΐο Ἰιανοδίυγ. 

10. [ἢ Υἱγρίπιϊδίθ π6 (ογίε ρο!]!υδίαγ, οἱ ἴῃ ρϑίογηϊβ βιιῖϑ 
δτδυ ἃ ἱηνθηϊδίανγ. ΟἿΠὶ ΥἹΓῸ τηδηθη8 Π6 [Ὀγία ἰγδηβρτϑαϊδ- 
ἴαγ, οἵ οὐπὶ ΘΟ δΟϊνογὶϊ π6 (Οτία δἰ. 5161} 18, 

11. ΒΌροΓγ ἢ] ἤοὴ δυδγίθηϊθ 86 οὐπῆγπιᾶ ουβίοαΐδη), Ὧ6 
φυδηάο [Δοϊδὶ (6 ραυάΐυπι Ἰηοἶ8, (θυ ]δια ἰῃ εἰν δῖα, οἱ 
γοσδίαπι ΡΟΡΟΪ;, οἱ οοηίυπόδι [6 ἰῃ πυ  ἰἀΐηα ρ]ατίπιο- 
ΤΌ). 

12. Ομπιηΐ Βοιμΐηΐ 20}1 ἰμῃ!οπάδγο ἰῃ βρϑοίθπι, οἱ ἰῃ πιϑάϊο 
ΤΠ γα) Ὠοἰϊ Θοηβίάογο. 

13. 16 νοβΕ πηθ 15 ΘΠ ργοοϑάϊξ πρᾶ, οἱ ἃ τυ] δα ἰηϊ- 
αυϊίδ5 τυ]! γῖϑ. 

14. ΜεΙΐογ οϑὶ ἰηϊ φυΐίδ8 υἱγὶ χυδηὶ πλυ] δῦ Ὀδηοίδοίοηδ, οἱ 
ΤᾺ} 6 Γ ΟΟΩδΙπάδηδ ἰῇ ΟΡρΓγΟὈτυΠ,. 

16. ΜΕΘΙΏΟΓ 6γῸ ἱζίἐν ὀρογυπ) Ὁομλϊηΐ, οἵ χυδ νἱὰϊ φηᾶγ- 
ΓΑΒΟ : ἴῃ Βογπ Οΐθι18 Ποπιηὶ Ορογὰ οἼιι8. 

16. 50] ΜΠ] πλΐμδΠ8 ρ6Γ ὁπληΐᾷ γεβροχίξ, οἱ β]ογίβ δὰ ρὶε- 
ὨῈΠ| 68 Οριι 6018. 

17. Νοηπδ ἱπάϊἰΐ βαποίΐβ Ποιηΐημ8 Θηδγγᾶγο οπηηΐδ τηΐγᾶ- 
114 δὐ5., 488 οοηῆτητηᾶν!ς Ποπιίηυϑ οπιηϊροΐδη5, υἱ Βετηδ- 
ΤΟΙῸΓ τὴ σ]ογία ἰρβίυβ πη  γ ΓΒ τὴ ὃ 

(8. ΑὈΥΒ80π) οἱ οοΥ ἱπυθϑι ραν, οἱ ἰῃ δαΐα 18 ΘΟΓΏ πη Ὠ26- 
αἰϊαίιυ5 651. 

19. Οορπουῖί οπΐπὶ Ποχηΐπυ8 ΟΠ ΠΘ πη βοϊοηαπ), οἱ ἰῃ- 
ϑροχ ἴῃ βἰβηυπ) Υϊ. Απημη(1Δη5 40 ργϑίογίοσιαί οἱ αυα 
δυρογυθηΐίγα ϑιηῖϊ, αἱ ΓΟΥΘ]ΔῺΒ γϑϑι σία οὐου] ογυι. 

20. Νοη ρῥγείογ ΠΠΠὺπἢ ΟΠληΐ5. οορ δίυ5, Ὠοη δρξοοπάϊε 
86 δ 60 υ}]}8 Β6ΓΠΊΟ. 

21. Μαρῃδιΐα βαρί πο 8.85 ἀδοογανὶϊ, οἱ υδίοηυβ 65 
δη(6 δόΡΟΌΪ πὶ οἱ ἰῃ βδοου απ), πΠοαυΘ δἀϊοοίυμπλ 6βὲ οἱ 

22. ποα|ὰδ ἱπηπγϊπυίυπ), οἱ θη ἐρυΐξ Δ]1αυ0 σΟὨ δἰ ΠἸαγῖο. 

23. Ουδπὶ ἀοβἰ ἀγα] 8 οπιπὶα ορογὰ οἦυβ, οἱ ἰδιηχάδιη 
80 ῚΠ1}}12 6ϑὲ σοηϑβίἀθγαγο. 

24. Ομηηΐᾶ ἢξρο Υἱν υηΐ οἱ πιδηθηΐ ἰῃ Βερο] τη ἰῃ οἠηηίθυς 
ὨροΘΒβ (δι θυ8, αἵ οπηηΐα οβμοάϊῃηῖ. 

256. Οπηηΐα ἀυρ]ϊοία, ὑπ) οοηΐγᾶ ἀπυπὶ, οἱ ἤοὴ (δοὶξ 
αυϊοχυδιὴ ἀοἤεϊοη8. 

26. ὕμυπ) υηΐυ5 Θομἤττηδν!ὶ ὈοηΔ, οἱ φυὶΐβ βα(ἰΔ ταν νὴ 5 
Εἰογίδι α͵υϑ} 

ΟΑΡΌΤ ΧΙΠ]Π. 

1. ΟἸογίδιϊο δ ΕΠ ἀϊπ!8 ἢττηδτηοπίυπη ρυγ δι 18, βρϑοίθϑ 
ΟΟἸΐ ἴῃ νἱβίοησ φἰογίω. 

2. 50] ἰῃ ἀδρεοίῳμ δηηπη(ίδη8 ἰῃ οχϊία, γὰ8 δάμηϊγδθίϊα, 
Ορυι8 ΕχΟΘΙ 8], 

3. 1ὴ πιο Δ 800 Θχδίοσαξ γαρίομθηι, οἱ ἰῃ οοηθροοία 
ἈΓ(ΟΥ15 6)}ὺ8 4 }8 88.106 810} Ἑογηδοοπὶ βυδης ἴῃ οροτίδυβ 
διάογὶς, ᾿ 

4. {γἰρ] οὐ 6 Γ 801] Θχυγθηβ Ἰηοηΐθδ, ὙΔρογα8 ἰσῆθοβ ἰπξαΐ. 

Πἀῃ5, οἱ το] θη γα! 5 οὔιβοδὶ οοι]03. 

ὅ. Μάρηυβδ θοιῃμίηυβ αυἱὶ ἴδοῖξ {Πὰ, οἱ ἴῃ βοιπῃοι  θῃ8 
6᾽υ8 (65 ἰπᾶνὶϊϊ ἰ(6γ. 

6. οἱ Ἰπᾶ ἰπ Οηγηΐθυι8 ἰῃ ἰΘΠΊΡΟΓΘ 500, ΟΒἰοῃϑίοπο ἴδῶι- 
ΡοΟΓΙΠΊ, οἱ δἰζηυη) δοΥὶ. 
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7. ἸἈλπὸ σελήνης σημεῖον ἑορτῆς, φωστὴρ μειούμενος ( 
ἐπὶ συντελείας. 

8. Μὴν χατὰ τὸ ὄνομα αὐτῆς ἐστιν, αὐξανομένη 
θαυμαστῶς ἐν ἀλλοιώσει. : 

9. Σχεῦος παρεμθολῶν ἕν ὕψει, ἐν στερεώματι οὐρα- 
νοῦ ἐχλάυμ πων. 

10. Κάλλος οὐρανοῦ, δόξα ἄστρων, κόσμος φωτίζων, 
ἐν ὑψίστοις Κύριος. 

τ. Ἐν λόγοις ἁγίου στήσονται χατὰ χρῖμα, χαὶ οὐ 
μὴ ἐχλυθῶσιν ἐν φυλαχαῖς αὐτῶν. 

12. Ἴδε τόξον, χαὶ εὐλόγησον τὸν ποιήσαντα αὐτό" 
σφόδρα ὡραῖον ἐν τῷ αὐγάσματι αὐτοῦ. 

ι3. ᾿Ἐύρωσεν οὐρανὸν ἐν χυχλώσει δόξης, χεῖρες 
Ὑψίστου ἐτάννυσαν αὐτό. 

14. Προςτάγματι αὐτοῦ χατέσπευσε χιόνα, καὶ τα- 
χύνει ἀστραπὰς χρίματος αὐτοῦ. 

156. Διὰ τοῦτο ἠνεύχθησαν θησαυροὶ, καὶ ἐξέπτησαν 
νεφέλαι ὡς πετεινά. 

16. ᾽Εν μεγαλείῳ αὐτοῦ ἴσχυσε νεφέλας, καὶ διεθρύ- 
θησαν λίθοι χαλάζης. 

17. Καὶ ἐν ὀπτασίαις αὐτοῦ σαλευθήσεται ὄρη, ἐν 
θελήματι πνεύσεται νότος. 

18ὅ. Φωνὴ βροντῆς αὐτοῦ ὠδίνησε γῆν, καὶ καταιγὶς 
βορέου χαὶ συστροφὴ πνεύματος. 

10. Ὥς πετεινὰ χαθιπτάμενα πάσσει «τιόνα, χαὶ ὡς 
ἀχρὶς χαταλύουσα ἣ κατάθασις αὐτῆς. 

40. Κάλλος λευχότητος αὐτῆς ἐχθαυμάσει ὀφθαλμὸς, 
χαὶ ἐπὶ τοῦ ὑετοῦ αὐτῆς ἐχστήσεται χαρδία. 

41. Καὶ πάχνην ὡς ἅλα ἐπὶ γῆς χέει, χαὶ παγεῖσα 
γίνεται σχολόπων ἄχρα. 

5, ψυχρὸς ἄνεμος βορέης πνεύσει, καὶ παγήσεται 
χρύσταλλος ἀφ᾽ ὕδατος" ἐπὶ πᾶσαν συναγωγὴν ὕδατος 
χαταλύσει, χαὶ ὡς θώραχα ἐνδύσεται τὸ ὕδωρ. 

238. Καταφάγεται ὄρη χαὶ ἔρημον ἐχχαύσει, καὶ 
ἀποσθέσει χλόην ὡς πῦρ. 
᾿.44. Ἴασις πάντων χατὰ σπουδὴν ὀμίχλη, δρόσος 
ἀπαντῶσα ἀπὸ χαύσωνος ἱλαρώσει. 

25. Λογισμῷ αὐτοῦ ἐκόπασεν ἄδυσσον, καὶ ἐφύτευσεν 
αὐτὴν Ἰησοῦς. 

46. Οἱ πλέοντες τὴν θάλασσαν διηγοῦνται τὸν χίνδυ- 
νον αὐτῆς, χαὶ ἀχοαῖς ὠτίων ἡμῶν θαυμάζομεν. 

27. Καὶ ἐκεῖ τὰ παράδοξα χαὶ θαυμάσια ἔργα, ποι- 
χκιλία παντὸς ζώου, χτίσις χητῶν. 

48. Δι᾽ αὐτὸν εὐοδία τέλος αὐτοῦ, χαὶ ἐν λόγῳ αὐτοῦ 
σύγχειται πάντα. ; 

29. Πολλὰ ἐροῦμεν καὶ οὐ μὴ ἐφιχώμεθα, χαὶ συν- 
τέλεια λόγων τὸ πᾶν ἐστιν αὐτός. 

480. Δοξάζοντες ποῦ ἰσγύσωμεν; αὐτὸς γὰρ ὃ μέγας 
παρὰ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ. 

31. Φοδερὸς Κύριος καὶ σφόδρα μέγας, καὶ θαυμαστὴ 
ἢ δυναστεία αὐτοῦ. 

82. Δοξάζοντες Κύριον ὑψώσατε καθόσον ἂν δύνησθε, 
ὑπερέξει γὰρ χαὶ ἔτι. 

38. Καὶ ὑψοῦντες αὐτὸν πληθύνατε ἐν ἰσχύϊ, μὴ 
χοπιᾶτε, οὐ γὰρ μὴ ἐφίχησθε. 

86. Γίς ἑώραχεν αὐτὸν καὶ ἐχδιηγήσεται, χαὶ τίς 
μεγαλύνει αὐτὸν χαθώς ἐστι; 

86. Πολλὰ ἀπόχρυφά ἐστι μείζονα τούτων, ὀλίγα γὰρ 
ἑωράκαμεν τῶν ἔργων αὐτοῦ. 
ι γΕΤῦΘ ΤΕΞΤΑΝΈΝΤΟΝ. -- ἴ. 
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7. ΑἜὔἸυπᾶὰ 5ἰσηυπι ἀἰοὶ (651}, Ἰυϊηΐπαγα χυοὰ τηϊηυϊίυγ 
ΒΌΡΕΟΓ ΠΟΙ 1218 ΟΠ 61]. 

8. Μοηϑἰ5 βεαιπάσ) ΠΟΙΏΘΩ 6}0.}8 681, ΟΓΟΒΟΘἢ 5 ΠιΙΓΔὈΙἰοΥ 
γηιἰδί]0η6. 

9. 5 οδϑίγογυῃ) ἰη δ] βἰἰυἀΐηδ, ἴῃ ἢγιη)δηηθηίο οΪ] Γο- 
50] Πά6η8. 

10. ϑροεὶο8 ΟΟἾ;, ρίογία 5 θ! γαηι, οτγηδίυβ {ΠΠπΠΠλ  ΠΔἢ 8, 
ἴῃ Θχςβὶβἷ8 Ὠοῃηΐηι8. 

11. 1 γϑγ 8 βδηοίὶ βἰδυηί δὰ ᾿υάϊοίαπι, οἱ ποη ἀρῆείοηϊ 
ἰη υἱρὶ!"}8 διι 8. ! 

12. ΝίΔα ἀγουπὶ, οἱ δοηθάϊς ουηὶ ΄υὶΐ δοεὶξ ἢ Πππὶ : τα] 

ϑρϑοίοϑυϑβ θϑὶ ἴῃ {υἱξοτγο 500. 
18. ΟΥγαυῇ συμ ἴῃ οἰγου!υ ρίοτα», δῆ ΕΧΟΟΙΞὶ ἀρ6- 

γιϑγυηὶ {Π1|Π|. 

14, Ἱπηρουῖὶο 8110 ΔΟΟΘΙογαυ ἢν θη, οἱ δοοοίογαὶϊ σογυϑοᾶ- 
(Ἰ0π65 ᾿υἀϊοὶϊ 50]. 

15. Ῥτγορίογθα δρυΐ δυηί [Πποβδυγί, οἵ ουοίδυογιηΐ Πυ Π6 8 
βίου ἄγ68. 

16. [π τηασῃἰιαΐηθ δυἃ οοηζοτγίανίι  ἢυὯ 68, οἱ οοηΐγδοι! 
δυηὶ ἰαρί 65 σγαηα η8. 

17. Εἰ ἴῃ δυροοίθυ8. ο᾽05 σου θυπίιυγ τῃοηΐθ8, ἰη 
τοϊιπίαϊο πρίγαθὶϊ ποίι8. 

18. Υοχ ἰοπίίγυ! ο}05 ρᾶγίαγίγο (οἷ ἰοτι8π), οἱ ἰδηηροκίδδ 
Δ4υ ]οη 5 οἱ νογίοχ ϑρὶγ 18. ᾿ 

19. δίοαϊ ἀὐ68 ἀδθογβῃπ γοϊδηίοβ αἰβρογρὶὶ ηἴτοπι, οἵ βίοι 
Ἰοσιιϑῖδ αἰ γογίδηϑ ἀθβοθηϑι15 6118. 

40. Ῥυϊομγυἀΐησιη οδηάοτ!ς 6}118 δ πιϊγα ἱυΓ ΘΟ} 18, οἱ 
ΒΌΡΘΓ ἱπη ΓΘ ηὶ 6}115 ὀχ ραν Θδ0θί (ΟΥ. 

421. Εἰ ργιυϊηδη βίοι 54|6Π| οὐ πα ΒΌΡΟΣ ἰογγδῃ), οἱ (11 Π} 
οοηροϊανογὶὶ ϊ ὁδουμίηᾷ (γί δυ]ογυπι. 

22. Ἐτὶ σι 3 γτοπίυ8 840}}0 Π4} 11, οἱ σοὶ ογυϑ41}}}8 ἃ 
8708 : ΒΌΡΟΓ ΟΠΊΠοΙῺ ΠΟηρτοραίοηθ δαυδὲ γοαυϊοδβοοὶ, οἱ 

ἰδ 4υδπι ἰοτγίοϑη ἰηάυσὶ Δαυᾶ. 

43. Ὀογογδοϊ; πιοηί68 οἱ Θχυγοὶ ἀδϑογίυηι), οἱ θχείίηριοί 
τἰ γί δἰουΐ ἱμηΐϑ. 

44, Μοάϊεΐπᾶ οπηηίαπὶ ἰη [δ 5ἰ πδίοπα ἡθθι}8, Γο8 ΟὟΥ̓8Π5 

Δ ἃγάογο οχαγδδϊῖ. 

45. Οορίδιίοπα δι18 μδοδυὶξ Δργϑθῦπι, οἱ ρῥἰδηίαυ!  6δπὶ 

7658. 

46. Ουἱ οηδνίρδηῖϊ πηᾶγὰ Θηδιτδηὶ ρογί 18 605, οἱ διὰ οι 
(658 δυγίθι.8 ΠΟΘ ΓΙ8. Δ ΠῚ ΓΆΠΊΙΓ. 

47. ἘΊΠς ἱπογϑά ἃ οἱ δάπηγδὈ  }ᾶ Ορογᾶ, ναὶ οίδϑ ΟΠ. 13 
δηΪπ}8}15., ογοδίιγα ΘΟ ΟΓΌΙΩ. 

48. ῬΘΓ ἰρθ0Π} ΡΓΟΒΡΟΓ ργοΟΘ581}18 ἢηΐδ 6}0.8, οἱ ἰῃ υϑῦθο 
608 οοπιροδίία βυηί οπηηίδ. 

49. Μυἃ ἀϊοοδηγυϑ οἱ ΠΟ 855 αυθιηοΓ, οἷ ΘΟ δυΠ,η,δ [0 
ΒΟΙΠΙΟΠΌ ἰρ56 681 ἰῃ ΟἸΠΠΙθυβ. 

30. ΟἸοτβοδηΐοβ σιο τ᾽ Πλ}}8" 'ρ86 6ηἷπὶ δ᾽ ΠγΔΡΏ118 
ΒΌΡΟΓ ΟΠγηΐᾶ ΟρΟΓδ διιἃ. 

41. Του} 15 Ποπ)πυ8 οἱ τηᾶζηι}8 γοΠοΙ ΘηἴοΓ, οἱ ΓηΪΓᾶ- 

8118 ροϊοηί4 ἱρβἰ8. 

32. ΑἸοτΠοδηΐο8 Ὠοπηίηϊπι οχδ] δῖ φυδηϊι που 16 ρο- 
τυογ ἰ8, ὀχοραοί οηἰπὶ οἵ Δ ἢ. 

233. Ε΄ χα! δηίο8 Πππὶ ἃ θυ ηδαία ἰῃ Υυἱγίυ 6, πὸ Δογο δ, 

ὨΟΏ ΘηΪΠπ) ΘΟ ργο ΘΠ αοἱ 8. 

35. Ουἱς νἱαϊξ οιπὶ οἱ φραγγαῦ δ, οἱ 4015 τηδση ποδὶ Θυ 

δίουϊ ο5} 

36. Μυϊία δρδοοηά δ δυμὶ τηδογὰ [͵8, ρϑυοδ οηΐπὶ Υἱάϊ- 

[118 ΟΡΘΓΌ τ 6}08. 
ὩΙ 
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37. Πάντα γὰρ ἐποίησεν ὁ Κύριος, χαὶ τοῖς εὐσεθέ- 
σιν ἔδωκε σοφίαν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜάΑ'. 

ΠΑΤΕΡΩΝ ΥΜΝΟΣ. 

τι. Αἰνέσωμεν δὴ ἄνδρας ἐνδόξους, χαὶ τοὺς πατέρας 
ἡμῶν τῇ γενέσει. 

3, Πολλὴν δόξαν ἔχτισεν ὁ Κύριος, τὴν μεγαλωσύνην 
αὐτοῦ ἀπ᾽ αἰῶνος. 

8. Κυριεύοντες ἐν ταῖς βασιλείαις αὐτῶν, καὶ ἄνδρες 
διυμαοια ἐν δυνάμει" βουλεύσονται ἐν συνέσει αὐτῶν, 
ἀπηγγελχότες ἐν προφητείαις. 

4, Ἡγούωενοι λαοῦ ἐν διαδουλίοις, καὶ συνέσει γραμ- 
ματείας λαοῦ" 

δ. σοφοὶ λόγοι ἐν παιδείᾳ αὐτῶν, ἐκζητοῦντες μέλη 
μουσιχῶν, διηγούμενοι ἔπη ἐν γραφῇ. 

6. Ἄνδρες πλούσιοι χεχορηγημένοι ἰσχύϊ, εἰρηνεύον.- 
τες ἐν παροιχίαις αὐτῶν. 

η. Πάντες οὗτοι ἐν γενεαῖς ἐδοξάσθησαν, χαὶ ἐν ταῖς 
ἡμέραις αὐτῶν χαύγχημα. 

8. Εἰσὶν αὐτῶν οἱ χατέλιπον ὄνομα τοῦ ἐχδιηγήσα- 
σθαι ἐπαίνους, 

9. χαὶ εἰσὶν ὧν οὐχ ἔστι μνημόσυνον χαὶ ἀπώλοντο 
ὡς οὐχ ὑπάρξαντες, χαὶ ἐγένοντο ὡς οὐ γεγονότες, καὶ 
τὰ τέχνα αὐτῶν μετ᾽ αὐτούς. 

10. Ἀλλ᾽ ἢ οὗτοι ἄνδρες ἐλέους, ὧν αἱ δικαιοσύναι 
οὐχ ἐπελήσθησαν. 

11. Μετὰ τοῦ σπέρματος αὐτῶν διαμενεῖ 
12. ἀγαθὴ χληρονομία, ἔχγονα αὐτῶν ἐν ταῖς δια-- 

θήκαις. ᾿Εστη σπέρμα αὐτῶν 
13. χαὶ τέχνα αὐτῶν δι᾽ αὐτοὺς, ἕως αἰῶνος μενεῖ 

σπέρμα αὐτῶν, καὶ ἣ δόξα αὐτῶν οὐχ ἐξαλειφθήσεται, 
14. Τὸ σῶμα αὐτῶν ἐν εἰρήνη ἐτάφη, χαὶ τὸ ὄνομα 

αὐτῶν ζῇ εἰς γενεάς. 
15. Σοφίαν αὐτῶν διηγήσονται λαοὶ, καὶ τὸν ἔπαινον 

ἐξαγγέλλει ἐχχλησία. 
ι6. ᾿Ἐνὼχ εὐηρέστησε Κυρίῳ, καὶ μετετέθη, ὑπό- 

δειγμα μετανοίας ταῖς γενεαῖς. 
17. Νῶε εὑρέθη τέλειος δίκαιος, ἐν χαιρῷ ὀργῆς ἐγέ- 

νετὸ ἀντάλλαγμα. 
18. Διὰ τοῦτο ἐγενήθη κατάλειμμα τῇ γῆ. διὰ τοῦτο 

ἐγένετο χαταχλυσμός. 
19. Διαθῆχαι αἰῶνος ἐτέθησαν πρὸς αὐτὸν, ἵνα μὴ 

ἐξαλειφθῇ καταχλυσμῷ πᾶσα σάρξ. ἐπὶ τὸς 
20, Ἀθραὰμ μέγας πατὴρ πλήθους ἐθνῶν, καὶ οὐχ 

εὑρέθη ὅμοιος ἐν τῇ δόξῃ, ὃς συνετήρησε νόμον “ὙὝψί- 
στου, χαὶ ἐγένετο ἐν διαθήχῃ μετ᾽ αὐτοῦ" ; 

21. χαὶ ἐν σαρχὶ αὐτοῦ ἔστησε διαθήχην, καὶ ἐν 

πειρασμῷ εὑρέθη πιστός. ᾿ 

25, Διὰ τοῦτο ἐν ὅρχῳ ἔστησεν αὐτῷ, ἐνευλογηθῆναι 

ἔθνη ἐν τῷ σπέρματι αὐτοῦ, πληθῦναι αὐτὸν ὡς γοῦν 

τ ὡς ἄστρα ἀνυψῶσαι τὸ σπέρμα αὐτοῦ, καὶ 

χαταχλορονομῇσαι αὐτοὺς ἀπὸ θαλάσσης ἕως θαλάσσης, 

καὶ ἀπὸ ποταμοῦ ἕως ἄχρου γῆς. 
“4. Καὶ ἐν τῷ Ἰσαὰχ ἔστησεν οὕτως διὰ Αὐραὰμ 

τὸν πατέρα αὐτοῦ, 
46. εὐλογίαν πάντων ἀνθρώπων χαὶ διαθήχην, και 

χατέπαυσεν ἐπὶ κεφαλὴν Ἰαχώδ. 

ΞΕ ΣΕ Ψ ἘΞ ΝΡ Σ᾽. ὙΠ ΜΝ --.-... 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. Κεφ. ΜΔ΄. 
37. Οιμηίᾶ οηΐαλ ἰδοὶΐ Ὀοχηΐηυ5, οἱ ρ 8 ἀοα ΐ βαρίοη( ἴδηι. 

ΟΑΡῸΤ ΧΙΙΥ. 

ΡΑΤΆΌΜ ΗΥ̓ΜΝῦϑ. 

1. 1᾿ιϑυάδηγθ ὨσῺΟ Υἱγοβ ρἰογίοβο8, οἱ ρᾶγθηΐθϑ ὨΟβΙΓΟβ 
ξοηογδίίοῃθ. 

2. Μιμϊίδηη ρ]ογίδη ογοαυἱ Πομηίηυδ, πηᾶσηὶ Πρ ἰδ Θυδπὶ 
ἃ 5850}}0. 

3. Βοιηίηδηῖοβ ἰῃ γορηΐδ 805, οἱ υἱγὶ Ὠοπηϊηδίὶ ἰῃ ροίοηκίᾶ : 

ΟΟὨ5}1|Δη(65 ἰῃ ἱπίο!]θοἴα 50}0, δΔημ ΠΕ 8168 ἰῃ ᾿γΟρ ΙΘ 118. 

4, Ἀροίοτο8. φορα!]ὶ ἐπ ΘΟὨ81}}15, οἱ Ἰπ(6]]οεία 1 ΟΓδίΌΓρς 
Ρορυ]! : ὮΝ 

5. δδρίθηίοβ Β6ΥΠΊΌΠ68 ἴῃ ἀἰβοὶ μ᾽ πα θογυπι, γοχαϊγθηΐθβ 
ΓηΟἀ085 Πλ11510058, ΠΑΓΓΔΠ(68 ΟΔΓΠ. Δ ἴῃ 5ΟΓΙ ρίΓᾶ. 

ὃ. Ηοπιίηο8 αἰν1 165 βυδηλπἰβίγαι! ἴῃ (ον υἀϊΐηα,, Ρδίοπι 
Παρ δηίοβ ἰῃ ΠΑΡ᾿ Δ ἰοὨ θ118 80 8. 

7. Οἰηη68 ἰδϊ ἐπὶ σεπογαιοηῖθι8 β]οτίδηι δορὶ δβυηΐ, οἱ 
ἰη ἀἸΘΌυ8 ᾿ρϑογαπιὶ σοτγίδίϊο. 

8. ϑυηΐ οογιπὶ χυΐ το] χαοτυπὲ ΠΟΘ δα Θηλιγδη πὶ 
Ιαυάοβ, 

9. οἱ ϑυπηΐ ΠΟΓΌΠ, Ὠθη Θϑἷ πηρπηογίδ οἱ ρογίογαπί αυδϑὶ 

4αἱ ποη (ιογίηϊ, οἵ πδίΐ βυῃΐ 4ι8ὶ πο ῃδίϊ, οἵ ἢ] δογυῆι 
Ροβὶ 608. 

10. 56ὰ πὶ υἱγὶ πιϊβογίοογαϊδαεο, χφυογυπι ᾿υϑ{{{18 Ὠοη 8δυηΐ 
{δα 20 ΟὈ]  νἱΟηὶ. 

{{. Ουϊὴ δοπιίηθ ΘΟΓυ ΠῚ ρΟΓΠΊΔηΘ 
12. Ὀοπᾶ ᾿ιδογρα 88, μΘροίο 5 οογια ἰῃ ἰοϑἰδηηθηἶ8. δ δε 

ΒΟΙΏΟΏ ΘΟΓΙΠῚ 

13. οἱ ΠΠ1Ὶ δογυπι ργορίογ |108, ὕβαυς ἴῃ ἐρἰΘΥΌΓΩ Πλ806- 

ὉΠ βοιηθη θοσι, οἱ δογίδ Πογὰπὶ ἤθη ἀφ] ὈἰιυΓ. 
(4. Οοτρυ8 ἰρβογιιπὶ ἰπ ρ80 86 δορυϊυ οδῖ, οἵ ποπιθὴ 

ΘΟΓΌΠῚ Υἱνῖϊ ἰῃ φοηογ 0068. 
15. ϑαρίοηκίαπλ ἱρδογὰπι πᾶτταυηί ρορυ]!, οἱ δυάδα Δη- 

Ὠυμῃ[ἰδὲ οος] 6818. 
6. Εποοἢ ρῥἰδοιίϊ Τοτηἷπο, οἱ ἰγδηβὶδίι8 δϑί., Θχθιρ  υ ΠῚ 

ΡαπΙοη 85 σοπογαι οπί 08. , 
17. Νοα ἱπυθηῖυβ δϑί ραογδοίυβ [υδυ8, ἰῃ ἰορογα ἰγὰ- 

οὐπαϊᾳ: (Δοίι.5 δὶ γθοοηο"] ]α(ἰο. 
18. Τάοο διογυπῖ τοὶ 4υΐἷδ ἱρδὶ ἰογγθθ, ἰάθο ἰδοίυτ οϑΐ 

ἀΠυνίαηι. 
19. Τοπίαπιθηΐδ βϑθουϊὶ ροβὶϊα βυπΐ ἀρυὰ ᾿]υ πὶ, ἢ ἀ616- 

Γοῖιν ἀἰ!ανίο Ομ 8. ΟΔΓΟ. 

40. ΑὈΓΔΔ8ΠῚ τᾶ τ 115 ρϑίοῦ τ] 1 Πη18 σοηπίϊ πὶ, εἰ ΠΟ 

οβί ἰηνοηΐυβ 5ἰ τ} }}}15 ἰῃ φίοτία, σαὶ οοηβοινανυ  Ἰοσοπὶ ἘχοοΪϑὶ, 

οἱ (εἰ ἰῃ (οϑἰαηηθηίο οὐπὶ ἢ}]0 : 

“ἱ. οἱ ἰῃ σΆΓΠ6 8118 βίαγο (βοὶξ (δϑίδηηθηΐιπι, οἵ ἰπ ἰδ ἴδ- 

οηα ἱπνοηίι8 6δἱ ἢ 618. 
42. 1460 ἰῃ ἡυγοεὐυγαηάο 8ἰαίη [1], Βοηθαΐοογα σθηίοβ ἰῃ 

βοιηΐῃο ἱρϑί0 8, τα Πρ σατο {Πυπὶ φυδϑδὶ ἰθγγα οὐπιθ πὶ, 

43. οἱ 5ἰουαῖ 5(61128 ΘΥΔ] γα δοηθῃ 1111, οἱ μεογο δίοπι 
ἄλγα {118 ἃ πηᾶτὶ υϑ406 δὰ πηᾶγα, οἱ ἃ Πυιαχῖπο ὑ8406 δὰ ἐτ- 

ἰγοηυπ) ἰογγᾶ. 

24. Εἰ ἴῃ [5880 βιαίας [18 ργορίο συ Αργᾶϑπὶ ρδίγοιη 6}88, 

45. Ὀρηραϊοἰἰοηση οπηηΐ ἢ ̓ιοπιηθ οἱ ἰοϑίδηιθηίι πηι, 
εἰ τοχυΐου βυροῦ οἂραΐ 7800}. 



ΘΑΡΙΕΝΤΙΑ ΒΙΒΑΓ(ΟΗ. Οκν. ΧΙΗΥ. 

46. Ἔπέγνω αὐτὸν ἐν εὐλογίαις αὐτοῦ, χαὶ ἔδωχεν 
αὐτῷ ἐν χληρονομίᾳ- καὶ διέστειλε μερίδας αὐτοῦ, ἐν 
φυλαῖς ἐμέρισε δεχαδύο. 

47. Καὶ ἐξήγαγεν ἐξ αὐτοῦ ἄνδρα ἐλέους εὑρίσχοντα 
χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς πάσης σαρχός. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΕ΄. 

ι. Ἠγαπημένον ὑπὸ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων Μωῦσῆν, 
οὗ τὸ μνημόσυνον ἐν εὐλογίαις. 

4 Ὡυοίωσεν αὐτὸν δόξη ἁγίων, καὶ ἐμεγάλυνεν 

αὐτὸν ἐν φόύοις ἐχθρῶν. Ἔν λύγοις αὐτοῦ σημεῖα χα- 

τέπαυσεν, 
8. ἐδόξασεν αὐτὸν. χατὰ πρόζωπον βασιλέων " ἐνετεί- 

λατο αὐτῷ πρὸς λαὸν αὐτοῦ. καὶ ἔδειξεν αὐτῷ τῆς δόξης 

αὐτοῦ. 
ς. Ἐν πίστει χαὶ πραύτητι αὐτοῦ ἡγίασεν, ἐξελέξα- 

το αὐτὸν ἐχ πάσης σαρχός. 

5. Ἠχούτισεν αὐτὸν τῆς φωνῆς αὐτοῦ, καὶ εἰςήγα-- 

γεν αὐτὸν εἰς τὸν γνόφον. 

6. Καὶ ἔδωχεν αὐτῷ κατὰ πρόςωπον ἐντολὰς, νόμον 

ζωῆς χαὶ ἐπιστήμης, διδάξαι τὸν Ἰαχὼδ διαθήχην, χαὶ 

χρίματα αὐτοῦ τὸν Ἰσραήλ. 
γη. Ἀαρὼν ὕψωσεν ἅγιον ὅμοιον αὐτῷ ἀδελφὸν αὐ- 

τοῦ, ἐκ φυλῆς Λευΐ. 
8. Ἔστησεν αὐτῷ διαθήχην αἰῶνος, καὶ ἔδωχεν αὐτῷ 

ἱερατείαν λαοῦ ἐμαχάρισεν αὐτὸν ἐν εὐχοσαία, 

9. χαὶ περιέζωσεν αὐτὸν στολὴν δόξης, ἐνέδυσεν αὖ- 

τὸν συντέλειαν καυχήματος, χαὶ ἐστερέωσεν αὐτὸν 

σχεύεσιν ἰσχύος. 
ιο. Περισχελῇ καὶ ποδήρη χαὶ ἐπωμίδα, χαὶ ἐχύ- 

χλωσεν αὐτὸν ῥοΐσχοις χρυσοῖς, χώδωσι πλείστοις χυ-- 

χλόθεν, 
πΠ. ἠχῆσαι φωνὴν ἐν βήμασιν αὐτοῦ, ἀχουστὸν ποιῇ- 

σαι ἦχον ἐν ναῷ εἰς μνημόσυνον υἱοῖς λαοῦ αὐτοῦ. 

15. Στολῇ ἁγίᾳ, χρυσῷ καὶ ῥαχίνθῳ χαὶ πορφύρα; 

ἔργῳ ποικιλτοῦ, λογείῳ χρίσεως, δήλοις ἀληθείας, 

13. χεχλωσμένη κόχχῳ, ἔργῳ τεχνίτου, λίθοις πο- 

λυτελέσι γλύμματος σφραγίδος, ἐν δέσει χρυσίου, ἔρ-- 

γῳ λιθουργοῦ, εἰς μνημόσυνον ἐν γραφῇ χεχολαμμένη 

χατ᾽ ἀριθμὸν φυλῶν Ἰσραήλ. 

14. Στέφανον χρυσοῦν ἐπάνω χιδάρεως, ἐχτύπωμα 
σφραγίδος ἁγιάσματος, 

ἐπιθυμήματα ὀφθαλμῶν κοσμούμενα, 

16. ὡραῖα, Πρὸ αὐτοῦ οὐ γέγονε τοιαῦτα ἕως αἰῶνος, 

16. οὗχ ἐνεδύσατο ἀλλογενὴς πλὴν τῶν υἱῶν αὐτοῦ 

μόνον, καὶ τὰ ἔχγονα αὐτοῦ διαπαντός. ᾿ 

17. Θυσίαι αὐτοῦ ὁλοκαρπωθήσονται χαθημέραν ἐν- 

δελειῶς δίς. 

18. Ἐπλήρωσε Μωῦσῆς τὰς χεῖρας, χαὶ ἔχρισεν αὖ- 

τὸν ἐν ἐλαίῳ ἁγίῳ. 
ι9. Ἐγενήθη αὐτῷ εἰς διαθήχην αἰώνιον, χαὶ ἐν τῷ 

σπέρματι αὐτοῦ ἐν ἡμέραις οὐρανοῦ, λειτουργεῖν αὐτῷ 

ἅμα καὶ ἱερατεύειν, καὶ εὐλογεῖν τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν τῷ 

ὀνόματι αὐτοῦ. 
.οὥ. Ἐξελέξατο αὐτὸν ἀπὸ παντὸς ζῶντος, προςαγα-- 

γεῖν κάρπωσιν Κυρίῳ, θυμίαμα χαὶ εὐωδίαν εἰς μνη- 

μόσυνον, ἐξιλάσχεσθαι περὶ τοῦ λαοῦ σου. 

ὃ. 

χαύχημα τιμῆς, ἔργον ἰσχύος, ᾿ 

-.-“-.. 
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46. Αρηουίξ ουπὶ ἰη Βοηραϊοἰἰοηΐ 08 δυἷβ, εἰ ἀραϊέ {ΠῚ 1 
᾿ιαγοα αῖα : οἱ αἰν δὶ ρᾶγίθβ δ᾽, ἴῃ {5 ρᾶΓΠ ΠῸ8 οβΐ 

ἀυοάροίηι. 

47. ΕΠ οὐχί ὁχ 60 νἱγιπη τ ἰβοσίοογαϊοο ΠΥ θη Θη ΘΙῺ 
διαιϊδῃλ ἰῃ ὁ6}}8 ΟἸΔΠΪ8 ΟΔΓΠΐ8. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙΗΥ. 

{. Ὠϊεΐυτ ἃ Ὠδο οἱ Βοιμϊηἶθιι5 ΜΟΥ͂ΘΟΙΙ, σ}115 πη πγοῦῖδ 

ἴῃ οποάϊ!οιοθ08 68,. 
α. δἰηιῆδηι {Πυπὶ ἰδοὶ( οἹοτγίς βϑδηοίοσγυμῃ, οἱ πιᾶρηϊ ΠοδΥυ 

δυπι ἰη {ἱπιοιγῖθιι5 ἰπίποογαπι. [ἢ ΨΟΓΌΪ8. 6}8 5.6 )8 ΟΟσϑδγδ 

[οοἱϊ, 
38. ρἰουβοανί! ουτὰ ἰῃ οοηθρθοία γοσαηὶ : τηδηάδυῖὶ ἢΠ1 δὰ 

Ρορυϊυ διιυμη, οἱ οβίθηα ἐξ 1} φ]ογίδια βυιδιῃ. 

---. 

᾿ς ἃς Τὴ 6ἀ6 εἱ Ἰεπίίαίε ἰρβ[ι.5 βαποίυηι ἔδοίέ, εἰθρ!ξ οὐ. οχ 
ΟΠΙΪ (ᾶΓΏΘ. 

5. Αὐάϊίδιη ἴδοὶὶ οἱ γοοθηι διιδηι, οἱ ἱηδυχὶ ΠΠΠ1π| ἰῃ οᾶἃ- 

ἸΏ 6 πη. 
6. Εἰ ἀοάϊε {1 οογϑηὶ ργοορία, Ἰασδη Υἱ δ οἱ βοϊθηίδ, 

ἄοσογο ὕδοοῦ ἰοβίδιμδηίαπι δυυηι, οἱ Ἰυἀϊεἰὰ 5ι18 [5Γ86]. 

ἡ. Ἐχοοίβυπη ἐοοϊξ Αδγοη βδποίιτῃ δἰ θην 11}} ἐγαίγθη) 

ο͵118, ἀ6 τἔγῖθα ΤΟΥ]. 
8. Θἰαίυϊξ οἱ ἰοϑἰδηγοηίυπι βου], οἱ ἀδάϊξ 1}}} βδοογὰο- 

ἰυπὶ ρορυ]ὶ : Ὀοα ἱποαν ΠΠυ πὶ ἴῃ ἀθοογα, 

9. οἱ εἰγουμπιοὶηχὶξ ουπὶ δίοϊα φ]οιΐα, ἱπάύ! δι ΟΟΩΒΌΣΙ- 
τηδίίοηα ρ]ογίδ οηἷβ, οἱ οομβγιῃαυ δ θυ πὶ γὰ 518 Υἱγίυ 18. 

10. Ἐδιηογα α οἱ ροάδεθπὶ οἱ ΒΘ γα]δ, οἱ οἰγουπηάοαϊϊ 

δα 228}18 ῥυηίοίδ διιγοῖβ,, {1 1Π}4}00}}5 Ρ] υγί 5 ἴῃ ΟΥΤΟ, 

{1. 8ἃά βοηαπάιτπι τοῦδ ἰῇ Κγοβϑθυ8 δυΐ5, δὰ ἰΔοϊ Πα ΌΠη 
διιάἰγὶ σοπίϊαμη ἴῃ ἰορ]ο ἰῃ πηοπιογίδιη ἢ]115 ρορυ δὶ δυὶ. 

2. 5.04 βδποίᾶ, ἀυγο οἵ ᾿γδοίηι πο δὲ ρυγμυγᾶ, ΟρΟΓᾺ 
γαγίαιογὶβ, γαϊ οηδ}} γιά οἱ], πιδη [δι οηἰ δὰ5 γεγι δι 8, 

(3. ἰογίδ ὁὐοοο, ορογα δι ἸΠοἰ5, ἰδρίἀΐθυ8 ῥγείοϑἱβ βοὺ]- 

Ρἴυγο 5:61}, ἰὼ ᾿ἰσδίαγα δι ορογα Ἰαρ ἀν], ἰῃ πιθπιογίδτῃ 

ι ἴῃ βοεὶρίυτγα βου!ρίᾶ βοουπάσπι πυπιοῦυι ἱσδυυπὶ ΙΔγϑοὶ. 

14. ΟὐγοΠδπΠ) ἃυγοᾶπὶ ΒυροΓ πιϊίγδηι, οογ πο οι δἰ η» 

ΟἹ; βδποιαιἰ8, φἰοτίαπι ΠοῃοΓὶ8., ορυδ Υἰγίμ 18, ἀθπϊἀογία 

οουϊογυπ) ογπδίδ, . 
15. ρυϊοῖιτα. πο ἔρβαπι πο (πϑγυηϊ [8118 ᾿8641016 1) δέδαιι- 

Ἰυπὶ, 
(68. ποη οϑί ἱπάυιυϑ αἰ] οηἰσοηδ 86 ἢ ο).8 801}, οἱ Πορο- 

168 αὖ}8 Ρ6Γ ΟΠΏ6 [ΘΠ ρυ8. 

17. ϑ5δοιἢεία ᾿ρϑίαβ ἔδπὶ μοϊοοδγροπιδία αιιοίί ἀϊ6 88,48 

Ὀ]8. 
18. Ιρίοντἱ ΜΟΥ565 πιδηυ5, οἵ υηχίί {Πυπὶ οἷθο 5δηοίο. 

(9. Ἐδοίυπι οβῖ 1 ἴῃ ἰοϑίδιηθηίαπι δίθγπυπι, οἱ ἴῃ 56- 

τοΐπο οἦα8 ἰὼ ἀϊοθαβ οἸΕΪ;, πιϊηἰβίγαγο οἱ βίτ)} οἱ βδορυιϊοἱο 

[υηρὶ, οἱ νεποάΐοογα ρορυϊυπι 6718 ἴῃ ὨΟΙΏΪΏ6 6}118. 

40. Ιρβυμὰ αἰορίς δχ οἠμηὶ υἱνθηΐε, οἴἴεγγα οδ δ! Οἢθ πὶ 

Θοπηΐηο, ἱποδῆδαπι οἱ θοηυπὶ οὐογεηλ ἴῃ ΠΟ Πλογίδη), ΡἰΔ- 

ΟᾶΓΟ ὈΓῸ ΡΟΡυ]Ο 8110. 
41. 
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“ἴ. ἜἜδωχεν αὐτὸν ἐν ἐντολαῖς αὐτοῦ, ἐξουσίαν ἐν 
διαθήκαις χριμάτων, διδάξαι τὸν Ἰαχὼδ τὰ μαρτύρια, 
χαὶ ἐν νόμῳ αὐτοῦ φωτίσαι Ἰσραήλ. 
45. ᾿Ἐπισυνέστησαν αὐτῷ ἀλλότριοι, χαὶ ἐζήλωσαν 

αὐτὸν ἐν τῇ ἐρήμω», ἄνδρες οἵ περὶ Δαθὰν χαὶ ᾿Αδειρὼν, 
χαὶ ἧ συναγωγὴ Κορὲ ἐν θυμῷ χαὶ ὀργῇ. 

28, Εἶδε Κύριος χαὶ οὐχ εὐδόχησε, χαὶ δσυνετελέσθη- 
σαν ἐν θυμῷ ὀργῆς. 

24. ᾿Ἐποίησεν αὐτοῖς τέρατα καταναλῶσαι ἐν πυρὶ 
φλογὸς αὐτοῦ. 

5. Καὶ προςέθηχεν ᾿Ααρὼν Ξόξαν, χαὶ ἔδωχεν αὐτῷ 
χληρονομίαν. ᾿Απαρχὰς πρωτογεννημάτων ἐμέρισεν αὖ- 
τοῖς" 

26. ἄρτον ἐν πρώτοις ἡτοίμασε πλησμονήν" χαὶ γὰρ 
θυσίας Κυρίου φάγονται, ἃς ἔδωχεν αὐτῷ τε χαὶ τῷ 
σπέρματι αὐτοῦ. 

47. Πλὴν ἐν γῇ λαοῦ οὐ χληρονομήσει, καὶ μερὶς 
οὐχ ἔστιν αὐτῷ ἐν λαῷ, αὐτὸς γὰρ μερίς σου χληρο- 
νομία. 
ἈΝ Καὶ Φινεὲς υἱὸς ᾿Ελεάζαρ τρίτος εἰς δόξαν, ἐν 

τῷ ζηλῶσαι αὐτὸν ἐν φόδῳ πο ἶν; 
49. χαὶ στῆσαι αὐτὸν ἐν τροπῇ λαοῦ, ἐν ἀγαθότητι 

προθυμίας ψυχῆς αὐτοῦ, καὶ ἐξιλάσατο περὶ τοῦ Ισραήλ. 
80υ. Διὰ τοῦτο ἐστάθη αὐτῷ διαθήχη εἰρήνης, προ- 

στάτην ἁγίων καὶ λαῷ αὐτοῦ, ἵνα αὐτῷ ἡ καὶ τῷ σπέρ- 
ματι αὐτοῦ ἱερωσύνης μεγαλεῖον εἰς τοὺς αἰῷνας. 

81. Καὶ διαθήχην τῷ Δαυὶδ υἱῷ ἐκ φυλῆς Ἰούδα, 
χληρονομία βασιλέως υἱοῦ ἐξ υἱοῦ μόνου, χληρονομία 
᾿Ααρὼν καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ. Δῴη ὑμῖν σοφίαν ἐν 
χαρδία ὑμῶν, κρίνειν τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν δικαιοσύνῃ, 
ἵνα μὴ ἀφανισθῇ τὰ ἀγαθὰ αὐτῶν, χαὶ τὴν δόξαν αὐ- 
τῶν εἰς γενεὰς αὐτῶν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Μ-'΄. 

1. Κραταιὸς ἐν ὑον μάν; Ἰησοῦς Νανῇ, χαὶ διάδο- 
χος Μωῦσῇ ἐν προφητείαις " ὃς ἐγένετο χατὰ τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ 

ἃ. μέγας ἐπὶ σωτηρίᾳ ἐχλεχτῶν αὐτοῦ, ἐχδιχῇσαι 
ἐπεγειρομένους ἐχθροὺς, ὅπως χλη ρονομήση τὸν Ἰσραήλ. 

8. Ὡς ἐδοξάσθη ἐν τῷ ἐπᾶραι χεῖρας αὐτοῦ, χαὶ 
τῷ ἐχχλῖναι ῥομφαίαν ἐπὶ πόλεις. 

4. Τίς πρότερον αὐτοῦ οὕτως ἔστη; Τοὺς γὰρ πολε- 
μίους Κύριος αὐτὸς ἐπήγαγεν. 

6. Οὐχὶ ἐν χειρὶ αὐτοῦ ἀνεπόδισεν ὃ ἥλιος, καὶ μία 
ἡμέρα ἐγενήθν, πρὸς δύο: 

6. ᾿Επεχαλέσατο τὸν ὕψιστον Δυνάστην, ἐν τῷ θλῖψαι 
αὐτὸν ἐχθροὺς χυχλόθεν᾽ χαὶ ἐπήχουσεν αὐτῶν μέγας 
Κύριος ἐν λίθοις χαλάζῃς ἐκάρ ψθι: χραταιᾶς" 

7. κατέῤῥαξεν ἐπ᾽ ἔθνος πόλεμον, καὶ ἐν χαταθάσει 
ἀπώλεσεν ἀνθεστηχότας" 

8. ἵνα γνῶσιν ἔθνη πανοπλίαν αὐτῶν, ὅτι ἐναντίον 
Κυρίου ὁ πόλεμος αὐτοῦ, καὶ γὰρ ἐπηκολούθησεν ὀπίσω 
δυνάστου. 

9. Καὶ ἐν ἡμέραις Μωύσέως ἐποίησεν ἔλεος, αὐτὸς 
χαὶ Χαλὲ υἱὸς Ἰεφοννῇ,, ἀντιστῆναι ἔναντι ἐχθροῦ, 
χωλῦσκαι λαὸν ἀπὸ ἁμαρτίας, χαὶ χοπάσαι γογγυσμὸν 
πονηρίας. 

10. Καὶ αὐτοὶ δύο ὄντες διεδώθησαν ἀπὸ ἑξαχοσίων 
χιλιάδων πεζῶν, εἰςαγαγεῖν αὐτοὺς εἰς κληρονομίαν, εἰς 
Υἦν ῥέουσαν γάλα χαὶ μέλι. 

ΣΟΦΙΛ ΣΕΊΙΡΑΧ. Κεφ. Ν-ς". 
41. θ6αϊΣ {ΠππΔ ἰῃ δ ἀδι}8 80.1.8, ρο(οβίδϊθῃ ἰῃ ἰ65[Ἀ- 

ΤΟ ἡυἀογαπη, ἀοοογὸ “800 ὺ ἰοϑ το μ 8, οἱ ἰη Ἰόβα δυἃ 
Ἰυοθπὶ ἀᾶγα 15Γδο]. 

42. Οοηΐγδ ουπὶ 5ἰοἰογυηὶ δι οιὶ, οἱ ζουογαηΐ ουτ ἰῃ ἀδ- 
βογίο, πιοηγίποῦ ΄υΐ ογαηΐ αὐτὴ Πδίϊιδη οἱ ΑΒίγοη ; οἱ σοηζγο- 
Εδῖϊο Οογα ἰη [ἼΓΟΓΘ οἱ ἱγὰ. 

23. ὙΙΪ οηῃλίηι5 οἵ ποη Ὀἰδου {11}, οἱ σοπβυμηρϊ δ0ηὶ 
ἰη ἱπηροῖυ ἰγασυηά:8. 

24. Ἐροΐξ {118 πιοηϑίγα δὰ σοῃβυμπηθηάῃτῃ ἰῃ 'ζηα Πδη,πιὉ 
Βι.:. : 

256. ΕΛ δα άϊάϊ, ἄἄγοη σ]οτγίδτω, οἱ ἀραϊὶ 111} Ὠφογοά αίθη,, 

Ῥείη ἶ45 Ὀγ πα Εἰ νόγαπὶ ἀἱνἰδὶΐ 118 : 

26. ῥδηθ6η) ἴῃ ργΐη1}18 ρᾶγαν ἐπ οδ Ἰοἰδίθη : δίῃ οἱ βδοιηϊῇ- 
οἷὰ Ὠοιμίηὶ δἀοηΐ, ΄χυξ ἀραϊϊ οἱ οἱ οἱ βϑηχγίηὶ ϑὐυδ. 

27. Οοἰογυτ ἰῃ ἰογτα ροΟρυ]} ἤοη Ὠεργοά Δ}, οἱ ρᾶγβ ποὴ 
Θδῖ {11 ἴῃ ρόρυΐϊο, 'γ86 Θηΐηὶ ρᾶγβ ἰυδ Ὠδργρά 88. 

28. ΕΠ Ῥ᾿ΐηο65 Π]ἰυ8 ΕἸΘαΖαγὶ ἰογϊυ8 οϑι ἰη φἱοτία, ἰῃ Ζ6- 
Ιδπάο φυπῃ ἰῃ {ἰἱπηογα Ποπιίηΐ, 

29. οἱ βίδηδο ἰῃ νϑγβίοηθ ρορυ]ὶ, ἴῃ Ὀοηϊίαία δδογί δι 8 
δηΐπ)8 δυδ, οἱ ὈΙΔΟΔΥΪ ᾿ΓῸ 15Γ86]. 

30. Ιάθο δβίδίαλιιηι οϑἱ 11} ἰϑοἰδπιθηίυπη ρδοῖβ.,, ργερϑί ἀοπὶ 
88 οίογιπι οἱ ρορυ]ο 800, υἱ 5ἰῖ 111] οἱ δϑηγίηΐ 6} 8 Βδοθγάο- 
εἰὶ ἀϊσηϊ 5 ἴῃ βϑου δ. ᾿ 

31. Εἰ (οϑίδιηοηίιη) Ὠαν ὰϊ ΠΠ}0 οχ {γῖρι. συ ἀδ, ἰιδογοάϊ- 
ἰδ5 τορὶβ ΠΠΠ οχ (10 50|0, ᾿ιατοά [85 ΑΔΓΟΩ οἱ βουηϊηὶ 6]08. 

Ῥεῖ γυοῦἱβ βδρί θη πὶ ἴῃ οὐγὰδ Ὑθβίζο, ἠπάϊοᾶγο ρορυϊυπι 

8.0} ἰῃ ̓ 15{{{14, η6 Δ] ΔηἴΓ θοπᾶ ἱρϑοόγυπι, οἱ μογίδ 6ο- 
ΓᾺῸΠῚ 'ῃ σΟΠΘΓΔίΪΟΠ6Β ΘΟΓΌΙΙ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΕΥ͂ΙΪ. 

1. Ἑογίϊ8 ἰῃ Ὀ6}}1}9 7688 Νάγναβ, οἱ βδιιοοθϑϑοῦ Μουϑὶ ἰῇ γγὸ- 
ῬὨοΙ 8 : φαΐ (αἰ ᾿ βασυμάτππι, ΠΟΠΊΘῺ βυυ 

2. ΤῊΔΘΏ8 ἰῃ δα] ἴδηι οἰσοίογυ πη 6}08.) ΘΧρυρηᾶγο ἰηϑ0Γ- 

Βοηί65 ᾿ιοϑίο5, υἱ φγρα ἰἀγοί 15Γ86]. ᾿ 

3. Οὐδπι β]οΥΔη δάδρίις 65 ἴῃ (0]]6Π 0 Πη8η0}8 5085, οἱ 
ἀδοΙ  πδΔη 0 ΓΟΠΡ ἢ δρδπὶ οοηίγᾶ οἰ νἰδῖοϑ! 

ή, Ουΐ8 δηΐα ἸΠΠπὶ 510 δι ἢ Νδ Ποδῖ68 ἱρϑδα οογίηυ8 
Ρογάυχὶ. . ᾽ 

5. Αἥἢ δοῇ ἴῃ τηδῆυ 6]0}.5 Γαἰγοςζοϑϑὶξ 60], οἵ ὑπ ἀΐο8 [Δείᾶ 
οδῖ αυδϑὶ ἀν : 

ὃ. Ἰηγοοδγὶϊ 8} 185] π|ὰπὶ Ῥοϊοηίοπι, 'π ορρυβηδηάο ἰηΐ- 
τΐσο8. υπάϊΐηιδ : οἱ δι Υὴϊ 608 Πηᾶσηι8 ΠΟΙ Π05 ἰῃ δαχὶδ 
δτδη  η159 Υἱγίι 15 (ογ 18 : 

7. δγυρὶ  οοηῖγα σοηίΐδαι Ὀ6]]Π|, οἱ ἰη ἀθβοθῆδα ρογαϊἀϊὲ 
ΟΟΠΓΑΓίο8 : ᾿ 

8. υἱ οοξποδοδηί σοηΐοδ5 ἰηίο γα ΔγΠηδίΓΔΠῚ ΘΟΓΙΠῚ, χυΐδ 
ὁΟΓΔΠὶ Ὠοιηΐηο Ὀ6]ΪμῺ α͵.8, οἰδηίῃ) βοου(υ.8 6ϑἱ ροβὲ μοίδῃ- 
θῃη. 

9. Εἰ ἴῃ ἀϊοῦυδ Μογδὶ [δοὶξ πη βογοογα δη], ἰρ86 οἵ Οδῖοῦ 
ΠΙἰυ8 Τορμοηηθ, ϑίᾶγο οοηίγὰ ἱπἰπλΐσιπλ, ργο θ᾽ 6 ΡοΟρΡυϊα, 
ἃ ροορδίο, οἱ βϑάδγα ΠΊΌΓΙΙΓ Π1Δ]} 1185. 

10. Εἰ ἱρϑὶ ουπλ ἀυ οβϑϑηῖ βδ υδῖϊΐ βυιηἱ 6 ϑο χορ ϊβ (}}}}- 
Ὀυ8 ροάϊϊυπι, ἱηάυσογα 11105 ἰῃ Περγοάἀϊδίοθιῃ,, ἰὴ ἰδγγᾶπὶ 

4φυξ τηδηδῖ 186 οἱ πηρὶ. 



ΑΡΙΕΝΤΙΛ Β5ΙΒΆΑΟΘΗ. ἀκρ. ΧΙΤΥ͂ΙΙ. 

ι:, Καὶ ἔδωχεν ὃ Κύριος τῷ Χαλὲδ ἰσχὺν, χαὶ ἕως 
Ὑέρους διέμεινεν αὐτῷ, ἐπιύῆναι αὐτὸν ἐπὶ ὕψος τῆς 
γῆς, χαὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ κατέσχε κληρονομίαν" 

12. ὅπως ἴδωσι πάντες οἱ υἱοὶ ἸΙσραὴλ ὅτι χαλὸν τὸ 
πορεύεσθαι ὀπίσω Κυρίου. 

13. Καὶ οἱ χριταὶ, ἕκαστος τῷ αὐτοῦ ὀνόματι, ὅσων 
οὐχ ἐξεπόρνευσεν ἣ καρδία, καὶ ὅσοι οὐχ ἀπεστράφησαν 
ἀπὸ Κυρίου, 

14. εἶν τὸ μνημόσυνον αὐτῶν ἐν εὐλογίαις. Τὰ ὀστᾶ 
αὐτῶν ἀναθάλοι ἐχ τοῦ τόπου αὐτῶν, 

16. χαὶ τὸ ὄνομα αὐτῶν ἀντιχαταλλασσόμενον, ἐφ᾽ 
υἱοῖς δεδοξασμένων αὐτῶν. 

156. ᾿Ηγαπημένος ὑπὸ Κυρίου αὐτοῦ Σαμουὴλ, προφή- 
τῆς Κυρίου, κατέστησε βασιλείαν, χαὶ ἔχρισεν ἄρχον- 
τας ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ. , 

17. Ἔν νόμῳ Κυρίου ἔχρινε συναγωγὴν, καὶ ἐπε- 
σχέψατο Κύριος τὸν Ιαχώόδ. 

186. Ἔν πίστει αὐτοῦ ἠχριόάσθη προφήτης, χαὶ 
ἐγνώσθη ἐν πίστει αὐτοῦ πιστὸς ὁράσεως. 

19. Καὶ ἐπεχαλέσατο τὸν Κύριον δυνάστην, ἐν τῷ 
θλῖψαι ἐχθροὺς αὐτοῦ χυχλόθεν, ἐν προςφορᾷ ἀρνὸς γα- 
λαθηνοῦ.᾽ ᾿ 

30. Καὶ ἐῤρόντησεν ἀπ᾽ οὐρανοῦ Κύριος, καὶ ἐν 
ἤχῳ μεγάλῳ ἀχουστὴν ἐποίησε τὴν φωνὴν αὐτοῦ. 

“1. Καὶ ἐξέτριψεν ἡγουμένους Τυρίων χαὶ πάντας 
ἄρχοντας Φυλιστιείμ. 

25. Καὶ πρὸ καιροῦ χοιμήσεως αἰῶνος ἐπεμαρτύρατο 
ἔναντι Κυρίου καὶ Χριστοῦ" Χρήματα χαὶ ἕως ὑποδη-- 
μάτων ἀπὸ πάσης σαρχὸς οὐχ εἴληφα, καὶ οὐχ ἐνεχά- 
λεσεν αὐτῷ ἄνθρωπος. ' 

23. Καὶ μετὰ τὸ ὑπνῶσαι αὐτὸν προεφήτευσε, χαὶ 
δπέδειξε βασιλεῖ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ, χαὶ ἀνύψωσεν ἐχ 
γῆς τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἐν προφητείᾳ, ἐξαλεῖψαι ἀνομίαν 
λαοῦ. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΜΖ'΄. 

ι. Καὶ μετὰ τοῦτο ἀνέστη Νάθαν προφητεύειν ἐν 
ἡμέραις Δαυίδ, 

α. “Ὥςπερ στέαρ ἀφωρισμένον ἀπὸ σωτηρίου, οὕτως 
Δαυὶδ ἀπὸ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ. 

8. Ἔν λέουσιν ἔπαισεν ὡς ἐν ἐρίφοις, καὶ ἐν ἄρχοις 
ὡς ἐν ἄρνασι προδάτων. ᾽ν νεότητι αὐτοῦ 

4. οὐχὶ ἀπέχτεινε γίγαντα, καὶ ἐξῇρεν ὀνειδισμὸν 
ἐχ λαοῦ; 
δ. Ἔν τῷ ἐπᾶραι χεῖρα ἐν λίθῳ σφενδόνης, καὶ χα- 

ταθαλεῖν γαυρίαμα τοῦ [Ὁλιάθ. 
6. ᾿Επεχαλέσατο γὰρ Κύριον τὸν ὕψιστον, καὶ ἔδω- 

χεν ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ χράτος ἐξᾶραι ἄνθρωπον δυνατὸν 
ἐν πολέμῳ, ἀνυψῶσαι χέρας λαοῦ αὐτοῦ. . 

7. Οὕτως ἐν μυριάσιν ἐδόξασεν αὐτὸν, καὶ ἤνεσεν 
αὐτὸν ἐν εὐλογίαις Κυρίου, ἐν τῷ φέρεσθαι αὐτῷ διά- 
δημα δόξης. 

8. ᾿Εξέτριψε γὰρ ἐχθροὺς χυχλόθεν, καὶ ἐξουδένωσε 
Φυλιστιεὶμ' τοὺς ὑπεναντίους " ἕως σήμερον συνέτριψεν 
αὐτῶν χέρας. 

9. Ἐν παντὶ ἔργῳ αὐτοῦ ἔδωχεν ἐξομολόγησιν ᾿Αγίῳ 
ὑψίστῳ, ῥήματι δόξης" 

10. ἐν πάσῃ καρδία αὐτοῦ ὕμνησε, χαὶ ἠγάπησε 
τὸν ποιήσαντα αὐτόν. 
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11. Εἰ ἀοάϊὶ Ποπιίηυ8 ἰρ58ὶ ΟΑ]6 ἰογυ ἀϊηθη, οἱ ὑ5406 
ἰῃ βοηροίαίοηλ μογηδηϑὶῖ {ΠΠ|, υἱ ἀϑεθηάογοί ἰῃ Θχοθ  50}Π} 
ἰογγῶ Ἰοσυ), οἱ δϑιηθη οἦυ5 ΟὈζυἱξ γα! (Δί6πι : 

12. υἱ νἱάογοηΐ οηπ68 Π]1} [5γὰ 6] χυΐδ ὈΟηυ πὶ 681 ο056- 
αυὶϊ δοπιῖηο. 

13. Εἰ )7υάϊοθ5, 5ἰησθ} 580 ὨΟΠλΐη6, υογι 6 ΟΟΣ 
0 68 (ογηϊοαίιπη), οἱ φυϊσαπιαυθ πο ϑιηΐ ἃν οΓβὶ ἃ Ποηνηο, 

14. οἰζ τηοτηογίᾶ δούυπὶ ἰῃ Ὀοηθαϊοιϊοηΐθιι8. Ο55ἃ Θογυ πη 
Ρυ]]υϊοῦὶ ἀ6 Ιοοο 800, 

15. οἱ Ποιθῃ δογυτ γοϑίδυγαίυμῃ, σοῦ ἤοδ15 ἱΡ 515 ἴῃ - 
115. 

16. Ὀϊοοῖα8 ἃ Ποπλῖπο β00 ϑ58π)061, ργορ δῖ Βοπιίηϊ, 
οΟὨ ΕΠ π1ξ τορηῦμα, οἱ ὑηχὶξ ργίποῖρο8 δυροῦ βοηίοθηι βυϑῃ). 

17. Ιῃ ἰορο Ὀοηιλίηὶ ἰυάϊοανῖς δυηάσοσᾶπι, οἱ Υἱδίἰανὶί 
Ῥομηΐπ5 9800}. 

18. ἴῃ ἢάδ βυἃ ργοραίυβ 681 ργορῃοῖδ, οἱ οορηϊξι8 οβί ἰῃ 
ἢὰο βυὰ ἢιἀ6118 Υἱδίοη ϑ. 

19. Εἰ ἱηνοοδυ! δουγίηυπη Ροίδηΐθπι, ἰῇ Ορρυσηϑηάο 

᾿ιοδίδϑ βῦ08 υπάϊχιο, ἰῃ οὈϊδίίοπο ἃρπὶ ἰδοίαπίΐ8. 

20. Εἰ ἰηϊοπυὶϊ ἀ6 ὁ] οι, οἱ ἰῃ δοηΐξ Πηᾶβη0 
δυα ίδπι (Θοἰ ἢ γοσδηὶ δα Δ. 

21. Εἰ σοηίγινιῖ ρῥγίηοίρος Τγτίογυπι οἵ ΟἸΠ6Β ἀμ.068 
ῬΠΥ} 6111}. 

22. Εῤ δηΐδ ἰθιρυβ ἀογη  οηΐβ δδρου οοηϊοϑίδί 5 6ϑὶ 
ἴῃ σοπδβροοία Ὠοηηϊηὶ οἱ Οἤγίβιὶ : Ῥοευηΐδϑ οἔ υ8406 8 68]- 

οοδιηηθηίᾷ 8ἃ}} ΟΠἸηΐ ΟΘΆΓΏΘ ΠΟ δορορὶ. οἱ ποῃ δοσυβαν! Θυ 
ΒοπιΟ. 

23. Εἴ ροβίαυδηχ ἀογγ] ργορμοίανυί, οἱ οβίοπαϊξ γογὶ 
βησπη 6͵8, οἱ χα! αυΐ! γοσα πὶ δυδπὶ ἀ6 ἰογτὰ ἰῃ ργορ οί, 

ἄ6]6γθ ἰπἰαυϊίδίοπ) ρορυ . ᾿ 

ΟΑΡΌΤ ΧΕΥ͂ΙΙ. 

1. Εἰ ροβὲ ἰοῦ βυγγοχὶς Ναί απ ρῥγορίϊοΐάγο ἴῃ ἀΐθθι5 
Ῥαγνϊά. 

2. Οὐυδϑὶ δάθρβ δορᾶγδίιιϑ ἃ βα]υἱαγὶ, κἷς θαυϊὰ ἃ ἢ}1}8 

[δ6γδ6!. 

3. Ουτὰ Ἰδοηΐθυ5 ᾿υ5ἱ} φυδϑὶ οὐχ Πα 418, οἱ ἰῃ υγ818 ϑἰσυῖϊ 
ἴῃ ἀρῃηὶδθ οὐ. [ἢ ᾿ανοηίυδ βυᾶὰ 

4, πυμηαχυϊά ποη οὐ αἰ οἱ ρδηίθοηι, οἱ ΑΙ 510}}} Ορργοθγίυμῃ 
ἀ6 φοηίο ἢ 

5. Ἰη (ο]6πᾶο τηδηυ ἰη ϑᾶχο [ὑπάς. οἱ ἀο)ϊοἰοηἂο Ἔχυ]- 
ἰαἰἰοποπὶ ἀοἸ᾿Θ. 

6. Νδιη ἱηγοοδυὶῖ Ποπηΐπιπ| 81{155ἰπηυπ|, οἱ ἀρ  ᾿ ἀδχ- 

ἴογα 6}}8 γοθυγ (0116γὸ Ποιγΐ ἤθη ἰοτίοθ ἴῃ 6110, Θχδ 8 
ΠΟΙ σοη[8 802. 

7. 5’. ἴῃ ἀθοθηλ τῇ 8118 ο]ογ βου δου), οἱ ἰδυάαγν!ξ 
Θου ἰῃ θοησάϊοἰϊοηΐθυ8 Ποπμὶηΐ, ἰῃ δἰἴϊεγοηάο 1}}} ΘΟΥΟΠΔΠῚ 
σἰογία. 

8. Οοπίγίν!! δηΐπ ἰηἰ πιο 8 υηάΐᾳιθ οἱ οχϑίϊγρανὶὶ ΡὮΥ- 
᾿5{ΠΠπὶ σοπίγαγίοβ : υϑ406 ἰῃ ἰιοάϊογηυη ἀΐοπλ οομίγ Υ 
ΟΟΓΏΙ ᾿ρϑογιιη,. 

9. Ιῃ οἸπηηΐ οροῦδ 800 ἀφαϊϊ οοηίδϑϑοΉθ ϑποῖο ὄχ οΐδο, 
ΥΈΓΡῸ ρἱοιΐδ : } 

10. ἰῃ ομμηὶ οογάθ 800 ἰδυάαγί!, οἱ ἀϊοχὶς οαπῃ αι (οἱ 
ἰρδυτῃ. 
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ει. ᾿Καὶ ἔστησε ψαλτῳδοὺς χατέναντι τοῦ θυσιαστη- 
ρίου, καὶ ἐξ ἤχου αὐτῶν γλυχαίνει μέλη. ᾿ 

1. “Ἔδωχεν ἐν ἑορταῖς εὐπρέπειαν, χαὶ ἐκόσμησε 
χαιροὺς μέχρι συντελείας" ἐν τῷ αἰνεῖν αὐτοὺς τὸ ἅγιον 
ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ἀπὸ πρωΐ ἠχεῖν τὸ ἁγίασμα. 

13. Κύριος ἀφεῖλε τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ, χαὶ ἀνύ- 
ψωσεν εἰς αἰῶνα τὸ χέρας αὐτοῦ, χαὶ ἔδωκεν αὐτῷ δια- 
θήχην βασιλέων χαὶ ὑρόνον δόξης ἐν τῷ Ἰσραήλ. 

14. Μετὰ τούτου ἀνέστυ͵, υἱὸς ἐπιστήμων, χαὶ δι᾿ 
αὐτὸν κατέλυσεν ἐν πλατυσμῷ.. 

156. Σαλωμὼν ἐδασίλευσεν ἐν ἡμέραις εἰρήνης, ᾧ ὃ 
Θεὸς χατέπαυσε χυχλόθεν, ἵνα στήση οἶκον ἐπ᾽ ὀνόματι 
αὐτοῦ, καὶ ἑτοιμάση ἁγίασμα εἰς τὸν αἰῶνα. 

16. (Ὡς ἐσοφίσθης ἐν νεότητίσου, καὶ ἐνεπλήσθης, 
ὡς ποταμὸς, συνέσεως. Γῆν ἐπεκάλυψεν ἣ ψυχή σου, 

17. χαὶ ἐνέπλησας ἐν παραδολαῖς αἰνιγμάτων' εἰς νή- 
σους πόῤῥω ἀφίχετο τὸ ὄνομά σον, χαὶ ἠγαπήθης ἐν τῇ 
εἰρήνη σου. 

ι6. Ἐν ᾧδαῖς καὶ παροιμίαις καὶ παραθολαῖς χαὶ 
ἐν ἑρμηνείαις ἀπεθαύμασαν σε χῶραι. 

19. Ἔν ὀνόματι Κυρίου τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐπιχεχλημένου 
Θεοῦ Ἰσραὴλ, 

0. συνήγαγες ὡς χασσίτερον τὸ χρυσίον, καὶ ὡς μό- 
λιόδον ἐπλήθυνας ἀργύριον. 

αι. Παρενέχλινας τὰς λαγόνας σου γυναιξὶ, χαὶ 
ἐνεξουσιάσης ἐν τῷ σωματί σου. 

25. ἼἜδωχας μῶμον ἐν τῇ δόξῃ σου, χαὶ ἐδεθήλωσας 
τὸ σπέρμα σου, ἐπαγαγεῖν ὀργὴν ἐπὶ τὰ τέχνα σου, 
χαὶ χατενύγην ἐπὶ τῇ ἀφροσύνη σου" 

23. γενέσθαι δίχα τυραννίδα, χαὶ ἐξ Ἐφραὶμ ἄρξαι 
βασιλείαν ἀπειθῆ. 

244. Ὁ δὲ Κύριος οὐ μὴ καταλίπῃ τὸ ἔλεος αὐτοῦ, καὶ 
οὐ μὴ διαφθαρῇ ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτοῦ - οὐδὲ μὲ ἐξα-- 
λείψῃ ἐχλεχτοῦ ἔχγονα, καὶ σπέρμα τοῦ ἀγαπήσαντος 
αὐτὸν οὐ μὴ ἐξάρη. : 

46. Καὶ τῷ Ἰαχὼδ ἔδωχε χατάλειμμα, καὶ τῷ 
Δαυὶδ ἐξ αὐτοῦ ῥίζαν. 

46. Καὶ ἀνεπαύσατο Σαλωμὼν μετὰ τῶν πατέ- 

Ων ᾿ ἣ 3 53." ΄Ψ ’ 9 27. χαὶ χατέλιπε μετ᾽ αὐτὸν ἐχ τοῦ σπέρματος αὐὖ- 
τοῦ, λαοῦ ἀφροσύνην, 

28. καὶ ἐλασσούμενον συνέσει ἱΡοθοὰμ,, ὃς ἀπέστησε 
λαὸν ἐκ βουλῆς αὐτοῦ, 

9. χαὶ Ἱεροθοὰμ υἱὸν Ναύλτ, ὃς ἐξήμαρτε τὸν 
Ἰσραὴλ, καὶ ἔδωχε τῷ ᾿Εφραὶμ ὁδὸν ἁμαρτίας. Καὶ 
ἐπληθύνθησαν αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν 

80. σφόδρα, ἀποστῆσαι αὐτοὺς ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν. 
41. Καὶ πᾶσαν πονηρίαν ἐξεζήτησαν, ἕως ἐχδίχηςις 

ἔλθη ἐπ᾽ αὐτούς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΕ΄. 

ι. Καὶ ἀνέστη Ἠλίας προφήτης ὡς πῦρ, καὶ ὁ λόγος 
αὐτοῦ ὡς λαμπὰς ἐκαίετο. 

2. Ὃς ἐπήγαγεν ἐπ᾽ αὐτοὺς λιμὸν, καὶ τῷ ζήλῳ αὐ- 
τοῦ ὠλιγοποίησεν αὐτούς. 

3. Ἔν λόγῳ Βυρίου ἀνέσχεν οὐρανὸν, κατήγαγεν  Σ πεαι - ρ ᾿ ἸγῪ 
οὕτως τρὶς πῦρ. 

4. Ὥς ἐδοξάσθης, Ἠλία, ἐν τοῖς θαυμασίοις σον, 
καὶ τίς ὅμοιός σοι χαυχᾶσθαι; 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. Κεφ. ΜΗ΄. 

11. Εἰ βίαγο (θοὶϊΐ ἐδηΐοῦοθ οοηγᾶ δ᾽ ίδγο, οἵ δχ 8000 θ0- 
Γι ἀυ} 65 δοἰΐ πιοάοβ. 

12. 6 ϊξ ἴῃ το ΓΔΕ 05 ἀδουϑ, οἱ ογηαυ! ἰοπηροΓᾶ 
0506 δὰ σοῃϑαη) πη δίϊοηο : ἰῃ ἰδυάδηο ἰρ508 Ὠοιηξῆ 
δδῃοίιη) 6}115., οἱ ἃ ΠΊΔΠ6 ΡΟΓΒΟΠΔΠ60 βποι ἰδίθπι. 

138. θοιηΐηυβ ἀρβῖυ}! ρμοσοαίδ ἱρδίυβ, οἱ δχϑιίαυ! ἰῃ 8- 

[ΘΓΠῸ ΠῚ) ΟΟΓΩὰ 6}115, οἱ ἀφο {1} ἰοϑἰδπγηρηΐυτη γοσυῃ οἱ 
{Πγοηυ ρ]οΥὶδο ἰη [5Γ86]. 

14. Οὐτὴ ἰοο βιγτοχίί ἢ 0.9 50,68, οἱ ὑγομίον 1] υπὰ [ιᾶ- 
μίίανὶ ἴῃ Ἰαϊ υἀἷπ6. 

15. δαϊ]ουοη γορπδυὶὶ ἰῃ αἴθ θυ. ρδοΐβ, ουἱ Ὠ6115 γοαπίθῃι 
ἀεάϊὶ ἰπ εἰγουϊίυ, υἱ οοῃάεγοῖ ἀοπιυπη ἴῃ ποιηΐηα 6͵08, οἱ 
Ρᾶγαγοὶ βδηοί ἰδἰ6ΠΊ ἰῃ 56 ΓΟΓΏΠΠ,. 

16. Ουμδπι βδρίοῃ5 [υἰδϊ ἰη Ἰυνοηίυίς ἴᾳδ,, οἱ ἱπρ] οί 65, 

αυδϑὶ υτηθα, ἰπ δ! !οοῖα  Τογγδηὶ οοηίοχὶϊ δηίπια ἰυδ, 
17. εἱ γορ]δϑβι ἔῃ μαγα 0118 ηἰσηηαΐιη) : δὰ ᾿πϑ5ι}}48 Ἰοημ6 

Ῥογυθηϊ ἠοιηθη ἰαυϊῃ, οἱ αἰδοῖ. [υἱ511 ἰῃ ρος ἰυδ. 

18. ἴν) ΟΔΠ 6 Πἷ8 οἱ ργου γι 8 οἱ ρᾶγαθο δ οἵ ἱπίογργο- 
ἰδἰἱοηΐθυ5 [6 πιϊγαία' βυπὶ ἰογγῶ.- 

19. [η ποῃλί!α Βοηπληὶ Ἀεὶ ουἱ οοφῃομηθῃ 6δὶ Ὦδιδ 15γδο], 

420. ἙοΟἸ]ορβ(ἱ αφυδδὶ βίδηησπι δυγυπι, οἱ υἱ ρῥυθιπ πιυΐ- 
ΕΠ|0 δ 5} ἀγροηϊυμι. 

21. πο] δι} ἰδιογὰ ἴδ τ} γί ι1.8, οἱ β0 δ᾽ υχϑίεις. 68 ἴῃ 
σογγμοτα ίυο. 

22. οἶδε 1 τηδου]δη ἰῃ ροΥία ἰυδ, εἰ ργορμδηδ511 βϑηιθῃ 
ἰυυπι, ἱπάυοογα ἰγὰη} ΒΌρΟΓ 108 ἴι08,, οἱ οοπηρυησῖιϑ δύ 
ΒΌΡΕΓ δι} {18 ἰυᾶ : 

23. υἱ ἤογοί ἐηρογίιι ὈΪρΑγ πὶ, οἱ ὁχ Ἐρἰιγδίηι ἱποὶ- 
ρογοί γορπῦπὶ ΠΟ ΘΟ 68. ε 

24. Ἰϑθοηλίηι8 ἃυ 6 ΠῈ Π01) ἀδγο η4μ6. π)}5ογοογά δ) δυδηι, 
οἱ ποη ΟοΓΓιπηροὶ ορογᾶ 8.8 : ποὺ ἀ6] 6} οἰθοιΐ ἠδροίοδ, οἱ 
Β86Π161) 6}5 Ζυ ἰρϑιιηὶ ἀἰ!αχὶῖ ποι ἰο] οί. 

25. ΕΠ ἀράϊΐ γοϊᾳυΐα8 7 4000, οἱ )ᾶυὰϊ 6χ ἰρ90 γδάϊοθδῃι. 

426. Εἰ γοαυΐϊον!! δδϊομηοη οὐπὶ ραϊτ 8 : 

27. οἱ γα] ψυϊ ροϑὶ 86 ἀ6 βοῃγίηθ δ00, βοῃ[15 δία {{|8Π|, 

28. οἱ ἱπηπιϊηυΐαη ργια σης ΒΟθοδμΠ), 4ι}} ἀν γί ἰ ροοίδιηῃ 
σΟὨΒἰΠἶο 800, : 

29. οἱ Ζοτόθοδπι ἢ] πὶ Ναί, φυὶ ροοσᾶγο (Θοἱΐ 1ϑγδοί, 

οἱ ἀδάϊξ νἱδηὶ ρϑοοδίϊ ἱρϑὶ Ερῃγαίπι. Εἰ τοἀυπάδγυοτιηϊΐ ρθο 
οδίδ ᾿ρβοόῦι 

90. νὶάδ, υἱὶ ἀνουίζογοί 6085 ἃ [61 τᾶ. 

31. Εἰ ᾳφιφοίνογαμθ οηηθπ) θαυ ἰδ, ἀοπος νἱπάϊοίδ 
γοηΐγαΐ 5:06 608. 

4 ΟΑΡΌΤ ΧΕΥ͂ΙΙ. 

1. Εἰ 9υττοχῇ ΕἸϊ85 ργοριοίδ αυιδοὶ ἰση 8, οἱ γογθιπὶ 1118 

4υδϑὶ ἴδοι] ἃ ἀγάοθαί. 
4. Ουἱ ἱηπυχίί ἰῃ {1105 δπιόι, οἱ 2610 δ00 ρϑιοοβ [δεϊϊ 

605. 
3. [ἴῃ τοῦῦο ομιἰπὶ οοπίϊπυϊξ σου, ἀράυχὶΐ 5ἰο ἰδ Γ 

ἰσηο η. 

4. Ουδη) ρἰογίβοδίι5 [υἱδίϊ, Ἐ]Π1458, ἰπ αἰ γα ἢ 0.8 (υἱ8 ! 

οἱ φιυιῖβ 5 1}}}15 ἘΠῚ υἱ φ]ονοίυς 3 



ΦΑΡΙΕΝΤΙΑ ΒΙΒΆΘΗ. αλνΡ. ΧΙΙΧ. 
δ. Ὁ ἐγείρας νεχρὸν ἐχ θανάτου χαὶ ἐξ ἄδου ἐν λόγῳ 

“ὙἍΨίστου. 
6. Ὁ χαταγαγὼν βασιλεῖς εἰς ἀπώλειαν, χαὶ δεδο-- 

ξασμένους ἀπὸ χλίνης αὐτῶν. 
7. Ὁ ἀχούων ἐν᾿ Σινᾷ ἔλεγμὸν, χαὶ ἐν Χωρὴδ κχρί- 

ματα ἐχδιχήσεως. 
8. Ὁ χρίων βασιλεῖς εἰς ἀνταπόδομα, χαὶ προφήτας 

διαδόχους μετ᾽ αὐτόν. 
9. Ὃ ἀναληφθεὶς ἐν λαίλαπι πυρὸς, ἐν ἅρματι ἴπ- 

πὼν πυρίνων. 
10. Ὁ χαταγραφεὶς ἐν ἐλεγμοῖς εἷς χαιροὺς, χοπά- 

σαι ὀργὴν πρὸ θυμοῦ, καὶ ἐπιστρέψαι χαρδίαν πατρὸς 
πρὸς υἱὸν, καὶ καταστῆσαι φυλὰς Ἰαχώθδ. 

1. Μαχάριοι οἱ ἰδόντες σε, καὶ οἱ ἐν ἀγαπήσει χε-- 
χοσμημένοι, 

1. χαὶ γὰρ ἡμεῖς ζωῇ ζησόμεθα. 
15. Ἠλίας, ὃς ἐν λαίλαπι ἐσχεπάσθη " χαὶ ᾿Ελισαιὲ 

ἐνεπλήσθη πνεύματος αὐτοῦ, χαὶ ἐν ἡμέραις αὐτοῦ οὐχ 
ἐσαλεύθη ὑπὸ ἄρχοντος, χαὶ οὐ χατεδυνάστευσεν αὐτὸν 
οὐδείς. 

14. Πᾶς λόγος οὐχ ὑπερῆρεν αὐτὸν, καὶ ἐν χοιμήσει 
ἐπροφήτευσε τὸ σῶμα αὐτοῦ. 

15. Καὶ ἐν ζωῇ αὐτοῦ ἐποίησε τέρατα, χαὶ ἐν τε- 
λευτῇ θαυμάσια τὰ ἔργα αὐτοῦ. 

16. Ἐν πᾶσι τούτοις οὐ μετενόησεν ὃ λαὸς, χαὶ οὐχ 
ἀπέστησαν ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν, ἕως ἐπρονομεύθησαν 
ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν, καὶ ἐσχορπίσθησαν ἐν πάση τῇ γῇ. 

17. Καὶ χατελείφθη ὁ λαὸς ὀλιγοστὸς, χαὶ ἄρχων τῷ 
οἴκῳ Δαυίδ.. Ι 

18. Τινὲς μὲν αὐτῶν ἐποίησαν τὸ ἀρεστὸν, τινὲς δὲ 
ἐπλήθυσαν ἁμαρτίας. 

ι9. Ἔζεχίας ὠχύρωσε τὴν πόλιν αὐτοῦ, χαὶ εἰς ἡ- 
γαγεν εἰς μέσον αὐτῶν τὸν Γώγ. ΓὭρυξε σιδήρω ἀχρό- 
τοιον, χαὶ ῳχοδόμησε χρήνας εἰς ὕδατα. 

20. Ἔν ἡμέραις αὐτοῦ ἀνέῤη Σενναχηρὶμ, καὶ 
ἀπέστειλε Ῥαψάχην, χαὶ ἀπῇρέν. Καὶ ἐπῆρεν ἣ χεὶρ, 
αὐτοῦ ἐπὶ Σιὼν, καὶ ἐμεγαλαύχησεν ὑπερηφανία αὖ- 
τοῦ. 

21. Τότε ἐσχλεύθησαν καρδίαι χαὶ χεῖρες αὐτῶν, καὶ 
ὠδίνησαν ὡς αἱ τίχτουσαι. 

22. Καὶ ἐπεκαλέσαντο τὸν Κύριον τὸν ἐλεήμονα, ἐχ- 
πετάσαντες τὰς χεῖρας αὐτῶν πρὸς αὐτόν. Καὶ ὃ Ἅγιος 
ἐξ οὐρανοῦ ταχὺ ἐπήχουσεν αὐτῶν, 

43. χαὶ ἐλυτρώσατο αὐτοὺς ἐν χειρὶ Ἡσαΐου. 
44. Ἔπαάταξε τὴν παρεμθδολὴν τῶν Ἀσσυρίων, καὶ 

ἐξέτριψεν αὐτοὺς ὃ ἄγγελος αὐτοῦ. 
256, Ἐποίησε γὰρ ᾿Εζεχίας τὸ ἀρεστὸν Κυρίῳ, χαὶ 

ἐνίσχυσεν ἐν ὁδοῖς Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἃς ἐνετεί- 
λατο Ἡσαΐας ὁ προφήτης ὃ μέγας χαὶ πιστὸς ἐν δράσει 
αὐτοῦ. 

46. Ἔν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἀνεπόδισεν ὃ ἥλιος, καὶ 
προςέθηχε ζωὴν βασιλεῖ. 

47. Πνεύματι μεγάλῳ εἶδε τὰ ἔσχατα, καὶ παρεχά- 
λεσε τοὺς πενθοῦντας ἐν Σιών. “Ἕως τοῦ αἰῶνος 

28. ὑπέδειξε τὰ ἐσόμενα χαὶ τὰ ἀπόχρυφα πρινὴ πα- 
ραγενέσθαι αὐτά. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΜθΘ'. 

ι. Νινημόσυνον Ἰωσίου εἰς σύνθεσιν θυμιάματος, 
ἐσχευασμένον ἔργῳ μυρεψοῦ 
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ὅ. Ουἱ 5υβοί (4511 οδύδυον ἃ τηογῖα αἵ δὺ ἰηίογίβ ἴῃ υϑῦθο 

ΑἸ ἰβϑἰηι. 

ὃ. Ουἱ ἀαοοἰπιΐ τα 5 ἰῇ ρογηϊοΐθῃμ, οἱ ρ]ογίοσοβ ἀδ ἰθοῖο 
800. 

7. Ουΐ δυάϊΐβ ἰῃ δἴηδ σοιτορηοηοιη, οἱ ἰη ΟΒοτϑὺ Ἰυάϊοία 
Υἱηάϊεῖο. 

8. Ουἱΐ υησἷβ Γαρ65 ἰη γοι Γ θ} ΠΟΏ6Π), οἱ ργοροἴδ8 δυο 68- 
Β801]68 ροϑῖ 6 ἰρϑυῦ). 

9. Ουἱ δβϑυπιρίυ8 65 ἰηῃ (υγὈ]η6 ᾿ση]5., ἰῃ συγγα ΘαυΟΓΌΙΩ 
ἰξηθογαμῃ. 

10. Ουἱ ἀδϑογίρίι5 65 ἴῃ ΟΟΥΓΟΡ(οηΐ 08 δὰ ἰθρογα, 16- 
Ὠἶγα ἰγᾶγ δηΐθ [Ἄγοόγοιη, οἱ οοποὶ ἰᾶγα οοῦ ραίγὶ5 δα ΠἸἰαπὶ, οἱ 
γοδί πο γα ἔγίθι.5 ΨΔ00Ὁ. 

11. Βοδί! χυΐ 6 υἱάογυηΐ, οἱ χυὶΐ ἰῃ δπιίοἰ ἐδ ἀδοογαίὶ 
βυηΐ, 

12. Ὠδη} οἱ Π05 Υἱῖα υἱγθιηαϑ8. 

13. ἘΠῚ45, αὶ ἴῃ ΤιγΓΌ]η6 ἰοοίυβ 6βῖ : οἱ Ε] ϑερυ8 ἱπηρ οἷα δ 
68. ϑρϊ γα 1118, οἵ ἰὴ ἀἰδθυβ 8118 ΠΟῚ 6δὲ οοΙητηοΐυϑ ἃ ῥΓΪῺ- 
οἷρα, οἵ Π0η 800) υσαν! Θυ μη φυΐϊβ 40 Δ Π). 

(4. Νοη βυρογανὶϊ ΠΠ πὶ ἃ] χυοὰ γογῦυπι, οἱ ἴῃ ἀογη)ὶ- 
(ἰοη6 Ῥγορμοίαν!! οὐ 5 6}ι.8. 

15. Εἴ ἴῃ Υἱία ϑυὰ (δε τηοπβῖγα, οἱ ἴῃ τηογῖθ τὐγα 18 
Ορογἃ ο͵υ8. 

16. [πὰ οἸηηΐυ5 8 ἢοη μιρηϊξυ ρορυ]υ5, οἱ ΠΟῚ ΓΘΟδβ- 
ΒΟΓΌΏΩΪ ἃ ροοσδίϊθ., ὕδσυ6 ἀυμ ἀϊγορίϊ δηηΐ ἀθ ἴογγα βυᾶ, 

οἱ ἀϊπρογϑὶ βυπί ἰῇ ΟΠΊΏΘΠῚ ἰογγ ἃ ΠῚ. 

17. ἘΠ᾿ γο]οί οϑῖ σθη5 ρογρδυοᾶ, οἱ ργίῃοαρϑβ ἀομηυὶ Ὠᾶ- 
γἱά. 

18. Ουϊάδηι 58η6 ἴρβογυπὶ [δοογυ ηἰ σφυρὰ μἰδοογοὶ, αυΐ- 
ἀδηι δυΐδη Γ}18 σΟΠ]ηλ βογιιηἱ ροοοδίδ. 

19. ΕζΖοϑοΐδ5 πηυηϊν!ἱ οἱ δίοη βυδη, οἱ ἱπάυχὶϊ ἰη πηδάϊο 
ἱρϑοσυπι αος. ἘΟΑΪ [ὉΓΤῸ τυροιῃ, οἱ ἐράϊοανὶ. ρυΐοοϑ δὰ 
841188. | 

20. ῃ ἀΐδθῦυβ ἱρϑίυβ δϑοδηάϊ Ἢ ϑοπηδοῃογίη), οἱ τη ϑὶϊ 
Βάρβδορηι, οἱ ργοπιουϊί. Εἰ ΡΓγΟΙΏΟΥΪ πηδηι8 6}08 ἰῃ δίοῃ, οἱ 
᾿δοίαν!! 86 ἰῃ ΒΡΟΥὈ ἃ 80. 

41. 'Γυης οοτηπιοῖδ βυηΐ οογάδ οἷ τηδηι18 ᾿ρδογαπ), οἱ ἀ0- 
ἰυδγυηΐ ιυιδδὶ μαίατίοη (65. . 

22). ἘΠ᾽ ἱπνοσδυθγιηΐ ΠΟΙ πὶ πιίβογοογάθηι., Οχ ρηΠθῃ- 
[65 Ἰηδηυ8 8.83 δά ουπὴ. Εἰ δαηῃοῖίιιβ ἀθ οὐἶἷο οἱΐο Ἔχδυάϊυξ 
608, 

43. οἱ γϑάθῃηἱῖ 608 ἴῃ τηδηιϊ, Ἐ 58 125. 
24. Ῥργουβδὶϊ οςδϑῖγα Αβϑυγίογυη, οἱ οοηίγ Υἱ᾿ 608 ΔΏσ6]08 

6708. 
ἐπ Νὴ (οοἷξ ἘΖοοΐδ8 αυοά ρ]δουΐ Ὠοιηΐηο, οἱ (οΥ 6 Γ 

[υἱ ἴῃ Υἱδ ΠΑΥᾺ ρᾶ1 118 801, αυδθ πηδηάδυί Εδ8ἰ88 Ῥγο- 
μἰιοΐα τηᾶσηυδ οἱ ἢἀ6}15 ἴῃ Υἱβίοῃθ ἰρβίιι8. 

26. Τὴ ἀϊοῦυ8 ᾿ρ51115 γοῖγο γϑ 80], οἱ δ άϊ γορὶ Υἱΐδη). 

47. ϑρίγ ἴα τηᾶσηο Υἱὲ υ] 118, οἱ οοηϑο δίι8 68. ᾿υβοηίο8 

ἴῃ ϑίοη. Τ}5416 ἰῃ δορὶ ΘΓ. 
48. οβίοηδίϊς (αἰυγα οἱ διδοοηάϊίᾷ δηίοαυδίῃ ρ8ἃ δΥθηΐ- 

τοηΐ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΗΙΧ. 

1. Μοιηοσία 7οδίθ ἰῃ οοροϑ ΠΟηΘΙη ἰμοδηϑὶ, (Δοἰδ ΟΡΟΓΘ 

υυοὨ Αγ} : 
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4. ἐν παντὶ στόματι ὡς μέλι γλυχανθήσεται, χαὶ ὡς 
μουσιχὰ ἐν συμποσίῳ οἴνου. 

8. Αὐτὸς χατευθύνθη ἐν ἐπιστροφῇ λαοῦ, καὶ ἐξῆρε 
βδελύγματα ἀνομίας. 

4. Κατεύθυνε πρὸς Κύριον τὴν χαρδίαν αὐτοῦ, ἐν 
ἡμέραις ἀνόμων κατίσχυσε τὴν εὐσέῤειαν. 

5. Παρὲξ Δαυὶδ καὶ ᾿Εζεκίου καὶ Ἰωσίου, πάντες 
πληυμέλειαν ἐπλημμέλησαν 

6. χατέλιπον γὰρ τὸν νόμον τοῦ “Ἵψίστον, οἱ βασι- 
λεῖς Ἰούδα ἐξέλιπον. 

7. Ἔδωχαν γὰρ τὸ χέρας αὐτῶν ἑτέροις, καὶ τὴν δό- 
ξαν αὐτῶν ἔθνει ἀλλοτρίω. 

8. Ἐνεπύρισαν ἐχλεχτὴν πόλιν ἁγιάσματος, χαὶ 
ἠρήμωσαν τὰς ὁδοὺς αὐτῆς ἐν χειρὶ Ἱερεμίου. ᾿ 

9. ᾿χάχωσαν γὰρ αὐτὸν, καὶ αὐτὸς ἐν μήτρα ἦγιά- 
σθη προφήτης, ἐχριζοῦν χαὶ κακοῦν χαὶ ἀπολλύειν, 
ὡςαύτως οἰχοδομεῖν χαὶ χαταφυτεύειν. 

10. Ἰεζεχιὴλ ὃς εἶδεν ὅρασιν δόξης, ἣν ὑπέδειξεν 
αὐτῷ ἐπὶ ἅρματος Χερουόίμ. 

11. Καὶ γὰρ ἐμνήσθη τῶν ἐχθρῶν ἐν ὄμόρῳ, καὶ 
ἀγαθῶσαι τοὺς εὐθύνοντας ὁδούς. « 

. Καὶ τῶν δώδεκα προφητῶν τὰ ὀστᾶ ἀναθάλοι ἐκ 
τοῦ τόπου αὐτῶν, παρεχάλεσε δὲ τὸν Ἰαχὼῤδ, χαὶ ἐλυ- 
τρώσατο αὐτοὺς ἐν πίστει ἐλπίδος. 

13. Πῶς μεγαλύνωμεν τὸν Ζοροδάθελ; Καὶ αὐτὸς 
ὡς σφραγὶς ἐπὶ δεξιᾶς χειρός. 

μι. Οὕτως Ἰησοῦς υἱὸς Ἰωσεδέχ " οὗ ἐν ἡμέραις αὖ- 
τῶν ῳχοδόμησαν οἶκον, χαὶ ἀνύψωσαν λαὸν ἅγιον Κυ- 
ρίῳ ἡτοιμασμένον εἰς δόξαν αἰῶνος. 

156. Καὶ Νεεμίου ἐπὶ πολὺ τὸ μνημόσυνον, τοῦ ἐγεί- 
ρᾶντος ἡμῖν τείχη πεπτωχότα, χαὶ στήσαντος πύλας 
χαὶ μοχλοὺς, χαὶ ἀνεγείραντος τὰ οἰκόπεδα ἡμῶν. 

ι6. Οὐδὲ εἷς ἐχτίσθη οἷος ᾿Ενὼχ τοιοῦτος ἐπὶ τῆς 
γἧς, καὶ γὰρ αὐτὸς ἀνελήφθη ἀπὸ τῆς γῆς. 

17. Οὐδὲ ὡς Ἰωσὴφ ἐγεννήθη ἀνὴρ, ἡγούμενος ἀδελ- 
φῶν, στήριγμα λαοῦ, 

18. χαὶ τὰ ὀστᾷ αὐτοῦ ἐπεσχέπησαν. 
19. Σὴμ χαὶ Σὴθ ἐν ἀνθρώποις ἐδοξάσθησαν, χαὶ 

ὑπὲρ πᾶν ζῶον ἐν τῇ χτίσει Ἀδάμ. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Ν΄. 

ι. Σίμων Ὀνίου υἱὸς ἱερεὺς ὃ μέγας, ὃς ἐν ζωῇ αὐτοῦ 
ὑπέῤῥαψεν οἶχον, καὶ ἐν ἡμέραις αὐτοῦ ἐστερέωσε τὸν ναόν. 

5. Καὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐθεμελιώθη ὕψος διπλῆς, ἀνάλημ- 
μα ὑψηλὸν περιθόλου ἱεροῦ, 

8. Ἔν ἡμέραις αὐτοῦ ἡλαττώθη ἀποδοχ εῖον ὑδάτων, 
γαλχὸς ὡςεὶ θαλάσσης τὸ περίμετρον. 

4. Ὁ φροντίζων τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἀπὸ πτώσεως, καὶ 
ἐνισχύσας πόλιν ἐμπολιορχῆσαι, 

6. ὡς ἐδοξάσθη ἐν περιστροφῇ λαοῦ, ἐν ἐξόδῳ οἴχου 
χαταπετάσματος. 
δ, Ὡς ἀστὴρ ἑωθινὸς ἐν μέσῳ νεφέλης, ὡς σελήνη 

πλήρης ἐν ἡμέραις, 
71. ὡς ἥλιος ἐχλάμπων ἐπὶ ναὸν “Ὑ ίστου, 
8. χαὶ ὡς τόξον φωτίζον ἐν νεφέλαις δόξης" ὡς ἄν- 

θος ῥόδων ἐν ἡμέραις νέων, ὡς χρίνα ἐπ᾽ ἐξόδων ὕδατος, 
ὡς βλαστὸς λιδάνου ἐν ἡμέραις θέρους, 

9. ὡς πῦρ, χαὶ λίῤανος ἐπὶ πυρείου, 
10. ὡς σχεῦος γρυσίου ὁλοσφύρητον, χεχοσμημένον 

παντὶ λίθῳ πολυτελεῖ " 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΊΙΡΑΧ. Κεφ. Ν΄. 

2. ἴῃ ΟΠΊἢΪ ΟΓΥΕ 4υδϑὶ ΠῚ6] ἱπαυ!οθίίαγ, οἱ αἱ πηυεῖςδ ἰῃ 
σον νίο Υἱηὶ. 

3. 1056 αἰνδοίαβ. ὁ5ΐ ἴῃ ΘΟΩΥΟΓΒίΟΠΘ. ΡΟΡΕΪ, οἱ δοβίαϊι 
ΔϑΟηδίἰο65 ἰηἰχυ αι 8. 

4, Ὀίγεχίτ δὰ Τϑοιηΐπυπι) ΟΟΓ δυυπ),, ἰὴ ἀΐδῦυβ ἰηἰχυογάτη 
οογγοθούυὶ ρῥἰοίδίδηι. 

ὅ, Ῥγρίογ θανϊὰ οἱ Εχζϑοίδῃ δὲ Ψοϑβϑίδπη, οπχηθὰ ἀσἰϊοϊ πη 
ἀρ] φυδγαηΐ : ᾿ 

6. Π8η} ΤΟΙ χυσΓαπί Ἰοροπλ ΑἸ ΕΒ πη, τορο5 Τυἀδ ἀοῖροα- 
τυηΐί. 

7. Βεάδευπί οηΐπὶ οοΥπα βιπὶ 8}}}8, οἱ σ]ογίδπι 8ιιδπ 
ΔΙθηδὲ σοηιὶ. 

8. ἱπορηάοτγιυηϊ οἰοοίδηι 58Δη0 {15 οἰ γ Δίοτη, οἱ ἀδϑοτγίδα 

[δοδγυηί Υἱδ8 ἰρϑίυδ 'ῃ πιδηυ ΨογΘηΐῷ, ᾿ 

9. Νδιὴ πιᾶϊα ἰγδοίδυογδηϊ {Ππππὶ, οἱ ἰρ86 ἴῃ υἱόγοὸ σΟΠ86- 

οἰ δίυβ 68[ ργορ)ιοίδ, ογδαΐοδγα οἱ δῇΠ βογο οἱ μογάογο, βἰπὶ- 
Ἰἰ6γ αἀϊίοαγο οἵ ρῥ]δηΐδγο. 

10. Ψ6Ζθεῖε! φαΐ υἱάϊξ ὁοηϑρθοοΐαπι φ]ογίδο, φαυδη) οπἱοῃὰϊι 
111} ἰπ οὐττὰ ΟἸΙογυ τ. . 

11. Νἧπι σοπηπηθηγογαίι5 6δί ἰηἰηηϊοογυτῃ ἰῃ ἱθγα, οἱ Β6- 
ποίλοογο 1}Π|5 αὶ ἀϊγίσιηϊ Υἱδ8. 

12. Εἰ ἀυοάθδοίπη ργορβιοίδτγιπι ο888 ρ0}] οηΐ ἀδ ΙθοῸ 800, 
ΟΟηδοΪαἴα8 οδί διιΐθπι 9Δ00Ὁ, οἱ Γράἀομἱ 605 ἴῃ ἤά6 βροὶ. 

18. Οὐοπηοᾶο Δα} βοοηυ8 ΖΟΙΟΌΑΡ 61" Νδη) οἱ ἴρξ6 χιδϑδὶ 
Βσηδου πη ἰῃ ἀσχίγα ΠΉΔΠ1. ἐφ 

14, δ. 96505 ἢ] 15 Ζοβθάοε, αἱ ἰμ ἀΐθθιι5 8.18 ὡρά ῆοδ- 
γϑραηΐ ἀοΙΒ!η, οἱ Ἔχ! δυθγιι ηΐ ροΟρυ] πὶ βδησῖιπηι ᾿λοπιΐηο 
Ῥᾶγδίυπ) ἰῃ ρ]ΟΥ 8 56] [6ΓΏ Δ ΠῚ. ᾿ 

15. Εἰ Νοϑθηλ δ, τηθηγογίἃ ἰῃ πηι! πὶ ἰθπηρυ5, αυΐ ογοχὶϊ 
ὨΟΘΐ8 ΠΙΌΓΟΒ ΘΟΥ̓́ΟΓΒΟΒ, οἱ δἴαγ ἴδοϊ( ρογίδβ οἱ βϑγὰβ, δἷ 
ΘΓΟΧ Ι 8018 ἀΟΙ ΓΙ ποϑίγδγιηι. 

16. ΝΕΙΟ ὁγοδίι!8 δϑὶ 408]}}19 ἘΠΟΟΙῚ (415 ἴῃ ἰοΓγᾶ., Πδἢ] 

οἱ ἴρ56 888:Π|0(0}8 68. ἃ ἰθγγᾶ. 

17. ΝΟΩῈΘ δβίουϊ ΦΟΌβ86ρ]ι ἡδῖι185 οδὲ Υἱγ, ὈΓΪΠΟΟΒ5 [γα ΓΠ}, 
δίΔ Π Πποηΐυ πὶ ΡΟΡΌΪΙ, 

18. οἱ ο588 ἰρϑ:15 υἱβίίδίδ βυῃηΐ. 
19. 56η) οἱ δϑ6(ἢ δρυὰ ᾿οπιίποβ ψ]ογίδπι δάδρίϊ βυηΐ, οἱ 

ΒΌΡΟΥ ΟΠΊΏΘ δΔηΐη)8] ἴῃ ογοδίίοηρ Αἀδι), 

ΟΑΡΟΌΤ Ι.. 

1. δίπηοη Οηΐξ ἢ] βδδοογὰοϑ πηᾶρτυδ, 4υἱ πῃ Υἱίὰ δ 
Β|{0]5ὲ1 ἀοηηιπὶ, οἱ ἴ αἴ 6 θ115 818 ΘΟΙΤΟ ΟΓΑΥ (ΘΙ μ] 0]. 

2. ἘῤΠ Δ ἰρ80 διπάδία 65ὲ δι ἀὰ0 ἀμ0}}0]8, ΓΟΡραΓγδΙΪΟ 
ΘΧΟ6188 δπι (5 (Θ}0]}. 

3. 1ὴ ἀΐδρθυβ ἰρϑίυ5 ἱπιπιηυΐαπι 68ὶ γοοθρίδουϊυπ) δαυδ- 
ΓΌΠη, 885 Ζυδ8ὶ ΠΙΔΓΙ8 ροΓ δἰ γαΠ, 

ά, ΟυγΓδπι βογΘἢ 8 ΡΟΡΕ] 80] ἃ ὁ48ι1, οἱ (γε βοδη5 Οἰ Υ Δ- 

ἰοπὶ 84 οὐδίἀαπάυμη,Ἠ 
5. ΄αυδηϊ φ]ογίβοδίυβ 681 ἴῃ οοηνογϑδίίοηα ρορυ], ἰῃ 

Θργθὅ51. ἀοπη5 Ὑϑ Π[ 
6. Ουκδϑὶ 5(6118 πηδίαἰ πᾶ ἰῃ πηρᾶϊο πυ 18, χιιδϑὶ θη Π] 68 

ἰὴ ἀἰθθι5, 

7. υδϑὶ 80] τοί! σοἢ 5 ΒΌΡΟΓ [ΘΠ ρ πὶ ΑἸ ἰ5ϑἰ πη, 
8. οἱ χυδϑὶ ἀγοὺβ γοίι σθῃϑ ἰηίογ Ὡυ 068 δογίς : φυδδὶ [09 

τΟϑδΓΙΠῚ ἰῃ ἀϊοῦυβ γϑιτιὶβ, φυδϑὶ ΠΠΠ|Πἃ ΒΌΡΘΓ ἰΓΔΏΒ [1.8 Δ4ιυ8, 

4υδδὶ φοιτηθη 10 δηὶ ἴῃ ἀΐοθι15 δοϑίδι 5, 

9. χαδϑὶ ἱρξηΐβ, εἰ (ἢ115 δυροῦ (ὈΟΌ ΠῚ, 
10. 4ιιδϑὶ γὰ8 δυγὶ βο]ἀαπι, ογηδίαπι ομηηὶ ἰδρὶἀ6 ὈΓΟ' 

ιἰ080: : τ 



ΒΑΡΙΕΝΤΙΑ Β5ΙΒΆΓ(ΟΗ. ὅκρ. 1]. 

11. ὡς ἐλαία ἀναθάλλουσα χαρποὺς, καὶ ὡς χυπά- 
ρίσσος ὑψουμένη ἐν νεφέλαις. Ἔν τῷ ἀναλαμθάνειν αὐ- 
τὸν στολὴν δόξης, χαὶ ἐνδιδύσχεσθαι αὐτὸν συντέλειαν 
χἀυχήματος, 

15. ἐν ἀναθάσει θασιαστηρίου ἁγίου ἐδόξασε περιόο- 
λὴν ἁγιάσματος. 

13. Ἔν δὲ τῷ δέχεσθαι μέλη ἐχ χειρῶν ἱερέων χαὶ 
αὐτὸς ἑστὼς παρ᾽ ἐσχάρα βωμοῦ, χυχλόθεν αὐτοῦ στέ- 
φανος ἀδελφῶν, ὡς βλάστημα χέδρου ἐν τῷ Λιδάνῳ: 

(4. καὶ ἐχύχλωσαν αὐτὸν ὡς στελέχη φοινίχων, καὶ 
πάντες οἱ υἱοὶ ᾿Ααρὼν ἐν δόξῃ αὐτῶν. 

15. Καὶ προςφορὰ Κυρίου ἐν χερσὶν αὐτῶν ἔναντι πά- 
σης ἐχχλησίας ᾿Ισραὴλ, καὶ συντέλειαν λειτουργῶν ἐπὶ 
βωμῶν, χοσμῆσαι προςφορὰν Ὑψίστου παντοχράτο- 

3 

16. ἐξέτεινεν ἐπὶ σπονδείου χεῖρα αὐτοῦ, καὶ ἔσπει-- 
σεν ἐξ αἵματος σταφυλῆς" 

1η. ἐξέχεεν εἰς θεμέλια θυσιαστηρίου ὀσμὴν εὐωδίας 
ὑψίστῳ Παμθασιλεῖ. 

18. Τότε ἀνέχραγον υἱοὶ Ἀαρὼν, ἐν σάλπιγξιν ἐλα- 
᾿ ταῖς ἤχησαν: ἀκουστὴν ἐποίησαν φωνὴν μεγάλην εἰς 
μνημόσυνον ἔναντι ὙΨίστου. 

19. Τότε πᾶς ὁ λαὸς χοινῇ κατέσπευσε, χαὶ ἔπεσαν 
ἐπὶ προσώπον ἐπὶ τὴν γῆν, προςχυνῆσαι τῷ Κυρίῳ αὐὖ- 
τῶν παντοχράτορι, Θεῷ τῷ ὑψίστῳ. 

20. Καὶ ἤνεσαν οἱ ψαλμῳδοὶ ἐν φωναῖς αὐτῶν, ἐν 
πλείστῳ οἴχῳ ἐγλυχάνθη μέλος. 

21. Καὶ ἐδεήθη ὁ λαὸς Κυρίου ὑψίστου ἐν προςευχῇ 
χατέναντι ἐλεήμονος, ἕως συντελεσθῇ χόσμος Κυρίου, 
καὶ τὴν λειτουργίαν αὐτοῦ ἐτελείωσαν. 

ἢ, Τότε χαταύὰς ἐπῆρε χεῖρας αὐτοῦ ἐπὶ πᾶσαν 
ἐχχλησίαν υἱῶν Ἰσραὴλ, δοῦναι εὐλογίαν Κυρίῳ ἐχ 
χειλέων αὐτοῦ, καὶ ἐν ὀνόματι αὐτοῦ καυχᾶσθαι. 

58. Καὶ ἐδευτέρωσεν ἐν προςχυνήσει ἐπιδείξασθαι 
τὴν εὐλογίαν παρὰ Ὑψίστου. 

4.. Καὶ νῦν εὐλογήσατε τῷ Θεῷ, πάντες, τῷ μεγα- 
λοποιοῦντι πάντη, τὸν ὑψοῦντα ἡμέρας ἡμῶν ἐχ υἡ- 
τρας, καὶ ποιοῦντα μεθ᾿ ἡμῶν κατὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

55. Δώη ἡμν εὐφροσύνην χαρδίας, χαὶ γενέσθαι εἰ- 
ρήνην ἐν ἡμέραις ἡμῶν ἐν Ἰσραὴλ κατὰ τὰς ἡμέρας 
τοῦ αἰῶνος " 

46. ἐμπιστεῦσαι μεθ᾽ ἡμῶν τὸ ἔλεος αὐτοῦ, χαὶ ἐν 
ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ λυτρωσάσθω ἡμᾶς. 

21. Ἔν δυσὶν ἔθνεσι προςώχθισεν ἣ ψυχή μου, καὶ 
τὸ τρίτον οὖχ ἔστιν ἔθνος" 

38. οἱ χαθήμενοι ἐν ὄρει Σαμαρείας, Φυλιστιεὶμ, 
χαὶ ὃ λαὸς μωρὸς ὃ χατοιχῶν ἐν Σιχίμοις. 

29. Παιδείαν συνέσεως χαὶ ἐπιστήμης ἐχάραξα ἐν 
τῷ βιδλίῳ τούτῳ, Ἰησοῦς υἱὸς Σειρὰχ Ἱἱεροσολυμίτης, 
ὃς ἀνώμθρησε σοφίαν ἀπὸ καρδίας αὐτοῦ. 

30. Μαχάριος ὃς ἐν τούτοις ἀναστραφήσεται, χαὶ ὃ 
θεὶς αὐτὰ ἐπὶ χαρδίαν αὐτοῦ σοφισθήσεται. 

81. Ἐὰν γὰρ αὐτὰ ποιήση, πρὸς πάντα ἰσχύσει, 
ὅτι φῶς Κυρίου τὸ ἴχνος αὐτοῦ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ΄. 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ͂ ΙΗΣΟΥ͂ ΥἹΟΥ͂ ΣΕΙΡΑΧ. 

:. Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε βασιλεῦ, καὶ αἰνέσω 
σε Θεὸν τὸν σωτῆρα μου, 
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11. αυδϑὶ οἰΐνα Ρυ]}0} 85 (γιοίυ8, οἵ συδϑὶ ΟΥ̓ΡΓΘ5888 
ὀχδ] δία ἰῃ πυθίθυ8. [ἢ δοοὶρίἐπάο ἰρϑυπ 5101] Δη} σἰοτίω;, οἱ 
ἱπάυοηαο ΘΟΠΒυΙηπηδίϊοποιη σ]ογ δ ἰΟηΐ8, 

12. ἴῃ Δ5966ῆ8. ΔΙ γΓ[8 58η01} σ]οΥΐδπη) ἀδα δ διηϊοία! 58Δη- 
οἰ δι}5. 

13. [η δοοίρ᾽Π40 δυΐοπι τη θη γᾶ 46 τηΔη 8 ΒΔ ΓΟ 
οἱ 'ρ586 δίδῃ8 υχῖα ἰοουτὴ ἀγῶρ, Εἰγοᾶ {ἘΠ ΘΟτομδ γαίγυμῃ, 
φιυδοὶ ρμἰδηίδίίο οοατγὶ ἰπ 1080 : 

4. οἱ οἰγτειυμηὐἀοασγυμ! ἢΠΠὰ πὶ 4υδδὶ γαπλὶ ραἸπιάγητη, οἱ 
ΟἸΏΠ685 ἢ} ΑἌγΟ ἰῃ αοτῖᾶ 818. 

15. ΕΠ οὐαῖῖο Ποηλίηϊ ἰῃ τη 8.8 ΡΒΟΓΙΠῚ οογᾶπη Οἰηηὶ 

οοοἰοϑία [ϑγϑοὶ, οἱ σοῃδιπη Δί 0Π6 ΓΏΖΟΠΚ ΒΌΡΟΓ ἃγᾶβ, δὰ 
ογμδηάυτη Οδἰαἰἰοηθηι ΕχοοΪϑὶ ομηπίροίομ 8, 

16. Ρογγοχὶϊ Τηδηυη} 808 50} 6Γ [ἰθαίοτγίαπι, οἱ ραν 46 
ΒΔΉΡΙΪΏΘ ΟΥ̓ : 

17. ευαὶ! δὰ πη ἀαιηθηίδ ἃ} {8018 Οὐογοη) βυδυ ἃ 113 Ἔχ ΟΟ 150 
οπγηΐυπὶ Κορὶ. 

«18. Τυης ΘΥοαηδυογπηὶ ΠῚ Αἄγοη, ἴῃ 0 195 ἀυοί 08 

βδοῃασγιηίΐ : δυά! πὶ (Θδογυηΐ γοσθπ) ΠηᾶΠ8Π) ἰῃ ΠΙΘΙΠΟΓ ΔΠ) 

οογδιῃ ΑἸ ἰ85Π|0. 

19. Τῦπο οπηηἷ8 ρΟρυ]05 πη ργορογανὶ, οἱ οοοίἀσγαηὶ 
ἴῃ ἰδοῖθ ΒΊΡΟΓ ἰογγδῆι, δΔογᾶγα [ΟΠ ΠῈΠῚ 510} ΟἸΏΠΪΡΟ- 
ἰοηίοπ, Ὠθιιπ ΘΧΟ ΘΒ 511}. 

40. Εἰ ἸΙαυδαγογυπὶ ρ58]]6ηΐ65 ἴῃ γοσΐθυβ 805, ἰὴ ᾿Ιηᾶσηᾶ 
ἄοπιο ἀὐυϊοο δοΐαπι Θ81 πη6]08. 

21. Εἰ τορανὶϊ ρορυΐϊυβ Ὠοηϊίηυπι οχοοϊϑυη ἰῃ ργΘΟΟ δηΐθ 
τηϊβογίοογάθπι, υ540ὺ6 ἀὰπὶ ρογίθειυ5 οϑὶ ἤοποῦ Ποηληΐὶ, οἱ 
Ὠιηἰδϑίογιπι 67118 ρογίδοογυηί. 

22. Τυηο ἀσβοσηάθῃβ Πηδηυβ δ1185 Θχίυ 1 ἰῃ ΟἸΏΠΟΙῚ 660]6- 

βίδιη ΠΠΟΓΌ ἢ [5γ86], ἀᾶγα Ὀσηραϊο !οηθηὶ Ποηηΐηο ἴῃ 140 118 

5.15, οἱ ἰῇ ΠΟΙΏΪΠ6 ἱρϑίυ8 ρἰοτγίατί. 

.23. Εἰ ἰϊογανῖῖ ἴῃ δἀογαίϊίοηα δὰ οβίοπαθηάιπι θεηθάϊοίο- 

πη 80 Αἰ (ἰ58ἱπ|ο. 
24. Εἴ ἤιης Ὀρηράαϊεἰΐα δι η), ΟΠΠ68, «υΐ ηᾶσπᾶ [δοὶΐ 

υδίφυς, 4υὶ οχα] αὶ αἰ 5 ὨΟοϑίΓΟβ 80 υἱογο, οἱ (Δοἱΐ πο ίδουπι 

ΒΟΟΌ 6 11ΠῚ τ βου γα ἴδηι 508). 

45. Ποῖ ποδὶβ Ἰπουπάϊ θη) οογά 5, οἱ ἤογὶ ρδόσιη ἰη ἀϊθ- 
Ὀ08 ποδβίγἰ5 ἰῃ 15Γ86] βοουηάμπι ἀἶ65 5ϑρου}} : 

26. βάρ]οπι (Δοϊοηάο ΒΟ δοιὰ ΠιϊΞογ οογαϊδιῃ δι18π), οἱ 

ἴῃ ἀΐθθι8 6}05 ΠἰΟγοὶ Π08. 
427. Ὠυδβ σοηίο8 οὐξ δηΐπιᾶ πη68ἃ, (οΥἴα δυΐοηι ἤθη Οδὶ 

ξρη8 : 
28. ιὸὶ βοάρηϊ ἰῃ πιοηπῖα ϑϑηαγίϑ, ΡὮΥ 5. 11π|, οἱ βίυ 8 

Ρορυϊυβ φυὶΐ παρ ϊαί ἰῃ 5. Πγ15. 

49. Ποοίγίηδῃι ἐμ 6! ]6οῖι.8 οἱ βδοίθπιϊδ βου ρϑὶ ἴῃ οοάϊοθ 
ἰβδίο, 76508 {18 δῖγδο! Φγοδοϊγηγίία, χυὶ ΑἸ ἀ  βαρίθη- 

(ἰὯπΔ ἀδ οὐγάθ 5110. 
30. Βοᾶῖι8 φυὶ ἰῃ ἰ5118 γογϑδθὶϊαν, οἱ φυὶ ροϑυθνῖ {|| ἰῃ 

ΟΟΓ6 8110 58 ῃ 6 η8 ΟΓΪΐ. 
31. 5 δηΐμη δα ἰδοογί, δά ομηηία γα] οἱ, φυΐα χ Ὠο- 

τηϊηὶ νϑϑίϊ σία 6}08. 

ΟΑΡΌΤ Μ1. 

ΟΒΑΤΙΟ ΖΕ5ὺ ΕΠ 51ἈΆ(Η. 

{. Οομῆἤίορογ εἰδὶ, Ὠοπκίηο [οχ, οἱ οοἰδυάδῃο 6 Ὠου 

ΒΑ] νΔίογοη) ΠΠ60Π), “΄ 
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ἃ. ἐξομολογοῦμαι τῷ ὀνόματί σου, ὅτι σκεπαστὴς 
χαὶ βοηθὸς ἐγένου μοι, 

8. χαὶ ἐλυτρώσω τὸ σῶμα μου ἐξ ἀπωλείας, καὶ ἐχ 
παγίδος διαδολῇς γλώσσης, ἀπὸ χειλέων ἐργαζομένων 
ψεῦδος" χαὶ ἔναντι τῶν παρεστηκότων ἐγένου μοι βοη- 
θὸς . 

᾿. καὶ ἐλυτρώσω με κατὰ τὸ πλῆθος ἐλέους χαὶ ὀνό- 
ματός σου, ἐκ βρυγμῶν ἑτοίμων εἰς βρῶμα, 

6. ἐχ χειρὸς ζητούντων τὴν ψυχήν μου’ ἐχ πλειόνων 
θλίψεων ὧν ἔσχον, 

8. ἀπὸ πνιγμοῦ πυρὸς χυχλόθεν, καὶ ἐκ μέσου πυρὸς 
οὗ οὐχ ἐξέχαυσα. 

η. ᾽Ἔχ βάθους χοιλίας δου, καὶ ἀπὸ γλώσσης ἀκα- 
θάρτου, χαὶ λόγου ψευδοῦς, βασιλεῖ διαδολὴ γλώσσης 
ἀδίχου. 

8. Ἤγγισεν ἕως θανάτου ἣ ψυχή μου, 
9. χαὶ ἡ ζωή μου ἦν σύνεγγυς ἄδου χάτω. 
ιυ. Περίεσχόν με πάντοθεν καὶ οὐκ ἦν ὁ βοηθῶν, ἐμ- 

θλέπων εἰς ἀντίληψιν ἀνθρώπων καὶ οὐχ ἦν. 
ιπ. Καὶ ἐμνήσθην τοῦ ἐλέους σου, Κύριε, καὶ τῆς ἐρ- 

γασίας σου τῆς ἀπ᾽ αἰῶνο. ἃ 
12. ὅτι ἐξελῇ τοὺς ὑπομένοντάς σε, καὶ σώζεις αὐὖ- 

τοὺς ἐχ χειρὸς ἐθνῶν. 
13. Καὶ ἀνύψωσα ἐπὶ γῆς ἱχετείαν μου, χαὶ ὑπὲρ 

θανάτου ῥύσεως ἐδεήθην. 
4. Ἐπεχαλεσάμην Κύριον πατέρα Κυρίου μου, μή 

με ἐγκαταλιπεῖν ἐν ἡμέραις θλίψεως, ἐν χαιρῷ ὑπερη- 

φάνων ἀδοηθησίας. 
15. Αἰνέσω τὸ ὄνομά σὸυ ἐνδελεχῶς, χαὶ ὑμνήσω ἐν 

ἐξομολογήσει, καὶ εἰςηχούσθη ἣ δέησίς μου. 
16. ΓἜσωσας γάρ με ἐξ ἀπωλείας, χαὶ ἐξείλου με ἐκ 

χαιροῦ πονηροῦ. 
17. Διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαι χαὶ αἰνέσω σοι, χαὶ 

εὐλογήσω τῷ ὀνόματι Κυρίου. 
18. Ἔτι ὧν νεώτερος, πρινὴ πλανηθῆναί με, ἐζή-- 

τῆσα σοφίαν προφανῶς ἐν προςευχῇ μου, 
19. ἔναντι ναοῦ ἠξίουν περὶ αὐτῆς, χαὶ ἕως ἐσχάτων 

ἐχζητήσω αὐτὴν, ἐξ ἄνθους ὡς περχαζούσης σταφυλῆς. 
20. Εὐφράνθη ἡ καρδία μου ἐν αὐτῇ, ἐπέθη ὁ ποῦς 

μου ἐν εὐθυτητι, ἐχ νεότητός μου ἴχνευσα αὐτήν. 
41, ἜἜχλινα ὀλίγον τὸ οὖς μου χαὶ ἐδεξάμην, 
25. χαὶ πολλὴν τὰν ἐμαυτῷ παιδείαν" προχοπὴ ἐγέ- 

γετό μοι ἐν αὐτῇ. 
48. Τῷ διδόντι μοι σοφίαν δώσω δόξαν. 
34. Διενοήθην γὰρ τοῦ ποιῆσαι αὐτὴν, χαὶ ἐζήλωσα 

τὸ ἀγαθὸν, καὶ οὐ μὴ αἰσχυνθῶ. 
26. Διαμεμάχηται ἡ ψυχή μου ἐν αὐτῇ, καὶ ἐν ποιή- 

σει λιμοῦ διηχριθρωσάμην. 
28. Τὰς χεῖράς μου ἐξεπέτασα πρὸς ὕψος, καὶ τὰ 

ἀγνοήματα αὐτῆς ἐπένθησα. 
27. Τὴν ψυχήν μου χατεύθυνα εἰς αὐτὴν, 
8. χαρδίαν ἐχτησάμην μετ᾽ αὐτῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς, καὶ 

ἐν χαθαρισμῷ εὗρον αὐτήν’ διὰ τοῦτο οὐ μὴ ἐγκατα- 
λειφθῶ). 

29. Καὶ ἢ χοιλία μου ἐταράχθη ἐχζητῆσαι αὐτήν" διὰ 
τοῦτο ἐχτησάμην ἀγαθὸν χτῆμα. 

30. Ἔδωχε Κύριος γλῶσσαν μοι μισθόν μου, χαὶ 
ἐν αὐτῇ αἰνέσω αὐτόν, 

81. ᾿Εγγίσατε πρὸς μὲ, ἀπαίδευτοι, χαὶ αὐλίσθητε 
ἐν οἴχῳ παιδείὰς. 

ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ. Κεφ. ΝΑ'. 
2. σΟΠΗΪΘΟΥ ποιιίηἱ ἴθο, φυοηΐδι ρῥγοίθοίογ οἱ δάὐυϊον 

(οἴυ15 65 πῃ], 

8. οἱ ΠΙθογαϑιΐ Θογρυβ πηθιιηλ ἃ μογα ἰοηα, οἱ ἃ ἰΔ 760 ὁἃ- 

Ἰυμηηΐδ' ησυδρ, ἃ 18}}}}8 ορογδηϊυἱὴ τηδηἀδοίμπι : οἱ ἰῃ σθη- 
δρθοίυ δϑίδη(ί (ΔΟῖι18 68 τ Πἱ Δι) υἱογ, 

ἅ, οἱ ᾿ἰθόγαϑιὶ 26 ϑοσυπάυπι πι}} {Π 4 πὶ πιϊδογιοογάϊϑ 
οἱ πορλἰ 8 (τ, ἃ τυρ θυ ργϑοραγδίογι πη δὰ δβοδῃ), 

5. ἀδ πηδηῖ συδτοηϊ τ δηΐηηδη) πιθδηλ : ἀ6 τ} 0} {18 (Π- 
Βυϊδιϊοηΐυ8 4085 Πα υΐ, 

6. ἃ δι Ποοδίίϊοπο ἤδηλπηδ ἰῃ αἰγουίία, οἱ ἀ6 τηρὰΐο ἱφηὶς 
δὶ Ὠθἢ δυη) ξοίυδίυϑ. 

7. ΑὖὉ δἰεπὰΐπο Ὑϑηϊγίβ ἱπίδγηίΐ, οἱ ἃ ᾿ἰησυδ οοἰηχαίηδία, 
οἱ ἃ γόσθο πηοπάδοϊ!, γοὶ οἱ υμπηηΐδ ᾿ἰησυδο ἰπ) υδῖ25. 

.8. ΑΡρτορίηχυαγνὶ υβα06 δὰ πιογίθηι δηὶπ)ἃ τηθᾶ, 

9. οἱ νἱία πιοᾶ ογδῖ δΔρργορίπαυδηβ ἱπίογῃο ἀδογϑυπι. 
10. Οἰγουπιάοαογυηί πὸ υπάϊχιο οἱ ποῦ ογαί αυἱ δὰ] υδτεί, 

τοβρὶ οἰθηβ δὰ δἀ)ιυίογίυ πηι μΠοπλίπα οἱ ποὴ ογαί. 
11. Εἰ πηοπηογαϊ5 Βι1πὶ Πγ βοιϊουγ δ ἰδ», Ποπιίηο, οἱ 

Ορογδιοπίβ ἰυ86 4.85 ἃ Βερουΐϊο : 

12. φυοηϊδπι ὀΓιι 5 συ 5(ἰποη6 5 ἰδ, οἴ ΘΙ 85 608 ἀ6 Πιᾶηι 
[751 0} 

13. Εἰ οχδιιανὶ δι ἰδγγδιῃ δ ρρ] οδίΟΠθ Γηθδη), οἱ 
ῬΓῸ πιογί8 1 ρογαίίονο ἀδργθοδί8 801). 

14, Ἰηνοοᾶνὶ Ὠοηιίπυπι ραΐγοιη Ὠοηλίηὶ πιοὶ, ὃἱ ποὴ ἀδ- 
το ηχιαῖ τὸ ἰῃ ἀΐϊοθυ5 ἰγὶ θυ] ἢ 8, ἰῃ ἰδ πιρογο βιρογῦο. 
τῦπι ἀσο [0 15. 

15. 1,δυάδθο ποπίθη ἰὰσυπὴ ϑδίἄυδ, οἱ οοΟ] δυάδθο ἰῃ οὐη- 

(ἀβϑίοπθ, οἱ δι δια 8 οϑὶ ογδιϊο πιθᾶ. 

16. δ )]νδϑι! 6 Πὶ π8 46 ρογάαϊιίοηα, οἱ ογὶρυϊδί! πγ6 ἀδ 
᾿οπροζα ἰηΐχυο. 

17. Ῥγορίογοδ οοηξίθθογ οἱ Ἰδιιάδπι ἀΐσδηλ {{0|], οἱ ὈΘΠΟ- 
ἀϊοδιίη ποπιθη Ποπιἰηὶ. 

18. Ουπὴ δάϊι!ς ἡ 0} 0Γ 6β86π), γί υΒαιιδπὶ ΟΠΟΙΤΆΓΟΙΙ, 

χυδοβὶν! βαρ θη ἰΔη} ρ8|8Π| ἰῃ ογαίίοης ᾿ηθᾶ, 
19. δηΐο ἰδ] η} Ροβίυ δ ϑπὶ ῬΓῸ ἢΠ|4., οἴ Ὁ8411 ἴῃ ΠΟΥΪ5- 

βἰπιἃ ἰηαιυΐίγᾶηι 681, ὁχ ἤΌγα ἰϑπ)Ζυᾶπι τηδίιΓοϑοθηἰ5 υὙ8'. 

20. [μρἰδίυπι) 6δ (ΟΥ πηθυμ ἰῃ 68, ἀϑοθπάϊϊ μ68 Πιοι8 ἰῃ 
τοοϊυἀϊης, ἃ ἡυνοηίαϊα πιο ἰηγοϑιίρανὶ δΘδΠ]. 

21. Ιπο[᾿Πμᾶνΐ πιοάϊες ἀυγοι ἤϑθᾶπ οἱ δχοοθρί, 
22. οἵ πηυ]ίδη) ἱηνθηὶ τ ἱ ἀοοίγδμ : μγοίοοϊαϑ 681 παϊπὶ 

ἰδοίιϑ ἰῃ 6ἃ. 

23. Ὀδηῖϊὶ πὐϊὶ βαρ θη πη) ἀάθο φ]οτίδη. 
24. Οὐῃδ Πα υ8 5..πΔΏ δμΐτὰ υἱ (Δοογοὴ {Π|δπὶ, οἱ Ζαἰδῖυβ 

ϑυι) Ὀοπυμπ), οἱ ΠΟ οομμηαάδε. 

45. ΟΟἸοἰδίδ εδὲ δηίπιδ τηθᾶ ἴῃ 118, οἱ ἰῃ (δεϊίοης [Δπι}5 
αἰ] φοηίογ οϑὶ. 

20. Μδῃι5 [688 ὀχίρηϊ ἰῃ δἰΐυπι, οἱ ἱσῃογδη 83 683 
Ἰυχ!. 

27. ΑΠἰπηλη Πλθδπὶ αἰγοχὶ δὰ {Π|8π|, 
28. ΟΟΥΥ̓ δοαυϊδίνὶ οὐ αἷ8 δὺ ἱπίἰἶο,, οἱ ἰῃ ρυτὶβοδίίοῃα ἱπ’ 

υϑηΐ 681} : Ῥγορίογ ἤοο ὨῸἢ ἀογο ΠΩ ΌΔΓ. 

29. Εἰ νϑηΐογ τγδι18 σοῃ γί 5 Θ5ῖ συδογοηο ΘΔ : ὈΓ’ 
νΐογθα Ὀοηδι) ρο556 4] ροϑϑθ 5] ΟΠ ΠΏ. 

30. Βοάϊ! Βοιηίηυϑ ᾿ἰησυδιη πλΐπΐ τπογοθάδηη πηθϑπι, Εἰ 
ἴη 68 Ἰδυάαῦο οὐ). 

31. Αρργορίδῖα δά πγθ, ἱηάοοί!, οἵ οοιῃτηογδημηὶ ἴῃ ἀοπι0 

ἀἰδοϊρ! 8. 



ΟΘΕΕ. ἀκ». 1]. 

8. Διότι ὑστερεῖτε ἐν τούτοις, χαὶ αἵ ψυχαὶ ὁμῶν 
διψῶσι σφόδρα; 

38. Ἤνοιξα τὸ στόμα μου, χαὶ ἐλάλησα, χτήσασθε 
ἑαυτοῖς ἄνευ ἀργυρίου. 

8ι. Τὸν τράχηλον ὑμῶν ὕποθετε ὑπὸ ζυγὸν, καὶ ἐπι- 

8981 

32. Οὐυἱὰ ἰδγάδι 5. ἴῃ ἰδ, οἱ δηΐϊμηδο τϑϑίγβ δἰ ἰϊυηΐ υϑ δ - 
ΠΘΉΪΟΓ ἢ 

33. ΑΡοΓυΐ 05 πη6 0), οἱ ἰοσυίυ8 80πι|, οΘοπιράᾶγαία γΟ 8 
β'η6 δγῳϑηίο. 

34. ΟΟἸυπὶ γϑϑίγαπη 80} 016 υ6ο, οἱ βυβεϊρίαϊ δηϊπ8 

δεξάσθω ἡ ψυχὴ ὑμῶν παιδείαν, ἐγγύς ἔστιν εὑρεῖν αὐ-- Ἰ νεβίγα ἀϊδοίρ! ηδπν, ἱπ ργοχίπιο δϑί ἰηνθηΐγε θδηι. 
’ ν. 

ὰ 5: Ἴδετε ἐν ὀφθαλμοῖς ὑμῶν ὅτι ὀλίγον ἐχοπίασα, 
χαὶ εὗρον ἐμαυτῷ πολλὴν ἀνάπαυσιν. 

86. Μετάσχετε παιδείας ἐν πολλῷ ἀριθμῷ ἀργυρίου, 
χαὶ πολὺν χρυσὸν χτήσασθε ἐν αὐτῇ. 

47. Εὐφρανθείη ἢ ψυχὴ ὑμῶν ἐν τῷ ἐλέει αὐτοῦ, 
χαὶ μὴ αἰσχυνθείητε ἐν αἰνέσει αὐτοῦ. 

38. Ἐργάζεσθε τὸ ἔργον ὑμῶν πρὸ καιροῦ, καὶ δώ- 
σει τὸν μισθὸν ὑμῶν ἐν χαιρῷ αὐτοῦ. 

358. ἱἀοία οου}}5 γοϑιγ8 ψυΐα τηοάϊσυ ἸΔθογαυὶΐ, οἱ ἰῃ- 
γοηΐ Τὶ τη] Δη} ΓΟΩῸ ΘΠ. 

36. Ασαυϊῖα ἀἰ8ε! 0 1η8π| ἴῃ τυ }0 πυϊῆθγο ἀγαθηϊὶ, οἱ 
σΟΡίΟΒΌΓ δύυγυπὶ ροϑϑιαοίο ἰῃ θᾶ. 

. 37. 1,ϑἰοῖυγ 8δηϊπιὰ γοϑίγα ἴῃ πηβογοογαΐδ 6718, εἴ ποὴ 

ςοηίυπαἀδηληὶ ἰη Ἰδι6 ᾿ρϑίυ8. 
38. Ομογδηληὶ ορυ 5 γϑϑίγιπι δηΐα (Θρι118, οἱ ἀΔὈ}Π Π16Γ- 

οράδη γϑδίγδπ ἰῃ ἰΘΠΊΡΟΓΘ δ00. 

---: -- -- ἢ ὁ ΘῸ «εε--------------ς--- 

ΩΣΗΪ,. 
“ποτ τπαρκεικμο 8.» γ.ἐ. ἀνμααίσρον-- αν 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Α΄. 

Ιι. Λόγος Κυρίου ὃς ἐγενήθη πρὸς Ὠσηὲ τὸν τοῦ 

ΟΡ. 

ΟΑΡΌΤ 1. 

1. Ὑεγθυπιὶ Βοιηϊπὶ ᾳυοὰ (Δείυ) 68[ δὰ Οδϑοα ΠΙϊυ πὶ 

Βεηρεὶ, ἐν ἡμέραις Ὀζίου χαὶ Ἰωάθαμ χαὶ Ἄχαζ χαὶ | Βοετί, ἰπ ἀΐεθυβ Οἶδε οἱ οδίμδμα οἱ ΑομᾶΖ οἱ Ἐζθοῖδθ, γθ- 
᾿ζεχίου, βασιλέων Ἰούδα, καὶ ἐν ἡμέραις Ἱεροδοὰμ. | ρυπὶ Ψυάα, οἱ ἰη ἀϊενυβ Ζεγοθοδπι Π}}} 2088, τορίϑ 15γδοῖ. 
υἱοῦ Ἰωὰς, βασιλέως Ἰσραήλ. 

,. Ἀρχὴ λόγου Κυρίου ἐν Ὦσηέ. Καὶ εἶπε Κύριος 2. Ῥγϊηεϊρίυπη γὙ τὶ Ποπιϊπὶ ἰῃ Ο5θα. Εἰ ἀἰχὶὲ Ποημίηυ8 
πρὸς Ὡσηέ: βάδιζε, λάδε σεαυτῷ γυναῖχα πορνείας, δὰ Οθ66 : Υδάε, ἴο116 (ἰδὲ ἀχόγεπα Γοτιςαι οι, οἱ {] 108 
χαὶ τέχνα πορνείας, διότι ἐχπορνεύουσα ἐχπορνεύσει ἣ 
Ὑὴ ἀπὸ ὄπισθεν τοῦ Κυρίου. 

3. Καὶ ἐπορεύθη. καὶ ἔλαθε τὴν Γόμερ θυγατέρα 
Δεθηλαὶ,, χαὶ συνέλαθε καὶ ἔτεχεν αὐτῷ υἱόν. 

Ν ’ , , 7 »Ψ Α 

ς. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς αὐτόν: Κάλεσον τὸ ἐγοβς 
9 - ᾿ ᾽ Ξ ᾿] “ ᾿ αὐτοῦ [εζραέλ᾽ διότι ἔτι μικρὸν, χαὶ ἐχδικήσω τὸ αἷμα 

[ογηἰο αι οὨἶ8, αυΐδ ἰοΓη Δ Π8 [ογηϊ αἰ ἰογγὰ ἃ ροϑὶ Ὠο- 
τη}. 

3. Εἴ 80, οἱ δεοορὶί σομλοῦ ἢ] άπ Ποθοϊαἰπι, οἱ σοης6- 
Ρἰΐ οἱ ρορογὶ! οἱ Π] πη. 

4, Εἰ αἰχίξ Πομηίπι5 δὰ δηλ : Ὑοοδ Ὠοπθῃ 6}08 762Γ86] : 
αυΐα δάῃειο ᾿Ἰποὐίσυμπῃ, οἱ υἱοίϑοδγ βδησυΐηθπὶ Ψ62Γ86] ΒῈΡΟΓ 

τοῦ Ἰεζραξλ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰούδα, καὶ καταπαύσω βα- | ἀοπιιπὶ 7υάα, οἱ φυΐόϑοογε (δείδη γοβηυπῃ ἀοηιι 15086]. 
σιλείαν οἴκου Ἰσραήλ. 

5. Καὶ ἔσται, ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνῃ συντρίψω τὸ τόξον 
τοῦ Ἰσραὴλ ἐν χοιλάδι τοῦ ᾿Ιεζραέλ. 

6. Καὶ συνέλαθεν ἔτι, χαὶ ἔτεχε θυγατέρα. Καὶ εἷ- 

5. Εἰ οπΐ, ἰῃ αἷθ ἐΠ|4 οοπίοιδπι δγοῦη [δγδθὶ ἴῃ Ὑ4}}6 
ΦοΖγδοὶ. 

6. Εἰ οοπορριῖ δάϊυς, οἱ ρορογὶὶ ἰδ. Εἰ ἀϊτὶϊ οἱ : 
πεν αὐτῷ Κάλεσον τὸ ὄνομα αὐτῆς. οὐχ ἠλεημένη " διότι [ γούᾶ ποπιοη οἦ08, ἄθϑαιε πιἰϑουγϊοογάϊα : αυΐα πεφυδαμδτη 8ἀ- 
οὐ μὴ προςθήσω ἔτι ἐλεῆσαι τὸν οἶχον Ἰσραὴλ, ἀλλ᾽ ἢ ] ἄδλπι ε]ίγ πιίδογενὶ ἀοπουΐ Ιβγᾶὲ], β6ὰ δάψθγβδηβ δ γογβᾶ- 
ἀντιτασσόμενος ἀντιτάξομαι αὐτοῖς. 

η. Τοὺς δὲ υἱοὺς Ἰούδα ἐλεήσω, καὶ σώσω αὐτοὺς ἐν 
Ροζ οἶϑ. 

7. ΕΠΙογυ δυΐδι 1108 ΠΙΒΟΓΟΌΟΓ, οἱ βδῖνδῦο 608 ἰη 
Κυρίῳ Θεῷ αὐτῶν, καὶ οὐ σώσω αὐτοὺς ἐν τόξῳ, οὐδὲ [ Τγοπιῖπο Ὠδο 800, οἱ πΟῃ ΔΙΑ Ὸ 608 ἰῃ ἅγοῦ, Π6Ὲ6 ἴῃ βἰᾶ- 
ἐν ῥομφαίᾳ, οὐδὲ ἐν πολέμῳ, οὐδὲ ἐν ἵπποις, οὐδὲ ἐν ] ἀϊο, ποχυὰ ἴῃ Ε|10, ποαυὲ ἴῃ Θᾳυΐβ, παχις ἴῃ οαυ θυ. 
ἱππεῦσι. ᾿ 

8. Καὶ ἀπεγαλάχτισε τὴν οὐχ ἠλεημένην. Καὶ συνέ-- 
λαῦεν ἔτι, καὶ ἔτεχεν υἱόν. 

9. Καὶ εἶπε- Κάλεσον τὸ ὄνομα αὐτοῦ, οὐ λαός μου. 
διότι ὑμεῖς οὐ λαός μου, χαὶ ἐγὼ οὐχ εἰμὶ ὑμῶν. 

ιο. Καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὡς ἣ ἄμμος 

8. Εἰ διϊδοίαυ" ὁδπὶ Ζυδ ογδί ΔΌΒ4υ 6 πκἰϑογοογάϊδ. Εἰ 

σοηοορίἑ δύμης, οἱ ρορογὶὶ ἢ) ἢ}. 
9. Εἰ ἀϊχὶῥ : Ὑοῦᾶ μογχῆϑθῆ δ᾽ 8, Ὡθἢ ῬΟρΡυ]08 1608 : 4ι1ἴἃ 

γΟϑβ ΠΟ ΡΟΡΟΪυ5 ΠΊΘ18, οἱ Θ50 ΠΟΠ δ νοϑίθγ. 

10. Εἰ ογαὶ ὨυγΊΘΓΙ8 {ΠΠΠΟγΌτ 18Γ86] δία! ἄγθηδ πηδεὶξ, 
τῆς θαλάσσης, ἣ οὐχ ἐκμετρηθήσεται, οὐδὲ ἐξαριθμηθή- ᾿ χυᾷ ποπ πιθιβαγαθί(αγ, ἤ6Ὸ πυπιθγαθίμιγ. ΕἸ ογὶ[, ἐμ Ἰθ0Ὸ 
σεται. Καὶ ἔσται, ἐν τῷ τόπῳ οὗ ἐῤῥέθη αὐτοῖς: Οὐ λαός ᾿ υδὶ ἀϊοΐυτω δδὶ εἰ8 : Νοῦ ρορυ]8 πηθὰβ8 γο5, γουδθυπίαγ οἱ 
μου ὑμεῖς, κληθήσονται καὶ αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ ζῶντος. 

».Ἁ κι 2 ΄ Ἁ 
1. Καὶ συναχθήσονται υἱοὶ Ἰούδα, χαὶ οἵ υἱοὶ 

ἱροὶ 6}}} Πεἱ νυἱυϑθηι δ. 
11. ΕΠ οοπρτοσαθυπίαγ ΗΠ ΐ σ“υἀ δ, οἱ ΠΠ}} 15ΓΔ6] 5ἰτη}}, οἱ 

Ἰσραὴλ ἐπιτοαυτὸ, χαὶ θήσονται ἑαυτοῖς ἀρχὴν αίαν, [ ροπεηί 8ἰδὲ ργϊπείραίιπι υηυπα, οἱ ἀϑοθπάθῃί ἀ6 ἴεττα, 4υο- 
καὶ ἀναθήσονται ἐκ τῆς γῆς, ὅτι μεγάλη ἢ ἡμέρα τοῦ | εἰδῃῃ τηᾶβπαβ 6δὶ ἀΐ68 7ΕΖγδεὶ. 
Ἰεζραέλ. 



332 ΩΣΗΕ. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Β΄. 

ι. Εἴπατε τῷ ἀδελφῷ ὑμῶν, λαός μου, καὶ τῇ ἀδελφῇ 
ὑμῶν, ἠλεημένη. 

4. Κρίθητε το τὴν μητέρα ὑμῶν, χρίθητε, ὅτι αὕτη 
οὗ γυνή μου, χαὶ ἐγὼ οὐχ ἀνὴρ αὐτῆς. Καὶ ἐξαρῶ τὴν 
πορνείαν αὐτῆς ἐχ προςώπου μου, καὶ τὴν μοιχείαν αὐ- 
τῆς ἐχ μέσου μαστῶν αὐτῆς, 

8. ὅπως ἂν ἐχδύσω αὐτὴν γυμνὴν, χαὶ ἀποχαταστήσω 
αὐτὴν καθὼς ἡμέρα γενέσεως αὐτῆς" χαὶ θήσω αὐτὴν 
ἔρημον, καὶ τάξω αὐτὴν ὡς γῆν ἄνυδρον, καὶ ἀποχτενῶ 
αὐτὴν ἐν δίψει. 

4. Καὶ τὰ τέχνα αὐτῆς οὐ μὴ ἐλεήσω, ὅτι τέκνα πορ- 
γείας ἐστίν. 

ε. Ὅτι ἐξεπόρνευσεν ἣ μήτηρ αὐτῶν, χατήσχυνεν ἧ 
τεχοῦσα αὐτά. “Ὅτι εἶπε- Πορεύσομαι ὀπίσω τῶν ἐρα- 
στῶν ψου,; τῶν διδόντων μοι τοὺς ἄρτους μου, χαὶ τὸ 
ὕδωρ μου, χαὶ τὰ ἱμάτιά μου, καὶ τὰ ὀθόνιά μου, τὸ 
ἔλαιόν μου, χαὶ πάντα ὅσα μοι χαθήχει. 

α. Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ φράσσω τὴν ὁδὸν αὐτῆς ἐν σχό- 
λοψι, χαὶ ἀνοιχοδομήσω τὰς ὁδοὺς, χαὶ τὴν τρίδον αὐτῆς 
οὐ μὴ εὕρη, 

η. καὶ χαταδιώξεται τοὺς ἐραστὰς αὐτῆς, καὶ οὐ μὴ 
χαταλάθῃ αὐτούς: χαὶ ζητήσει αὐτοὺς, καὶ οὐ μὴ εὕρη 
αὐτούς. Καὶ ἐρεῖ" Πορεύσομαι, καὶ ἐπιστρέψω πρὸς 
τὸν ἄνδρα μου τὸν πρότερον, ὅτι χαλῶς μοι ἦν τότε ἢ νῦν. 

8. Καὶ αὕτη οὐχ ἔγνω ὅτι ἐγὼ ἔδωχα αὐτῷ τὸν σῖτον, 
χαὶ τὸν οἶνον, χαὶ τὸ ἔλαιον, χαὶ ἀργύριον ἐπλήθυνα 
αὐτῇ" αὕτη δὲ ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾷ ἐποίησε τῇ Βααλ. 

9. Διὰ τοῦτο ἐπιστρέψω, καὶ κομιοῦμαι τὸν σῖτόν 
μου χαθ᾽ ὥραν αὐτοῦ, χαὶ τὸν οἶνόν μου ἐν χαιρῷ αὖ- 
τοῦ χαὶ ἀφελοῦμαι τὰ ἱμάτιά μου χαὶ τὰ ὀθόνιά μου, 
τοῦ μὴ καλύπτειν τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς. 

το. Καὶ νῦν ἀποχαλύψω τὴν ἀκαθαρσίαν αὐτῆς ἐνώ- 
πιον τῶν ἐραστῶν αὐτῆς, καὶ οὐδεὶς οὐ μὴ ἐξέληται αὖ- 
τὴν ἐχ χειρός μου. 

1:1. Καὶ ἀποστρέψω πάσας τὰς εὐφροσύνας αὐτῆς, 
ἑορτὰς αὐτῆς, καὶ τὰς νουμηνίας αὐτῆς, χαὶ τὰ σάδύατα 
αὐτῆς, χαὶ πάσας τὰς παγηγύρεις αὐτῆς. 

ι. Καὶ ἀφανιῶ ἄμπελον αὐτῆς καὶ τὰς συχὰς αὐτῆς, 
ὅσα εἶπε: Μισθώματά μου ταῦτά ἐστιν ἃ ἔδωχάν μοι 
οἵ ἐρασταί μου. Καὶ θήσομαι αὐτὰ εἰς μαρτύριον, χαὶ 
χαταφάγεται αὐτὰ τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ τὰ πετεινὰ 
τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς. 

13. Καὶ ἐχδικήσω ἐπ᾽ αὐτὴν τὰς ἡμέρας τῶν Βααλεὶμ, 
ἐν αἷς ἐπέθυεν αὐτοῖς, καὶ περιετίθετο τὰ ἐνώτια αὐτῆς 
χαὶ τὰ καθόρμια αὐτῆς, χαὶ ἐπορεύετο ὀπίσω τῶν ἐρα-- 
στῶν αὐτῆς" ἐμοῦ δὲ ἐπελάθετο, λέγει Κύριος. 

14. Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ πλανῶ αὐτὴν, καὶ τάξω αὖ- 
τὴν ὡς ἔρημον, καὶ λαλήσω ἐπὶ τὴν χαρδίαν αὐτῆς, 

16. χαὶ δώσω αὐτῇ τὰ χτήματα αὐτῆς ἐχεῖθεν, καὶ 
τὴν χοιλάδα ᾿Αχὼρ διανοῖξαι σύνεσιν αὐτῆς. Καὶ ταπει- 
νωθήσεται ἐκεῖ κατὰ τὰς ἡμέρας νηπιότητος αὐτῆς, χαὶ 
χατὰ τὰς ἡμέρας ἀναβάσεως αὐτῆς ἐχ γῆς Αἰγύπτου. 

16. Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη, λέγει Κύριος" 
χαλέσει με, ὃ ἀνήρ μου, χαὶ οὐ χαλέσει με ἔτι Βαα- 
λείμ. 

17. Καὶ ἐξαρῶ τὰ ὀνόματα τῶν Βααλεὶμ ἐχ στόμα- 
τὸς αὐτῆς, καὶ οὐ μὴ μνησθῶδσιν οὐχ ἔτι τὰ ὀνόματα 
αὐτῶν. ᾿ 

Κεφ. Β΄. 

ΟΑΡΌΤ 1]. 

1. ὉὨϊοὶϊα ἔγαίγὶ γϑϑίγο, βρορυΐϊυβ πηθὰβ, οἱ βογογὶ Ὑδϑίγα, 
γα ϑογ] οογἀΐδη) οοηβοουῦίδ. 

2. Ζυάϊοδηλπὶ οὐ Ππηδῖγο νοϑίγᾶ, ᾿υἀἹοδηίηΐ, χυΐδ [Ἰθὸ 

ΠΟῺ ἸΧΟΙΓ Π168, οἷ 650 οὴ Υἱγ 65. Εἰ δυίογδι (ογηϊοδίϊο- 

Π6Π) 6)8 ἃ [Δ.16 πη68, οἱ δι] 6γῖ πὶ ο᾽08 ἀα τηράϊο υδοτυμ 
1115, ᾿ 

8. υἱ ὀΧΒρΟΙ ΘΠ) 6δῃ πΠυἀΔΠ), οἱ Γο5[}{ἅγ 68ηι [υχίΔ ἀΐδα 
ῃδ ἑν 4.15 βυδο : οἱ ροῆδηι 6ᾶπὶ ἀσϑογίιπ), οἱ ϑἰδίυδη) 6Δη) 
βίσυϊ ἰοΓγδπὶ δίηθ 8408, οἱ οὐοίάδηῃ 1118Π| ἰηῃ δἰ. 

4, Ἑϊ Π]οτπιπὶ 6}1.18 ὨΟῺ τ δογθθογ, φυοηΐδη ἢ] (οττιϊοδ- 
ιἰοπἰβ Βυηί. 

5. Ουἱἷὰ (ογηϊοδίδ 6δὲ πηδίοθγ θοῦ. η, σΟη[1188 651 41:85 ρορδ- 
τὶ! ὁο8. υἱχὶ! δηΐπ : Υδάδιη ροϑῖ διπηδίογοϑ π1605, (αυὶ ἀδηὶ 

ΚΑΪῃϊ ΡΠ} 685 Π1605. δἰ Δ4ιιδη) τηθ68π), οἱ γϑϑίϊπηοηΐδ ᾿η08, εἱ 
Ἰηϊοαιπΐηα πηρᾶ, Οἰδιπλ 601, δὲ Οπηηΐᾶ 4188 Π}}}}δ}0 ὨΘΟΘ5- 

δδΓΪ8ἃ 80η 1. 

8. Ῥγορίογοδ οοὺβ ΘρῸ 860 18 Π) Υἱδη δἦι8 ἴῃ βυάϊυυ5, εἰ 

ΓΟ ἀΙθοΔ ΠΟ Υἱᾶϑ, οἱ βϑιηίδηι δυᾶπ) Ποη ἰηγθηϊοί, 

7. οἱ ρογβοαυθίυγ δπιδίογοβ δ008, δ Ὡ0η Δρργεδεπαεὶ ἰ}- 

Ιοϑ : οἱ φυφγαί 608, οἱ ὕοῃ ἰηνϑηίοὶ 605. Εἰ ἀϊοοί : Ὑδύλπ), 
οἵ τουργίαγ δὰ υἱγυπὶ πηθατα Ὠγίογθηι, 4υΐδ τηο α8 μλἰδὶ 

ογδΐὶ ἴυης 4Ζυ8Π} ΠΟ. ' 

8. Εἰ ἰρβ88 ποϑεἰΥἱῖ φυΐᾶ ασοὸ ἀοράϊ οἱ [γιϑηΐυπι, οἱ ΥἱπυΠ), 
οἱ οἰουμ, δἰ ἀγζϑηΐϊυπι Ἰη0} 0] ἰοαν οἱ : 0 δυΐθη) ἀγξθΏ- 

(6ἃ αἱ δυγροᾶ ἴδοϊὶ ἱρϑὶ Βδδὶ. 
9. Ρτγορίογοα γουθγίδγ, οἱ (0}]8π| {γἰ ἰουιπὶ πγδυπὶ ἴῃ (ΕΠ0- 

ῬΟΓΘ 80, οἱ Υἱμυπὶ πηθὰπὶ ἰῃ ἰορΟΓα 800 : οἱ διυήεγαπι 

γαϑίϊπηθηίδ πηθᾶ οἱ ᾿ἰπἰοδηγῖηᾶ πηδᾶ, 6 ορογίδηΐ ἱβημ πη δι 

6}118. 
10. Εἰ πυῆς τουθίδθο ἱπηπιυηα {ἰὰπὶ δὐυ 8 ἰπ ΟΟΏΒΡΟΟΝ 

διηδίογυχῃ {ΠΠ1ι8.. οἱ ἢ0}} 8 Θγιιοὶ οδπν ἀ6 τηδηυ Πιθᾶ. 

{{. Εἰ ἀγογίδηι οπηηθ8 [Εἰ |85 6}.8., 8016 πηη [468 {ΠΠ|05, 
εἴ προιῃθηΐδ9 1 .8., οἱ Βα Ὀ αῖα {ΠΠ18, οἱ Ομ 68 [οϑ{{ν} {65 

ΠῚ 08. 
2. Εἰ ἀϊδραγάδιηη νἱποδι 6}05 οἵ ἤσυ5 {||} 5, συ αἀϊχί : 

Μογοθάθβ πιθα: ἰδία βιηί ΄συ8 ἀοἀδγυπί τ Πΐ δπιδίογοδ πρεί. 

Εἰ ροηδπι δᾶ ἰπ ἰεϑεἰπηοηίαιη,, οἱ οομηοάθηϊ οἃ ᾿6δ(188 88 εἰ 
γοἾΔ1}}}4 οΟ]} οἱ Γορ!} }ἃ ἰογγῷ. 

13. ΕΠ Οἱοίβοδι ΒΌΡΟΓ 6δπὶ ἀΐθβ Β8δ]πὶ, ἰπ υΐθυ8 ἰαΊΠΙΟ᾽ 

ἰαδᾶΐ αἷβ, οἱ οἰγειηγάδραὶ β' υἱ ἰπϑυγοβ δυδ8 οἱ ᾿ῃοη "8 διά, 

οἱ θαι ροϑὶ ἀπιδίογοϑ 81108 : τηϑὶ δυίΐίθπι ΟὈ] α δι, ἀϊεὶξ 0’ 

ΤΪΏ115 : | 

4. 1Ιάδ6ο0 6006 οὐο δϑάποδπιὶ θᾶπι, οἱ ροῃδπὶ {|8π| 4085ι 

ἀοϑογίυηι, οἱ ἰοψυᾶγ δὰ οογ 6}ι8, 

(5. δἱ ἄδθο αἱ ροϑβαϑδίοῃβϑ 8185 ἱμπάβ, οἱ υα]]οπὶ Αὐμοῦ 

δὰ δρογίοπάδηι ἰη 6] σοπιίαπι ο᾽α5. Εἰ Ἰυ πὶ ὉΠ ΠυΓ ἼΠ 

[τί ἀἴ68 ἱπίμηιϊδ5 565, οἱ ἡυχία ἀΐεϑ ἀβοβηβίοῃίβ ε)8 ἐὲ 

ἰογγὰ Ἐφνυρίϊ. 

16. Εἰ οτἱξ ἴῃ ἀΐα ΠΠ|ὰ, δἱὲ Θοπιίμυβ : νοςδϑὶϊ πιθ, 

ἴθι18, οἱ πο0ὴ γοοδὈϊί πη6 υἱἴγα ΒΔ] 1η1. 

7. Ελ δυΐογαπι ποηγίπᾶ Β88]1π| ἀ6 γα 6)8, οἴ Π0ῃ ΓΟΟΟΓ' 

ἀλθυηίιγ ὉΠΓΔ ΠΟΙ Ω0 ΘΟΓΙΏ,. 



ΟΘΕΕ. ἀκν. 1Υ. 

:8. Καὶ διαθήσομαι αὐτοῖς διαθήκην ἐν τῇ ἡμέρᾳ 

ἐκείνη μετὰ τῶν θηρίων τοῦ ἀγροῦ," χαὶ μετὰ τῶν πε- 

τεϊνῶν τοῦ οὐρανοῦ, καὶ τῶν ἑρπετῶν τῆς γῆς" χαὶ τό- 

ξον, καὶ ῥομφαίαν, χαὶ πόλεμον συντρίψω ἀπὸ τῆς γῆς. 

χαὶ κατοιχιῶ σε ἐπ᾽ ἐλπίδι. ' 

ιο. Καὶ μνηστεύσομαί σε ἐμαυτῷ εἰς τὸν αἰῶνα " καὶ 

μνηστεύσομαί σε ἐμαυτῷ ἐν δικαιοσύνῃ χαὶ ἐν χρίμασι 
χαὶ ἐν ἐλέει χαὶ ἐν οἰκτιρμοῖς, 

40. καὶ μνηστεύσομαί σε ἐμαυτῷ ἐν πίστει, χαὶ ἐπι- 
γνώσῃ τὸν Κύριον. 

“1. Καὶ ἔσται ἐν ἐχείνη τῇ ἡμέρᾳ, λέγει Κύριος, 

ἐπαχούσομαι τῷ οὐρανῷ, καὶ αὐτὸς ἐπαχούσεται τῇ γῇ; 

3. καὶ ἡ γῆ ἐπαχούσεται τὸν οἴτον καὶ τὸν οἶνον χαὶ 

τὸ ἔλαιον, χαὶ αὐτὰ ἐπαχούσεται τῷ Ἰεζραέλ. 

8. Καὶ σπερῶ αὐτὴν ἐμαυτῷ ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἀγα- 
᾿ πήσω τὴν οὐχ ἠγαπημένην, 

24. καὶ ἐρῶ τῷ οὐ λαῷ μου, λαός μου εἶ σύ. Καὶ 
αὐτὸς ἐρεῖ, Κύριος ὁ Θεός μου εἰ σύ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. 

-. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς μέ" Ἔτι πορεύθητι, καὶ 
ἀγάπησον γυνάϊῖχα ἀγαπῶσαν πονηρὰ, χαὶ μοιχαλὶν, 
χαθὼς ἀγαπᾷ ὃ Θεὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ, χαὶ αὐτοὶ ἐπι- 
δλέπουσιν ἐπὶ θεοὺς" ἀλλοτρίους, καὶ φιλοῦσι πέμματα 
μετὰ σταφίδος. ΄ 

4. Καὶ ἐμισθωσάμην ἐμαυτῷ πεντεκαίδεκα ἀργυρίου, 
χαὶ γομὸρ ωρο καὶ νέδελ οἴνου. 

3. Καὶ εἶπα πρὸς αὐτήν: Ἡμέρας πολλὰς καθήσῃ 
ἐπ᾽ ἐμοὶ, καὶ οὐ μὴ πορνεύσης, οὐδὲ μὴ γένῃ ἀνδρὶ 
χἀὶ ἐγὼ ἐπὶ σοί. 

4. Διότι ἡμέρας πολλὰς χαθήσονται οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ 
οὖχ ὄντος βασιλέως, οὐδὲ ὄντος ἄρχοντος, οὐδὲ οὔσης 
θυσίας, οὐδὲ ὄντος θυσιαστηρίου, οὐδὲ ἱερατείας, οὐδὲ 
δήλων. ; 

56. Καὶ μετὰ ταῦτα ἐπιστρέψουσιν οἵ υἱοὶ Ἰσραὴλ, 
καὶ ἐπιζητήσουσι Κύριον τὸν Θεὸν αὐτῶν, καὶ Δαυὶδ 
τὸν βασιλέα αὐτῶν, καὶ ἐκστήσονται ἐπὶ τῷ Κυρίῳ, χαὶ 
ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν. 

ΚΕΦΑΔΛΑΙ͂ΟΝ Δ. 

1. Ἀχούσατε λόγον Κυρίου, υἱοὶ Ἰσραὴλ, ὅτι χρίσις 
τῷ Κυρίῳ πρὸς τοὺς κατοιχοῦντας τὴν γῆν, διότι οὐχ 
ἔστιν ἁ ἤθεια οὐδὲ ἔλεος οὐδὲ ἐπίγνωσις Θεοῦ ἐπὶ τῆς 
ας. 

2. Ἀρὰ, καὶ ψεῦδος, χαὶ φόνος, χαὶ χλοπὴ, καὶ 
μοιχεία χέχυται ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ αὕματα ἐφ᾽ αἵμασι 
μίσγουσι. 

8. Διὰ τοῦτο πενθήσει ἢ γῇ, χαὶ σμιχρυνθήσεται 
σὺν πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν αὐτὴν, σὺν τοῖς θηρίοις τοῦ 
ἀγροῦ, καὶ σὺν τοῖς ἑρπετοῖς τῆς γῆς, καὶ σὺν τοῖς 
πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ οἵ ἰχθύες τῆς θαλάσσης 
ἐκλείψουσιν, 

4. ὅπως μηδεὶς μήτε δικάζηται, μήτε ἐλέγχῃ μη- 
δείς" ὃ δὲ λαός μου ὡς ἀντιλεγόμενος ἱερεύς. 

5. Καὶ ἀσθενήσει ἡμέρας, καὶ ἀσθενήσει ὃ προφή- 
τῆς μετὰ σοῦ. Νυχτὶ ὡμοίωσα τὴν μητέρα σου. 

6. Ὥμοιώθη ὃ λαός μου, ὡς οὐχ ἔχων γνῶσιν. Ὅτι 
σὺ ἐπίγνωσιν ἀπώσω, κἀγὼ ἀπώσομαί σε, τοῦ μὴ 
ἱερατεύειν μοι" καὶ ἐπελάθου νόμον Θεοῦ σου, χἀγὼ 
ἐπιλήσομαι τέχνων σου. 
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8. Ἐῤ ἀϊδροηδηι οἷ8 ἰδϑίδιηθηίυπι ἰῃ ἀΐδ 11ὰ οὐτῃ ΘΒ. 

τὶ, οἱ ουπὶ γοἰδί θυ ΟΟἸ;, εἴ τορ  Π θ8 ἰοττῶ : οἱ ἀγοῦπι, 

οἱ ρἰδάϊαπι, δὲ Ὀεϊαπὶ οοπίογαηι 46 ἰοτγα, οἱ ὨδὈ δῦ ἴθ 

(Δοϊδ) ἰῃ ΒΡΘ. 

19. Εἰ Θρομβᾶβο (6 τα ϊῃΐ ἰπ δορί ἰογπυμα : δἱ ΒρῦηβΆ80 
(6 τὶ ἴῃ ἠυϑιἰἰα οἱ ἰη Ἰυάϊοίο οἱ ἴῃ πιϊϑογοογάΐα οἱ ἴῃ πὶ} 

Βογδίἰοηίθυβ, 
20. οἵ ΒρΟΏΒ80Ο (6 πλἰμεἰ ἰῃ Πἀ46, εἴ ΘΟρηοβοθ8 οι πυΠη. 

41. Εἰ οτξ ἴῃ ἀϊα {Π4,, ἀἰοὶε Ποπιίηυδ, ὀχδυάΐαπι ΘΙ υπ, 
οἱ οὐἹυπ ὀχδυαίοί ἰθγγαιῃ, 

42. οἱ ἰαγγᾷ οχδυάϊοὲ [γυπιοηίαπι οἱ Υυἱπυπ οἱ οἰδυμ, οἱ 

δος ὀχαυΐίοθηϊξ 76 Ζ2Γδοὶ. 
43. Εἰ βοιγέπαθο δᾶπι 1ηἰπΐ βυροΓ ἰοττδῆι, οἱ αἰ σαπὶ ΠΟἢ 

ἀἰϊοοίδηι, 
αά, οἱ ἀϊοᾶτῃ ἤθη ρΟρυΐο πῖθ0, ρορυΐυβ τηθα8 68 ἴὰ. Εἰ 

1088 ἀἱοεῖ, Βοηιίηθϑ Ὠδι18 Ππλοιῖβ8 68 ἴα. 

ΟΑΡΟΌΤ ΠΙ. 

4. Εἰ αἰχὶ! Ποιηίηυβ δὰ πιὸ : Αἄδυς γδᾶθ, οἱ ἀἰ ἶσα υ- 
Ἰίογοπι αἰ σοηίδιη τηδ]ὰ, οἵ δαυ]ογδηι, βίου! αἰ σι. Π Θὰ 

Π]1ο8 Ιϑγὰδὶ, οἱ ἱρβὶ γαϑρίοἰυηϊ δὰ ἀθ608 8]]16η08, οἱ δηηδηΐ 
σοοίΐοηθϑ συμ Υἱπδοὶ 8. 

4. Εἰ οοπάπιχὶ τ αυϊπἀδοίμ ἀγροη οἰ8, οἱ σοηιογ Ὠογαδὶ, 

οί Π6Ρ6Ι Υἱηΐ. 
3. Εἰ ἀϊχὶ δὰ οπι : Ὠΐ68 τυ 08 8660} 18 Βυρογ πι6, οἷ 

ΠΟ (ὈΓηἰοΔοΓῖ8, 60 6Γἰ8 Υἷγο, οἱ 660 ΒΌΡΟΓ ἴ6. 

4. Ουἷα ἀΐοθυ8 πλ}}}}15 βοἀθθαπὶ Π]1| 18Γ86] βδπα γοβθ, 

δἶπο ὑγίῃεϊρα, βϑίπα βδογιοῖϊο, 8βἰη6 8|{Γ]) δίπθ βδοθγάοίίο, 

δἰη6 ᾿Ιηδηϊοβίδι]οηΐθι8. 

5, Εἰ ροϑὲ ἤδο γουθγίοηίυν Η]11 Ιβγαθὶ, οἱ χυξγεηί Ὁο- 
τΐηυπὶ Ὠοιιπὶ δι, οἱ θαυ γοβοπὶ βυυ, οΐ βίαροθυηί 
δὰ Ὀομιίηυμ, οἱ ϑυρ6. ὈΟὨΪ8 6}05 ἰῃ ΠΟΥ ἰ85Ππ|8 ἀϊ! 6 Ὀυ8. 

ΟΑΡΌΤ ἹΥΝ. 

1. Αὐυάϊΐα γογθυμλ Ποπκὶπὶ, ΗΠ} ΙΒγΓ86], χυΐα [ποίη 

Ῥοπιήο δὰ μι δίογοβ ἰογγῶθ, Ζυΐα ἤθη 6ϑὲ υδγἰδ5 ποθ 
τηϊδουσογὰϊα ΠΟ 06 δοἰοηϊ8 ᾿δὶ δυροῦ ἰθγγδῃ). 

4. Μαϊοάϊεξίο, οἱ πηοηάδοίϊιη, οἱ δοηιίεἰἀΐαπι, οἱ [ὉΓ- 

ἴυπι, οἵ δἀυϊοτγίυπι οἴαδι1πὶ 651 5ῈΡ6Γ ἰογγϑη, οἵ ΒΔ ΏΡ. 68 

ἰῃ βδησυϊηΐυ8 Πιἰδοθηΐ. 
8. Ἰάρο Ἰυφοῦίί ἴοῖτα, οἵ πιϊπυσίυγ οὐπὰ οἸηπίθυβ αυΐ 

Πα ιδηΐϊ οᾶπ|, οὐπ| Ὀ6581}18 ἀστί, οἱ σι ΒΟΓΡΟΏ ΡῈ ἰΟΥΤΕ:, 

οἴ οὑπὶ γ δ! } νὰ8 ΟΟΙΪ, οἱ ρ 8668 τηλγὶ8 ἀοἤοϊοηίΐ, 

ή, αἱ υ]1ὰ8 δό΄αο ἰυἀϊοοίογ, ΠΟ΄υΟ ἀγρυδίυγ υΐβαυδπι : 
ΡΟΡΟΪῈ5 δυο ἢ ΠΊΘι15 4851 5δοογὰοϑ οὐἱ οοηίτδἀϊοί {πΓ. 

5. Εἰ ἱπῆγιμδοϊΓ μδγ ἀΐθπι, οἱ ἱπβγπδοϊυὙ ρτορμοίδ 

ἰθουηι. Νοοῖϊ 8858: πη αν] πηδίγοῃ τυ8Π|. 
ὁ. Αϑ5ἰ πη 1118 6881 φῬορϊυβ πιδι}8, αυᾶϑὶ ΟΠ ΠΔΌΟΘΠΒ 

δοϊθηἰίδιηη. Ουἱὰ ἴι βοἰοη ἰ8πὶ γορυ 8.1, οἱ 50 χοροὶ πῃ ἰ6, 
Π6 58Δοργθοίϊο {πηραγὶβ τ} }} : οἱ ΟΠ ἃ 68 Ἰομ)8 Ὠεὶ (υ!, οἱ 

Θ0 ΟὈ] ν βοᾶΓ ἢ] ογυαι ἰπογιη. 
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η. Κατὰ τὸ πλῆθος αὐτῶν, οὕτως ἥμαρτόν μοι" τὴν 
δόξαν αὐτῶν εἰς ἀτιωαίαν θήσομαι. 

8. Ἁμαρτίας λαοῦ μου φάγονται, χαὶ ἐν ταῖς ἀδι- 
χίαις αὐτῶν λήψονται τὰς ψυχὰς αὐτῶν. 

9. Καὶ ἔσται χαθὼς ὃ λαὸς, οὕτω χαὶ ὃ ἱερεύς. Καὶ 
ἐχδικήσω ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς δὸοὺς αὐτοῦ, καὶ τὰ διαδούλια 
αὐτοῦ ἀνταποδώσω αὐτῷ. 

1ο. Καὶ φάγονται, καὶ οὐ μὴ ἐμπλησθῶσιν : ἐπόρ- 
γευσαν, καὶ οὐ μὴ χατευθύνωσι" διότι τὸν Κύριον ἐγ- 
χατέλιπον τοῦ φυλάξαι. 

11. Πορνείαν χαὶ οἶνον καὶ μέθυσμα ἐδέξατο χαρδία 
λαοῦ μου. 

1. Ἐν συμδόλοις ἐπηρώτων, χαὶ ἐν ῥάθδοις αὑτοῦ 
ἀπήγγελλον αὐτῷ - πνεύματι ποῤνείας ἐπλανήθησαν, 
καὶ ἐξεπόρνευσαν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ αὐτῶν. 

13. ᾿Επὶ τὰς χορυφὰς τῶν ὀρέων ἐθυσίαζον, καὶ ἐπὶ 
τοὺς βουνοὺς ἔθυον, ὑποχάτω δρυὸς, χαὶ λεύχης, χαὶ 
δένδρου συσχιάζοντος, ὅτι 'χαλὸν σχέπη. Διὰ τοῦτο ἐχ- 
πορνεύσουσιν αἱ θυγατέρες ὑμῶν, καὶ αἱ νύμφαι ὑμῶν 
μοιχεύσουσι. 

... Καὶ οὐ μὴ ἐπισχέψωμαι ἐπὶ τὰς θυγατέρας δυῶν 
ὅταν πορνεύσωσι, χαὶ ἐπὶ τὰς νύμφας ὑμῶν ἰὴ μοι- 
χεύσωσι. Ὅτι αὐτοὶ μετὰ τῶν πορνῶν συνεφύροντο, χαὶ 
μετὰ τῶν τετελεσμένων ἔθυον, καὶ ὃ λαὸς ὃ συνιὼν συν- 
ἐπλέχετο μετὰ πόρνης. 

16. Σὺ δὲ, Ἰσραὴλ, μὴ ἀγνόει, χαὶ Ἰούδα" μὴ εἷς- 
πορεύεσθε εἰς Γάλγαλα, καὶ μὴ ἀναθαίνετε εἰς τὸν οἶχον 
Ὧν, καὶ μὴ ὀμνύετε ζῶντα Κύριον" 

16. διότι ὡς δάμαλις παροιστρῶσα παροίστρησεν 
Ἰσραήλ᾽ νῦν νεμήσει αὐτοὺς Κύριος ὡς ἀμνὸν ἐν εὐὖ- 

’ 

βυχώρφ. Υ͂ Δ... ) 3 “Ὁ “ 17. Μέτογος εἰδώλων ᾿Εφραὶμ ἔθηκεν ἑαυτῷ σχάν-- 
δαλα, 

18. ἡρέτισε Χαναναίους. Πορνεύοντες ἐξεπόρνευσαν, 
ἠγάπησαν ἀτιμίαν ἐκ φρυάγματος αὐτῆς. 

19. Συστροφὴ πνεύματος σὺ εἶ ἐν ταῖς πτέρυξιν αὖ- 
τῆς, καὶ χαταισχυνθήσονται ἐχ τῶν θυσιαστηρίων αὐ- 
τῶν. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Ε΄. 

ι. Ἀχούσατε ταῦτα, οἷ ἱερεῖς, χαὶ προςέχετε, οἶχος 
Ἰσραὴλ, καὶ ὁ οἶχος τοῦ βασιλέως, ἐνωτίζεσθε " διότι 
πρὸς ὑμᾶς ἐστι τὸ χρῖμα, ὅτι παγὶς ἐγενήθητε τῇ σχο- 
πιᾶ, καὶ ὡς δίχτυον ἐχτεταιένον ἐπὶ τὸ ᾿Ιταδύριον, 

4. ὃ οἱ ἀγρεύοντες τὴν θήραν κατέπηξαν. ᾿Εγὼ δὲ 
παιδευτὴς ὑμῶν, 

8. ἐγὼ ἔγνων τὸν ᾿Εφραὶμ,, καὶ Ἰσραὴλ οὐχ ἀπέστη, 
ἀπ᾽ ἐμοῦ. Διότι νῦν ἐξεπόρνευσεν ᾿Εφραὶμ, ἐμιάνθη 
Ἰσραήλ. 

4. Οὐχ ἔδωχαν τὰ διαθούλια αὐτῶν τοῦ ἐπιστρέψαι 
πρὸς τὸν Θεὸν αὐτῶν, ὅτι πνεῦμα πορνείας ἐν αὐτοῖς 
ἐστι" τὸν δὲ Κύριον οὐχ ἐπέγνωσαν. 

5. Καὶ ταπεινωθήσεται ἢ ὕῤρις τοῦ Ἰσραὴλ εἰς 
πρόςυνπον αὐτοῦ. Καὶ Ἰσραὴλ καὶ ᾿Εφραὶμ ἀσθενήσουσιν 
ἐν ταῖς ἀδιχίαις αὐτῶν. Καὶ ἀσθενήσει καὶ ᾿Ιούδας μετ᾽ 
αὐτῶν. 

8. Μετὰ προδάτων χαὶ μόσχων πορεύσονται τοῦ ἐχ- 
ζητῆσαι τὸν Κύριον, καὶ ἀβ εὕρωσιν αὐτόν. Ὅτι 
ἐχχέχλιχεν ἀπ᾿ αὐτῶν, 

ΩΣΗΕ. Κεφ. Ε΄. 

7. δοουηάυῃῃ πλυ  ἰ υἀ Πϑὴϊ ΘΟΓΟΠῚ, δἷς βοσοδνογυηὶ ην- 
Ἰυὶ : ρογίαιπη ουγαπι ἰπ ἱσποη} ἰδ ΡΟ ΔΠΊ. 

8. Ῥοοοδῖδ ΡΟρῺ} πιεῖ οοιπθοηΐ, οἱ ἰῃ μι χυ δι δυ5 
οοΥΌπι δοεοὶρίοηΐ δΔηηγ88 ΘΟΓΆΠῚ. 

9. Εἰ ογῖϊὶ δίειιϊ ρορυΐι5, 56 οἱ βδδοογάοβ. Εἰ υἱοίβοδγ βυ- 
ῬΘΓ 61π| Υἱδ8 6}0.8, οἱ οορ δι 0065 {115 τοδάδῃηι οἱ. 

10. Εἰ οοπιοάρηϊ, οἱ ποῃ ᾿ρΙοθυηίυγ : (Ογηϊοδι! διηὶ, 
οἱ πο ἀϊγίροηίυγ : αυ͵ἷἱὰ ΙΝοπιπαμλ γα ψπσγυηΐ δὰ ουδίο- 
ἀϊοηάιη. 

11. Ἑογηϊεδίϊοηοηι οἱ Υἱηυηι οἱ θηγίεἰδίθπι βυβοορὶὶ οὖ 
ΡΟΡΟΪ πιοὶ. 

12. 1η δὐσυγὶϊβ Ἰηἰογγοραθδηΐ, οἱ ἰῃ Υἱγρῖβ δ) 08. ἀηπΌη- 
εἰδῦδηΐ οἱ : βρί γι (ογηϊοδίἑοηἱβ δοποι! δυηΐ, οἱ [ογηϊοδίὶ 
δυηί ἃ 60 5110. 

13. ΒΌΡΟΓ γὙογι 08 ΠηΟη πὶ δδογ πολ δηΐ, οἱ 8006} (0]- 
65 ἱπηπλο Δ θδηΐ,, Βυ  ῖον χαθγουπὶ, δὲ ρορυ]απι, οἱ ὨδιηοΓο- 
880) ΔΓΡΟΓΟΙΏ, αυΐὰ ΒοΟΠι πὶ οΓαΐ πη γδου] απ). Ῥγορίογρα 
ογηϊοδθυπίυν {]185 ναϑίγθθ, οἱ Βροηβὲθ νυϑϑίγο πῃηροϊμαθυμηίυτ. 

14, Εἰ ποη Υἱϑβι δ θο βιιρον ἢ1188 Ὑθϑίγα8 σὰ ην [ογίηϊ [ογ- 
πἰοαῖδν, οἱ ΘΌΡΟΓ ΒρΟΏΒ4Β Ὑοϑίγδ8 ΟΠΔ δά υ]  ογαυϑγίηί. Ου0- 

Πἰ8Π) ἱρδὶ Οι1ΠΔ ΤΠ ΓΘ ΓΟ 8 Ππιβδοοδηΐαγ, οἱ ουπὴ ἰηἰ{ἰ4{15 

ἱπηπιοϊδθδηΐ, οἵ ροΟρυ]}}}8 ἤθη ἱπίο Προ π8 δα ῃώγεθαὶ πιθ- 
τοίγιοϊ. ; 

15. Τυ δυίοπ), 5γΓ86], 6 ἰσιογοθ, οἱ ΨΦυάδ : πο 16 ἰη- 
στοαϊΐ ἴῃ Οαἰραϊα, οἱ ἢ6 δϑοοηάδίϊβ ἰῃ ἀοίηθπ) ΟὨ, οἱ 56 

Ἰυγοῖβ Υυἱνϑηΐθιη Ποπιίημπι : 

16. υοηίΐδηῃ 5ἰευ νοῦ 858110 ρϑγοιιβδὰ ἰηβδη τὶ [5Γ86] : 

Ως ρᾶϑοδί 605 Ποπηίηι!β δίουί ἀρσηνπὶ ἰῃ δρδίίοϑ0. 

17. Ῥαγιίοδρϑ ἰἀοϊοττπιπι ΕρὨγαὶηι ροδυϊξ δἰ δὶ ϑοδηάδ]α, 

18. ργονοσζᾶν!ϊ ΟΠμδηδηθροβ. Ἐογηϊοδηίοβ (ογηϊοδίὶ βυηΐ, 
ἀἰϊοχογυηὶ ἱσηοπηίηἰδη) οχ ἰγοηλῖυ οἷα. 

19. Τυῦθο βρίγί[8 (ἢ) 68 ἰῃ 818 ουβ, οἱ οοηζιηάδοίυΓ 
ἐσ δ᾽ (δι δι. 5δυΐβ. 

ΟΑΡΌΤ Υ. 

1. Αὐάϊϊα Ὦδος, β8δοογάοίδβ ; οἱ δἰἰοῃάϊ 6, ἀοπιι [3Γο], 
οἱ ἀοπιιδ γοσὶβ, δυγίθυ8 ρογοίρίία : δὰ γοὸ58 δηΐπὶ δϑὶ }"}}- 
οἰππι. αυΐὰ ΙΔ 61 ἴδοῖὶ 6518 βρθοιυ]δίίοη!, οἱ βίουϊΐ γοί ἐχ' 

ΡΔΏΒ.1ΠῚ 5006 Γ ΔΌΣ τ Πι, 
ἃ. αυοὰ αυὶ οἀρίιπι νοηδίϊοηοπι οοπῆχοπιηί. ἘΠῸ θα πὶ 

τηδρίοίοτ γϑϑίουγ, 

3. ΘΡῸ ΠΟρΠΟΥΪ ἘΡΠγΓαὶπι, οἱ ἴδ] ποῦ τϑοθϑϑὶΐ ἃ ΠΊ6. 
Ουΐὰ πυης (Ὀγηϊεδίυ5 68 Ἐρἢγαίπι, οοττηδοῦ δίιι8 6δί [δγδεῖ. 

4. Νοῃ ἀδάογιηί οορί ̓ διϊοηθ8 βῦδ8 υἱ τουογίογοηιυγ δὰ 

Ῥοῦστῃ δ1π|, υΐα βρὶ εἰ 05 (ογΓηἰ δ οη 15 δὲ ἴῃ εἷβ : Ὀοπι- 
ὨΠΠ) δι ίοῃ Ποη σον υηΐ. 

5. Εἰ πυμ]] αθϊ ταν ἰηλαγίδ 1[5γ86] ἰη (Δοίοπι αὐα8. Εἰ Ι5γ8εὶ 
οἱ Ἐρ! γαίῃ) ἱπῆγπιδαηΐαγ ἰῃ ἰηἰχυλίδι θυ. 8ι6. Εἰ ἰηβιτηδ’ 
δον οἰ 785 οὐπὰ οἶ8. 

6. Ουπὶ στΐθιυ5 οἱ υἱΐα} 15 ἰθυπί δὰ χυδογοηάμπι Ομ ΠΌΠ), 
οἱ ποη ἰηνοηϊοηΐ ουηι. ὨΘΟΙΠαΥ  δηΐη] αὖ 1{|8, 



ΟΘΕΕ. ἀκν. ΥἹ. 

7. ὅτι τὸν Κύριον ἐγχατέλιπον, ὅτι τέχνα ἀλλότρια 
ἐγεννήθησαν αὐτοῖς" νῦν χαταφάγεται αὐτοὺς ἣ ἐρυσίόη, 
χαὶ τοὺς χλήρους αὐτῶν. 

8. Σαλπίσατε σάλπιγγι ἐπὶ τοὺς βουνοὺς, ἠχήσατε 
ἐπὶ τῶν ὑψηλῶν, κηρύξατε ἐν τῷ οἴκῳ Ὧν: ᾿ἘἘξέστη 
Βενιαμὶν, 

9. Ἐφραὶμ εἰς ἀφανισμὸν ἐγένετο ἐν ἡμέραις ἐλέγ- 
χου. Ἔν ταῖς φυλαῖς τοῦ Ἰσραὴλ ἔδειξα πιστά. 

1.θ. Ἐγένοντο οἱ ἄρχοντες ᾿Ιούδα ὡς μετατιθέντες 
ὅρια, ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐχχεῶ ὡς ὕδωρ τὸ ὅρμημά μου. 

11. Κατεδυνάστευσεν ᾿Εφραὶμ τὸν ἀντίδικον αὐτοῦ, 
χατεπάτησε τὸ χρῖμα, ὅτι ἤρξατο πορεύεσθαι ὀπίσω 
ΠῚ ͵ 

τῶν ματαίων. 
12. Καὶ ἐγὼ ὡς ταραχὴ τῷ Ἐφραὶμ, καὶ ὡς κέν- 

τρὸν τῷ οἴχῳ Ἰούδα. 
18. Καὶ ἐΐδεν Ἐφραὶμ τὴν νόσον αὐτοῦ, καὶ Ἰούδας 

τὴν ὀδύνην αὐτοῦ. ζω ἐπορεύθη ᾿Εφραὶμ πρὸς ᾿'Λσσυ- 
ρίους, χαὶ ἀπέστειλε τρίσδιι πρὸς βασιλέα ἸΙαρείμ. 
Καὶ οὗτος οὐχ ἠδυνάσθη ἰάσασθαι ὑμᾶς, καὶ οὐ μὴ δια- 
παύσῃ ἐξ ὑμῶν ὀδύνη. 

14. Διότι ἐγώ εἶμι ὡς πανθὴρ τῷ ̓ Εφραὶμ, καὶ ὡς 
λέων τῷ οἴχῳ Ἰούδα. Καὶ ἐγὼ ἁρπῶμαι, χαὶ πορεύ- 
σομαι, χαὶ λήψομαι, καὶ οὐχ ἔσται ὃ ἐξαιρούμενος. 

16. Πορεύσομαι χαὶ ἐπιστρέψω εἰς τὸν τόπον μου, 
ς οὗ ἀφανισθῶσι χαὶ ζητήσουσι τὸ πρόςωπόν μου. 

, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ς΄. 

ι. Ἔν θλίψει αὐτῶν ὀρθριοῦσι πρὸς μὲ, λέγοντες " 
Πορευθῶμεν, καὶ ἐπιστρέψωμεν πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν 
ἡμῶν, ὅτι αὐτὸς 

5. ἥρπαχε, χαὶ ἰάσεται ἡμᾶς, πατάξει χαὶ μοτώσει 
ἡμᾶς, 

8. ὑγιάσει ἡμᾶς μετὰ δύο ἡμέρας" ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ 
τρίτη ἐξαναστησόμεθα, καὶ ζησόμεθα ἐνώπιον αὐτοῦ, 
χαὶ γνωσόμεθα. Διώξωμεν τοῦ γνῶναι τὸν Κύριον" ὡς 
ὄρθρον ἕτοιμον εὑρήσομεν αὐτὸν, καὶ ἥξει ὡς ὑετὸς ἡμῖν 
πρυῖμος χαὶ ὄψιμος γῆ. 

4. Τίσοι ποιήσω, ᾿Εφραίμ; Τί σοι ποιήσω, Ἰούδα : 
Τὸ δὲ ἔλεος ὑμῶν ὡς νεφέλη πρωϊνὴ, καὶ ὡς δρόσος 
ὀρθρινὴ πορευομένη. 

6. Διὰ τοῦτο ἀπεθέρισα τοὺς προφήτας ὑμῶν, ἀπέ- 
χτεινα αὐτοὺς ἐν ῥήματι στόματός μου" χαὶ τὸ χρῖυ ά 
μου ὡς φῶς ἐξελεύσεται. 

6. Διότι ἔλεος θέλω ἢ θυσίαν, χαὶ ἐπίγνωσιν Θεοῦ ἣ 
ὁλοχαυτώματα. 

7. Αὐτοὶ δέ εἰσιν ὡς ἄνθρωπος παραθαίνων διαθή-- 
χην. Ἐχεῖ χατεφρόνησέ μου 

8. Γαλαὰδ, πόλις ἐργαζομένη μάταια, ταράσσουσα 
ὕδωρ, 

9. χαὶ ἣ ἰσχύς σου ἀνδρὸς πειρατοῦ. "ἔχρυψαν ἴε- 
ρεῖς ὁδὸν, ἐφόνευσαν Σίκιμα, ὅτι ἀνομίαν ἐποίησαν. 

ι0θ. Ἐν τῷ οἴχῳ τοῦ Ἰσραὴλ εἶδον φρικώδη, ἐχεῖ 
πορνείαν τοῦ ᾿Εφραίμ." ἐμιάνθη Ἰσραὴλ 

1. χαὶ Ἰούδα. Ἄρχου τρυγᾶν σεαυτῷ, ἐν τῷ ἐπι- 
στρέφειν με τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ λαοῦ μου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄. 

ι. Ἔν τῷ ἰάσασθαί με τὸν Ἰσραὴλ, καὶ ἀποχαλυ-- 
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7. φυὶὰ Ὠοηνίπι} γα αυθτγιιηὶ, χυΐᾶ ἢ]105 8] 6008 σοηὰ- 
ὀγυηὶ 50ὲ : ἤὰης ἀδυογαλί 608 τυ ίσο, οἱ ΟἰθγοῸβ δογιιῃ. 

8. ΟἸδηρίία (ἃ ϑΌρ6Γ 001168, Βοηδίθ δι ροΓ ὀχοοὶβᾶ, ρΓῶ- 
ἀϊοδία ἰὴ ἀοιο Οἱ : Μοηΐδ ὀχοίαἱξ Βαηϊδπη, 

9. ΕρὨγαίπι ἰῃ ἀ65ο]δίἰοηθ ἰδοίι8 δδί ἴῃ ἀἶθθι:5 ΘΟΥΓΟ- 
ΡΕοηΐ5. [ἢ ἰγἰθυθ8 [5γ86] οϑἰδηάὶ Πα] 18. 

10. Εδοῖϊ δυμὶ ργϊηοιρο8 Φυάδ αιιδϑὶ ἰγδηϑίδγθη(ος ἰδυπλῖ- 

ΠΟ5,, ϑΌΡΟΓΥ 608 οἴη δπι δἰουΐ δαυδη ἰπηροίυηι πηουπι. 
11. Ορργϑβϑϑὶὶ Ερἰιγδίτῃ δα νογβαγίυ μη δα υ), οοπουϊοδυὶ 

υάϊοίαμι, φυΐα οαρὶΐ ΔΌΪγα ροδῖ νδηδ. 

12. ἘΠ ρο ᾳαδδὶ οοπί υγθαϊΐο ἘΕΡὨγαἰπ, οἱ 4υδϑὶ 5.1} }0}υ8 
ἀοιηιΐ Ψυάδ. 

13. Εἰ νἱάϊ Ἐρ]ιγαίηλ ἱηΠ Γπλ δίοαι δυᾶπι, οἱ 1085 ἀοΪο0- 
ΓΟ] δυυηλ. Εἰ 401} ΕΡ Γαΐ δὰ ΑΞϑυγῖοβ, οἱ ηγἱϑὶὶ Ἰοραίο 58 

δὰ τοϑοπὶ Ζ78γίη. Εἰ ἶρθ6 ὨΟῚ ροίιξ βδῃδγα γ08, οἱ ΠΟ Οδ8- 
βδυῖῖ ἃ γοδϑ ἀοίογ. 

(4. Ουἷᾶ 6950 δ) αυδϑὶ ρϑηΐί 6 Ερ]ιγαίπι, οἱ χιδϑὶ 160 
ἀοηλυὶ 788. Εἰ 660 Γδρίδπ), οἱ νδάδῃ, οἱ 0], οἱ ποὺ 
οεἰ αφυὶ ὀγυδί. 

15. 100 οἱ γαυογίδγ ἰῃ ἸθΟ. πὶ Τη6Π|, ἀοηθο ἀϊδρογοδηί οἱ 
αυξφτομὶ (Δείθηι πιθ8η}. 

ΟΑΡΌΤ ΥἹ. 

1. Ιὴ {θυ ] δ ἰοΠ6 808 πιδηθ Υἱρ!]υπὶ δά πη6, ἀἰϊοδηίεϑ : 
Ἑδιηυβ, οἵ γευνογίδηγυγ δὰ δοπληυπι Ὠδιπὶ ποϑίγυμι, 4υΐὰ 

ἷρδθ 
2. ταρυΐϊί, οἱ βδηδὴϊβ ἢ08, ρογους οἱ οἱ σαγδθὶ! ὨΟ8, 

3. 5808 Π08 [Δοϊαί ροβί ἀϊ68 ἀυ.05 : ἰη ἀϊδ ἰοτγίϊο Γοσυγζο- 
ἴχυ8, Οἱ ΥἹΥΘΙΏΠ15 ΟΟΓΔΏ) 60, δὲ 806 Π}118. ΡΕΓΘΘ΄υδηΊῸΓ υἱ 
οορῃοϑοδιηι8 Ὠοπιίηυπι : {υ85ἱ πιδῃθ ΡαγϑίιΠ ἰμ ΥΘηΐΘΠ.ι15 

Θυπὶ, οἱ γοϑηϊθὶ ΠΟὈΐἷ8 φυδϑοὶ ρ]υΥία ἰδιηρογδηθᾶ οἵ βογοί [πᾶ 
(ΓΤ. 

4, Ουἱὰ (Δοίδηη (ἰδὲ, ἘΡὨτδὶπι9 Οὐἱὰ ἐδοίαῃμ ΕἰὈϊ, Φυὰδὴὺ 

ΜΙ βογιοογάϊδ δυίθτῃ Ὑδϑῖγα αιιαϑὶ π}}68 τηβίυἰη4, εἰ φυδϑὶ 
ΤῸ8 τηδίυϊ ηυ.8 ροΓΙΓΔΗ316Π8. 

δ. Ῥγηορίογοα βΌΟΙ αἱ ργορῃοίαβ γοϑίτοθ, οοοίἀϊ 608 ἴῃ 
γ ΓΡῸ ΟΥἶδ πηαὶ : οἱ πὰ ἰουπι του ΄υδδὶ ἰθχ οφγοαϊοίυν. 

ὃ. Ουΐᾶ πηϊδογοογἀϊδηι γ010 φυδηλ βδουϊβοίυχη, οἱ βείθῃ- 
(ἰδ οὶ πιᾶρὶ8 φυδιη Πο]οσδιδίδ. 

7. Ιρδἱ γϑγὸ ϑυηϊῖ βίσυ ΠΟοΙΟ ργροίθγίθηβ ἰοδίδπηοπίυπι. [0 
οομοπιρδὶΐ π 

8. Οαἰαδά, οἰν 5 χυδὲ ορογαίαγ γδηδ, οοπίυγθαί ἃαυδηι, 

9. οἱ (ογι 0 ἰυδ Υἱγὶ ρῥἰγαίξβ. ΑἸ θϑοοηάογιπὶ βδοογάοίοβ 
Υἱδπι, ἰηἰογίδοογυπί δἰοίηια, χυΐᾶ ἰπἰχυ (δίο ορογαῖΐ βυηΐ, 

10.ὄ ἴθ ἀοπιο Ιβϑγδϑὶ υἱὰΐ δογυ θα, ἰδὲ (ὈΓηϊ δι ΟἤΘ σὴ 

ἘρὨγδίηι : ΘΟ διηἰ πδίι8 δϑὲ [9γΓδ6], 
11. οἱ Ζυάᾷ. [πεῖρα νἱπάσηκίδγα {{0]., ΟΠ} ΘΟΠΥΘΓΙΘΓΟ Οᾶ- 

Εν θη} ΡΟΡΟΪ πιοὶ. 

ΟΑΡΌΤ ΥἹΙ. 

1. Οὐμλ βδῃᾶγοιη ε8ὸ ἰβγϑδὶ, οἱ γυβιδῖ ὰγ ἰηίαυ δ8 



ΩΣΗΣΕ. 

ἀμρθν ἡ ἀδικία ᾿Εφραὶμ, χαὶ ἣ χαχία Σαμαρείας, 
εἰργάσαντο ψευδῆ. Καὶ χλέπτης πρὸς αὐτὸν εἰςε-- 

λεύσεται, ἐκδιδύσχων ληστὴς ἐν τῇ ὁδῷ αὐτοῦ, 
4. ὅπως συνάδωσιν ὡς ἄδοντες τῇ χαρδία αὐτῶν. 

ἸΠάσας τὰς χαχίας αὐτῶν ἐμνήσθην: νῦν ἐχύχλωσαν᾽ 
αὐτοὺς τὰ διαθούλια ἀὐτῶν, ἀπέναντι τοῦ προςώπου μου 
ἐγένοντο. 

8. Ἐν ταῖς χαχίαις αὐτῶν εὔφραναν βασιλεῖς, χαὶ 
ἐν τοῖς ψεύδεσιν αὐτῶν ἄρχοντας. 

4. Πάντες μοιχεύοντες, ὡς χλίθανος χαιόμενος εἷς 
πέψιν, καταχαύματος ἀπὸ τῆς φλογὸς, ἀπὸ φυράσεως 
στέατος, ἕως τοῦ ζυμωθῆναι αὐτό. 

. 5. Ἡμέραι τῶν βασιλέων ὑμῶν, ἤρξαντο οἱ ἄρχοντες 
θυμοῦσθαι ἐξ οἴνου, ἐξέτεινε τὴν χεῖρα αὐτοῦ μετ 
λοιμῶν " 

6. διότι ἀνεχαύθησαν ὡς χλίδανος αἱ καρδίαι αὐτῶν, 
ἐν τῷ χαταράσσειν αὐτοὺς, ὅλην τὴν νύχτα ὕπνου 
ὐ ῶ ἐνεπλήσθη" πρωΐ ἐνεγενήθη, ἀνεχαύθη ὡς 

πυρὸς φέγγος. ; ΝΙΝ 
7. Πάντες ἐθερμάνθησαν ὡς χλίδανος, καὶ κατέφαγον 

τοὺς χριτὰς αὐτῶν. Πάντες οἱ βασιλεῖς αὐτῶν ἔπεσαν, 
οὖχ ἦν ἐν αὐτοῖς ὁ ἐπικαλούμενος πρὸς μέ. 

8. ᾿Ἐφράϊμ ἐν τοῖς λαοῖς αὐτοῦ ΔῊΝ ΒΟΥ ̓Εφραὶμ 
ἐγένετο ἐγχρυφίας, οὐ μεταστρεφόμενος. 

9. Κατέφαγοὸν ἀλλότριοι τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ, αὐτὸς δὲ 
οὐχ ἔγνω, χαὶ πολιαὶ ἐξήνθησαν αὐτῷ, καὶ αὐτὸς οὐχ 
Υ̓ 
ε 

886 

ιο. Καὶ ταπεινωθήσεται ἢ ὕδρις Ἰσραὴλ εἷς πρόςο» 
πον αὐτοῦ, χαὶ οὐκ ἐπέστρεψαν πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν 
αὐτῶν, καὶ οὐχ ἐξεζήτησαν αὐτὸν ἐγ πᾶσι τούτοις. 

ι. Καὶ ἦν ̓ Εφραὶμ ὡς περιστερὰ ἄνους, οὐχ ἔχουσα 
χαρδίαν. Αἴγυπτον ἐπεχαλεῖτο, καὶ εἰς Ἀσσυρίους ἐπο- 
ρευθησαν. 

ι5. Καθὼς ἂν πορεύωνται ἐπιδαλῦ) ἐπ᾽ αὐτοὺς τὸ 
δίχτυόν μου, καθὼς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ χατάξω 
αὐτοὺς, παιδεύσω αὐτοὺς ἐν τῇ ἀχοῦ τῆς θλίψεως αὖ- 
τῶν. 

13. Οὐαὶ αὐτοῖς, ὅτι ἀπεπήδησαν ἀπ᾽ ἐμοῦ - δείλαιοί 
εἰσιν, ὅτι ἠσέδησαν εἰς ἐμέ" ἐγὼ δὲ ἐλυτρωσάμην αὖ- 
τοὺς, αὐτοὶ δὲ κατελάλησαν χατ᾽ ἐμοῦ ψευδῆ. 

ι4. Καὶ οὐχ ἐῤόησαν πρὸς μὲ αἱ χαρδίαι αὐτῶν, 
ἀλλ᾽ ἢ ὠλόλυζον ἐν ταῖς ἐχηεν αὐτῶν. ᾿Επὶ σίτῳ χαὶ 
οἴνῳ κατετέμνοντο" 

15. ἐπαιδεύθησαν ἐν ἐμοὶ, χἀγὼ χατίσχυσα τοὺς βρα- 
χίονας αὐτῶν, καὶ εἰς ἐμὲ ἐλογίσαντο πονηρά. 

16. Ἀπεστράφησαν εἰς οὐδὲν, ἐγένοντο ὡς τόξον ἐν- 
τεταμένον, πεσοῦνται ἐν ῥομφαία οἱ ἄρχοντες αὐτῶν 
δι’ ἀπαιδευσίαν γλώσσης αὐτῶν. Οὗτος ὃ φαυλισμὸς 
αὐτῶν ἐν γῇ Αἰγύπτῳ. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Η΄. 

ι. Ἑὶϊς χόλπον αὐτῶν, ὡς γῆ, ὡς ἀετὸς ἐπ᾽ οἶχον 
Κυρίου, ἀνθ᾽ ὧν κω μὰ τὴν διαθήχην μου, καὶ χατὰ 
τοῦ νόμου μου ἠσέθησαν. 

2. ᾿Εμὲ χεχράξονται' ὁ Θεὸς, ἐγνώχαμέν σε’ 
8. ὅτι Ἰσραὴλ ἀπεστρέψατο ἀγαθὰ, ἐχθρὸν χατε- 

δίωξαν. 
4. Ἑαυτοῖς ἐδασίλευσαν, καὶ οὐ δι᾿ ἐμοῦ ἦρξαν, καὶ 

οὖκ ἐγνώρισάν μοι τὸ ἀργύριον αὐτῶν, καὶ τὸ χρυσίον 
αὐτῶν ἐποίησαν ἑαυτοῖς εἴδωλα, ὅπως ἐξολοθρευθῶσιν. 

Κεφ. Η΄. 

Ἐρἢγαίηι, οἱ πη} 118 Θϑηηδγίδο, φυΐᾳ Ορογαῖΐ διιπὶ πηοηδοίδ, 
Εἰ [ὦν δὰ ουχ) ἱηρτγοάϊοίυ, 8ρο0] 85 Ἰδῖγο ἰη υΥἱᾶ οι.8, 

2. υἱ οοηοίηδηΐ αυδϑὶ σΔηΘηΐ68 οογὰδ 510. Ο ΠΊΠ6Ά5 "ηΔ]}- 
(ἰὰ8 Θοιπτλ γοοογάδίιβ 801} : Πυη6 οἰγουπηάράδτγιηξ 608 00- 
εΕἰϊαϊϊοη65 δ08, οοηΐγ (Δοΐθη) πηδδη) ἰδοίδο βυηῖ. 

3. ἴῃ Π18 1118 8815 Ἰἰποδυογυηΐ γοσθβ, οἱ ἴῃ τηοῃάδοὶὶς 
8156 ὈΓΪΏΟΙΡΘΒ. 

4, Οπληο8 Δα] ογδη 6 5., αυδδὶ Οἱ θᾶ Πυ}8 δοοδηϑιιβ δὰ οὐ- 
ᾳυδηάμπι, ἀουϑίϊοηΐβ ἃ Πδαηπηηγα, ἃ ΟΟΙΏΠΙ δέ ]0Π6 ἴοιπηθηῖὶ, 
ἄοηθρο ἰρϑυηι ἐογηηθηίδγοίγ. 

ὅ. 65 γοϑυπὶ ὙϑϑίγΓογΓ Π), ΘΟΡΟΓΟΙΐ ᾿γποῖροϑ [ὭΓΟΙ ἃ 
Υἷδο, Θχ θη πηδηυπι σι8η} Οἢ} ρ63{Π|6Ἐ101.8 : 

ο 6. αυΐᾶ διιοοδηδ88ᾶ βυηϊ 4083] ΟΠ θάπΠι1.8 οοΥΓΔἃ ΘΟΓΏΠΙ, ὁὰπ 
ΡΓιοὶρ ἰἀγοπίινγ, ἰοία ἢοοῖο ΕΡἢΓδὶΠ) 5οΙηπο γορίδίιι5 αϑὶ : 

ΙΏδηο δοίη) 68[, ΔΟΟΘΠΒ15 681 αιιδδὶ ἰσηὶφ ΠδπΊπιᾶ. 

7. Οπηληοβ οδ]οίδοιὶ βυηϊ φυδδὶ οἰ θάπ8, οἵ ἀδνογδυογαῖ 
}υσίοοκ 8008. ΟΠλπ68 ΓΟΡ68 δογὰπὶ ὁροίἀσγαηῖ, ποὴ ἰαἱξ 
οἶβ 4υϊ ἰἱηνοοσδγοί [η6. 

8. ἘρΠγδΙ ΠῚ ἱῃ ρΟρΡυ} 16 51118 οοτητϑοο δία, ΕρΡὨγδίμη δοίυ8 
68ἱ 800 ποτ 8, ΧΕ ΠΟῺ ΓΟΥΟγϑδίυγ. 

9. Οοπιοαδευηὶ Δ] οηἱ (ογι ἀπο ο͵.5, 086 ὙΘΓῸ ὨδδοΙ- 
Υἱΐ, οἱ οδηὶ οἴδϊογυογυηί οἱ, οἱ ἱρ56 ἱβῃογαυ. 

10. Εἰ Πυπι αἰ σοη πη 6 118 6γδ6ὶ] ἴῃ ἴδοϊθ αυ8, οἱ 

Ὠθη βυηὶ γαυθγδὶ 8ὰ Ποπιηίηυπι Ὠ611Πὶ δα πη, οἱ ΠΟ 40υ25|6- 

τυαηΐ δ} ἴῃ ΟΠ 0.8 [118. 

11. Εἰ ογαϊ ΕΡΏγαὶπ) αιι88, ΟΟἸ θα ἱπδὶ ρθη 5, ὨΟΩ [406 Π8 
οογ. δυγρίυμι ἱηνοοδοδί, οἱ ἰῇ Αϑϑυγίοϑ διίθγυηί. 

2. δίουξ ἰδαηί πη ἴδπι ΒΌΡΕΓ 608 γεία πηϑιηι, υἱ γο ΔΕ} }ἃ 
ΘΟ; ἀοίγαμδη 11108, οοΥΓὶρίαπη 608 ἰῃ δυάϊία {Π υϊδιοη 8 

ΘΟΓΌΠΙ. 

13. Ὑα οἶδ, ΄υοῃίδπι ΓΟΒ γα ἃ π16 : πιο  ἰο0}]} 8 δυπΐ, 
ηυοπίδπι ἰηηρία δρογιμί ἰῇ ΠΊ6 : 6850 Υδγο γϑάφιῃὶ 608, ἰρεὶ 

γοΓῸ Ἰοοιὶ ϑυηϊ οοπίΓγᾷ Πη6 Πηρηἀδοίδ. 
14. Εἰ βοη οἰαπηανθγυμὶ δὰ πὴ οὐγάδ δογιιπὶ, 56 08’ 

Βδηΐ ἴῃ οὐ  Πἶθ0.8 5018. Θυρογ {ΓΠΠ|00 οἱ υἱὴο αἰ ββθοδθδηίαγ : 

15. οὐ ϑυηΐ ἴῃ πι6, οἱ ὁδὸ οοπίογίανϊ Ὀγϑο ἰδ ΘΟΓΌΠΙ, 

οἱ οοηΐγα π|6 σορίἱΔυθγιηί πγαϊᾶ. ᾿ 
16. (οηγεγϑί βυπὶ ἴῃ Ὠἰ ἢ Ππ|, (Δεῖ! 5υπὶ αυδϑὶ δγοῦδ Ιη- 

ἰοπίυ5, οδἀοηΐ ἰῃ ρμἰδάϊο ργίποῖρ6ϑ δούιπι ργορίοῦ ἱπιρογ πὶ 

Ἰϊηριιδε δου, Ηδθο δϑὲ βυ ϑβδηηδίϊο δόγυηι ἰη ἰογγὰ ἘΦΥΡίΟ. 

ΟΑΡΌΤ ΥὙΠΠ|ϑ. 

1. [πῃ 5ἰπι οογυζη,, φυδϑὶ ἰογγα, βίοι ἃχυ}] ϑυρογ ὀοπιυι 

Βοπηΐηϊ, ρΓῸ 60 φυοὰ ἰγδηδαγοβϑὶ ϑιηΐ ἰοϑἰδιηθηίαδι πη 0, 

οἵ οοηΐγ ἰοϑ6ΠΊ Πη6ᾺΠ} ἱηρῖ6 ὁρογυμί. 
2. Μὰ οἸαπηδθιπί : Π6ι15, ΘΟρῃΟΥ 8 ἴὸ : 

8. φυία βγεῖ δυδγβαίι:5 δϑὲ Ῥοηδ, ἰῃἰῃ} οὐ Π| ΡΟΓΒΕΟΟΣ 
βυηϊῖ. ΝΝ 

4. ϑἰθίπιοι ἰρϑὶβ γορπανογαηΐ, οἱ ποὴ ρϑὺ πὶ μγθρέβ 
ὀχϑι ἰγαηΐ, οἵ ποη ἱπάϊοανδγυπί τηΐ} ἀγροπίαπ) 8.082, εἴ 

δυνα 1 δυυπ (δοογυπηί δἰδὶ Ἰάο]α, υἱ ἀἰορογθδῃΐ. 



ΟΘΕΕ. ακρ. ΙΧ. 

6. Ἀπότριψαι τὸν μόσχον σου, Σαμάρεια, παρω- 
ξύνθη ὁ θυμός μου ἐπ᾽ αὐτούς. “Ἕως τίνος οὐ μὴ δύνων-- 
ται χαθαρισθῆναι. 

6. ἐν τῷ Ἰσραήλ; Καὶ αὐτὸ τέχτων ἐποίησε, χαὶ 
οὗ Θεός ἐστι" διότι πλανῶν ἦν ὃ μόσχος σου, Σαμά- 
ρεια, 

7. ὅτι ἀνεμόφθορα ἔσπειραν, χαὶ ἡ χαταστροφὴ αὐτῶν 
ἐχδέξεται αὐτά, Δράγμα οὐχ ἔχον ἰσχὺν τοῦ ποιῆσαι 
ἄλευρον" ἐὰν δὲ καὶ ποιήση, ἀλλότριοι καταφάγονται 
αὐτό. 

8. Κατεπόθη Ἰσραὴλ, νῦν ἐγένετο ἐν τοῖς ἔθνεσιν 
ὡς σχεῦος ἄχρηστον, 

9. ὅτι αὐτοὶ ἀνέδησαν εἰς ᾿Ασσυρίους. ᾿Ανέθαλε χαθ᾽ 
ἑαυτὸν ᾿Εφραὶμ., δῶρα ἠγάπησαν, 

10. διὰ τοῦτο παραδοθήσονται ἐν τοῖς ἔθνεσι. Νῦν 
εἰςδέξομαι αὐτοὺς, χαὶ χοπάσουσι μιχρὸν τοῦ χρίειν 
βασιλέα καὶ ἄρχοντας. 

τ. Ὅτι ἐπλήθυνεν ᾿Εφραὶμ θυσιαστήρια, εἰς ἅμαρ- 
τίας ἐγένοντο αὐτῷ θυσιαστήρια ἠγαπημένα. ᾿ 

1. Καταγράψω αὐτῷ πλῆθος, καὶ τὰ νόμιμα αὐτοῦ, 
εἰς ἀλλότρια ἐλογίσθησαν θυσιαστήρια τὰ ἠγαπημένα. 

18. Διότι ἐὰν θύσωσι θυσίαν, χαὶ φάγωσι χρέα, Κύ- 
ρῖος οὐ προςδέξεται αὐτά. Νῦν μνησθήσεται τὰς ἀδιχίας 
αὐτῶν, καὶ ἐχδικήσει τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Αὐτοὶ εἷς 
Αἴγυπτον ἀπέστρεψαν, καὶ ἐν ᾿Ασσυρίοις ἀκάθαρτα φά- 
γόνται. 

14, Καὶ ἐπελάθετο Ἰσραὴλ τοῦ ποιήσαντος αὐτὸν, 
καὶ χοδόμησαν τεμένη καὶ Ἰούδας ἐπλήθυνε πόλεις 
τετειχισμένας, καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ εἰς τὰς. πόλεις αὐὖ-- 
τοῦ, καὶ χαταφάγεται τὰ θεμέλια αὐτῶν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄. 

1. Νὴ χαῖρε, Ἰσραὴλ, μηδὲ εὐφραίνου χαϑὼς οἱ 
λαοὶ, διότι ἐπόρνευσας ἀπὸ τοῦ Θεοῦ σου - ἠγάπησας 
δόματα ἐπὶ πάντα ἅλωνα σίτου: 

3. ἅλων χαὲ ληνὸς οὐχ ἔγνω αὐτοὺς, καὶ ὃ οἶνος ἐψεύ-- 
σατο αὐτούς. 

8. Οὐ χατῴχησαν ἐν τῇ γῇ τοῦ Κυρίου: χατώχησεν 
Ἐφραὶμ Αἴγυπτον, καὶ ἐν ᾿Ασσυρίοις ἀκάθαρτα φάγον- 
ται. 

4. Οὐχ ἔσπεισαν τῷ Κυρίῳ οἶνον, καὶ οὐχ ἥδυναν 
αὐτῷ. Αἱ θυσίαι αὐτῶν, ὡς ἄρτος πένθους αὐτοῖς" πάν- 
τες οἵ ἐσθίοντες αὐτὰ μιανθήσονται, διότι οἱ ἄρτοι αὐ-- 
τῶν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν οὐχ εἰςελεύσονται εἷς τὸν οἶχον 
Κυρίου. 

ὅ. Τί ποιήσετε ἐν ἡμέραις πανηγύρεως, καὶ ἐν ἡμέ- 
ραᾳ ἑορτῆς τοῦ Κυρίου; 

6. Διὰ τοῦτο ἰδοὺ πορεύονται ἐχ ταλαιπωρίας Αἰγύ- 
πτου, χαὶ ἐχδέξεται αὐτοὺς Μέμφις, καὶ θάψει αὐτοὺς 
Μαχυᾶς. Τὸ ἀργύριον αὐτῶν ὄλεθρος χληρονομήσει αὐὖ- 
τὸ, ἄχανθαι ἐν τοῖς σχηνώμασιν αὐτῶν. 

7. Ἥκχασιν αἱ ἡμέραι τῆς ἐχδιχήσεως, ἥχασιν αἱ 
ἡμέραι τῆς ἀνταποδόσεώς σου, χαὶ χαχωθήσεται Ἰσραὴλ 
ὥςπερ ὃ προφήτης ὃ παρεξεστηχὼς, ἄνθρωπος ὃ πνευ- 
ματοφόρος" ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἀδικιῶν σου ἐπλη- 
θύνθη μανία σου. 

8. Σχοπὸς ᾿Εφραὶμ μετὰ Θεοῦ, προφήτης παγὶς 
σχολιὰ ἐπὶ πάσας τὰς δοὺς αὐτοῦ, μανίαν ἐν οἴχω 
Θεοῦ κατέπηξαν. 

ΥΕΤΌΒ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤΌΜ. -- []᾿ 
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5. Ῥγο)οο νἱζυ] απ ἰπ}., ϑδπηδγία,, σοποὶ(δί!}8 68. [ἸΓῸΓ 
ΠΘΙ18 ΒΌΡΘΓ 605. [7840] 400 ποη ροίογυηΐϊ δηγιηἀδτὶ 

δ. ἴπ [5γ861} Εἰ ᾿ο6 γί ἴοχ (δοῖ(, οἱ ἤθη δϑὶ [618 : φαΐᾶ 
δράυοδηβ ογαΐ υἱἱ]}8 ἴα}8, ϑδηγαγία, 

7. 4υ}ὰ οσοττυρίδ γϑηΐο δοιηϊπδυθγυηΐ, οἱ ϑυυ ογϑῖο ΘΟΥΠ 
δι 150] ρίοί 68. Μαπίρυ!υ5 ἤθη ΠΑΌΘΗΒ Υἱγο8 υἱ ἰδοὶαὶ (Ἀγ Πδι : 
ᾳυοά οἰϑὶ (δεογὶξ, δ: δ] οΘοηχοάθηϊ 68Π). 

8. Πογογδίιι8 οϑὶ [βγϑθὶ, πυης (δοίυ8 6ϑῖ ἰῇ Ὠδίοηΐθ08 
4.85] γᾶ5 ἰηι}|6, 

9. αυἱδ ἱρδὶ ἀϑοθμάριπιηὶ δὰ Αϑϑυγίοβ. ἀδγιιίηδυὶ ἀρυὰ 
Βοίρϑυδη ΕΡὨΓαΐΠ), πριηογᾷ αἰ χογιηΐ, 

10. Ἰάἀοίγοο ἰγδάθηϊαν ἰῃ σοηιθι}8. ΝΌΠΟ δυο ρίδπ) 605, 
οἱ χυϊοδορηῖ ρᾶγυηλ υἱ ὑῃρϑηΐ ΓΟσΘπ οἱ ΓΙ ΠΟΙρ68. 

11. υἷα τη ἰρ ϊοανϊ ἘρὨγαΐπλ δἰ ἰδία, ἰῇ ροοσδίδ ἴδοίδ 
δυηί οἱ Δ1γῖ8 αἰ] Θοίδ. 

12. ϑογ δι οἱ πι  ἰ πἀϊηθηι, οἱ Ἰο ἾΠπ.8 δ᾽ 8, ἴῃ δἰϊδηᾶ 
Γορυΐδίδ βυηί αἰίδιϊα ἀϊ]οοῖδ. 

13. Ουἱἷᾶ 81 ̓ πηπηο]αγογὶηΐ Ὠοϑἢ 8η), οἱ ΘΟ ἀθγιηΐ ΟδΥΠ 65, 
Βοηγλίηι18 δὴ βι5εἰρὶοί 68. Ναυη τοοογάδο! ιν ἰηϊχυϊδἴ68 

Θογυ, αἱ υἱοἰξοδίυν Ροοσδίδ θογυηι. [ρ5ἱ] ἰῃ Ερυρίυπι (ο0η- 
γογδὶ δυηΐ, οἱ 'ὴ Αϑϑυγὶ 8 ἱπηπηυ πα οομηραοηῖ. 

14. Εἴ ΟΠ ἴ}8 65ὶ [53γ86} θυ πὶ αυΐ (οἰ ᾿ΠΌ τ, οἱ δ 08- 
γογυηὶ ἀο!μῦγα : οἱ Φυ(88 πη} ΠΡ Π οαΥ αγθθ8 τηυγδαίδβ, οἱ 
Θεἰ ἰδ ἰρηδηι ἴῃ οἰ ἰδῖ65 οὐι8, οἱ ἀδνυόγδοΐ! Γπηἀδιηοοία 
ΘΑΓΌΠΊ. 

σΑΡΌΤ ΙΧ. 

1. ΝΟΙΪ ξαυάογα, [8Γ86], οἵ π0]] Ἰεοἰδτὶ βίου!ἔ ρῬΟΡῸΪ, χυΐα 
(ογηϊοδίυϑ 68 ἃ 600 ἴι0 : ἀἰ]οχὶβιϊ πη ΠΟΓᾶ ΒΌΡΟΓ ΟΠΊΏΘΠῚ 
ΔΓΘΔΠ) {ΓΙ ΠΟΙ : 

2. γᾶ οἵ [ΟγΟ ΔΓ ΠῚ ΘΟΡΠΟΥΪζ 608, Οἱ Υἱηυ ἢ πο η ἰ ΠῚ 

ὁδί 1118. 
3. Νοὴ δ ϊΑνογαηΐ ἰη ἰοττα Ὠοπηηὶ : Πδ αν ἘΡὨγαὶπὶ 

ξεγρίυμ, οἵ ἰῇ Αβϑυτὶ δ ἱπηπηηδδ οοηθάρη!. 

4, Νοη ᾿ἰρανογυηὶ Ὠοιηΐηο νἱυηι. Θἵ ποη ρἰδοιογυηὶ οἱ. 

δδουποὶα Θογυ πηι, 4085] ρδη15 ᾿010}8 οἶ8. : ΟἸΠ68 4 ΙηΔΠ- 
ἀυοσανογυμῃί δᾶ οοπίδπιπαθυηΐαγ, φαΐα ρᾶπ68 δογιϊ δηϊπηᾶ- 
08 ΘΟΓΠΠ ὨΟῊ ἱπ γα θυ ηΐ ἰη ἀομηιπὶ ΠΟΙ Ϊηἱ. 

5. Ουἱὰ (Δοίοῖ}5 ἰῃ ἀ16 οοηγνθηΐ8, οἱ ἴῃ ἀΪ6 50] 6} Δ ἰὰ 

Ποπ)ἰηὶ 
6. Ἰάδο δεοα νδάμπηϊ 46 Πβογία Ἐργυρίΐ, οἱ ϑυβείρίοί 608 

ΜειρὨΐδ, οἱ βορα] οί 608 ΜΙδο  πιᾶϑι Αγροηΐιπὶ δου ἰηΐ6- 
τἰϊα5 ροβϑι 6 ὈΪ, βρὶπο ἰη ἱδογηδο ιν} }8 ΘΟΥΌΠη. 

7. Ναορογηπηί ἀ|698 υἱ ἰοηΐ8, γοηδγιηί ἀΐθ8 {τ δυ]  ἰοἢ 5 

ἴυ8, οἱ ἀἴιίρσοίαν 18Γ86] 5ἰουΐ ργορῃοίδ ἰδ η θη 5, ΠΟΠΊΟ αιιὶ 

ἃ ϑ0 γι ἀρ δῖυγ : Ῥγορίογ Ἰπυ  υἀΐηοπὶ ἰηἰαιυ ίυπι ἰυ8- 
ΓΌΠι ΠΊ0}{}1οδ8 οδἱ Δπλοη δ ἰυᾶ. 

8. ϑρϑουϊαῖογ ΕΡἢγαΐηι οὰπὶ Ὁ60, ργορἢ δία ἰΔ4ι16ι15 ἴοτ- 
ἰυοϑι.8 5.06 Γ ΟΠΊΠΘ5 νΥἱ85 6ἰι}5, ἰπ5δΔηΐδη ἰῃ ἀοπιο Βοὶ οοπῆχτο- 
γυηί. 
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328 ΏΣΗΕ. 

9. Ἐφθάρησαν χατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ βουνοῦ, μνη- 
σθέσεται ἀδιχίας αὐτῶν, ἐχδιχήσει ἁυ χρτίας αὐτῶν. 

το. Ὥς σταφυλὴν ἐν ἐρήμῳ εὗρον τὸν Ἰσραὴλ, καὶ 
ὡς σχοπὸν ἐν συχῇ πρώϊμον πατέρας αὐτῶν εἶδον. Αὐ- 
τοὶ εἰςῆλθον πρὸς τὸν Βεελφεγὼρ, καὶ ἀπηλλοτριώθη- 
σαν εἰς αἰσχύνην" καὶ ἐγένοντο οἱ ἐδδελυγαένοι ὡς οἱ 
ἠγαπημένοι. 

τι. ᾿Εφραὶμ ὡς ὄρνεον ἐξεπετάσθη, αἱ δόξαι αὐτῶν 
ἐκ τόχων καὶ ὠδίνων χαὶ συλλήψεων" 

1. διότι, καὶ ἐὰν ἐχθρέψωσι τὰ τέχνα αὐτῶν, ἀτε- 
χνωθήσονται ἐξ ἀνθρώπων: διότι καὶ οὐαὶ αὐτοῖς ἐστι, 
σάρξ μου ἐξ αὐτῶν. | 

12. ᾿Ἐφραὶμ,, ὃν τρόπον εἶδον, εἷς θήραν παρέστησαν 
τὰ τέχνα αὐτῶν, χαὶ ᾿Ἐφραὶμ, τοῦ ἐξαγαγεῖν εἰς ἀπο- 
κέντησιν τὰ τέχνα αὐτοῦ. 

14. Δὸς αὐτοῖς, Κύριε, τί δώσεις αὐτοῖς; Μήτραν 
ἀτεχνοῦσαν, χαὶ μαστοὺς ξηρούς. 

156. Πᾶσαι αἱ χαχίαι αὐτῶν ἐν Γαλγὰλ, ὅτι ἐχεῖ 
ἐμίσησα αὐτοὺς, διὰ τὰς χαχίας τῶν ἐπιτηδευμάτων 
αὐτῶν. ᾽Εχ τοῦ οἴχου μου ἐχδαλῶ αὐτοὺς, οὐ μὴ προς- 
θήσω τοῦ ἀγαπῆσαι αὐτούς" πάντες οἱ ἄρχοντες αὐὖ- 
τῶν ἀπειθοῦντες. 

16. Ἐπόνεσεν ᾿Εφραὶμ, τὰς ῥίζας αὐτοῦ ἐξηράνθη ι 
χαρπὸν οὐχ ἔτι μὴ ἐνέγχη" διότι καὶ ἐὰν γεννήσωσιν, 
ἀποχτενῶ τὰ ἐπιθυμήματα χοιλίας αὐτῶν. 

11. Ἀπώσεται αὐτοὺς ὃ Θεὸς. ὅτι οὐχ εἰςήχουσαν 
αὐτοῦ. χαὶ ἔσονται πλανῆται ἐν τοῖς ἔθνεσιν. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Ι΄. 

ι:. Ἄμπελος εὐχληματοῦσα ἸΙσραὴλ, ὁ χαρπὸς εὐθη- 
νῶν αὐτῆς, χατὰ τὸ πλῆθος τῶν χαρπῶν αὐτῆς ἐπλήθυνε 
τὰ θυσιαστήρια, κατὰ τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς αὐτοῦ ᾧχοδό-- 
μησε στήλας. 

ἃ. Ἐμέρισαν χαρδίας αὐτῶν, νῦν ἀφανισθήσονται. 
Αὐτὸς χατασχάψει τ θυσιαστήρια αὐτῶν, ταλαιπωρή- 
ὄουσιν αἱ στῆλαι αὐτῶν. 

3. Διότι νῦν ἐροῦσιν" Οὐχ ἔστι βασιλεὺς ἡμῖν, ὅτι 
οὐχ ἐφοδήθημεν τὸν Κύριον. Ὁ δὲ βασιλεὺς τί ποιήσει 

ἡμῖν, 
4. λαλῶν ῥήματα, προφάσεις ψευδεῖς; Διαθήσεται δια- 

θήχην, ἀνατελεῖ ὡς ἄγρωστις χρίμα ἐπὶ χέρσον ἀγροῦ. 
5. Τῷ μόσγῳ τοῦ οἴκου Ὧν παροιχήσουσι οἵ χατοι- 

χοῦντες Σαμάρειαν, ὅτι ἐπένθησε λαὸς αὐτοῦ ἐπ᾽ αὐ- 
τόν. Καὶ χαθὼς παρεπίκραναν αὐτὸν, ἐπιχαροῦνται ἐπὶ 
τὴν δόξαν αὐτοῦ, ὅτι μετωχίσθη ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

6. Καὶ αὐτὸν εἰς Ἀσσυρίους δήσαντες, ἀπήνεγχαν 
ξένια τῷ βασιλεῖ Ἰαρείμ" ἐν δόματι ᾿Ἐφραὶμ δέξεται, 
χαὶ αἰσχυνθήσεται Ἰσραὴλ ἐν τῇ βουλῇ αὐτοῦ. 

η. Ἀπέῤῥυψε Σαμάρεια βασιλέα αὐτῆς ὡς φρύγανον 
ἐπὶ προςώπου ὕδατος" 

8. χαὶ ἐξαρθήσονται βωμοὶ Ὧν ἁμαρτήματα τοῦ 
Ἰσραὴλ, ἄχανθαι καὶ τρίδολοι ἀναθήσονται ἐπὶ τὰ θυ- 
σιαστήρια αὐτῶν. Καὶ ἐροῦσι τοῖς ὄρεσι: Καλύψατε 
ἡμᾶς, χαὶ τοῖς βουνοῖς: Πέσατε ἐφ᾽ ἡμᾶς. 

9. ΔΦ᾽ οὗ οἱ βουνοὶ ἥμαρτεν Ἰσραὴλ, ἐχεῖ ἔστησαν. 
Οὐ μὴ χαταλάθη αὐτοὺς ἐν τῷ βουνῷ πόλεμος ἐπὶ τὰ 
τέχνα ἀδιχίας, 

10. παιδεῦσαι αὐτούς. Καὶ συναχθήσονται ἐπ᾽ αὖ- 
τοὺς λαοὶ, ἐν τῷ παιδεύεσθαι αὐτοὺς ἐν ταῖς δυσὶν ἀδι- 
χίαις αὐτῶν. 

Κεφ. 1΄. 

9. σοττυρίϊ δηΐ δοουηᾶυπῃ ἀἴ68 00}115, Γοσογ δ Ὀϊογ ἰηϊ- 
αυϊίαῖο5 δογιπη, υἱοἰ σοθίιΓ μαοσδίδ δοταπι. 

10. δου υΥᾶπὶ ἰὴ ἀρϑογίο ἰηγθηὶ [8Γ86], οἱ 5ἰευ ΒΟΟΡῸΠῚ 
ἴῃ ἤἥσυ απ ρογάπουπι Υἱαΐ ραΐγοϑ Θογιπη. ᾿ρϑὲ ἱπρτοβϑὶ δυηΐ 
δὰ Βοορῆοσον, οἱ Δ) οηδιΐ βυηΐ ἰῃ σΟΠΙδἰοποπ : οἱ ἴδοι] 
δυηϊ ΔΡΟΠΆΪΠΔΌ 68 5ἰευΐ ἀϊοειὶ. 

11. ἘΡὮἢ ΓΔ 4υδϑὶ ἃνὶδ ἀνοίδυϊ, σ!ουία δογια) Θχ ρδγία 
οἵ ρᾶγίυγ!ἰοηΐ 05 οἱ οΘοποσορ  Ὀ..8 : 

12. αιΐα, οἰϊδιπιϑὶ δηυ γί ογί πὶ ἢ]105 5108, δίηα {1158 ὁγυηὶ 
Θχ ΠΟΙ ΠΙθυ5 : ΄υΐᾶ οἱ γᾷ 68 δϑδὶ,, οᾶγο πηθᾶ δχ οἷβ. 

13. ἘρΠγϑῖπη, βίου! υἱάϊ, ἰπ σαρίοποῖχ ργρυσγαπί [105 

8.05, οἱ ἘρΠγδί, υἱ οἀυζσογοὶ δὰ ἰηἰογίδο θη ἢ]105 
8008. 

4. δ οἷς, δομηΐπο, αυϊὰ ἀΔ}ν}8 οἷ5" Ὑυ]νδη} δίηα ἢ] 118, 
ΟΣ υθόγὰ δγθηιίδ. : 

15. Οἰηθ68 Ὠραυϊἰ θοῦ) ἰῃ Οδίραὶ!, φυΐὰ ἰδὲ Ἔχοόβος 

δῦ] 608, ΡΓΟΡίογ πιΔ} {85 δυο ι:Π ΘΟγυπι. [)6 ἀοτηο 
πιρᾷ 6) οἶδπι 608, ΠΟ δά άδη υἱ αἰ ἢ ζᾶπ| 608 : Οπη68 ργὶηοὶ- 
Ρ65 Θογυη) ἱῃορράϊθηίεϑ. 

16. Ὀοῖ Ερ Γαΐ, γδά 68 80.885 δγείδοί 5 δϑί,, (γυσίιηι 

ῃραυδαυδπὶ υἱΐγὰ δἤδδγοῖ : χιΐα οἰβὶ σοπυοίίηΐ, ἰη!ογἤΠοϊδη 
ἀοϑι ἀγα 8 υἱογὶ δογυπι. 

17. ἈΘρο]]οῖ 6ο9 Ὠουδ, φυΐᾶ ποη δχδυάϊογιηΐ οι, οἵ 
Θγυηϊ τσὶ ἰῃ ηδἰἰοηΐθυ5. 

ΟΑΡΌΤ Χ. 

1. ὙἱΕ5 θοηδ5 ΒΑΌΘΠ8 ργορδρίποϑ 15γ80], [Γισῖα 8 ΔΟυπἀδῃ5 
᾿6}05, 8δοιηάμπ) πιι} ἰυἀΐηση [Γαοίυ ϑυογι }Π}}} 0] ἃ 
Υἱΐ δἰ ἰδία, ϑδειιηάυπ) θοηᾶ ἰοΎτϑ οἷ αἰ δοᾶνὶ {{{0]08. 

4. Ὀϊνβογιηΐ οογὰδ δυ8, ἤππὸ ρογθυηΐ, [ρ86 δυΠοσϊεί 
δΙίαγίᾷ οογυπι, Δ] σοηΐυΓ {{{π|} ΘΟΓΙΠῚ. 

3. Ρτορίοτοα πίῃς ἀϊοοηΐ : ΝΟὴ ἐϑὲ γὸχ ποθὶβ, χυΐᾶ ποὺ 
{ἰπηυἱπ)ι8 Ποηλίηπι. ΒΘΧ δυΐδηι χυϊὰ (Δεϊοὶ ποῦ 8, 

4, ἸΟχίθη5 τοῦ, οοσδϑίοη68 τη ηἤ8068 " Ὠβροηοὶ (65ίδ- 

τιϑηίυπη, ογἱδίυγ βίου σγάπηοι }υἀϊοίΠλ κυροῦ ἀθϑογίυ πη ΔρΤΊ. 
5. Αρυὰ νἱυ]απι ἀοπι8 Οἡ πιογαδυπίαν φυὶ Ππαρἰϊληϊ ἴῃ 

ϑδηγδγίδ, ΄ιΐα ἰχὶϊ ρΟρυ]05 6.118 ΒΌΡοΓ ουτ. Εἰ βἰσαΐ ππ Δ- 
γογυηίΐ ἐΠΠυπι, σαυδοθιηΐ 506 ρἰογία ο}ι.5, φυΐα ἰγδῃϑια18 
δδὶ δῷ 60. 

ὃ. Εἰ ἰρβυπι ἰῃ Αϑϑυγίοβ ᾿ρϑηίος, ἰπ]ογαηΐ πουπογὰ γορὶ 
᾿ ΦΖατίῃ : ἰὴ ἀοηὺ ἘΕΡμγδίπι βυϑοίρίαι, οἱ οοπίαηἀδίυν Ι5γδοὶ 
ἰῃ ΘΟὨ51110 5110. 

7. Ῥγο͵οοῖ! δαιηαγίἃ γοσο ϑυυπι οι ΓΟ ἑ ΓῺ ΒΌροΓ [ἃ- 

εἶοπὶ δαυῶ : 

8. οἱ διδγοηίγ ἅτ Οἡ ροοοσδῖα [βγδοὶ, βρίπδ οἱ {τἰρυ 

δϑοοπήρηϊ ΒΌρ6Γ αἰ Δγία δογυπ. Εἰ ἀϊσοηΐ πηοης θυ : Ορογ δ 

Ω05, Εἷ (0]] 15 : ΟΔά 6 ΘΌΡΘΥ Ω05. 

9. Εχ 400 Ο0|165 8ι1π| ροοοδυ ! 15γοὶ, ἰδ] δἰοίογιηῖ. ΝΟ 

ΘΟ ργοῃοπάοὶ 605 ἰη ΟΟ]6 ΡΟ] πὶ Βυρογ Β]105 ἰπἰαυ 8118, 

10. υἱ οογτίρογοπι 608. Εἰ οὐηργοραυθυπίαγ 5υρογ ἢ||05 ΡΟ. 
Ρυὶ, φυαηάο οοττορί! (υοτίπὶ ἰῃ ἀυδθυ8 ἰπί φα!δι!}ι15 505. 



ΟΘΕΕ. Ομκ». ΧΙ. 

1. Ἐφραὶμ. δάμαλις δεδιδαγμένη ἀγαπᾶν νεῖχος, 
ἐγὼ δὲ ἐπελεύσομαι ἐπὶ τὸ χάλλιστον τοῦ τραχήλου 
αὐτῆς. ᾿Επιδιόῶ ᾿Ἔφραὶϊα,, παρασιωπήσομαι Ἰούδαν, 
ἐνισχύσει αὐτῷ Ἰακώδ. 

’ “- ἤ ὔ 3. - 

12. Σπείρατε ἑαυτοῖς. εἰς διχχιοσύνην, τρυγήσατε εἰς 
χαρπὸν ζωῆς, φωτίσατε ἑαυτοῖς φῶς γνώσεως, ἐχζητή- 
σατε τὸν Κύριον ἕως τοῦ ἐλθεῖν γεννήματα διχαιοσύνης 
ὑμῖν. 
"18... Ἱνατί παρεσιωπήσατε ἀσέδειαν, χαὶ τὰς ἀδιχίας 
αὐτῆς ἐτρυγήσατε; Ἔφαγετε χαρπὸν ψευδῇ, ὅτι ἤλπι- 
σας ἐν τοῖς ἁμαρτήμασί σου, ἐν πλήθει δυνάμεώς σου. 

14. Καὶ ἐξαναστήσεται ἀπώλεια ἐν τῷ λαῷ σου, καὶ 
πάντα τὰ περιτετειχισμένα σου οἰχήσεται' ὡς ἄρχων 
Σαλαυὰν ἐχ τοῦ οἴχου τοῦ Ἱεροδολυ,, ἐν ἡμέραις πολέ- 
μου μητέρα ἐπὶ τέχνοις ἠδάφισαν, 

15. οὕτω ποιήσω δωῖν, οἶχος τοῦ Ἰσραὴλ, ἀπὸ προς- 
που ἀδιχίας χαχιῶν ὑμῶν. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΙΔ΄. 

Ι. Ὄρθρου ἀπεῤῥίφησαν" ἀπεῤῥίφη βασιλεὺς Ἰσραήλ’ 
(ἢ) ὅτι νήπιος ᾿Ισραὴλ, χαὶ ἐγὼ ἠγάπησα αὐτὸν, χαὶ 
ἐξ Αἰγύπτου μετεχάλεσα τὰ τέχνα αὐτοῦ. 

. Καθὼς μετεχάλεσα αὐτοὺς, οὕτως ἀπῴχοντο ἐχ 
προςώπου μου" αὐτοὶ τοῖς Βααλεὶμ. ἔθυον, χαὶ τοῖς γλυ- 
πτοῖς ἐθυμίων. 

3. Καὶ ἐγὼ συνεπόδισα τὸν ᾿Εφραὶμ,, ἀνέλαῤον αὐ- 
τὸν ἐπὶ τὸν βραχίονά μου, καὶ οὐχ ἔγνωσαν ὅτι ἴαμαι 

2 ’ αὐτούς. ᾿ ' 
4. Ἔν διαφθορᾷ ἀνθρώπων ἐξέτεινα αὐτοὺς ἐν δε- 

συοῖς ἀγαπήσεώς μου, καὶ ἔσομαι αὐτοῖς ὡς ῥαπίζων 
ἄνθρωπος ἐπὶ τὰς σιαγόνας αὐτοῦ" χαὶ ἐπιδλέψομαι πρὸς 
αὐτόν, δυνήσομαι αὐτῷ. 

5. Κατῴχησεν ᾿Εφραὶμ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ ᾿Ασσοὺρ 
αὐτὸς βασιλεὺς αὐτοῦ " ὅτι οὐκ ἠθέλησεν ἐπιστρέψαι. 

6. Καὶ ἠσθένησεν ἐν ῥομφαία ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτοῦ, 
χαὶ χατέπαυσεν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ" καὶ φάγονται ἐχ 
τῶν διχθουλίων αὐτῶν. 

η. Καὶ ὃ λαὸς αὐτοῦ ἐπιχρεμάμενος ἐχ τῆς χατοιχίας 
αὐτοῦ" χαὶ ὃ Θεὸς ἐπὶ τὰ τίμια αὐτοῦ θυμωθήσεται, 
χαὶ οὐ μὴ ὑψώση αὐτόν. 

8. Τί σε διαθῶμαι, ᾿Εφραίμι; ὑπερασπιῶ σον, Ἶσ- 
ραήλ; Τί σε διαθῷ; Ὡς Ἀδάμα θήσομαί σε, χαὶ ὡς 
Σεῤοεία. Μετεστράφη ἢ καρδία μου ἐν τῷ αὐτῷ, συνε- 
ταράχθη ἣ μεταμέλειά μου. 

9. Οὐ μὴ ποιήσω κατὰ τὴν ὀργὴν τοῦ θυμοῦ μου, 
οὐ μὴ ἐγκαταλίπω τοῦ ἐξαλειφθῆναι τὸν ᾿Εφραίμ" διότι 
Θεὺς ἐγώ εἰμι, καὶ οὐχ ἄνθρωπος" ἐν σοὶ ἅγιος, χαὶ 
οὐχ εἰςελεύσομαι εἰς πόλιν. 

10. Ὀ:πίσω Κυρίου πορεύσομαι. Ὥς λέων ἐρεύξεται, 
ὅτι αὐτὸς ὠρύσεται, χαὶ ἐχστήσονται τέχνα ὑδάτων. 

τι. Ἐχστήσονται ὡς ὄρνεον ἐξ Αἰγύπτου, χαὶ ὡς 
πεοιστερὰ ἐχ γῆς Ἀσσυρίων" χαὶ ἀποχαταστήσω αὖ- 
τοὺς εἰς τοὺς οἴχους αὐτῶν, λέγει Κύριος. 

(4. ᾿Εχύχλωσέ με ἐν ψεύδει ᾿Εφραὶμ, καὶ ἐν ἀσε- 
δείαις οἴἶχος Ἰσραὴλ χαὶ Ἰούδα" νῦν ἔγνω αὐτοὺς ὁ 
Θεὸς, καὶ δ λαὸς ἅγιος χεχλήσεται Θεοῦ. 

(5) 1. ... ὅτι παῖς Ἰσραὴλ, καὶ ἠγάπησα αὐτὸν, καὶ ἀπὸ 
Αἰγύπτον ἐχάλεσα τὸν υἱόν μου. (Ἀφιῤ,.) 

3990 

11. Ἐργδίη υἱΐυϊα ἀοοίδ ἡ 5 Ο ΓΘ ΘΟὨ ΘΠ ΟΠ6 ΠῚ, 680 811- 
ἴθπὶ γϑηΐδη} ΘΌΡΟΥ ρα] γ ἀπο ΟἿ 6) 8. ΘΌΡρΟὨΔΠῚ 
Ἐρδιγδίμ, γοίΐοουο Φυάδπηι, ΓΟ  ΔὈἢ ΟΓ 510] Φᾶ Ὁ. 

(2. δϑηγίηαίΐα Ὑοἱβ ἰῃ ἠπβι 14, Υἱπάοηαῖα ἰῃ {γασίαηι 
Υἱ δ», ΠΠυπκλίηαία γοδὶς ᾿ὰπλθη 80 θη, συγ 6 Ποηιίηιπι 
ἄσπρο νϑηϊΐϊδηί ἔγυ 65 [0511{185 ὙΟὈ 8. ; 

13. Οὐυἱὰ τοι ου 5118 ἱπηρὶοἰδίοπι, οἱ ἰπίφυ (δῖο65 οἰ. σψἱη- 

ἀδηηἶα5115 Ὁ Οοπγϑα 8118 ἰγυοίυπι πηθηάδοθιη, 48 βραγαβίϊ ἰῃ 
Ροοοδί 5 (5. ἴῃ τη] ἀϊη6 [ογ  ἀ!η15 ἰυῶ. 

14. ΕΠ σοηδυγροῖ ρογαϊῖο 'ῃ ρορυ]ο ἴυο, οἱ οημηΐᾶ πηι γαΐδ 

ἴδ ΔΙ υηϊ : δἰουΐ ὈΓΏΘΘΡ5 ϑαἰπιδῆδη ἀ6 ἀοηο ΨογΟθοΔΠῚ 
ἴω ἀἸαδυ5 Β6}}} πηδῖγαπὶ 8006 Γ ἢ] 108 Δ} }5αγυηῖ, ὔ 

15. βἰ0 (δείδηι ὙΟὈ5, ἀΟΠ.}}Β Ιβγθὶ, ἃ (δεὶθ ἰη)υϑ. 185 
τη δ)" ἰἰατυπι ὙΘϑίγαγυ . 

ΟΑΡΟΤ ΧΙ. 

1. Μδῃ6 ῥγοϊθοίἱ βϑυηϊὶ : Ὀγο)θοί8 δϑί γὸχ ἴβϑγδϑὶ : χῃη 
ῬΑΓγυ] 8. [8Γ86], οἱ ορὸ αἰοχὶ θαπ), οἱ οχ Ἐφυρίο υοοδνὶ 
ἢ] 105 6}υ5. 

2. δίουξ ὙΟΟΔΥΙ 608, [8 ΔΪΘΙΠὶ ἃ [ΔΟΪ6 πηθᾶ : Ἰροὶ Β88- 
11πΔ ἱπγηηοϊαθαηΐ, οἵ 800] ΡῈ} υ5 δάο!οῦδηί. 

3. Εἴ 6ρὸ Ἰίρανὶ ρϑάθ5 Ερ]ιγαίπ), βυβοθρίὶ ΘΠ ΒΌΡΟΓ ὈΓᾶ- 
οσὨϊυπι ΠηΘι ἢ}, οἵ ΠΟῚ ΘΟρπουθγιηΐ αυΐδ 88η0 1105. 

4. Τῃ οοΥγιριοη6 Ποπηΐπιπὶ Θχίθη αὶ 608 ἴῃ υἱπ οι} 5. οἰα- 
ΤΙ 8.15 τηθ85, οἱ 6γὸ 1118 χιιδδὶ ἀδῇ8 1808 ΠΟΙΏΟ 5006 Γ Πηᾷ- 
Χἑ 5. 6715 : οἵ γοϑρί οἰδηγ δὰ 61 ΠῈ, ργΥ 16 }Ὸ οἱ. 

ὅ. ΗδΟΙαΥ Ἐρ γαῖ ἰῃ ΖΕσυρίο, οἵ Αβ81 ἷρβ6 γδχ 6}}8 : 
φυΐαᾶ Βοϊυϊί σοηγοειὶ. 

6. Εἰ ἰηῇγπι)δῖι!8 6βί ἴῃ σδαΐο ἰη εἰν) αι 5018, οἵ “65- 

ΒΑ ΥἹΐ ἴῃ ΤηΔηΪ 118 5.15 : οἱ οοιῃμοάθηϊ ἀ6 οορ δι οὨ θ0}8 808. 

7. Εἰ Ῥορυ]ὺ8 6)8 βυβρθη8.8 δΧχ ἱῃοο δίῃ 500 : οἱ 68 
ΒΌΡΟΥ ργοίοβϑ 6) 5 ἰγδϑοδίῃγ, οἵ πο δα δ: δ}. 

8. Ουοιῃοῦο [6 ἀἰβροηᾶπι, ἘΡὨγδί 9 ργοίορϑιη 6, [5γ8 6] 
Ουἱὰ ἰ6 ἀϊϑροηδη)9 δίσυϊ Αἀδηιδ ροηδη) ἰ6, οἱ δίουϊ Βοθοίπ. 

ΟΟΠΥΘΓϑιηι Θϑ ΟΟΥΓ ΤΏΘΌΠ} ἰῃ 'ρ80, οοηἰυγραίδ ο8ἱ ρωπἰίυἀο 

Ιῃθᾶἃ. . 
9. Νοη ἴδείδπι [υχίδ ἰγᾶπι (ὙΓΟΓΪ8 πγδὶ, ὨΟη ἀογο Παυ 81) 

ι| ἀοϊραίυγ ΕΡΠ Γαΐ : σμοηΐδηι 608 ὁ90 80, Οἱ ΟΠ ΠΟΠΊΟ : 

ἴῃ (6 βδηοίι5, 6ἱ Ποη ἱῃσγοαϊαγ ἰη οἰν ἰδία). 

10. Ῥοϑὲ Ὠοῃηίηυπι Δ) 0] ο. δίουΐ [60 τυρίοῖ, αυΐᾶ 'ρ8θ 
τυρίοῖ, οἱ (ον ἀδουηὶ ἢ} Δαυδγαπι. 

11. Ῥανθθιυηΐ φυδϑὶ ἃΥἱ8 οχ Ἐργυρίο, οἱ χυᾶϑὶ ΟΟἸυΠΊ0) 8 
46 ἰογῦᾶ Αβϑυγίογαηι : οἱ γοβιϊ )8η} 608 ἰὴ ἀΟΠ08 80.838, αἰοὶξ 

Ὠοηλίηι18. 

12. ΟἸγουτηά ρα πη ἴῃ τηθηάδοίο Ἐρηγαϊπη, οἱ ἰῃ ἱπῃ0]6- 
(Δ|ῦυ.5 ἀοηλ}}8 [8γ86] οἱ Ψυἀα : ἡὐης οοσηονυὶϊΐ 608 θυ, οἵ 
Ρορυ δ βδηοίυ8 νοσδῃ υγ Ὠοὶ. 

Ι.... 48 ῬΌΘΙ 15Γ86], οἱ ἀΠοχὶ απ, οἱ οχ ρυνίο νοζαν! 
ΠΠΪ πὶ πιθυη. : 

2). 



840 ΩΣΗΕ. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ 1Β΄. 

ι. Ὁ δὲ ᾿Εφραὶμ πονηρὸν πνεῦμα ἐδίωξε, χαύσωνα 
ὅλην τὴν ἡμέραν᾽ χενὰ (μ᾽ μάταια ἐπλήθυνε, χαὶ δια-- 
θήχην μετὰ Ἀσσυρίων διέθετο, χαὶ ἔλαιον εἰς Αἴγυπτον 
ἐνεπορεύετο. , 

ἃ. Καὶ χρίσις τῷ Κυρίῳ πρὸς Ἰούδαν, τοῦ ἐχδικῆσαι 
τὸν Ἰαχώδ᾽ χατὰ τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ χαὶ χατὰ τὰ ἐπιτη- 
δεύματα αὐτοῦ ἀποδώσει αὐτῷ. 

8. Ἔν τῇ κοιλία ἐπτέρνισε τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, χαὶ 
ἐν χόποις αὐτοῦ ἐνίσχυσε πρὸς Θεόν᾽ 

4. χαὶ ἐνίσχυσε μετὰ ἀγγέλου, καὶ ἠδυνάσθη. Ἔ- 
χλαυσαν, καὶ ἐδεήθησάν μου" ἐν τῷ οἴχῳ Ὧν εὕροσάν 
με, χαὶ ἐχεῖ ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς" 

δ. ὃ δὲ Κύριος ὃ Θεὸς ὁ παντοχράτωρ ἔσται υνημό- 
συνον αὐτοῦ. 

6. Καὶ σὺ ἐν Θεῷ σου ἐπιστρέψεις, ἔλεον καὶ κρῖμα 
φυλάσσου, χαὶ ἔγγιζε πρὸς τὸν Θεόν σου διαπαντός, 

7. Χαναὰν ἐν χειρὶ αὐτοῦ ζυγὸς ἀδικίας, χαταδυνά- 
στεύειν ἠγάπησε. 

8. Καὶ εἶπεν ᾿Εφραίμ" Πλὴν πεπλούτηχα, εὕρηχα 
ἀναψυχὴν ἐμαυτῷ. Πάντες οἱ πόνοι αὐτοῦ οὐχ εὑρεθή-- 
σονται αὐτῷ, δι᾽ ἀδικίας ἃς ἥμαρτεν. 

9. ᾿γὼ δὲ Κύριος ὁ Θεός σου ἀνήγαγόν σε ἐχ γῆς 
Αἰγύπτου, ἔτι χατοιχιῶ σε ἐν σχηναῖς, χαθὼς ἡμέραι 
ἑορτῆς. 

το. Καὶ λαλήσω πρὸς προφήτας, χαὶ ἐγὼ δράσεις 
ἐπλήθυνα, καὶ ἐν χερσὶ προφητῶν ὡμοιοθην. 

π. Εἰμὴ Γαλαάδ ἐστιν, ἄρα ψευδεῖς ἦσαν ἐν Γαλαὰδ 
ἄρχοντες θυσιάζοντες, χαὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν ὡς 
χελῶναι ἐπὶ χέρσον ἀγροῦ. 

1. Καὶ ἀνεχώρησεν Ἰαχὼδ εἰς πεδίον Συρίας, καὶ 
ἐδούλευσεν Ἰσραὴλ ἐν γυναικὶ, χαὶ γυναιχὶ ἐφυλάξατο. 

1. Καὶ ἐν προφήτη ἀνήγαγε Κύριος τὸν ἰσραὴλ ἐχ 
γῆς Αἰγύπτου, καὶ ἐν προφήτῃ διεφυλάχθη. 

ι4. Ἐθύμωσεν Ἐφραὶμ, χαὶ παρώργισε, χαὶ τὸ 
αἷμα αὐτοῦ ἐπ᾽ αὐτὸν ἐχχυθήσεται, χαὶ τὸν ὀνειδισμὸν 
αὐτοῦ ἀνταποξώσει Κύριος αὐτῷ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. 

ι. Κατὰ τὸν λόγον ᾿Εφραὶμ δικαιώματα ἔλαδεν αὐ- 
τὸς ἐν τῷ Ἰσραὴλ, καὶ ἔθετο αὐτὰ τῇ Βάαλ καὶ ἀπέθανε. 

ἃ. Καὶ νῦν προςέθεντο τοῦ ἁμαρτάνειν, καὶ ἐποίησαν 
ἑαυτοῖς χώνευμα ἐκ τοῦ ἀργυρίου αὐτῶν, χατ᾽ εἰκόνα 
εἰδώλων, ἔργα τεχτόνων συντετελεσμένα. Αὐτοῖς αὐτοὶ 
λέγουσι: Θύσατε ἀνθρώπους, μόσχοι γὰρ ἐχλελοίπασι. 

8. Διὰ τοῦτο ἔσονται ὡς νεφέλη πρωϊνὴ, καὶ ὡς δρό- 
σὸς ὀρθρινὴ πορευομένη, ὡς χνοῦς ἀποφυσώμενος ἀφ᾽ 
ἅλωνος, χαὶ ὡς ἀτμὶς ἀπὸ δαχρύων. 

4. ᾿Εγὼ δὲ Κύριος ὃ Θεός σου ὃ στερεῶν τὸν οὐρανὸν 
καὶ χτίζων γῆν, ο αἱ χεῖρες ἔχτισαν πᾶσαν τὴν στρα- 
τιὰν τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ οὐ παρέδειξα σοι αὐτὰ τοῦ πο- 
ρεύεσθαι ὀπίσω αὐτῶν. Καὶ ἐψὼ ἀνήγαγόν σε ἐχ γῆς 
Αἰγύπτου, καὶ Θεὸν πλὴν ἐμοῦ οὐ γνώση, χαὶ σώζων 
οὐχ ἔστι παρὲξ ἐμοῦ. 

δ. Ἐγὼ ἐποίμαινόν σε ἐν τῇ ἐρήμῳ», ἐν γῇ ἀοικήτῳ 
8. χατὰ τὰς νομὰς αὐτῶν, χαὶ ἐνεπλήσθησαν εἰς 

πλησμονὴν, χαὶ ὑψώθησαν αἱ χαρδίαι αὐτῶν" ἕνεχα 
τούτου ἐπελάθοντό μου. 

Κεφ. 11". 

ΟΑΡΌΊ ΧΙ. 

1. ἘΡὨγδίτ δυΐδη ρ6 551 0111.8 βρί γ 08 ρογβοουίυ οβδῖ, δοίη 
ἰοίδ ἀΐδ : ἱπδηΐᾷ οἱ νδηδ τ} ρ|1οαυῖ, οἱ ἰοδίδηηθηίυ οὑπὶ 
Αδϑυγὶβ ρορίαἰί, οἱ οἰδυπι ῃ Ἐςγρίυπι πιοιοδθδίωγ. 

2. Εἰ )υἀϊοίυπι Ὠοπηΐπο οεὐπὶ 70ἀᾶ, υἱ υἱοϊδοδίυγ ὅΔο0ῦ : 
Ἰυχίδ νἱδ5 ο᾽05 οἱ ἦυχία δα ϊηγοη οη65 6}08 τοἀάρῖ οἱ. 

3. ἴῃ υἱοτο, βυρρ ηίανὶ( ἔγδίγοτῃ ϑυυηλ, οἵ ἴῃ ᾿δρογίθι}5 
δυ 8 ργθουδ υἷΐϊ ογρὰ ὨΘΌΠῚ : 

ἡ, οἱ οοηίογίδι[υβ 6δὶ οὐπὶ δηροῖο, οἱ ροΐυϊί. ΕἸονογυηΐ, οἱ 
ἀοργθοδί! βαηΐ Π16 : ἰη ἀοηο Οὐ ἱπυθηθγυπηῖ πη6, οἷ 10ὲ ἀϊοσίυ πη 
δδὶ δά 605: : 

5. Ῥοχηίηυ8 δυίΐδηι Π60}8 ΟἸΠηἰρΡΟίΘΏἢ 5 ΟΥΪΐ Π)ΘΠΊΟΓΙΔ]6 6118. 

6. Εἰίυ ἰῃ Ποο ἴυο οοηγνογίογίβ, ηγϊδογοογάϊδιη οἱ .υἀϊεϊυπι 
ουβίοὐ!, οἴ Δρργορίηφυδ [60 ἴψ0 Β6ΙΏΡΟΓ. 

7. Ομδπδδη ἰῃ γᾶηιι 6)08 5ἰδίογα ἰῃ  χι!8115., ΟΡ ΓΙ ΠΊΘΓα 
ΡΟΓ ρΡοίρηςδπὶ αἰϊοχὶ!. 

8. Εἰ ἀἰϊχί᾽ ἘρΡἢγϑίπι : Ὑογυπιίδιηθη ἀἶγο5 οἴδοϊ 8 δύῃ, 
ἰηνοηὶ γοαχιι θη τ ΐ. ΟΠ Π 68 ἰδ θοΓΟ8 ο}08 ἢθη ἱηνοηϊοηίυτγ οἱ, 
ΡΓορίογ ἰηἰαυ δί65 ἰη φυΐδυ5 ροοοδνυ!. 

9. ΕροΟ δυίοπῃ Ὠοιηίηυδ Ὠδυδ ἴυι8 οἄυχὶ ἴ6 ἀδ ἰεγτγᾶ 
φΥριὶ, δάμυς ΠαρίίΑΓα ἰο (Δεἰδη ἰῃ ἰἱΔΡογηδου} 8, βἰουί ἀϊ68 
ΒΟΙο πη (8118. 

10. Εἰ Ιοφαδτ δά ργορῃοίδδ, οἵ 660 Υἱβίοηϑϑ πη} }}Ἰοδνΐ, 
οἴ ἴῃ πλδηΐδι18 ρΓΟΡΙ ΘΟ ΔΓΆΠῚ 8851} }18ἴ0}8 8}. 

11. δὶ ἤθη Οδἰδδά οϑῖ, Ἔγζο [8]5ὶ δγδηΐ ἰη σδιαδὰ ὑγίῃοὶροβ 

ἱηπλοἸδηί68,, οἱ διίαγία δογυπ) αυδδὶ ἰδϑίυ ἢ 6 5 ΘΈΡΕΙ ἀοδο- 
ἴυὴ ἃρτὶ. ᾿ 

12. Εἰ γϑοϑβϑὶὶ 7800 ἰῇ ΟΔΠΊρΡιηι ϑυγίδο, οἱ βογυΐ  [5Γ86] 
ἰὴ υὕχοῖε, οἵ υχογὶ οσαϑίοαϊνίξ. 

13. Εἰ ἴῃ ργορῃδία οἀυχὶ Ποηλίηι5 15γᾶδὶ ἀθ ἴογτὰ ΖΕΕΥ- 
Ρτ, οἱ ἴῃ ργορῃοίδ βογυδίυ8 θϑῖ. 

14. Ἰπαϊρηδτγί ἴδοῖς ΕΡἢγαΐπι, οἱ δὰ ἰγδουηάΐδηῃ Ὠτγονοῦᾶ- 

Υἱί, οἱ 88ηρι}5 6]}5 Βυρ6Γ ἰρϑὺπ οεἰιηἀρίαν, οἱ ὀρργορηίυηι 

{Π|υ8 τοϑι υδ. οἱ Ὠοπληυ8. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙ. 

1. Τυχία γογθυπὶ ἘΡρ]γαὶπὶ 1.51} Π Δ} 1065 δοοορὶξ 'ρ56 ἰπ 
ἴδγδϑὶ, οἱ ροϑιὶ: 688 Βδ88] οἱ πηογίυδ 681. 

2. Εἴ ἢσηο δρροβυδγυπί υἱ Ραοοοσδγρηΐ, οἱ (Ὀοουυηΐ δἰ} 
ΘΟὨΠδΕς Οχ ἀγρθηίο 800, βοουπάυπι ἱπηιαρίησπι ἰἀοϊογυη, 
ΟΡογᾶ γι βουη) οοπρ]οΐδ. ΗΪ5 ἱρϑὶ ἀϊουπί : Ππηπιο]αῖα Ποιμΐ- 

Ππ65, Υἱ{}}} οηΐηλ ἀοίδοσγιηϊ. 
3. Ιἀεἶγοο ογυηΐ 088] πιι 65 πηδίυϊ δ, οἱ δίσιυϊ ΓῸ8 πιᾶ- 

(υἰϊπυ8 ρΡοτγγδηβίθηβ, βίου! ρυϊνίβ Ἔχβυῇιαϊυβ ἃ ἃγρᾶ, οἱ 
βἰουϊ γὰΡῸΓ ἀδ ἸΔΟΓΥΠΪ5. 

4. Ἐρο δυΐδιῃ Πομλΐηυ8 608 [08 ἥττηδη8 οαἼ] πὶ Οἱ ΟΓΘΔῊ5 
ἰογγδπ). οὐὐι8 τηΔη0.8 ογοδυθγυηΐ ΟΠ6 ΠῚ Πἐ ἢἰπὶ ΟΟἹΪ!, εἰ 

Π0ἢ οδίδηάϊ δὰ {δὶ υἱ Δι θυ ]ατο8 ροβὶ 68. Εἰ ορὸ οἀυχὶ [6 ἀδ 
ἰογγὰ Ἐργριὶΐ, οἱ θϑαμ ργϑίοῦ ἢ16 ΠΟ σοβηοϑο68, οἱ 88] ὰ- 

ἴΟΥ ΠΟῺ οϑὶ ΔΌΒαΙ6 Π16. 

5. Εφο ρμδβοθῦδη ἰ6 ἰηῃ 30  ἰυἀϊπ6, ἰῃ ἴδγτα ἱπῃ 8 1 18 8}}] 
δ. δβοουηάμυπ) ραβοιὰ βυᾶ, οἱ γερ ἷϊ δυηΐ ἰῃ βαίυγ δίο, οἱ 

οἰοναία βϑυηΐ οογὰδ οοτυπι : ἰάοῖγοο ΟὈἢΝἱ βαπὶ πλεῖ. 



ΟΥΕᾺΙ. ὦκν. ΧΙΥ. 

η. Καὶ ἔσομαι αὐτοῖς ὡς πανθὴρ χαὶ ὡς πάρδαλις" 
χατὰ τὴν ὁδὸν ᾿Ασσυρίων 

8. ἀπαντήσομαι αὐτοῖς ὡς ἄρχος ἣ ἀπορουμένη, χαὶ 
διαῤῥήξω συγκλεισμὸν καρδίας αὐτῶν" χαὶ χαταφάγον- 
ται αὐτοὺς ἐχεῖ σχύμνοι δρυμοῦ, θηρία ἀγροῦ διασπά-- 
σει αὐτούς. 

9. Τῇ διαφθορᾷ σου. Ἰσραὴλ, τίς βοηθήσει: 
το. Ποῦ ὃ βασιλεύς σου οὗτος; καὶ διασωσάτω σε ἐν 

πάσαις ταῖς πόλεσί σου. Κρινάτω σε ὃν εἶπας: Δός 
μοι βασιλέα καὶ ἄρχοντα. 

11. Καὶ ἔδωκά σοι βασιλέα ἐν ὀργῇ μου, χαὶ ἔσχον 
ἐν τῷ θυμῷ μου. 

12. Συστροφὴν ἀδικίας ᾿Εφραὶμ, ἐγχεχρυμμένη ἢ 
ἁμαρτία αὐτοῦ, 

13. ὠδῖνες ὡς τιχτούσης ἥξουσιν αὐτῷ. Οὗτος ὁ υἱός 
σου ὃ φρόνιμος, διότι οὐ μὴ ὑποστῇ ἐν συντριδῇ τέχνων. 

ι4. Ἔχ χειρὸς ἄδου δύσομαι, καὶ ἐχ θανάτου λυτρώ- 
σομαι αὐτούς. Ποῦ ἡ δίχη σου, θάνατε; ποῦ τὸ χέντρον 
σου, ἅδη; Παράχλησις χέχρυπται ἀπὸ ὀφθαλμῶν μου᾽ 

16. διότι οὗτος ἀναμέσον ἀδελφῶν διαστελεῖ, ἐπάξει 
χαύσωνα ἄνεμον Κύριος ἐχ τῆς ἐρήμου ἐπ᾽ αὐτόν’ χαὶ 
ἀνάξηρανεῖ τὰς φλέθας αὐτοῦ, ἤ᾽ 1.5}. δὶ τὰς πηγὰς 
αὐτοῦ" αὐτὸς χαταξηρανεῖ τὴν γὴν αὐτοῦ, χαὶ πάντα 
τὰ σχεύη τὰ ἐπιθυμητὰ αὐτοῦ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ. 

1. ᾿Αφανισθήσεται Σαμάρεια, ὅτι ἀντέστη πρὸς τὸν 
Θεὸν αὐτῆς. Ἔν ῥομφαίᾳ πεσοῦνται αὐτοὶ, καὶ τὰ ὗπο- 
τίτθια αὐτῶν ἐδαφισθήσονται, χαὶ αἱ ἐν γαστρὶ ἔχουσαι 

᾿ αὐτῶν διαῤῥαγήσονται. 
2. Ἐπιστράφηθι, Ἰσραὴλ, πρὸς Κύριον τὸν Θεόν 

σου, διότι ἠσθένησαν ἐν ταῖς ἀδιχίαις σου. 
8. Λάδετε μεθ᾽ ἑαυτῶν λόγους καὶ ἐπιστράφητε πρὸς 

Κύριον τὸν Θεὸν ὑμῶν. Εἴπατε αὐτῷ “Ὅπως μὴ λά- 
ὅητε ἀδιχίαν, καὶ λάθητε ἀγαθὰ, χαι ἀνταποδώσομεν 
χαρπὸν χειλέων ἡμῶν. 

4, Ἀσσοὺρ οὐ μὴ σώσῃ ἡμᾶς, ἐφ᾽ ἵππον οὐχ ἀναθη- 
σόμεθα- οὐχ ἔτι μὴ εἴπωμεν, θεοὶ ἡμῶν, τοῖς ἔργοις 
τῶν χειρῶν ἡμῶν" ὁ ἐν σοι ἐλεήσει ὀρφανόν. 
απ τὰς κατοιχίας αὐτῶν, ἀγαπήσω αὐτοὺς 

ὁμολόγως, ὅτι ἀπέστρεψε τὴν ὀργήν μου ἀπ᾽ αὐτοῦ. 
8. ἔσομαι ὡς δρόσος τῷ Ἰσραὴλ, ἀνθήσει ὡς χρί- 

γον, χαὶ βαλεῖ τὰς δίζας αὐτοῦ ὡς ὃ λίδανος. 
7.:- Πορεύσονται οἱ χλάδοι αὐτοῦ, χαὶ ἔσται ὡς ἐλαία 

χκατάχαρπος, καὶ ἢ ὀσφρασία αὐτοῦ ὡς λιόάνου. 
8. Ἐπισι ἐ ουοὶ χαὶ χαθιοῦνται ὑπὸ τὴν σχέπην 

αὐτοῦ, ζήσονται χαὶ μεθυσθήσονται σίτῳ" χαὶ ἐξανθή- 
σει ὡς ἄμπελος μνημόσυνον αὐτοῦ, ὡς οἶνος λιβάνου 

ν. τῷ Ἐφραίμ. Τί αὐτῷ ἔτι χαὶ εἰδώλοις ; ̓γὼ 
ἐταπείνωσα αὐτὸν, χαὶ χατισχύσω αὐτόν. ᾿Εγὼ ὡς ἄρ- 
χευθος πυχάζουσα, ἐξ ἐμοῦ ὃ χαρπός σου εὕρηται. 

10. Τίς σοφὸς χαὶ συνήσει ταῦτα; ἢ συνετὸς, χαὶ 
ἐπιγνώσεται αὐτά; “Ὅτι εὐθεῖαι αἱ ὁδοὶ ποῦ Κυρίου, 
καὶ δίκαιοι πορεύσονται ἐν αὐταῖς, οἱ δὲ ἀσεδεῖς ἀσθε- 
νήσουσιν ἐν αὐταῖς. : ᾿ 

γι 

941 

7. ΕΠ (Ὁ οἱβ αιιδϑὶ ρϑῃίῃοχ οἱ δίουΐϊ ραγάυδ : ἰῃ Υἱὰ Αδ8γ- 
ΓΟΓΌΠῚ : 

8. ΟΟΟΙΓΓΔΠῚ Οἷ5 δἰουϊ ἀγϑ88 ἰηαροη5 εἶθδο, οἱ ἀἰδγυμηρδηι 

ΘΟΠΟΙυδ ΟΏ6 ΠῚ ΟΟΓ( 8 Θογιπηὶ : οἱ ἀρυογδθυηΐ 605 ἰδὲ οδΔίυ}Ϊ 5γ]- 
γζ, ᾿α5.18 ἀρτὶ ἀϊδοογρθηΐ 608. 

9. σοττγυρίϊοηὶ (025, Ι5γδοὶ, 4ἢ]5 δυχ} Δ τυ ὃ 
10. δὶ ἐδῖ τὸχ ἴα ἰδία οἱ βα νυ} ἰ6 (δοϊαΐ ἰῃ ομποί 8 

υγοΐθυϑ (υ͵5. δυάϊοοὶ [6 ἀδ φυο ἀϊχ δι} : [)ἃ πηὐ πὶ τόσϑῖη οἱ ργίη- 

11. Εἰ ἀφάϊ Εδὲ τορθλ ἰῃ ἷγὰ ηθᾶ, οἱ ἰιαθυὶΐ ἰῃ [ὈΓΌΓ 
ΤΩ600. 

12. Οομρ!οθαι ποτ ἰπίχυϊίδι8 ἘΡΠΓαὶπι, δυβοομάϊιι 
Ροοοδίιπηι 6}118, ᾿ 

13. ἀοΙοΓο8 φυδϑὶ ραγίυγίοηἰ8 γϑηϊθηΐ οἱ. 1816 6δί ἢ] αι 
ἴσυ8 88 0168, 4ἷδ ὨυηΟ ΠΟ δυδ5ἰϑίοϊ ἴῃ οοηίγ[ἰομα ἢ]10- 
ΌΤΙ. 

14, 6 τῆδηυ ἰηίδγηὶ ἰθογᾶῦο, δὲ ἀθ τηογίϑ γράϊπηδῇῃ ἰΠ|05. 

ὕδὶ 68ὲ οδυβᾶ ἰυᾶ., ΓΩΟΓΒ ὃ υἱὶ 681 δου δ ἴα 0.8, ἰηίογη ἢ Ο0η- 
Β0]αἴἷο διυβοοηά δ οϑί 800 οὐι 8 μϑὶβ : 

15. φυΐα ἢΐο ἰηίον ἰγδίγβ ἀἰνἰ οὶ, δά ἀυοοῖ ὑγοηΐθα) γϑιν: 

ἰυηλ Ὠοπιπυ8 ἀθ ἀδδβογίο ἰῃ δυπιὶ : οἱ βἰσοδῦϊ! υθηδβ 608, 
ἀβοϊδοὶε (οηΐ68 1} 18 : ἱρ56 δτοίδοϊθὶ ἰθγαμ 618, οἱ οπιηϊᾶ 
γαβὰ ἀθϑιὰ γα} 8 6). 

ΟΑΡΌΤ ΧΙ͂Ν. 

1. Ὀϊθρογάσίυγ ϑδιηδγία, χυοηίΐδη) γοϑ {1 60 δυ0. [ἢ μ18» 
ἀἷο οογγυθηΐ ἰρϑὶ, οἱ Ἰδοίθηϊθ8 θογιιηλ 8} ἀρηΐυγ, οἱ ΘΟΓΌΠ) 
ΠΔΌΘη65 ἴῃ ΐογο ἀϊγυμηροηίαγ. 

2. Οοπηγογίογο, ᾿ϑγϑοὶ, δὰ δοιηίηυπι θυ ἴσιπι, αυΐα 

ἰοῆγημγδίὶ βυηΐϊ ἰῃ ἰπίαι} 1800. {{||8. 

3. δυμλία γὙοὈ βοῦΠ) ΒΟΥΠΊΟΠ68 οἱ γουογ πηι δὰ ])οιηὶ- 
Ὠυη) Ὠοιιηλ γοϑίγυηι. Ὀἱοἰία. οἱ : 1 βοη [01184{18 ἰπἰ αυ  δίθι, 
β0( δβοϑυηγδίίθ Ὀοηδ, 6ἱ γοἀἀθιηυϑ ἰγυσίυμι ἸΔίοτυ πὶ Ὠοδίγο- 
Γυϊη. 

ἤ, Αϑϑ0ὺὉ ΠΟ ΒΔ ΥΑΙϊ ΠΟΘ, ΒΌΡΟΓ Θ4011Π1 ὩῸἢ ΒΟ θη 6- 
τυ : πραυϑαυδηι υἱ1Γἃ ἀϊοδηηβ, 1 ποϑίγί, ορογί θ0.8 Πηδ’ 

Ὠυυηι ΠΟΒίΓΔΓΙΠῚ : 4υἱ ἰῃ (6 681 τ βογο αν ρυρ}}}}. . 
5. 58) 80 δια Διο. 8 δογυ, αἰ] βδαιὶ 608 πιδηϊοδῖ6, 

4υ͵ά ἀνογίϊξ ἰγἂΠ) Ἰηθ68η} ἃ 86. 

ὁ. ΕΓῸ 4υδϑὶ το8 1ϑ86], Πογθθὶΐ υἱ {Π|}π|, οἱ τ 6. Γὰ- 

ἀΐϊοῦθ δυδ8 φυιδϑὶ 1, 8η08.. 
7. Ἰθυηῖὶ τγδηιλὶ 6]05, οἱ οΥἱΐ χυδϑὶ οἰΐνὰ (γυο γα, οἱ οὐοσ 

118 φυδϑὲ 1, 10 8η]. 
8. Οομγογίρηϊν οἱ βοάοθυηΐ 800 υπηδτὰ οἷαδ, υἱνοηὶ οἱ 

ἱπουγδυηίυν ἰγυπγοηίο : οἱ οἰογοὴξ αἱ νἱθδ πιοπηογίαϊα 
6}α8, φυδϑὶ Υἱηυπ 1 Δηὶ 

9. Ἐρ!ιγδίηι. Ουἱὰ οἱ υἢγα οἱ ἰά0}1}8} Επο υμ ανὶ ουμὰ, 
οἱ οοπίογίδρο ἰϊυμη. Ερο βίουϊ Μυμίροῦιϑ οομάθηδθ8, ΘΧ ΠῸ 
(γυοίυϑ ἴυυ.8 ἰηγοηίυβ 68. 

10. Ουἱβ βαρίθηδβ οἱ ἐη θ σοι Π8ρ69 διυιῖ ἰη 16} 568, οἱ οὐ- 
ξυοβοοί 689 Ουΐᾷ τοοίδε υἱδ Ὀοπιἰηὶ, οἱ ̓ υδιὶ} Δ! υ]δυπὶ ἰῃ 

εἷδ,, ᾳυὶ δυΐοηι ἱπηρὶϊ δυμί ἐμ γιδυηίι ἰῃ {Π|Φ. 



842 ΑΜΩΣ. 

ΑΜΩΣ. 
-----αὐ τῷ» α.»....-.--- 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. 

ι. Λόγοι Ἀμὼς, οὗ ἐγένοντο ἐν ᾿Αχχαρεὶμ ἐχ Θε- 
χουὲ, οὺς εἶδεν ὑπὲρ Ἱερουσαλὴμ. ἐν ἡμέραις Ὀζίου 
βασιλέως ᾿Ιούδα χαὶ ἐν ἡμέραις ᾿ἹἹεροδοὰμ, τοῦ Ἰωὰς 
βασιλέως Ἰσραὴλ, πρὸ δύο ἐτῶν τοῦ σεισμοῦ. 

4. Καὶ εἶπε: Κύριος ἐκ Σιὼν ἐφθέγξατο, καὶ ἐξ Ἵε- 
ρουσαλὴμ. ἔδωχε φωνὴν αὐτοῦ, καὶ ἐπένθησαν αἵ νομαὶ 
τῶν ποιμένων, χαὶ ἐξηράνθη ἣ χορυφὴ τοῦ Καρμήλου. 

8. Καὶ εἶπε Κύριος: ᾿Επὶ ταῖς τρισὶν ἀσεδείχις Δα- 
ασχοῦ χαὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐχ ἀποστραφήσομαι 

αὐτὸν, ἀνθ᾽ ὧν ἔπριζον πρίοσι σιδηροῖς τὰς ἐν γαστρὶ 
ἐχούσας τῶν ἐν Γαλαάδ. 

4. Καὶ ἀποστελῶ πῦρ εἰς τὸν οἶκον ᾿Αζαὴλ, καὶ 
χαταφάγεται τὰ θεμέλια υἱοῦ Ἄδερ. 

6. Καὶ συντρίψω μοχλοὺς Δαμασχοῦ, καὶ ἐξολο- 
θρεύσω κατοιχοῦντας ἐχ πεδίου Ὧν, χαὶ χκαταχόψω φυ- 
λὴν ἐξ ἀνδρῶν Χαῤῥὰν, χαὶ αἰχμαλωτευθήσεται λαὸς 
Συρίας ἐπίχλητος, λέγει Κύριος. 

6. 7.ἀδε λέγει Κύριος: ᾿Επὶ ταῖς τρισὶν ἀσεφείαις 
Γάζης χαὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐχ ἀποστραφήσουαι 
αὐτοὺς, ἕνεχεν τοῦ αἰχμαλωτεῦσαι αὐτοὺς αἰχμαλωσίαν 
τοῦ Σαλωμὼν, τοῦ συγχλεῖσαι εἰς τὴν Ἰδουμαίαν. 

7. Καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ ἐπὶ τὰ τείχη Γάζης, χαὶ 
χαταφάγεται τὰ θεμέλια αὐτῆς. 

8. Καὶ ἐξολοθρεύσω χατοιχοῦντας ἐξ ᾿Αζώτου, χαὶ 
ἐξαρθήσεται φυλὴ ἐξ ̓ Ασχάλωνος, χαὶ ἐπάξω τὴν χεῖρά 
μου ἐπὶ ᾿Αχχάρων, χαὶ ἀπολοῦνται οἱ χατάλοιποι τῶν 
ἀλλοφύλων, λέγει Κύριος. 

9. Γάδε λέγει Κύριος - ̓Επὶ ταῖς τρισὶν ἀσεφείαις 
Τύρου χαὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐχ ἀποστραφήσομαι 
αὐτὴν, ἀνθ᾽ ὧν συνέχλεισαν αἰχμαλωσίαν τοῦ Σαλω- 
μὼν εἰς τὴν Ἰδουμαίαν, καὶ οὐκ ἐμνήσθησαν διαθήχης 
ἀδελφῶν. 

10.. Ναὶ ἐξαποστελῶ πῦρ ἐπὶ τὰ τείχη Τ' ὕρου, καὶ 
χαταφαγεται τὰ θεμέλια αὐτῆς. 

1. δε λέγει Κύριος: ᾿Επὶ ταῖς τρισὶν ἀσεδείαις 
τῆς Ἰδουμαίας καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐχ ἀποστραφή- 
σομαι αὐτοὺς, ἕνεχα τοῦ διῶξαι αὐτοὺς ἐν ῥομφαίᾳ τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ, χαὶ ἐλυμήνατο μητέρα ἐπὶ γῆς, χαὶ 
ἥρπασεν εἰς μαρτύριον φρίκην αὐτοῦ, χαὶ τὸ ὅρμημα 
αὐτοῦ ἐφύλαξεν εἰς νῖχος. 

15. Καὶ ἐξαποστελὸ) πῦρ εἰς Θαμὰν, καὶ χαταφάγε- 
ται θεμέλια τειχέων αὐτῆς. 

15. 1ἀδε λέγει Κύριος ᾿Επὶ ταῖς τρισὶν ἀσεθείαις 
υἱῶν ᾿Αμμὼν χαὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐχ ἀποστραφήσο- 
μαι αὐτὸν, ἀνθ᾽ ὧν ἀνέσχιζον τὰς ἐν γαστρὶ ἐχούσας 
τῶν Γαλααδιτῶν, ὅπως ἐμπλατύνωσι τὰ ὅρια ἑαυτῶν. 

ι4. Καὶ ἀνάψω πῦρ ἐπὶ τείχη Ῥαδδὰθ, καὶ κατα- 
φάγεται θεμέλια αὐτῆς μετὰ χραυγῆς ἐν διμέρα πολέ-- 
μου, καὶ σεισθήσεται ἐν ἡμέραις συντελείας αὐτῆς, 

16. χαὶ πορεύσονται οἷ βασιλεῖς αὐτῆς ἐν αἴχμαλω- 
σία, οἱ ἱερεῖς αὐτῶν καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν ἐπιτοαυτὸ, 
)έγει Κύριος. 

Κεφ. Α΄. 

ΑΜῸὸ5. 
--- περ αὑ----- 

ΟΑΡΌΤ 1. 

1, ΒΟΓΩΊΟΠΘΒ ΑἸποϑ8, αυὶ (ΔοἴΪ βυηϊ ἰῃ Αὐοδεὶπι ἀα ΤΏσουΘ, 
405 Υἱά { ργῸ 26 Γιι8816 0. ἰῃ αἴθ} Οἱίϑ γορίβ  υἀᾶ οἱ ἰῃ ἀΐδ- 
θ05 Φογοβθοδῃ) [}1}] 3083 γορὶδ 1 51:86], ἀηΐ6 ἀυ08 ἀΠη08 ἰριτῷ 
ποία. 

2. Εἰ αἷϊ : Βοηλίηι5 ἀδ6 δίοῃ οἴϊαϊυ5 65ϊ, οἱ ἀδ Ψογιβδ]οπὶ 

ἀράϊ! νούδηὶ δύ δι, οἱ Ἰυχογαηΐ ρᾶβουδ ρϑβίογαμι, οἱ ἀγοίδ- 
οἰυ8 6981 νογίαχ ΟδΏ16]}. 

3. Εἰ ἀϊχὶ᾽ ϑοηλυ8 : δυροι {τ θὺ8 πηρίαίδι 5 Παπιδϑο 
οἱ δυρὸν αφυδίυοῦ ΠΟη ΑΥΘΓΒΔΌΟΙ 611ΠῈ, ΓΟ 60 αυρὰ βοουδτγυηῖ 
ΒΟΓΓΙΒ (δγγ δ ργδρηδηΐθϑ δογυ!ὴ αυὶ ἰῃ (αϊαδά. 

4, ΕΠτ (ἀπ ἰσηθη ἰῃ ἀοηῃλαπὶ ΑΖδοὶ, οἱ ἀθυοσδὶὶ [λη- 
ἀδιμηδπίᾷ Π}1} Αἄοε. 

ὅ. Εἰ οομῃίεγδηὶ νϑοίθ5 Ὠαιηδϑεὶ, οἱ ἀϊβρογάδῃ δἰ ἰδίογος 

ἀδ οἄιηρο Ομ, αἱ οοποίάδιι τίμα οχ υἱγίβ Οᾶγι δ, οἱ οδ- 
Ρἔνυϑ ἀυοσοίυγ ρΟΡυ]ι8 ϑυγίδο ποηγἰηαίυβ, ἀἰϊοὶξ Βοῃιίηυβ. 

6. Ηκξο ἀϊοὶξ Βοῃιίηι!ϑ : ϑυρογ ἰγίδυβ ἱπηρίεἰδιϊθυ ΟδΖ85 
οἱ βϑυρογ αιιδίιον Ὠοη ἀΥ̓ΟΓΒΑΡΟΓ 608, 60 φυοά οδρ νη} ἀυχο- 
ταὰηΐ οδρ Υἠ δίθιη 58] ΠΟ 18, υἱ σοπουάογοηΐ ἰῃ Ἰἀυ ΠδρΔη,. 

7. Εἰ οἰ ἴδη} Ιρηθπὶ ΒΌΡΟΓ Πὰυ108 σᾶζῷ, οἱ ἀσνοιδθίΐ 
ζυηἀδιηοπία 608. : 

8. Εἰ ἀϊδρογάδῃηι ᾿)δ  ἰΔίογα 8 ἀ6 Αζοῖο, οἱ δυξογοῖυν (τἰθυβ 
ἀδ Αϑοδίοῃβ, οἱ ἰηογαιη ᾿μδημΠ) ΠγθδιῺ ἰῃ Ασοδγοηθα, οἷ ρ6- 
τἰθυηί ΓΟ χα αἰ δἰσοηδγιιηι, ἀϊοὶ( Ποαπιΐηι8. 

9. Ηδο ἀἰοῤῖ Βομμιίηυ : Θῃρ6γ {γα 5 ἰτηρίοἰδίϊθι.5 Τγτὶ 
Εἴ ΒΌ0ΡΟΓ 4υδίθογυ ὨῸἢ ΔΥΘΓΒΆΡΟΓ ΘᾶΠ), ΓῸ 60, αυοὰ ςοπῃοίυ- 

βογθηὶ οδρἰνἱϊδἴοθηι 58] ΟΠ οἢ 8 ἰῃ Ἰἀππηδρᾶ, οἴ πΠοἢ δυηΐ Γ6- 
οογάδιϊ (οϑἰδηγοηῖ! [γαϊγυπ). 

10. Εἰ οι {8ΠπΔ ἰσηθΠ) ΘΌ0ΡΟΓ Τηυγο8 ΤΥτγὶ, οἱ ἀδυογαῦῃ 
[υπμἀδπηοηΐδ οἰ08. --- 

11. Ηφο ἀϊοϊ᾽ θοπηίηυϑ : 5υρογ γίθυβ ἱπη)ρίοἰδί! νυ8 140- 

πΠιδθϑ Οἱ ΒΌΡΟΓ αυδίυοῦ ΠΟῚ Δ ΥΘΥΒΆΌΟΓ 605, 60 αυοά- ἱρβὲ ρεῖ- 
860} δἰηΐ ἰῃ ψίδαϊο γαίγθ ϑύυυπι, οἱ υἱοίαν! πηαΐγθῃ) 58- 
ῬῈΓ ἰογγδηι, οἱ γϑρυϊὶ ἴῃ (δϑιἱπιοηΐ ἢ Πογτογοι βυῦπι, οἱ 
᾿ηρθοίυμ δύ ουκίοαϊΥ ( ἴῃ νἱοϊογίδηι. 

12. Ετ οπλ δι ἱσποι ἐπ ΤΊ δηγλη, οἱ ἀδγογδὶῖ (χη ἀ8- 
τηθη.8 ΓΠΌΓΟΡΟΌΙῚ 6118. 

18. Ηώο ἀἰοὶῖ ϑομημ8 : δύυροῦ {τἴθυ5 ἱπηρί εἰδιυ5 {{Π|0- 
τυπλ ΑἸηῃ)θη Οἵ δΌΡΘΓ υδίῃοῦ ΠΟῚ ΔΥΘΓΘΑΡΟΓ ουηϊ, 60 φυοὰ 

ἀοβϑουογῖ ργμηδηίο5 Οδδάϊ δια, υἱ ἀϊδιαγοηΐ ἰοΥΠλΐΠ09 
5.08. : 

14. Εἰ ϑυοσοοπάδηι ᾿σΠ6 1 ΘΌΡΟΓ ΠΊυΓΟΒ ἈΔΌΡΑΙΗ, οἱ ἀδτο- 
ΓδΌΐϊ: Τὰ πἀδιηοη δ 6}05 οὐπΠ} οἰδίηογο ἰῃ ἀἷα θ6}}}, οἱ σοιμηηιο- 
ὙΘὈυγ ἴῃ ἀἷδὸ σοηϑιηηηλδίοη 8 508, 

15. οἱ 1θυηΐ γορο8 6}5 ἰη οἀρ(! Υἱαίο, βδοογάοίο 5 ΘΟΓΌΠΣ 
οἱ ρεϊποίρο8 Θογυηὶ δι}, ἀἰοὶὶ Ποιηίηι8. 



ΑΜΟΞ. ἀκ». ΠῚ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. 

ι. Τάδε λέγει Κύριος" Ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεθείαις 
Μωλὰδ χαὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐχ ἀποστραφήσομαι 
αὐτὸν, ἀνθ᾽ ὧν χατέχαυσαν τὰ ὀστᾶ βασιλέως τῆς Ἰδου- 
μαίας εἰς χονίαν. 

8. Καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ εἰς Μωὰό, χαὶ χαταφάγεται 
τὰ θεμέλια τῶν πόλεων αὐτῆς, χαὶ ἀποθανεῖται ἐν ἀδυ-- 
ναμία Μωὰό μετὰ κραυγῆς χαὶ μετὰ φωνῆς σάλπιγγος. 

8. Καὶ ἐξολοθρεύσω χριτὴν ἐξ αὐτῆς, χαὶ πάντας τοὺς 
ἄρχοντας αὐτῆς ἀποχτενῶ μετ᾽ αὐτοῦ, λέγει Κύριος. 

4, Τάδε λέγει Κύριος" ᾿Επὶ ταῖς τρισὶν ἀσεφείαις 
υἱῶν Ἰούδα καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐχ ἀποστραφήσο- 
μαι αὐτὸν, ἕνεκα τοῦ ἀπώσασθαι αὐτοὺς τὸν νόμον τοῦ 
Κυρίου, καὶ τὰ προςτάγματα αὐτοῦ οὐχ ἐφυλάξαντο, 
χαὶ ἐπλάνησεν αὐτοὺς τὰ μάταια αὐτῶν ἃ ἐποίησαν, 
οἷς ἐξηχολούθησαν οἱ πατέρες αὐτῶν ὀπίσω αὐτῶν. 

65. Καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ ἐπὶ Ἰούδαν, χαὶ χαταφάγε- 
ται θεμέλια Ἱερουσαλήμ. 

8. Τάδε λέγει Κύριος: ᾿Επὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις 
ἸΙσραὴλ καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐχ ἀποστραφήσομαι 
αὐτὸν, ἀνθ᾽ ὧν ἀπέδοντο ἀργυρίου δίκαιον, καὶ πένητα 
ἕνεχεν ὑποδημάτων, 

7. τὰ πατοῦντα ἐπὶ τὸν χοῦν τῆς γῆς, καὶ ἐχονδύ- 
λίζον εἰς κεφαλὰς πτωχῶν, καὶ ὁδὸν ταπεινῶν ἐξέχλιναν, 
χαὶ υἱὸς χαὶ πατὴρ αὐτοῦ εἰσεπορεύοντο πρὸς τὴν αὐτὴν 
παιδίσχην, ὅπως βεδηλῶσι τὸ ἼΜΗ τοῦ Θεοῦ αὐτῶν. 

8. Καὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν δεσμεύοντες σχοινίοις, πα- 
ραπετάσματα ἐποίουν ἐχόμενα τοῦ θυσιαστηρίου, χαὶ 
οἶνον ἐχ συχοφαντιῶν ἔπινον ἐν τῷ οἴχῳ τοῦ Θεοῦ αὐ- 
τῶν. 

ο. Ἐγὼ δὲ ἐξῆρα τὸν Ἀμοῤῥαϊόν ἐχ προςώπου αὐτῶν 
οὗ ἦν, χαθὼς ὕψος κέδρου, τὸ ὕψος αὐτοῦ, καὶ ἰσχυρὸς 
ἦν ὡς δρῦς, χαὶ ἐξήρανα τὸν χαρπὸν αὐτοῦ ἐπάνωθεν, 
χαὶ τὰς ῥίζας αὐτοῦ ὑποχάτωθεν. ᾿ ' 

ιο. Καὶ ἐγὼ ἀνήγαγον ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, χαὶ 
περιήγαγον δυᾶς ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράχοντα ἔτη, τοῦ 
καταχληρονομῆσαι τὴν γῆν τῶν Α μοῤῥαίων. 

τι. Καὶ ἔλαύόον ἐχ τῶν υἱῶν ὑμῶν εἰς προφήτας, χαὶ 
ἐχ τῶν νεανίσχων δυῶν εἰς ἁγιασμόν. Μὴ οὐχ ἔστι 
ταῦτα υἱοὶ Ἰσραὴλ, λέγει Κύριος; 

12. Καὶ ἐποτίζετε τοὺς ἡγιασμένους οἶνον, καὶ τοῖς 
, 2 , 

προφήταις ἐνετέλλεσθε, λέγοντες «Οὐ μὴ προφητεύσητε. 
13. Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγώ χυλίω ὑποκάτω ὑμῶν, ὃν 

τρόπον χυλίεται ἡ ἅμαξα ἣ γέμουσα χαλάμης" 
14. χαὶ ἀπολεῖται φυγὴ ἐχ δρομέως, χαὶ δ χραταιὸς 

οὐ μὴ χρατήση τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, χαὶ ὃ μαχητὴς οὐ 
μὴ σώση τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, 

15. χαὶ ὁ τοξότης οὐ μὴ ὑποστῇ, καὶ ὁ ὀξὺς τοῖς 
ποσὶν αὐτοῦ οὐ μὴ διασωθῇ, χαὶ ὃ ἱππεὺς οὐ μὴ σώση 
τὴν ψυγὴν αὐτοῦ, 

16. χαὶ ὃ χραταιὸς οὐ μὴ εὑρήσει τὴν χαρδίαν αὐτοῦ 
ἐν δυναστείαις " ὃ γυμνὸς διώξεται ἐν ἐχείνη τῇ ἡμέρᾳ, 
λέγει Κύριος. 

ΚΕΦΑΛΔΑΙ͂ΟΝ Γ΄. 

:. ᾿Αχούσατε τὸν λόγον τοῦτον, ὃν ἐλάλησε Κύριος 
ἐφ᾽ ὑμᾶς, οἶχος Ἰσραὴλ, χαὶ χατὰ πάσης φυλῆς ἧς 
ἀνήγαγον ἐκ γῆς Αἰγύπτου, λέγων᾽ 

δ4ὺ 

ΟΑΡΌΤΊΙΙ. 

1. δος ἀϊοὶξ Βομηίηυβ : ϑυρογ (γ 8. ἱπηρίοἰδιθυ85 Μοαῦ 

οἱ 5006 Γ φιδίυοῦ ΠΟῚ ΔΥΘΥΒΔΌΟΓ Θ.Π|, ρΓῸ 60 αιιοὰ ἱπερηδὸ- 
ΓΌΠῚ οδ58᾽ γορὶϑ [ἀυΠ}8585 ἰῃ ΟἰΠΟΓΘΙΏ. 

2. Εἴ οἰ ἰ(Ὧη} ἰσηθι ἴῃ ΜΟΔΡ, οἱ ἀδυογαὶ (υηἀδιηθη 
οἰ ἀἴι1π| 605, οἱ τηοτγίουγ ἰῃ ἰηβτηγ δία ΜΟΔΌ οὐπὶ ε]ἃ- 
ΠΟΓΟ οἵ οὐ) νοοα ἰυ})85. 

3. Εἰ ἀϊδρογάδη ᾿υἀΐςοῃ) οχ 68, δὲ ΟἽ 68 Ὀγίῃοῖρο6 8 οἱυν 
ἰπἰογἢοίδη) οὐπὶ 60, αἰεὶ Ποηιίηυ8. 

4, Ηδο ἀϊεὶξ Ποπμλίηι8 « ϑυρογ {ἰγἴθυ5 ἱπιρ οἰδιϊ 5 ἢ] Ϊο- 
γυπὶ Τυἀδ οἱ ΒΡ Γ χυδίυογ ΠΟῚ Δ ΘΓΒΔΌΟΓ ΘΠ}, 4υΐα᾿ Γορα- 
Ιογυπὶ ἰΙορθὴὶ Βομηΐηΐ, οἱ Ὀγεοορίδ 11} 15 ποη Ουδίοἀϊογυηί, 

οἱ ἀδοορογυηῖ 605 Υδηϊαῖθ 8 δ δ 4188 ἰδοδγυηΐ, 4085 5οουὶ 
Βυηΐ μᾶΐΓ6 5 ΘΟΥΌῺΏ ροϑί 685. 

5. Εἰ οἰ ἰδη ἰζῆσηι ἰῃ “υάδπ), οἱ ἀογογλθ! πιπἀδηηθπία 
Φεγυβδίθ. 

6. Ηδο ἀϊεὶξ ᾿ϑοιηίπυ8 : ϑυρογ ἰγίδυς ἱῃμηρ οἰ ας 658 15γ86] 
οἱ συρ6γ χυδΐποῦ ΠΟ ΔΥΟΓΒΔΡΟΓ ΘΙ ΠΊ, ρΡΓῸ 60 αυοά γοηάϊάδ- 
τἰηπὶ ἀγσοηΐο [ιϑἴηι, οἵ ΡΌΡΟΓΘΙ ργορίογ σα] σθπηδηίδ, 

7. χιιῶ οδ]οδηΐ ΒΡ  Γ ΡΌΪΨΥΘΓΟΠῚ ἴοτα, οἵ ρυξηο ρογου6- 
μαπί ἰῃ οδρίία ραυρογυηι, οἱ υἱδηλ ᾿νπη  πἶὰπὶ ἀρο! πα ρδηὶ, 
οἱ δὰ 5 οἱ ραίθγ ο)ι18 ἱηστοαϊδαηίυγ δὰ δαπγάθπὶ ρυ 6] ]8π|, 
αἱ οοηϊδηλπαγοηΐ ποιηθη δὶ δβυὶ. 

8. Εἰ νοϑιϊπϑεῖ8 5υἃ 4|ΠΠσϑηΐ65 [ιηΐθι.5,., (Δοἰοδηΐ γ6]8- 
υχΐηὰ Ἰυχίδ Δ|δγτ6, οἱ νἱηυπι ἀ6 ΟΔΙ απ 118 Ὀἱ ΒΟ δηΐ ἴῃ ἀοῃο 
δεὶ 5υὶϊ. 

9. Ερο δυίοπ Δρδίι ἢ Απιογγῆθιπηι ἃ ἰδοΐθ θογυ οὐ} 
ογδὶ, βίουϊ δἰ υ60 οράτγί, 50} Πλ185 670}, οἱ (ογ( 5 ογαΐ χυδδὶ 
4υσγουβ, οἱ δγοίδοὶ (γυιοίυ πη ο᾽ὺ5 ἀσϑυροτγ, οἱ γϑάΐοοϑ ο)09 
ἀδογβι. 

10. Εἰ οζὸ οἀυχὶ γο8 ἀ6 ἰοτγὰ ἘΦΥρΡΙὶ, οἱ εἰγουπιάυχὶ γὸ5 
ἷπ ἀσϑογίο φυδαγαρὶηΐὰ δηηΐδ, υἱ ροβϑἀογοίΐϑ ἰογγὰπιὶ ΑἸΠΟΓ- 
ΤὨδρογ). 

1. Εἰ δβϑυρϑοὶ ἀδ Π11|5 γοϑίγ 8 ἰῃ ργορ!οίαβ, οἵ ἀδ )υ- 
γοηΐθυβ νοϑίγίβ ἰη βδηο ΠΟ Οη6π). Ναπηαυΐά ΠΟ δυπὶ δὸς 

Τ 6} Ιδγδ0], ἀϊεὶ! Ποπληι8 3 

12. Εἰ ρῥγορίηδθδιϊθ βδηοι  Π8(18 Υἱηση, οἱ θγορ οἰ 
πιδηάδ᾽δίϑ, ἀϊοοηΐδδ : Νὰ ργορῃοίαοί!ϑ. 

13. Οὐυδρτγορίος 6606 Θ50 ΥΟΙΥΟ 80 {6Γ γοΟ8, δἰουΐ ΨΟ]Υ]- 

(0 ρΙδυβίγυπι ρἰοηυτ 51 ἱρ]ᾶ : 
14. οἱ ρου ἔπρὰ ἃ συγϑοσα, οἱ ἰογι 8 ποη οὈ( ΠΟ ὈΪΐ ἴο- 

εἰτυάϊποτ βι8η), οἱ ρυβηδίογῦ ΟῚ 86] δ 1 δηϊπηὰπλ 5118}, 

15. οἱ βασί(ἰἀγ 8 ΟῚ 80 5 {ἰη6 11, οἵ γο]οχ ρϑάϊθυβ 505 
δα υ δὶ ποι Ροίογί, οἴ 6465 ὨΟἢ 58 0801 Δ ΪΠ18Π) Β0Δη), 

16. οἱ (ογ 8 ἤθη ἰηυθηΐϊοί οογ ϑυιπὶ 1 ροίοηίδίἑ δι18 : Πϊ)" 
ἀυ8 ρογβοαυσίυγ ἴῃ ἀΐα 11, ἀἰεἰΐ ΠΟΙ ηϊ8. 

ΟΑΡΌΤ ΤΙ. 

1. Αὐὐϊῖο γογθυπ ος, φυοά Ἰοσυΐυ5 681 ΠΟΙΏΪΠΙ18 8006 Γ 
γοϑ, ἀοΠ}}8 ᾿σγϑοὶ, οἱ οοηίγα οπηῃθα) (Γἰθ0ΠῚ 4ιιὰη) οαπχὶ ἀΣ 

ἴογγὰ ἜΦΥΡΙΪ, αἰοθη5 : 



ΑΜΩΣ. 

4. Πλὴν ὑμᾶς ἔγνων ἐκ πασῶν τῶν φυλῶν τῆς γῆς, 
διὰ τοῦτο ἐχδικήσω ἐφ᾽ ὑμᾶς πάσας τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν. 

8. Εἰ πορεύσονται δύο ἐπιτοαυτὸ χαθόλου, ἐὰν μὴ 
γνωρίσωσιν ἑαντούς ; 

.. Εἰ ἐρεύξεται λέων ἐκ τοῦ δρυμοῦ αὐτοῦ θήραν οὐχ 
ἔχων; Εἰ δώσει σχύμνος φωνὴν αὐτοῦ ἐχ τῆς μάνδρας 
αὐτοῦ χαθόλου, ἐὰν μὴ ἁρπάση τί; . 

5. Εἰ πεσεῖται ὄρνεον ἐπὶ τῆς γῆς ἄνευ ἰξευτοῦ; Εἰ 
σχασθήσεται παγὶς ἐπὶ τῆς γῆς ἄνευ τοῦ συλλαθεῖν τί; 

α. Εἰ φωνήσει σάλπιγξ ἐν πόλει, καὶ λαὸς οὐ πτοη- 
θήσεται; Εἰ ἔσται χαχία ἐν πόλει, ἣν Κύριος οὐχ ἐποίη- 
σεν; Πρ 

7. Διότι οὐ μὴ ποιήσῃ Κύριος ὁ Θεὸς πρᾶγμα, ἐὰν 
μὴ ἀποχαλύψη παιδείαν πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ τοὺς 
προφήτας. τ 

8. Λέων ἐρεύξεται, καὶ τίς οὐ φοδηθήσεται; Κύριος 
ὁ Θεὸς ἐλάλησε, χαὶ τίς οὐ προφητεύσει;.. 

9. ᾿Αναγγείλατε χώραις ἐν Ἀσσυρίοις, καὶ ἐπὶ τὰς 
χώρας τῆς Αἰγύπτου, χαὶ εἴπατε" Συνάχθητε ἐπὶ τὸ 
ὄρος Σαμαρείας, καὶ ἴδετε θαυμαστὰ πολλὰ ἐν μέσῳ 
αὐτῆς, καὶ καταδυναστείαν τὴν ἐν αὐτῇ. ᾿ 

10. Καὶ οὐχ ἔγνω ἃ ἔσται ἐναντίον αὐτῆς, λέγει 
Κύριος, οἱ θησαυρίζοντες ἀδικίαν καὶ ταλαιπωρίαν ἐν 
ταῖς χώραις αὐτῶν. 

τι. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος ὃ Θεός: Τύρος χυ- 
χλόθεν ἢ γῇ σου ἐρημωθήσεται, χαὶ κατάξει ἐχ σοῦ ἰσχύν 
σοῦ, χαὶ διαρπαγήσονται αἱ γῶραί σου. 

12. Τάδε λέγει Κύριος" “Ὃν τρόπον ὅταν ἐκσπάση ὃ 
ποιμὴν ἐχ στόματος τοῦ λέοντος δύο σχέλη ἣ λούὸν 
ὠτίου, οὕτως ἐκσπασθήσονται οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ οἷ χατοι-- 
χοῦντες ἐν Σαμαρείᾳ χατέναντι τῆς φυλῆς χαὶ ἐν Δα- 
μασχῷ. 

13. Ἱερεῖς, ἀχούσατε, χαὶ ἐπιμαρτύρασθε τῷ οἴχῳ 
Ἰαχὼδ, λέγει Κύριος ὁ Θεὸς ὃ παντοχράτωρ. 

14. Διότι ἐν τῇ ἡμέρα ὅταν ἐχδικῶ ἀσεθείας τοῦ 
Ἰσραὴλ ἐπ᾽ αὐτὸν, χαὶ ἐχδικήσω ἐπὶ τὰ θυσιαστήρια 
Βαιθήλ. Καὶ χατασχαφήσεται τὰ χέρατα τοῦ θυσια- 
στηρίον, χαὶ πεσοῦνται ἐπὶ τὴν γῆν. 

156. Συγχεῶ χαὶ πατάξω τὸν οἶχον τὸν περίπτερον 
ἐπὶ τὸν οἶχον τὸν θερινὸν, καὶ ἀπολοῦνται οἶχοι ἐλεφαν- 
τινοι, χαὶ προςτεθήσονται ἕτεροι οἶχοι πολλοὶ, λέγει 
Κύριος. 

944 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. 

3 ’ - “-“ Ὁ ’ ΠῚ 

ι. Ἀχούσατε τὸν λόγον τοῦτον, δαμάλεις τῆς Βασα- 
νίτιδος, αἱ ἐν τῷ ὄρει τῆς Σαμαρείας, αἵ χαταδυνα- 
στεύουσαι πτωχοὺς, χαὶ χαταπατοῦσαι πένητας, αἱ 
λέγουσαι τοῖς χυρίοις αὐτῶν ᾿Επίδοτε ἥωῖϊν ὅπως πίω»- 
μεν. 

", Ὀυνύει Κύριος χατὰ τῶν ἁγίων αὐτοῦ, διότι ἰδοὺ 
ἡμέραι ἔρχονται ἐφ᾽ ὑμᾶς, χαὶ λήψονται ὑμᾶς ἐν ὅπλοις, 
χαὶ τοὺς μεθ᾽ ὑμῶν εἰς λέδνητας ὑποκαιομένους ἐμόα- 
λοῦσιν, ἔμπυροι, λοιμοὶ, ; τις 

ἃ. χαὶ ἐξενεχθήσεσθε γυμναὶ κατέναντι ἀλλήλων, 
λ.» ΕῚ " Δ ’ Π] 

χαὶ ἀποῤῥιφήσεσθε εἰς τὸ ὄρος τὸ Ρομμὰν, λέγει Κύριος. 
“5 7 Ἁ Α ΄ ΟῚ 

4. Εἰςήλθατε εἰς Βαιθὴλ, χαὶ ἠσεδήσατε, χαὶ εἰς 
,ὔ ᾿ ᾽ φω Ἄ, -ῳ ᾿....» ἢ) ν 

Γάλγαλα ἐπληθύνατε τοῦ ἀσεύῆσαι' χαὶ ἠνέγχατε εἰς 
τοπροΐ θυσίας ὑμῶν, εἰς τὴν τριημερίαν τὰ ἐπιδέκατα 
ὑμῶν. 

Κεφ. Δ΄. 

2. Μεγυμπηδπιδη ΥὙ08 ΟΟΡΤΟΥ͂Σ ἀδ ὑπ γεὶβ ἐγ θυ }5 (οΓΓῶ, 
ἰάοίγοο υἱοἰϑοᾶγ ΒΌΡΟΓ γο8 Οπληἷδ ρϑοοδί νοϑίγα. 

3. 5ὶ ἀηιθυ Δ ̓υηΐ ἀ00 δἰ Π}}] ΟΠμηἶηο,, ηἶδὶ οΘὐρηουουρί 86" 

ἅ, δὲ Γυοίαθιὶ 60 αἀὁ 58] 80 ργεράδιῃ ποῃ Παρϑηβ89ῦ δὶ 

ἀδῖῖ οαΐυ]8 ἰθομ δ νούθι δύῃ ἀδ ΘᾺ] Β00 ομμπΐῃο,, αἰδὶ 

Δαυϊὰ γὰρυοτ Ὁ 
ὅ. .Βἱ ὁδα δὲ ἀΥΪ5 8110 8 ἰθυγϑιη δ[η6 δύσιρα ἢ δ] ἀδροποίυγ 

ἰλχυθυ8 ΒΡ 6 Γ ἰογγδη) ηἶδὶ δ] χυΐὰ Δρργοῃοηον Ὁ 
6. 8 οἰδηροῖ ἴυθά ἰη οἰνιαία, οἱ ρορυϊαβ ποιὰ {πο 19 δὲ 

ογὶἱ πλ8}}{18 ἴῃ υγθ6, αυᾶπι Ποχηΐπ 8 Βοὴ ἔδοϊΐ ἢ 

7. υἷα ποη ἴλοῖεϊ Ποπληυ8 615 δἰϊχυϊά, ηἰδὶ γυϑίδυθ.- 
γἶϊ ὁπ Ποπθλ δυδημ δὰ ΒΟγγο 8 δυ05 ῥγορ ιοίδϑ. 

8. 1,60 γυοσίδθι!, οἵ χυ}8 ἤοη {{π|6 0 1{3 Ὠοπλίηι5 θα 1ο0- 
οσυΐυ5 ο5ϊ, οἱ ᾳφυΐδ ποῃ ργορ!ιοίδϊ 1} 

9. Αὐηυηίίαία τοσοηΐθυ8 ἰὴ Αϑδυγὶὶς, οἱ δὰ γϑρίυῃθβ 
Ἐεγριίί, οἱ ἀϊοϊ[6 : Οοηρβγοσδηνίηὶ Βυροι ΤΟη 6 Πὶ ϑδῃηδιίδ, 

οἱ νἱάἀοίθ ταϊγα "ἃ τυ] ἴῃ πιρᾶϊο οὐδ, οἱ ορργοββίοπθαι 
ψυῶ ἰῃ θᾶ. , 

10. Εἰ Ἰψπογανὶ χυῷ [ιΐυγα 5ἰηϊ οογᾶμπ 68, ἀϊοὶξ Ποη}}- 

Ὧι5, φυὶ (Ποϑαυγζδμΐ ἰηἸαυϊδίοπι οἵ πιϊβογίδπ ἴῃ χορ οηΐθυϑ 
8.118. ' 

11. Ῥγορίογοα μα ο ἀϊοϊξ Ποπλίπιι5 Π 605 : ΤΥΓΙΒ ἰη οἰγουΐα 
ἴογγα ἴθ ἀοϑογία ογὶὶ, οἱ ἀοίγαμοὶ ἀς (6 (ογ  υἀΐηθπ ἰυδη), 
οἱ αἰτὶρίοηΐυγ γορίοηθϑ ἔμ. 

12. ἤφο αἰεὶΐ Βοιηΐπιβ : Οὐοιηοᾶο 8 ἄγνθ αὶ ραϑίογ ἀ6 
ΟΓΒ Ἰοοηΐβ ἀλο ἀπιγὰ δὰΐ ὀχίγοιηαπι δυγίου]α", 51. ἀν Ομ Γ 
111 Ιϑγδοὶ φυὶ πα! δηΐ ἴῃ ϑδιηδγία οοηίγᾶ (γί δαπὶ οἱ ἰῃ Ὠὰ- 
ἴΏ8300. ᾿ 

13. δαοογάοίθβ, δυάὶῖθ, οἱ οοηϊοβίδηνηἱ ἀοιηαηι 19}8600}}, 

αἰεὶ Βοιηΐηι8 Πδι15 ΟΠ ροίθη8. 
14. Ουἱᾷ ἰη ἀΐα χφῃδ υἱοἶθοᾶγ ἱπηρίοἰδί68 [5.86] ΒΌΡΘΓ δυῶν, 

ὉΠΟΙΒΟΔΓ οἱ βδυροῦ δ ίαγία Βωῖποὶ. Εἰ βυϊοάἀϊδηΐιν οογῆυδ 
δἰιαγίβ, οἱ οδάθηΐ δ}06Γ [ὉγΓ8 ἢ]. . 

15. Οοηίαπάδπι εἰ ρεγουϊίαπλ ἀοπηαπι Ρῥίῃπαιδπ) δαροῦ 
ἀοπιυηὶ διϑίνδῃ), οἱ ρογυηΐ ἀοη8 ΟὈυΓηδοο. οἱ 86} } οἰ δἢ- 
ἴΓ ἀοη}08 818: πγυ 25, αἰοἰὶ Ποπίηυβ. 

ΟΑΡΤ ΙΝ. 

1. Αὐάϊία νϑῦθαπὶ ος, νδοῦϑ Βα βδη}{|}5, αι 65 {18 ἴῃ 
Πηη(6 δδιηδγίδο, 4085 ΟΡΡγΙ 1118 ρΔΌΡΘΟΓΟΒ, οἱ ΟΠ ΟΝ] ΟΔΪ5 

οφθηοβ, αυδὸ αἰο (5 ἀομηϊηβ γοϑίγίβ : Πδί6 ποδὶ υἱ Ὀἱθα- 
ΤΏ 18. 

2. Φυταῖ Ὠοιηΐπυ8 ΡΟ 88η0[08 δυ08, 4υοὴδΠ) δοοα 165 
γρηϊθηί 5ῈΡῸΓ Υ05, οἱ (0]]6ηΐ Ὑ05 ἰῃ Δγηκΐθ, οἱ 605 αυΐ νο- 
Βιδουπηι ϑιηΐ ἴῃ 0188 δυσοδηβδβ ἐπ) ϊοϊδηΐ, [δγνυθηΐίθθ, ροϑι- 

Ιθηΐο5, 

3. οἱ οὐϊοϊοηλϊηὶ πυ 25 οοηΐγϑ ἰηνίοοπι, οἱ Ὀγο) οἰ δε ηὶ ἴῃ 
Ιοοηΐθπῃ) Ἀοιηπηδῃ, ἀἰεἰ( Πουῃλίημ8. 

ἅ, Τηϊγοἰπιἰ8 ἰη ΒΕΙΠΟΙ, οἵ ἱπηρὶα ομὶ5118, οἱ 'ἰῃ δι μαὶὰ 
τ 0 }Ποδ5{}5 ἱπυρὶο ἄρογὸ : οἱ ἰη ι} 15.158 Δ η6 ]Ιο5.|85 νοϑίγδδ, 
ἴῃ ἰγἰάσυηι ἀροϊπλαβ γοδίγδβ. ὔ 



ΑΝΟδ. Ομ». ΥΚαὶ. 

5. Καὶ ἀνέγνωσαν ἔξω νόμον, καὶ ἐπεχαλέσαντο 
ὁμολογίας: ἀναγγείλατε ὅτι ταῦτα ἠγάπησαν οἱ υἱοὶ 
Ἰσραὴλ, λέγει Κύριος. 

6. Καὶ ἐγὼ δώσω ὁμῖν γομφιασμὸν ὀδόντων ἐν πά- 

σαις ταῖς πόλεσιν ὁμῶν, καὶ ἔνδειαν ἄρτων ἐν πᾶσι τοῖς 

τόποις ὑμῶν, καὶ οὐκ ἐπεστρέψατε πρὸς μὲ, λέγει Κύ- 

ρος. 
η. Καὶ ἐγὼν ἀνέσχον ἐξ ὑμῶν τὸν δετὸν πρὸ τριῶν 

μηνῶν τοῦ τρυγητοῦ, καὶ βρέξω ἐπὶ πόλιν μίαν, ἐπὶ δὲ 

πόλιν μίαν οὐ βρέξω. Μερὶς μία βραχήσεται, καὶ μερὶς, 

ἐφ᾽ ἣν οὐ βρέξω ξηρανθήσεται. 
8. Καὶ συναθροισθήσονται δύο χαὶ τρεῖς πόλεις εἰς 

πόλιν μίαν τοῦ πιεῖν ὕδωρ, χαὶ οὐ μὴ ἐμπλησθῶσι, 
χαὶ οὐχ ἐπεστράφητε πρὸς μὲ, λέγει Κύριος. 

9. ᾿Επάταξα ὑμᾶς ἐν πυρώσει, καὶ ἐν ἱκτέρῳ. ᾽᾿Ἔπλη- 

ϑύνατε χήπους ὑμῶν, ἀμπελῶνας ὑμῶν χαὶ συχεῶνας 
ὁμῶν, καὶ ἐλαιῶνας ὑμῶν κατέφαγεν ἡ χάμπη, χαὶ 

᾿οὐδ᾽ ὃς ἐπεστρέψατε πρὸς μὲ, λέγει Κύριος. 
ι0θ. Ἐξαπέστειλα εἰς ὑμᾶς θάνατον ἐν ὁδῷ Αἰγύ- 

πτου, καὶ ἀπέχτεινα ἐν ῥομφαία τοὺς νεανίσχους ὑμῶν, 

μετὰ αἰχμαλωσίας ἵππων σου, χαὶ ἀνήγαγον ἐν πυρὶ 
τὰς παρεμδολὰς ἐν τῇ ὀργῇ ὑμῶν, καὶ οὐδ᾽ ὡς ἐπεστρέ- 
ψατε πρὸς μὲ, λέγει Κύριος. 

ι1. Κατέστρεψα ὑμᾶς, καθὼς κατέστρεψεν ὁ Θεὸς 
Σόδομα καὶ Γόμοῤῥα, καὶ ἐ ἔνεσθε ὡς δαλὸς ἐξεσπα-- 

σμένος ἐκ πυρὸς. καὶ οὐδ᾽ ὡς ἐπεστρέψατε πρός με, 

λέγει Κύριος. ἱ 
12. διὰ τοῦτο οὕτως ποιήσω σοι, Ἰσραήλ᾽ πλὴν ὅτι 

οὕτως ποιήσω σοι, ἑτοιμάζου τοῦ ἐπιχαλεῖσθαι τὸν 
Θεόν σου, Ἰσραήλ. 

1ἢ.. Διότι ἰδοὺ ἐγὼ στερεῶν βροντὴν, χαὶ χτίζων 
πνεῦμα, καὶ ἀπαγγέλλων εἰς ἀνθρώπους τὸν Χριστὸν 
αὐτοῦ, ποιῶν ὄρθρον χαὶ ὁμίχλην, καὶ ἐπιδαίνων ἐπὶ 
τὰ ὑψηλὰ τῆς γῆς. Κύρτος ὁ Θεὸς ὁ παντοχράτωρ ὄνομα 
αὐτῷ. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Ε΄. 

ι. Ἀχούσατε τὸν λόγον Κυρίου τοῦτον, ὃν ἐγὼ λαμ- 
βάνω ἐφ᾽ ὑμᾶς, θρῆνον - οἶκος Ἰσραὴλ ἔπεσεν, οὐχέτι 
μιὴ προςθήσει τοῦ ἀναστῆναι. 

ἃ. Παρθένος τοῦ Ἰσραὴλ ἔσφαλεν ἐπὶ τῆς γῆς αὐτοῦ, 

οὔχ ἔστιν ὃ ἀναστήσων αὐτήν. 
8. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος Κύριος - Ἢ πόλις 

ἐξ ἧς ἐξεπορεύοντο χίλιοι, ἐπῖνι θήσονται ἑχατόν᾽ 

χαὶ ἐξ ἧς ἐξεπορεύοντο ἑχατὸν, ἡ ταθήούξαι δέχα 

τῷ οἴκῳ Ἰσραήλ. 
4. Διότι τάδε λέγει Κύριος πρὸς τὸν οἶχον Ἰσραήλ᾽ 

Ἐχζητήσατέ με, χαὶ ζήσεσθε, 
5. χαὶ μὴ ἐχζητεῖτε Βαιθὴλ, χαὶ εἷς Γάλγαλα μὴ 

εἰςπορεύεσθε, καὶ ἐπὶ τὸ φρέαρ τοῦ ὅρχου μὴ διαθαί- 

νετε, ὅτι Γάλγαλα αἰχμαλωτευομένη αἰχμαλωτευθή- 

σεται, χαὶ Βαιθὴλ ἔσται ὡς οὐχ ὑπάρχουσα. 

6. Ἐχζητήσατε τὸν Κύριον, χαὶ ζήσατε, ὅπως μὴ 

ἀναλάμψη ὡς πῦρ ὃ οἶκος Ἰωσὴφ, χαὶ χαταφάγη αὐ- 

τὸν, καὶ οὐκ ἔσται ὁ σδέσων τῷ οἴχῳ Ἰσραήλ. 

7. Ὁ ποιῶν εἰς ὕψος χρῖμα, χαὶ δικαιοσύνην εἰς γῆν 

ἔθηχεν. 
8. Ὁ ποιῶν πάντα καὶ μετασχευάζων, καὶ ἐχτρέπων 

εἰς τοπρωΐ σχιὰν, καὶ ἡμέραν εἰς νύχτα συσχοτάζων" ! 

84Ὁ 

5. ΕΓΙορσαπιηΐ (οτἱβ Ιοσοηι, οἱ ᾿ηγοσδνυογυηΐ σοη δ 55 69 : 

δηηυηιίδίο φυὶα Πδοο ἀἰοχογυηῖ Π]1} 15γ861, αἰοἰ( Ποιμηίηι8. 

6. Εἰ ορὸ ἄδθο γορὶβ βίυρογοηι ἀδηί ᾽πὶ ἱπ οὐποί5. υγἢϊ- 
Ὀυ85 γαβίγί5, οἱ ἱηά σοηείδπι ρϑημη 'ἢ ΟΠ Ἶ θ018 Ἰοοἱβ Υ6 5.15, 
οἵ ποη οϑ[18 γουύθγδὶ δὰ τηδ, ἀἰοὶϊξ Πογηΐηι 8. 

7. Εἴ ἐρὸ γοργθϑϑὶ ἃ γοῦΐβ ῥ᾽ υνἱδπὶ δηΐδ ἴγθβ ἸΏ6η865 Υἱῆ- 
ἀοῃμἶδο, οἱ ρΙυδι βιροῦ εἰν δίοπι ὑηδηϊ, οἷ ΒΌΡΟΓ εἰν ἰΔ[6Π 
ὉΠ8η) ὨΟὴ ἢΪ118Π). ῬᾶΓΒ ὕη8 ᾿γΓΙ Δ ὈϊΓ, οἱ ρᾶΓ5 ΒΌΡ6Γ 4υδΠ) 

ΠΟΩ ΪΘΙῸ δγοῆοί. 

8. Εἰ σοηργορδθυηίαγ ἀυδ οἱ ἴγ65 οἰγ δί68. ἴῃ οἰν Δίοιη 
ὕπᾶπὶ υἱ Ὀἱδαπὶ ἀΖυδῆ, οἱ Ὡοῃ δδιαυηίυγ, οἱ ΠΟῊ 6δ(15 
Του ογβὶ δα ῃη6, ἀἰεἰῖ Πομηϊη 8. 

9. Ῥογοιιδϑὶ Υ08 ἴῃ δγάογε, οἴ ἰῃ δυγισίηθ. Μυ} 0} 1518 
Πογῖοβ νοβίγοβ, Υἱ 688, γοϑίγαβ, οἱ Ποθίδ Ὑρϑίγα, οἱ οἰ νοϊᾶ 

νοδίγδ οοπιθαϊξ ὄγυσδ, οἱ μ6 δος αυϊάθπι σου θγϑὶ θϑίϊ8. δὰ 
Π16, αἰο!᾽ Ποιμμίηι8. 

10. Ἑπηϊδὶ ἱπ γοβ τηογίϑη ἰῃ Υἱὰ Ἐσυρίϊ, οἱ οοοίϊαϊ ἴῃ 4}8- 
αἷο Ἰυνθῃθ8 νϑδϑίγοβ, οὔτ οδρευἱίαϊ οαυογυμλ ὙΘδίγογυμῃ, 
οἱ οἀυχὶ ἰῃ ἰρῃθ οδϑίγα ἴῃ ἰγὰ γϑϑίγα, οἱ η6 δἷο υϊάθῃ) γὸ- 

γογϑὶ 651|8 δὰ τη6, ἀϊοὶξ Βοιῃίημ8. 

11. Βυθνογί! νοϑβ, βίου! ϑυρυογι Πθυ5 δοἀομηδη) οἱ 6ο- 
ΤΠΟΓΤ δ πη, οἱ [δοί! 65118 δίου! ἰογτὶϑ δγυΐι8 ἀδ ἰβῆθ, οἱ Π6 
βἰς χυϊάθημ σομυ ογϑὶ 65118 δά πη6, ἀεὶ! Ποιηΐηυϑ. 

12. Ῥτορίογοᾶ 5[0 (Δοίδπι {Π0], 18Γ86] : γϑγατηίδιῃθῃ αυΐα 
δὶς δείδη ἰδὲ, ργδράγαγο αἱ ἰηγοοοϑ Ὀδι ἰαυτη, Ι5Γ86]. 

13. Ουἷᾶ οο06 6ρο ἢττηδηϑ ἰοηἰσπυπι, οἱ Ογοδη8 Βρ  Γ Ὁ Π], 
οἱ δπηυηιϑη8 ἰῃ ΠοΟηλη685 ΟἸγ ϑίυπι ου0π)., (ΔΟΊ ΘΠ 5 ΤηΔΠ6 Οἱ 

ὨΘὈυΪΔΠι, οἱ ἀβοθηάθῃβ ΒΌΡΘΓ ΘΧχοοἶβᾶ ἰογγβ. Ὀοιΐηι5 Ὁ608 

οὨγηϊροίθηβ ποιηθῇ οἷ. 

ΟΑΡΌΤ Υ. 

1. Αὐάϊία γοῦθυμῃ Ὀοπϊηὶ ἰδίυθά, χυοὰ Ο,30 855.|0 50- 
Ροῦ γοβ, ρδῃοίιπι : ἀομηι8 18γὰ6] οθοίἀϊξ, ποη δα ϊοίεί ἃπι|- 
ΡΙ 5 αἱ τοβαγραῖ. 

Ἅ. ὙίγσΟ [δγδοὶ ργοθοίδ δϑῇὲ ΒΌΡΟΓ ἰθγγᾶπι 6}118, ΟῚ θδῖ 

αυΐ 5υδοϊ(οἱ Θδηη. 
3. Ῥγορίεγοα ἤϑς ἀϊεῖξ Ὁοπιίηι8 Ποπιίηυβ : ὕτ5 ἀ6 αυᾶ 

οσγοα!εθαμίαν πλ}]16, γε ἱπαιθηΐῖυγ οαπίυπι : οἵ ἀ6 χυὰ οξγα- 
ἀϊοθδηίιγ οοηίαμα, γε ἰηαυδηΐυν ἀθοθηλ ἀομηυΐ 5Γ86]. 

4. Ουἱδ ἢαο ἀϊοὶί οπηΐπα δὰ ἀοιημπι [5Γ86] : Οὐῶγί(α 

26, οἱ γίγνοι!β, 

5. οἱ ποϊϊία χυζγοῦο Βϑίῃ6ὶ, οἱ ἰῃ σαὶραϊα πὸ ἱηρηθαϊδ- 
τηἰηΐ, οἵ βυρογ ρυΐευπι ἡπγαπηθηζὶ ποὴ ἰγδῃβοδί18, αυΐὰ 6 Δ]- 

δῖα οδριἱναία οδρίἱνδθίίαγ, οἱ Βοῖμοὶ δεῖ! ψιδδὶ πο 51. 

ὃ. Ουξτίϊο Ποπιίηιν, οἱ νἱνίί6, η6 δυοοοηάδίιγ υἱ ἱξηΐ8 
ἀοπιυβ ψοβορὶι, οἵ ἀδνογοῖ θᾶ), δἴζβοῃ ογὶἱ αὶ ὀχϑιϊηρυδῖ 

ἀοιηυΐ 8γδ6]. 
7. Ουἱ ἐδοῖῖ ἰπ Ἔχςθῖϑ0 [υἀϊοίαπι, οἱ }υ5}{|4π| ἴῃ ἴογγᾶ ροϑυϊΐ. 

8. Οιυἱ (Δεἰί οπηπία οἱ ἰγδηδίογπιδί, οἵ ὀοῃηυογίὶ ἰὴ πη 

αἱ θτγᾶπι, οἱ ἀΐοι ἰῃ ποοσίοπι οοηἰ ΠΟ ὈΓαΐ : φυὶ νορλῖ ΔΠ|1ΔΠῚ 

- 



846 ΑΜΩΣ. 

ὃ προςχαλούμενος τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης, χαὶ ἐχχέων 
αὐτὸ ἐπὶ πρόζωπον τῆς γῆς. Κύριος ὄνομα αὐτῷ. 

9. Ὃ διαιρῶν συντριμμὸν ἐπὶ ἰσχὺν, χαὶ ταλαιπω- 
ρίαν ἐπὶ ὀχύρωμα ἐπάγων. 

10. ᾿Εμίσησαν ἐν πύλαις ἐλέγχοντα, καὶ λόγον ὅσιον 
ἐδδελύξαντο. 

ι1. Διὰ τοῦτο, ἀνθ᾽ ὧν χατεχονδύλιζον πτωχοὺς, 
χαὶ δῶρα ἐκλεχτὰ ἐδέξασθε παρ᾽ αὐτῶν, οἴχους ξεστοὺς 
χοδομήσατε, χαὶ οὐ μὴ χατοιχήσητε ἐν αὐτοῖς" ἀυ- 
πελῶνας ἐπιθυμητοὺς ἐφυτεύσατε, καὶ οὐ μὴ πίητε τὸν 
οἶνον αὐτῶν. : 

12. Ὅτι ἔγνων πολλὰς ἀσεθείας ὑμῶν, χαὶ ἰσχυραὶ 
αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν, χαταπατοῦντες δίκαιον, λαμθάνοντες 
ἀλλάγματα, καὶ πένητας ἐν πύλαις ἐχχλίνοντες. 

13, Διὰ τοῦτο ὃ συνιὼν ἐν τῷ χαιρῷ ἐχείνῳ σιωπή- 
σεται, ὅτι χαιρὸς πονηρῶν ἐστιν. 

ι4. Ἐχζητήσατε τὸ χαλὸν, χαὶ μὴ πονηρὸν, ὅπως 
ζήσητε, χαὶ ἔσται οὕτως μεθ᾽ ὑμῶν Κύριος ὃ Θεὸς ὃ 
παντοχράτωρ. Ὃν τρόπον εἴπατε" 

(6. Μεμισήχαμεν τὰ πονηρὰ, χαὶ ἠγαπήσαμεν τὰ 
χαλὰ, χαὶ ἀποχαταστήσατε ἐν πύλαις χρῖμα, ὅπως 
ἐλεήσῃ Κύριος ὁ Θεὸς ὃ παντοχράτωρ τοὺς περιλοίπους 
τοῦ Ἰωσήφ. 

ι6. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος ὃ Θεὸς ὃ παντο- 
χράτωρ᾽ Ἔν πάσαις ταῖς πλατείαις χοπετὸς, καὶ ἐν 
πάσαις ταῖς ὁδοῖς δηθήσεται Οὐαὶ, οὐαί. Κληθήσεται 
γεωργὸς εἰς πένθος χαὶ χοπετὸν, χαὶ εἰς εἰδότας θρῇ- 

᾿ ΝΟΥ" 

17. χαὶ ἐν πάσα:ς ὁδοῖς χοπετὸς, ὁ:ότι ἐλεύσομαι 
διὰ μέσου σου, εἶπε Κύριος. 

18. Οὐαὶ οἱ ἐπιθυμοῦντες τὴν ἡμέραν Κυρίου. Ἱνατί 
αὕτη ὑμῖν ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου; Καὶ αὕτη ἐστὶ σχό- 
τος χαὶ οὐ φῶς. ; 

19. Ὃν τρόπον ἐὰν φύγη ἄνθρωπος ἐχ προςώπου 
τοῦ λέοντος, χαὶ ἐμπέσῃ αὐτῷ ἡ ἄρχος, χαὶ εἰςπηδήση 
εἰς τὸν οἶχον αὐτοῦ, χαὶ ἀπερείσηται τὰς χεῖρας αὐτοῦ 
ἐπὶ τὸν τοῖχον, καὶ δάχῃ αὐτὸν ὄφις. 

30. Οὐχὶ σχότος ἢ ἡμέρα τοῦ Κυρίου, χαὶ οὐ φῶς; 
καὶ γνόφος οὐχ ἔχων φέγγος αὕτη; 

21. Μεμίσηχα, ἀπῶσμαι ἑορτὰς ὑμῶν, καὶ οὐ μὴ 
ὀσφρανθῶ θυσίας ἐν ταῖς πανηγύρεσιν ὑμῶν" 

22, διότι, ἐὰν ἐνέγχητέ μοι ὁλοκαυτώματα χαὶ θυ-- 
σίας ὑμῶν, οὐ προςδέξομαι, καὶ σωτηρίους ἐπιφανείας 
ὑμῶν οὐχ ἐπιδλέψομαι. 

93. Μετάστησον ἀπ’ ἐμοῦ ἦχον δῶν σου, χαὶ ψαλ- 
μὸν ὀργάνων σου οὐχ ἀχούσομαι. 

34. Καὶ χυλισθήσεται ὡς ὕδωρ χρῖμα, χαὶ δικαιο- 
σύνη ὡς χειμάῤῥους ἄδατος. 

5. Μὴ σφάγια χαὶ θυσίας προςηνέγχατέ μοι, οἶχος 
Ἰσραὴλ, τεσσαράχοντα ἔτη ἐν τῇ ἐρήμῳ; 

26. Καὶ ἀνελάδετε τὴν σχηνὴν τοῦ Μολὸχ, χαὶ τὸ 
ἄστρον τοῦ θεοῦ ὑμῶν Ῥαιφὰν, τοὺς τύπους αὐτῶν 
οὗς ἐποιήσατε ἑαυτοῖς. 

27. Καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέχεινα Δαμασχοῦ, λέγει 
Κύριος: ὁ Θεὸς παντοχράτωρ ὄνομα αὐτῷ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ς΄. 

ι, Οὐαὶ τοῖς ἐξουθενοῦσι Σιὼν, χαὶ τοῖς πεποιθόσιν 
ἐπὶ τὸ ὄρος Σαμαρείας " ἀπετρύγησαν ἀρχὰς ἐθνῶν, καὶ 
εἰςῆλθον αὐτοί. Οἶχος τοῦ Ἰσραὴλ, 

Κεφ. ς΄. 

Πιαγί5, οἱ ΘΠ Πα ΘΠ} ΒΌρΟΓ (δοίθπι ἰδίταρ. Ποηιίῃας ῃ0- 
ΙΏΘ οἵ, 

9. Ουἱ αἰ γ] ἀϊϊ σοη ΓΟ ΠΘη} δυρογ (Οἱ υ ἀϊηθη), οἱ τιΐςο- 
ΓΔ} ΒΌΡΘΓ χη  ΠἰοΠοία δά ἀιοϊξ. 

10. Οἀΐο μαϑυθγυηΐ ἴῃ ρμογίἰβ8 ἀγσυιθηΐθηι, οἵ τογθαηι βᾶῃ. 
ἴση ΔθοΟΠλπαίϊ Βυηϊ, 

11. Ῥγορίογεδ, φυΐα ρυρῃο ρϑγουκοθδμξ ρϑιρογοβ, οἱ πγυ- 
ηἠοΓὰ οἰθοίδ δοορίοθα 118 ἃ} οἷβ, ἀοῃηοβ ἀο αι 5 Ἰαρίἀϊ θὰ δὰϊ- 
βολδιῖθ, οἵ ποη [Δ ὈΪ 8018 ἴῃ οἷ : νἱμθᾶβ ἀοϑίἀογαθί]ας 
ὈΪαηίδ 5118, οἵ ποη δἰ οι 5 υἱηυπη δᾶγυῃ. 

12. Ουἱὰ οοβηονὶ πηι} ῖ88 ἱπηρίοἰαί65 γοϑίγαβ, οἱ (ογίΐα βυμὶ 
Ροούδίδ γεϑίγα, ΘΟπου]οδηΐ68 ᾿βἔιπι, δοοὶρί θη 65 Θομημμυίδ- 
{|0Π68, οἱ βδιρΟΓΟΒ ἰη ρογίϊ8 ἀφο! ηδηίαδ. ᾿ 

18. 1660 φυὶ ἱπι6}Π|ρ|{ ἴῃ ἰδιιρογθ {110 βἱ!ο ἱξ, αυἷά ἰομιρυς 
ΤΔΙΟΓΠῚ 681. 

14. Φυξηα θοηυπι, οἱ ποη πιΔ}1Π|, αἱ υἱναῖϊβ, οἱ ογίϊ 
βίο γοθίβουπι Ποηλίῃι8 Πδιι5 ογληἰροίοηβ. ϑίουϊ ἀϊχίβιῖ8 : 

15. Οὐΐο ἰιαδυΐπλι τηδᾶ, οἵ ἀἰ!δκίπγυβ Ὀομα, οἵ γος 
ἴῃ ρογί(5 ἑυἀϊοίαπ), υἱ Πγἰδογοδίυγ Ποηγίηαβ Πδιι8 ΟὨἱ ροί ἢ 5 
5 φυὶ γα] φαΐ ϑυιπὶ ἀ6 Ζοβθρῇ. 

16. 1460 δᾶ5ο ἀϊοϊξ Ποπλΐηυβ Πδυ8 ομηηίροίδῃβ : [π οὐποί!5 
ὈΪαίοἱβ ρἰδηοίΐίυβ, οἱ ἱπ οηγηΐδι18 γ᾽ 9 ἀϊοοῖογ νὰ, γὰ! γορᾶ- 
δίαγ ἀρσγίοοϊα δὰ Ἰασίυμ οἱ ρίδποίυπι, οἱ ἴῃ οἱδ αυΐ 5εἰυηί 
ἰλπηρηϊδίϊοπρηι: 

17. οἱ ἰῃ ὁπλη θι18 νἱῖ5 ρδηοίαβ, χυΐᾶ ροΓΙγδῃβῖθο μδὲγ ΠΊΕ: 
ἀΐυπι ἰυἱ, ἀϊοὶ! Ποπηίηι!. 

18. Νὰ ἀφϑιἀαγδηιθι5 ἀΐοπι Ποηιΐπὶ ! Οἱ φαΐ πο γΟ 8 
ἀἴε8 Βοιηδηΐ ἡ Εἰ θὰ δδὶ ἰϑῆθθγδο οἷ ποὺ [υχ. 

19. Οιοπιοῦο 9 [ρίαὶ ΠΟΠΊΟ ἃ [Δεΐα Ἰοοηίβ, οἱ ἱηοίἀαΐ ἰῃ 
θυ} υγϑυϑ8, οἱ ἰηἰγοθδί ἰπ ἀοπλιπὶ 5υ8π), οἵ ἱπη ἰδία πιληὶ- 
Ὀυ8 5.18 ΒΌΡΟΓ ρμαγίοίθῃ, οἵ πιογάθαϊ δου φο υθογ. 

20. Νοπηδ (ΘΠΘὈγῷ ἀΐ65 Ποηηίηϊ, οἵ ἤοη Ἰυχ9 οἱ οΔ]͵σο 00 

μά Ὀ6η8 βρ᾽δηθογοῃχ ἰιῶρο ἢ " 
21. Οὐΐο μαθαΐ, ΓΟρΡῸ]Ϊ [δϑ λυ δίο5 Ὑθδίγαθ, ποῸ ΟἀογαθῸΓ 

ἢοβΕ|48 ἴῃ σοι νης Οηΐθι}5 Ὑοϑί 8 : 
22. 4υΐα, 5' ομίυ!ΓΠ 16. πλ}}}} Ποϊοσδυδπία οἱ βδογ Ποἰᾶ γό- 

δίγᾶ, ΟΠ) ϑ150]ρίδῃ), οἱ βδιυϊᾶγοϑ ργθϑθηξίδθ νϑϑίγα ΠῸΝ 
ΓΕϑρί οἰδη,. 

28, ΤΓΔΏΒ[οΓ ἃ ΠῚ6 ΒΟ, ὑπ οΔγραΐησπ ἰαοτγιη), οἵ ρϑδἰ πηυπὶ 
ΟΥΡΆΠΟΓΙΙΏ ὙΠ ΠΟΏ. Δι ἀ ἰδ Πη. 

24. Εἰ νοϊνοίυγ βίοι! ἀχυᾶ ᾿υἀϊοίαπι, οἱ [5018 δἰοαί ἰοτ- 

ΓΟ ἰηνΐ.8. 

25. Ναιηαυ!ὰ Υἱοιπιἃ8 οἵ οβιί88 οδίυ 5118 πλὶ , ἀοπιυϑ 
[ϑγ861, αυδάναρ!ηίδ δηηΐς ἰῃ ΘΓΘΠΊΟ 9 

26. Εἰ Δ850πιηρ8 518 ἰδ θουηδουΐαπι ΜΙ ]οοῖ,, οἱ 5ἰάυ8 ἀεὶ 
γοϑίγὶ ΒΠΡΉΔη., ΠἰσΌΓα8 Θογατη 4088 [δοϊδι 15 γοδίβ. 

47. Εἰ ἰγδηβίδγαπι γο5 ἰγᾶῃ8 ὈΔΠ)ΔΒΟΌ ΠῚ » ἀἰοιῖ Ποπιίπυδ : 
Ὀου8 οἤηϊροίθῃβ ὨοιΏθὴ οἷ. 

ΘΟΑΡΌΤ ΥἹ. 

1. γα αυὶ ἀδσϑρίεἰυηΐ δίοη, οἴ φυΐ οοηπάπηϊ ἰῃ πιοηῖο 5: 
τλδτῖδὶ : ΥἱηἀδανίαγΓαηΐ ΡΥ 48 σοη(ίαη), οἱ ἰηργαβϑὶ 508 
ἱρ5ὶ. Βοη)υβ ᾿ϑγδοὶ, 



ΑΜΟΝ. ἀκρ. Υἱἅ!. 

ἃ. διάθητε πάντες χαὶ ἴδετε, χαὶ διέλθατε ἐχεῖθεν 

947 

2. ἰγϑῃβὶῖθ οὔλη68 οἱ νἱάοίθ, οἱ ρογίγδηβιία ἰηᾷθ ἰῃ Επτηδῖ- 
εἰς ᾿Εματραθθὰ, χαὶ κατάθητε ἐχεῖθεν εἰς Γὲθ ἀλλο- ἰ ταῦθα εἴ ἀδδεθηάϊίε ἱπάδ ἰῃ Οδίῃ δ] δηϊ σδηδγαη) Ορ[ϊπιὰς δχ 
φύλων τὰς χρατίστας ἐχ πασῶν τῶν βασιλειῶν τούτων " 
εἰ πλέονα τὰ ὅρια αὐτῶν ἐστι τῶν ὑμετέρων δρίων. 

8. Οἵ ἐρχόμενοι εἰς ἡμέραν χαχὴν, οἵ ἐγγίζοντες χαὶ 
ἐφαπτόμενοι σαδδάτων ψευδῶν, 

4. οἱ καθεύδοντες ἐπὶ χλινῶν ἐλεφαντίνων, καὶ χα- 
τασπαταλῶντες ἐπὶ ταῖς στρωμναῖς αὐτῶν, χαὶ ἔσθοντες 
ἐρίφους ἐχ ποιμνίων, χαὶ μοσχάρια ἐχ μέσου βουχολίων 
γαλαθηνὰ, : 

δ. οἱ ἐπιχροτοῦντες πρὸς τὴν φωνὴν τῶν ὀργάνων, 
ὡς ἑστηχότα ἐλογίσαντο,, χαὶ οὐχ ὡς φεύγοντα. 

6. Οἱ πίνοντες τὸν διυλισμένον οἶνον, χαὶ τὰ πρῶτα 
μῦρα χ ἰόμενοι, χαὶ οὐχ ἔπασχον οὐδὲν ἐπὶ τῇ συν- 
τριδῇ Ἰωσήφ. 

7. Διὰ τοῦτο νῦν αἰχμάλωτοι ἔσονται ἀπ᾽ ἀρχῆς δυνα- 
τῶν, χαὶ ἐξαρθήσεται χρεμετισμὸς ἵππων ἐξ ᾿Εφραίμ’ 

8. ὅτι ὦμοσε Κύριος χαθ᾽ ἑαυτοῦ, διότι βδελύσσομαι 
ἐγὼ πᾶσαν τὴν ὕόριν Ἰαχὼδ, χαὶ τὰς χώρας αὐτοῦ 
μεμίσηχα, χαὶ ἐξαρῶ πόλιν σὺν πᾶσι τοῖς χατοιχοῦσιν . 

΄ 

αὐτήν. 
9. Καὶ ἔσται, ἐὰν ὑπολειφθῶσι δέχα ἄνδρες ἐν οἷ- 

χίᾳ μιᾷ, καὶ ἀποθανοῦνται κε ὑπολειφθήσονται οἱ χα- 
τάλοιποι, 

το. χαὶ λήψονται οἷ οἰχεῖοι αὐτῶν, χαὶ παραῤδιῶνται 
τοῦ ἐξενέγκαι τὰ ὀστᾶ αὐτῶν ἐκ τοῦ οἴχου. Καὶ ἐρεῖ 
τοῖς προεστηχόσι τῆς οἰχίας - Εἰ ἔτι ὑπάρχει παρὰ σοί; 

1, Καὶ ἐρεῖ: Οὐχ ἔτι. Καὶ ἐρεῖ" Σίγα, ἕνεχα τοῦ 
μὴ ὀνομάσαι τὸ ὄνομα Κυρίου. 

1. Διότι ἰδοὺ Κύριος ἐντέλλεται, χαὶ πατάξει τὸν 
οἶκον τὸν μέγαν θλάσμασι, καὶ τὸν οἶχον τὸν μικρὸν 
ῥάγμασιν. 

13. Εἰ διώξονται ἐν πέτραις ἵπποι, εἰ παρασιωπή- 
σονται ἐν θηλείαις: “Ὅτι ἐσέ  πτε εἰς θυμὸν χρῖμα, 
χαὶ χαρπὸν διχαιοσύνης εἰς πιχρίαν, 

14. οἱ εὐφραινόμενοι ἐπ᾽ οὐδενὶ λόγῳ, οἱ λέγοντες" 
Οὐχ ἐν τῇ ἰσχύϊ ἡμῶν ἔσχομεν χέρατα; 

15. Διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐπεγερῶ ἐφ᾽ ὑμᾶς, οἶκος Ἰσραὴλ, 
ἔθνος, λέγει Κύριος τῶν δυνάμεων, καὶ ἐχθλίψουσιν 
ὑμᾶς, τοῦ μὴ εἰςελθεῖν εἰς Αἰμὰθ, χαὶ ὡς τοῦ χειμάῤῥου 
τῶν δυσμῶν. ᾿ 

ΚΈΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'. 

τ. Οὔτως ἔδειξέ μοι Κύριος ὁ Θεὸς, χαὶ ἰδοὺ ἐπι- 
γονὴ ἀχρίδων ἐρχομένη ἑωθινὴ, καὶ ἰδοὺ βροῦχος εἷς 
Γὼγ ὃ βασιλεύς. 

2. Καὶ ἔσται, ἐὰν συντελέσῃ τοῦ χαταφαγεῖν τὸν 
χόρτον τῆς γῆς) καὶ εἶπα. Κύριε, Κύριε, ἵλεως γενοῦ, 
ίς ἀναστήσει τὸν Ἰαχώδ: ὅτι ὀλιγοστός ἐστι. 

8. Μετανόησον, Κύριε, ἐπὶ τούτῳ. Καὶ τοῦτο οὐχ 
ἔσται, λέγει Κύριος. 

4. Οὕτως ἔδειξέ μοι Κύριος, χαὶ ἰδοὺ ἐχάλεσε τὴν 
δίκην ἐν πυρὶ Κύριος, χαὶ χατέφαγε τὴν ἀόυσσον τὴν 
πολλὴν, χαὶ χατέφαγε τὴν μερίδα Κυρίου. 

5. Καὶ εἶπχ' Κύριε, κόπασον δή. Τίς ἀναστήσει 
τὸν Ἰακωδ; ὅτι ὀλιγοστός ἐστι. 

8. Μετανόησον, Κύριε, ἐπὶ τούτῳ. Καὶ τοῦτο οὐ μὴ 
γένηται, λέγει Κύριος. , 

7: Οὕτως ἔδειξέ μοι Κύριος. Καὶ ἰδοὺ ἐστηχὼς ἐπὶ 
τείχους ἀδαυαντίνου, καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἀδάμας. 

οὔ ἶ 018 Γαΐ [15 : 8ἷ ΔΠ)}] ΟΓ68 δα ηΐ ἰΘΓιίηΐ Θογαηι (δηλ ηἰς 
γοϑίγὶ8. , 

3. Ψομίεηίε8. ἴῃ ἀἴδπι Τηδ] πὶ, Δρργορίηαυδηία8 εἴ ἰδη- 
δ6η 68 δα Ὀθδίδᾶ τηρηήδοίΐδ, ᾿ 

4, ἀογηγίθηῖθϑ ἰη Ἰοοἴὶα ΟΡ αγηοἶβ, Παρ ηΐο5 ἀκα] οἰ 5 ἰῃ β΄ Γἃ- 
ιἰ5. 8.8, οἱ οοπηράδηΐοβ Προ5 ἀ6 σγορίθαβ, εἰ ἰδοϊοηΐδβ υἱ- 
ἴ.1]08 ἀ6 πηραϊο ἀγιηθηϊογαπι, 

5.. ΘΟΠΙρΙδυἀοηί68 δὰ γΟ ΘΠ ΟΥΡΔΠΟΓΠῚ, ζυδϑὶ βίδηϊ! ἰδ ριι- 
ἰανογυηΐ, οἱ ἤθη 4υδϑὶ ἔυρίοηςἶδ. 

6. Θυΐ ὈΙθυπὶ νἱηυπη ἀδίββοδίιηι, οἷ ῥγίηγ8 ὑπσαθηιβ υπ- 
Βυπίυν, οἴ ΠΪΠ1] ρδ ΘΔ μ ΌΓ δΌΡΟΓ οοηίτ ἰόπὸ 7οβορὶ. 

7. Ῥγορίογθδ πη ΟδρΕν ὁγαηΐ Δ ἰηΐεἶἰο (ογίίαπι, οἱ δυ- 
(ογοίυν ἰδ 5 Θαυογὰπι ὁχ ἘΡἢγαδίηλ : 

8. αυΐᾶ ᾿υγὰν}} ΠΟΠΙΪΏ}5 ΡῈΓ βοιρθί ρϑιηι, φυΐα ΔΡΟΠΆΪΠΟΓ 
80 ΟἸΏΏΘΠῚ ΘΟὨ Π}6 ἴ8Π} 92.8000, οἱ ΓασίΟη68 οἷὰδ οὐ, οἱ δυ- 
(εγαηι οἷν ϊαίοηι ΟἸΠ. ΟΠ 5 ὨΔΟϊ Διο θυ 85 5υΐδ8. 

9. Εἰ οὐἱξ, 51 γοῃηδηβογίηί ἀθοθιῃ Υἱγὶ ἰῃ ἀοπηο υη8,, οἱ ηιο- 
τἱοηίυγ οἱ γοιιδηθθυηί γοϊαυΐ, 

10. οἱ 10]]δηὶ ἀομηοϑίϊεὶ δογυπι, οἱ σομδθυηίυγ υἱ οἤογδηὶ 
Ο588 Θογὰ) ἀξ ἀοιῃο. Εἰ ἀϊοτεί ἢἷβ φυὶ ρεώϑυηὶ ἀοῃμὶ : 5ὲ 
Δύδιο 6δὲ δριιὰ ἴδ ἢ 

11. Εἰ ἀἴοεῖ : Νοαυδαᾳυδῃι. Εἰ ἀϊςοῖ : Τδοδ, υἱ ΠΟ. οι ηδὲ 
ποπηθη ὨΠοη)μἰηὶ. 

12. Ῥτορίογθα θοῦβ Ποιηϊηι5 πηδπάδί, οἱ ρογοι οἱ ἀοιημη) 
ΠηΔθΏΔη) ΓΌΪηΐ85, αἱ ἀμ η} μᾶγΥ πηι δοἰϑϑί ἢ θ08. 

13. 5] ραγϑοαυθηΐυγ ἰῃ ροίγὶβ οαυΐ, 5ἱ γοϊσοθυηὶ δά [(ρη}]- 
Ὧδ5} Οὐυοηΐδηλ ΠΟΘΙ 5115 ἰη (Ὀγογοη ἠυἀϊοίαμ, οἱ (γυσίαπ) 
᾿υδι 18. ἰῃ ἃπημαγἰυἀϊηθη, 

14. αυἱ Ἰεἰδηηὶ ΒΌρΡΟΓ 0110 γόγρο, υὶ ἀϊοὶ ἰδ : ΝΟΙΠ6 ἴῃ 
[οὐ ἀπο ποϑῖγα ἤΔὈ11Πλὺ5 ΟΟΓΩιΙἃ ἢ 

15. Ουΐα 6006 650 ϑ8ιι50 })ὺ Θ0}0 6. Υοβ8, ἀοιίηι8 ᾿5γδοὶ, 
βεοηίοηι, ἃἰΐϊ Ποιηΐπιι5 Υἱγίυΐυη, οἵ οσοπίογοηϊ γοβ, υἱ ΠΟῊ ἰῃ- 

ἰγοθδι}8 ἸῺ ΖΕ δίῃ, οἱ 1946 δὰ ἰογγοηίδῃχ οοΟἰ ἀΘη (18. 

ΟΑΡΌΤ ΥἹΙ. 

1. δἰ. οϑίδηδιι 2}}}} Ποιηΐπυ8 6.8, οἱ δοςα [ἴῃ ἰο60}.8- 
ἰδγιιηιὶ γρηϊοθαὶ τηδίι1 18, οἱ Θο06 Ὀγαο 5 ὑἢ8 ἀος τοχ. 

2. Εἰ οτἱξ, 8ἱ οοιῃρ]ου οὶ αἱ ἀδγνογοῖ ὰρημηλ ἰογγῶρ, οἱ 
αἰχὶ : θοιηίηθ, Ποπηῖμθ, ργορ 8 οδῖο. Οὐἱδ βυβοί (411 “48- 

(00 ὃ 4υοῃίδη) πηοάΐου 8 651. 

3. Ραηϊίραϊ (6, Ὠοηλίηθ, δυροι μοῦ. Εἰ οο ποη ογὶΐ, ἀϊ- 
οἷϊ Βοιηΐηιϊ8. ᾿ 

ἡ, 510 οϑίδη ας π|Πἱ Πομμίηι!5, οἱ δοὺδ νοσδυ [υἀϊεία ἢ) 

ἴῃ ζῇ ομίηθ8, οἱ ἀσγοναΥ ΔΌγ 850} πιυ λα), οἱ οομηοάϊι 
ρϑγίοθπι Ποιηϊηί. 

ὅ. Εἰ αἰχὶ : Βοιηΐθ, ἀδϑίῃδ πυης. Ουΐδ δι .50 1801 1200} 

αυοηίδηλ ράγνυ 05 65. 

6. Ραῃηἰίοαϊ 6, Π)οηλίηθ, ΒΡΟΓ Ὠος. Εἰ ἢοο οὴ ἤαΐ, ἀΪ- 
οἰϊ Βοιηίηυδβ. 

7. 510 οδίδηξ!ε τα 1}ιἱ ΘοΠΊ η!18. Εἰ 6006 ϑίδθαϊ Βυρ 6 Γ πγυϊη 
δαδιηδης ἢν, οἱ ἴῃ Ὠλᾶηιι 6.8 8δἀΔΠΊΔ8. 



8348 ΑΜΩΣ. 

8. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς μέ" Τί σὺ ὁρᾶς, Ἀμώς; 
Καὶ εἶπα - Ἀδάμαντα. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς μέ" Ἰδοὺ 
ἐγὼ ἐντάσσω ἀδάμαντα ἐν μέσῳ λασῦ μου Ἰσραὴλ, 
οὐκ ἔτι μὴ προςθῶ τοῦ παρελθεῖν αὐτόν. 

9. Καὶ ἀφανισθήσονται βωμοὶ τοῦ γέλωτος, χαὶ αἵ 
τελεταὶ τοῦ ᾿Ισραὴλ ἐρημωθήσονται, χαὶ ἀναστήσομαι 
ἐπὶ τὸν οἶκον Ἱἱεροθοὰμ ἐν ῥομφαίᾳ. 

το. Καὶ ἐβϑοι Ἀδβοα Ἀμασίας ὁ ἱερεὺς Βαιθὴλ πρὸς 
Ἱεροδοὰμ. βασιλέα Ἰσραὴλ, λέγων" δ δ ιβόρας ποιεῖ- 
ται χατὰ σοῦ ᾿Αμὼς ἐν μέσῳ οἴκου Ἰσραὴλ, οὐ μὴ δύ- 
νηται ἣ γῇ ὑπενεγκεῖν πάντας τοὺς λόγους αὐτοῦ. 

τι. Διότι τάδε λέγει Ἀμώς - Ἔν ῥομφαίᾳ τελευτήσει 
Ἱεροδοὰμ,, ὃ δὲ Ἰσραὴλ αἰχμάλωτος ἀχθήσεται ἀπὸ τῆς 
ἧς αὐτοῦ. 

15. Καὶ εἶπεν Ἀμασίας πρὸς Ἀμώς" Ὁ δρῶν, βά-- 
διζε, ἐχχώρησον σὺ εἰς γῆν Ἰούδα, χαὶ ἐχεῖ χαταόίου, 
χαὶ ἐχεῖ προφητεύσεις" 

13. εἰς δὲ Βαιθὴλ οὐχ ἔτι προςθήσεις τοῦ προφητεῦ- 
σαι, ὅτι ἁγίασμα βασιλέως ἐστὶ, χαὶ οἶχος βασιλείας 
ἐστί. 

ι4. Καὶ ἀπεχρίθη Ἀμὼς, καὶ εἶπε πρὸς Ἀμασίαν " 
Οὐχ ἤμην προφήτης ἐγὼ, οὐδὲ υἱὸς προφήτου, ἀλλ᾽ ἢ 
αἰπόλος ἤμην χαὶ χνίζων συχάμινα. 

[6. Καὶ ἀνέλαδέ με Κύριος ἐχ τῶν προδάτων, καὶ 
εἶπε Κύριος πρὸς μέ" Βάδιζε, καὶ προφήτευσον ἐπὶ τὸν 
λαῦν μου Ἰσραήλ. 

16. Καὶ νῦν ἄχουε λόγον Κυρίου. Σὺ λέγεις" Μὴ μ τι 
φήτευε ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ, καὶ οὐ μὴ ὀχλαγωγήσης ἐπὶ 
τὸν οἶκον Ἰαχώθδ. 

17. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος: Ἢ γυνή σου ἐν τῇ 
πόλει πορνεύσει. χαὶ οἱ υἱοί σου καὶ αἱ θυγατέρες σου 
ἐν ῥομφαία πεσοῦνται, χαὶ ἣ γῆ σου ἐν σχοινίῳ χατα- 
μετρηθήσεται, χαὶ σὺ ἐν γῇ ἀκαθάρτῳ τελευτήσεις" ὃ 
δὲ Ἰσραὴλ αἰχμάλωτος ἀχθήσεται ἀπὸ τῆς γῆς αὐτοῦ. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Β΄. 

ι. Οὕτως ἔδειξέ μοι Κύριος Κύριος. Καὶ ἰδοὺ ἄγγος 
ἰξευτοῦ. 

.. Καὶ εἶπε" Τί σὺ βλέπεις, Ἀμώς; Καὶ εἶπα Ἂγ- 
γος ἰξευτοῦ. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς μέ: “χει τὸ πέρας 
ἐπὶ τὸν λαόν μου Ἰσραὴλ, οὐ προςθήσω ἔτι τοῦ παρελ- 
θεῖν αὐτόν. 

4. Καὶ ὀλολύξει τὰ φατνώματα τοῦ ναοῦ ἐν τῇ ἡμέρα 
ἐχείνη, λέγει Κύριος ἱκύριοι, Πολὺς ὁ πεπτωχὼς ἐν 
παντὶ τόπῳ, ἐπιῤῥίψω σιωπήν. 

4. Ἀχούσατε δὴ ταῦτα, οἱ ἐχτρίδοντες εἰς τοπρωΐ 
πένητα, καὶ χαταδυναστεύοντες πτωχοὺς ἀπὸ τῆς γῆς, 

6. λέγοντες" Πότε διελεύσεται ὃ μὴν, καὶ ἐμπολήσο- 
μεν; Καὶ τὰ σάῤδδατα, καὶ ἀνοίξομεν θησαυρὸν, τοῦ 
ποιΐσαι μέτρον μιχρὸν, καὶ τοῦ μεγαλῦναι στάθμιον, 
χαὶ ποιῆσαι ζυγὸν ἄδιχον, 

6. τοῦ χτᾶσθαι ἐν ἀργυρίῳ χαὶ πτωχοὺς χαὶ πένητα 
ἀντὶ ὑποδημάτων, χαὶ ἐμῖ παντὸς γεννήματος ἐμπο- 
ρευσόμεθα; 

. Ὀμνύει Κύριος κατὰ τῆς ὑπερηφανίας Ἰαχὼόδ, εἰ 
ἐπιλησθήσεται εἰς νῖχος πάντα τὰ "ὦ ὑμῶν. 

8, Καὶ ἐπὶ τούτοις οὐ ταραχθήσεται ἣ γῆ, καὶ πενθή- 
σει πᾶς ὃ χατοιχῶν ἐν αὐτῇ, καὶ ἀναθήσεται ὡς ποτα- 
ὸς συντέλεια, χαὶ χαταδήσεται ὡς ποταμὸς Αἰγύ- 
πτου; 

Κεφ. Η΄. 

8. Εἰ ἀϊχὶί Ποπιίηυβ δα πιὸ : Ουἱὰ ἰὰ νἱάδ5, Απιο8} Εἰ 
ἀἰϊχὶ : Αἀδπιδηίδπι. Εἰ ἀἰχὶὶ Ὠοπηιΐηυ8 δὰ 1η6 : Εσοδ οζο ἰπ)- 
ΡΟΠΟ δἀδιηδηίοπι ἰῃ ᾿πραΐο ΡΟραΐ ποδὶ βγδθὶ, ποχυδαυδπι 
ὉΠ] γα δα άδῃῃ τ ΡΟΓ ΓΔ βθδγη δου. 

9. Εἰ ἀἰβδ ραθυμίυγ ἀγῶ γίδυδ, οἱ βδουϊποὶδ 1βγαὶ ἀθϑοϊᾶ- 
Βυπίυγ, οἱ ΘΟὨΒΌΓρΔΠι διιροῦ ἀοηγυπ) ΦοΓΟθΟδπ ἰῃ ρἰδάϊο. 

10. Εἰ τγΐδ᾽ῖ ΑΠπηαβίδ8 βδδοογάοϑ ΒδίΠ6] διὰ Ψθγοθοδπ ΓΟρθΠῚ 

ἴβγδοὶ, ἀϊσθθϑ : Οὐ ρτορδι οη68 ἴδοίί σοηίγὰ ἴθ ΑἸΏ05 ἰῃ Π)6- 
αἷο ἀομμι8 18γδθὶ, ποὴ ροίογίὶ (ογγᾶ βιι8[ 6 6 ΟΠ 68 ΒΟΓΠΊΟ- 
Ὧ68 608. 

11. Ηδρο οηἰπὶ ἀἰοῖῖ ΑἸΏΟ8 : ἴὴ ρἰδάϊο πιοτίοίυν Τοσοθοδῃι, 
18γ86] δυΐίθπ) οδρΊ γι ἀμοσίυ ἀ6 ἴογγδ 5υ. 

12. Εἰ αἰχίί Απμϑβὶδβ δὶ Απηοϑ : Ουὶ νἱὰ 68, δργθάργα, γΓὸ- 
0646 ἰυ ἴῃ ἰογγᾶμ ψιάδ, οἱ ἰδὲ Υἱγε, οἱ 10ὶ ργορ!θίδθίβ : 

13. ἴῃ Β:Ι͂Π6Ι δυΐδηι Ὠθὴ δα} οἶ68 Οἱ Γᾶ ργορ]ιοίδγε, φυΐδ 

βΒδῃηο(ἢοδίϊο τορὶβ οβὶ, οἱ ἀοηλι8 γορηὶ 6βί. 

14. Εἰ τοβρομάϊξ Αἴηοβ, δέ ἀἰϊχὶ᾿ δὰ Απηδβίδηι : ΝΟ δγδμι 
ΡΓΟρΠοῖα οῷο, πόᾷυδ ἢ]ὺ8 ργορἠοῖδο, βδοὰ ρμδϑῖοσγ οἵγᾶηι εἰ 
το  ΠΙοδ ἢ 8 5γοδΔηηΔ. : 

15. Εἰ ἰυἱξ 6 οιηΐηυ5 οχ οΥἱδυβ, οἱ ἀϊχὶὶ Ποπηηι8 δι 

[η6 : Υδάθ, οἴ ργορμοίϊζᾶ δι ρ.Γ ρορυϊυπὶ τ ΌΠὶ Ἰβγδεὶ. 

16. Εἴ ὐηο δυὰϊὶ Βοιτηοηθηι Ὠοπιὶηὶ. Το, αἰςἰθ : ΝΟΙΪ ργὸ- 
ῬἢΠοίδγο ΒΌΡΟΣ [Βγδ 6], οἱ ἢ6 Θοηργοβῦθα (υΓΡ 85 οομίγᾶ ἀοηλπι 
Φδοοῦ. 

17. Ῥτορίεγοδ πδοὸ ἀἰοίί Ποιμηίηυϑ : ὕχον ἰμπὰ ἰῃ αἰ ν᾽ δῖο 
[ογηϊοδίίυγ, οἱ 6}}} (αἱ οἱ ἢ]186 ἰυδ ἰῃ ψδάϊο ὁδάρηι, οἱ ἰετγᾶ 
ἴυδ ἰῃ ἐπηΐου]ο αἰ πο ϑι γί ἰυγ, οἱ ἴυ ἰῃ ἴαγγα ἱπυπαδ Πιο- 
ΓΙΘΓΙΒ : [85Γ86] δΔιυιίΐδη) ΘΔΡΌΤΩΒ ἀυοσεδίυγ ἀδ ἴδττὰ βυᾶ. 

ΟΑΡΌΤ ΥΠΊΙ. 

1. 5[. ὀβίοπάϊ( τηἱῃ Ἰθοπιίηυϑ Ποπηίηυ8. Εῤ Θο08 γ8 8- 
ουρίδ. 

“4. Εἰ ἀϊχί! : Ουἱὰ ἰὰ νἱά68, Απιο89 Εἰ ἀϊχὶ : Υαϑ δυουρίδ. 

Εἰ ἀϊχὶϊ οηλίηυϑ δά ηγ6 : Ὑδηΐΐ ἢ 8 ΒΌΡΟΓ ρορυΐϊυμι ποι 
Ἰβγᾶθὶ, πο δ ἀδι υ] γᾷ υἱ ΡΟΓΙΓΔΏϑΘΔ ΠῚ ΘΌΓ. ! 

3. Εἰ υἱυϊδθυηῖὶ ἰδΔαυρᾶγὶδ [6 ρ}} ἰῃ αἱ 1118, ἀϊοὶ! Ὠοπλίπυ8 
Ὠοιηίηυϑ. Μ0} 1 οδάθηΐο5 ογυηὶ ἰῃ Ομπηὶ ἰοοο, ἱπ| οἰδπ) δι}6η- 
ἰἰυη). ὌΝ 

4, Αὐαϊία υηο ἢ, 4υὶ οοὨἰοΓΙ (8 δὴ6 ρδυροζοπι, Εἰ 

ΟρΡΡΓΙΠ [15 ορθηο8 ἀ6 ἴριτϑ, 
5. ἀϊοοηΐδα : Οὐδηάο ρογίγδηβίἱ: πηδηϑὶβ, οἱ ποροι !δθί- 

ἴηυγῦ Εἰ βαθραία, οἱ δραγίθιμιιβ (Ποϑδυγυῖ, οἱ [Δοίδη)υβ 

ΠΙΘΏΒΕΓΔΠΊ ΡΆΓΥΔΙ, οἱ ροηάυ8 πιδρηύϊῃ, οἱ (δείδη15 δίδίθ- 

ΤΆ ἰῃἰ Τυδπι, 
δ. υἱ ροϑδί ἀθϑγηι8 ἰη ροουηΐδ οἴ ρΑΌΡΘΟΓΘΒ. οἱ ρθη) ὉΓῸ 

ςδἰοθαιηδηί8, οἱ ἀ6 οπιηὶ ζοηἰπηΐπο ποβοι δ ἰτυΓ ἢ 

7. 7υγαῖ ᾿οπιίηι18 ΘΟπίσἃ ΒῸ ροΥΐδπὶ 800}, 8] ΟὈἸ ΥἰβοοίαΓ 
ἰη ἤποη) ΟΠ ηΐᾷ Ορογᾶ γὙϑϑίγα. 

8. ΕΠ 5υρ6γ ἢΐβ πο οοπίυγθαθίίυτ ἴεττγα, οἱ Ἰυ ρου ΐ οΠΊηὶ5 
Πδ  ἰΔίογ ο}0υ8, εἴ ἀδοθηᾶεί χυδϑὶ Πυμηθὴ σοηϑυπιηδίο, οἱ 
ἀορδοδηᾶοί χυδοὶ Πυνὶ5 ξΕφγριὶ» 



ΑΜΟΞΚ. Οκν». ΙΧ. 

ο. Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη, λέγει Κύριος Κύ- 
ρῖος, δύσεται ὃ ἥλιος μεσημδρίας, καὶ συσχοτάσει ἐπὶ 
τῆς γῆς ἐν ἡμέρᾳ τὸ φῶς, ; ᾿ 

10. καὶ μεταστρέψω τὰς ἑορτὰς ὑμῶν εἰς πένθος, καὶ 
πάσας τὰς ᾧδὰς ὑμῶν εἰς θρῆνον, καὶ ἀναδιθῶ ἐπὶ πᾶ- 
σαν ὀσφὺν σάχχον, καὶ ἐπὶ πᾶσαν χεφαλὴν φαλάχρωμα᾽ 
χαὶ θήσομαι αὐτὸν ὡς πένθος ἀγαπητοῦ, καὶ τοὺς μετ᾽ 
αὐτοῦ ὡς ἡμέραν ὀδύνης. 

ι. Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, χαὶ ἐξαπο- 
στελῶ λιμὸν ἐπὶ τὴν γῆν, οὐ λιμὸν ἄρτων οὐδὲ δίψαν 
ὕδατος, ἀλλὰ λιμὸν τοῦ ἀχοῦσαι τὸν λόγον Κυρίου. 

ιῶὼ. Καὶ σαλευθήσονται ὕδατα ἀπὸ τῆς θαλάσσης ἕως 
θαλάσσης, χαὶ ἀπὸ βοῤῥᾶ ἕως ἀνατολῶν περιδραμοῦν- 
ταιζητοῦντες τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, χαὶ οὐ μὴ εὕρωσιν. 

13. Ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη ἐχλείψουσιν αἱ παρθένοι αἱ 
καλαὶ, χαὶ οἱ νεανίσχοι ἐν δίψει, ᾿ 

14. οἱ ὀμνύοντες κατὰ τοῦ ἱλασμοῦ Σαμαρείας, χαὶ 
οἷ λέγοντες. Ζῇ ὃ Θεός σου, Δὰν, καὶ ζῇ ὁ Θεός σου, 
Βηρσαθεέ- καὶ πεσοῦνται, καὶ οὐ μὴ ἀναστῶσιν ἔτι. 

 ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Θ΄. 

ι. Ἐΐδον τὸν Κύριον ἐφεστῶτα ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου. 
χαὶ εἶπε: Πάταξον ἐπὶ τὸ ἱλαστήριον, χαὶ σεισθήσεται 
τὰ πρόπυλα, χαὶ διάχοψον εἰς χεφαλὰς πάντων. Καὶ 
τοὺς καταλοίπους αὐτῶν ἐν ῥομφαία ἀποχτενῶ- οὐ μὴ 
διαφύγῃ ἐξ αὐτῶν φεύγων, καὶ οὐ μὴ διασωθῇ ἐξ αὐτῶν 
ἀνασωζόμενος. 

“. ᾿Εὰν χαταχρυδῶσιν εἰς ἄδου, ἐχεῖθεν ἢ χείρ μου 
ἀνασπάσει αὐτούς" χαὶ ἐὰν ἀναῤῶσιν εἰς τὸν οὐρανὸν, 
ἐχεῖθεν χατάξω αὐτούς. 

8. ᾿Εὰν ἐγχαταχρυθῶσιν εἰς τὴν χορυφὴν τοῦ Εν 
μήλου, ἐχεῖθεν ἐξερευνήσω χαὶ λήψομαι αὐτούς“ καὶ ἐὰν 
χαταδύσωσιν ἐξ ὀφθαλμῶν μου εἰς τὰ βάθη τῆς θαλάσ- 
σης, ἐχεῖ ἐντελοῦμαι τῷ δράχοντι, καὶ δήξεται αὐτούς" 

(. χαὶ ἐὰν πορευθῶσιν ἐν αἰχμαλωσίᾳ πρὸ προςώ-- 
που τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν, ἐχεῖ ἐντελοῦμαι τῇ ῥομφαίᾳ, 
χαὶ ἀποχτενεῖ αὐτούς. Καὶ στηριῶ τοὺς ὀφθαλμούς μου 
ἐπ᾿ αὐτοὺς εἷς χαχὰ, χαὶ οὐχ εἰς ἀγαθά, 

5. Καὶ Κύριος Κύριος ὃ Θεὸς ὃ παντοχράτωρ, ὃ ἐφα- 
πτόμενος τῆς γῆς, καὶ σαλεύων αὐτὴν, χαὶ πενθήσουσι 
πάντες οἱ χατοιχοῦντες αὐτὴν, χαὶ ἀναθήσεται ὡς ποτα- 
μὸς συντέλεια αὐτῆς, Χαὶ χαταδήσεται ὡς ποταμὸς Αἰ- 
υύπτου. : 

6. Ὁ οἰκοδομῶν εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνάδασιν αὐτοῦ, χαὶ 
τὴν ἐπαγγελίαν αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς θεμελιῶν" ὃ προςκα- 
λούμενος τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης, καὶ ἐχχέων αὐτὸ ἐπὶ 
πρόςωπον τῆς γῆς" Κύριος παντοχράτωρ ὄνομα αὐτῷ. 

η. Οὐχ ὡς υἱοὶ Αἰθιόπων ὑμεῖς ἐστε ἐμοὶ, υἱοὶ Ἶσς- 
ραήλ; λέγει Κύριος. Οὐ τὸν Ἰσραὴλ ἀνήγαγον ἐχ γῆς Αἰ- 
γύπτου, χαὶ τοὺς ἀλλοφύλους ἐχ Καππαδοχίας, καὶ 
τοὺς Σύρους ἐχ βόθρου; 

8. Ἰδοὺ οἱ ὀφθαλμοὶ Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τὴν βασι- 
λείαν τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ ἐξαρῶ αὐτὴν ἀπὸ προςώπου 

᾿ τῆς γῆς. Πλὴν ὅτι οὐχ εἰς τέλος ἐξαρῶ τὸν οἶχον Ἰαχὼδ, 
λέγει Κύριος. 

9. Διότι ἐγὼ ἐντέλλουαι, καὶ λικμήσω ἐν πᾶσι τοῖς 
ἔθνεσι τὸν Ἰὦ Ἰσραὴλ, ὃν τρόπον λιχμᾶται ἐν τῷ 
λιχμῷ, χαὶ οὐ μὴ πέση, σύντριμμα ἐπὶ τὴν γῆν. 

ιοθ. Ἐν ῥομφαίᾳ τελευτήσουσι πάντες ἁμαρτωλοὶ 
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9. Εἰ ογἰξ ἴῃ ἀΐᾳ 114, αἰεὶ! ᾿υομίπιι5 Ποη)ίπυβ, οὐσία. 50] 
Τρογ ἀ16, οἱ σοπ ΘΘὨγοϑοθί ΒΌΡΟΓ ἰογγδαὶ ἰη ἀἷ6 υχ, 

10. δἰ ὁοηγνοηίδῃ 50] ιηηἰ [68 γοβίγαϑ ἴῃ Ἰαοίαη), οἱ οπληΐδ 
“ΔΗ οἃ το ϑίγᾶ ἰῃ ἰδιηθηίδίο θη), οἱ ἰπἀ 081} ΒΕῈΡΘΓ ΟΙΠΏΘΙΙ 
υθδυηι βδοουηι, δὲ Βυρὸγ οὔληδ σαρυΐ οδἰνἐ(ἰυΠ : οἵ ΡΟΠδΔἢ} 

ουπὶ αυδϑδὶ ᾿υοἴυτα αἰ]οοἴἱ, οἱ 6058 4υἱϊ οὐπὶ 60 58ηί 4φιλδδὶ ἀΐ6η) 
ἀοϊοτίϑ. 

11. ΕσοΒ ἀ165 γρηϊυηί, ἀἰοί! Πομπμηίηυ8, οἷ ὀγ ἴδηι [Δηγ6Πὶ 
ΒΌΡΟΘΓ ἰογγδι, ΟῚ ἰδη6Π) ρᾷπ}}Π} ὨΘ4Ὲ6 51{1π| Δα 186, 566 [ἃ- 
θη δυάϊοηάϊ γϑγῦυπι Ὠοιηϊηί. 

12. ΕΠ ΟΠ ΠΠΟΥΘὈυΠ ΙΓ 8085 ἀθ Ὠηδγὶ υϑαυ δ ΠηΔΓ6, εἴ 
80 84] 0π6 υϑ406 δα οτοπίοπι οἰγοι δυιηϊ αυδογθηίθ8 γϑῖ- 

δθυπ Ὠομμἰηὶ, οἱ Π0ὴ ἱηγοηϊδηῖ. 

13. 1ὴ ἀἷδ 114 ἀρῆοίϊοης Υἱγρίῃθ8 ρυ ]ο γα, οἱ πιύθηθ8 ἴῃ 
δἰ, 

14, φυΐ ̓ υγδηΐ ρ6γ ργορὶ ἰδιοποίῃ ϑδηιαγίϑ, οἱ χυΐ ἀϊσυηί : 

γίν Πδυ5 ἴαυ8, Ὠδη, οἱ Υἱνὶϊ Πδι1.5 ἰμ}8, ΒΟΓΒΑθ6 : οἱ οἃ- 

ἀθηΐ, οἴ Ὠοη γοβυγροηΐ Δη}}} 108. 

ΟΑΡΌΤ ΙΧ. 

1. γιαὶ Ποπίηυηι δἰδηίοπη 5006 ἃἰίδγα, οἱ ἀϊχὶί : Ῥογουία 
ΒΌΡΟΥ ΡΓγορ ἰδίου πὶ, οἱ οΘοὐπηηοΥυθυηΐυγ γαδιϊυϊα, οἱ ἀϊ- 
βοϊά6 ἴῃ οδρίίδ οπιπίυπι. ΕΓ το! 4υο5 δογιηὶ ἴῃ ρἰδαΐο ἰηϊογ- Ὁ 
οἰδη; : ποὴ οἴϊυρίεί δχ οἷδ φυΐί (ἀρογὶϊ, οἱ πο δα! γδυϊτυγ οχ 1}}}5 
αυὶ [ποτϊ γοϑαϊνδίυϑ. 

4. 81 ΔΟΘΟΟΠα ἷ Ὦ (ΘΓ ἴῃ ἰηΙ ΓΟ, ἰηδ Ππηδηυ}8 Ὠγθᾶ αγοΪ- 

ἰοΐ 608 : 6 5] Δϑοδηδογίηΐ ἰη οοὐἴαηι, ἱπάθ ἀοίγϑῃδη) 1108. 

3. 51 Δυβοοηά πὶ [πογὶηΐ ἰῃ γογ σα Οδιτηοῖ!, ἰη46 βογ 8ῃ5 

δυίδγδαηι 608 : οἱ 8ἰ ἀδιμογϑογίηϊ 86 ἃ οου 5 Πγοἷ8 ἰη ργοίιηα 
τηΔΙΪΒ, ἰδἱ πηδηάδθο ἀγδοοηΐὶ, οἱ τηογἀθὈϊΐ 608 : 

ἡ, οἷ 5ἱ δρίογίηξ ἰη οδρεϊΥἱ(δίθπι δηϊα (δοίθη ἰηἰπηϊοοτιπὶ 
ΒΌΟΓΟΙΠΙ, ἰδὲ ργεοὶρίδη) ἡ] δάϊο, οἱ ἱπίογῇοϊοί. οο8. ΕΓ ΟὈΗ͂Γ- 

ἸΏΔ ΒΟ ΟΟἾΪΟ8 ΠΠ608 ΒΈΡΘΓ [Π|05 ἴῃ Π8]8, εἴ πο ἱπ Ῥοῃᾶ. 

5. ἘΠΛ᾿ Ποπχίηυ8 Ὠοηλίπυβ Ὠδὺβ οπηηἱροίοηβ, 4υἱ ἰδηρὶϊ 
ἰογγδηι, οἱ οοπηπιοΥοῖ οτ, οἱ ἰυσοδυηΐ ΟΠ 68 ΠΑ] Δίογοϑ 
6Ἶ115, οἱ ἀϑοθῃάσί βου Παν Ὸ5 ΘΒ. Ππλδίο 6͵.8, οἱ ἀθϑο θη. 
ἀοί 5ἰουΐ Πυπιοη ΖΕΡΥρίί. 

6. Ουἱ φραϊῆοαΐ ἰῃ οἶΪΟ δϑοθηβίοποπι δυδπὶ, οἱ ργοπηῖ5- 
[ΟΠ 8.8) ΒΕΠΡΟΓ ἴοσγαπ) [ηἀδί : 4υἱ νοοδί δηυΔη) ΠιδΓὶ5, 
οἱ οἴη ϊξ Θὰ π ΒΌΡΟΙ ἰδοίθιῃ ἰογγθβ : ΠΟΙ Π115 ΟΠιηἰροί ἢ 5 

ΠΟπΊΘἢ οἱ. ᾽ 
7. Νοηπο υἱ {ΠῚ ΞΕ ΠοραΙΏ γὸ5 6515 τ] ῃΐ, ἢ} 1[5Γ46] " αἷ- 

εἰϊ Ποπίηι8. ΝΟΠΠ6 ἴδγ86] ράιιχὶ ἀδ ἴοστα Ἐφγυριὶ, οἱ 816 η]- 
ξοηδϑ ἀ6 σαρρδαοοῖδ, εἴ 50Γ08 ἀδ ἰογθαῦ 

8. Εσρα οὐσυ Ποηλίπὶ Β6ὲ ΒΌΡΟΓ γορσηύτη ροοσδίογυπι, οἱ 

δυίογαμα "Πα ἃ ἰδεὶα ἰογτ. Ὑδγυπλδηηθη ἢθἢ ἰῃ ΠΏ ΘΙ διι- 

γα ἀοιηυπὶ 800}, ἀϊοεὶΐ Ὠοιηΐηυϑ. 

9. Ουΐὰ Ἔγο ρτγείρίο, δ νθη 8 θοὸ ἰῃ ουποιΐβ ρρης θυ 
ἀοπηυτ Ιϑγᾶϑὶ, βἰουΐ Ὑϑη ] δῖ ἰῃ γϑη 8 ῦγο, οἱ ποὴ ὁδάοὶ 

ΟΟΠΙΓ 10 ΒΌΡΟΓ ἰοΥΓΆΠῚ. 

10. Ιῃ ρ]δάϊο τηοτγίθπίΓ ΟΠΊΏ65 ροοσδίογαϑ Ρορα δὶ τηεὶ, φυὶ 
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λαοῦ μου, οἱ λέγοντες" Οὐ μὴ ἐγγίσῃ,, οὐδὲ μὴ γένηται 
ἐφ᾽ ἡμᾶς τὰ χαχά. ! ; 

1. Ἔν τῇ ἡμέρα ἐχείνη ἀναστήσω τὴν σχηνὴν Δα- 
υἱὸ τὴν πεπτωχυῖαν, χαὶ ἀνοιχοδομήσω τὰ πεπτωχότα 
αὐτῆς, καὶ τὰ χατεσχαμμένα αὐτῆς ἀναστήσω, χαὶ 
ἀνοιχοδομήσω αὐτὴν καθὼς αἱ ἡμέραι τοῦ αἰῶνος" 

12. ὅπως ἐχζητήσωσιν οἱ χατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων 
χαὶ πάντα τὰ ἔθνη, ἐφ᾽ οὺς ἐπικέχληται τὸ ὄνομά μου 
ἐπ᾽ αὐτοὺς, λέγει Κύριος, ὃ ποιῶν πάντα ταῦτα. 

18. Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, καὶ χατα- 
λήψεται ὃ ἀμητὸς τὸν τρυγητὸν, καὶ περκάσει ἡ σταφυλὴ 
ἐν τῷ σπόρῳ. Καὶ ἀποσταλάξει τὰ ὄρη γλυχασμὸν, χαὶ 
πάντες οἱ βουνοὶ σύμφυτοι ἔσονται. 

ι4. Καὶ ἐπιστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ λαοῦ μου 
Ἰσραὴλ, καὶ οἰκοδομήσουσι πόλεις τὰς ἡ ανισμένας, 
χαὶ χατοιχήσουσι, χαὶ φυτεύσουσιν ἀμπελῶνας, χαὶ 
πίονται τὸν οἶνον αὐτῶν, καὶ ποιήσουσι χήπους, χαὶ φά- 
γονται τὸν χαρπὸν αὐτῶν. ᾿ 

15. Καὶ καταφυτεύσω αὐτοὺς ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν, χαὶ 
οὐ μὴ ἐκσπασθῶσιν οὐχέτι ἀπὸ τῆς γῆς ἧς ἔδωχα αὐτοῖς; 
λέγει Κύριος ὁ Θεὸς παντοχράτωρ. 

ΜΙΧΑΙΑΣ. Κεφ. Α΄. 

ἀϊουπέ : ΝΌη Δρρτορίηχυδθίι, ὨΘΩΌΘ ὙΘηΪΘηΐ ΒΌΡΟΙ ΠΟΒ πηδ]8. 

11. Ιη ἀΐαᾳ 1118 βυβοίίαθο ἱΔθογηδουυπὶ θανὶά υοά οδοὶ- 
ἀεγαΐ, οἱ γι ἤοαθο Θὰ υδι Θογγιθγδηΐ δχ ἶρ80, αἱ χιξ δυΐ- 
[0888 δ ηΐ 6Χ 60 53εἰ ἴ8ο, οἱ ἱῃπίδυγαθο Π]υὰ βϑίουΐ ἀ168 κ8- 
Οὐ] : 

12. υἱ χυδγδηΐ τοὶ χυὶ Ὠοτηΐπαπν αἵ Οῃγηθα δοηΐθ8, ΒυΡ6Γ 
4008 ἱῃνοσδίμμη 651 ΠΟΙΏΘΏ ΠγΘῈΠῚ ΒΌΡΟΓ ΟΝ, ἀἰεϊζ Ποπηΐηι, 
[Δοί 8 ἢἤδθς οτηἶᾶ. | 

13. Ἑροδ ἀΐδ8 γϑηΐαηῖ, ἀϊοίξ Βοιηΐπυδ, εἴ Ἀρργοιηθηβοὶ 
Τη6 5518 ΥἹΠἀδιηἶδη), οἱ τηδίυγοβοθὶ ἅγὰ ἰῃ δοιθηίο6. Ε' 51}}18- 
θυηί πιοηΐο5 ἀυ]οράϊηρῃ) » Εἴ ΟΠΊΠ6Β 601165 ΘΟὨΒ| 1 Θγυηΐ. 

14. ἘΠ οοῃγογίδπι οαριἰνἱδἴθ πη ΡΟΡυ]ΐ πγοὶ 1ϑγϑοὶ, οἱ βράϊ- 
ἢοδθυπί οἰν δίδα αἰδβιραίββ, εἱ Πιδῃ  ἀθυπί, οἱ Ρἰαηιδθυπηί 
Υἰποᾶ8, οἱ ὑἱΠθηΐ νἱπυῃ) δαγιη) » Ε( (Δοίβηΐ Πογίοβ, οἱ φοῃιο- 
ἀοηΐ [Γυοΐυτη δογαῃι. : 

15. ἘΠ᾿ ΙΔΗΐΔθΟ 608 ΒΕΓ ἰογγδμη 5012 Π) » Οἵ ηθηὴ ΔΥΟΙ]ΘηΐυΓ 
ΔΠΊΡΠ 5 ἀ6 ἰδγγὰ χυδηὶ ἀραὶ 658, ἀϊοί! Ποπλίπιι8 Πθῃ}5 Οηνηΐ- 
Ῥοί(η8. 

ΜΙΧΑΙΑΣ. 
-Π  πὮ οὐ ο.».--..ὕ.Ψ... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. 

ι. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Μιχαίαν τὸν τοῦ 
Μωρασθεὶ, ἐν ἡμέραις Ἰωάθαμ. χαὶ Ἄχαζ, χαὶ ἼἜζε- 
χίου βασιλέων Ἰούδα, ὑπὲρ ὧν εἶδε περὶ Σαμαρείας καὶ 
περὶ Ἱερουσαλήμ. 

3, ᾿Αχούσατε, λαοὶ, λόγους, καὶ προςεχέτω ἡ γῆ; 
χαὶ πᾶντες οἱ ἐν αὐτῇ. Καὶ ἔσται Κύριος Κύριος ἐν ὑμῖν 
εἰς μαρτύριον, Κύριος ἐξ οἴκου ἁγίου αὐτοῦ. 

3. Διότι ἰδοὺ Κύριος ἐχπορεύεται ἐχ τοῦ τόπου αὐὖ- 
τοῦ, χαὶ χαταδήσεται, χαὶ ἐπιθήσεται ἐπὶ τὰ ὕψη τῆς 
γῆς, 

4. χαὶ σαλευθήσεται τὰ ὄρη ὑποχάτωθεν αὐτοῦ, χαὶ 
αἷ χοιλάδες ταχήσονται ὡς χηρὸς ἀπὸ προςώπου πυρὸς, 
χαὶ ὡς ὕδωρ χαταφερόμενον ἐν χαταθάσει. 

δ, Δι’ ἀσέῤειαν Ἰμκὼδ πάντα ταῦτα, χαὶ δι᾽ ἁμαρ- 
τίαν οἴκου Ἰσραήλ. Τίς ἢ ἀσέδεια τοῦ Ἰαχώδ; οὐχ ἡ 
Σαμάρεια; Καὶ τίς ἡ ἁμαρτία οἴκου Ἰούδα; οὐχὶ ε- 
ρουσαλήμ; ᾿ 

6, Καὶ θήσομαι πΉ ΔΑ ἢ ὧι εἰς ὀπωροφυλάχιον 
ἀγροῦ, χαὶ εἰς φυτείαν ἀμπελῶνος, χαὶ χατασπάσω εἰς 
χάος τοὺς λίθους αὐτῆς, χαὶ τὰ θεμέλια αὐτῆς ἀποχα-- 
λύψω. 

7. Καὶ πάντα τὰ γλυπτὰ αὐτῆς χαταχόψουσι, χαὶ 
πάντα τὰ μισθώματα αὐτῆς ἐμπρήσουσιν ἐν πυρὶ, καὶ 
πᾶντα τὰ εἴδωλα αὐτῆς θήσομαι εἰς ἀφανισμόν" διότι ἐχ 
μισθωμάτων πορνείας συνήγαγε, χαὶ ἐκ μισθωμάτων 
πορνείας συνέστρεψεν. 

8. “Κνεχεν τούτου χόψεται, χαὶ θρηνήσει, πορεύσεται 
ἀνυπόδετος χαὶ γυμνή ποιήσεται χοπετὸν ὡς δραχόντων, 
καὶ πένθος ὡς θυγατέρων σειρήνων. 

ΜΙΟΗ ΑΒ. 
ΟΑΡΌΤ 1. 

1. Εἰ [Δοίυπι 651 γογθαπι Ποπληὶ δὰ ΜΠΟΠΡΔΠῚ Μογδβιίῃί.- 61, ἰη ἀἴΘθυ5 Φοδίῃδπι, οἱ ΑςἣδΖ, οἱ Εζοοίᾳ" Γοδαπὶ Ψυάδ, ἂς φυίθαβ υἱάϊξ 46 βαπιατία οἱ ἀβ δογυ 8) τη. 

2. Αὐαῖίθ, ΡοΟρυ],, γαγρα, οἱ δυδβου οί ἰοτᾶ, οἱ ΟἸη65 4υἱ 8πὶ ἰῃ οἃ. Εἰ ογί( ᾿υοπηλίπυβ Ποπιίηυς ἰη ὙΟΪ5 ἴῃ ἐδβί,- πιοηΐιπ], ΠΟΠλΪΠ5 ΘΧχ ἀοΙη0 δδησίδ βυδ. 
3. Ἔσο οηΐπὶ Ποπηΐηι}5 οατραϊυΐ ἀ6 Ιοοο 500, οἱ ἀθβορῃ- ἀεί, 6ἔ ἀβοθηᾶβε βιιροῖ δχςοὶβᾶ ἴΟΓΓΒΒ, 

4, οἱ ξΟΠ ΠΟΥ ΠΙΠΓ Τηοηΐ65 80 06 ΟΙΙΠῚ » Οἱ νἈ]}165 ἴδ} )ο- β0δηΐ 8ἰουΐϊ οογὰ ἃ ἔλοΐβ ἰβηΐ8, οἵ ἰουί 8 ργοΠαρῃς ἰῃ ἀρ. 
ΒΟΘη80, , 

ὅ. Ῥγορίογ ἱπηρίοἰδίοπη 7800} οῃηηΐα δῷς, οἱ ργορίογ ρϑο- 
Οδ[.Π} ἀΟΠ}118 [5γΓ86]. Οὐ» δϑὶ ἱπηρίοίδβ 780} ΠΟηη6 58ῃ)8- 
γα ἢ Εἰ φυοά 651 ροοοδίῃπη ἀοηὰς Ψυάδ᾽ ὨΟΏΠ6 Ψ6Γ71158]6η}3 

6. Εἰ ροπᾶπΊ ΘΔΠΊΑΓΪΆΠῚ ἰῃ ΡΟΠΊΟΓΕΠῚ Ουδίοαϊαπι ἴῃ ἀστο, 
Οἱ ἴῃ ῥ]δηϊδι!οηθῖη υἱηθϑθ, οἵ ἀθίγδῃδῃ ἰῃ γΟΓΔΡΙΠ6Π) ἰδρ 65 
6705, οἱ διπάἀδπηρηίδ 6᾽υ8 γουϑδθο. 

7. Εἰ συηοία 500] {118 οὐ οοποίἀοηϊ »γ Οἱ ΟΠΊΠ65 ΠηρΓΟδδΚ 
6᾽8 σοι θη γοηΐ ἴῃ ἰσηΐ, οἵ ουηοσία ἰάο[8 670}8 ροηδΩ ἰῃ ρογάϊ- 
ΠΙΟΠΘπΊ : υΐα 6χ τηογορα θι8 [ογιϊοα!οηΐς οοηργορανϊ, οἱ ὁχ 
τ] ΓΟ θυ [ΟΓΠΙΟΔ ΙΟη15 ΘΟ νον. 

8. Ῥγορίογ ἢος μ]δησοί, οἱ Ἰδτηθηίδθίίαγ, ἰθἱι ἀϊςοα]οδαία 
οἴ πυάᾷ : (Δοίοί μ]δησίυπι αιιδδὶ ἀγδοοπιηι, δὲ Ἰυσΐαπ) φυδοί 
ΠΙΠΙΔΓιΙΠὶ Β᾽ ΓΘ ΔΓΏΠΙ. 



. 

ΜΙΟῊΗ ἘΑ5. ὧρ». 1|. 

9. Ὅτι χατεχράτησεν ἡ πληγὴ αὐτῆς, διότι ἦλθεν 
ἕως Ἰούδα, χαὶ ἥψατο ἕως πύλης λαοῦ μου ἕως ἵἹερου- 
σαλήμ. 

το. Οἱ ἐν Γὲθ, αἡ ἀεγαλύνεσθε, χαὶ οἱ ᾿Εναχεὶμ, 
μὴ ἀνοιχοδομεῖτε ἐξ οἴχου κατὰ γέλωτα " γὴν χαταπά- 
σασθε χατὰ γέλωτα ὑμῶν" 

11. κατοιχοῦσα χαλῶς τὰς πάλεις αὐτῆς, οὐχ ἐξῆλθε 
χατοιχοῦσα Σενναάρ᾽ χόψασθαι οἶχον ἐχόμενον αὐτῆς, 
λήψεται ἐξ ὑμῶν πληγὴν ὀδύνης. 

ι. Τίς ἤρξατο εἰς ἀγαθὰ χατοιχούσηῃ ὀδύνας; “Ὅτι 
κατέδυ, καχὰ παρὰ Κυρίου ἐπὶ πύλας Ἱερουσαλὴμ, 

18. ψόφος ἁρμάτων χαὶ ἱππευόντων. Κατοιχοῦσα 
Λαχεὶς, ἀρχηγὸς ἁμαρτίας αὕτη ἐστὶ τῇ θυγατρὶ Σιὼν, 
ὅτι ἐν σοὶ εὑρέθησαν ἀσέῤειαι τοῦ Ἰσραήλ. 

14. Διὰ τοῦτο δώσει ἐξαποστελλομένους ἕως χληρο- 
νομίας Γὲθ, οἴχους ματαίους, εἰς χενὸν ἐγένοντο τοῖς 
βασιλεῦσιν τοῦ Ἰσραὴλ, ᾿ 

16. ἕως τοὺς χληρονόμους ἀγάγωσι, χατοιχοῦσα Λα- 
χείς" χληρονομία ἕως Ὀδολλὰμ ἥξει, ἡ δόξα τῆς θυ- 
γατρὸς Ἰσραήλ. 

16. Ξύρησαι, χαὶ χεῖραι ἐπὶ τὰ τέχνα τὰ τρυφερά 
σου - ἐμπλάτυνον τὴν χηρείαν σου ὡς ἀετὸς, ὅτι ἡχμα- 
λωτεύθησαν ἀπὸ σοῦ. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Β΄. 

ι. ᾿Εγένοντο λογιζόμενοι χόπους, χαὶ ἐργαζόμενοι 
κακὰ ἐν ταῖς χοίταις αὐτῶν, χαὶ ἅμα τῇ ἡμέρα συνε- 
τέλουν αὐτά. Διότι οὐχ ἦραν πρὸς τὸν Θεὸν χεῖρας αὖ- 
τῶν" 

2. χαὶ ἐπεθύμουν ἀγροὺς, χαὶ διήρπαζον ὀρφανοὺς, 
καὶ οἴχους κατεδυνάστευον, χαὶ διήρπαζον ἄνδρα χαὶ 
τὸν οἶχον αὐτοῦ, χαὶ ἄνδρα χαὶ τὴν χληρονομίαν αὐ-- 
τοῦ. : 

8. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος: Ἰδοὺ ἐγὼ λογίζομαι 
ἐπὶ τὴν φυλὴν ταύτην καχὰ, ἐξ ὧν οὐ μὴ ἄρητε τοὺς 
τραχήλους ὑμῶν, χαὶ οὐ μὴ πορευθῆτε ὀρθοὶ ἐξαίφνης, 
ὅτι χαιρὸς πονηρός ἐστιν. ; 

.. Ἵν τῇ ἡμέρα ἐχείνη ληφθήσεται ἐφ᾽ ὑμᾶς παρα- 
βολὴ, καὶ θρηνηθήσεται θρῆνος ἐν μέλει, λέγων" Τα- 
λαιπωρία ἐτχαλαιπωρήσαμεν᾽ “μερὶς λαοῦ μου χατεμε-- 
τρήθη ἐν σχοινίῳ, χαὶ οὐχ ἦν ὁ χωλύων αὐτὸν τοῦ 
ἀποστρέψαι, Οἱ ἀγροὶ ὑμῶν διεμερίσθησαν " 

δ. διὰ τοῦτο οὐχ ἔσται σοι βάλλων σχοινίον ἐν χλή- 
ρῳ ἐν ἐχχλησίᾳ Κυρίου. 

6. Μὴ χλαίετε δάχρυσι, μηδὲ δαχρυέτωσαν ἐπὶ τού- 
τοις. Οὐδὲ γὰρ ἀπώσεται ὀνείδη 

7. δλέγων" Οἶχος Ἰαχὼδ παρώργισε πνεῦμα Κυρίου. 
Οὐ ταῦτα τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ ἐστιν; Οὐχ οἱ λόγοι 
αὐτοῦ εἰσι χαλοὶ μετ᾽ αὐτοῦ ; χαὶ ὀρθοὶ πεπόρευνται: 

8. Καὶ ἔμπροσθεν ὁ λαός μου εἷς ἔχθραν ἀντέστη, 
κατέναντι τῆς εἰρήνης αὐτοῦ. Τὴν δορὰν αὐτοῦ ἐξέδει-- 
ραν, τοῦ ἀφελέσθαι ἐλπίδας, συντριμμὸν πολέμου. 

9. ᾿ἩΗγούμενοι λαοῦ μου ἀποῤῥιφήσονται ἐκ τῶν οἷ- 
χιῶν τρυφῆς αὐτῶν, διὰ τὰ πονηρὰ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν 
ἐξώσθησαν. ᾿Εγγίσατε ὄρεσιν αἰωνίοις. 

1.0. Ἀνάσθητι χαὶ πορεύου, ὅτι οὐχ ἔστι σοι αὕτη 
ἀνάπαυσις ἕνεχεν ἀκαθαρσίας. Διεφθάρητε φθορᾷ, 

1. χατεδιώχθητε οὐδενὸς διώχοντος. Πνεῦμα ἔστησε 
ψεῦδος, ἐσταάλαξέ σοι εἰς οἶνον χαὶ μέθυσμα. Καὶ ἔσται, 
ἐκ τῆς σταγόνος τοῦ λαοῦ τούτου 

85] 

9. Ουἱΐὰ οδίίηυ δ ρίασα οἷ, συΐα τοηὶξ ὕὑδ4η6 δὰ Τυἀάπὶ 
οἱ (οἰἰξὶ! ἀϑαιο δὰ ρογίδπι ρορυ]ἱ πιοὶ ὕυϑ406 Φογυδβαίοη). 

10. Ουἱ ἱῃ ΘοΙἢ, πο} 16 τησηϊδοατγὶ, οἱ Ἐπδοίπ), πο] 10 

το ἀἰβοᾶτθ ὃχ ἀ0Π|0Ὸ ἴῃ ἀδγίϑυπ) : ἰθγτὰ δβρδγαίἑδ ἀδγ 5} 
γνοϑίγυ : 

11. χυῶ Πα 1145 Ὀ6Ώ6 εἰν δί65 6)05, Ὠοἢ 651 οστοϑβα ΠδὈΪ- 
ἰΔίγῖχ ΘΠΉΔΑΓ : μἰδηρίία ἀοχηπ) ᾿υχί8 68η), δοςίρίεὶ ὁχ γὸ- 
05 ῥΙασάαπι ἀοΙΟΓ8. 

12. Ουΐβ οὐρίὶ( ἰῃ Βοηᾶ οἱ ΄αυα" ὨΔὈΪ δὶ ἀο]οτγοβ 9 Ουἱᾶ ἀ6- 

Βοδηἀθγαηΐ Πη8|8 ἃ ΠΟΠΊΪΠΟ 5ΌΡ6Γ ρογί88 Φογυβδ]οπ, 

138. 8οηϊΐυ8 ουτταῦσμ οἱ ὀφυϊ τη. Οὐδὸ ΠΑ 85 1,ΔΟ 5, 

ῬΓΪΠΟΟρ5 ρϑοῦλί! 80 6δ5ἱ Π]185 δίοη, αυΐᾶ ἰη (6 ἰηγοηΐδε βυηΐ 
ἰμηρ οἰδ[68 15Γ86]. 

14. Ἰάθο ἀδθ]: ϑῃλβϑαγίοθ ὕυ8406 δὰ Ὠοτοάϊ δίθ σαί, 
ἀοηλοβ γδῃδ8, ἰη νδῆυτῃ δοῖδ βυιηΐ ταρὶθυ8 Ι5Γ86], 

5. ἀοηθο Πδογρᾶδϑ δἀἀπυοσδηί, ζυῖρ ΠδΌϊ 48 1,ΔΟ ἢ 5 : ἤϑογρ- 
4185 ὕυϑαιια Οὐ] ]Δπ γοηϊοὶ, σ]ογία {{} 15 15Γ86]. 

16. Ὠοοδϊναγο, οἱ ἀθίοηδογθ βαροῦ ἢ]ο5 ἀο᾽οαῖοβ ἴυ058 : 
ἀἰαία ἰοπϑυγάπ ἰυδηλ βίουΐ Δ], φυοηίδιη οδριϊνὶ ἀυοίί 
βυηὶοχ (6. 

ΟΑΡΌΤ Π. 

1. Ἐδοῖϊ δυηΐ οσοσί Δηΐος ἰἸΔΌΟΓΟδ, οἱ ορογδηῖθϑ πη ἴῃ Οἵ!- 

ὈΠῚΌ5 5018, οἱ βίην οὐπὶ ἀϊ6 σοηδυμαρθδηΐ 68. Ουΐᾶ ΠΟ 

Ἰεγανογαμί δά θιπὶ ΠηΔ} 18 50.858 : 

4. οἱ ἀδοίἀογαθδηΐ ἀρτοβ, οἱ ἀἰγί ρίορδηί ρυρὶ]]ο5, οἱ ἀοηιο8 
ὀρργθθδηΐ, οἱ γὰρίερηΐ υἱγυπι οἱ ἀοῃηυπι 608, οἱ ΥἹΓΌΠ) 

οἱ Ὠφιγοαϊδίοηη 6)05. 

3. Ῥγορίσογοδ δ ἀΐοὶ! Ποπιηυβ : Εσο6 660 ΘΟρ] 0 806 
ἰγϊθυπι ἰδίδπι τηδῖα, ἀθ φυΐθιδ ποὴ δυίογοι 8 οὐ νϑϑίγα, 
οἵ ποῇ διηθυ δ 18 γοοίϊ δ 10. Ταΐα ἰΘρυ5 ροϑδἰμλυπὶ 681. 

ᾷ, [η ἀΐᾳ 1164 βυϊηοίγ θυ} 6 Υο8 ραγδθοΐα, οἱ ρ᾽δηροίιγ 
ΡΙδησίαϑ5 ἰῃ οδηίίοο, ἀϊσοπάο : ΜΊβογί π} 56 γὶ (Δο} ϑυπιυβ : 

ΡᾶΓβ 'ῬΟΡΟΙΙ πηοὶ ἀΐπηθηβα δὶ ἴῃ ζιπίόυϊο, οἱ ποι ογαΐ φυὶ 
ργο  θογοῖ δυηι αἱ ἀνογίογοίυγ. Ασγὶ γϑϑίγὶ αἀἰν 5] βυηΐ : 

5. ργορίον ος ποῃ ογὶΐ ΕΠ] πη  6Π.5 [που] πὶ ἴῃ ἢδοΓ6- 
ἀϊίαϊα. Τῃ 6 ο] 6814 οι ηὶ 

ὃ. πο] ία ἤσδγα ᾿ἰϑογυπ)ῖθ, Ὡ66Ὲ6 Ρ]ογθηΐ ϑΌρογ 8. Νοη 
οηΐπη Δ) εἰοῖ Ορργοῦνϊᾶ 

7. αὶ ἀϊοῖξ : θοῦ 8000 δὲ ᾿γ8Ππ| ργονοοδυβ 50 ΓΙ Πὶ 
Ὠοπλΐηΐ. Νοηη6 δ βυηΐ δα! νη ἢ 68 6}0}8" ΝΟΠῺΘ ΒΟΓΠΊΟ- 

Ὧ65 6}08 Ὀοηΐ ϑη1 οὐπι 60 οἷ γϑοῖΐ δι! δυθγαηὶ 
8. Εἰ δηίοα ρορυ]ὺ8 Πηθ 05 ἰῃ ἰηϊπηοὶ α τ βι {:, ΘΟ Γᾶ 

μδοθῆὶ δ). ΒΘ 6 6}18 Θχοογίδνυογυηϊ, υἵ δι ίογγοηΐ ΒΡΘΠῚ, 
οομ γι ἰοηθαι Ὀ6|]]. 

9. Ῥυζθ8 ρΟρυΪὶ πιοὶ ργο)οϊοπίυν ἀ6 ἀοπιίθυβ ἀθ] οἰ ΔΓΌ ΠῚ 
ΒΌΔΓΙΠῚ, ΠΓΟΡΊΟΓ πη8]85 Δα Πυθη ΟΠ 68 8085 6]6 οἰ δυηΐ. ΡΓΟ’ 

Ρἰπᾳυδία πιοη 8 δοίοΓη 8. 
10. ϑυγρο οἱ δηιθυΐα, 4υΐ8 Ποη 681 {δὶ ἰῷ 6 του 68 

Ῥγορίος ἱπηυυπα  ἰδπ). ΟΟὨδυμρίὶ 6518 οοστυρἤθηθ, 

11. [υρίδι18 πΠοπηίηθ ρεγβοχυθηΐθ. ϑρ᾽ 8 δίδιυ!ε πιοπάδ- 
οἰπτη, δ. 1 ανὶς (ἰδὲ ἴῃ νη οἱ οργοίδίριη. Εἰ γί, ἐς 

ΠΣ ῬΟΡΟΪῚ ἢυ}08 
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12. συναγόμενος συναχθήσεται Ἰαχὼῤ σὺν πᾶσιν. 
Ἐχδεχόμενος ἐχδέξομαι τοὺς καταλοίπους τοῦ Ἰσραὴλ, 
ἐπιτοαυτὸ θήσομαι τὴν ἀποστροφὴν αὐτοῦ. “ὥς πρόδατα 
ἐν θλίψει, ὡς ποίμνιον ἐν μέσῳ χοίτης αὐτῶν, ἐξαλοῦν- 
ται ἐξ ἀνθρώπων 

138. διὰ τῆς διαχοπῆς πρὸ προςώπου αὐτῶν. Διέχο- 
ψαν, καὶ διῆλθον πύλην, καὶ ἐξῆλθον δι αὐτῆς, χαὶ 
ἐξῆλθεν ὃ βασιλεὺς αὐτῶν πρὸ προςώπου αὐτῶν ὃ δὲ 
Κύριος ἡγήσεται αὐτῶν. ᾿ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄". 

1. Καὶ ἐρεῖ" ᾿Αχούσατε δὴ ταῦτα, αἱ ἀρχαὶ οἴχου 
Ἰαχκὼῤ, χαὶ οἱ κατάλοιποι οἴχου Ἰσραήλ. Οὐχ ὑυῖν ἐστι 
τοῦ γνῶναι τὸ χρῖμα; ᾿ 

3, Μισοῦντες τὰ χαλὰ, καὶ ζητοῦντες τὰ πονηρὰ, 
ἁρπάζοντες τὰ δέρματα αὐτῶν ἀπ᾽ αὐτῶν, χαὶ τὰς 
σάρχας αὐτῶν ἀπὸ τῶν ὀστέων αὐτῶν. 

8. Ὃν τρόπον χατέφαγον τὰς σάρχας τοῦ λαοῦ μου, 
χαὶ τὰ δέρματα αὐτῶν ἀπ᾽ αὐτῶν ἐξέδειραν, χαὶ τὰ 
ὀστέα αὐτῶν συνέθλασαν, χαὶ ἐμέλισαν ὡς σάρχας εἰς 
λέδητα, καὶ ὡς χρέα εἰς χύτραν, 

4. οὕτως χεχράξονται πρὸς τὸν Κύριον, χαὶ οὐχ εἰςα-- 
χούσεται αὐτῶν’ χαὶ ἀποστρέψει τὸ πρόςωπον αὐτοῦ 
ἀπ᾽ αὐτῶν ἐν τῷ χαιρῷ ἐκείνῳ, ἀνθ᾽ ὧν ἐπονηρεύσαντο 
ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν ἐπ᾽ αὐτούς. 

6. Τάδε λέγει Κύριος ἐπὶ τοὺς προφήτας τοὺς πλα- 
νῶντας τὸν λαόν μου, τοὺς δάχνοντας ἐν τοῖς ὀδοῦσιν 
αὐτῶν, χαὶ χηρύσσοντας εἰρήνην ἐπ᾽ αὐτὸν, χαὶ οὐχ 
ἐδόθη εἰς τὸ στόμα αὐτῶν, ἡ: εἰ ἐπ᾽ αὐτὸν πόλεμον. 

6. Διὰ τοῦτο νὺξ ὅμῖν ἔσται ἐξ ὁράσεως, χαὶ σχοτία 
ἔσται ὑωῖν ἐκ μαντείας, χαὶ δύσεται ὁ ἥλιος ἐπὶ τοὺς 
προφήτας, χαὶ συσχοτάσει ἐπ᾽ αὐτοὺς ἧ ἡμέρα. 

᾿ 7. Καὶ χαταισχυνθήσονται οἱ δρῶντες τὰ ἐνύπνια, 
χαὶ χαταγελασθήσονται οἱ μάντεις, χαὶ χαταλαλήσουσι 
χατ᾽ αὐτῶν πάντες αὐτοὶ, διότι οὐχ ἔσται ὁ ἐπαχούων 
αὐτῶν" 

8. ἐὰν μὴ ἐγὼ ἐμπλήσω ἰσχὺν ἐν πνεύματι Κυρίου 
χαὶ χρίματος χαὶ δυναστείας, τοῦ ἀπαγγεῖλαι τῷ 11α- 
χὼῤ ἀσεθείας αὐτοῦ, χαὶ τῷ Ἰσραὴλ ἁμαρτίας αὐτοῦ. 

9. Ἀχούσατε δὴ ταῦτα, οἵ ἡγούμενοι Ἴμο Ἰαχὼδ, 
καὶ οἱ χατάλοιποι οἴχου Ἰσραὴλ, οἱ βδελυσσόμενοι 
χρῖμα, καὶ πάντα τὰ ὀρθὰ διαστρέφοντες, 

10. οἱ οἰχοδομοῦντες Σιὼν ἐν αἵμασι, χαὶ Ἵερουσα- 
λὴμ. ἐν ἀδιχίαις. 

ι1. Οἱ ἡγούμενοι αὐτῆς μετὰ δώρων ἔχρινον, καὶ οἱ 
ἱερεῖς αὐτῆς μετὰ μισθοῦ ἀπεχρίνοντο, χαὶ οἱ προφῆται 
αὐτῆς μετὰ ἀργυρίου ἐμαντεύοντο, καὶ ἐπὶ τὸν Κύριον 
ἐπανεπαύοντο, λέγοντες" Οὐχὶ ὁ Κύριος ἐν ἡμῖν ἐστιν; 
Οὐ μὴ ἐπέλθη ἐφ᾽ ἡμᾶς χαχά. 

13. Διὰ τοῦτο δι᾿ ὑμᾶς Σιὼν ὡς ἀγρὸς ἀροτριαθήσε- 
ται, χαὶ Ἱερουσαλὴμ. ὡς ὀπωροφυλάχιον ἔσται, καὶ τὸ 
ὄρος τοῦ οἴχου εἰς ἄλσος δρυμοῦ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄. 

ι. Καὶ ἔσται ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἐμφανὲς τὸ 
ὄρος Κυρίου, ἕτοιμον ἐδε τὰς κορυφὰς τῶν ὀρέων, χαὶ 
μετεωρισθήσεται ὑπεράνω τῶν βουνῶν. Καὶ σπεύσου- 
σι πρὸς αὐτὸ λαοὶ, 

ΜΙΧΑΙΑΣ. Κεφ. Δ΄. 
12. οοηργορδηᾶι8 σΟΠρτορδ ἢ Γ 984000 οὐπὶ οἸηηΐθυ5. 

5050] Ί 68 Βυδοϊρίδιῃ ΓΟΙ 405 ἀθ Ιϑγᾶθὶ,, ἰῃ ἰάϊρβιπη ροηδιη 
ΔΥ̓ΘΓΒΙΟηθη 6} 08. δίσυϊ ΟΥ68 ἰη {γι ]διϊίοηθ, 4υδϑὶ ρσγοίθηι) 
ἰη τηραϊο οὐ }}15 81, ΧΙ Θηξ 6χ Βοπ δ υ3 

13. μοῦ αἰν ϑίοηοπι δηΐθ ἰδοίθπη θογυηχ. ὈΪΥ βογυηί, οἱ 
ἰγδηϑίθιηί ρογίδπι, οἱ οσγοϑϑὶ δυπί ρ6ῦ δᾶϊῃ, οἱ οχὶνἹ γὸχ 

ΘοΥΌΠι δηῖ6 [δΔοίθηι ΘΟΓὰπὶ : ὨΟΙηΪδ18 Δα ΘΠ. ργϊθοθρ 5 οὶ 
ΘΟΓΌΠ). 

ΟΑΡΌΤ ΠΙ. 

1. Εἰ ἀϊοοῖ : Αὐάϊΐϊΐα πυης [ιδ:ὸ, ρυϊποὶ ρα ἀοηγιβ ]1}600Ὁ, 

οἵ το]χαὶ ἀοπ)β [ϑγδθῖ. ΝΟΠΠΘ νϑϑίγιιη) οϑῖ σοζηοβοοῖα ]υ- 
ἀἰϊοεϊιι πὶ 

2. Ουἱ οἀΐο Βαροιῖ8 θοηᾶ, οἱ αυφγὶ (5. πηδὶα, αἰγὶ ρἰομίοδ 

Ρ6]165 θογυπ) 8} οἶδ, οἱ σΓΠΘ5 ΘΟΥΆΠῚ ἃ ΟΒβίθι.5 ΘΟΓΏΗ). 

3. δἰουϊ ἀδ γογΑΥ ΘΓ ΟΔΓΠ6Β ρΟρΕΪΐ πιοὶ, οἱ ρ6 1165 Θοπιηὶ 
8 οἷβ ὀχοογίδυογυηί, οἱ οδβϑᾶ θογυπὶ οοπίνορογιηΐ, οἱ οομοί- 
ἀδγυμπί βίου! οᾶττι65 ἰη Ἰοροία, οἱ 5ουΐ οΔγίσηη ἴῃ 0118, 

ή͵, 510 οἸατηδθυηί δὰ Ποχηίηιπι, οἵ πο Θχδιάϊοί 605 : εἱ 

δγογίοί ἴδοῖθη) βυιπη 8} οἷβ ἰη ἰθίωμοτγα ᾿}}0, 60 χυοά ραϑϑἰπι6 
δρογυηῖ ἴῃ δαϊηνοηιοηΐθυ.8 5018 ΒΌΡΟΙ 608. 

5. Ηφο αἰοἰξ Βϑοπηηυ}8 ΒΌΡΟΓΙ ργορ ιοίδ5 φυὶ βοἀπουηί ρο- 

Ρυϊαπὶ πηδυπι, φυὶ πιογάδηϊ ἀδη[ 5 518, οἱ ργϑαϊοδηί 90- 
ΡΕῈΓ οὐτὰ ρδοθη), οἵ ποη οϑί ἀδίδ ἰῃ ογὸ θοιπ), οχοδυθπιηΐ 
ΒυΡρΟΓ ΘΙ ΓΘ ΪΌΠ). 

6. Ῥγορίογθδ Ὡοχ ΥὙ0]}5 θυ ὁχ Υυἱβίοηθ., οἷ ἰδῃθῦγδ ογυηί 

γοδἷβ οχ ἀἰνίηδίϊοηο, οἱ ὁσουμηθοῖ 801] βυρου ργορἢοίδ8, εἴ 
ΟΟὨ ΟΠΟΌΓΟΒΟΟΘΙ ΒΌΡΟΓ 605 ἀΪ65. 

7. Ελ οοηΐαπαρηίυγ αυἱ νἱάθηΐ βοηιηὶα, οἱ ἱγτ ἀοθυμίῸΓ 
ἃγΪοΙ;, οἱ Ιοφυδηΐυγ Δ γ Βα Πι 608 ΟΠΔη68 ἰβίϊ, χιΐᾶ ἤθη εἦΐ 
4] ὀχδυάϊδὶ 605 ὁ 

8. ηἶδὶ 650 ᾿πΡ]ΟΥΘΙῸ ἐγ  ἀἱ ποτ ἰῃ 8ρίγα Ἰοπμηί οἱ 
)}υα!οὶ! οἱ ροίοπ δ», υἱ δηπυπίίοπ) 9800} ἱτηρ οἰδία8 α}ιι5, οἱ 

ἴϑγδοὶ ρϑοοδίδ 608. 

9. Αὐἀϊΐα ὐπὸ ἢδο, ἀοδ8 ἀπ} }8 9800}, οἱ το ἐχυὶ ἀ0- 

Π1}5 Ι5Γ86], υὶ Διο δηγηὶ ᾿υὐϊοίυπι, οἱ ομηηΐδ Γοοίδ ρ6Γ- 
γρογι 5, , 

10. φιυὶ φ«ἀϊῆοδιϊθ δίοη ἰῃ βδηρυϊηΐδι5, οἱ 76 γΓΌΞΔΙ6πὶ ἴῃ 
ἐπ χυ Δ} ]}}08. 

11. Βυοδ8 6ἦυ5 οὐπὶ Τυπογῖθυ8 ᾿υἀϊοδθδηί, οἱ δδοργάο- 

[68 6}08 οὔπὶ πηογοθὰθ γοϑροηάοθδηΐ, οἱ ργορἢοίδ' 6}.8 ΟΠ 
Ροουπΐα ἀἰνίπαραηί, οἱ διιροῦ οπιΐημηι γα οβοθθδηΐ, ἀϊ- 

ορηίο5 : Νοπηθ Ὠοηχίηυδ ἰῃ πΟὈΐβ 6519 Νοὴ υϑηΐθηϊ βυΡ6Γ 
ὯΟΒ Ι8]8. 

12. ΙάΔοἴγοο ργορίογ γοϑ δίου ψυδδὶ ρα ὺ γδιζιγ, οἱ 76π|- 
8816 πὰ υἱ ουδίοαϊα ροπιδγ ογὶΐ, οἱ τηοηϑ ἀοιλι8 ἴῃ ᾿ἰυ00Π| 

8808. 

ΟΑΡΌΤ ΙΝ. 

1. Εἴ οὐἱξ ἴῃ που ββίπηῖ5 ἀἰθγαπι τηδη 6810. πηοΠ5 Ὠοπηὶ, 
ΡΓΒρΡΑγδί!5. ΒΈΡΟΓ γογΈ 65 πιοηί ἢ, οἱ οἰονδοίυ βυρέϊ 

001165. Εἴ ἰδϑ: δ υηΐ δά θυ ρορα]ὶ, 



ΜΙΓ(ΗΖ ΑΚ. ἀκ». Υ. 

4. χαὶ πορεύσονται ἔθνη πολλὰ καὶ ἐροῦσι: Δεῦτε, 
ἀναθδῶμεν εἰς τὸ ὄρος Κυρίου, καὶ εἰς τὸν οἶκον τοῦ 
Θεοῦ Ἰαχώδ- καὶ δείξουσιν ἡμῖν τὴν δδὸν αὐτοῦ, χαὶ 

ευσόμεθα ἐν ταῖς τρίθοις αὐτοῦ" ὅτι ἐκ Σιὼν ἐξε-- 
λεύσεται νόμος, χαὶ λόγος Κυρίου ἐξ Ἱερουσαλήμ. 

8. Καὶ κρινεῖ ἀναμέσον λαῶν πολλῶν, χαὶ ἐξελέγξει 
ἔθνη ἰσχυρὰ ἕως εἰς μακράν - καὶ χαταχόψουσι τὰς ῥομ- 
φαίας αὑτῶν εἰς ἄροτρα, καὶ τὰ δόρατα αὐτῶν εἰς δρέ- 
πανα,, χαὶ οὐκέτι μὴ ἀντάρη ἔθνος ἐπ᾽ ἔθνος ῥομφαίαν, 
καὶ οὐχέτι μὴ μάθωσι πολεμεῖν. 

4. Καὶ ἀναπαύσεται ἕκαστος ὁποχάτω ἀμπέλου αὐὖ-- 
τοῦ, χαὶ ἕχαστος ὑποχάτω συχῆς αὐτοῦ, ναὶ. οὐχ ἔσται 
ὃ ἐχφοθῶν, διότι τὸ στόμα Κυρίου παντοχράτορος ἐλά- 
λησε ταῦτα 

6. ὅτι πάντες οἱ λαοὶ πορεύσονται ἕχαστος τὴν ὁδὸν 
αὐτοῦ, ἡμεῖς δὲ πορευσόμεθα ἐν ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ 
ἡμῶν εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ἐπέχεινα. 

86. Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη, λέγει Κύριος, συνάξω τὴν 
συντετριμμένην, χαὶ τὴν ἐξωσμένην εἰςδέξομαι, χαὶ οὺς 
ἀπωσάμην. 

7. Καὶ θήσουαι τὴν συντετριμμένην εἰς ὑπόλειμμα, 
χαὶ τὴν ἀπωσμένην εἰς ἔθνος δυνατὸν, χαὶ βασιλεύσει 
Κύριος ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐν ὄρει Σιὼν ἀπὸ τοῦ νῦν ἕως εἰς τὸν 
αἰῶνα. 

8. Καὶ σὺ πύργος ποιμνίου αὐχμώδης, θυγάτηρ 
Σιὼν, ἐπὶ σὲ ἥξει, χαὶ εἰςελεύσεται ἥ ἀρχὴ ἢ πρώτη 
βασιλεία ἐκ Βαδυλῶνος τῇ θυγατρὶ Ἱερουσαλήμ. 

9. Καὶ νῦν ἱνατί ἔγνως κακά, Μὴ βασιλεὺς οὐχ ἦν 
σοι, ἢ ἣ βουλή σου ἀπώλετο, ὅτι χατεχράτησάν σου 
ὠδῖνες ὡς τιχτούσης: 

10. Ὥδινε χαὶ ἀνδρίζου καὶ ἔγγιζε. θύγοτηρ Σιὼν, 
ὡς τίχτουσα διότι νῦν ἐξελεύσῃ ἐκ πόλεως, χαὶ χατα-- 
σχηνώσεις ἐν πεδίῳ, χαὶ ἥξεις ἕως Βαθυλῶνος. ᾿κεῖ- 
θεν ῥύσεταί σε, χαὶ ἐκεῖθεν λυτρώσεταί σε Κύριος ὃ 
Θεός σου ἐχ χειρὸς ἐχθρῶν σου. 

11. Καὶ νῦν ἐπισυνήχθησαν ἐπὶ σὲ ἔθνη πολλὰ, λέ- 
γοντες᾽ ἐπιχαρούμεθα, χαὶ ἐπόψονται ἐπὶ Σιὼν οἱ ὁφ- 
θαλμοὶ ἡμῶν. 

12. Αὐτοὶ δὲ οὐχ ἔγνωσαν τὸν λογισμὸν Κυρίου, καὶ 
οὗ συνῆχαν τὴν βουλὴν αὐτοῦ, ὅτι συνήγαγεν αὐτοὺς 
ὡς δράγματα ἅλωνος. 

18. Ἀνάστηθι, χαὶ ἀλόα αὐτοὺς, θυγάτηρ Σιὼν, ὅτι 
τὰ χέρατά σου μὐμς μὲ σιδηρᾶ, καὶ τὰς ὁπλάς σου θή- 
σομαι χαλχᾶς" χαὶ χατατήξεις λαοὺς πολλοὺς, χαὶ 
ἀναθήσεις τῷ Κυρίῳ τὸ πλῆθος αὐτῶν, καὶ τὴν ἰσχὺν 
αὐτῶν τῷ Κυρίῳ πάσης τῆς γῆς. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Ε΄. 

Ι. Νῦν ἐμφραχθήσεται θυγάτηρ ἐμφραγμῷ,, συνο- 
χὴν ἔταξεν ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἐν ῥάδδῳ πατάξουσιν ἐπὶ σιαγόνα 
τὰς φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. 

5, Καὶ σὺ, Βηθλεὲμ. οἶκος Ἐφραθὰ, ὀλιγοστὸς εἶ τοῦ 
εἶναι ἐν χιλιάσιν Ἰούδα“ ἐχ σοῦ τ ἐξελεύσεται, τοῦ 
εἶναι εἰς ἀρ ώπα τοῦ Ἰσραὴλ, καὶ ἔξοδοι αὐτοῦ ἀπ᾽ ἀρ- 
χῆς ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος. 

8. Διὰ τοῦτο δώσει αὐτοὺς ἕως χαιροῦ τιχτούσης" 
τέξεται, χαὶ οἱ ἐπίλοιποι τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ἐπιστρέ- 
ψουσιν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ. 

4. Καὶ στήσεται χαὶ ὄψεται, καὶ ποιμανεῖ τὸ ποί- 
ΨΕΤΟβΒ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤΟΝ. --- "1. 
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2. οἱ ἰδυηὶ σοηΐδ8 0} 85 οἱ ἀϊσοηΐ : ὙΘΩ 6, δϑ θη ἀδυ8 
δἃ τηοηίοηλ Ὠομιϊηὶ, οἱ ἰη ἀοιηυπὶ οὶ 7}.8000 : οἱ οβίρηδοηςξ 

ΠΟΡΪ8 Υἱᾶπι 6δ᾽5, οἱ διηθυϊαθίπιυβ ἰῃ βϑιλ 5 οὐδ : φαΐα ἀθ 
δίου δχίδί ἰοχ, οἱ νουθυη) Ὠοῃχϊηὶ ἀδ 76 58]6 1). 

3. Εἰ Ἰυαϊοαθὶξ ἰπίον ρΟΡΌΪΟΒ ᾿υϊΐο05, οἱ δγρυδί ψοηΐθϑ 
ἰογίθϑ ὑβαυθ ἴῃ Ἰοηρσίπαυυπι : οἱ οοποίἀθηΐ οἰδάϊοβ 5.08 ἰῃ 
ἀιδῖγδ, οἱ ἢδϑ88 8.88 ἰῃ (81]066, οἱ υ] Γὰ ἤοη [Ο]]6ἱ σ6Ὼ5 σ0ῃ- 
ἴγἃ βοῃίοιη ρἰδάϊυμη, οἵ βοχυδαυδη υἱίγὰ αἰξοοηὶϊ Β6]]ΔΓΘ. 

4, ΕΠ τοαυϊοδορέ ὑπυβαυΐθὰ6 80} Υἱΐα δυδ, οἵ ὑπ 541}9- 
4υ6 80} ἤσα 8.8, αἴ ἢοη ογἰΐ χυὶ οχίογγοδί., ψαΐα ο8 Ποηλίηί 
ομμηΐϊροίοῃ [5 Ἰοουίαμη ο8ἱ Πδο : 

ὅ. 4υἷᾶ οἸῃ68 Ῥορυ ἱρυπί υὑπυβαυΐβαμα Υἱᾶτὴ δυδη,, 
ΠΟΒ δυΐδη ἰδὲ 08 ἴῃ ποπιΐπὸ Ὠοημίηΐ Ὠοὶ ποϑίγὶ ἴῃ δοίδγῃιηι, 
οἴ 0] ΓΔ. 

ὅ. ἴῃ αἶα 1114, ἀϊοὶ! Ποϊηΐηυ8, ΟΟΏρΤΟρΑθΟ Θδη συ ὁ0η- 
{ἃ 651, οἱ θᾶπ| αι ο᾽δοία ἔμαγαί βιιδοϊρίδμη, δὲ ψφυοδ Γ6- 
Ρυ]ογδη}. 

7. ἘΠ᾿ ΟΏΔΩ) οοῃίγίδηι ἰῃ ΓΟ] χυΐΔ8.,, οἱ γορυἑϊβᾶπι ἰῃ σθη- 
ἴδιῃ ογίοθη, οἱ γοζηδη  ΠΟΠλΐ 8 ΒΌΡΟΙ 608 ἰῃ τηοηΐδ δίοῃ 
6Χ 800 υπό 5406 ἰῃ δέ5ου 1. 

8. ΕΠῤ ἴὰ ἰυγγί8β στον 8 ΒαυΔΊθη5, ἢ]18 δίομ, δὰ ἴα γὙθηϊοΐ, 
εἴ ἱπργοάϊοῖογ ργποίραίβ ᾿γίπηυπι γορῆυπ) ἀθ ΒΑΡΎ ΘΩΟ ἴϊ- 
1155 7 οτ 58] 6Ώ). 

9. Εἰ ἢυηὸ αυᾶγα ὁορηου θιὶ τη8]4 "Ὁ Νυπιαυϊὰ Γὸχ Ὡθὴ 
ογαῖ ἘΠῚ, δυΐ σοηϑέϊυπι ἴυσπι ροΓὶ,, 4υΐδ οοἰἱπυθτυηΐ [6 
ἀοίογοβ βίουΐ ραγίυγί θη! 8 . 

10. Π0]6 οἱ ΥἹΡΙ 6 Γ ἀσο δὲ δρργορίησυδ, ΗΠ δίοη, χφαδϑδὶ 
Ρᾶγίθη8 : αυἱᾶ ἢιηο οσγράϊογὶβ ἀ6 εἰν δία, οἱ Ὠδ (Δ 8 ἰη 
ΟΔΙΏΡΟ, οἱ Ὑϑηΐθβ ὑϑ406 δα ΒΑΡΎ ΟΠΘΠ). [πὰ ΠΙΡΟγδΪ (6, 
οἴ ἱπὰδ γραϊ!ηγχοεί ἴ6 Θομηίπυβ θυ ἰυυ8 ἀθ ΓΔ} ἰῃἰΠΟΟΓΌΠΩ 
[υογυῃ]. 

{1. Εἴ ὐπὸ οοηρτγορδίοο δυηΐ ΒΌΡΟΥ [6 σοηίθ5 0], ἀΐ- 
Οδηΐ68 : [πΠϑ0] Δ ἰηγυ5, οἱ νἱἀο υηΐ ἰῃ ϑίοῃ ΟΟὉ]Ϊ Ὠοϑυὶ. 

12. Ιρδ8ἱ διιΐδηι ἠρϑοίογυηί οορ Διϊοηο) Ὠομηΐ, οἱ θῆ 

ἱπίο!]χογαηὶ ΘΟ Β: υγλ 6}05, 4υἱδ ΘΟΩΘΥΘΡΑΥΪ 608 υἱ πηδηΐ- 
Ρυ]ο8 ἅγθδθ. 

(3. ϑύγαο, οἱ (γἰγὰ 608, Α]18 δίοη,, χυΐᾶ οὐγηυδ ἴθ Ρο- 
Ὠ8Π) ἴοιτοδ, οἱ ὕὑηρ0}]85 (088 ΡΟΠΔΠη) ΦΓΘΔΒ :- οἱ ΘΟὨΒΌΠηΘ8 
ῬΟρυ]ο8 τηυἱοβ, οἱ ΘΟηβοογαΐβ 1)οιμΐηο πιυ  ἰ{π|]η6Πὶ 60- 
ΓΌΠ), Οἱ ΓΟΌυΓ ΘΟγυπὶ ΠΟ ΐη0 υπίγογϑεθ ἴδγγς. 

ΟΑΡΟΤ Υ. 

1. Νυῃο ομβίγαοίαγ [18 ΟὈδίγΓυοἴοη6, δησυϑίίδη) ροϑυϊ 
ΒΌΡΟΓ 508, ἰῃ Υἱγρᾶ ρΟΓΟῸ ἰΘὨϊ δυροῦ τηδχὶ ]8η} ἐγ θα 8 [Βγδο]. 

2. Εἰῖυ, ΒοΙΠ] 66 πη) ἀομη8 ἘΡΠ γαῖα, τηἰηΐ 8 66 υἱ 818 ἰῃ 
ΤᾺΣ] θὺ8 71υἀδ. Εχ ἰδ τ} οσγοάϊοίυγ, οἱ δἰ ἰπ ῥὈγίῃοίρθηι 
Τ8γδεὶ, οἱ οσγ Β8}8 6.8 δὺ ᾿ηἰἰο ὁχ ἀΐθθυ8 8δου!ὶ. 

3. Ῥγορίογρα ἀδϊ 608 0546 δὰ ἰΘηρυ8 ραγίθης ἰδ : ραγίοί, 
οἱ γο]ϊαυΐος ἰγδίσιι τη θογατη γουογίοηϊωγ δά ἢ]108 15Γ86]. 

4, Εἰ βἰ δὶ οἱ νἱἀοἱξ, οἵ ραϑοοὶ ζγορθηι δυυπὶ ἰη (ογ- 
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νιον αὐτοῦ ἐν ἰσχύϊ Κύριος, καὶ ἐν τῇ δόξη ὀνόματος 
Κυρίου Θεοῦ αὐτῶν ὑπάρξουσι" διότι νῦν μεγαλυνθή- 
σονται ἕως ἄχρων τῆς γῆς. 

6. Καὶ ἔσται αὐτῇ εἰρήνη" Ἀσσοὺρ ὅταν ἐπέλθη ἐπὶ 
τὴν γῆν ὑμῶν, καὶ ὅταν ἐπιθῇ ἐπὶ τὴν χώραν ὑμῶν, 
χαὶ ἐπεγερθήσονται ἐπ᾽ αὐτὸν ἑπτὰ ποιμένες, καὶ ὀχτὼ 
δήγματα ἀνθρώπων, 

6. χαὶ ποιμανοῦσι τὸν ᾿Ασσοὺρ ἐν ῥομφαίᾳ, χαὶ τὴν 
(ἦν τοῦ Νεῤρὼδ ἐν τῇ τάφρῳ αὐτῆς" χαὶ ῥύσεται ἐχ 
τοῦ ᾿Ασσοὺρ ὅταν ἐπέλθη ΠΝ ον γῆν ὑμῶν, χαὶ ὅταν 
ἐπιδῇ ἐπὶ τὰ ὅρια ὑμῶν. 

η. Καὶ ἔσται τὸ ὑπόλειμμα τοῦ Ἰαχὼδ ἐν τοῖς ἔθνε- 
σιν ἐν μέσῳ λαῶν πολλῶν ὡς δρόσος παρὰ Κυρίου πί- 
πτουσα., χαὶ ὡς ἄρνες ἐπὶ ἄγρωστιν, ὅπως μὴ συναχθῇ 
μηδεὶς, μηδὲ ὑποστῇ ἐν υἱοῖς ἀνθρώπων. 

8. Καὶ ἔσται τὸ ὑπόλειμμα Ἰαχὼδ ἐν τοῖς ἔθνεσιν 
ἐν μέσῳ λαῶν πολλῶν ὡς λέων ἐν χτήνεσιν ἐν τῷ ὃρυ- 
μῷ, καὶ ὡς σχύμνος ἐν ποιμνίοις προδάτων, ὃν τρόπον 
ὅταν διέλθη,, χαὶ διαστείλας ἁρπάσῃ, καὶ μὴ ἢ ὁ ἐξαι- 

ρουμενος. 
9. ᾿ὙΨψωθήσεται ἣ χείρ σου ἐπὶ τοὺς θλίδοντάς σε, 

καὶ πάντες οἱ ἐχθροί σου ἐξολοθρευθήσονται. 
Χο. Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη, λέγει Κύριος, 

ἐξολοθρεύσω τοὺς ἵππους ἐκ μέσου σου, καὶ ἀπολῶ τὰ 
ἅρματά σου, 

ι1. χαὶ ἐξολοθρεύσω τὰς πόλεις τῆς γῆς σου, χαὶ 
ἐξαρῶ πάντα τὰ ὀχυρώματά σου. 

15. Καὶ ἐξολοθρεύσω τὰ φάρμαχά σου ἐχ τῶν χει- 
ρῶν σου, χαὶ ἀποφθεγγόμενοι οὐχ ἔσονται ἐν σοί. 

18. Καὶ ἐξολοθρεύσω τὰ γλυπτά σου, χαὶ τὰς στή- 
λας σοῦ ἐχ μέσου σου, χαὶ οὐχ ἔτι μὴ προςχυνήσεις 
τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου, 

14. καὶ ἐχχόψω τὰ ἄλση ἐχ μέσου σου, χαὶ ἀφανιῶ 
τὰς πόλεις σου. 

156. χαὶ ποιήσω ἐν ὀργῇ χαὶ ἐν θυμῷ ἐχδίχησιν ἐν τοῖς 
ἔθνεσιν ἀνθ᾽ ὧν οὐχ εἰὐβι μαθὰ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ς΄. 

1. Ἀχούσατε δὴ λόγον’ Κύριος Κύριος εἶπεν: Ἀνάστη- 
θι, χρίθητι πρὸς τὰ ὄρη, χαὶ ἀχουσάτωσαν βουνοὶ φω- 
γήν σου. 

ἃ. Ἀχούσατε, ὄρη, τὴν ἐρον τοῦ Κυρίου, καὶ αἱ 
φάραγγες θεμέλια τῆς γῆς, ὅτι χρίσις τῷ Κυρίῳ πρὸς 
τὸν λαὸν αὐτοῦ, χαὶ μετὰ τοῦ Ἰσραὴλ διελεγχθήσεται. 

8. Λαός μου, τί ἐποίησά σοι, ἢ τί ἐλύπησα σε, ἢ τί 
παρηνώχλησά σοι; ἀποχρίθητί μοι. 

4, Διότι ἀνήγαγόν σε ἐχ γῆς Αἰγύπτου, χαὶ ἐξ οἴχου 
δουλείας ἐλυτρωσάμην σε, χαὶ ἐξαπέστειλα πρὸ προς- 
ὦπου σου τὸν Μωσῆν χαὶ Ἀαρὼν χαὶ Μαριάμ; 

ὅδ. Λαός μον, μνήσθητι δὴ, τί ἐδουλεύσατο χατὰ 
σοῦ Βαλὰχ βασιλεὺς Μωὰό, χαὶ τί ἀπεχρίθη αὐτῷ Βα- 
λαὰμ. υἱὸς τοῦ Βεὼρ, ἀπὸ τῶν Σχοίνων ἕως τοῦ Γαλγὰλ, 
ὅπως γνωσθῇ ἣ δικαιοσύνη τοῦ Κυρίου. 

6. ᾽ν τίνι χαταλάθω τὸν Κύριον, ἀντιλήψομαι Θεοῦ 
μου ὑψίστου; Εἰ χαταλήψομαι αὐτὸν ἐν ὁλοκαυτώμα- 
σιν, ἐν μόσχοις ἐνιαυσίοις ; 

η. Εἰ προςδέξεται Κύριος ἐν χιλιάσι χριῶν, ἢ ἐν μυ- 
ριάσι χιμάρων πιόνων; Εἰ δῶ πρωτότοχά μου ὑπὲρ ἀσε- 
θείας, χαρπὸν χοιλίας μου ὑπὲρ ἁμαρτίας ψυχῆς μου; 

ΜΙΧΑΙ͂ΑΣ. Κεφ. ς΄.᾿ 

ὄπα Βομίηιϊ5, οἱ ἰῃ φἰοτία πομμίηΐ8 Ὠομκὶηὶ οὶ βεὶ ὁγυπῖ : 
ᾳυΐὰ ἢυπὸ πηαρηϊολθυηίιν ὕυ8406 δὰ ἰδ ΤηΐΠ05 ἰοΓΓῶ. 

ὅ. Εἰ ογι᾿ Πθθ. ρᾶχ : Αβ80Ὁ συδηδο δυρογυθηοεὶ ἰῃ ἰοττδ) 
γοϑίγαη), οἱ φιιδηάο δϑοδηάογὶ! διιροῦ γοροηδίη γοϑίγαη, οἱ 
οοηδυγροηΐ δυροῦ ουπὶ βορίδῃ ραᾶϑίογοϑ, οἱ οοῖο τογϑι5 Ὠ0- 
τη), 

6., οἱ ρϑϑοθηΐ Αβϑ0γ ἰῃ ρἰδάϊο, οἱ ᾿ογγϑη Νοῦγοὰ ἰῃ (ονϑᾶ 
δ)5 : οἱ ΠΡογ ὁ ἀ6 Αβ80Γ οὐπὶ γοηθγὶἱ βυροῦ ἰουγαῃ) γ6- 
ΒίΓΔΙ, οἷ ΟΠ} Δ8οθηογὶϊ βυροῦ [ΘΓ 08 γὙοδίγοϑ. 

7. Εἰοπιηΐ ΓΕ χυΐδ 5800} ἰὴ ροπ νυ 8 ἰῃ πηϑαϊο ρορυϊοιπι 
Π]} ογυπὶ 4υδϑὶ γο8 ἃ Ὠοχηΐῃο οδάδῃβ, οἱ χυδεοὶ δρῃὶ δυρε 
Βγδηῖθῃ, υἱ ΠΟ οοηρτοροίυγ αυϊδρίαπι, Ὠεαυ6 δἰΐ ἱῃ {18 
Ποιμίιη}. 

8. Εἰ ὀγυηὶ το χυΐ 2800} ἰῃ φοηίίθιυι8 ἰῃ πηδάϊο ρορυϊο- 
ΓΌΠΩ Π}}} 0} αυ88ἱ [60 ἰῃ Ἰυπηοη(5 ἴῃ 88], οἱ φυδδὶ οδἰυ- 
ἴυ8 Ἰοοηΐβ ἰῃ σγορὶθυ8 ροοογυμ), ΄φυομηοὰο δἰ ρεγίγδηβοδί, 
οἱ ἀϊνί6η8 γαρίαὶ, οἱ ἤοῇ δἱΐ χυὶ ογυδί. 

9. ΕἰονδοΐΓ πιδῆῦυβ ἰὰἃ ΒΌΡΘΟΓ 605 αυὶ (θυ ϊδηὶ ἴ6, οἱ 
ΟΙΏΏ68 ἰηϊπηϊοὶ 0] ρογάθηίιγ. 

10. Εἴ οΥἱξ ἰῃ ἀΐα 1114, ἀϊοὶί οιμίηυβ, ἱπ!ογποὶδπλ Θαῦοδ 
ἴυο08 ἀ6 πιοάϊο ἰυἱ, οἱ ἀϊδρογάδη) ΟΥΥΤῸ8 ἰ008, 

11. οἱ δυθνογίδη) οἰν  δῖ685 ἰδγτε ἴθ86, οἱ δυίογαῃη ΟΙΏΏ6Α 
τηυηἰἰοη 68 0.88. 

12. Εἰ δυίογδηι νοηδῆοία ἴδ ἀδ πηδηΐθι18 ἰν8, οἱ αὶ 
ἰοφυυηίυγ ποη ΘΥυΠί ἰῃ 16. 

13. Εἰ ἀϊορογάδηι βου} 1118 ἴυδ,, οἱ δίδίῃδβ ἰυδβ ἀ6 πγράϊο 
ἰυἱ, οἱ ὉΠῚ8 ποη διογα δ Ορογᾶ ηδηυυπ ἰυλγΌῃι, 

14. οἱ δυοοϊάδηι Ἰυο08 ἀθ πηράϊο ἰυἱ, οἱ ἀφοη)ο ἂν εἰν! ἰδ[65 
ἴμ88, 

15. οἱ (Δοΐδπ ἰῃ γᾶ οἱ ἔυγογα υ] ἰοηδηι ἰῃ φορ 8 ΡΓῸ 60 
αυοὰ δοὴ ὀχδυάϊοσγυηῖ. 

ΟΑΡΌΤ ΥἹ. 

1. Αὐάϊίδ ἢυπης γογθυμι : Ποπιίηυ 5 Ὠομίηυ9 ἀἰχὶϊ : ϑυγρδ, 
᾿υάΐοδγα δρυὰ τιοηία5, οἱ δυάϊδηί 001168 γοορϑιῃ ἴυδαι. 

“. Αὐαϊία, τηοηίο8, ἰυἀοίῃμη Ὀοιπἰηί, οἱ νὰ} 168 (ὑπ λ- 
τηθηΐδ ἰογγθθ, 4υἱὰ ᾿υάϊοίυπι Ὠοιίηο δύγοσβυ8ϑ ρορυϊαῃ 

βυυπ, οἱ οὔπὶ [5Γ86] ᾿υἀϊοδθίίυΓ. 

3. Ρορυΐϊι8 πηθ085, αυϊά (δοὶ {{0], δυὶ χυϊὰ οοηίγἰϑιΔΥΐ (6, 

δυΐ ἰῃ 40 πηο]οϑβίι8 [υἱ 10] " τοϑροηδ τ}. 
4, Ουἷᾶ οἀυχίὶ ἴδ ἀ6 ἰοττὰ ἘσγΥρίὶ, οἱ ἀδ6 ἀοπιο βου 18 

τοάδηγ ἴ6, οἱ πιϊδὶ δηῖο ἰδοίδηη ἰυὯπ|ὶ ΜΟΥγδ6η οἱ Αδγοῃ οἱ 
Ματγίδιη ἢ 

ὅ, Ῥορυϊυβ τἸηθ08, γοοογάδγο πῆς, αυἰὰ οορίδνογὶξ δὰ- 
γογβιπὶ ἴ6 ΒΑ]δὸ γὸχ ΜοδΌ, οἱ χυϊά γοϑροηαοϊὶ οἱ Β8]δδπὶ 
δ] 8 ΒοΟΓ, ἀθ6 βου ηΐδ υϑαι6 δὰ Οαϊραὶ, υἱ οορῃοδοογείυΓ 
7υβ{| Βομιϊηὶ. 

δ. ἴῃ φυο δρῃρργαϊιβομάδπι Ὀοχίηυπι, δυδοὶρίδαι θυ) 
τη δ π) ΘΟ Ιβυπ)} δὶ δρργοϊιαπάδπι θπὶ ἰῃ Ποϊοοδυδέϊβ, ἱπ 
Υἱλυ} 8 δηη  ου}18 Ὁ 

ἡ. 5] ϑιδεϊρίοεί Ποπλίηιβ ἰῃ τ ἢ ΠΡ 0}8 δγίοϊαι, Υδὶ ἰῇ ἀ6- 
απ ΠῊ 05 ἱγούγυμ ρἰησαίαπι } δὶ ἄδθο ργἰπιορθηϊδ πηρὰ 
ΡΓῸ ἱπιρίοἰδίς, ἐεποίαῃη Ὑϑη γί Ὠγοΐ ργὸ ρδοοδῖο δηϊπλῶ πηθδο 



ΜΙΟΒΈ ΛΒ. ἀκν. ΥἹ]. ; 

8. Εἰ ἀνηγγέλη σοι, ἄνθρωπε, τί καλόν ; Ἦ τί Κύ- 
ριος ἐκζητεῖ παρὰ σοῦ, ἀλλ᾽ ἢ τοῦ ποιεῖν χρῖμα καὶ 
ἀγαπᾶν ἔλεον, καὶ ἕτοιμον εἶναι τοῦ πορεύεσθαι μετὰ 
Κυρίου Θεοῦ σου : 

9. Φωνὴ Κυρίου τῇ πόλει ἐπιχληθήσεται, καὶ σώ- 
σει φοδουμένους τὸ ὄνρμα αὐτοῦ. Ἄχουε, φυλή; καὶ τίς 
κοσμήσει πόλιν: 

ιο. Μὴ πῦρ καὶ οἶκος ἀνόμου θησαυρίζων θησαυροὺς 
ἀνόμους, χαὶ μετὰ ὕδρεως ἀδιχίας; 

1. Εἰ δικαιωθήσεται ἐν ζυγῷ ἄνομος, χαὶ ἐν μαρ- 
σίππῳ στάθμια δόλου, 

ιᾳ. ἐξ ὧν τὸν πλοῦτον αὐτῶν ἀσεθείας ἔπλησαν, 
καὶ οἱ κατοικοῦντες αὐτὴν ἐλάλουν ψεύδη, χαὶ ἢ γλῶσ- 
σα αὐτῶν ὑψώθη ἐν τῷ στόματι αὐτῶν; 

13. Καὶ ἐγὼ ἄρξομαι τοῦ πατάξαι σε, ἀφανιῶ σε ἐν 
ταῖς ἁμαρτίαις σου. 

14. Σὺ φάγεσαι, καὶ οὐ μὴ ἐμπλησθῇς" καὶ συσχοτά- 
σει ἐν σοὶ, χαὶ ἐχνεύσει, καὶ οὐ μὴ διασωθῇς". χαὶ ὅσοι 
ἂν διασωθῶσιν, εἰς ῥομφαίαν παραδοθήσονται. 

15. Σὺ σπερεῖς, καὶ οὐ μὴ ἀμὴ σης σὺ πιέσεις ἔλαίαν, 
καὶ οὐ μὴ ἀλείψη ἔλαιον, καὶ οἶνον, καὶ οὐ μὴ πίητε, 
καὶ ἀφανισθήσεται νόμιμα λαοῦ μου. 

16. Καὶ ἐφύλαξας τὰ δικαιώματα Ζαμόρὶ, καὶ πάν- 
τα τὰ ἔργα οἴχου Ἀχαὰθ, χαὶ ἐπορεύθητε ἐν ταῖς ὁδοῖς 
αὐτῶν, ὅπως παραδῶ σε εἰς ἀφανισμὸν, χαὶ τοὺς χα- 
τοιχοῦντας αὐτὴν εἰς συρισμὸν, καὶ ὀνείδη λαῶν λή- 
ψεσθε. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'΄. 

τ. Οἴμοι, ὅτι ἐγενήθην ὡς συνάγων χαλάμην ἐν 
ἀμητῷ,, καὶ ὡς ἐπιφυλλίδα ἐν τρυγητῷ, οὐχ ὑπάρχοντος 
βότρυος τοῦ τειν τὰ πρωτόγονα. Οἴμοι, ψυχή, 

ἢ. ὅτι ἀπόλωλεν εὐσεθὴς ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ κατορ- 
θῶν ἐν ἀνθρώποις οὐχ ὑπάρχει. Πάντες εἷς αἵματα δι- 
χάζονται, ἕχαστος τὸν πλησίον αὐτοῦ ἐχθλίθουσιν ἐχ- 
θλιδῇ, 

8. ἐπὶ τὸ χαχὸν τὰς χεῖρας αὐτῶν ἑτοιμάζουσιν. Ὃ 
ἄρχων αἰτεῖ, χαὶ ὃ χριτὴς εἰρηνιχοὺς λόγους ἐλάλησε, 
χαταθύμιον ψυχῆς αὐτοῦ ἐστιν. Καὶ ἐξελοῦμαι τὰ ἀγαθὰ 
αὐτῶν, 

4. ὡς σὴς ἐχτρώγων, χαὶ βαδίζων ἐπὶ χανόνος ἐν 
ἡμέρα σκοπιᾶς. Οὐαὶ, αἱ ἐχδικήσεις σου ἥχασι, νῦν 
ἔσονται χλαυθμοὶ αὐτῶν. 

6. Μὴ χαταπιστεύετε ἐν φίλοις, καὶ μὴ ἐλπίζετε ἐπὶ 
ἡγουμένοις, ἀπὸ τῆς συγχοίτου σου φύλαξαι τοῦ ἀνα- 
δέσθαι τι αὐτῇ. 

6. Διότι υἱὸς ἀτιμάζει πατέρα, θυγάτηρ ἐπαναστή- 
σεται ἐπὶ τὴν μητέρα αὐτῆς, νύμφη ἐπὶ τὴν πενθερὰν 
αὐτῆς, ἐχθροὶ πάντες ἀνδρὸς οἱ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. 

η. Ἐγὼ δὲ ἐπὶ τὸν Κύριον ἐπιθλέψομαι, ὑπομενῶ 
ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου, εἰςαχούσεταί μου ὁ Θεός 

μου. ᾿ 
8. Νὴ ἐπίχαιρέ μοι, ἢ ἐχθρά μου, ὅτι πέπτωχα, 

χαὶ ἀναστήσουαι" διότι ἐὰν χαθίσω ἐν τῷ σχότει, Κύ- 
ιος φωτιεῖ μοι. 

ἷ δ. Ὅρῃν Κυρίου ὑποίσω, ὅτι ἥμαρτον αὐτῷ,, ἕως 
τοῦ δικαιῶσαι αὐτὸν τὴν δίκην μου. Καὶ ποιήσει τὸ 
χρῖμά μου, χαὶ ἐξάξει με εἰς τὸ φῶς" ὄψομαι τὴν δικαιο-- 
σύνην αὐτοῦ, 

8δῦ 

8. 8] δηπιιη[ἰδίιπι 681 {Π0], ΠομλῸ, φυϊὰ θοπαμ» Αὐἱ αυϊὰ 
Βομηΐηυ8 αυξογᾶὶ ἃ (6, ηἰδϑὶ υἱ (Δοἰδ8 ᾿υἀ]οἰ απ οἱ αἰ ΠΠ 9Ά5 πκἱ- 

βοσιοογάΐδῃ, οἱ ραγδίι8 518 δι θυ γα οὐ Ὠοπηΐπο 60 ἰυοῦ 

9. οχ Ῥοιηίηὶ οὐ (δι! Οἰδιμδοϊ!, οἱ βαϊνδθὶί ἰἰπηρηίο 8 
ΠΟΒΊΘΙ 6}0.8. Αὐὐϊ, ἰσίθυβ : οἵ 4φι}8 ΟΥ̓Δ ΌΪὶ οἰγ ϊδίθιη ὃ 

10. Νυιηχιυά ἰχηῖβ οἱ ἀομηι8 ἰηἰχυὶ ἰποβαυτίζδης ἴμ658- 
ΤῸΒ ἰηΐχυοβ, εἰ οι οοηίυπη6 118 ἰη]υγ88 ἢ 

11. 5ἱ 7υδι18οδὈ αν ἰη βἰδίογα ἰηἰαυυβ, οἱ ἰῇ Β8 006 }10 ΡοΏ- 
ἄογὰ ἰγδαυάυϊοηίδ, 

12. ἀδ φυϊδυβ αἀἰν 88 δυδβ ἱπιρίεἰδί}8 σϑριουογυηΐ, οἱ 
41 μι ϊδηΐ ἰῃ θὰ Ἰοουϊὶ! βαπὶ πηδηἀδοίαᾶ, δὲ ἰἰησιια ΘογΌ ἢ, 
ὀχδ δία δὶ ἰῇ οὔ θογι τ Ὁ 

18. Εἰ ὁρο ἱποὶρίδιη ρεγουΐογο ἴ8, ἀθῖθθο 16 ἰῃ ρϑοῦδίϊβ 

14, Τὰ ΘοΙηθα65, οἱ ΟῚ δδίυγα Ὀ ΓΒ : οἵ ὁοη(Θηο ὈγΓοβοοῖ 
ἰη ἴ6, οἱ ἀφο! παΐῖ, οἱ ἤθη 8 να οσίβ : οἱ ΄φυϊουθηηθα 88]- 
γδίϊ (υοτγίηΐ, ρἰδαϊο ἰγδαδηίυγ. 

15. Τὰ βοιηϊηδί8θ, οἱ ΠΟ ΠπΠιοίαβ : [ ὈΓΘΠΊ65 ΟἸΥ πὶ, οἱ 

ΟῚ ὈηρΟΓί8 0160, οἱ Υἱπῦμη, οἱ πο Ὀϊθαιΐ8, οἱ ἀϊββραυῃ- 

ἴυν Ἰορίἐἰπια ρορυϊὶ πχεὶ. 
16. Εἰ ουϑίοαἑδιϊ }υ8{᾿ΒΠ αι οπ65 ΖΑΠ γί, οἵ οπιηΐα οροῖ 

ἀοίηυβ Αοἤδαῦ. οἱ Δη}0υ}859115 ἰῃ Υἱἱβ δογυπι, υἱ ἰγδάθγθη) 

(6 ἰπ ρΡογαϊ ]οηθπι,, οἱ ἰδ  δίογαβ 6}118 ἰη 5: δ] υπι, αἴ Ορρτο- 
Ὀγίᾶ ρορυϊογυῃλ δοείρ οἰ ἰ8. 

ΟΑΡΌΤ ΥἹἱ. 

1. Ὑ πῃ, φυΐα ἰδοῖα8 δὺπὶ δίουϊ φυΐ σοῃστορδῖ δ ρυ- 
8π| ἰῃ 16886, οἱ δἰευϊ ΓδΟΘηΌΓ) ἴῃ Υἱπἀ ΘΠ ΐα, ΟΠ} ΠΟῊ 51 
μοΐπιδ δα οοτηδἀοηάυχῃ ρῥγὶμἰ να. Ὑε τηϊῃἱ, δηϊ μηδ, 

2. υΐᾶ ρογ  Ρἷυ8 ἀθ ἰογγᾶ, οἱ χψυὶ οοτγίραϊ ἴῃ Βοιη!ἶθ8 
Ὠθὴ 68[. ΟἸΠΠ68 ἰῃ 5Δηρυη68 λυ ϊοδηΐυγ, ἀπυδαυΐίδαυδ ργοχὶ- 
τὴυπὶ δυυπ ἐγ δυϊαὶ ἐἰδυ] Δί οη6, 

3. ἴῃ Π1Δ]0Π} ΤΔΗ08 8188 ρΓδΕραγδηΐ. ῬΓΙΏΟΟΡΒ ροδίμ]αὶ, οἱ 
Ἰυάοχ γοῦθὰ ρδοϊοδ ἰοουΐυβ 66ΐ, ἀαϑ᾽ ἀΘΓΙῸΠὶ 8ηΪΠ186 διι88 65. 
Εἰ δυίΐδγαμη Ὀοηδ ΘΟΓΌηι, 

ἅ. ᾳιυδεὶ (πο οομηδάδηβ, οἱ δι} 188 ΒΌΡΟΓ Γοζυΐϊδηι ἴῃ 
ἀΐο βροουαιοηἶβ. γε 1 υ] Π}00}68 ἴυδ6 ὙΘπογυπῖ, πυπὸ οππηὶ 
βοία8 Θογυπι. 

5. ΝΟΙΙΐΟ ογοάογο ἰἱῃ διηίοὶβ, ὨΘΖυΘ Βρογοί 8 ἰη ἀυοίδυδ, 
8 οἃ ΄υδ ουὐδθαὶ ἰδουπὶ οᾶγ6 οοῃογοάογο 4αϊσαυδῃη οἰ. 

6. Ουἱδ δ] 105 ὁσητυπο  δη) (Δοἷΐ ραίτί, 6}18 ἰηβυγρὶ δάνοι- 
805 Πηδίσοηι βυδη), ὨυΓὺ8 ΟΟμ Γᾶ ΒΟΟΓΌΠῚ δι18Π|, ἰῃἰ Πλϊοἱ ΟΠ] 68 
γὶγὶ ἀοπιοϑβίϊοὶ 6}08. 

7. Ἐρο δυίΐοιι ἰῃ Ὠοπιίπυπι ἱπίυοθοι,, ὀχ ϑροοίδθο δῦ, 
βδ ναίογοῃ ἤθυπι, οχϑυάϊοὶ 6 6118 Π1608. 

8. Νὰ ἰηϑυίοα πη, ἰηϊΓηΐςἃ πηθᾶ, χυΐᾶ οοεϊὰΐ, οἱ ΓΟΒῸΓ- 

δὴ : φυΐδ 5ἷ βδάδγο ἰῃ ἰδηθΌγίβ, Ποπηι8 1ΠΠππλί Δ Τη6. 

9. Ινᾶπὶ Ὀοιηίηὶ βυϑῆποῦο, 4υΐδ Ρδοοδυὶ οἱ, ἀοηθὸ 058 
ἠυϑεΠοοῖ οδυδδηι πηοδη). Εἰ (Δοίοί ἡυἀϊοίιπι πλουπὶ, οἱ θυ: 

οοἰ ἢ6 ἰῃ ᾿ἰυθδπὶ : νἱάθθο δὲ {181 68, 



956 

(0. καὶ ὄψεται ἦ ἐχθρά μον, καὶ περιδαλεῖται αἷ- 
σχύνην ἣ ἐϑθρν, πῷ ύμος δ Θεός σου; Οἱ ὀφθαλ- 
μοί μου ἐπόψονται αὐτὴν, νῦν ἔσται εἰς χαταπάτημα 
ὡς πηλὸς ἐν ταῖς δδοῖς. ᾿ 

τι. Ἡμέρα ἀλοιφῆς πλίνθου, ἐξάλειψίς σου ἡ ἡμέρα 
ἐχείνη, καὶ ἀποτρίψεται νόμιμά σου ἢ ἡμέρα ἐχείνη. 

12. Καὶ αἵ προς σου ἥξουσιν εἰς ὁμαλισμὸν, χαὶ 
εἰς διαμερισμὸν Ἀσσυρίων, καὶ αἱ πόλεις σου αἵ ὀχυ- 
ραὶ εἰς διαμερισμὸν ἀπὸ Τύρου ἕως τοῦ ποταμοῦ, χαὶ 
ἀπὸ θαλάσσης θαλάσσης, χαὶ ἀπὸ ὄρους ἕως τοῦ 
ὄρους. 

13, Καὶ ἔσται ἡ γῆ εἰς ἀφανισμὸν σὺν τοῖς χατοι- 
χοῦσιν αὐτὴν, ἀπὸ χαρπῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν. 

14. Ποίμαινε λαόν σου ἐν ῥάδδῳ σου, πρόθατα χλη- 
ρονομίας σου, χατασχηνοῦντας χαθ᾽ ἑαυτοὺς δρυμὸν ἐν 
μέσῳ τοῦ Καρμήλου" νεμήσονται τὴν Βασανίτιν, καὶ 
τὴν Γαλααδίτιν καθὼς αἱ ἡμέραι τοῦ αἰῶνος, 

16. χαὶ χατὰ τὰς ἡμέρας ἐξοδίας σου ἐξ Αἰγύπτου. 
σλψεσθε θαυμαστὰ, 

16. ὄψονται ἔθνη καὶ χαταισχυνθήσονται χαὶ ἐχ πά- 
σης τῆς ἰσχύος αὐτῶν, ἐπιθήσουσι χεῖρας ἐπὶ τὸ στόμα 
αὐτῶν, τὰ ὦτα αὐτῶν ἀποχωφωθήσεται, 

17. λείξουσι χοῦν ὡς ὄφις Αετρδο; γῆν, συγχυθήσον- 
ται ἐν συγχλεισμῷ αὐτῶν’ ἐπὶ τῷ Κυρίῳ Θεῷ ἡμῶν 
ἐχστήσονται, ΤᾺ το δησονταὶ ἀπὸ σοῦ. 

18. Τίς Θεὸς ὥςπερ σὺ, ἐξαίρων ἀνομίας, καὶ ὑπερ- 
θαίνων ἀσεθδείας τοῖς καταλοίποις τῆς χληρονομίας 
αὐτοῦ; Καὶ οὐ συνέσχεν εἰς μαρτύριον ὀργὴν αὐτοῦ, 
ὅτι θελητὴς ἐλέους ἐστίν. 

ι9. ᾿Επιστρέψει, χαὶ οἰχτειοήσει ἡμᾶς; χαταδύσει 
τὰς ἀδιχίας ἡμῶν, καὶ ἀποῤῥίψει εἰς τὰ βάθη τῆς θα- 
λάσσης πάσας τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. 

40. Δώσει εἷς ἀλήθειαν τῷ Ἰαχὼδ, ἔλεον τῷ Ἀδραὰμ;, 
χαθότι ὥμοσας τοῖς πατράσιν ἡμῶν, κατὰ τὰς ἡμέρας 
τὰς ἔμπροσθεν. 

ΙΩΗΛ. Κεφ. Α΄. 

10. οἱ νἰἀοἰὐξ ἰηἰηιῖ ἃ Ὠ168, οἱ ορογίοίυγ οὐηίυδίοπο 4 ἀξ 
εἷϊ : πὶ 681 θομλίπυβ 608 ἰθ.5 ΟΟΥ] πγοὶ υἱάθθυμπὶ 6ὁ8Πι, 
δυης ογἰξ ἱῃ οΘοῃου]οδίἰομοπ) βίουΐ ᾿υἱυχὰ ἰῃ Υἱ 8. 

11. ὨΪ68 Ἰἔυγορ ἰδίοτὶβ, ἀφίοιίο ἰυἃ ἀϊ68 1114, οἱ δἰίοσγοί 
Ἰεριεἰπιὰ ἰυἃ ἀΐδ8 1118. 

12. Εἰ υὐϑοδβ ἰυδ γϑηϊοηί ἰῃ ΟΠ ΡΙΔηδίίοηοπι, οἱ ἰῃ ἀϊ- 
Υἱ βίο ἢ} ΑΒΘΥΓΙΟΓΌΠΙ, οἱ οἰ [865 ἰυ85 υη [26 ἴῃ αἱ Υἰβ 61 
ἃ ΤΎΓΟ υδ40υ6 δὰ Πυμηθῃ, οἷ ἃ πιδΓὶ τ᾿ι54116 δὰ τηᾶγα, οἱ ἀθ 
Πηοηΐ6 υ8416 δὰ πιοηίθῃ. 

13. Εἴ οὔἱξ (οΥτὰ ἰῃ ἀἰδβιρδι! ἤθη οὐπὶ μδὈϊ διογίθυ8 5υ}5, 
Ρτγορίογ ἐπιοίι8 δαϊπυθη( ΟΠ} ΘΟΓΙη,. 

14. Ῥᾶβοθ ρορυϊιπ ἴυυπὶ ἴῃ νίγοϑ 018, ΟΥ̓ΘΒ Ἰιδοτ 818 
ἰυδ:, δ ίδηΐο8 βΘΟΥΒΙ ΠΣ ἰῃ 8810} ἐπι τηθα]ο Οδγιεὶΐ : ρμᾶ- 
βορη[οΓ Βαβϑηϊ ίη, οἱ σδἰδδάϊίη βίου! ἀἴ68 βόθ οι}, 

156. οἴ [αχίδ ἀἴ68 οαΓοβδίοηΐβ ἰυ85 ἂς Σργρίο. Υἱάοία Πιῖγ- 
δ 118, 

16. νἱἀοθαυηίΐ σρηί68 οἱ σοηππάρηΐαγ οἱ ὁχ οπιηΐ (οτἑα- 
ἀΐπο ϑυᾶ, ἱπιροηθηΐ ΙὩΔΠΠ18 ΒΌΡΟΓ 08 δι, δ Γ6 5 ΘΟΙΓΌΠΙ 
δυγάδ ογῃηΐ, 

17. πσοηί ὨῳΒΊαΠὶ δίουΐ βεγρεηΐο8 χὰ ἰΓδῃυπὶ ἰοτγᾶπ,, 
(υγραθυπίυγ ἐπ ΘΟΠΟΙΌΒΙΟΩΘ δυἃ : β0} ε Ὠοιμηὶπο 60 ἢο- 
δῖ(0 [γι ἀδθυηΐ, οἱ (ἱπποθυηΐ ἃ ἰ6. 

18. Ουΐβ δι δἰοαΐ ἰὰ, δυίογροηβ ἰηἰαυϊδ65, οἱ ἰΓδβ06ἢ- 

ἀθῃ8 ἱπηρίοἰδί68 [8 χυΐ γα! χαΐ δυπΐ ἀδ δ γοαϊίδίο ἰυὰὴὉ ΕἸ 
Ὠο ἰοηυϊῇ ἰῃ ἰδ. ἰπηοηΐ}Π} γᾶ ϑ08Π|, αυΐᾶ ΘΟ ρΙἀὉ8 Ὠλῖ86- 
γἱοογάϊξ 651. 

19. Ἀονογίοϊαγ, οἵ πιίβογο ον ποτὶ, Δοιηογοῖ ροορδίᾷ 
ποδίτγα, οἱ ργοϊϊοίοί ἰῃ ργοδιηδα πηδγῖβ οπηηΐδ ροοοδία ποϑίγᾶ. 

20. δ ἴῃ νογιδίο 98400Ὁ, τηἰδογοογάΐδηη ΑὈγδιδαε, 
βίουΐ ᾿υγαϑιϊ ραίΓ 008 ποβίσίβ, ἰαχίδ ἀΐ68 ᾿ΓΟΓΕΒ. 

ΙΩΗΛ. 

ΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ Α΄. 

1. Λόγος Κυρίου, ὃς ἐγενήθη πρὸς Ἰωὴλ τὸν τοῦ 
Βαθουήλ. 

ἃ. Ἀχούσατε ταῦτα, οἱ πρεσδύτεροι, χαὶ ἐνωτίσα-- 
σθε, πάντες οἱ χατοιχοῦντες τὴν γῆν᾽ εἰ γέγονε τοιαῦτα 
ἐν ταῖς ἡμέραις ὁμῶν, ἢ ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέ- 
ρῶν ὑμῶν; 

8. Ὑπὲρ αὐτῶν, τοῖς τέχνοις ὑμῶν διηγήσασθε, 
χαὶ τὰ τέχνα ὑμῶν τοῖς τέχνοις αὐτῶν, χαὶ τὰ τέχνα 
αὐτῶν εἰς γενεὰν ἑτέραν. 

4. Τὰ χατάλοιπα τῆς χάμπης χατέφαγεν ἣ ἀχρὶς, 
γχαὶ τὰ χατάλοιπα τῆς ἀχρίδος χατέφαγεν δ βροῦχος, 
καὶ τὰ χατάλοιπα τοῦ βρούχου κατέφαγεν ἣ ἐρυσίδη. 

5. Ἐχνήψατε, οἱ μεθύοντες ἐξ οἴνου αὐτῶν, χαὶ 
χλαύσαξε" 
μέθην, ὅτι ἐξήρθη ἐχ στόματος ὑμῶν εὐφροσύνη χαὶ 
χαρά. 

ἡνήσατε, πάντες οἱ πίνοντες οἶνον εἰς- 

ΦΟΕῚΙ.. 
---«Ὄν»Θ 00 α»ὄ.--. 

ΟΑΡΌΤ 1. 

1. ψογῦυμ Ποιμϊπὶ, φυοά ἰδοίαπι 66, δα 206] δ] υτ Βᾶ- 
(ἢυ6]. 

2. Αὐὐάϊΐο δρ0, 86η68, οἵ διιγὶ δυ.5 ΡοΓοΟΙρ (6, οὔπ68 [8 ]- 
(Δίογοβϑ ἰδγγδ : βἰὶ (δοίδ βιιηὶ (8118 ἰὴ ἀΐθθι8 τοδί 8, δυΐϊ ἰῃ 
ἀΐοθυϑ ρϑίγιιπι ὙΘΒίγοΓ ἢ. ἢ 

3. ΡιτῸ ἢἰβ, [1118 γοϑίγὶ 8 ἡδιταΐθ, οἱ 411} νϑϑιγὶ ἢ}115 βυΐβ, 

οἱ βΒ|1}} θογυπι ἰῃ ζοηδγδιΟη6η} 8 ΘΓ η. 

4, Βοβίἀιι ὁγιοδο οομῃηραϊί Ἰοοιι δία, οἱ τοβίυδ Ἰοσαϑίξ οο0- 
τιθαϊξ Ὠγυοίυ, οἱ γοβίἀυδ δευσπὶ οομηραϊ Γυδίρο. 

5. ΕΥαΐ6, 4ιιὶ ΘὈγὶΐ 6515 οχ Ὑἱῇοὸ υϑϑίγο, οἱ ρἱογδῖε : 
Ρἰδηρῖδ, ομηῃ68 χυὶ 10 1115 υἱημπλ δά ορτγθίδι ἐπι, φαοηΐᾶπι 
δυϊαίυπι 6ϑἰ ἀθ ογὰ γϑϑίο ρδυάΐυῃι οἱ ἰ:{{{18. 



ΦΟΕΙ,. αν. ΤΙ. 

8. Ὅτι ἔθνος ἀνέδη ἐπὶ τὴν γῆν μου ἰσχυρὸν χαὶ 
ἀναρίθμητον " οἷ ὀδόντες αὐτοῦ ὀδόντες λέοντος, χαὶ αἱ 
υὖλαι αὐτοῦ σχύμνου. 

7. ἜἜθετο τὴν ἄμπελόν μον εἰς ἀφανισμὸν, καὶ τὰς 
συχᾶς μου εἰς συγχλασμόν. ᾿Ερευνῶν ἐξηρεύνησεν αὐ- 
τὴν, χαὶ ἔῤῥιψεν ἐλεύχανε τὰ χλήματα αὐτῆς. 

8. Θρήνησον πρὸς μὲ ὑπὲρ νύμφην περιεζωσμένην 
σάχχον, ἐπὶ τὸν ἄνδρα αὐτῆς τὸν παρθενιχόν. 

9. Ἔξωρῥται θυσία χαὶ σπονδὴ ἐξ οἴχου Κυρίου. 
Πενθεῖτε, οἱ ἱερεῖς οἱ λειτουργοῦντες θυσιαστηρίῳ 
Κυρίου, 

10. ὅτι τεταλαιπώρηχε τὰ πεδία " πενθείτω ἡ Υ͂» 
ὅτι τεταλαιπώρηχε σῖτος, ἐξηράνθη οἶνος, ὠλιγώθη 

ιον ἐ 

1. ᾿ξεηράνθησαν γεωργοί. Θρηνεῖτε χτήματα ὑπὲρ 
πυροῦ χαὶ χριθῆς, ὅτι ἀπόλωλε τρυγητὸς ἐξ ἀγροῦ, 

12. ἥ ἄμπελος Τὰ γεν χαὶ αἵ συχαΐ ὠλιγώθησαν. 
Ῥοὰ, χαὶ φοῖνιξ, χαὶ μῆλον, καὶ πάντα τὰ ξύλα τοῦ 
ἀγροῦ ἐξηράνθησαν, ὅτι ἤσχυναν χαρὰν οἱ υἱοὶ τῶν 
ἀνθρώπων 

13. Περιζώσασθε καὶ χόπτεσθε, οἵ ἱερεῖς, θρηνεῖτε, 
οἱ λειτουργοῦντες θυσιαστηρίῳ " εἰςέλθετε, ὑπνώσατε 
ἐν σάχχοις, λειτουργοῦντες Θεῷ, ὅτι ἀπέσχηχεν ἐξ 
οἴχου Θεοῦ ὁμῶν θυσία καὶ σπονδή. 

14. Ἁγιάσατε νηστείαν, χηρύξατε θεραπείαν, συνα- 
ἄγατε πρεσθυτέρους, πάντας χατοιχοῦντας γῆν εἰς 
ταῖν Θεοῦ ὑμῶν, καὶ χεχράξετε πρὸς Κύριον ἐχτενῶς᾽ 

ι». Οἴμοι, οἴμοι, οἴμοι εἰς ἡμέραν, ὅτι ἐγγὺς ἥ 
ἐπ Κυρίου, καὶ ὡς ταλαιπωρία ἐκ ταλαιπωρίας 

ει. - 
16. Κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ὑμῶν βρώματα ἐξω-- 

λοθρεύθη, ἐξ οἴχου Θεοῦ ὑμῶν εὐφροσύνη χαὶ χαρά. 
11. ᾿Ἐσχίρτησαν δαμάλεις ἐπὶ ταῖς ἰιββετ αὐτῶν, 

ἠφανίσθησαν θησαυροὶ, χατεσχάφησαν ληνοὶ, ὅτι ἐξη- 
ράνθη σῖτος. 

18. Τί ἀποθήσομεν ἑαυτοῖς; Ἔχλαυσαν βουχόλια 
βοῶν, ὅτι οὐχ ὑπῆρχε νομὴ αὐτοῖς, χαὶ τὰ ποίμνια 
τῶν προδάτων ἠφανίσθησαν. 

19. Πρὸς σὲ, Κύριε, μεν ὅτι πῦρ ἀνήλωσε 
τὰ ὡραῖα τῆς ἐρήμου, καὶ φλὸξ ἀνῆψε πάντα τὰ ξύλα 

τοῦ ἀγροῦ, 
40. χαὶ τὰ χτήνη τοῦ πεδίου ἀνέδλεψαν πρὸς σὲ, 

ὅτι ἐξηράνθησαν ἀφέσεις ὑδάτων, καὶ πῦ; κατέφαγε 
τὰ ὡραῖα τῆς ἐρήμου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. 

1. Σαλπίσατε σάλπιγγι ἐν Σιὼν, χηρύξατε ἐν ὄρει 
ἁγίῳ μου, καὶ συγχυθήτωσαν πάντες οἱ χατοιχοῦντες 
τὴν γῆν, διότι πάρεστιν ἡμέρα Κυρίου, ὅτι ἐγγὺς 

.. ἡμέρα σχότους χαὶ γνόφου, ἡμέρα νεφέλης χαὶ 
δμίχλης. Ὥς ὄρθρος χυθήσεται ἐπὶ τὰ ὄρη λαὸς πολὺς 
καὶ ἰσχυρὸς, ὅμοιος αὐτῷ οὐ γέγονεν ἀπὸ τοῦ αἰῶνος, 
καὶ μετ᾽ αὐτὸν οὐ προςτεθήσεται ἕως ἐτῶν εἰς γενεὰς 
γενεῶν. 

4. Τὰ ἔμπροσθεν αὐτοῦ πῦρ ἀναλίσχον, χαὶ τὰ 
ὀπίσω αὐτοῦ ἀναπτομένη φλόξ. “Ὡς παράδεισος τρυ- 
φῆς ἡ γἹ πρὸ προςώπου αὐτοῦ, χαὶ τὰ ὄπισθεν αὐτοῦ 
πεδίον ἀφανισμοῦ, χαὶ ἀνασωζόμενος οὐχ ἔσται αὐτῷ. 

4. Ὥς ὅρασις ἵππων ἣ ὅρασις αὐτῶν, χαὶ ὡς ἱππεῖς 
οὕτως χαταδιώξονται. 
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δ. Ουἱἷὰ β6η8 Δϑοοῃάϊῇ ϑυρδΓ ἰοΓΓΔ ἢ) πηθϑῖῃ ἴογ ἰδ οἱ ἰπηυ- 
ΤΏΟΓΘ 8 : ἀθη 68 6}118 ἀδηΐ68 ἸΘοη 8, οἱ ἸηοἾΔγ68 6).5 οδέυ!}! 
Ἰδοηΐϑ. 

7. Ῥοβυὶϊί Υἱηθδηι π6 81} ἴῃ ἀἰδβὶ ραϊἑοησηι, οἱ ἤοιι5 ΠΟ 5 
ἴῃ Ἑςοπίγαο ἰοἤθηϊ. ϑοπιίδη8 βογυίϊδίυβ 6δῖ ἐδπι, οἵ ργο]θοὶϊ : 
ἀρλι θαυ ὶ γάμο 8 ο͵08. 

8. ΡΙδηρο δὰ Π16 ΒΡ 6 Γ ϑρο,5ΆΠ) δοοϊμοίδιῃ Οἱ οἷο, ΒΌΡΟΓ 
Υἱγυπι ϑυυ) ΥἱγρίΘυπ). 

9. ΑΒ]αίυπ) 6δ8ἱ δδογίβείυπ) οἱ αι 9 ἀ6 ἀοπο οχηϊηϊ. 
Γμιξοῖο, δδοογὰοῖθβ, χυὶ Ὠλἰηἰϑίγδιἐβ 8 (τὶ Ποηγίηὶ, 

10. φιοηίδπι ἀδ5ο] Αἱ δαπί οδημρὶ : Ἰυροδὶ ἰογτα, φυοῃίδη) 

δἰ! οἴυπ) α8ἱ (ἰοῦ πὶ, ἃγυ ΥἱπυΠ),, ἱπημηϊηυυ πὶ 681 οἰδυηι, 

11. δγυσγυηΐ ρτίοο δ. Πυροίθ ροβϑθββίοηθϑ ργὸ (γυπιοηΐο 
οἱ μογάθο, χυΐδ ρογὶὶ υἱπάθηγία ἀθ δρῖο, 

11. Υἱποὰ ἃγυΐϊξ, οἱ ἤσυβ ἱπιπιϊηυ δ δυηΐῖ. Μαϊοστδηδίυμ), 
οἱ ραϊη,ᾶ, οἱ πι8]0ῃ|,, οἱ οπιηΐᾶ ᾿ρηδ ἀρτί ἀγοίδοίδ διιί, 400- 
ηἰδη οοηιάογιηϊ σαυάίυπη Δ}1} ποπιίηυηι. 

13. Αὐεἰηρίία γοβ οἱ ρἰδηρσίίθ, βδοογάοίθβ, ἸΔΠπηθηἰΔηλίηϊ, 
«υΐ τλϊηϊδίγδι 8 αἰ ἰδγὶ : ἱστοὶ, ἀογηλ 6 ἰῃ 88οοΐβ, πη ἰ- 
βίγὶ δ δὶ, φυοῃίδηι ἀοίθοϊ! ἀ6 ἀοῃ!ο [οἱ νϑϑῖγὶ βδογί ποίσῃ οἱ 
᾿ἰθδίῖο. 

14. βδποιΠοδίο ο᾽υπίυπ, ργοραϊοδία ουγΔῆὨδια,, οοηστοα- 
δῖα 86Ώ68, ΟἼΠ68 ὨδΟϊ(Δίογοβ ἰθυγῶθ ἰῃ ἀοηηιπ 6] γϑϑίσγὶ, 
οἱ οἰδιημαίο δὰ Ὠοπγίηθπι γΕ ΘΓ ηοΥ : 

15. Ηδα υἱὲ 1 ϑὰ πΐτΐ 1 ἤθα τα ἰη ἀΐθ 1 φυοηΐδηι ἰυχία 
ὁδὲ ἀϊ68 Ποιηϊηΐ, οἱ χυδδὶ πηΐβογία ἀ6 τϊδογία υϑηϊοῖ. 

16. Απίδ ΟΟ0}108 ΥΟΒΕ[Ὸ8 Δ ἱπΘηἴδ ρογίογυηΐ, ἀ6 ἀοηο οὶ 
ΒΟΒΙΣΙ ᾿ς Εἰ {18 οἱ σαυ 0. 

17. δυδου!δνογαπηὶ υἱ τ} } ἰῃ ργδοϑορίθυ8 δ ΐβ, ἀἰβδίραίὶ 
βυηί ἰποβδυγὶ, δυϊοπθδ8 δυηίΐ ἰογουϊαγία, χυΐδ ἀγοίδοϊυπ) 6δί 
{ἱποῦπι. 

18. Οὐυξὰ ταροΟΠ 8 ὨΟὈ 8" ΕἸΘΥΘΓΠΩΣ διτηθηΐδ ὈΟΌΠ, 
ᾳυΐᾶ ἢο0ἢ οΥδηΐ ῥϑβοιᾶ οἰβ, οἵ βτεβο8 ΟΥ̓π| ἀἰδροτγίογυηῖ, 

19. Αἀ 6, Ὠογμχΐηθ, Οἰδη8 00, αυοῃίδηι ἰβη8 οοηβυιηρϑὶς 
Βρϑοίοϑδ ἀδϑοιίὶ, οἱ Παπηπ)8 δβιιοοαπάϊϊ οπιηΐδ ᾿ΐρηδ ἀστὶ, 

40. οἵ [68 ΟΔπιρὶ διίσροχογυηῖ δὰ ἴδ, χυοηΐδη) ἃΓο- 
(δοῖξ βυηΐ οηγἰβδίοῃοδ δζυδγυη), οἱ ἰδ ἀογογαυ ϑροοίοβἃ 
ἀεδοπίϊ. 

ΟΘΑΡΌΤ 1]. 

1. Οδηϊίο ἰυδα ἰῃ δίοῃ,, ρῥγοϑάϊοδία ἰῃ πηοηΐα 8δηοίο Π1ΘῸ, 
οἱ ΟΠ ΟΓΘΏΪΟΓ ΟΠΊΠ68 ΠΟ δίογοβθ ἰοῦσα, χυοηίΐδη) δάδϑὶ 
ἀΐϊο5 Ὠοπιίηὶ, φυοηίδη) ἰυχὶδ 68 

4. ἀἷδ8 ἰοῃο γαγυμη οἱ οδσίηΐβ, αἀἰδθ ηυ 8 οἱ ΠΟΌι]8. 
ϑίουϊ πιΔῃ6 [ΠΟΙ ΒΌΡΟΓ Ππιοηΐθ 8 ρΡΟρυΪυ8 πλυ] 08 οἱ (ογίϊδ, 
δἰ μα ἢ 8 οἱ Ὠ0Ὼ (υἱΐ ἃ 56000}0, οἱ ροϑί δ Ποη δά οἰ δῖα 0816 
δὰ ΔΠΠ08 ἰῃ σοηογδίίοηθϑ σο ΘΓ [ΟΠ ΌΠ). 

3. Οὐδὲ δηΐθ 61}Π} ΟΟὨΒυΠ6Π8 ἱφηΐδ, οἱ 4υδὸ ροβί δὺπὶ 
ἤδημηδ βυσορῆδβδ. δίουϊ ραγδάΐϊβαβ νου υρίδι 8 ἴογτα δηΐθ [8- 
εἰοπ αὖυ8, οἱ ροδίογίογδ {118 βἰουΐϊ οδρυ8 βο υἀϊηΐβ, οἱ 
4υὶ δα γθίυν πο οΥΐ οἱ. 

4, δίουϊ δροοίι8 ΘΠΠΟΓΌΠΙ ΔϑΡδοῖτ18 ΘΟΥΌΠ), οἱ δίουϊ Θαυΐ- 
(65 δα ρογδοαυδηίυγ. 



268 ΙΩΗΛ. 
6. Ὥς φωνὴ ἁρμάτων ἐπὶ τὰς χορυφὰς τῶν ὀρέων 

ἐξαλοῦνται, χαὶ ὡς φωνὴ φλογὸς πυρὸς χατεσθιούσης 
χαλάμην, χαὶ ὡς λαὸς πολὺς χαὶ ἰσχυρὸς παρατασ- 
σόμενος εἰς πόλεμον. 

6. Ἀπὸ προζώπου αὐτοῦ συντριδήσονται λαοὶ, πᾶν 
πρόςωπον ὡς πρόςκαυμα χύτρας. 

η. Ὥς μαχηταὶ δραμοῦνται, καὶ ὡς ἄνδρες πολε-- 
μισταὶ τς ναι πὶ τὰ τείχη» καὶ ἕκαστος ἐν τῇ 
ὁδῷ αὐτοῦ πορεύσεται, καὶ οὐ μὴ ἐχκλίνωσι τὰς τρί- 
όους αὐτῶν, 

8. καὶ ἕχαστος ἀπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ οὐχ ἀφέξε-- 
ται. Καταδαρυνόμενοι ἐν τοῖς ὅπλοις αὐτῶν πορευσον- 
ται, χαὶ ἐν τοῖς βέλεσιν αὐτῶν πεσοῦνται, χαὶ οὐ μὴ 
συντελεσθῶσι. 

ο. Τῆς πόλεως ἐπιλήψονται, χαὶ ἐπὶ τῶν τειχέων 
δραμοῦνται, χαὶ ἐπὶ ταῖς οἰχίαις ἀναδήσονται, χαὶ 
διὰ θυρίδων εἰςελεύσονται ὡς χλέπται. 

1.θ. Πρὸ προςώπου αὐτοῦ συγχυθήσεται ἢ γῆ, χαὶ 
σεισθήσεται ὃ οὐρανός᾽ ὃ ἥλιος καὶ ἣ σελήνη συσχοτά- 
σουσι, χαὶ ἄστρα δύσουσιν τὸ φέγγος αὐτῶν. 

". Καὶ Κύριος δώσει φωνὴν αὐτοῦ πρὸ προςώπου 
δυνάμεως αὐτοῦ, ὅτι πολλή ἐστι σφόδρα ἣ παρεμθολὴ 
αὐτοῦ, ὅτι ἰσχυρὰ ἔργα λόγων αὐτοῦ, διότι μεγάλη ἢ 
ἡμέρα Κυρίου, ἐπιφανὴς σφόδρα, χαὶ τίς ἔσται ἵἷχα- 
νὸς αὐτῇ: 

ι5. Καὶ νῦν λέγει Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν " ᾿᾽Επιστρά- 
φητε πρὸς μὲ ἐξ ὅλης τῆς χαρδίας ὑμῶν, χαὶ ἐν νη- 
στείᾳ, καὶ ἐν χλαυθμῷ, καὶ ἐν χοπετῷ, 

13. καὶ διαῤῥήξατε τὰς καρδίας ὑμῶν, καὶ μὴ τὰ 
ἱμάτια ὑμῶν. Καὶ ἐπιστράφητε πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν 
ὑμῶν, ὅτι ἐλεήμων καὶ οἰχτίρμων ἐστὶ, πλέθθυμος 
καὶ πολυέλεος, χαὶ μετανοῶν ἐπὶ ταῖς χαχίαις. 

ι4. Τίς οἶδεν εἰ ἐπιστρέψει, χαὶ μετανοήσει, καὶ 
ὑπολείψεται ὀπίσω αὐτοῦ εὐλογίαν, καὶ θυσίαν, χαὶ 
σπονδὴν Κυρίῳ τῷ Θεῷ ὑμῶν; 

15. Σαλπίσατε σάλπιγγι ἐν Σιὼν, ἁγιάσατε νηστείαν, 
χηρύξατε θεραπείαν, 

16. συναγάγετε λαὸν, ἁγιάσατε ἐχχλησίαν, ἐχλέξασθε 
πρεσδυτέρους, σαναγάγετε νήπια θηλάζοντα μαστοὺς, 
ἐξελθέτω νυμφίος ἐκ τοῦ κοιτῶνος αὐτοῦ καὶ νύμφη ἐχ 
τοῦ παστοῦ αὐτῆς. 

17. Ἀναμέσον τῆς χρηπίδος τοῦ θυσιαστηρίου κλαύ- 
σονται οἱ ἱερεῖς οἱ λειτουργοῦντες τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐροῦσι" 
Φεῖσαι, Κύριε, τοῦ λαοῦ σου, χαὶ μὴ δῷς τὴν χληρο- 
νομίαν σου εἰς ὄνειδος, τοῦ χατάρξαι αὐτῶν ἔθνη, ὅπως 
μὴ εἴπωσιν ἐν τοῖς ἔθνεσι. Ποῦ ἐστιν ὃ Θεὸς αὐτῶν; 

18. Καὶ ἐζήλωσε Κύριος τὴν γῆν αὐτοῦ, χαὶ ἐφείσα- 
τὸ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. 

19ϑ. Καὶ ἀπεχρίθη Κύριος, χαὶ εἶπε τῷ λαῷ αὐτοῦ" 
ἸΙδοὺ ἐγὼ ἐξαποστέλλω ὑμῖν τὸν σῖτον χαὶ τὸν οἶνον χαὶ 
τὸ ἔλαιον, χαὶ ἐμπλησθήσεσθε αὐτῶν, χαὶ οὐ δώσω 
ὑμᾶς οὐχ ἔτι εἰς ὀνειδισμὸν ἐν τοῖς ἔθνεσι " 

30. χαὶ τὸν ἀπὸ βοῤῥᾶ ἐχδιώξω ἀφ᾽ ὑμῶν, καὶ ἐξώ- 
σω αὐτὸν εἰς γῆν ἄνυδρον, καὶ ἀφανιῶ τὸ πρόςωπον 
αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν τὴν πρώτην, χαὶ τὰ ὀπίσω αὐὖ- 
τοῦ εἰς τὴν θάλασσαν τὴν ἐσχάτην. Καὶ ἀναδήσεται ἣ 
σαπρία αὐτοῦ, χαὶ ἀναῤήσεται ὃ βρόμος αὐτοῦ, ὅτι 
ἐμεγάλυνε τὰ ἔργα αὐτοῦ. 

Ὧι. Θάρσει, γῇ, χαῖρε χαὶ εὐφραίνου, ὅτι ἐμεγάλυνε 
Κύριος τοῦ ποιῆσαι. 

Κεφ. Β΄. 

5. δίουϊ νοχ χφιδάγίραγυδι)θ βϑυρ 6 νογίϊοοβ το πὶ ἀχϑὶ- 
Ἰοηῖ, οἱ βίουϊ γὸχ {{Δπηπηδρ ἰρη δ ἀονογδηι 5 βιἰμυΐδηι, οἵ 
βίου! ρορυ] 5 πη] υ8 οἱ (ογ ἰδ ργραγδίυβ δά ργϑ πη. 

θ. Α ἴδεΐο οι οοπίδγοη Γ ΡΟρΡΟΪ, ομγηΐβ νυ λει 8 δἰουϊ 
δ υδίϊο Ο128. 

7. δἰουΐ ρυρῃδίογοβ ουγτοηί, οἱ βἰουὶ νἱγὶ Ὀο]]δίογοβ δϑοθῆ- 

ἀθηΐ δυρ 6 Γ πυγοβ, οἱ απυβαυΐδαυθ ἰῃ Υἱᾶ δδ διλθυ δ Ὀϊϊ, οἱ 
"οὴ ἀδοϊ δθυηί ἃ 86 8 δυΐδ, ᾿ 

" 

8. οἱ υηυϑαυΐδβαυδ ἃ ἰΓδῖγα 80}0 ποἢ γοοδάοί, ἀργτγανδίὶ ἰῃ 
ΓΙἶ8 8818 ἰθαπί, οἱ ἰῃ δου} }8 δυΐδ οδαἀδηΐ, οἱ πο οσηδυ- 
ΓΑΘΉ ΙΓ, 

9. ὕτθειὴ δρργοῃοηάθηΐ, οἱ ΒΌΡΘΥ ΠηΌΓΟδ ουὐττοηΐ, οἴ συρος 
ἀοπιοβ δϑοοηαρηΐ, οἱ ρ6γ ἰδηρϑίγαβ ἱπίγαθυηϊ βίου ἤιγαβ. 

10. Απΐα (δοίθῃ 608 οοπἤιηδοίυν ἰοῦτα, οἱ οοῃονυ θυ 

ΘΟ ἢ : 80] οἱ ἰυμα οομίοῃοὈγΓαραηίυν, οἱ 8.6} ἀοροπρηὶ 
Ἰυπιοη ϑυι}. 

11. Εὶ Ποπλίηι ἀδὶ! γοσϑ) 888π| δηί6 ἰδείοη (γε υ]- 
ὨΪβ8 8185, 4φυοηΐδπι τ ἃ δυηὶ ὨἰΠγ18 (δϑῖγα 6}05, συοηίδῃ) 
(ογίΐα ορογᾶ βουπιοηιπὶ 15, Ζυΐα πιᾶρηᾶ ἀΐθ8 ϑοϊηίηΐ, 
1Ππϑ.Γ18 ηἰπιῖβ, οἱ 4.5 ογἰ᾿ δυο ἢ 8 δα 68)" 

12. Εἴ νης αἰεὶ Ποπλίηυϑ 6115 γὙϑϑίογ : ΟΟηγγ Π πΐηΐ δὰ 
ΙὴῺ6 6χ ἰοίο οογάθ υϑϑίσο, δ ἰη ο)υῃῖο, οἱ ἰη Ποίυ, οἱ ἰῃ 
Ρἰδηοίυ, 

18. οἱ βοἰηάϊία οογάδ νϑϑίγα, οἱ πο Ὑϑϑιϊ πηοηῖδ γοϑίγδ. Εἰ 

οΟΩΥΟΓ Πνηὶ δι Ὠοπιίηυπι Ὠδυπὶ νοβίγα, αυΐδ Πιϊβογίουῦβ 
οἱ πλϊβογδίου δϑί, ρθη 8 οἱ πηι] δ ηιἰϑογοογϊς, οἱ ριρη (6 η8 
ΒΌΡΟΓ τη8} 1118. 

14, Ουΐδ πογϊί δὶ γενογίδίαυγ, οἱ ροηϊίοδί, οἱ γο]ηαυδί 
Ροβί 86 Βοῃθα οἱ οηθη, οἱ δδοι βοίυθμα, οἱ ἰἰδδιπιθη Ὠοηχίπο 
Ὠθο γαϑδῖγο 

15. ΟἸδημίία ἰυθὰ ἴῃ δίοη, βδηοσ ποδία 16) ηΐαπι, ῥγεραϊ- 
ὁδίο ουγδι 0681, 

16. οοηστοσδία Ρορυΐιπι, 5δηοιἤοδία οοοϊοβίδπι, οἰϊσὶ[α 
86η68, οὐηστοβαία ΡΑΓΥΏΪΟΒ δυρβοηῖθ5 υθογὰ, οστραϊδίογ ϑροῦ- 
8.8 ἀδ οὐδὲ] βυ0 οἵ βροῃϑᾶ ἀ6 {Πι]ΔΠ|ο δυο. 

17. Ἰηΐδῦ ογορί ἀΐποη) 4}{2Γ15 ρογαδυηῖ βδοογάοίθϑ πγϊηἰδί τὶ 

Θοπίηΐϊ, οἱ ἀϊοδηΐ : Ρᾶγοα, Ὠοπλίηα, ρόρυΐϊο ἰυο, οἱ η6 ἀθάδ- 
τἱβ μδογοα  δίθηχ ἰδ} ἰῃ ΟρΡρΓΟὈτγίυπι, υἱ ἀοπγηοη[Γ ΘΟΓΌΙῚ 

ξοῃίο8., πα αἀἰοδηΐ ἴῃ πδιίοηϊδυ8 : Ὁ οϑὶ 1)6ι1.5 δογυπὶ9 

8. Εἰ Ζεϊαίιδ οϑἱ Βοιμηίμυδ ἴογτὰπι βϑυδηι, οἱ ρορογοὶΐ ρο- 
Ρυ]ο βυο. 

19. Εἰ γοϑροράϊ Ποπιίηυδ, οἱ ἀἰχὶἑ ρορυ]ο 800 : ΕσΟδ 680 
μηἱ (0 νοῦ δ (γαπιοηίυμι οἱ υἱπυπι οἱ οἰθυπι, οἱ ἱμηρ] Θ ἰπιϊμὶ 
οἶ8. οί ποῃ ἀδῦο νοϑ γᾶ ἰῇ ΟρργοῦΓὶ υΠ ἴῃ ροη( δ : 

20. οἱ δου ΄φυὶ Δ ἀχυϊοηρ 65 γθρο! ἂπὶ ἃ ὙΟἷ8, οἷ ὁχ- 
ΡΘΙ]Δ ΠῚ) 6ιπὶ ἰῃ ἰογταπη 408 681 βίηθ ἃ7υ8, οἱ ἀϊξρογάδπ) [ἃ" 
οἰθπι 6}0}8 ἢ ΠΊΔΓΟ Ὀγὶ πη πι, οἱ ροδίθγίογδ 68 ἰῇ ΠιᾶΓΘ 0’ 

Υἱβϑἰ πη}. Εἰ ἀδοοηαοὶ ρυΐϊγθαο ο᾽8, οἱ ἀϑοθηάοῖ (ἰοῦ 6}08, 
υϊᾶ πηϑρη  Ποαν ορογᾶ δᾶ. 

.Φ 

21. σομῇῆάο, ἴοτγᾶ, ραυὰδ δἰηια ἰϑίατα, αυϊδ πηλφοίβοδ' 
νἱΐ Πομίηϊ8 αἱ (Δοργεί. 



ΦΟΕΙ,. ἀκρ. 11]. 

35. Θαρσεῖτε, χτήνη τοῦ πεδίου, ὅτι βεόλάστηχε 
τὰ πεδία τῆς ἐρήμου, ὅτι ξύλον ἤνεγχε τὸν χαρπὸν αὐ- 
τοῦ, συχῇ χαὶ ἄμπελος ἔδωχαν τὴν ἰσχὺν αὐτῶν. 

33. Καὶ τὰ τέκνα Σιὼν, χαίρετε καὶ εὐφραίνεσθε ἐπὶ 
τῷ Κυρίῳ Θεῷ ὑμῶν, διότι ἔδωχεν ὑμῖν τὰ βρώματα 
εἰς δικαιοσύνην, χαὶ βρέξει ὑμῖν δετὸν πρώϊμον χα 
ὄψιμον, χαθὼς ἔμπροσθεν, 
ὅδ χαὶ ππν  νπδι αἱ ἅλωνες σίτου, χαὶ ὑπερχυ- 
θήσονται αἵ ληνοὶ οἴνου χαὶ ἐλαίου. ᾿ 

45. Καὶ ἀνταποδώσω ὑμῖν ἀντὶ τῶν ἐτῶν ὧν κατέ- 
φαγεν ἣ ἀχρὶς χαὶ ὃ βροῦχος καὶ ἥ ἐρυσίδη χαὶ ἡ χάμ- 
πὴ ἣ δύναμίς μου ἡ μεγάλη ἣν ἐξαπέστειλα εἰς ὑμᾶς, 

26. καὶ φάγεσθε ἐσθίοντες χαὶ ἐμπλησθήσεσθε, χαὶ 
αἰνέσετε τὸ ὄνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ ὑμῶν, ἃ ἐποίησε 
μεθ᾽ ὑμῶν εἰς θαυμάσια" καὶ οὐ μὴ χαταισχυνθῇ ὃ 
λαός μου εἰς τὸν αἰῶνα. 

47. Καὶ ἐπιγνώσεσθε ὅτι ἐν μέσῳ τοῦ Ἰσραὴλ ἐγώ 
εἶμι, χαὶ ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν, καὶ οὐχ ἔστιν ἔτι 
πλὴν ἐμοῦ" χαὶ οὐ μὴ χαταισχυνθῶσιν ἔτι ὁ λαός μου 
εἰς τὸν αἰῶνα, 

48. Καὶ ἔσται μετὰ ταῦτα, καὶ ἐχχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύ- 
ματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρχα, χαὶ προφητεύσουσιν οἷ 
υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν, ἐνὶ οἵ πρεσθύτεροι 
ὑμῶν ἐνύπνια ἐνυπνιασθήσονται, χαὶ οἱ νεανίσχοι μῶν 
δράσεις ὄψονται. 

49. Καὶ ἐπὶ τοὺς δούλους μου χαὶ ἐπὶ τὰς δούλας ἐν 
ταῖς ἡμέραις ἐχείναις ἐχχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου. 

30. Καὶ δώσω τέρατα ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς 
αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ. 

81, Ὃ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σχότος, χαὶ ἡ 
σελήνη εἰς αἷμα, πρὶν ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν 
μεγάλην χαὶ ἐπιφανῆ. 

82. Καὶ ἔσται, πᾶς ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα 
Κυρίου σωθήσεται. Ὅτι ἐν τῷ ὄρει Σιὼν καὶ ἐν Ἵερου- 
σαλὴμ ἔσται ἀνασωζόμενος, χαθότι εἶπε Κύριος, καὶ 
εὐαγγελιζόμενοι οὺς Κύριος προςκέχληται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. 

ι. Ὅτι ἰδοὺ ἐγὼ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις καὶ ἐν τῷ 
καιρῷ ἐχείνῳ, ὅταν ἐπιστρέψω μ᾿ αἰχμαλωσίαν Ἰούδα 
καὶ Ἱερουσαλὴμ, 

ἃ. χαὶ συνάζω πάντα τὰ ἔθνη, καὶ χατάξω αὐτὰ εἰς 
τὴν χοιλάδα Ἰωσαφὰτ, καὶ διαχριθήσομαι πρὸς αὐτοὺς 
ἐχεῖ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ μου καὶ τῆς χληρονομίας μου Ἰσραὴλ, 
οἱ διεσπάρησαν ἐν τοῖς ἔθνεσι, καὶ τὴν γῆν μου χατε- 
διείλαντο, 

8. χαὶ ἐπὶ τὸν λαόν μου ἔθαλον χλήρους, καὶ ἔδω- 
χαν τὰ παιδάρια πόρναις, καὶ τὰ χοράσια ἐπώλουν 
ἀντὶ τοῦ οἴνου, καὶ ἔπινον. 

., Καὶ τί μεῖς ἐμοὶ, Τύρος καὶ Σιδὼν, χαὶ πᾶσα 
Γαλιλαία ἀλλοφύλων; Μὴ ἀνταπόδομα ὑμεῖς ἀνταπο- 
δίδοτέ μοι; ἢ μνησιχαχεῖτε ὑμεῖς ἐπ᾽ ἐμοί; ᾿Οξέως 
χαὶ ταχέως ἀνταποδώσω τὸ ἀνταπόδομα ὑμῶν εἰς χε- 
φαλὰς ὑμῶν, 

6. ἀνθ᾽ ὧν τὸ ἀργύριόν μου χαὶ τὸ χρυσίον μου ἔλά- 
ὅετε, χαὶ τὰ ἐπίλεχτά μου τὰ καλὰ εἰςηνέγχατε εἰς τοὺς 
ναοὺς ὑμῶν, 

6. χαὶ τοὺς υἱοὺς Ἰούδα χαὶ τοὺς υἱοὺς Ἱερουσαλὴμ 
ἀπέδοσθε τοῖς υἱοῖς τῶν “Ελλήνων, ὅπως ἐξώσητε αὐὖ- 
τοὺς ἐχ τῶν δρίων αὐτῶν. 

859 

22. Οοηβάϊίδ, Ἰ᾿υϊηρηἴα οαπηρί, 4υομίδη) φοιταίανογιηῖ 
οδιηρὶ 80] υΐἑηΐδ, ΄υΐα ᾿σηυπὶ διέ} ξ Γποίυ} ϑυυυπι, ἤσιι5 
οἱ υἱἶβ ἀράογυηὶ (ΟΥἀΪΠ6 ΠΣ ϑυδιη. 

43. Εἰ ΗΠ δίοη, ρϑυάοίο δίχυιι ἰδἰδιηϊηΐ ἰῃ ομηΐηο 60 
γεϑίτζο, φυοιΐδη ἀδαϊξ γοἱβ ϑβοδβ ἰη [υ5:{8, οἱ μἰιαοί νοἱβ 
πη γοπη ΘΙ ρογϑηθυη) οἷ βογοίίηυπι, δίουξ ἃ ργίμοὶρὶο, 

24. οἱ γοροθμίυγ ἀγθθ ἰγιἰἶοο, οἱ γοἀπηἀδθιηΐ ἰογου ἃ- 

Γἷα υἱηο οἵ οἷθο. 
25. Εἰ τοἀάδπι γΟθΐβ ᾿ΡΓῸ δηη 8 4108 οοιηδαϊί Ἰοοιι5[8 οἱ 

Ὀγυοδυβ οἱ γαθίρβο οἱ ὀγυοᾶ : ἐουἰ{πὰο πηθὰ τρᾶϑηδ 4081) 
τηΐδὶ ἰη νοϑ, 

26. αἱ γρβοοῃηὶ οοῃηοαρηΐοδ οἱ 88 γα δἰ μη, οἱ ἸΔ}48- 
15 πορῆθη Ὠοιηϊηὶ Ὠοὶ υρβίγὶ, φυΐϊ ἰδοὶϊὶ νοίϑουπι ἰῃ πὶ" 
ΓΔ : οἱ ποη σοῃίιπασίαγ ροΟρυ]υ8 Ὠγδι5 ἰη δοίδγηυμη. 

27. Εἰ 80ἰοἰἷ8 φυΐδ ἰῃ πηράϊο [8Γ86] 650 8ιη}, οἱ 65ὸ Ὠοη)ί- 

68 608 γαδβίου, οἱ ΠΟη δϑὲ Δι ρ]} 108 Ργερίογ ΠῈ6 : οἱ ΠΟἢ Ο0η- 

ἰυηάοίυῦ Ὁ] Γᾶ ΡΟΡΌ]08 πηδα8 ἰῃ φἰ ΘΓ]. 

428. Εἰ οὔ! ροϑί ἴθς, οἱ οἴυπάδι ἀδ ϑρ γι Π|θῸ δροῦ 
ΟΙηθῖ ΟΔΙΏΘη,. οἱ ργορμοίδουηὶ ἢ] γοϑιγὶ οἱ ἢ1185 νϑβίσζο, 

οἱ β6η68 γαϑίγὶ ϑυπηηΐα ϑοιΠΔυηΐ, εἰ ᾿αΥθη68 γοϑίγὶ Υἱ- 
βίοῃϑϑ υἱάθθυηῖ, 

49. Εἴ Βυρδῦ Β6ΓΎΟΒ ΠῚ608 Οἱ ΒΌρΡΟΓ 80.115 ἰῇ ἀΐοῦυ8 
115 οὐππιπάδι ὧδ βρίγὶ ἴα Π|60. 

30. Εἰ ἀδῇο ργοαϊρὶᾶ ἰῃ ΠΟΙ, οἷ ΒΌΡΟΓ ἰΟΥΤΆΠῚ ΒΔ} 60 1 Π 6] 
οἱ ἰγηοι οἱ Ὑδρογο [υπι|ΐ. 

31. 50] σοηγογίοίγ πῃ ἰθηθὈΓᾶβ, οἱ Ἰυηᾶ ἰῃ βδηρυΐηοιω, 
δηΐοαυδηι νϑηΐδὶ ἅ]68 Ποιηΐηΐ τηδρηι8 οἱ {|| 5{7]8. 

32. Εἰ ογἱῖ, ομηἹ8 αυὶ ἱπυοοδυογὶί ποηθη Ὠομηΐηΐ 8δῖγυϑ 
ογῖ. Ουἱδ ἰῃ πηοηία ἴοι οἴ ἰὴ 76 γυβ8] 6 ογὶΐ δα! νδίιβ, βίοι 
ἀϊχὶ! Ποπιίηυβ, οἱ ουδῃρθὶ ζαιὶ 108 Ὠοπκίηυ8 ὙΟΟΔΥΪΐ. 

; ΟΑΡΌΤ 11]. 

1. Ουΐὰ 6006 6ρῸ ἰῃ ἀΐοῦυ8 {1115 οἱ ἰῃ ἰϑρογο ἰ| 0, αυδηθο 
οοηγογίογο οδρεγυἱ δίθηι Ζυἀδ οἱ 76. 058]6Π|, 

4. οἱ ΘΟΏΡΤΟΡΑΒΟ ΟΠΠ6Β ζοπί68, οἱ ἀοἰσϑἢδπ) 688 ἰῃ Υὰ]}- 
Ἰοῖῃ Φοδαρπαῖ, οἱ ἀϊδοορίδθο οὐπὶ οἷβ δ᾽ ργῸ ροόρυ!]ο πιθὸ οἱ 

Προγοαϊ δῖ πιὰ 1ϑγασὶ, φυΐ αἰβρογδὶ βυῃϊ ἰῃ φοηρυ8, οἱ ἰ6Γ- 
Τῶση τηϑᾶπὶ ἀἰγίβοσυηΐ, 

3. οἴ Βυροῦ ρορυϊυπὶ πηθυπ) πιίβογυηί βογίθβ, οἱ ἀδάογυηι 
ῬΊΘΓΟΒ πιογοίγἰοἶνυ8, οἱ ρ.6}188 γθηάθθδηΐ ρΓῸ Υἱπο,, οἱ Ὀὶ- 

Βοθδηϊ. 
4. Ελ ᾳαυϊά γοϑ πιϊπδὶ, Ἄγτι8 οἱ ϑίάοῃ, οἱ οῃληΐβ (Δ 1868 

δἐοηἰ χοπδγυηλ} Νυπιχυΐὰ γοἰγ θυ (ἰοπαπὶ γο8 γα ἀ} 18 τὶ ὃ 
δυῖΐῖ ἰγδπ) ἴῃ οογὰδ Γοίϊη 5 δά γογϑιηλ Π16 9 ὙοΙοΟΟΓ οἱ οἰΐο 
γτοαάδῃ γοϊσ Βα Οη θη) νοβίγδπι ἴῃ οδρ 8 γοϑίσγᾶ, 

5. ΡΓῸ 60 συρὰ διεηίυμ πιοὺπὶ οἱ υτῦπι πηθαπὶ [Ὁ 8.8, 
οἱ οἰθοίδ τηθᾶ ορίϊῃ!ὰ ἱπία ἰ5(18 ἰπ ἰδ] Ὑδϑίγᾶ, 

δ. οἱ Π]1ο8 Ζυάδ οἱ ἢΠ]|08 Ζεγυϑδίοπ) γϑπα  ἀἰϑ[15 (1118 ατὰθ- 
οὐγυπι, υἱ αἰϊοογοιβ 605 ἀθ ἢπίυ.8 88}8. 



960 

η. Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐξεγείρω αὐτοὺς ἐχ τοῦ τόπου οὗ 
ἀπέδοσθε αὐτοὺς ἐχεῖ, καὶ ἀνταποδώσω τὸ ἀνταπόδομα 
ὑμῶν εἷς χεφαλὰς ὑμῶν, 
8. χαὶ ᾿ἀποδώσομαι τοὺς υἱοὺς ὁμῶν χαὶ τὰς θυγατέ- 

ρας ὑμῶν εἰς χεῖρας τῶν υἱῶν Ἰούδα, χαὶ ἀποδώσονται 
αὐτοὺς εἰς αἰχμαλωσίαν εἰς ἔθνος μακρὰν ἀπέχον, ὅτι 
Κύριος ἐλάλησε. 

9. Κηρύξατε ταῦτα ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἁγιάσατε πόλε-- 
μον, ἐξεγείρατε τοὺς μαχητὰς, προςαγάγετε χαὶ ἀνα- 
δαίνετε, πάντες ἄνδρες πολεμισταὶ, 

τς 10. συγχόψατε τὰ ἄροτρα ὑμῶν εἰς ῥομφαίας, χαὶ τὰ 
δρέπανα ὑμῶν εἰς σειρομάστας, Ὃ ἀδύνατος λεγέτω, 
ὅτι ἰσχύω ἐγώ. 

τι. Συναθροίζεσθε χαὶ εἰςπορεύεσθε, πάντα τὰ ἔθνη 
χυχχόθεν, χαὶ συνάχθητε ἐχεῖ᾽ ὁ πραὺς ἔστω μαχητής. 

12. ᾿Εξεγειρέσθωσαν, ἀναδαινέτωσαν πάντα τὰ ἔθνη 
εἰς τὴν ποιλάβα Ἰωσαφὰτ, διότι ἐχεῖ χαθιῶ τοῦ δια-- 
χρῖναι πάντα τὰ ἔθνη χυχλόθεν. 

13. ᾿Εξαποστείλατε δρέπανα, ὅτι παρέστηκεν ὃ τρυ- 
γητός - εἰςπορεύεσθε, πατεῖτε, διότι πλήρης ἢ ληνός" 
δπερεχχεῖτε τὰ ὑπολήνια, ὅτι πεπλήθυνται τὰ χαχὰ 
αὐτῶν. 

“4, Ἦχοι ἐξήχησαν ἐν τῇ χοιλάδι τῆς δίκης. ὅτι ἐγγὺς 
ἡμέρα Κυρίου ἐν τῇ χοιλάδι τῆς δίκης. 

16. Ὁ ἥλιος χαὶ ἣ σελήνη συσχοτάσουσι, χαὶ οἱ 
ἀστέρες δύσουσι φέγγος αὐτῶν. 

16. Ὁ δὲ Κύριος ἐκ Σιὼν οὐ φτοῦ ἐϑόνθρι » χαὶ ἐξ 
Ἱερουσαλὴμ δώσει φωνὴν αὐτοῦ, χαὶ σεισθήσεται ὃ 
οὐρανὸς χαὶ ἣ γῆ᾽ ὃ δὲ Κύριος φείσεται τοῦ λαοῦ αὐ-- 
τοῦ χαὶ ἐνισχύσει τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ. : 

17. Καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ τὴ ὃ Θεὸς ὑμῶν, 
ὃ χατασχηνῶν ἐν Σιὼν ὄρει ἁγίῳ, Καὶ ἔσται Ἵερου-- 
σαλὴμ. ἁγία, χαὶ ἀλλογενεῖς οὐ διελεύσονται δι᾽ αὐτῆς 
οὐχέτι. 

ι8. Καὶ ἔσται, ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη ἀποσταλάξει τὰ 
ὄρη γλυχασμὸν, χαὶ οἱ βουνοὶ δυήσονται γάλα, χαὶ 
πᾶσαι αἵ ἀφέσεις Ἰούδα δυήσονται ὕδατα, χαὶ πηγὴ 
ἐξ οἴχου Κυρίου ἐξελεύσεται, χαὶ ποτιεῖ τὸν χειμάῤῥουν 
τῶν σχοίνων. 

19. Αἴγυπτος εἷς ἀφανισμὸν ἔσται, χαὶ ἡ Ἰδουμαία 
εἷς πεδίον ἀφανισμοῦ ἔσται, ἐξ ἀδικιῶν υἱῶν Ἰούδα, 
ἀνθ᾽ ὧν ἐξέχεαν αἷμα δίκαιον ἐν τῇ Υ αὐτῶν. 

50. Ἡ δὲ ᾿Ιουδαία εἰς τὸν αἰῶνα χατοιχηθήσεται, 
καὶ Ἱερουσαλὴμ εἰς γενεὰς γενεῶν. 

21. Καὶ ἐχζητήσω τὸ αἷμα αὐτῶν, καὶ οὐ μὴ ἀθω- 
ὥώσω, χαὶ Κύριος χατασχηνώσει ἐν Σιών. 

ΟΒΔΙΟΥ͂. Κεφ. Δ΄. 
7. Εἰ Θ006 660 δυδβοῖίο 608 ἀδ ἰοθὺ ἱπ ψι0 γαπάϊἀἰκίβ Θο8 

ἴδ᾽, εἴ γράἀδπὶ γοϊ αἰ ομοπὶ γβϑίγαπι ἰῃ οδρίίδ νοδῖγα, 

8. οἱ νϑμάδῃ ἢ]108 γεϑίγοϑ οἱ ἢ|188 γϑβί 8 ἰῃ πηδῆυβ ἢ]10- 
τὰπὶ Φυάδ, οἱ γοπυπημάδθυπί 608 ἰῃ οδριἱνἱ δίδει μοδίὶ ᾳυδ 
ῬιΌου ἀϑδϑὶ, φυοῃίδπλ Ποπιίηυβ Ἰοσυία 68. 

9. Ῥγοβαϊοδία ᾿ιδ0 ἰῃ ροηςναβ, βδηοι οδία μο !απη, δαϑοὶ- 
ἰδῖο μυρμπδίογοδ, δἀἀποίίο οἱ ἀβοοηάϊία, οἴηποβ υἱγὶ "δὶ ]αῖο- 

10. οοποίάϊία ἀγαίγα γϑδίγα ἰῃ ρἰδάϊΐος, οἱ (8].68 γϑδίγαϑ ἰῃ 
ἰδῃοθ88. Ιπῆγηηιδ ἀϊοαί, φαΐ ργέουδὶθο ορο. 

11. Οοπρτορδηιίηὶ οἱ ἰπίγοὶ 8, ομμπμθβ βϑηΐθθ ρδγ αἰγοαί- 
ἴυπι, οἱ οσῃρτοραμίηὶ {Ππ0 : τηϑηβυοσίαβ 81 ρυρηδίον. 

12. ΟΟμδυγρδηὶ, δδυθηδηϊ οπηηθ8 βοηΐδ8 ἰῃ γδιΐθπι 70- 
Βδρ ιδί, αυΐὰ ἰδὲ Βρά600 υἱ [πάξοοιιι ομλη68 ζαηί68 ἰῃ οἰγου υ. 

18. Ἐγαϊ (ΕΠ 6 (Δ]068., χυοπίαπι δἀδδί υἱηάδηία : ἰηϊτγοίϊο, 
οδἱοαίθ, χυΐᾶ ρ]δηθπι 6δ[ ἰογοῦ! δῦ : Βυρογοϊαμπάϊϊο ἰογουϊδ- 
τἷα, φυΐᾶ γϑρὶ οίδ δυηὶ πηδὶδ θογιπ). 

146, δοηίϊιδ ὀχδυά ἱ δυπῖ ἰῃ Ὑ4}16 ᾿υάϊοὶ!, φυΐᾶ ἑιχίδ οδὶ 
ἀϊο5 Βοιρία ἴῃ γ8}16 ἡπάϊοϊϊ. 

15. 50] οἴ Ἰὰπἃ ΟὈΙΘΠΟὈγδηϊυγ, οἱ 8.611 οοοίάογο (δοίθηϊ 
ΒΡΙΘΠαοτγοί βυυπι. 

16. Βοπίηυϑ δυίοπι ἀ6 δίοῃ οἰδιηιδυϊῖ, οἱ ἀδ 7Ζογυβδὶθπὶ 

ἀδοὶὶ γόοθη) βυδηι, οἱ που θἱυγ οὐ πὶ οἱ ἴογγὰ : Ποπ πα 
δυίΐδηλ ρᾶγοϑὶ ρορυΐϊο 800 οἱ οοηίογίδοϊ( 1108 [5Γ86]. 

17. Εἰ βοίοι 8 φυὶδ ὁδο οπιίπυβϑ δυ8 γϑδϑίοσ, ὨΔΌΪ 18η5 ἰῃ 
δίοη πιοηία δδῃοῖο πιθο. Εἰ δγἱ 9 γΌ 5816) βδποίδ, οἱ δ] ϊθηΐ- 

ξθῃδ8 ΟῚ ἰγϑηδὶ θα ηϊ ρῸΓ 68Πὶ ΔιΏρ] 108. 

8. Εἰ ἐπ, ἴῃ ἀΐδ {118 8}Π4 πὶ πιοηΐ68 ἀυϊοράϊποῃ, οἱ 
1165 Πυρηί Ἰδοία,, οἱ ΟἸΏΠ6Β ΘΠ 558 0η68 πάδε Πυδηί δαυΐ9, 
οἱ (0η8 ἀθ ἀοπιο Ὠομηϊηὶ ἐσγοαϊοίαγ, οἱ ἱτραθὶϊ ἰοτγγοηΐθμι 
[υηἱϊου]ογυμι. 

19. Εσγρῖυβ ἴῃ ρογαϊπίοηο ογὶΐ, οἱ 1ἀυμπηδρᾶ ἰῇ Οδιηραπ, 
ἀεβοϊ δίϊοηὶβ ογίϊ, δχ ἰηἰχυΐδι 8 ἢ ογαπὶ Ζυἀδ, ργὸ 60 
αυοὰ οἴιάοτυπί βδησυϊηρίῃ [8ΐἴυ.π| ἴῃ ἰογγᾶ 88. 

20. Φυάδοα δυΐθι) ἰῃ ἑοἰογηαη) Πα Δ Ὀἱίαγ, οἱ Ζογυδβδίοῃι 
ἴῃ σοῃογδίϊο 68 σοπογδι 1. 

41. Εἰ γϑαυΐϊγασχῃ βδηρσιυπθη) ΘΟΓΌΠ), ἰπ] Π] 4016 6686 ΠΟ 
ραίϊδγ, οἱ Ποιηίηι8 Δ} Δ 11 ἰῃ Θίοη. 

ΟΒΔΙΟΥ͂. 
--α. 060 α-----.ὄ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. 

1. Ὅρασις Ὀδδιού. Τάδε λέγει Κύριος ὃ Θεὸς τῇ 

ΟΒ9Π10. 
πρυστακων ξβχῆρς, ἀν» ἐδ (ὴν. τρσπξοδουκον:. -αιτα, 

ΟΑΡΌΤ 1. 

1. Υἱ βίο ΟΡάϊιυ. Ηξοο αἰεὶ! Ποῃιίηυβ Ποὺ Ιἀυπηῶρα : Αὔ- 

Ἰδουμαίᾳ" Ἀχοὴν ἤχουσα παρὰ Κυρίου, χαὶ περιοχὴν | ἀϊίαπι δυάϊνί ἃ Ποπιΐπο, οἱ πιιμἰοποτ ἴῃ ροηΐοβ πιϑὶῖ: 
εἰς τὰ ἔθνη ἐξαπέστειλεν ἀνάστητε, χαὶ ἐξαναστῶμεν 
ἐπ᾿ αὐτὴν εἰς πόλεμον. 

| διΓρ 6, οἱ ΘΟὨΒΌΓρΡΔΠ)Π8 δά 808 θᾶπ ἴῃ ργ 1]. 



ΟΒΌΙῸῦ. 

4. Ἰδοὺ ὀλιγοστὸν δέδωκά σε ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἦτι- 
μωμένος εἶ σὺ σφόδρα. 

8. Ὑπερηφανία τῆς χαρδίας σου ἐπῇρέ σε χατα- 
σχηνοῦντα ἐν ταῖς ὀπαῖς τῶν πετρῶν ὑψῶν χκατοιχίαν 
αὐτοῦ, λέγων ἐν χαρδίᾳ αὐτοῦ" Τίς κατάξει με ἐπὶ 
τὴν γῆν; 

4. Ἐὰν μετεωρισθῇς ὡς ἀετὸς, καὶ ἐὰν ἀναμέσον τῶν 
ἄστρων θῇς νοσσιάν σου, ἐχεῖθεν χατάξω σε, λέγει 
Κύριος. 

6. Εἰ χλέπται εἰςῆλθον πρὸς σὲ, ἢ λησταὶ νυχτὸς, 
ποῦ ἂν ἀπεῤῥίφης; Οὐχ ἂν ἔχλεψαν τὰ ἱκανὰ ἑαυτοῖς ; 
Καὶ εἰ τρυγηταὶ εἰςῆλθον πρὸς σὲ, οὐχ ἂν ἐπελείποντο 
ἐπιφυλλίδα; 

8. Πῶς ἐξηρευνήθη Ἡσαῦ, χαὶ κατελήφθη τὰ χε- 
χρυμμένα αὐτοῦ; 

7. Ἕως τῶν ὁρίων ἐξαπέστειλαν σε πάντες οἱ ἄνδρες 
τῆς διαθήχης σου ἀντέστησάν σοι, ἠδυνάσθησαν πρὸς 
σὲ ἄνδρες εἰρηνιχοί σου, ἔθηχαν ἕνεδρα ὑποχάτω σου, 
οὐχ ἔστι σύνεσις αὐτοῖς. 

8. Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη, λέγει Κύριος, ἀπολῶ σοφοὺς 
ἐχ τῆς Ἰδουμαίας, χαὶ σύνεσιν ἐξ ὄρους Ἡσαῦ. 

9. Καὶ πτοηθήσονται οἵ μαχηταί σου οὗ ἐχ Θαιμὰν, 
ὅπως ἐξαρθῇ ἄνθρωπος ἐξ ὄρους Ἡσαῦ, 

10. διὰ τὴν σφαγὴν, καὶ τὴν ἀσέθειαν ἀδελφοῦ σου 
Ἰαχὼδ, χαλύψει σε αἰσχύνη, χαὶ ἐξαρθήση εἰς τὸν 
αἰῶνα. 

1. Ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας ἀντέστης ἐξεναντίας ἐν ἡμέραις 
αἰχμαλωτευόντων ἀλλογενῶν δύναμιν αὐτοῦ, καὶ ἀλλό- 
τρίοι εἰςῆλθον εἰς πύλας αὐτοῦ, χαὶ ἐπὶ Ἰερουσαλὴμ 
ἔξαλον χλήρους, καὶ σὺ ἧς ὡς εἷς ἐξ αὐτῶν. 

12. Καὶ μὴ ἐπίδης ἡμέραν ἀδελφοῦ σου ἐν ἡμέρα 
ἀλλοτρίων, χαὶ μὴ ἐπιχαρῇς ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Ἰούδα ἐν 
ἡμέρα ἀπωλείας αὐτῶν, χαὶ μὴ μεγαλοῤῥημονῇς ἐν 

ἡμέρᾳ θλίψεως, 
18. μηδὲ εἰςέλθης εἰς πύλας λαῶν ἐν ἡμέρᾳ πόνων 

αὐτῶν, μηδὲ ἐπίδῃς χαὶ σὺ τὴν συναγωγὴν αὐτῶν ἐν 
ἡμέρᾳ ὀλέθρου αὐτῶν, χαὶ μὴ συνεπιθῇ ἐπὶ τὴν δύνα- 
μιν αὐτῶν ἐν ἡμέρα ἀπωλείας αὐτῶν, 

4. μηδὲ ἐπιστῇς ἐπὶ τὰς διεχδολὰς αὐτῶν, ἐξολο- 
θρεῦσαι τοὺς ἀνασωζομένους αὐτῶν, μηδὲ συγχλείσης 
τοὺς φεύγοντας αὐτοῦ ἐν ἡμέρα θλίψεως, 

15. διότι ἐγγὺς ἡμέρα Κυρίου ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη. 
Ὃν τρόπον ἐποίησας, οὕτως ἔσται σοι, Τὸ ἀνταπόδομά 
σου ἀνταποδοθήσεται εἰς χεφαλήν σου. 

18. Διότι, ὃν τρόπον ἔπιες ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου, 
πίονται πάντα τὰ ἔθνη οἶνον " πίονται χαὶ χαταθήσον- 
ται, χαὶ ἔσονται χαθὼς οὐχ ὑπάρχοντες. 

17. Ἔν δὲ τῷ ὄρει Σιὼν ἔσται σωτηρία, χαὶ ἔσται 
ἅγιον" καὶ καταχληρονομήσουσιν ὃ οἶχος Ἰαχὼό τοὺς 
καταχληρονομήσαντας αὐτούς. 

18. Καὶ ἔσται ὁ οἶχος Ἰαχὼδ πῦρ, ὃ δὲ οἶχος Ἰωσὴφ 
φλὸξ, ὁ δὲ οἶκος ᾿Ησαῦ εἰς καλάμην, καὶ ἐκκαυθήσονται 
εἰς αὐτοὺς, καὶ χαταφάγονται αὐτοὺς, χαὶ οὐχ ἔσται 
πυροφόρος τῷ οἴκῳ Ἡσαῦ, διότι Κύριος ἐλάλησε. 

19." Καὶ χαταχληροναμήσουσιν οἱ ἐν Ναγὲδ τὸ ὄρος 
τὸ Ἡσαῦ, χαὶ οἱ ἐν τῇ Σεφηλὰ τοὺς ἀλλοφύλους. Καὶ 
χαταχληρονομήσουσι τὸ ὄρος ᾿Εφραὶμ, χαὶ τὸ πεδίον 
Σαμαρείας, καὶ Βενιαμὶν, καὶ τὴν Γαλααδίτιν. 

20. Καὶ τῆς μετοιχεσίας ἢ ἀρχὴ αὕτη τοῖς υἱοῖς 

ακν. 1. 8614 

4. ἘροΘ πηἰηίηυπὶ ἀραϊΐ ἴ6 ἴῃ ροπεθι.8, ἱπμοηογαίυβ 68 ἴι 
γδ]άε. ᾿ 

3. δυρογθίδ οογΐβ ἴυἱ ΕἸ αναυ 10 ΠΑ ἱἰδηίθι ἰῃ (ὈΓδπλίηΐ- 
ΒῸ8 ΡΕΓΑΓΆΠ : ΘΧΔΙ ἴ8η8 ΠΔὈΪΔΟΌ] τὰ δαυπ), ἀΐοθηβ ἰῃ οογὰβ 
800 : Ουἱ8 πι6 ἀοίγαμοῖ ἰῃ ἰουτἅ ἢ 

ή͵ 5] ὀχδιίδίυβ [υογὶϑ υἱ Δ4υ α, οἱ 5 ἰῃίον πιθαΐδ δἰάδγα 
ῬΟηδ5 ηἰάμπ) ἰυσπη), ἱπὰδ ἴα ἀρίγδηδηι, ἀϊοὶί ᾿οπλίηι. 

5. 5ὲ [ὉΓ68 ἰηἰΓοίβϑεηΐ δὰ (6, Ὑ6] Ἰδίγομθϑθ ρβϑὺ ποσίδιῃ, 
υδϊουπηχαδ ῥγο δοίι8 658653 ΝΟΠΠ6 [ἀγα Θβϑθηΐ βιΠοϊ δι 
5101} Εἰ δἱ υἱηδοπίδίογθϑ ἱπίγοϊβδθηὶ δὰ (6, πόοπηθ γε υΐ8- 
δ6ῃΪ ΓΔΟΘΙΏΠΙ ἢ 

ὃ. Ουοιϊηο6ο ἰηγοϑίϊβαίῃ5 οδὲ Εδδυ, οἱ ἀδριθῆθηϑβα βαηὶ 

δυδοοδάϊία 608 ὃ 

7. ὕβᾳυο δὰ ἰογπηίποβ ἀϊπηίβογιιπί ἰδ : Οἴμῃθ8 υἱτὶ ἰδϑίδ- 
τηθη[ἱ ἰυἱ γοϑε ογαηΐ {{0], ργ νυ υδγυηΐ δάνογθαπι (6 υἱτγὶ 
Ρδοίβοί ἰαἱ, νοβυθγυηΐ ἰηβἰα 48 δυο Γ 6, ὨΟη οβὶ ἰῃι6}}6- 
Οἴυβ οἷ5. 

8. ἴῃ ἀἷδ 116, ἀϊεὶ! Ποπλίηυβ, ρογάδπ) βαρίοπίοβ οχ 1Δυ- 
ἴηδρ8, οἱ ἱη:6}]}]σοη(ίδῃ ἀθ πηοπία Ε8δι. 

9. Εἰ ρανθθυηί ρυρηδίογοϑβ ἰυἱ 4υ] ἀ6 Τ])δηιδη, υἱ δυΐί- 
Γᾶῖυγ ἢοπλο ἀ6 πιοηῖο Εβδυ, 

10. Ῥγορίεογ ἰηἰογίρο ἰοηθηι, οἱ ἰπιρίοἰδίοπ [γί γὶβ ἰυἱ .18- 
ΟΟΌ, ορριοί ἴ6 οοηδιδῖο, οἱ δυΐογογὶ 8 ἰὴ δοί ΘΓ ᾺΠ). 

11. Εχ ἀΐα χυᾶ γϑϑβϑί 511 οοπῖγα ἰὰ ἀΐοθυ5 οἀρ(ἰνδηίἑ πὶ 
8 οηἰ σοηδγιπι ἰογιἰἀΐηδη) 6} 08, οἱ ΔΘ ηἱ ἰησγαϑδϑὶ δυηΐ ἰῃ 
ῬΟΓΙΔ5 οἶυ8, οἱ ΒΌΡΟΓ 26 Γυ.8816Π) [ΐβογυηί βογίοϑ, οἱ ἴπ ογὰϑ 
΄υδϑδὶ ὕυπ.8 6Χ Εἰ8. 

12. ἘΠ ἢοη ἀδϑρίοἰο8 ἀΐδπὶ γαίγὶ8 (αἱ ἰῃ ἀΪθ 86 ΠΟΓΌΠΙ, 
οἱ ποῃ ἰδ θογῚ 5 ΒΌΡΟΓ {108 υἀ48 ἰη ἀΐα ρογ οπἷδ Θογυπι, 
οἱ ΠΟ. πιᾶζηδ Ἰοαμογὶδ ἰῃ αἰ δησυβίίδο, 

13. πραυδ ἱηργοάϊογί8 ρογίδ8 ρορυ]ογυπλ ἱπ ἀΐδ ἸΔΘΟΓΙΠῚ 
οογυπ), οἵ ποη ἀσϑρίοἰ658 οἰΐδῃ ἴθ: οὐησγοσδίϊοησπη Θογαπῃ ἰη 
ἀΐα ρογαϊ οηὶθ ΘΟΓΌΠῚ, ΠΟΖῸΘ δἰπλ} δρρομογὶβ (ογ υαϊηὶ 
ΘΟΓΙΠ ἰῃ ἀἷκ ρογ Π]Οηΐ5 ΘΟΓΌΙΩ, 

14. ὨΘΩΌ6 51Δ}}8 ἰῃ οργθβϑὶ 8 Θογυπὶ, υἱ ποῦ 85 608 
401] 84] νὶ (σγίηϊ ὁχ οἱβ, ἤρα οοποϊυὰθβ (Ὁ Εν Ὸ5 6) 8 ἰΌ 
αἷὰ ἰγἰδυϊαδιϊοηΐβ, 

15. φυΐα ἰυχίδ οἰ ἀΐθ8 ΠοΙμΐηΐ ΒΌΡΟΓ ΟΠΊΠ68 βοηΐθ5. δίουΐ 
[ϑεἰδί!, 8ϊ6 γί ΕὈὶ. Ἀοιγ δυο ἰυἃ γοἀάἀείωγ ἰῃ δρυΐ ἰὰυπη. 

16. Ουἷά, φιοιποάο ἰδ 8ιϊ ϑροῦ τῃοηίθηη βδῃοίΠΊ ΠΊΘΙΠῚ, 
ὈΙθοηΐ Οπῆθ8 βοηΐο8 Υἱηυπῃ : Ὀἰδοηΐ οἱ ἀδϑοθηάρηΐ, οἱ 
ογυηΐ 4υδϑὶ ἢθ0η 8ἰηΐ. 

17. [πὶ πιοηΐο δυίΐοηχ δίοη οτὶΐ 58] νγαίίο, οἱ οὐἱὶ βδποῖωυϑ : οἱ 

Ροβϑίἀουυηΐ ἀομλι8 9400 608 φυὶ 88 ροδδοραθγδηΐ. 

18. Εἰ ογἱΐ ἀοχη8 9.800} ἱφηΐ8, οἱ ἀοῃγ8 ΦΟΒΘΡἢ ἤΠδρΊπηᾶ, 

ἀοιουβ δυίΐδη Ἐ380 ἰὴ δἰἐρυϊαπη, οἱ βιιοορηἀθηί!Γ ἴῃ 605, οἵ 
ἀονογαθαυηῖ ἰ|}08, οἱ Ὡοὴ οσὶὶ ὐπηοπίδιϊυ5 ἀογηυ! δδι, χυΐὰ 

Βοιηίηυϑ ἰοσαΐυ8 65. 

10. Εἰ ροβδἰἀοδυηΐ χυΐ ἰῃ Ναροῦ τηοηίοπ) Εδ8δυ, εἰ χυὶΐ 
ἴῃ δορμοὶα δἰἰδηΐσοηδβ. Εἰ ροββίδθυπί τηοηίοπὶ ἘΡἪΓδίηι, 
οἱ οδιηρυμι ϑδιηδγίρο, οἱ Βοιὐδηνη, οἱ σι δδά ἰη. 

40. Εἰ ἰτδηβῃγιργαίοηΐδ ρυϊποὶρίυπι ἰδία ΠΠ}18 Ι5γᾶεὶ, 
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Ἰσραὴλ, Υ̓ τῶν Χαναναίων ἕως Σαρεπτῶν, χαὶ ἣ με- 
τοιχεσία Ἱερουσαλὴμ ἕως Ἔφραϑά. Κληρονομήσουσι 
τὰς πόλεις τοῦ Ναγέθ᾽ 

21. χαὶ ἀναθήσονται ἀνασωζόμενοι ἐξ ὄρους Σιὼν, 

. Κεφ. Α΄. 

ἴογγα ΟΠ ΔΗΔΗΡΟΓΌ ΠῚ Ὀ56Ὲ6 ϑδγορίδη), οἱ ᾿γδηϑη θα ἷο 96- 

ΓΒΔ] ὑ8406 ΕΡὨγαίηδ. Ροβϑίἀθθυηί οἰν 65 ΝΑρΡΘΟΌ: 

41. οἱ δδοοη θηΐ φυὶ δαὶνὶ ἀιογὶηΐ ἀ6 πιοπίδ δίοη, υἱ Ρα- 
τοῦ ἐχδικῆσαι τὸ ὄρος Ἡσαῦ, καὶ ἔσται τῷ Κυρίῳ ἣ | πἰδηϊ πιοπίοπι Εδδιν, οἵ οτἶξ Ποπηΐπο γοβιθμ). 
βασιλεία. 

---- το στα σευ σεις ο ε ατ τήρει τ ϊευξεϑσοισοσενεαουπιταειτεττνπεν-τεπετοπτασσπσστεναεα. 

ΙΩΝΑΣ. 
-ποιυνυραίξαε Θ᾿ ὧν δ εἸΝΒέρεαυττ.......... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. 

ι. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Ἰωνᾶν τὸν τοῦ 
᾿Αμαθὶ, λέγων. 

ἃ, Ἀνάστηθι, χαὶ πορεύθητι εἰς Νινευὴ τὴν πόλιν 
τὴν μεγάλην, χαὶ χήρυξον ἐν αὐτῇ, ὅτι ἀνέθη ἡ χραυγὴ 
τῆς χαχίας αὐτῆς πρὸς μέ. 

8, Καὶ ἀνέστη Ἰωνᾶς τοῦ φυγεῖν εἰς Θαρσὶς ἐκ προς- 
ὦπου Κυρίου, καὶ κατέθη εἰς Ἰόππην, χαὶ εὗρε πλοῖον 
βαδίζον εἰς Θαρσὶς, χαὶ ἔδωχε τὸ ναῦλον αὐτοῦ, καὶ 
ἀνέθη εἰς αὐτὸ, τοῦ πλεῦσαι μετ᾽ αὐτῶν εἰς Θαρσὶς ἐκ 
προςώπου Κυρίου. 

4. Καὶ Κύριος ἐξήγειρε πνεῦμα ἐπὶ τὴν θάλασσαν, 
χαὶ ἐγένετο χλύδων μέγας ἐν τῇ. θαλάσσῃ, καὶ τὸ πλοῖον 
ἐχινδύνευε τοῦ συντριθῆναι. - 

5. Καὶ ἐφοδήθησαν οἱ ναυτιχοὶ, καὶ ἀνεῤόησαν ἕχα- 
στος πρὸς τὸν θεὸν αὐτοῦ, χαὶ ἐχθολὴν ἐποιήσαντο τῶν 
σχευῶν τῶν ἐν τῷ πλοίῳ εἰς τὴν θάλασσαν, τοῦ χουφι- 
σθῆναι ἀπ᾽ αὐτῶν. Ἰωνᾶς δὲ κατέδη εἰς τὴν χοίλην 
τοῦ πλοίου, χαὶ ἐχάθευδε, χαὶ ἔρεγχε. 

6. Καὶ προςῆλθε πρὸς αὐτὸν ὁ πρωρεὺς, χαὶ εἶπεν 
αὐτῷ Τί σὺ ῥέγχεις; Ἀνάστα, χαὶ ἐπιχαλοῦ τὸν θεόν 
σου, ὅπως διασώσῃ ὃ Θεὸς ἡμᾶς, καὶ οὐ μὴ ἀπολώμεθα. 

η. Καὶ εἶπεν ἕχαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ. Δεῦτε, 
βάλωμεν χλήρους, καὶ ἐπιγνῶμεν τίνος ἕνεχρν ἣ χαχία 
αὕτη ἐστὶν ἐν ἡμῖν. Καὶ ἔδαλον κλήρους, χαὶ ἔπεσεν ὃ 
χλῇρος ἐπὶ ᾿Ιωνᾶν. 

8. Καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν: Ἀπάγγειλον ἡμῖν τίς σου 
ἡ ἐργασία ἐστὶ, χαὶ πόθεν ἔρχη;, καὶ ἐκ ποίας χώρας, 
χαὶ ἐχ ποίου λαοῦ εἰ σύ; 

9. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς" Δοῦλος Κυρίου εἰμὶ ἐγὼ, 
χαὶ τὸν Κύριον Θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐγὼ σέθομαι, ὃς 
ἐποίησε τὴν θάλασσαν χαὶ τὴν ξηράν. 

10. Καὶ ἐφοθήθησαν οἱ ἄνδρες φόθον έν, χαὶ 
εἶπαν πρὸς αὐτόν: Τί τοῦτο ἐποίησας : Διότι ἔγνωσαν 
οἱ ἄνδρες ὅτι ἐκ προςώπου Κυρίου ἦν φεύγων, ὅτι ἀπήγ- 
γεῖλεν αὐτοῖς. 

ιι. Καὶ εἶπαν πρὸς αὐτόν Τί ποιήσομέν σοι, χαὶ 
χοπάσει ἣ θάλασσα ἀφ᾽ ἡμῶν; Ὅτι ἡθάλασσα ἐπορεύετο 
χαὶ ἐξήγειρε μᾶλλον χλύδωνα. 

ι. Καὶ ἢ Ἰωνᾶς πρὸς αὐτούς" Ἄρατέ με, χαὶ 
ἐμδάλετέ με εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ χοπάσει ἣ θάλασσα 
ἀφ᾽ ὑμῶν. Διότι ἔγνωχα ἐγὼ ὅτι δι’ ἐμὲ ὃ χλύδων ὃ 
μέγας οὗτος ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐστι. 

13. Καὶ παρεῤιάζοντο οἱ ἄνδρες τοῦ ἐπιστρέψαι πρὸς 
ν γῆν, καὶ οὐχ ἠδύναντο, ὅτι ἡ θάλασσα ἐπορεύετο, 

καὶ ἐξηγείρετο μᾶλλον ἐπ᾽ αὐτούς. 

ΪἸΟΝΑΞ. 

ΟΘΑΡΌΤ 1. 

1. Εἰ (Δεἴυπ) 681 γογσθυμ Ποπμληΐ δὰ Φοπδδὶ ΗΠ σ.πλ Απι8- 
πὶ, ἀἰσδῃδ : 

2. ϑυυθ, οἱ νδᾶθ ἰῇ Νίπαυθπι, οἰν δίδθιη ππᾶρηδηι, οἱ 

Ργθάϊοδ ἰῃ 68, ΄υΐδ δδοοημάϊί οἰδιοῦ π8} {188 ο8 διὰ πι6. 

3. Εἰ βυγτοχὶ 3970η88 υἱ Πιροτγοῖ ἰη ΤἰδΙοὶ5 ἃ ἴδοῖα Πομηὶ, 

οἱ ἀδβοθηάϊῃ ἴῃ Φόορροι, οἱ ἱπυθηὶ παυθηὶ δυηΐθπι ἰῃ ΤἢΔΓ- 
55, ἀράϊξχυο παυ]ιπ δύθηι, οἱ δϑοθηϊ ἴῃ οδπιὶ, υἱ πανΐαθ- 
τοῖ οὔ οἷβ8 ἰῃ ΤΠδγδὶβ ἃ (δοία Ὠομμίηϊ. 

ή, ἘΠ Βοπηΐπιβ βυδοίίαν!! 5ρ  γ ὰπ| ἴῃ πιᾶγα, οἱ ἔδοΐδ οϑὶ 
(οι ροϑβίδ8 τηϑρηᾷ ἰῃ τηδιὶ, οἱ πᾶ υΐβ ρου Δ ΑΌν οοηίϊοτὶ. 

5. Εἰ (ἰπηπογυηΐ ἡδυΐξ, οἱ οἸἰδιηδυογυηΐ ὑπυδαυΐϑαθθ δὰ 
ἀουπι βυῦπι, οἱ ἰδείυπι (ϑοογυμὲ γάβοῦτ) 1085 ογαπὶ ἰῇ ὨδΥΐ 
ἰῃ ΠΔΓ6, υἱ Δ]οΥ̓ΔΓΟῸΓ 80 οἷβ. ΦΟη85 δι ΐῖθπι ἀθβοθπαϊξ ἰῃ 
ὙΘΏΓΓΘΙΣ ΠΔΥΪ8. οἱ ἀοπηηϊο αὶ, οἱ δἰοσιοθαί. 

6. Εἰ δοορβεὶΐ δὰ οὰπὶ ρῥγογοίδ, οἱ ἀϊχὶϊ οἱ : Ουἱὰ ἴα δἰογ- 
ι18} ϑύγρο, οἱ ἰηνοῦδ ἄδυμ απ, υἱ ΒΆ 1] γ08 ἰΔεὶϊδὶ η05 Ὠδυ5, 
οἵ ποη ροιοδιηυϑ. 

7. Ἐλ αἰχὶ! υπυβαυίΐθχιο δὰ ργοχίπηυπ) βυυπὶ : Ὑδηϊίο, 
ΤΠ ἈΠ|0}8 βογί68, οἱ ΟΟβΠΟΒΟΔΙ 08 Ου}}}8 στα δ πιΔ 1118 [κδδοο 

Θδ[ ΒΌΡΟΙ ποδ. Εἴ πηϊβογυηΐ βογίοϑ, οἱ ὁδοί αἰΐ 808 ΒΌροὺ 20- 
ΠΔΠ.. : 

8. Εἰ ἀϊχογυηί δὰ ουπὶ : Απηυηϊίδ πορὶδ φυρα 6δὶ οριιβ 
ἰυϊπη, οἱ υπάδ γοϑηΐβ, οἱ ὁχ υᾶ γορίοης, οἱ σ 410 ρορυΐο 
68 ἰυ} 

9. Εἰ ἀϊχ[! δὰ 608 : ϑούνυβ Ποπιϊηὶ 6530 5}, οἱ ΠΟΙ ΠΌΠὶ 
Ῥοῦηλ ΟΟἸΐ ὁ 0010, φαΐ δεἰξ τηᾶγο οἱ διϊάδηι. 

10. Εἰ {Ππηπογυπηΐ Υἱοὶ ἐἰπογῈ τηϑρτιο, οἱ ἀϊχογυηῖ δὰ ουμι: 

Ουἱϊὰ ἢοο [δοΐϑ11} Οορμουογυηΐ οηΐηλ Υἱγὶ χυοὰ ἃ (δες οὶ 
υφογοί, 60 φιοὰ ἱπάϊοϑ586 οἰ. 

11. Εἰ ἀϊχοτπιηΐ δά οὐυπὶ : Οὐἱὰ 0] (Δο οπγυ8, οἱ φυϊοϑοοὶ 
ΤΊΔΙῸ ἃ ΠΟ ΐ8 Ὁ Ουἱα πιᾶγο ἰδαὶ οἱ ϑυϑοί(δδὶ πιαρὶ8 Πυςίυπι. 

2. Εἰ αἰχὶξ ]Ζ0η88 δὰ 605 : ΤΟΙ 6 τη6, οἱ ταὶ 16 πΊ6 ἰὴ 
τη8Ὑ6, αἱ ΄υϊοβοοί ΔΓΕ ἃ γΟὈΪΐδ. ΕΟ οηΐπι ποΥὶΪ χυοα ργορίεῦ 
τη6 Πυσίυδ ἰ8ι1 τηᾶσῃΐὶ οοηΐγᾶ γο8 δυῃί. 

13. Εἰ σοπδῦδηϊαγ Υἱγὶ υἱ γουογίογοηςῦ δὰ ἰδοῦσϑηι, οἵ πΟῸ 

Ροϊειδηΐ, χυΐδ τηᾶγο ἰμαΐ, οἱ ἰπϑυγροθδὶ Ὠιδαὶβ οοηίΓᾶ 608. 



ΟΝ ΑΞ. 

1«. Καὶ ἀνεδόησαν πρὸς Κύριον, καὶ εἶπαν: Νηδα- 
μῶς, Κύριε: μὴ ἀπολώμεθα ἕνεκεν τῆς ψυχῆς τοῦ ἀν- 
θρώπου τούτου, χαὶ μὴ δῷς ἐφ᾽ ἡμᾶς αἷμα δίκαιον 
διότι σὺ, Κύριε, ὃν τρόπον ἐβούλου πεποίηκας. 

15. Καὶ ἔλαθον τὸν Ἰωνᾶν, καὶ ἐξέδαλον αὐτὸν εἰς 
τὴν θάλασσαν, καὶ ἔστη ἣ θάλασσα ἐχ τοῦ σάλου αὐτῆς. 

16, Καὶ ἐφοδήθησαν οἱ ἄνδρες φόδῳ μεγάλῳ τὸν 
Κύριον, καὶ ἔθυσαν θυσίαν τῷ Κυρίῳ , χαὶ ηὔξαντο τὰς 
εὐχάς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. 

1. Καὶ προςέταξε Κύριος χήτει μεγάλῳ χαταπιεῖν 
τὸν Ἰωνᾶν" χαὶ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ χοιλία τοῦ χήτους 
τρεῖς ἡμέρας χαὶ τρεῖς νύχτας. 

4. Καὶ προςηύξατο Ἰωνᾶς πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν αὐ- 
τοῦ ἐχ τῆς χοιλίας τοῦ χήτους, 

8. χαὶ εἶπεν ᾿Εθόησα ἐν θλίψει μου πρὸς Κύριον 
τὸν Θεόν μου, χαὶ εἰςήχουσέ μου" ἐχ χοιλίας ἄδου 

ἧς μου, ἤχουσας φωνῆς μου, 
4, ἀπέῤῥιψάς με εἰς βάθη χαρδίας θαλάσσης, χαὶ 

ποταμοὶ ἐχύχλωσάν με, πάντες οἷ μετεωρισμοί σου χαὶ 
τὰ χύματά σου ἐπ᾽ ἐμὲ διῆλθον. 

6. Καὶ ἐγὼ εἶπα’ ᾿Απῶσμαι ἐξ ὀφθαλμῶν σου" ἄρα 
προςθήσω τοῦ ἐπιδλέψαι με πρὸς ναὸν τὸν ἅγιόν σου: 

8. Περιεχύθη μοι ὕδωρ ἕως ψυχῆς, ἄδυσσος ἐχύ-- 
χλωσέ με ἐσχάτη, ἔδυ ἣ χεφαλή μου 

. 7. εἰς σχισμὰς ὀρέων, χατέδην εἰς γῆν ἧς οἵ μοχλοὶ 
αὐτῆς κάτοχοι αἰώνιοι, Καὶ ἀναθήτω φθορὰ ζωῆς μου, 
Κύριε ὁ Θεὸς μου. ᾿ 

8. Ἐν τῷ ἐχλείπειν ἀπ᾽ ἐμόῦ τὴν ψυχήν μου, τοῦ 
Κυρίου ἐμνήσθην, χαὶ ἔλθοι πρὸς σὲ ἣ προςευχή μου 
εἰς ναὸν τὸν ἅγιόν σου. 

9. Φυλασσόμενοι μάταια χαὶ ψευδῇ ἔλεος αὐτῶν 
ἐγχατέλιπον' 

10. ἐγὼ δὲ μετὰ φωνῇς αἰνέσεως καὶ ἐξομολογή- 
σεως θύσω σοι, ὅσα ηὐξάμην ἀποδώσω σοι σωτηρίου 
τῷ Κυρίῳ. 

11. Καὶ προζςετάγη ἀπὸ Κυρίου τῷ χήτει, χαὶ ἐξέ-- 
ὅαλε τὸν Ἰωνᾶν ἐπὶ τὴν ξηράν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. 

Ι. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Ἰωνᾶν ἐχ δευτέ- 
ρου, λέγων’ 

α. Ἀνάστηθι, πορεύθητι εἰς Νινευὴ τὴν πόλιν τὴν 
μεγάλην, καὶ χήρυξον ἐν αὐτῇ χατὰ τὸ χήρυγμα τὸ ἔμ- 
πρόσθεν ὃ ἐγὼ ἐλάλησα πρὸς σέ. 

8. Καὶ ἀνέστη Ἰωνᾶς, χαὶ ἐπορεύθη εἰς Νινευὴ, χα- 
θὰ ἐλάλησε Κύριος. Ἧ δὲ Νινευὴ ἦν πόλις μεγάλη τῷ 
Θεῷ, ὡςεὶ πορείας ὁδοῦ τριῶν ἡμερῶν. 

4. Καὶ ἤρξατο Ἰωνᾶς τοῦ εἰςελθεῖν εἰς τὴν πόλιν, 
ὡςεὶ πορείαν ἡμέρας μιᾶς" καὶ ἐκήρυξε, καὶ εἶπεν" Ἔτι 
τρεῖς ἡμέραι, ὑεὶ Νινευὴ καταστραφήσεται. 

5. Καὶ ἐπίστευσαν οἱ ἄνδρες Νινευὴ τῷ Θεῷ, καὶ 
ἐχήρυξαν νηστείαν, καὶ ἐνεδύσαντο σάχχους ἀπὸ μεγά- 
λου αὐτῶν ἕως μιχροῦ αὐτῶν. 

6. Καὶ ἤγγισεν ὃ λόγος πρὸς τὸν βασιλέα τῆς Νινευὴ, 
καὶ ἐξανέστη ἀπὸ τοῦ θρόνου αὐτοῦ, χαὶ περιείλατο τὴν 
στολὴν αὐτοῦ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, χαὶ περιεδάλετο σάχχον, καὶ 
ἐχάθισεν ἐπὶ σποδοῦ. 
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14. Εϊ οἰδπιανεγυπί δὰ Πϑοπιίπαμ, εἰ ἀϊχοστιηΐ : Νεααδ- 
4υ8π), )Οπιΐ6 : Π6 ῬΟΓΘΔΠ.8 ὈΓΟΡίογ δηΪπηδπὶ Υἱγὶ ἢ0}0.8, 
δἴ ΠΟ ἀ68 ΒυρΡ 6. Π08 ϑδηρυΐηθη) ᾿δίυ : ἰὰ ἀμίηι, Ὠοπιὶπο, 
δἰουΐ γο]υ δὶ (οο] 8]. 

15. Εἰ ἰυἱογυηΐ ΖοηδΔπι, οἱ πλἰϑογυηΐ 6Π} ἰῃ πιᾶγα, οἱ 
βίοι ἐξ Πηᾶγ6 ἃ σΟΠΠΠΟΙΪΟἢ6 5118. 

16. Εἰ ἐἱπηυδγυηὶ Υἱγὶ ΠΙΓΏΟΓΟ τηᾶρη0 Ὠοπιίημηι, οἱ ΠΏ Πη0- 
Ἰαυογυηί Ποϑίϊδπη Ποπῆπο, οἱ γονογυηΐ γοΐδ. 

ΟΑΡΌΤ 1. 

1. οἱ ργρορρὶϊ Βοιμγίηινβ οδίο πιᾶβζῃο ἀσούογδγο ΦΌΏΔΠ : 
Εἰ ογαὶῖ 2088 ἰῃ γϑηΐγο οοἰἱ ἰγίδιιβ ἀἰθθυ8β οἱ ἰγίδυϑ ποοῖίϊ- 
Ὀυδ. 

2. Εἰ ογᾶνἱἱ 50η88 δὰ δοιηίπυπ) Ὠδυπὶ δυσπ) ἀδ υἱογο 
Ὀἰδοΐβ, 

3. οἱ ἀϊχὶξ : ΟἸδιμδυὶ πὰ ἰγἰθυϊδίίοηα πηοᾶ δ Ποηπιίηυπ) 
Ῥουπ τηθυπ, οἱ οχδυάϊν!! Π)6 : ἀ6 Ὑϑηίσο ἰηΐογί οἰδιηοΓ 8 
Ιηοὶ, δυαϊβδίΐ γοθθ) Π6ΔΠΙ, 

4. ργο᾽θοϊβεϊ πλ6 ἱῃ ργοίυηαε οογὰ 8 πηδγ8, οἱ ΠυΠιῖη8 [6 
οἰγουμηἀδάογυπί, ΟὨΊΠ65 οἰαν (00.685 ἴ0.88 οἱ Πιιοίυ8 ἰυἱ ΒΌΡΟΣ 
16 ἰγαηϑίογυηΐ. ; 

5. Εἰ οροὸ αϊχί : ΑΠὐοοΐαβ. βυπη ὁχ οου 5. ἰυΐθ : ρυΐδδηθ 
δάάδη) υἱ Υἱάδϑπ) [ΘΠ ρΡ]υπ) βδηοίυπι ἴΠ} Ὁ 

θ. Οἰγοιιτηίιδἃ 681 τ} }ἱ δαυδἃ υ840.6 δά δηϊηδη), ΔΌγ 5508 
ὙΔΙΑΥ, πλ6 που βϑίμδ, ἱπίΓαν οδραΐ Πηοι πὶ 

Ἴ. ἰη δοίβϑυγδβ πη 1 π|, ἀσϑοΘὨ αὶ ἰῃ ἰογγδι οὐ}08 γϑοῖθ 8 
ο᾽υ8 δυπηί το[᾿δου]ὰ βοιρίίογηδ. Εἰ δϑοθηάδὶ οοττυρίίο Υἱῖδ 
685, Ὠοιηΐθ 6115 ΠΊ608. 

8. Οὐμῃ ἀοῆοογοῖ οχ τὴ6 δηϊηᾶ πη68, Ποπἰηὶ Γοοογάδίι5 

δ.π|, δ γοηἰδὶ δά 16 ογαίΐο πηθᾶ ἰῃ ἰδ ρ]υπὶ βαποίιπι ἰπυ}. 

9. Ουἱ ουϑίοἀϊυηΐ γδηλ οἷ πηρηἀδοὶᾷ πιἰβογοογα 8 8118} 

τοὶ αυσγυηῖ : 
10. ο80 δυίΐδη ἐππ γοο6 ἰ4ι.4 18 οἱ σοί ἢ 5 ἱΠΠ ΟἾΔ 00 

εἰδὶ, φυφρουπιαιια γουνὶ τοἀάδηχ {{ὲ βα! υἱαγὶβ Βοπιῖμο. 

11. Εἴ ἃ δομλίηο ργοορίυπι δἰ οοίο, οἱ 6)6 0} Φο)Δη) 50" 
ΡΟΣ δἰοῦδηι. 

ΟΑΡΌΤ ΠΙ. 

1. Εἰ (δοΐυδ οδὲ βοὴ Ὠοιηϊηί δὰ 7]οηδπὶ βοουπάο, ἀϊ- 

(6η8 : 

2. ϑυγβθ, υδὰδ ἰῃ Νίπουθη οἰ δίθη) τῃδρηδΠ), οἱ ργϑο- 
ἀΐοσᾶ ἰῃ δὰ [υχίδ ργοραϊοδίίοποι ᾿γίοτοπι 408Π| 680 Ἰοσυίυ8 

δι1Π δὰ ἴθ. 

8. Εἰ ϑυττοχὶϊ 20η885, οἱ Δ0Ϊ 1 ἴῃ Νίπουρη, βίου! οἱ ἰοσυΐυ8 

[υογτᾶὶ ομιίηυδ. Εγαΐ διιΐθηι Νίπουα Οἱν 88 πηᾶρτᾶ Ὠ60, 
ᾳιυαϑὶ ἰπἴπογα Υἱδὲ ἀΐδγυπιὶ ἰγίυπ). 

4. Εἰ οὐρίϊ 720η88 ἱηργοαϊΐ ἰη εἰν ἰδίοιη, αυδϑὶ {Πἰπογὸ αἰεὶ 
υπηΐυ8 : οἱ ργϑϊοαυϊξ, οἱ ἀἰχὶϊ : Αὐΐυςο ἴγ68 ἀΐθ5, οἱ ΝΙΠΕΥΘ 
δυυγοτγίοίυγ. 

5. Εἰ ογοαϊάδγυηΐ Υυἱγὶ Νίπουε θο, οἱ ργεαϊοδυθγυηίΐ 
ἠοὐαπίυμη, οἱ γοϑιἰἱ βυηΐ βδοοὶβ ἃ πιᾶσηο ΘΟΓπι υ54ι6 δὰ 
ΡΔΓΨΌΠ) ΘΟΓΌΏ. 

6. Εἰ Δρργορίπαυδν! βογτηο δὰ γοβθη) Νίπουβ, οἱ βυττοχὶῖ 
ἀδ [ὨτΟηΟ δὺο, οἱ ἀρδίυ !}{ 510 ]8Ππὶ δυ πηι ἃ 56, 6 ΘσοροΓίυ8 
Θδὲ βδοοο, Οἱ δοάϊΐ ἰῃ Οἰπογο. 



864 ΙΩΝΑΣ. 

4. Καὶ ἐκηρύχθη χαὶ ἐῤῥέθη ἐν τῇ Νινευὴ παρὰ 
τοῦ βασιλέως καὶ παρὰ τῶν μεγιστάνων αὐτοῦ, λέγων" 
Οἱ ἄνθρωποι χαὶ τὰ χτήνη καὶ οἱ βόες καὶ τὰ πρόδατα 
μὴ γευσάσθωσαν μηδὲ νεμέσθωσαν, μηδὲ ὕδωρ πιέ- 
τωσαν. ἐ 

8. Καὶ περιεθάλλοντο σάχχους οἱ ἄνθρωποι χαὶ τὰ 
χτήνη, καὶ ἀνεθόησαν πρὸς τὸν Θεὸν ἐχτενῶς. Καὶ 
ἀπέστρεψαν ἕκαστος ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτῶν τῆς πονηρᾶς, 
χαὶ ἀπὸ τῆς ἀδικίας τῆς ἐν χερσὶν αὐτῶν, λέγοντες" 

9. Τίς οἶδεν εἰ μετανοήσει ὁ Θεὸς, καὶ ἀποστρέψει 
ἐξ ὀργῆς θυμοῦ αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ ἀπολώμεθα; 

τ0. Καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὰ ἔργα αὐτῶν, ὅτι ἀπέστρεψαν 
ἀπὸ τῶν ὁδῶν αὐτῶν τῶν πονηρῶν καὶ μετενόησεν ὃ 
Θεὸς ἐπὶ τῇ χαχίᾳ ἧ ἐλάλησε τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς, χαὶ 
οὐχ ἐποίησε. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. 

ι. Καὶ ἐλυπήθη Ἰωνᾶς λύπην μεγάλην, καὶ συνε- 
χύθη, 

4. καὶ προςηύξατο πρὸς Κύριον, χαὶ εἶπεν" Κύριε, 
οὖχ οὗτοι οἷ λόγοι μου, ἔτι ὄντος μου ἐν τῇ γῇ μου; Διὰ 
τοῦτο προέφθασα τοῦ φυγεῖν εἰς Θαρσὶς, διότι ἔγνων 
ὅτι σὺ ἐλεήμων καὶ οἰχτίρμων, μαχρόθυμος χαὶ πολυέ- 
λεος, καὶ μετανοῶν ἐπὶ ταῖς χαχίαις. 

3. Καὶ νῦν, δέσποτα Κύριε, λάδε τὴν ψυχήν μου 
ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι χαλὸν τὸ ἀποθανεῖν με ἣ ζῆν με. 

4, Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Ἰωνᾶν᾽ Εἰ σφόδρα λελύπη- 
σαι σύ; 

5. Καὶ ἐξῆλθεν Ἰωνᾶς ἐχ τῆς πόλεως, καὶ ἐχάθισεν 
ἀπέναντι τῆς πόλεως " καὶ ἐποίησεν αὐτῷ ἐχεῖ σχηνὴν, 
χαὶ ἐκάθητο ὑποχάτω αὐτῆς, ἕως οὗ ἀπίδη τί ἔσται τῇ 
πόλει. 

8. Καὶ προςέταξε Κύριος δ Θεὸς χολοχύνθῃ, καὶ 
ἀνέθη ὑπὲρ χεφαλῇς τοῦ Ἰωνᾶ, τοῦ εἶναι σχιὰν ὕπερ- 
ἄνω τῆς χεφαλῇς αὐτοῦ, τοῦ σχιάζειν αὐτῷ ἀπὸ τῶν 
χαχῶν αὐτοῦ. Καὶ ἐχάρη Ἰωνᾶς ἐπὶ τῇ χολοχύνθη χα-- 
ρὰν μεγάλην. 

η. Καὶ προςέταξεν ὃ Θεὸς σχώληχι ἑωθινῇ τῇ ἐπαύ- 
ριον, καὶ ἐπάταξε τὴν χολόχυνθαν, χαὶ ἀπεξη ἄνθη. 

8. Καὶ ἐγένετο, ἅμα τῷ ἀνατεῖλαι τὸν ἥλιον, καὶ 
προζέταξεν ὃ Θεὸς πνεύματι καύσωνι, συγχαίοντι, καὶ 
ἐπάταξεν ὃ ἥλιος ἐπὶ τὴν χεφαλὴν τοῦ Ἰωνᾶ, χαὶ ὧὠλι- 
γοψύχησε, χαὶ ἀπελέγετο τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ εἶπε" 
Καλόν μοι ἀποθανεῖν με ἣ ζῆν. 

9. Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς πρὸς Ἰωνᾶν: Εἰ σφόδρα λελύ- 
πησαι σὺ ἐπὶ τῇ χολοχύνθῃ; Καὶ εἶπε: Σφόδρα λελύ-- 
πημαι ἐγὼ ἕως θανάτου. : 

10. Καὶ εἶπε Κύριος" Σὺ ἐφείσω ὑπὲρ τῆς χολοχύν- 
θης, ὑπὲρ ἧς οὐκ ἐχαχοπάθησας ἐπ᾽ αὐτὴν, χαὶ οὐδὲ 
τ ζεε αὐτὴν, ἣ ἐγενήθη ὑπὸ νύχτα, χαὶ πὸ νύχτα 
ἀπώλετο" 

1. ἐγὼ δὲ οὐ φείσομαι ὑπὲρ Νινευὴ τῆς πόλεως 
τῆς μεγάλης, ἐν ἥ χατοιχοῦσι πλείους ἢ δώδεχα μυριά- 
δες Ἐήρπιν; οἵτινες οὐχ ἔγνωσαν δεξιὰν αὐτῶν ἢ 
ἀριστερὰν αὐτῶν, χαὶ χτήνη πολλά; 

Κεφ. Δ'. 

7. Εἰ ργεαάϊοδίυμῃ 6δϑὶ οἱ ἀϊοίαπι 651 ἰῃ ΝΙΠΘΥΘ ἃ γορα οἱ 8 
μιδαηδίϊυδ 6}0υ8, ἀἰοοηάο : Ηομπίη68 οἱ ᾿υπηοπίδ οἱ μον 8 οἱ 
ΟΥ̓́ΘΒ ΠΟ βυδίρηϊ συϊοσυδη) 60 ρϑϑοδηΐαγ, οἱ δαυδηι ΠΟῚ 
οἱ θδηῖ. 

8. Εἰ οοοροτΐ δαηΐ 380οἱβ ΠΟπιΐπ68 οἱ ᾿ππηοηΐδ,, οἱ οἶδπλδ- 
γεγυηί δὰ δι γϑῃοιμθηΐογ. Εἰ γονοῦβὶ βυπὶ ὑπιιβαυΐδαυς 
ἀὸ νἱὰ δυ8 πηδῖα, οἱ 8} ἱπί φυϊίδία Χυδ ογαΐ ἰὴ τῃδηΐδυ8 
Θογιπ), ἀϊοοηία8 : 

9. Ουἱ8 5εἰξ 8] ρωηϊίοαῖ Πδυπι, οἱ δυογίδίυν ἃ ἱγὰ (Ὁγοὸ- 
ΓΒ δυϊ, οἵ πο ρογοδηυδὴὺ 

10. Εἰ νἱάϊ! Πδι5 ορόγᾶ δογυμα, φυοῃίδη τουογδὶ βυηὶ 
ἀθ Υἱΐβ 8ι118 π|8}}8 : οἱ ὀρὶέ ροηἰθη(ίδη) Ποὺβ ΒΌΡρΟΣ πιδ! 18 
ᾳυδη ἰοουίυ8 [υογαὶ υἱ ἰΔοοΓοὶ οἰ8, οἱ ἤθη ἔδοϊί. 

ΟΑΡΌΤ ἹΥ. 

1. Ε οοηιΓδίδίυ.8 651 70Π88 {{|5{{{18 Ὠηγᾶρτιδ, οἱ οοηίιδι8 
δδί, 

ἅ. ογαυϊαυς δὰ Βοιηϊπυιη, οἱ δἷΐ : Ο Ὠοπιῖμθ, ποθ 
ἰδιϊ ϑυῃίΐί ΒΟΓΙΏΟΏΘΒ πηδὶ, οὐπὶ δάϊηῦ οβδοῖ ἴῃ ἰογίᾶ θᾶ 

Ῥτγορίογοδ ὈγδΟΟΟΌΡΑΥΪ ἰυρογο ἰῃ ΤΠδγαὶβ, 4υΐα βοΐ πὶ 

υοά [ὰ πιϊβοσγίουγβ οἱ τηϊδογαίοσ, ρδί 68 οἵ }0}028 ΠιΒΕΓἃ- 
τἰοηΐβ, οἱ ἄρθηβ ροηἰ θη 8ηι ΒΌΡΟΓ τ Δ}}{|}8. 

38. Εἴ ἤυπς, ἀοιμίπδίοῦ Ὠοιηΐηθ, (0116 δηϊῃ)δΠὶ Πη68Π| ἃ 

Π6., Τυΐδ Π1611.8 6581 πλ}}ι} πηογὶ αυ8Π} Υἱγ γα. 
4, ΕΠ ἀϊχ!ί Πομλίηυβ δά Ζομδη) : 51 Ὑδ] θη γ οοηίτὶ- 

δίδίυ8 69 [ἢ 

5. Εἴ ορταβϑ8 68ἱ Φο0ηδ8 ἀθ οἰγ δία, οἱ βοαϊξ οοηΐγα οἷν 
ἰδίομ : οἱ ἴδοϊΐ δἱ δὶ ἱδθογηδουΐυπ ἰθΐ, οἱ βοάθθαὶ βυθίοῦγ 
ἱΠυα, ἀοπος νἱάθγοὶ φυϊὰ ο58οὲ οἰ [Δι]. 

6. Εἰ ργϑοορὶΐ Ποπιίηι Ὠδυβ ΟυσυΓθ (85, οἱ δβοδηάι 
ΒΌΡΟΓ οἂρυΐὶ ]0η8., υἱ 65861 υμῃιγδΟΌ ΠῚ ΒΌΡΟΓ σΔρυΐ ο͵υ5, 
υἱ ρτγοϊοβογοί θυπη ἃ 51118 ἢ8}15. 1,δο δίυϑαῃ6 651 Φ0η85 δυρδῖ 
οὐυουγ δ ζυάϊο Πιᾶρτο. 

7. Εἰ ργϑοορὶς ἤδυβ Ὑϑυτΐ Τ8Π6 ἰῃ ΟΥΔΒΕΠΠΌΠ), οἱ ροῦν: 
ουβδὶῖ οὐοσυγθὶ᾽δη), οἱ ἀγοίδοϊδ οβῖ. 

8. Εἰ (Δοϊυπι 6δΐ, 5ἰπιυ! αἴαφῃ!α Θὀχογίυβ 65 80], οἱ ργεοορίξ 
Ὠουβ βρίγἰαΐ ἀγάθηϊὶ, τοί, οἱ ρογουβδὶϊ 850} δυροσ οδρυὶ 
Φομδο, οἱ δησυβί δἰ οδί, οἵ ἰδοάτ!δ Θπὶ δηίηλδὸ 5085, οἱ 
ἀἰϊχὶί : ΜΘ 8 οδ( πἱ πὲ πιογὶ αυϑη Υἱοῦ. 

9. Εἰ αἰχ! οὺυβ δὰ Ζοπδῃ : δὶ γδ]46 οοηϊτ ϑίδίι 65 ( 
ΒΌΡΟΥ συουΓὈ δ} Εἰ αἷΐ : Ὑδ]άβ οοῃ γϑίδ[ 8 δυπ| 660 ὑ54116 
δα τηογίθι. 

10. ΕΑ αἀἰχὶΐ Πομηίπυ8 : Τὰ Ρδρογοίβδιὶ βυροῦ ουσυγθίίδ, 

ΡΙῸ {ἃ Ποὴ ἰΔρογαϑιὶ ΒΌΡΟΥ Θ8Πι|, ΠΟ4υ6 πυίγίϑιὶ ΘΓ, 4085 
Ὠδίδ οδί δ ποοσίσῃῃ, οἷ 81}} ῃοοίοι ρου : 

11. 650 δυΐοπη ΠΟῚ ρΔΓΟΔΠῚ ΒΌΡΟΓ Νίπουα οἰν δία τάσδ, 
ἴῃ φυᾷ Πρ δηΐ ρυγο8. υδι οδηίυπι Υἱρίπι! τ }}}ὰ Ποπιΐ- 
δύῃ, ΄Ζυΐ ποη πογουπὶ ἀσχίγδηι δ08Π1) οἱ 5 πἰϑίγαιη δ 8 Π), 

οἱ ρϑοογᾷ [υ]8Ὁ 



ΝΑΌΝ. 

ΝΑΟΥΜ. 
--ααἀπ᾿΄ᾶῤ δῷ ὅΞπεε:»------ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. 

ι. Λῆμμα Νινευὴ, βιδλίον ὁράσεως Ναοὺμ τοῦ Ἐλ.- 
χεσαίου. 

4. Θεὸς ζηλωτὴς, καὶ ἐχδικῶν Κύριος, ἐχδικῶν Κύ- 
ρῖος μετὰ θυμοῦ, ἐχδικῶν Κύριος τοὺς δπεναντίους αὖ-- 
τοῦ, καὶ ἐξαίρων αὐτὸς τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ. 

8. Κύριος μαχρόθυμος, καὶ μεγάλη ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ, 
χαὶ ἀθῶον οὐχ ἀθωώσει Κύριος. ᾿Εν συντελείᾳ, χαὶ ἐν 
συσσεισμῷ ἡἣ ὁδὸς αὐτοῦ, καὶ νεφέλαι κονιορτὸς ποδῶν 
αὐτοῦ. 

.. Ἀπειλῶν θαλάσση, χαὶ ξηραίνων αὐτὴν, καὶ 
πάντας τοὺς ποταμοὺς ἐξερημῶν. ᾿Ωλιγώθη ἡ Βασανί- 
τις. καὶ ὁ Κάρμηλος, καὶ τὰ ἐξανθοῦντα τοῦ Λιξάνου 
ἐξέλιπε. 

5. Τὰ ὄρη ἐσείσθησαν ἀπ᾽ αὐτοῦ, καὶ οἷ βουνοὶ ἐσα- 
λεύθησαν’ χαὶ ἀνεστάλη ἣ γῇ ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ ἧ 
σύμπασα, χαὶ πᾶντες οἱ χατοιχοῦντες ἐν αὐτῇ. 

8. Ἀπὸ προςώπου ὀργῆς αὐτοῦ τίς ὑποστήσεται: 
χαὶ τίς ἀντιστήσεται ἐν ὀργῇ θυμοῦ αὐτοῦ; Ὁ θυμὸς 
αὐτοῦ τήκει ἀρχὰς, καὶ αἵ πέτραι διεθρύδησαν ἀπ᾽ 
αὐτοῦ. . ; 

η. Χρηστὸς Κύριος τοῖς ὑπομένουσιν αὐτὸν ἐν ἧμέ- 
ρᾳ θλίψεως; καὶ γινώσχων τοὺς εὐλαθουμένους αὐτόν. 

8. Καὶ ἐν καταχλυσμῷ πορείας συντέλειαν ποιήσε- 
ται" τοὺς ἐπεγειρομένους χαὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ διώ- 
ξεται σχότος. 

9. Τί λογίζεσθε ἐπὶ τὸν Κύριον; Συντέλειαν αὐτὸς 
ποιήσεται, οὐχ ἐχδικήσει δὶς ἐπιτοαυτὸ ἐν θλίψει. 

1.0. Ὅτι ἕως θεμελίου αὐτοῦ χερσωθήσεται, καὶ ὡς 
σμίλαξ περιπλεχομένη βρωθήσεται, χαὶ ὡς χαλάμη 
ξηρασίας μεστή. 

11. Ἐχ σοῦ ἐξελεύσεται λογισμὸς κατὰ τοῦ Κυρίου, 
πονηρὰ, βουλευόμενος ἐναντία. 

1. Τάδε λέγει Κύριος χατάρχων ὑδάτων πολλῶν, 
χαὶ οὕτως διασταλήσονται, χαὶ ἣ ἀχοή σου οὐχ ἐνα- 
χουσθήσεται ἔτι. 

13. Καὶ νῦν συντρίψω τὴν ῥάδδον αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ, 
χαὶ τοὺς δεσμοὺς διαῤῥήξω. 

τ. Καὶ ἐντελεῖται περὶ σοῦ Κύριος, οὐ σπαρήσεται 
ἐχ τοῦ ὀνόματός σου ἔτι" ἐξ οἴκου Θεοῦ σου ἐξολοθρεύ- 
σω τὰ γλυπτὰ χαὶ χωνευτὰ, θήσομαι ταφήν σου, ὅτι 
ταχεῖς" 
63 ἰδοὺ ἐπὶ τὰ ὄρη οἱ πόδες εὐαγγελιζομένου, χαὶ 
ἀπαγγέλλοντος εἰρήνην. “Ἑόρταζε, Ἰούδα, τὰς ἑορτάς 
σου, ἀπόδος τὰς εὐχάς σου, διότι οὐ μὴ προςθήσωσιν 
ἔτι τοῦ διελϑεῖν διὰ σοῦ εἰς παλαίωσιν. Συντετέλεσται 
ἐξῆρται, 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Β΄. 

τ. ἀνέδη͵ ἐμφυσῶν εἰς πρόςωπόν σου, ἐξαιρούμενος 
ἐχ θλίψεως. Σχόπευσον ὁδὸν, χράτησον ὀσφύος, ἄνδρι-- 
σαι τῇ ἰσχύϊ ἀρ 

2. διότι ἀπέστρεψε Κύριος τὴν ὕόριν Ἰαχὼδ χαθὼς 

κα». Τ|. 36ὅ 

ΝΑΙ. 
οροοὃὔὃἃ}ἂέἁλ χρ νο τνΣ 

ΟΑΡΟΤ 1. 

1. ᾿Αβδυμηρίίο Νίηογα, [ἰδ τὶ υἱβίοηἱβ Νδύυτη Ε]οαβςοὶ, 

2. Ἀουδ δοιῃῃυϊδίοσγ, οἱ υἹοίβοοῃβ Ὠοϊηίηυ8, υ] ἰβεοθη8 Ὠ0- 
ΤηΐΠ118 ΘΠ} ἔσγοΓα, υ]οἰβοθηβ Ὠοηγίηυ8 δά γογβαγίοϑβ δι08, οἱ 
[01168 ᾿ρ86 ἰηϊπι608 8008. 

3. δοπηίηυδ ἸΟΠρΑηἰΠηἶβ, οἱ πιάση ἰογι υὰο 6]ι85, οἱ 

ἱπποσοηΐθηι ποῦ ἔδοίαΐ ἱημοσοηίοπι Ὠοιηΐηυ8. [Π ΘΟὨΒΕΠΠη8- 
ἰἰοηθ, οἷ ἰῃ οοιϊηπιοίίομα Υἱὰ 6)08, οἱ πυ}68 ρυ]νὶ8 ρου 
6͵}8. 

4. Ἱπογθρδῃ8 ΠηΔΓΘ6, οἱ οχϑίοοδῃβ ᾿ΠΠὰ, οἱ οχηηΐδ Πυχϊηΐηδ 

δὰ ἀδβογίυμῃ ρου πο 6 η8. πηπιϊηυ4 6δἰ ΒΑβδη 8, οἵ ΟΔΓΠ.6- 
ἰυ8, οἱ φυε δογοῦδηϊ 1,8ηὶ ἀοίδοογυηί. 

ὅ. Μοηίο5 οοπημποίϊ βυηΐ Δ} 60, οἱ 601165 Θὐῃουϑ8ὶ βυηΐ : 
οἱ οσπίγδείδ 6δ8ἰ ἰογτὰ ἃ ἴδοὶθ ὁ}}}.5 ὉΠ γογδᾶ, οἱ ΟἸΏΠ68 αυἱ 
ὨδΌϊΔηΐ ἴῃ 68. 

δ. Αἰ ἴλοϊθ ἱγϑ οἰ 4 8 δ ΒΕ 6 0113 οἱ 418 γοϑίϑίθί ἰῃ ἐγ 
[ὑγογίβ ο᾽α8Ὁὴ ΕἼΓΟΥ οὐδ σοηβυπὶξ ὈγποΙρδίιι8, οἱ μοίγϑ8 
οοη 8 δυηΐ 80 60. 

7. ϑυδγνὶβ Ὠοῃηΐηυ8 Θχ Βροοίδης 05 οὕπὶ ἰη ἀἰ6 {Γἰ υ]δ[ἰο- 
ηἶδ, αἱ ΘΟΖΠΟΒΟΘἢΒ {ἰπηθηί68 86. 

8. Εἰ ἴῃ ἀϊυνίο ἰγδηβδιιηίθ Ομ Δι οποαι (Δεϊεί : 
ὀοηϑθσροηϊο8 οἱ ἰηἰπηοο8 6}08 ρογβοαυδηίαν ἰΘΠΘὈΓΘΘ. 

9. Ουἱὰ οορίδι8 οοηίγᾶ οπηΐηυ " ΟΟΠΘυϊηΠ]Δ[ΙΟΠΘΠ 
ἶρδα (Δεϊοῖ, πο υἱπαϊοδίξ ὈΪΐ8 ἰη ἰάΐρϑιιπ ἰη ἰγὶ δυ!δί 6. 

10. Ουΐα υϑχὰο δὰ [ππαδπιοηΐυπι ϑυυπ γοαϊροίυγ ἰἱπ γ6- 
ῬΓ68, οἱ φυδϑὶ τονοΐα οἰγουμηάαῖδ οομηοαείυν, οἱ υδδὶ 8[ἰ- 
Ρ0]8 υιαἰδῖθ ρἰθηᾶ. ᾿ 

11. Εχ 6 οχίδι οορίἰἰΐο οοηίγα Ὠοπηίπυπι, ραβϑἴπηδ, οορὶ- 
(Δη5 οοῃίγαγίδ. 

12. κσος ἀϊοίξ Ποπηπυ8 ἱπηρογᾶη8 δαυΐβ πηυ} 8, οἱ 5ἷὸ 
ἀἰγίἀοπίατ, οἱ δυάϊ 8 ἴυυ8 θη δυάϊοίυγ δΔηΊρ 18. 

13. Εξ σὴς οοθηίογδηι Υἱγρρᾶπ) οὐ8 ἃ (6, οἴ γίπου]δ ἀΐδ- 
ΓΙΠΊΡΔΠη,. 

14. Εἰ ργωοϊρίοϊ ἀδ (6 Πομλ08, ΠΟῺ ΒΟ Δ Γ Οχ 
ΒΟΙΐΪπα ἴἰᾳ0 δρ ᾽8 : ἀ6 ἀοπιο οὶ ἰυἱ ἀϊϑρογάδη 5ου!}ρίἰ- 
Ια οἱ σοηῇδῇ ϊα, ροπδὴλ βορυ!ογυτ ἴαυ.πὶ, «υΐᾶ ὙΔΙΟΟΘΒ : 

15. Θ006 βυ δι τηοηί68 ροδδ ΟΥ̓ΔΉρΡΟ]ΖΔη 15, οἱ δηπυη- 
εἰδηεἰβ ῥδόδθηι. Οοίοῦγα, 7υἀ4, (δα ἰν  ἰΔ169 ἴυ88, γοαᾶς γτοίδ 
τυ, ΄φυὶδ ποαυδαυδηι Δρροπθηΐ υἱγ ἰγϑηβίγο ρδγ [6 ἰῳ 
γοίυδίαίοιι, ΟΟὨΒυΙΠΊΔ[05 6δὶ, δι ]δῖυ 5 6δὶ, 

ΟΑΡΌΤ 1]. 

1. δϑοθηάίί ἰηϑυίδηφ ἰη. (Δοἰ6Πὶ ἰ18Π|., ΘΓ 68 ἀδ (γ θ0]8- 
(ἰοπα. Οὐμπίοιηρ!αγο Υἱδηλ, ἰδηθ ᾿υθυπι, ΘΟΟὨΙΟΓίΔΓΟ ΓΟΌΠΟΓΟ 
γα]: 

4. αυοπίαπι ἀγογιϊ  Βοιϊηΐηι8 ΟΟὨ ΠΟ ἰδ “800 δἰουὶ 



δῦ 

ὕθριν τοῦ Ἰσραὴλ, διότι ἐχτινάσσοντες ἐξετίναξαν αὐ-- 
τοὺς, χαὶ τὰ χλήματα αὐτῶν διέφθειραν. 

8. “Ὅπλα δυναστείας αὐτῶν ἵε ἀνθρώπων, ἄνδρας 
δυνατοὺς ἐμπαίζοντας ἐν πυρί" αἵ ἡνίαι τῶν ἁρμάτων 
αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἑτοιμασίας αὐτοῦ, καὶ οἱ ἱππεῖς θορυ- 
δηθήσονται 

4. ἐν ταῖς ὁδοῖς;, χαὶ συγχυθήσονται τὰ ἅρματα, καὶ 
συμπλαχήσονται ἐν ταῖς πλατείαις. ὅρασις αὐτῶν 
ὡς λαμπάδες πυρὸς, καὶ ὡς ἀστραπαὶ διατρέχουσαι. 

6. Καὶ μνησθήσονται οἱ μεγιστᾶνες αὐτῶν, καὶ φεύ- 
ξονται ἡμέρας, καὶ ἀσθενήσουσιν ἐν τῇ πορείᾳ αὐτῶν, 
καὶ σπεύσουσιν ἐπὶ τὰ τείχη αὐτῆς, χαὶ ἑτοιμάσουσι 
τὰς προφυλαχὰς αὐτῶν. ; 

8. Πύλαι τῶν πόλεων διηνοίχθησαν, χαὶ τὰ βασίλεια 
διέπεσε, ' 

7. καὶ ἣ ὑπόστασις ἀπεχαλύφθη, χαὶ αὕτη ἀνέθαινε. 
Καὶ αἱ δοῦλαι αὐτῆς ἤγοντο, χαθὼς περιστεραὶ φθεγ- 
γόμεναι ἐν χαρδίαις αὐτῶν. 

8. Καὶ Νινευὴ ὡς χολυμδήθρα ὕδατος τὰ ὕδατα αὐὖ- 
τῆς, καὶ αὐτοὶ φεύγοντες οὖχ ἔστησαν, χαὶ οὖχ ἦν ὃ 
ἐπιδλέπων. 

9. Διήρπαζον τὸ ἀργύριον, διήρπαζον τὸ χρυσίον, 
χαὶ οὐχ ἦν πέρας τοῦ χόσμου αὐτῆς βεόάρυνται ἐπὶ 
πάντα τὰ σχεύη τὰ ἐπιθυμητὰ αὐτῆς. 

ι0θ. Ἐχτιναγμὸς, καὶ ἀνατιναγμὸς, καὶ ἐχόρασμὸς, 
καὶ χαρδίας θραυσμὸς, καὶ ὀπόλυνις γονάτων, χαὶ 
ὠδῖνες ἐπὶ πᾶσαν ὀσφύν" καὶ τὸ πρόςωπον πάντων ὡς 
πρόςκαυμα χύτρας. 

1. Ποῦ ἐστι τὸ κατοιχητήριον τῶν λεόντων, χαὶ ἡ 
νομὴ ἡ οὖσα τοῖς σχύμνοις " Ἠοῦ ἐπορεύθη λέων, τοῦ 
εἰςελθεῖν ἐκεῖ σχύμψον λέοντος, καὶ οὐχ ἦν ὃ ἐχφοθῶν: 

1. Λέων ἥρπασε τὰ ἱκανὰ τοῖς σχύμνοις αὐτοῦ, καὶ 
ἀπέπνιξε τοῖς λέουσιν αὐτοῦ, χαὶ ἔπλησε θήρας νοσ- 
σιὰν αὐτοῦ, χαὶ τὸ χατοιχητήριον αὐτοῦ ἁρπαγῆς. 

13. Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ, λέγει Κύριος παντοχράτωρ, 
χαὶ ἐχχαύσω ἐν χαπνῷ πλῆθός σου, χαὶ τοὺς λέόντας 
σου καταφάγεται ῥομφαία, καὶ ἐξολοθρεύσω ἐχ τῆς γῆς 
τὴν θήραν σου, χαὶ οὐ μὴ ἀχουσθῇ οὐχέτι τὰ ἔργα 
σου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. 

ι. Ὦ πόλις αἱμάτων, ὅλη ψευδὴς, ἀδικίας πλήρης, 
οὐ ψηλαφηθήσεται θήρα. 

3, Φωνὴ μαστίγων, χαὶ φωνὴ σεισμοῦ τροχῶν, καὶ 
ἵππου διώχοντος, καὶ ἅρματος ἀναδράσσοντος, χαὶ ἵπ- 
πέως ἀναθαίνοντος, 

8. καὶ στιλθούσης ῥομφαίας, χαὶ ἐξαστραπτόντων 
ὅπλων, χαὶ πλήθους τραυματιῶν, χαὶ βαϑείας πτώσεως" 
χαὶ οὐχ ἦν πέρας τοῖς ἔθνεσιν αὐτῆς, χαὶ ἀσθενήσουσιν 
ἐν τοῖς σώμασιν αὐτῶν ἀπὸ πλήθους πορνείας. 

4. Πόρνη καλὴ χαὶ ἐπίχαρις, ἡγουμένη φαρμάχων, 
ἣ πωλοῦσα ἔθνη ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς, καὶ λαοὺς ἐν τοῖς 
φαρμάχοις αὐτῆς. 

5. Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ, λέγει Κύριος ὃ Θεὸς ὃ παντο- 
κράτωρ, καὶ ἀποχαλύψω τὰ ὀπίσω σου "ἐπὶ τὸ πρόςω- 
πόν σου, χαὶ δείξω ἔθνεσι τὴν αἰσχύνην σου, χαὶ βασι- 
λείαις τὴν ἀτιμίαν σου. 

5. Καὶ ἐπιῤῥίψω ἐπὶ σὲ βδελυγμὸν κατὰ τὰς ἄχα-- 
θαρσίας σου, καὶ θήσομαί σε εἷς παράδειγμα. 

ΝΛΟΥΜ. Κεφ. Γ΄. 
οοηἰυπη6]18π| 15γ86], χαΐδ ὀχους6η6 8 Θσοιββογιηΐ 608, εἴ 
ῬγΓορδβίηθβδ θογυγ) ΘΟΥΓΓΠΙΡΟΓυηΐ. 

3. Αγπιδ ροΐδη(88 ΘΟΓΙΠῚ δχ ΠΟΠΙΠθ8., Υἱγοβ [ογίοβ ἐϊ- 
Ἰυδοπίθ8 ἴῃ ἰρη6 : μᾶῦδηδδ ουτταυπι ΘΟΓΌΠΙ ἴῃ αἀἷδ ργξρᾶΓϑ- 
(ἰοπὶδ 6)8, οἱ οαυϊΐ65 {ἰππουηῖΐ 

ἡ, ἴῃ γὙ]18, οἱ οοπίπηἀοηίαγ ουγτῃ8, οἱ ΟΟἸ]Π ἀδπίυν ἴῃ ρ]8- 
(618. Αδρϑοΐῃ8 θοῦπη αυδϑὶ Ἰδιιρδίδα ἰσηΐβ, οἱ χυδδί ἢλ]- 
διιγ ἀἰδουγγθηξδ. 

ὅ. Εἰ σΟΙΩΠΙΘΠΙΟΥΔΒΌΙΟΓ ΟΡ Ϊπηδίο5. δογιηι, οἱ διρίοηξ 

ἀϊε, οἱ Ἱπῆγιδ θυ ηΓΓ ἴῃ ἢ ΠΘΓΟ 500, οἱ (οβ[υδηθπηὶ δὰ τηὰ- 
ΓΟΒ 6705, οἵ ργεραγᾶδυηΐ ργορυριδουϊᾶ 818. 

6. Ῥογίξ εἰν  ἰδίυπλ ἀρογίϑ δαηΐ, οἱ τορδ]α εοηοίἀογυηΐξ, 

7. οἱ δι δίδη ἃ γονοὶδίδ οϑὶ, οἱ 'ρ88 δϑοθῃάορδῖ, Εἰ δη- 
1118 ο᾽υ8 ἀυοοθδηίΐίαν, βἰουΐ οΟἸα θα Ἰοᾳαρηία8 ἰη οογάϊνυ8 
8:18. : 

8. Εἰ Νίπονο βίουΐ ρἰδείηα διῶ: 4086 6108, οἱ ἱρεὶ ἔι- 
εἰδηίο8 ἢοἢ δίοίογαμπί, οἱ ἤθη δγαΐ 4] γεϑρίοογοί. 

9. Ὀϊγρίοθδηΐ ἀγροηίυπι, αἰγὶ ροθδηΐ δυγαπ), οἱ ποῃ ογδὶ 
δηΐδ8 ογημδηλοηίΐ 6}0}8 : ἀβρτάυδίὶ βδιηΐ 5ΌΡ6Γ Οπγηΐδ γαβᾶ ἀ6- 
δἰ ἀθγδ Ὁ ἃ οἦυ8. 

10. ἘΕχουβδβίο, οἷ τοαϊφουβδϑῖο, οἱ δρυ  ἰο, οἱ οογὰ 8 60Ὴ- 
(γδοῖΐο, οἱ ἀἰββοϊυἶο σοηυσπι, οἱ ἀοίογοβ ΒΌΡΟΓ Οπιηθπὶ 
θυ : οἱ ἔδοῖὶθ5 οπηηΐυπι βίοι! δά ιδι10 011. 

11. ὕὑθὶ ὁ5ῖ Πα δου ]υπ) Ἰοοπυηλ, δἱ ραϑουδ 48 ογἂᾶὶ 
οδίυ 5 Ἰοοηυπ" Οὐο ἱν]ϊ ἰοο, υἱ ἱπσγοάογοίαν {Πὰς οδίαϊα5 
Ἰοοηΐβ, οἱ ποῃ οϑβὶ ψυιὲὶ ὀχίεγγοδί ὃ 

12. 1.00 Γαρυἱΐ! βυϊποϊοηςἷα οαἰ}}5 5018, οἱ βυΠΟοδΥυϊ 160- 
ὨΐΌυΒ 8.8, οἱ πῃ ρ ου ργοθὰδ ηἰάυτ βυυπ), οἱ ΠΔὈ δου] πὶ 
δυυπ) γᾶρίηᾶ. 

13. Εροδ αρὸ δὰ ἴδ, ἀἰοὶῖ Πουγίηι.ι8 οπηηϊροίδηβ, οἱ βδὺυ6- 
οοπμάδηι ἴῃ [υ00 τυ] ἰπἀΐηρηι ἰδ, οἱ ᾿ἰδοὴ65 005 ΟΟΠ16- 
ἀεὶ ρἰδάϊιδ, οἱ δυΐδγδηι ἀθ ἰδγὰ ργοράδῃ) ἰπδπι, οἱ πο 
δυάϊδηίυ υ] γα ΟρΡογὰ ἰδ. 

ΟΑΡΌΤ ΠΠ. 

1. Ο οἰν [28 δδαησυΐπυπι, ἰοία πηοπάδχ, ἰηἰ χυ δία ρμίοηδ, 

ΠΟΙ ΟΟὨἰΓΘΟΙΔΟΪαΓ γυϑηδίϊο. 

ἢ. Ἧοχ ἢαρο!]ογυπι, δὲ υὸχ ΘΟ ΠΟΠΙΟΠ15 τγοίδγυπι, οἱ 
Θαυΐ Ρογθοχυθηί 8, οἱ οὐἴτὺδ ἔογυθη 8, οἱ θαυ ὴβ 8506 ῃ- 
ἀδηϊΐ5, 

3. οἵ βρἰοπάθης5 ρ᾽δάϊ!, οἱ []ροη ἢ διτηογατη, οἱ τηυΐ- 

(Πυάἱηΐ8 νυἱηογδίογυπι οἱ ρσγαυΐβ Γυπδ : οἵ πο [υἱξ ἤμΐπ 
δδοϊίθυ8 6}ι.8, οἵ ἱπῆγι)δυπίαυγ ἴῃ ΘΟγρΡΟΥ θυ 8 δυΐβ ἃ πη0}» 

«ἰἰυἀϊηα (ογηϊο δι Οη 18. 

4. Μοτοίσίχ βρϑοίοβᾶ οἱ ργαίδ, ἄυχ πιαϊοποίογυπι, συ 
γοηάϊί σοηίοβ ἰῃ (ογηϊοδίίομα 808, δἱ ρορυ!05 ἰῃ το δι οἰϊεὶ!ς 

8ι118. 
5. Ἐροδ 6ρ0 δὰ (6, αἰοἰΐ Πομίηυ8 Ὠδυ8 οἰπὶροίδη8, οἱ ἀϊε- 

οσορογίδπι ροβίογίογα ἰδ βιρας (δοίθπι (π8Π|, δὲ οδίοπάδῃ) 

οι θι5 οοπίαδίοοιμ ἰυδηι ; οἱ τγθση δ ἱφηοηλϊηἰδπι ἰδίῃ, 

6. ἘΠῚ ῥγο)εΐδπι βύρογ 6 Δροηληδιίσηθπι δοουπάσ ἕΩ- 
τουη ἀ 85 ἴυδ6, οἱ ροπδη) [6 ἰπ΄ ΘΧΟΙ Πρ 01]. 



ΑΜΒΑΟΘΟΟΌΜ. ὥκν. 1. 

7. Καὶ ἔσται, πᾶς ὃ ὁρῶν σε χαταδήσεται ἀπὸ σοῦ, 
χαὶ ἐρεῖ" Διελαία Νινευὴ, τίς στενάξει αὐτήν; Πόθεν 
ζητήσω παράχλησιν αὐτῇ; 

8. “Ετοιμάσαι μερίδα, ἁρμόσαι χορδὴν, ἑτοιμάσαι 
μερίδα Ἀμμών’ ἣ χατοιχοῦσα ἐν ποταμοῖς, ὕδωρ χύ- 
κλῳ αὐτῆς, ἧς ἢ ἀρχὴ θάλασσα, καὶ ὕδωρ τὰ τείχη 
αὐτῆς, 

9. χαὶ Αἰθιοπία ἰσχὺς αὐτῆς, καὶ Αἴγυπτος, καὶ 
οὖχ ἔστη πέρας τῆς φυγῆς. Καὶ Λίῤυες ἐγένοντο βοηθοὶ 
αὐτῆς: 

10. χαὶ αὐτὴ εἰς μετοικεσίαν πορεύσεται αἰχμάλω- 
τος, χαὶ τὰ νήπια αὐτῆς ἐδαφιοῦσιν ἐπ᾿ ἀρχὰς πασῶν 
τῶν δὸῶν αὐτῆς, χαὶ ἐπὶ πάντα τὰ ἔνδοξα αὐτῆς βα- 
λοῦσι χλήρους" καὶ πάντες οἱ μεγιστᾶνες αὐτῆς δεθή-᾿ 
σονται χειροπέδαις. 

ι1. Καὶ σὺ μεθυσθήσῃ, καὶ ἔση ὑπερεωραμένη , καὶ 
σὺ ζητήσεις σεαυτῇ στάσιν ἐξ ἐχθρῶν, 

13. Πάντα τὰ ὀχυρώματά σου συχαῖ σχοποὺς ἔχου- 
σαι" ἐὰν σαλευθῶσι, πεσοῦνται εἰς στόμα ἔσθοντος. 

18. Ἰδοὺ ὃ λαός σου ὡς γυναῖχες ἐν σοί τοῖς ἐχθροῖς 
σου ἀνοιγόμεναι ἀνοιχθήσονται πύλαι τῆς γῆς σου, 
χαταφαγεται πῦρ τοὺς μοχλούς σου. 
,Μ. Ὕδωρ περιοχῆς ἐπίσπασαι σεαυτῇ, καὶ χατα- 

χράτησοι τῶν ὀχυρωμάτων σου" ἔμθηθι εἰς πηλὸν, καὶ 
συμπατήθητι ἐν ἀχύροις, χαταχράτησον ὑπὲρ πλίνθον. 

15. ᾿Εχεῖ χαταφάγεταί σε πῦρ, ἐξολοθρεύσει σε δομ- 
φαία, χαταφάγεταί σε ὡς ἀχρὶς, χαὶ βαρυνθήσῃ ὡς 

βροῦχος. ᾿ 
16. ᾿Ἐπλήθυνας τὰς ἐμπορίας σου ὑπὲρ τὰ ἄστρα 

τοῦ οὐρανοῦ " βροῦχος ὥρμησε, καὶ ἐξεπετάσθη. 
175. Ἐξήλατο ὡς ἀττέλεδος ὃ συμμιχτός σου, ὡς 

ἀχρὶς ἐπιδεδηχυῖα ἐπὶ φραγμὸν ἐν ἡμέρᾳ πάγους. Ὁ 
ἥλιος ἀνέτειλε, καὶ ἀνίλατο; χαὶ οὐχ ἔμω τὸν τόπον 
αὐτῆς. Οὐαὶ αὐτοῖς. 

18. ᾿Ενύσταξαν οἱ ποιμένες σου, βασιλεὺς ᾿Ασσύριος 
ἐχοίμισε τοὺς δυνάστας σου, ἀπῇρεν ὃ λαός σου ἐπὶ τὰ 
ὄρη, καὶ οὐχ ἦν ὃ ἐκδεχόμενος. 

19. Οὐχ ἔστιν ἴασις τῇ συντριδῇ σου, ἐφλέγμανεν 
ἢ πληγή σον, πάντες οἴ ἀχούοντες τὴν ἀγγελίαν σου 
χροτήσουσι χεῖρας ἐπὶ δέ" διότι ἐπὶ τίνα οὐχ ἐπῆλθεν 
ἢ χαχία σου διαπαντός; 

ΓΕ  Ξ ἘΞ ΞΕ ΞΟ  ό ΠπῇπΠΠΟο οι  “-“ᾷ““-“π“Π πᾷ“ «“““«“«“«΄““ πο ΔΘ 
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7. Εἰ οτγἷϊ,, οπηηΐβ φαὶ νἱἀογὶ! (6 ἀδβοοηὰοί ἃ (6, οἱ ἀϊοοῖ : 

Μίϑεγὰ Νίπευε, 418 βοπιοῖ θδπ" ]πδ αυογἂπὶ σοηβο]διΐο- 
6. ἐ}}}} 

8. ῬΑΓΑΓΟ ρᾶγίθηι, ἃρίδγο οῃοράδηι, Πᾶγδγο ῥαγίθιῃ Αῃὰ- 
τηοῦ : 40: Δ 1148 Πυπρηίθυ5, δ΄υδ ἰη οἰγου αι 6)8, οὐ) 
ΡυΪποὶρίυ ἢ ΠηᾶΓΟ 68, οἵ ἅ4ιι8 χγυγί 6}0.8, 

9. οἱ Ξιἱορίδ (ογι ἰυἀο οὐυ8, οἱ Ἐφξγρίυδβ, οἱ πο δ(οι 
ἢηϊ5 πιρμα. Εἰ Γγῦο8 ἴδοιΐ βυηΐ δυχ !δίογοβ {118 : 

10. οἱ 'ρβᾶ ἴῃ ἰγδηβπη ργαίίοπομ ἰὈἰϊ οδρίϊνα, οἵ ραγυα!ος 
6}05 ΔΠ ἀοηΐ ἱπ ῥγηοὶρὶ 8 οἸηπί πὶ Υἱδγυπι οὐ 8, οἱ ΒΌΡΟΓ 
οπιηΐδ ἱπογία ο᾽8 πιίΐθηΐ δοιΐίοβ : οἵ υπίνογβὶ οριἰηηδίοβ 
6}08 8Π᾿|ραθυπίυγ οριρεοάϊΐθυ8. 

11. Εἰ ἴὰ ἱποργίδθογίϑ, οἱ ογὶβ ἀδδροοίδ, οἵ ἴὰ 4υθοτ 8 
ΕἸ βἰδιοθτ. Δ ἰηϊπλ οἰ. 

12. Οὔληθβ πλυῃ 0 Ππ68 ἴυδ ἤσμβ 485 β0ορο5 ᾿ιδϑοηξ : 
δὶ οομηπιοίδο ἰυοτγηί, οδάοηΐ ἱῃ ο8, οΘομηοάθης5. 

13. Ἐσοδ ρορυΐυ8 ἰυυ9 4υδδὶ πλ0]} 6 γῸ 5. ἰὼ ἴδ : ἰηϊπηοὶβ 
ἰυ}5 ἀρογίθβο δρουιθηῖαγ ρογίδε ἰογτθθ 25, οομηράοί ἱπηΐβ 
γϑοῖθβ ἴ1108. 

14. Αχφυδηι Οὐδ ἀϊοηΐβ Ὠδυγὶ Εἰ, οἱ οὈϊία τυπ 0068 
ἴυδ8 : δησγοάσγα ἰη Ἰαΐι), οἱ οομουΐοᾶγο ἰῃ μδ]οῖβ, οὐ πα 
ΒΌΡΘΓ ἰΔίογ. 

(5. 10ὶ οοπιοάεὲ ἴδ χη !8, ἀϊθρογάοί ἰ6 αἰδαϊβ, οομηθάοῖ 
6 ᾳιιδεὶ Ἰοουδία, οἱ ἀραγαυδθογὶβ χυδεϊ Βγυοῃυβ. 

16. Μυλιρ!οαδεϊ παοροί διϊοποβ ἴυ85 ϑυμροῦ 5.0 1188 σοὶ : 
Ὀγυσδυ8 ἱγγυΐξ, οἱ ουο αν. ᾿ 

17. ἘχΒ1}}} 40.851] δἰζοϊαθυ8 σομηχηϊδίυβ ἴα, δβίουΐ 10- 

ουϑίδ 4υδὲ ΔΒΟΘῃαΪ ϑιροῦ βέρϑπι ἴῃ ἀἰσ' ροῖυ8. 50ὶ ογίυ 6ϑί, 
οἱ οχϑὶἰνἹ, οἱ πο οο βῃουϊξ ἸΙοουπὶ βυυπ). Ὑε ἰρεὶβ] 

18. Βοτηιϊανογαηῖ Ρϑϑίογδβ ἴυΐ, τῶχ Αϑϑυγίι5 οοηδορὶνὶϊ 

ἰογίοβ ἴυ08, 8.11 ΡΟρυΐι8 ἴσ18 ΘΌΡΟΓ Ιηοηΐ65, οἱ ποη ογδΐ 
αυὶ δυδβοεὶρογοῖ. 

19. Νοῃ 685 βδδδίϊο σοί ἰοηὶ ἴπ26, ἱπίυπλυΐῇ μἰαμΆ ἴυ8, 

ΟἸΠ68 4υΐ δυάϊετίηί παηιΐυπὶ ἴυυπὶ ρἰδυάδηί πηδηΐθ8 δυροΣ 
ἴ6 : φυΐδ βυροῖ φυθε πο βυρδγυθηῖ πιΔ}}{18 ἰἃ ΒΘΙΏΡΟΙ 1 

ΑΜΒΑΚΟΥ͂Ν. 
---πΞΣιϑῷϑκπε:...ὅὄ. 

ΚΕΦΆΛΑΙΟΝ Α΄. 

ι. Τὸ λῆμμα ὃ εἶδεν Ἀμόακχοὺμ. ὁ προφήτης. 
“. Ἕως τίνος, Κύριε, χεχράξομαι, καὶ οὐ μὴ εἷςα- 

χούσεις; βοήσομαι πρὸς σὲ ἀδικούμενος, χαὶ οὐ σώσεις; 
8. Ἱνατί ἔδειξάς μοι χόπους καὶ πόνους, ἐπιδλέ-- 

πεῖν ταλαιπωρίαν χαὶ ἀσέθειαν; ᾿Εξεναντίας μου γέ- 
γονε χρίσις, καὶ ξ χριτὴς λαμθάνει. 

4. Διὰ τοῦτο διεσκέδασται νόμος, χαὶ οὐ διεξάγεται 
εἷς τέλος χρῖμα, ὅτι ἀσεδὴς χαταδυναστεύει τὸν δίκαιον" 
ἕνεχεν τούτου ἐξελεύσεται τὸ χρῖμα διεστραμμένον. 

ΑΜΒΑΟΌΝ. 
ΟΑΡΟυΤ 1. 

1. Αβϑυπιρίίο φαδη) υἱὰϊξ Δι θδουπὶ ὑγορδοίδ. 
2. ὕθφυοαυο, Ποπγίης, οἰδίηαΡο, οἱ ἤοῃ ὀχδυάΐθβ ἢ γοοὶ- 

[γᾶθογ δὰ 16 Υἱῃι ρϑίίθηβ, οἴ ΠΟῚ δ8 0818 ὃ 

3. Ουδῖοὸ εἰ ὶ οϑἰοηἰβ81ϊ1 ἰΔΟΓΘ8 οἱ ἀοίογοϑ, Υἱάθγο ἢγΐ86- 

Γίδῃ) οἵ ἱπιρίοἰδίομη ἡ Οοηίγαᾶ τῈ (δου οϑί ἰυάϊοίυπι, οἱ 
᾿υάοχ δοοὶρίξ. 

4, Ῥτγορίεγοα ᾿ἰδοογδίᾶ δϑί ἰοχ, οἱ Ὡ0ὴ ρδγύϑηϊ! δὰ ἤῃθπ) 
ἡυάϊοίυπι, φυΐδ ἱπιρίυ8 ργυδιοῖ δάνογβυβ ᾿ιυδίυπ)ι : ργορίοι- 
θἃ ορτγοαϊοίυγ ᾿υἀϊείυ] ροΓΥ γΒΌηΙ. 
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6. Ἴδετε, οἱ χαταφρονηταὶ, καὶ ἐπιδλέψατε, καὶ 
θαυμάσατε θαυμάσια, χαὶ ἀφανίσθητε. διότι ἔργον 
ἐγὼ ἐργάζομαι ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν ὃ οὐ μὴ πιστεύ- 
σητε, ἐάν τις ἐχδιηγῆται. 

8. Διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐξεγείρω τοὺς Χαλδαίους, τὸ ἔθνος 
τὸ πιχρὸν χαὶ τὸ ταχινὸν, πορευόμενον ἐπὶ τὰ πλάτη 
τῆς γῆς, τοῦ χαταχληρονομῇσαι σχηνώματα οὐχ αὐτοῦ. 

7. Φοδερὸς καὶ ἐπιφανής ἐστιν, ἐξ αὐτοῦ τὸ χρῖμα 
αὐτοῦ ἔσται, χαὶ τὸ λῆμμα αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ ἐξελεύσε-- 
ται. 

8. Καὶ ἐξαλοῦνται ὑπὲρ παρδάλεις οἵ ἵπποι αὐτοῦ, 
χαὶ ὀξύτεροι ὑπὲρ τοὺς λύχους τῆς Ἀραθίας. Καὶ ἐξιπ- 
πάσονται οἱ ἱππεῖς αὐτοῦ, χαὶ δρμήσουσι μαχρόθεν, 
χαὶ πετασθήσονται ὡς ἀετὸς πρόθυμος εἰς τὸ φαγεῖν. 

9. Συντέλεια εἰς ἀσεδεῖς ἥξει, ἀνθεστηχότας προτώ- 
ποις αὐτῶν ἐξεναντίας, χαὶ συνάξει ὡς ἄμμον αἰχμα- 
λωσίαν. 

ιο. Καὶ αὐτὸς ἐν βασιλεῦσιν ἐντρυφήσει, χαὶ τύραν- 
νοι παίγνια αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς εἰς πᾶν ὀχύρωμα ἐμπαί- 
ξεται, χαὶ βαλεῖ χῶμα, καὶ χρατήσει αὐτοῦ. 

τι. Τότε μεταθαλεῖ τὸ πνεῦμα, χαὶ διελεύσεται, 
χαὶ ἐξιλάσεται" αὕτη ἣ ἰσχὺς τῷ Θεῷ μου. 

ιὼ. Οὐχὶ σὺ ἀπ᾽ ἀρχῆς, Κύριε ὁ ϑεὸς ὁ ἅγιός μου; 
χαὶ οὐ μὴ ἀποθάνωμεν; Κύριε, εἰς χρῖμα τέταχας. αὐτὸ, 
καὶ ἔπλασέ με τοῦ ἐλέγχειν παιδείαν αὐτοῦ. 

13. Καθαρὸς ὁ ὀφθαλμὸς τοῦ μὴ δρᾶν πονηρὰ, καὶ 
ἐπιδλέπειν ἐπὶ πόνους ὀδύνης. Ἱνατί ἐπιθλέπεις ἐπὶ 
καταφρονοῦντας; παρασιωπήσῃ ἐν τῷ χαταπίνειν ἀσεδῇ 
τὸν δίχαιον ; 

14. Καὶ ποιήσεις τοὺς ἀνθρώπους ὡς τοὺς ἰχθύας 
τῆς θαλάσσης, χαὶ ὡς τὰ ἑρπετὰ τὰ οὐχ ἔχοντα ἡγού-- 

γον; ; 
Σ Συντέλειαν ἐν ἀγκίστρῳ ἀνέσπασε, χαὶ εἴλχυσεν 
αὐτὸν ἐν ἀμφιδλήστρῳ, Ἧ συνήγαγεν αὐτὸν ἐν ταῖς 
σαγήναις αὐτοῦ. “ἕνεχεν τούτου εὐφρανθήσεται, χαὶ 
χαρήσεται ἣ χαρδία αὐτοῦ. 

16. ἝἝνεχεν τούτου θύσει τῇ σαγήνῃ αὐτοῦ, χαὶ θυ- 
μιάσει τῷ ἀμφιῤλήστρῳ αὐτοῦ, ὅτι ἐν αὐτοῖς ἐλίπανε 
μερίδα αὐτοῦ, καὶ τὰ ἐρυμότε αὐτοῦ ἐχλεχτά. 

17. Διὰ τοῦτο ἀμφιδαλεῖ τὸ ἀμφίδληστρον αὐτοῦ, 
χαὶ διαπαντὸς ἀποχτέννειν ἔθνη οὐ φείσεται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. 

ι. Ἐπὶ τῆς φυλαχῆῇς μου στήσομαι, καὶ ἐπιδήσο- 
μαι ἐπὶ πέτραν, χαὶ ἀποσχοπεύσω τοῦ ἰδεῖν τί λαλήσει 
ἐν ἐμοὶ, χαὶ τί ἀποχριθῶ ἐπὶ τὸν ἔλεγχόν τῶ 

4. Καὶ ἀπεχρίθη πρὸς μὲ Κύριος, καὶ εἶπε" Γράψον 
ὅρασιν, καὶ σαφῶς εἰς πυξίον, ὅπως διώχη ὁ ἀναγινώ- 
σχων αὐτά" 

8. διότι ἔτι ὅρασις εἷς χαιρὸν, χαὶ ἀνατελεῖ εἰς πέρας, 
χαὶ οὐχ εἰς χενόν. ᾿Εὰν ὕστερήση, ὑπόμεινον αὐτὸν, 
ὅτι ἐρχόμενος ἥξει, καὶ οὐ μὴ χρονίσῃ. 

4. Ἐὰν ὑποστείληται, οὐχ εὐδοχεῖ ἣ ψυχή μου ἐν 
αὐτῷ - ὁ δὲ δίκαιος ἐχ πίστεώς μου ζήσεται. 

56. Ὃ δὲ χατοιόμενος, καὶ χκαταφρονητὴς, ἀνὴρ ἀλα- 
ζὼν, οὐθὲν μὴ περάνη ὃς ἐπλάτυνε χαθὼς ἔδης τὴν 
ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ οὗτος ὡς θάνατος οὐχ ἐμπιπλάμενος, 
ας ἐπισυνάξει ἐπ᾽ αὐτὸν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ εἰςδέξε-- 
ται πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς λαούς. 

ΑΜΒΑΚΟΥ͂Μ. Κεφ. Β΄. 
δ. Ὑἱάρῖα, οοῃίομηρίογοθ, οἱ γϑϑρίαΐθ, οἱ δάηγίταιοξηὶ 

ΓΔ Ὀ]ἶ8,, οἱ αἰθρογαϊηγἰπὶ : χυΐᾶ Ορυ 8 δβοὸ οροῦοσ ἰῃ ἀΐοῦυδ 
γοβίγὶβ φυοα Ὠ0ὴ ογράοίβ, δὶ χυΐβ Ὠαγγαυ τ. 

6. Ουἱΐδ ἀο06 690 βι5011ο0 ΟΠ ΔΙάδροΟβ, ποηΐθη) διμᾶγδη) δὲ 
γοἸοοθηι, Ζυ88 Δ θυ ]δῖ ΒῈΡΟΓ δ ἐἰυἀΐπ65 ἰογγδ, υἱ ροβεοἰάοαί 
[ΔΌΘΓΏΔΟυΪἃ ΠΟΏ 808. 

7. ΤοΥτΙ}]}5 οἱ {ΠΠυδ.γ18 65, ὁχ ἦρβ88 ᾿υάϊοίυπη οἦυ.8 οτίϊ, 
οἴ δϑβυμηρίίο 6118 6χ 86 ορτϑαϊδίυγ. 

8. Εἰ Θχβὶ]οηΐ δυρογ ρᾶγάοδ δαυΐ οι8, οἱ νϑἰοοίογαβ ᾿υρὶδ 
Αγδδίθ. Εἰ οαυϊπδθυμῖ οαυΐϊί68 6͵08, οἱ ἱπηροῖιι γθηϊθηὶ ἂς 
Ἰοηρίπαυο, οἵ νοϊδθυηί αιιδδὶ Δ4υ}}8 ργομηρίδ δὰ οομηθάρη- 
ἀυῃ,. 

9. Οοπδβυτηῃμδίϊο ἴῃ ἰαιρὶο5 Ὑδηϊΐοί, γοϑϑίθηίθα δοϊοιδ 
ἱρδοῦυμῃ οχ δάγογθο, οἷ οι ργορΆ 1} 4υιδδὶ δγθηδη) σδρί ν]- 
ἰδίθῃι. 

10. Εἰ ἰρβ6 ἱπ γορίδυβ ἀοοοίδἰϊιγ, οἱ ἰγγδηπὶ Ἰυάϊθγίδ 
οἰυ8, οἱ 'ρ86 ἴῃ οπηπθηλ τηυη  ἰαποη ἰἸ]υάοὶ, οἱ πυὐἰοἰ δρ- 
βογοῦλ, οἱ οὐ ποῦ! 68}. 

11. Τυπο πιυϊδ! δρί γἰυπι, οἱ ρογίγδηβίαί, οἱ ργορ ε18- 
Ὀἱΐαν : πδρὸ οϑὶ (ογ υὰο 60 πιθο. ὶ 

12. ΝΟΠΙΘ ἴα ἃ ργίποὶρίο, Ὠοϊηΐηθ Ὠθυ8 βδησία τηοι18} 6ὲ 

0 ΠηΟΓΙοτηυΓ᾽ Ὠοηχίηθ, ἰὼ ̓υἀϊοίυπι νοδβυΐδιὶ ἰρβᾶπ, οἱ ρ]85- 
ΤΩΔΥΪΐ τὴ6 υἱ ἀγχυδηὴ ΟἰβΟὶ Ρ ἰμδπ| 688. 

18. Μυπάυ οου]ὰ8 26 υἱάθαὶ ῃ8]8, οἱ δβρίοἰδὲ βυρογ 
ἸΔΌοΓο 8. ἀοίογίβ. Φυᾶγο δδβρίοἱϑ βι:ρ6γ οοπίοπηρίοτοδβ᾽ ἰδοθΐδ 
ἀυπι ἱπιρίυδ ἀοσνοζδί ᾿υϑιυπηῦ 

14. Εἰ (Δοῖ68 ΠΟΙΆ Ώ68 αιδϑὶ ρ 8068 ΤΩΔΥΙΒ, οἱ 4υδαὶ τὸ - 
ΡΟ 8 ἤθη μαθορ 8 ἀμποδι ἢ 

(5. Οσομδυχμηπδίοηοι ἴῃ ἤδηλ0 δ ) νυ, οἱ δἰ γαχὶς 
ΘΌ} ἰῃ γοίΐ, οἱ ὁοηργοσανῖ δυπὶ ἴῃ βάρϑηΐβ δι δ. Ῥγορίος 
Ποο ᾿φ Δ ἰυτ᾽, οἱ ραυάθθὶέ οογ ο)υ8. 

16. Ρτγορίογοδ ἱπηοἰδοϊξ βαρθηδο 8085, αἱ ἱποδπάοὶ τοι 
δ00, χυΐδ ἰη ἱρ588 ἱῃοζαβϑϑᾶυϊ ραγίθπι δυδηι, οἱ 6ϑοββ οἦιδ 
οἰοςίξ. 

17. Ῥγορίογοδ Ὄχρδηάδὶ γοίθ β0Π|, οἱ ΒΟ ΠΊΏΡΓ ἰμίογῆςογα 
Βομίαβ ποὴ ρᾶγοοῖ. 

ΟΑΡΌΤ Π. 

1. ϑηροῦ ουϑίοἀ δηη τηθδπ) δίδθο, οἱ Δϑοθη8πΠ|ι ΒΌΡΟΓ ρ6- 
ἔγᾶπι, οἵ σοί ρίΔθογ υἱ νυἱάοδπι φυϊά Ἰουδαία ἰῃ π)6, οἱ 
φιϊά γοβροπάθδπ) δι ΟΟΥΤ ΡΟ Π6Πὶ ΠΊ6 8). 

4. ἘτΟΒρΡΟΙΪ δὰ π6 Ποπηίημ8, οἱ ἀἰχίί : Θοτὶῦθ υἱϑίοηθαι, 

οἱ πλδηϊε5(6 ἰπ Ὀυχύπι, υἱ ρογβοχιδίυγ φαΐ Ἰορὶϊ θᾶ : 

3. χυΐδ δάθπιυο Υἱϑίο ἴῃ ἰθρῃ8, οἱ ογοἰγ ἰὴ ἤμοπι, οἱ 
ΟῚ ἰῃ νδουιη. δ ἀοίφοογιἑ, βυβιῖ πο θυτη, φυΐδ νηΐ τὸ. 
πἰοί, οἱ ποὴ ἰδγάδθ!. 

4, ϑὲ γοἰγαχϑγί 86, 0. ]δοοῖ 8} Π188 Πγ686 ἰῃ 60 : [8.8 
δυίΐίοπ) ὁχ Π6 πηθᾶ Υἱγοῖ. ἢ 

δ. Ουἱ δυίδη) ἀγΓΟσ8η8 68, οἱ σοῃ ΘΙ ΡίοΥ, Υἱγ ΒΌρΡΟΓθυΒ, 

ὨΪΠἢ] ρογάυοοί δὰ ἤηθηι: αυὶ ἀϊαίαν ! 5ἰουΐ ἰΠί ΓΙ ΔΙ ΠΔΠ 
8:18}, οἷ ἰδί6 4ιιᾶϑὲ ΠΊΟΓΒ ποὴ δαϊπηρ οδιίυν, δΐ οοηστορδῦϊί 
δὰ 86 ΟΠΊΠ68 ποηί68, 6 δοοίρίοί διὰ 86 Ὁ π68 ροΟρυΐοβ. 



ΑΜΒΑΟΘΟΌΜ. Οκνρ. ΠῚ. 

6. Οὐχὶ ταῦτα πάντα χατ᾽ αὐτοῦ παραδολὴν λήψον- 
ται, χαὶ πρόδλημα εἰς διήγησιν αὐτοῦ; Καὶ ἐροῦσιν" 
Οὐαὶ ὁ πληθύνων ἑαυτῷ τὰ οὐχ ὄντα αὐτοῦ ἕως τίνος, 
χαὶ βαρύνων τὸν χλοιὸν αὐτοῦ στιδαρῶς. 

η. Ὅτι ἐξαίφνης ἀναστήσονται δάχνοντες αὐτὸν, 
χαὶ ἐχνήψουσιν οἷ ἐπίδουλοί σον, χαὶ ἔση εἰς διαρπα- 

γὴν αὐτοῖς. 
8. Διότι ἐσχύλευσας ἔθνη πολλὰ, σχυλεύσουσι πάν- 

τες οἱ ὑπολελειμμένοι λαοὶ, δι’ αἵματα ἀνθρώπων, χαὶ 
ἀσεθδείας γῆς χαὶ πόλεως, χαὶ πάντων τῶν χατοιχούν- 

τῶν αὐτήν. 
9. Ὦ ὃ πλεονεχτῶν πλεονεξίαν χαχὴν τῷ οἴχῳ αὐὖ- 

τοῦ, τοῦ τάξαι εἷς ὖὗψος νοσσιὰν αὐτοῦ, τοῦ ἐχοσπασθῆ- 

ναι ἐχ χει ὃς χαχῶν.. 
το. ᾿Εθουλεύσω αἰσγύνην τῷ οἴχῳ σου, συνεπέρανας 

πτολλοὺς λαοὺς, καὶ ἐξήμαρτεν ἢ ψυχή σου. 

11. Διότι λίθος ἐκ τοίχου βοήσεται, χαὶ χάνθαρος ἐχ 

ξύλου φθέγξεται αὐτά. 
ι. Οὐαὶ ὃ οἰκοδομῶν πόλιν ἐν αἵμασι, χαὶ ἕτοιμά- 

ζων πόλιν ἐν ἀδιχίαις. 

13. Οὐ ταῦτά ἐστι παρὰ Κυρίου παντοχράτορος; 

Καὶ ἐξέλιπον λαοὶ ἱκανοὶ ἐν πυρὶ, χαὶ ἔθνη πολλὰ ὠλι- 

γοψύχησαν 
14. Ὅτι ἐμπλησθήσεται ἣ ὙἿ τοῦ γνῶναι τὴν δόξαν 

Κυρίου, ὡς ὕδωρ κατακαλύψει αὐτούς. 

ι5. Ὦ ὁ ποτίζων τὸν πλησίον αὐτοῦ ἀνατροπῇ θο- 

λερᾷ, καὶ μεθύσχων ὅπως ἐπιδλέπη ἐπὶ τὰ σπήλαια 

αὐτῶν" 
18. πλησμονὴν ἀτιμίας ἐχ δόξης πίε χαὶ σύ’ καρδία 

σαλεύθητι χαὶ σείσθητι ἐχύχλωσεν ἐπὶ σὲ ποτήριον 

δεξιᾶς Κυρίου, καὶ συνήχθη ἀτιμία ἐπὶ τὴν δόξαν σου. 

17. Διότι ἀσέδεια τόῦ Λιβάνου χαλύψει σε, καὶ τα- 

λαιπωρία θηρίων πτοήσει σε, δι’ αἵματα ἀνθρώπων, 

χαὶ ἀσεδείας γῆς χαὶ πόλεως, χαὶ πάντων τῶν χατοι- 

χούντων αὐτήν. 
18. Τί ὠφελεῖ γλυπτὸν, ὅτι ἔγλυψαν αὐτό; ἔπλασεν 

αὐτὸ χώνευμα, φαντασίαν ψευδῆ, ὅτι πέποιθεν ὃ πλα- 

σας ἐπὶ τὸ πλάσμα αὐτοῦ, τοῦ ποιῆσαι εἴδωλα χωφά. 

19. Οὐαὶ ὃ λέγων τῷ ξύλῳ" "Ἔχνηψον, ἐξεγέρθητι, 

χαὶ τῷ λίθῳ- “Ὑψώθητι' καὶ αὐτό ἐστι φαντασία" τοῦτο 

δέ ἐστιν ἔλασμα χρυσίου χαὶ ἀργυρίου, καὶ πᾶν πνεῦμα 

οὖχ ἔστιν ἐν αὐτῷ. 
20. Ὃ δὲ Κύριος ἐν ναῷ ἁγίῳ αὐτοῦ, εὐλαδείσθω 

ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ πᾶσα ἣ ΥἿ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Τ΄. 

ΠΡΟΣΕΥΧῊ ΑΜΒΑΚΟΥ͂Ν ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ͂ 

ΜΈΤΑ ΩΔΗ͂Σ. 

ι. Κύριε, εἰςαχήχοα τὴν ἀχοήν σου, καὶ τώρ 

9. χατενόησα τὰ ἔργα σον, καὶ ἐξέστην. Ἔν μέσῳ 

δύο ζώων γνωσθήσῃ, ἐν τῷ ἐγγίζειν τὰ ἔτη ἐπιγνω- 

σθήση. Ἐν τῷ παρεῖναι τὸν καιρὸν ἀναδειχθήσῃη" ἐν τῷ 

ταραχθῆναι τὴν ψυχήν μου ἐν ὀργῇ; ἔλέους μνησθήσῃ. 

4. Ὃ Θεὸς ἐκ Θαιμὰν ἥξει, χαὶ ὃ ἅγιος ἐξ ὄρους 

Φαρὰν κατασχίου δασέος. Δι άψαλμα. Ἐχάλυψεν 

οὐρανοὺς ἢ ἀρετὴ αὐτοῦ, καὶ αἰνέσεως αὐτοῦ πλήρης 

ἢ Τῆι. 
γΕτυβ ΤΕΒΤΑΜΈΝΤΟΜ. -- Ἰ]. 
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6. ΝΟΏΠ6 υηΐγοΓβ8 ἤδρῸ ΔΑ ΘΓΒΙ1Π} ΘῈ ΠῚ ῬΔΓΔΡΟΙΔΠὶ βυπηθηῖ, 
οἱ ργοροϑιοηοπ) δα ηδγγαίἰοποπὶ ου5" Εἴ ἀϊσοηὶ : Υῷ αυὶ 
τυ ἘΠ ΡΙΪοδὶ 8:0] υδ πο δυπὲ δ Ὀϑ]ΌΘ 00, οἱ ἀρργδγυαὶ 

Κογχυοπὶ βυ8πὶ σΓΑΥ ογ ! 

7. φυΐὰ δυδίῖο οοηϑυγροηὶ πηογάθηίοϑ οὐπὶ, οἱ τὶ αρυιὶ 
ἸῃμβἰἀἸαίογαϑ ἴυΐ, οἱ ογὶβ ἰη γαρίηδη) 111}8. 

8. Ουΐᾶ ἀχρο)] 51 σα 68 τλ0}185, ΟΧϑρο ]δἰυηΐ ΟΠΊΏ65 ΓΟ- 
᾿ἴψυ! ρορυ], ργορίθν βδησυΐποθ Ποιηίηυμι, οἱ ἱπιρίοἰαῖος 

ἴογγῷ οἱ οἰ δι18, οἱ οπηηί τη ὨΔΌΪ ΔίοΟΓΙΠ) 6}118. 

9. Ο ᾳυὶ πυ]ἰρ|]ςαὶ ἀναγ (ἰδῆ πηδίδιη ἀοτηυΐ 508. υἱ 
Ροηδὶ ἴῃ 6χοθῖδο ηἰάμπι 800), αἱ ογυδίαν ἀ6 τηϑη πηδ]0- 

ΤΌΩΏ). . 
10. Οορίἔδϑιὶ οοηἰυβίοηοπ ἀομηυὶ ἴα", ΟΟΠΒΌΙρ  8ϊ5{1 ρο- 

Ῥ0]05 πλυ]ίο5, οἱ ροοοδνὶξ δηἰηᾶ ἰυδ. 

11. Ῥγορίογ φυοὰ 4015 ἀ6 ραγίοϊα οἰδιηδὈϊ, οἱ βοᾶγαθθυ5 
ἀ6 Ἰίσηο Ἰοφυδίυτγ θᾶ. 

12. Ὑα φυὶ διαί ποδί εἰν (Δίοτι ἴῃ βδησαυϊηῖθυϑ, οἱ ργερᾶγαϊ 

πγθδῖ ἴῃ ἰηϊ Ζυ {1018 ! 
13. Νοὴ ἰϑρο ϑυηΐ ἃ Ὠοιηΐπο οπηηϊροίοηϊο» Εἰ ἀείξοογυῃϊ 

ῬορΡυΪὶ πιὰ} ἴῃ ἰρηα, οἱ σοηΐοβ πηι} δ οὐδησιιϑίαίεΒ ϑυηῖ. 

14. Οαἷὰ τορ!οὈ υτγ ἰοττὰ υἱ οορποϑοδί ρ]ογίδπι Ποτηϊηὶ, 

4υδοὶ δααὰ ορογίοἰ 608. 

15. Ο 4υὶ ρτορίπαΐ ργοχίμηο 800 βυ νογβίοῃθηὶ ἰυΓὈ] άδηι, 
οἱ ἱηογίαί υἱ ἀϑρίοἰαῖ ἰῃ Βρ6] Π088 ΘΟ : 

16. 588ἰυγ ἰΔίοτῃ ἱσποιηίηΐςο ἀ6 ρ]ογὶα ἷὈ6 οἵ [0 : ΟΟΥ ΟΟΠῚ- 
ἸοΥ γα, δὲ οοπουίογα : οἰγουμλάοαϊῃ [6 οαἸχ ἀσχίογο Ὀοιηϊ- 

ηἱ, οἱ οοηρτορϑία 68. ἱσποτηίηἶα βυροτ ρ]ογίδπι ἰπ81η. 

17. Ουἱΐὰ ἱπηρίοἰδ5 1 θαηὶ ορεγίεί ἰ6, οἱ πιϊϑογία βαβίϊαγυπι 
τογγθϊ  ἰ6, ργορίογ 8δησιΐηθβ ποηλίπαη,, οἱ ἱπιρίοἰδίε8 ἰθγγα 

οἵ εἰν ἰδι15, οἱ οἠμηίυπι Πδ πίη ἰῃ θᾶ. 

18: Ουἰά ρτοάεϑὲ 5ου]ρι 6, χυΐα βου!ρβογυηῖ ἰΠυὰ ἢ Ἐοτ- 
τδυΐξ ἱΠ]υἀ οοηῇαί!]α, ἱπηαρίποιι (α]βδπὶι, αυΐὰ οομῇ ἀΪ ἤοίοῦ 

ἴῃ ἢξιηθηίο 800, υἱ (Δοἰαί Ἰάο]ὰ τηυΐδ. 

19. α: φυὶ ἀἰεὶϊ ᾿ἴσπιο : Εν ρα, οχϑυγρα, οἵ Ἰαρίαϊ : ΕἸ6- 
γἌγα : οἱ ἰρϑυμῃ δϑὶ ἰπηᾶρο : ἰδίῃ Υ6γῸ 6δὲ ργοάποῖίο δυτὶ οἵ 

διροηῖί, οἱ ογθηβ βρ γἰ 8 Ποη 6ϑἰ ἴῃ 60. 

40. Ποπηίηυβ δυΐοθη ἰῃ ἰδ 0}0 βδηοίο 8110, ΓΟΥΘΓοδίυΓ ἃ 

ἴδοϊα ο᾽υ5 ΟἸἢΪ8 ἰοιτᾶ. 

ΟΑΡΌΤ ΠΙ. 

ΟἈΑΤΙΟ ΑΜΒΑΟΜ ΡΒΟΡΗΕΤ 

ΟΜ ΘΑΝΤΙΟΟ. 

1. Ὀοπιίπα, δυάϊν! δυάϊαπι ἰυυηι, οἱ (ἰπλυὶ : 

ἃ. ὁοηβίάογαυ! ορογᾶ (πᾶ, οἱ ομβίυρυϊ. 1η τηράϊο ἀυογυπι 

δηϊη}] πὶ ΟΟποβοογβ, σαπι Δρργορίπαιδνογίπὶ δηηΐ ΟΟβΡΠΟ- 

βοοτὶβ. Οαπι δάνοπογὶ! [θη ρα ἀδιηοηβίγα μοὶ : ουπὶ ἰυγθαία 

(υοτὶ( δηΐπιδ τηϑᾶ ἰῃ γᾶ, πηϊβογιοογάϊο γθοογ δ 8. 

1. δου ἃ ΤΠερηιδη υϑηϊοὶ, οἱ βδαῃοίῃβ ἀ6 πηοηΐθ Ῥ[ιϑγᾶῃ 

ατλθτοβο οοπάδηβο.  ίαρεαίπια. Ορογαΐ ΟΟ]08 Υἱγίαβ 6)05, 

| οἱ Ἰαυάϊδ5 6)}0.8 ρΙοηᾶ 651 ἰογτᾶ. 

“1 
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4. Καὶ φέγγος αὐτοῦ ὡς φῶς ἔσται. Κέρατα ἐν χερ- 
σὶν αὐτοῦ, χαὶ ἔθετο ἀγάπησιν χραταιὰν ἰσχύος αὐτοῦ. 

6. Πρὸ προζςώπου αὐτοῦ πορεύσεται λόγος, καὶ ἐξε-- 
λεύσεται εἰς πεδία " χατὰ πόδας αὐτοῦ 

6. ἔστη. χαὶ ἐσαλεύθη ἡ γῇ. ᾿Επέόδλεψε, καὶ διε- 
τάχη ἔθνη. Διεθρύβη τὰ ὄρη βία, ἐτάχησαν βουνοὶ αἰώ- 
γιοι πορείας αἰωνίας αὐτοῦ. 

η. Ἀντὶ χόπων εἶδον σχηνώματα Αἰθιόπων, πτοηθή- 
σονται χαὶ αἱ σχηναὶ γῆς Μαδιάμ. 

8. Μὴ ἐν ποταμοῖς ὠργίσθης, Κύριε; ἢ ἐν ποταμοῖς 
ὃ θυμός σου; ἣ ἐν θαλάσση τὸ ὅρμημά σου; “Ὁτι ἐπι- 
θήση ἐπὶ τοὺς ἵππους σου, χαὶ ἣ ἱππασία σου σωτη- 
(α. 

0. ᾿Εντείνων ἐνέτεινας τόξον σου ἐπὶ σχἥπτρα, λέ- 
γει Κύριος. Διά ψαλμα. Ποταμῶν ῥαγήσεται γῆ; 

10. ὄψονταί σε, χαὶ ὠδινήσουσι λαοί: σχορπίζων 
ὕδατα πορείας, ἔδωχεν ἢ ἄῤυσσος φωνὴν αὐτῆς, ὕψος 
φαντασίας αὐτῆς. 

11. ᾽Επήρθη ὃ ἥλιος, χαὶ ἣ σελήνη ἔστη ἐν τῇ τάξει 
αὐτῆς. Εἰς φῶς βολίδες σου πορεύσονται, εἰς φέγγος 
ἀστραπῆς ὅπλων σου. 

12. ᾿Εν ἀπειλῇ ὀλιγώσεις γῆν, χαὶ ἐν θυμῷ χατάξεις 
ἔθνη. 

12. Ἐξῆλθες εἰς σωτηρίαν λαοῦ σου. τοῦ σῶσαι τὸν 
Χριστόν σου. Βαλεῖς εἰς χεφαλὰς ἀνόμων θάνατον, ἐξή- 
γειρας δεσμοὺς ἕως τραχήλου. Διάψαλμα. 

14, Διέχοψας ἐν ἐκστάσει χεφαλὰς δυνάστων, σει- 
σϑήσονται ἐν αὐτῇ διανοίξουσι χαλινοὺς αὐτῶν, ὡς 
ἔσϑων πτωχὸς λάθρα. 

16. Καὶ ἐπιδιύᾶς εἰς θάλασσαν τοὺς ἵππους σου, 
ταράσσοντας ὕδωρ πολύ. 

16. ᾿Ἐφυλαξάμην, χαὶ ἐπτοήθη ἡ χοιλία μου ἀπὸ 
φωνῇς προςευχῆς χειλέων μου, καὶ εἰςῆλθε τρόμος εἰς 
τὰ ὀστὰ μου, χαὶ ὑποχάτωθεν μου ἐταράχθη ἣ ἕξις 
μου. ᾿Αναπαύσομαι ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, τοῦ ἀναῤῆναι εἰς 
λαὸν παροιχίας μου. 

17. Διότι συχῇ οὐ χαρποφορήσει, χαὶ οὐχ ἔσται γεν- 
νήματα ἐν ταῖς ἀμπέλοις" ψεύσεται ἔργον ἐλαίας, καὶ 
τὰ πεδία οὐ ποιήσει βρῶσιν. ᾿Εξέλιπεν ἀπὸ βρώσεως 
πρόδατα, χαὶ οὐχ ὑπάρχουσι βόες ἐπὶ φάτναις. 

16. Ἐγὼ δὲ ἐν τῷ Κυρίῳ ἀγαλλιάσομαι, χαρήσο-- 
μαι ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου. 

ι9. Κύριος ὃ Θεὸς δύναμίς μου, χαὶ τάξει τοὺς πό- 
δας μου εἰς συντέλειαν. ᾿Επὶ τὰ ὑψηλὰ ἐπιδιδᾷ με, 
τοῦ νικῆσαι ἐν τῇ ᾧδῇ αὐτοῦ. 

ΣΟΦΟΝΙΑΣ. 
παρ φΦ9 «-»------ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ α.. 

Ι. Λόγος Κυρίου, ὃς ἐγενήθη πρὸς Σοφονίαν τὸν τοῦ 
Χουσὶ, υἱὸν ΤΓοδολίου, τοῦ ἀρ, τοῦ ᾿Εζεχίου, ἐν 
ἡμέραις Ἰωσίου υἱοῦ Ἀμὼν, βασιλέως Ἰούδα. 

4. ᾿Εχλείψει ἐχλιπέτω ἀπὸ προςώπου τῆς γῆς, λέγει 
Κύριος: 

ΣΟΦΟΝΙΑΣ. Κεφ. Α΄". 
ή, ΕΛ βρ᾽εηάον 608 φυδϑὶ Ἰὰτ ογἰϊ. Οογηυδᾶ ἰπ πηδηΐθὺ8 

6}08, οἱ ροϑυϊὶ ἀἰδοι 6 πλ γορθυβίδη) (γα ηβ συ. 
5. Αηΐθ (Δοΐθ) 6}0}5 1δι1 νϑῦθαπι, οἱ ορτοάϊοίυγ ἴῃ σϑιροΒ : 

δ ροάδ85 6}115 

6. 5(6{Π|, οἱ οοτοτηοίδ 681 ἰογγᾶ. Αϑροχὶὶ, οἱ ἀϊδίδθυσδιπιηϊ 
βοηί68. Οοηίγ! δυηὶ τυοπί68 νἱο θη, ἰδθυστγιηΐ (0116 5 
86 οΓηὶ Π{1πογὶ8 βοπῃρὶ ἰδΓηἰ 6}0.5. 

7. Ῥτοὸ ἸΔΡουίθυβ υἱάϊ ἱδρθογηιδουα “ΕΠ ΐοραπι, ρανοθαυηὶ 
οἱ ἰΔῦογηδουα ἴογγ Μδάϊδῃ). 

8. Νιυιηγχυϊά ἰῃ Πιιἰπίθι.8 ἰγᾶῖα5 68, ΠΟΠλ πα ῦ δαΐ ἰῃ ἤι.- 
τι ηἰ 018 ΓατΟΥΓ ἴυ05" το] ἰῃ Π1Δ 7} ἱπηροίιι8 ἰυυ 5 Οὐΐᾶ ἀϑύδη- 
ἀ68 ΒΌΡΟΓ 6408 ἴυυβ, οἱ Θαυ ἰΔ10 ἰυἃ 5818. 

9. Ιπἰοπάδηβ ἰη θη 51] ἀγοῦτ συ} ΒΌΡΟΓ βοορίγα, ἀϊοϊξ 
Ὀοπικΐίηυ5. δέαρδαίπια. ΕΪυνοταπι βοϊπάἀοίυγ ἴογγα, 

10. Ιάοθυμί ἰ6, οἱ ἀοϊοθυηί (έν 6 ραγιαγίθη!) ροριὶ : 
αἀἰβρογξθῇϑ δα5 {{|Ππογΐ8, ἀθά ϊ ἀρ 5808 Ὑούδ βυδί), 8}1}- 
ἰυἋ0 ρῃδηϊδϑὶς 608. 

11. ΕἸεγδῖυδβ 6ϑὲ 680], οί ᾿υπὰἃ ἰδ ἰὴ ογάϊῃα βιιο. [ὴ Ἰυο8 

ἦδου]α ἰυδ ἰδυηΐ, ἴῃ ορίοηάογο ΘοΟΓ βοδοηΐβ ἀιτηογυχη ἔυο- 
γι. 

12. 1η ΘΟΠ ΔΙ Ϊ0Π6 ἱπ]η0 68 ἔθτγᾶη, οἱ ἰῃ ἄγογα ἀ6- 
{{8}165 βροηί68. 

13. Ἐξγοβδιιδ 68 ἴῃ βα] αἴδπι ρορυ]ὶ ἰαΐ, υἱ 8Δ΄γαγοϑ ΟἸ}γ- 
βίαηι (ὰυη1. ΜΙ[168 ἰη οαρ [δ ἰπἰφαογαηι τηογίθηι, βυβοίδοιὶ 
Υἱηου δ υϑαι6 δὰ ΟΟἸ]υιη. Φίαρεαίπια. 

14. Ὀϊνἰ 5ἰδιϊ ἴῃ δίαροτγδ οἀρίίἃ ροϊδιἰἰαπι, σφοπου θυ ἢ- 
ἴυγ ἴῃ 60 : ἀρογίθηϊ ἔγΏΘΠ08 8.08, δίοιιί Θοπηράδη8 ρᾶΠρ6Γ ἰῃ 
ΔΌΒΟΟΏΒΟ. ᾿ 

15. Εἰ βδυρεγ ποίϑ ἰῃ ΠΔΓΘ 64.108 (ι08, Θοη ΓΔ Ὠ 68 ἀχυδπι 
μη] δι. 

16. Ουδίοαϊνί!, οἱ οχἧϊηλυΐξ Ὑθηο Πηθ8 ἃ γόοα ογαιοηΐβ 

ἰδ ϊογ ΠΣ) ΠΊΘΟΓΊΠΊ, Οἱ ἱῃργο580}8 Θδῖ ἰγθηοῦ ἰῃ οβϑᾶ πηρᾶ, οἵ 
δ: (6 Γ ΤῺ6 οοηίυγθαίδ 6δὶ Πα τα πιθᾶ. ΒΘχυΐθβοδηὶ ἰῃ ἀΐα 
{τυ Δ οη]8, αἱ ἀϑοδηάδπ) δὰ ΡΟρυ]υπὶ ρογοργί δ ἰοἢ 5 τη680. 

17. Ου͵ἷά ἤουβ ποη αἴογοὶ (πποίιπὶ, οἵ ἤθῃ δγαηὶ βογηιὶ- 
πᾶ ἴῃ Υἱῃ6Ϊ5 : Πιθῃ[ἰοἴΓ Ορὰβ Οἰἑνᾷ5, δὲ σαπηρὶ ποη [Δοίεηΐ 
θβόδηι. Ὠείδοθγαηί ἃ 6808 ΟΥ̓Θ8, δἰ πΠοη 8.121 ὕΟΥ6Β ἰῃ ργδθ- 
δορίυυ8. . 

18. Ερο δυΐδπι ἰῃ Ὠοπηΐηο δχϑι] δ θο, σαυάοθο βυροῦ 60 
ΒδΙ νδίογο ἸΏ60. 

19. Ὀομμίηι8 Ὠθὰ8 ἰογι 0 τηϑᾶ, οἵ ροποὶ ρϑάθβ πιοὸβ 
ἴῃ ΘΟΠΒΌΠΙΠ Δ ΟΠΘη). ΘΌΡΟΓ ΘχΟΘ 88 ἃβοθηάθγα (Δοὶἑ 36, υἱ 
ΥΪΠΟΔΠ) [ἢ ΔΉ 00 688. 

᾿φρκιστειισεασιξαν αν 

ΟΡΗΟΝΙΑΘ. 

ΟΑΡΌΤΣ 1. 

1. γε γθυπ Ὠοπηϊηΐ, φυοὰ (Δοίυ πη 681 ἃ4 Βορῃοηίδπη) ἢ] ̓ υ ΠῚ 

Ομυδί, ἤ] πὶ σοἄο! δι, (}1}} ΑπηογίαΣ, (}}} ΕΖοοίς, ἰῃ ἀΐϊοθυο 
Φοπιῶ ἢ] Αποι,, γοσὶβ Ζυάδ. 

2. Ὠοίδοϊίοπο ἀρῇοίαὶ ἃ ἴδοῖα ἰαγγο, ἀϊοὶξ Ποιηΐμυβ 



5ΟΡΗΟΝΙΑ5. Ομ». ]. 

8. ἐχλιπέτω ἄνθρωπος χαὶ χτήνη, ἐχλιπέτω τὰ πε- 
τεινὰ τοῦ οὐρανοῦ χαὶ οἱ ἰχθύες τῆς θαλάσσης" χαὶ 
ἀσθενήσουσιν οἱ ἀσεθεῖς, χαὶ ἐξαρῶ τοὺς ἀνόμους ἀπὸ 
προςώπου τῆς γῆς; λέγει Κύριος. 

4. Καὶ ἐχτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ Ἰούδα, χαὶ ἐπὶ 
πάντας τοὺς χατοιχοῦντας Ἱερουσαλήμ." χαὶ ἐξαρῶ ἐχ 
τοῦ τόπου τούτου τὰ ὀνόματα τῆς Βαὰλ, χαὶ τὰ ὀνό- 
ματα τῶν ἱερέων, 

6. χαὶ τοὺς προςκυνοῦντας ἐπὶ τὰ δώματα τῇ στρα- 
τιᾷ τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ τοὺς προςχυνοῦντας χαὶ τοὺς 
ὀμνύοντας κατὰ τοῦ Κυρίου, χαὶ τοὺς ὀμνύοντας χατὰ 
τοῦ βασιλέως αὐτῶν, ' 

6. χαὶ τοὺς ἐχχλίνοντας ἀπὸ τοῦ Κυρίου, χαὶ τοὺς 
ἡ ζητοῦντας τὸν Κύριον, καὶ τοὺς μὴ ἀντεχομένους 
τοῦ Κυρίου. 

η. Εὐλαθεῖσθε ἀπὸ προζςώπου Κυρίου τοῦ Θεοῦ, 
διότι ἐγγὺς ἡμέρα τοῦ Κυρίου, ὅτι ἡτοίμαχε Κύριος 
τὴν θυσίαν αὐτοῦ, χαὶ ἡγίαχε τοὺς χλητοὺς αὐτοῦ. 

8. Καὶ ἔσται, ἐν ἡμέρα θυσίας Κυρίου, χαὶ ἐχδι- 
χήσω ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, χαὶ ἐπὶ τὸν τὴ 8 τοῦ βασι- 
λέως, καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἐνδεδυμένους ἐνδύματα ἀλ- 
λότρια. . 

9. Καὶ ἐχδικήσω ἐμφανῶς ἐπὶ τὰ πρόπυλα ἐν ἐχείνη 
τῇ ἡμέρᾳ, τοὺς πληροῦντας τὸν οἶχον Κυρίου Θεοῦ 
αὐτῶν ἀσεθείας χαὶ δόλου. 

10. Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη, λέγει Κύριος, 
φωνὴ χραυγῆς ἀπὸ πύλης ἀποχεντούντων, χαὶ ὀλολυ- 
γμὸς ἀπὸ τῆς δευτέρας, καὶ συντριμμὸς μέγας ἀπὸ τῶν 
βουνῶν. 

ι1. Θρηνήσατε, οἱ χατοιχοῦντες τὴν χαταχεχομμέ- 
νην, ὅτι ὡμοιώθη πᾶς ὃ λαὸς Χαναὰν, καὶ ἐξωλοθρεύ- 
θησαν πᾶντες οἱ ἐπηρμένοι ἀργυρίῳ. 

15. Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρα ἐκείνη, ἐξερευνήσω τὴν 
ε 7 4 ἣ Ψ Ἱερουσαλὴμ μετὰ λύχνου, χαὶ ἐχδικήσω ἐπὶ τοὺς ἄν- 
ὃρας τοὺς χαταφρονοῦντας ἐπὶ τὰ φυλάγματα αὐτῶν. 
Οἱ δὲ λέγοντες ἐν ταῖς χαρδίαις αὐτῶν: Οὐ μὴ ἀγα- 
θοποιήση Κύριος, οὐδὲ μὴ χαχώση, 

13. χαὶ ἔσται ἣ δύναμις αὐτῶν εἰς διαρπαγὴν, χαὶ 
οἵ οἶκοι αὐτῶν εἰς ἀφανισμόν. Καὶ οἰχοδομήσουσιν οἰ- 
χίας, χαὶ οὐ μὴ κατοιχήσουσιν ἐν αὐταῖς: χαὶ χατα- 
φυτεύσουσιν ἀμπελῶνας, χαὶ οὐ μὴ πίωσι τὸν οἶνον 
αὐτῶν. 

14. ὅτι ἐγγὺς ἡμέρα Κυρίου ἣ μεγάλη, ἐγγὺς χαὶ 
ταχεῖα σφόδρα. Φωνὴ ἡμέρας Κυρίου πιχρὰ καὶ σχληρὰ 
τέταχται᾽ 

15. δυνατὴ ἡμέρα ὀργῆς, ἣ ἡμέρα ἐχείνη, ἡμέρα 
θλίψεως καὶ ἀνάγκης, ἡμέρα ἀωρίας καὶ ἀφανισμοῦ, 
ἡμέρα γνόφου χαὶ σχότους, ἡμέρα νεφέλης καὶ ὁμίχλης, 

16. ἡμέρα σάλπιγγος χαὶ χραυγῆς ἐπὶ τὰς πόλεις 
τὰς ὀχυρὰς, χαὶ ἐπὶ τὰς γωνίας τὰς ὑψηλας. 

17. Καὶ ἐχθλίψω τοὺς ἀνθρώπους, καὶ πορεύσονται 
ε - , , “ἝΛ4ιν ὡς τυφλοί" ὅτι τῷ Κυρίῳ Ἰπ ἢ Καὶ ἐχχεεῖ τὸ 
αἷμα αὐτῶν ὡς χοῦν, χαὶ τὰς σάρχας αὐτῶν ὡς βόλ-- 
θιτα’ 

18. χαὶ τὸ ἀργύριον αὐτῶν χαὶ τὸ χρυσίον αὐτῶν 
οὐ μὴ δύνηται ἐξελέσθαι αὐτοὺς ἐν ἡμέρα ὀργῆς Κυ- 
ρίου- χαὶ ἐν πυρὶ ζήλου αὐτοῦ χαταναλωθήσεται πᾶσα 
ἢ γῆ. διότι συντέλειαν χαὶ σπουδὴν ποιήσει ἐπὶ πάντας 
τοὺς χατοιχοῦντας τὴν γῆν. 

ππὔΦισσασᾳᾳ«ᾳᾳᾳπᾶϑπππ  πδυδα  ΦΦΦΦόο πππο ΣΝ ΔΔΣ ΔΝ Δ ΣΝ Δ ΔΝ ΝΦΔΝΦ ΔΜ ΣΦ ΜΔΣΣ Δ ΧΟ Ὁ ΠΝ ΦΝΝΝΝ ΩΝ ΝΟΣ τν δε μου, ϑ μὲ, ὩἔοἐἔἕἌἔἭἬΗΨΗΝ μα ο πος ΣΝ ΠΝ ΝΜ ΑΝ ΝΣ 
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8. ἀοἤεἶφί Ὠομηο οἱ Ἰυϊηθηΐδ, ἀκδἤείϊδηϊ γο]δι!}} σοὶ οἱ 
Ρίβοθ 8 Πηλγῖ5 : οἱ ἰῃβιτηδθυη!Γ ΠΏΡΙ;, οἵ δυίογδηι ἰπϊ 008 ἃ 
ἴδοϊα ἰογγ, ἀἰοἱί θοιαΐηυ. 

4. Ἐῤ οχίθηἀδῃ) ᾿λΔΠῈΠ} ΠΠ68ΠῚ ΒΏρΡΟΥ Φυ ἀπ, οἱ ΒΌΡΟΓ 
ΟἸΏΠ65 ΄υὶ ΠΑ πὶ ΨοΓυβα] μὴ : οἱ δυιίογδτη ἀθ ἸοοῸ ἢος Ὠ0- 
Πλϊπὰ ἱμ51:}8 Βᾶδ], οἵ ποιηίηδ βδασογἀοίιη, 

5. Εἴ 608 4υΐ δἀογδηΐ Β0μ6γ ἰθοῖδ τ} ἰᾶπὶ ΘΟ], οἱ θὺ 5 
4υϊ δἀογδηΐ οἵ ̓ υγδηΐ ρὲγ ομπηίπυπι, οἱ ατϑηΐ ρ6Γ γοσθπὶ 
50}, 

6. οἱ 608 4υΐ ἀροϊϊηδηΐ ἃ Ὠοπιῖπο, οἵ φαΐ ποῃ γοαυϊγυηῖ 
Βομΐμιη}, οἱ φυΐ δοὴ γοϊἰποηΐϊ ΠοπιίημυΠ). 

7. Τιτηϑίδ ἃ ίδοία Ποιηϊηὶ Ὠοὶ, φυΐδ Ἰυχίδ 651 ἀϊ65 Ὠοιηϊηὶ, 
αυΐα ραγᾶνὶξ Ποπλίηυ8 Βδου οί) ϑυυπι), οἱ βδποιποδνῖ 
γοοδίοϑβ 81108. 

8. Εἰ οπϊ, ἰῃ ἀἶδ Ποδίϊβ οηγίηὶ, οἱ ν}]οἰβοδγ δυροῦ ῥγίῃ- 
Οἶρθ8, δἱ βυροι ἀοπλιπ γορίβ, οἵ ΒΌΡΟΥ ΟἸΠΠ65 αυὶ ἱηαυϊὶ 
διιηΐἴ Ὑ6ΒΕ Π2ΘῊ [18 816 ηΐ8. 

9. Εἰ υἱἹοἴδοδγ πηδη 656 ΒΌΡΟΓ γϑβίϊυυ]α ἰῃ ἀΐθ [Π|, φυὶ 
οομῃρίοηΐ ἀοπλπὶ Ποπλίηϊ αἱ δι] ἱπηρίοἰαίο αἱ ἀοίο. 

10. Εἰ ογὶΐ ἴῃ 1114 αἰ, ἀἰοῖ! Ποιηΐημβ, τὸχ οἰδπηοτίβ ἀ6 

Ρογίδ σοπιρυηρθηίπι, οἱ Ὁ]υ]δῖα 8 ἃ βοουηᾶδ, οἱ σΟὨΙΓ ΠΟ 
Τηδρᾶ ἃ 00} 1818. 

11. ΡΙαηρίία, αυὶΐ δ 418 οοποίβδη), αυΐϊα 8551}. 

δϑὲ οἵχῃῃΐβ ρορυΐυβ ΟΠδηδδη, οἱ ἀἰβρογίογαηΐ οΠιη68 αἱ ογδοίὶ 
δυηΐ ἀΙρθοηΐο. 

12. Εἰ οὐ ἰη ἀἷδ 1114, Βογυ ΑΒΓ 76 Υ0.3816Π) οὐ Ἰυσογηᾶ, 

οἱ υἱοἰϑοᾶγ ΒΌΡΟΓ Υἱγοβ φυὶ οΘοηίδιηπυηΐ οὐδϑίοα ἃ8 8.88. Ουἱ 
δυίοιμ ἀϊουπὲ πη σογάϊθυ8 8018 : Νοη δοίοὶ Β6η6 ΠΟΙ ἶπι18, 
οἵ μοὴ ἔδοϊοί τηδίὶθ, 

18. οἱ ογ (ογ 0 ὀογαηι ἰῃ ΓΑρΡΙΠᾶΠ}, οἱ ἀοηγβ ΘΟΓῸ ΠῚ 
ἴῃ ἀἸδδοὶρα(ίοποηι. Εῤ Ὡ ἀ ΠΑ Ριηΐ ἀοηοθ, δὲ ποη μαθϊδυυηὶ 
ἴη οἷδ : οἱ ρἰδηίβθυμπί νἱπθᾶβ, οἵ ποθὴ Ὀἰθθηΐ υἱηυμ ϑᾶγυι : 

14. φυΐᾶ Ἰυχία 681 ἀΐθ8 Ποηνῖηὶ πϑδρηυ5, [υχία οἱ νοὶοχ 
Ὠἰτη18. Υοχ αἰεὶ Βοιηϊηὶ δπιᾶγὰ οἱ ἀυγὰ ροδι(δ οδΐ : 

15. (ΓΒ 65 ἱγῶρ, αἀ168 11|14, ἀἷ65 (εἰ δυ]αϊ  οηἱκ οἱ ἢθορ8- 

5118, 4165 ἱπηπιδίαγ 418 οἱ ρογα ἰοηἷ8, αἀἷ65 οδ] σἰμἰε οἱ 
ἰομο γάγυῃ, ἀϊ68 πυδ5 οἱ ποθυΐϊῷ, 

16. ἀΐοα ἰυδο οἱ οἸδιογὶϑ ΘΌροΓ Οἱ [68 πιυη 85, οἱ 8ι1:- 

ΡΟΓ δῆρυϊοϑ ΘΧοΘΪ508. 

17. Εἰ ἰὶυϊαῦο Ὠοπηΐπθ8, οἱ δι} ] δ υπὶ οἱ ἐοὶ : φυΐδ 
Ῥοιρΐμο ροούδυογυηΐ. Εἰ οἤυπάοι βαησυΐποῆ οογιιαλ 5ἰουὶ 
Ρυ γογοηη, οἵ ΟἌγΠ68 θογυπὶ ϑἰουΐ βίθγοογα ὈουΠ) : 

18. οἱ δγρθηίυ πη ΘΟΥῸΠὶ οἱ δυγη) ΘΟΓῸΠῚ ΠΟῸῸ ροίουϊί 

ΘΓΌΘΓΟ 608 ἰη ἀΐδ ἰγ ΠΟΙΆ : οἱ ἴῃ ἱζῃθ 261} 608 ΘΟὨ δι Π)6- 
ἴυγ ΟΠ Ϊ8 ἰογτᾶ, ΘΟ δ: ΠηΠηΔ 1 10η6Π] οηΐηλ οἱ (6 5{1η8 ΟΠ οῦ [Δ- 
αἰοῖ δυρογ οἴηῃθ8 Πδ Δ η168 [ΘΟ ΓΓΔΠΊ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. 

1. Συνάχθητε χαὶ συνδέθητε, τὸ ἔθνος τὸ ἀπαί- 
δευτον, 

8. πρὸ τοῦ γενέσθαι ὑμᾶς ὡς ἄνθος παραπορευόμε- 
νον, πρὸ τοῦ ἐπελθεῖν ἐφ᾽ ὑμᾶς ὀργὴν Κυρίου, πρὸ τοῦ 
ἐπελθεῖν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡμέραν θυμοῦ Κυρίου. 

8. Ζητήσατε τὸν Κύριον, πάντες ταπεινοὶ γῆς, χρῖμα 
ἐργάζεσθε, καὶ δικαιοσύνην ζητήσατε, χαὶ ἀποχρίνασθε 
αὐτὰ, ὅπως σχεπασθῆτε ἐν ἡμέρα ὀργῆς Κυρίου. 

4, Διότι Γάζα διηρπασμένη ἔσται, χαὶ ᾿Ασχάλων 
εἰς ἀφανισμὸν, χαὶ Ἄζωτος μεσημύόρίας ἐχριφήσεται, 
χαὶ ᾿Αχχαρὼν ἐχριζωθήσεται. 

δ. Οὐὼ οἷ χατοιχοῦντες τὸ σχοίνισμα τῆς θαλάσσης, 
πάροιχοι Κρητῶν. Αόγος Κυρίου ἐφ᾽ ὑμᾶς, Χαναὰν, 
Υἢ ἀλλοφύλων, χαὶ ἀπολῶ ὑμᾶς ἐχ χατοιχίας. ᾿ 

86. Καὶ ἔσται Κρήτη νομὴ ποιμνίων, καὶ μάνδρα 
προύατων. 

7. Καὶ ἔσται τὸ σχοίνισμα τῆς θαλάσσης τοῖς κατα- 
λοίποις οἴκου ᾿Ιούδα, ἐπ᾽ αὐτοὺς νεμήσονται ἐν τοῖς 
οἴχοις ᾿Ασχάλωνος, δείλης χαταλύσουσιν ἀπὸ προςώπου 
υἱῶν Ἰούδα, ὅτι ἐπέσχεπται αὐτοὺς Κύριος ὁ Θεὸς 
αὐτῶν, χαὶ τρνν τ τ τὴν αἰχιααλωσίαν αὐτῶν. 

8. Ἤχουσα ὀνειδισμοὺς Μωὰθ, χαὶ χονδυλισμοὺς 
υἱῶν Ἀμμὼν, ἐν οἷς ὠνείδιζον τὸν λαόν μου, χαὶ ἐμε- 
γαλύνοντο ἐπὶ τὰ ὅριά μου. 

9. Διὰ τοῦτο, ζῶ ἐγὼ, λέγει Κύριος τῶν δυνάμεων 
ὃ Θεὸς Ἰσραὴλ, διότι Μωὰδ ὡς Σόδομα ἔσται, χαὶ 
υἱοὶ Ἀμμὼν ὡς Γόμοῤῥα, καὶ Δαμασχὸς ἐχλελειμμένη 
ὡς θιμωνία ἅλωνος, χαὶ ἠφανισμένη εἰς τὸν αἰῶνα. 
Καὶ οἱ κατάλοιποι λαοῦ μου διαρπῶνται αὐτοὺς, χαὶ 
οἱ κατάλοιποι ἔθνους μου κληρονομήσουσιν αὐτούς. 

10. Αὕτη αὐτοῖς ἀντὶ τῆς ὕδρεως αὐτῶν, διότι ὠνεί- 
δισαν, καὶ ἐμεγαλύνθησαν ἐπὶ τὸν Κύριον τὸν παντο- 
χράτορα. 

"1. Ἐπιφανήσεται Κύριος ἐπ᾽ αὐτοὺς, χαὶ ἐξολο-- 
θρεύσει πάντας τοὺς θεοὺς τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς, χαὶ 
προςχυνήσουσιν αὐτῷ ἕχαστος ἐχ τοῦ τόπου αὐτοῦ, 
πᾶσαι αἷ νῆσοι τῶν ἐθνῶν. 

12. Καὶ ὑμεῖς, Αἰθίοπες, τραυματίαι ῥομφαίας μου 
ἐστέ. 

13. Καὶ ἐχτενεῖ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ βοῤῥᾶν, χαὶ 
ἀπολεῖ τὸν ᾿Ασσύριον, χαὶ θήσει τὴν Νινευὴ εἰς ἀφα- 
γισυὸν ἄνυδρον, ὡς ἔρημον. 

14. Καὶ νεμήσονται ἐν μέσῳ αὐτῆς ποίμνια, χαὶ 
πάντα τὰ θηρία τῆς γῆς, χαὶ χαμαιλέοντες χαὶ ἐχῖνοι 
ἐν τοῖς φατνώμασιν αὐτῆς χοιτασθήσονται- χαὶ θηρία 
φωνήσει ἐν τοῖς διορύγμασιν αὐτῆς χαὶ χόραχες ἐν τοῖς 
πυλῶσιν αὐτῆς, διότι χέδρος τὸ ἀνάστημα αὐτῆς. 

15. Αὕτη ἣ πόλις ἢ φαυλίστρια, ἢ κατοιχοῦσα ἐπ᾽ 
ἐλπίδι, ἣ λέγουσα ἐν καρδία αὐτῆς" ᾿Εγώ εἶμι, χαὶ οὐχ 
ἔστι μετ᾽ ἐμὲ ἔτι. Πῶς ἐγενήθη εἰς ἀφανισαὸν, νομὴ 
θηρίων; Πᾶς ὁ διαπορευόμενος δι᾿ αὐτῆς συριεῖ, καὶ 
χινήσει τὰς χεῖρας αὐτοῦ. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Γ΄. 

ι. Ὦ ἢ ἐπιφανὴς καὶ ἀπολελυτρωυένη πόλις, ἣ πε- 
ριστερὰ 

ἃ. οὐχ εἰςήχουσε φωνῆς" οὐχ ἐδέξατο παιδείαν, ἐπὶ | 

ΣΟΦΟΝΙΑΣ. Κεῦ. 1". 
ΟΑΡΌΤ 1]. 

1. ΟΟμρτορδῃλ ἢ] οἱ 001] 8 Πηΐπὶ,, σ6η8 ἱηογυ ΐα, 

2. δηίουδπι 8115 βίοι! 08 ρογίγδηβίθηβ, δηίθυδπ) ν6- 
πἰαΐ 'ἴγὰ ΠΟΠΆΪΠΙ ΒΌΡΟΓ γΟ8, δΔηϊθαυδη) 8ῈΡ6Γ ΥῸ8 ἱγτιδὶ ἀΐθ5 
(γοτ 5 Ἰομηϊηὶ. 

3. Οὐδ Βοπλΐπιιπ], ΟΠΉΠ65 ᾿λ Π}}}658 ἰδγγθθ, ἰυἀϊοἰυ τὰ 
ορεγδηλίηὶ, οἱ ἡι5{{{|8π| 4υ ΘΓ (6, οἱ τοβροηεοίο θὰ, υἱ ρῥγοῖθ- 
δϑῃηΐϊηὶ ἰη ἀϊδ ἰγὰ" Ποηίηί. 

ἅ, Ουἱὰ Οᾶζὰ ἀϊγερία ογὶξ, οἱ Αβοδίοη ἰῃ ἀφβο]αϊϊοποίω, 
οἱ Αζοῖυβ τηογ ἀΪ6 ργο)οϊδίυγ, οἴ Ασοᾶγοῃ ογδαϊοδοίϊαγ. 

ὅ. γα φαΐ Παρ (4118 Γαηϊου πὶ πηᾶγὶβ, δάνοπθ Οτγοίθη- 
βίῃ πη. Ὑογθι πὶ Πομηϊηΐ 8ιιρογ γ08, Οἰδηδδη,, ἴογγᾷ δ] ϑηΐβζο- 
ὨΔΓΌΠῚ, οἱ ρογάδπιὶ γνὸ8 ἀθ ΠαὈἰ Δι] ΟΏ6. 

6. Εἰ ἐγ! Ογοῖδ ράβδου στγοριπι, οἵ οὐἱἱδ ῬΘΟΟΓΊΠΙ. 

7. Εϊ ογὶὶ (Ὁ οὉ] 8 τ ΔΓ 5. [ι18 χαΐ το  φυὶ δαηὶ ἀ6 ἀοπο 
Φυάδ, ΒΌΡΟΓ ἴρ508 ραϑοθηΐυγ ἰῃ ἀοπηθυ8 Αϑοδιοπίβ, δὰ γο- 

δρογὰπη αἰνογίοπὶ ἃ ἴδεϊας Π]ϊογυπὶ Φυἀ8, «φιΐία νυἱβί δὲ θὸ8 
θοτλΐηιβ 685 ΘΟΓ τη, οἱ ἀγογίοὶ οδριϊ νἱδίδη) οογυηι. 

8. Αὐὐϊνὶ ὀρργοθγίᾶ ΜΟΔΡ, οἱ ὀοῃ Π16]}85 ἢ] ογυπὶ Ατὰ- 
π10η,, ἰη ΄ιΐδυ5 ΘΧρΓΟ γα δηΐ ΡΟΡΌ]Ο πηθ0,, εἴ πιασηϊβοδθδη- 
0 806 Γ ἰΘΓΠΊ 05 Πη605. 

9. Ργορίογοδ, υἷνοὸ θσο, ἀἰοὶ( Ὠοπιίηυ8 νυἱἰγίυϊαπι οι 
Ιβγδϑὶ, υΐᾶ ΜΟΔΡ βίουϊ δοάοπιμᾶ οτὶϊ, οἱ ἢ] 1} Απιίοη αιδϑὶ 
σοιποῦτῃα, οἱ Π)δηπιδϑουβ ἀογο!οίᾷ αιιϑϑὶ ἀσογνυβ ἃγθῦρ, οἱ 

αἀἰδδίραίϑ υϑα06 ἴῃ βοιηρίίογηαπ). Εἰ ψυΐ γο! φαΐ (πογίηϊ ἀθ 
ῬΟΡυΪο τηθ0 αἰγὶ ρίοηΐ 608, οἱ γθδίἀυἱ βϑη!5 πηθῶ ροβϑίἀθθυηῖΐ 
608. 

10. Ηξθο οΥ οἷβ ὑγὸ σοηίΠ16]18 συ, Ζυΐᾶ ΘΧΡΓΟΌΓΑΥΟ- 
γυηΐ, οἱ τηᾶρη ῇοδιϊ δυηΐ ΘῈ ρ6Γ Ποπλὶηυπὶ ομμηϊροϊδηΐοη,. 

11. Αρρδγθθὶὶ Ποπλπ8 ΒΈΡΟΓ 608, οἱ ἀϊδρογάοὶ ΟΠΠ68 
ἄἀ605 σοί πὶ ἴογγα, οἱ δἀογδθιηί διιη δίῃ! ἀδ ΙοοΟ 500, 
ΟΠΊΏ65 ἰη50}18 σα! ἢ}. 

12. Εἴ γτοβ, ΖΞ Πἰοροβ, συ ]ησγαῖὶ θϑι}5 αἰδα ϊ τηοὶ. 

13. Εἰ οχίηἀοὶ ΠπηΔῃ0} ΠῚ 0.8) 5 Ρ6Γ Δ4ΌΪΠΟΠπο., οἱ ρογάοὶ 
Αϑϑυγα, οἱ ροηοὶ Νίησνυθι ἰῃ ἀοβοϊδἰοηθπὶ ἱπδαυοβϑηι, 
ιυδϑὶ ἀοϑογίαηι. 

14, Εἰ ρᾶδοοσηίυγ ἰπ πηοαΐο 6}085 στοσος, οἵ οπηηθ5 Ὀδϑίϊ 

ἰογγῶ, οἱ οἰδι)ϑ! 0 η 168 οἱ οὐ οἷ ἰπ ργϑοριθιι8. 6) οι δᾶ- 

Ὀυπί : οἱ Ὀοβίϊρ οΟἰδπιαδυπί ἰῃ (Οὐ ἱβ 6} 8 οἵ ΘΟΥΥΪ ἱπ μου 5 
6]05, 4υ͵ἱᾶ σδάτι5 Δ {Π{πὰ0 6}0.8. 

1. τος οϑὶ οἰ" 5 ὙΠΟ Πἄ6η8, συῶ ΠΑ δῖ ᾿ῃ 5066, Ζδ" 

αἰεῖί ἰῃ οογάς 810 : ΕρῸ 811πη|, οἵ πο δϑί ροβὲ τη διρ  υ8. 
Ουοπηοᾶο (ΔοίΔ 658 ἴῃ 50] 0] Π6Ππ}, ρᾶϑουᾶ ᾿θϑ γι} 
Οἰηηἰ8 7υἱ ΓΔ 811 ρ6Γ 68Π} 5:41, οἱ ΔΙΠΟΥΘΌΪ Πγηδῆι15 50.488. 

ΟΑΡΌΤ ΠῚ. 

1. 0 ᾿Πυϑ τὶ5 οἱ τοἀριηρίδ οἰν 188, σ0] π|})ἃ 

ἡ. ΠΟΥ διά ϊν! γόοσθηι : ΠΟ 5υϑοορὶΐ ἀἰβοὶ ρ ηδαι, ἰῃ Ὠ0- 
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τῷ Κυρίῳ οὐχ ἐπεποίθει, χαὶ πρὸς τὸν Θεὸν αὐτῆς οὐχ : τηΐπο πο 6δί οοπῆβα, οἱ δὰ Ὀριπὶ βύμπι ΠῸἢ ἀρργορίη- 
ἤγγισεν. 

8. Οἱ ἄρχοντες αὐτῆς ἐν αὐτῇ ὡς λέοντες ὠρυόμενοι, 
οἱ χριταὶ αὐτῆς ὡς λύχοι τῆς Ἀραδίας, οὐχ ὑπελίποντο 
εἰς τοπρωΐ. 

4. Οἱ προφῆται αὐτῆς πνευματοφόροι, ἄνδρες κα- 
ταφρονηταί᾽ ἱερεῖς αὐτῆς βεδηχοῦσι τὰ ἅγια, καὶ ἀσε- 
δοῦσι νόμον" 

5. ὃ δὲ Κύριος δίκαιος ἐν μέσῳ αὐτῆς, χαὶ οὐ μὴ 
ποιήση ἄδιχον - πρωΐ πρωΐ δώσει χρῖμα αὐτοῦ εἰς φῶς " 
χαὶ οὐχ ἀπεχρύθη χαὶ οὐχ ἔγνω ἀδιχίαν ἐν ἀπαιτήσει, 
χαὶ οὐχ εἷς νεῖχος ἀδιχίαν. 

6. Ἔν διαφθορᾷ χατέσπασα ὑπερ τονε, ἦφανί- 
σθησαν γωνίαι αὐτῶν" ἐξερημώσω: τὰς ὁδοὺς αὐτῶν τὸ 
παράπαν, τοῦ μὴ διοδεύειν" ἐξέλιπον αἱ πόλεις αὐτῶν, 
παρὰ τὸ μηδένα ὑπάρχειν, μηδὲ χατοιχεῖν. 

γ. Εἶπα- πλὴν φούεῖσθε με, χαὶ δέξασθε παιδείαν, 
καὶ οὐ μὴ ἐξολοθρευθῆτε ἐξ ὀφθαλμῶν αὐτῆς πάντα 
ὅσα ἐξεδίχησα ἐπ᾽ αὐτήν. ᾿Ετοιμάζου, ὄρθρισον’ ἔφθαρ-- 
ται πᾶσα ἣ ἐπιφυλλὶς αὐτῶν. 

8. Διὰ τοῦτο ὑπόμεινόν με, λέγει Κύριος, εἷς ἧμέ- 
ραν ἀναστάσεώς μου εἰς μαρτύριον" διὸ τὸ χρῖμα μου 
εἰς συναγωγὰς ἐθνῶν, τοῦ εἰςδέξασθαι βασιλεῖς, τοῦ 
ἐχχέαι ἐπ᾽ αὐτοὺς πᾶσαν ὀργὴν θυμοῦ μου" διότι ἐν 
πυρὶ ζήλου μου χαταναλωθήσεται πᾶσα ἣ γῆ᾽ 

9. ὅτι τότε μεταστρέψω ἐπὶ λαοὺς γλῶσσαν εἰς γενεάν 
αὐτῆς, τοῦ ἐπιχαλεῖσθαι πάντας τὸ ὄνομα Κυρίου, τοῦ 
δουλεύειν αὐτῷ ὑπὸ ζυγὸν ἕνα. 

10. ᾽Εχ περάτων ποταμῶν Αἰθιοπίας προςδέξομαι ἐν 
διεσπαρμένοις μου, οἴσουσι θυσίας μοι. 

1. Ἔν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη, οὐ μὴ χαταισχυνθῇς ἐχ 
πάντων τῶν ἐπιτηδευμάτων σου, ὧν ἠσέθησας εἰς ἐμέ: 
ὅτι τότε περιελῶ ἀπὸ σοῦ τὰ φαυλίσματα τῆς ὕδρεώς 
σου, χαὶ οὐχ ἔτι μὴ προςθῇς τοῦ μεγαλαυχῆσαι ἐπὶ τὸ 
ὄρος τὸ ἅγιόν μου. 

15, Καὶ ὑπολήψομαι ἐν σοὶ λαὸν πραῦν χαὶ ταπει- 
νὸν, χαὶ εὐλαδηθήσονται ἀπὸ τοῦ ὀνόματος Κυρίου 

13. οἷ χατάλοιποι τοῦ Ἰσραὴλ, χαὶ οὐ ποιήσουσιν 
ἀδικίαν, χαὶ οὐ λαλήσουσι μάταια, καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ 
ἐν τῷ στόματι αὐτῶν γλῶσσα δολία " διότι αὐτοὶ νε- 
ήσονται, χαὶ χοιτασθήσονται, χαὶ οὐχ ἔσται ὁ ἐχφο- 
ὀῶν αὐτούς. 

14. Χαῖρε, θύγατερ Σιὼν, χήρυσσε, θύγατερ Ἴε- 
ρουσαλήμ" εὐφραίνου καὶ χατατέρπου ἐξ ὅλης τῆς 
χαρδίας σου, θύγατερ Ἱερουσαλήω. 

15. Περιεῖλε Κύριος τὰ ἀδικήματά σου, λελύτρωταί 
σε ἐχ χειρὸς ἐχθρῶν σου" βασιλεὺς Ἰσραὴλ Κύριος ἐν 
μέτῳ σου, οὐκ ὄψη καχὰ οὐχέτι. 

16. Ἐν τῷ χαιρῷ ἐχείνῳ ἐρεῖ Κύριος τῇ “Ἱερουσα-- 
λήμ' Θάρσει, Σιὼν, μὴ παρείσθωσαν αἵ χεῖρές σου" 

᾿ς 17, Κύριος δ Θεός σου ἐν σοὶ, ὃ δυνατὸς σώσει σε, 
ἐπάξει ἐπὶ σὲ εὐφροσύνην, καὶ χαινιεῖ σε ἐν τῇ ἀγαπή- 
σει αὐτοῦ, χαὶ εὐφρανθήσεται ἐπὶ σὲ ἐν τέρψει ὡς ἐν 

ἡμέρᾳ ἑορτῆς. 
18. Καὶ συνάξω τοὺς συντετριμμένους σου. Οὐαὶ, τίς 

ἔλαθεν ἐπ᾽ αὐτὴν ὀνειδισμόν ; 
ι9. Ἰδοὺ ἐγὼ ποιῶ ἐν σοὶ, ἕνεχέν σου ἐν τῷ χαιρῷ 

ἐχείνῳ, λέγει Κύριος, χαὶ σώσω τὴν ἐχπεπιεσμένην, 
χαὶ τὴν ἀπωσμένην εἰςδέξομαι, χαὶ θήσομαι αὐτοὺς 
εἰς καύχημα, χαὶ ὀνομαστοὺς ἐν πάση τῇ γῇ. 

αυδν!ϊ, 

ὅ. ῬΙΠΟΙ͂ΡΟΒ 6}118 ἴῃ 68 γϑὶυτὶ τυρίθηϊο 8. Ἰθοπα8, Ἰυάίοος 
6}υ8 δἰουϊ Ιυρὶ Αταδίϑ, ἤθη ἀϊπι 6 θδηΐ ἰῃ ὨϊδηΒ. 

4. Ῥγορβοίξ 6115 ρογίδη(65 δρίγίζ μα, Υἱγὶ οοπίθιρίογαϑ : 
βδοογάοί68 6}08 ρΟΙ᾿υυηΐ βαποίδ, οἱ ἱπηρίθ (δοϊυηἴ Ἰοζόπ : 

ὅ, Βοιηίπυ5 δυίοπι ἰ8ῖ.8 ἰῃ πηρᾶϊο οἦι.8, οἵ ποὴ (δείοὶ 
ἰηἰφυϊδίοπι : δ π6 τηδηθ ἡυἀϊοίῃπι δυπη) ἀδὈϊ! ἰῃ ᾿πο6 : οἱ 
ὨΟῊ δὲ Δβοοη αι} οἱ ποϑοὶί ἰηἰ χιυ  δίθηι ἰῃ ὀχϑοίίοπα, ποὸ 
ἴῃ οοπίρηςίοηα ἰη᾿5{{18η}. 

6. [π᾿ ΘΟΥΤΌΡ[ ΟΠα ἀοίγαχὶ Βυρ ΓΡΟΒ, ἀἰβαίραι! βυηί δΔη συ]! 
Θογα τ : ἀρϑογίδϑ (Δοίᾶπι Υἱᾶβ δογὰπῃ ρϑηΐί8, υἱ Ποη ἰγᾶπ8- 
οδηΐ : ἀοἴδοδγυηΐ οὐν 8.65 Θοσπιη!, 60 φυοὰ ημ}}118 βυβεἰβίο- 
τοὶ, ποαῦδ ᾿ιΔηϊαγοῖ. 

7. ὈΪΧῚ : γεγυπηίδηγθη {ἰποῖ8 πὸ, αἱ διιβεϊρί(6 ἀἰ5ο  Ρ] Π δ), 
Εἴ ποη ρον 18 ἀ6 οδυ 8 6᾽0.5 ἱπ οἰληΐθυ ἰῃ χυΐθιι8. υἱ] 105 

ΒΌΠῚ ΒΌΡΟΓ 68Π). ῬΤΖΒΡΆΓΑΓΘ, ΟΘΟΏΒΌΓρΘ αἰ ου]ὸ : ἀἰβδἰραίδ 6ϑὲ 
ΟΠιη 5 ἰγοηαοβ [88 ΘΟΓΌΠ,. 

8. Ῥγορίογοβ δχϑροοίδ πη, ἀϊοὶς Πομμηι8, ἰῃ ἀϊθη) γοϑυγ- 

ΓΘΟΙΙΟΠΪ8 Γγ686 ἰῃ ἰ6ϑιἰπηοηΐμηι : χυΐα ᾿ἀϊοίυ πὶ τηδυμ ἰῃ οοη- 
δι ρδ  0Π68 ξοη( πὶ, υἱ δυβοϊρίαπι ΓΟ668,, υἱ ΕΠ ἀδιη ΒΌΡΟΥ 

605 ΟΠΏΘη) ᾿ΓΔΠῚ {ΠΓΟΥΐΒ πιαὶ : ΄υΐα ἰῃ ἧζηα ΖΟΙΪ τηοὶ οοηδυ- 
ΠιΘΓ ΟΠἢΪ8 ἰογγᾶ : 

9. αυΐᾶ ἔσο σοΟηγΥΘγίδΠ) ΒΌΡΟΓ ΡΟρΡΌ]Ο8 ᾿ἰησυδηι ἱπ 56 Π6- 
ΓΑΙ ΟΏΘἢ) ο͵υ58, αἱ ἱπνοοθηΐ ΟΠ.Ώ65 Ποπηθη Ὠοῃχίηὶ, υἱ δ6ῖ- 
νἱδηΐ οἱ 80} [50 ὑπο. 

10. δὲ ἤηϊθυϑ Παπιίπυπι ΞΕ Πἰορίδ δυϑείρίδηι ἰῃ ἀἰϑρογϑὶβ 
τηοἷ8, ἃἴεγοηΐ ΥἱοςΠη88 τ δι]. 

11. [πη ἀΐᾳ {18 ἤοὴ οοπέμπηάογί5 ἐχ οπηηΐθυ8 δαϊηγοηί θη !- 
Ὀυ8 ἰυ18, ΄υΐϊθδ8 ἱπὴρὶ6 δρὶβιϊ ἰῃ πὴ : αυΐα ἰυης δυΐογϑηι ἃ 
ἴ6 ὙἱΠ]ρΟπ αἶα οοηἰυμηο 8 ἴᾳ85, οἴ ὈἹγὰ πο δά] οἶδ 8 υἱ Πιδ- 
δηΐβος αἰογογ 8 ΘΌΡΟΓ Τηοηίοζη βΒδηοῖι πὶ ΤΩΘΌΠ. 

12. Εἰ γο]ησυδη ἰη ἴ6 ρορυ ϊυπ πιδηδυδέσχη οἱ Π 1116 Π), 
οἵ γογθυηΐογ ἃ ποπιίηο Ὠοτηϊηὶ 

18. αυἱ ἐπογπὶ το φυΐ ἀ6 [5γ86], οἱ ἤοη (Δείθηϊ ἰηὐαχυϊίδ- 

θη), οἱ πο Ἰοχυδηΐῃγ γᾶ, οἱ Ὠθὴ ἱηνρηϊοθίυγ ἰῃ ΟΓΟ ΘοτΌ ἢ 
᾿ΐηρυδ ἀο]οβᾶ : φυοηίΐδπι ἱρϑὶ ραϑοθηίΐυγ, οἱ δοουραθυηῖ, οἱ 
Ὠ0η ΟΓγἰΐ φυΐ ὀχίοιτοδί 608. 

(4. σδυᾶε, ἢ]ΐὰ δίοη, ργϑάϊοα, ἢ]18 9 ΓΒΔ] ΘΠ) : Ἔχϑ0} 8 
οἵ ἀοἰοοΐαγα 46 ἰοΐο οογάθ ἴυο, ΗἸἐᾶ Ψ6Γυ 58] 61}, 

15. ΑΒ δίυ  Ποπηίπυϑ ἰηἰαυ 8165 ἰυᾶ8, τοἀοιηϊ 6 ἀ6 πηδηυ 
ἰηἰΠ] ΟΟΓΆΠπῈ ἰπογυ πὶ : ΓΟΧ 15Γ86] Ὠομηΐπι!8 ἴῃ πηράϊΐο ἴα, ΠΟῊ 
γ᾽ ἀο 8 πιδὶὰ ὉΠ Γᾶ. 

16. [ὴ ἰοπηρογο ἴ11οὁ ἀΐοοὶ οπηίηυβ 26γυβαίθη : σομῆάο, 

Θίοη, ΠΟ. αἰ 8801] δηῖυΓ Πηδῆυ8 ἰυ8 : 

17. θοπλίηυ 68 ἰαυ8 ἰη 6, Ἰογ(5 84 |Ὑ8011 16, δαἀυοσοί 
ΒΌΡΟΓ ἴα εἰπάτω, οἱ ἱππουδθὶῖ ἴ6 ἰῃ οῃαγίίδια βυδ, οἱ ᾿ξοίδ- 

Ὀἱαγ ἴῃ (6 ἴῃ ἀο]οοἰδίίομο αιδεὶ ἴῃ ἀΐδ 80] δηηὶ. 

18. Εἴ οὐοησγοραθο οοηϊδοῖοβ ἴυ08. 88, 418 δΔΟΟΟρ 8ι}- 

ΡΥ ΘΔ Π) ΟΡΡΙΟΟΓΐυ 1} 

19. Ἐσοα ΘρῸ (Δοῖο ἰῃ 16, ῥγορίογ ἰδ ἱπ ἰθιρογα 11||0, ἀϊεὶλὶ 
Ῥοπηΐηυ}8, οἱ ΒΆ͵Υθο Θχριθββδη), οἱ γϑρυ βδπι 3080] ρίδη]., 
οἵ ΡΟΠΔΗ1 608 ἰῃ φ]οτίδῃ), οἱ ποῃιἰπδίο8 ἰῃ ΟΠηὶ ἰο τᾶ. 
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40. Καὶ χαταισχυνθήσονται ἐν τῷ χαιρῷ ἐχείνῳ, 
ὅταν χαλῶς ὑμῖν ποιήσω, καὶ ἐν τῷ χαιρῶ,, ὅταν εἰς - 
δέξωμαι ὑμᾶς" διότι δώσω ὑμᾶς ὀνομαστοὺς, χαὶ εἷς 
χαύχημα ἐν πᾶσι τοῖς λαοῖς τῆς γῆς, ἐν τῷ ἐπιστρέφειν 
με τὴν αἰχμαλωσίαν ὑμῶν ἐνώπιον ὑμῶν, λέγει Κύ-- 
ριος. 

ΑΓΓΑΙΟΣ. 
-τπαῦδν. ἡβοὴν» κ8. «ἰβέγοντα.-..ὕ. 

ΚΈΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. 

ι. Ἐν τῷ δευτέρῳ ἔτει ἐπὶ Δαρείου τοῦ βασιλέως, 
ἐν τῷ μηνὶ τῷ ἔχτῳ, μιᾷ τοῦ μηνὸς, ἐγένετο λόγος Κυ- 
ρίου ἐν χερὶ ̓ἈΑγγαίου τοῦ προφήτου, λέγων: Εἰπὸν 
πρὸς Ζοροθάθελ τὸν τοῦ Σαλαθιὴλ ἐχ φυλῆς Ἰούδα, 
χαὶ πρὸς Ἰησοῦν τὸν τοῦ Ιωσεδὲχ τὸν ἱερέα τὸν μέγαν, 
λέγων" 

. Τάδε λέγει Κύριος παντοχράτωρ, λέγων" Ὃ λαὸς 
οὗτος λέγουσιν: Οὐχ ἧκεν ὃ χαιρὸς τοῦ οἰχοδομῆσαι 
τὸν οἶκον Κυρίου. 

8. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου ἐν χειρὶ Ἀγγαίου τοῦ 
προφήτου, λέγων᾽ ῖ 

4. Εἰ καιρὸς μὲν δυῖν ἐστιν τοῦ οἰχεῖν ἐν οἴχοις ὑμῶν 
χοιλοστάθμοις, ὁ δὲ οἶκος ἡμῶν ἐξηρήμωται; 

56. Καὶ νῦν τάδε λέγει Κύριος παντοχράτωρ' Τάξατε 
δὴ καρδίας δῶν εἰς τὰς ὁδοὺς ὑμῶν. 

6. ᾿Εσπείρατε πολλὰ χαὶ εἰςενέγκατε ὀλίγα, ἐφάγετε 
χαὶ οὐχ εἰς πλησμονὴν, ἐπίετε χαὶ οὐχ εἰς μέθην, πε- 
ριεθάλεσθε καὶ οὐχ ἐθερμάνθητε ἐν αὐτοῖς, καὶ ὃ τοὺς 
μισθοὺς συνάγων συνήγαγεν εἰς δεσμὸν τετρυπημένον. 

η. Τάδε λέγει Κύριος παντοχράτωρ' Θέσθε τὰς 
χαρδίας ὑμῶν εἰς τὰς ὁδοὺς ὑμῶν, 

8. ἀνάβητε εἷς τὸ ὄρος, οὐκ ϑξε ξύλα, οἰκοδομή- 
σατε τὸν οἶχον, καὶ εὐδοχήσω ἐν αὐτῷ, χαὶ ἐνδοξα -- 
σθήσομαι, εἶπε Κύριος. 

9. ἐπε τ εἰς πολλὰ χαὶ ἐγένετο ὀλίγα. χαὶ 
εἰςηνέχθη εἰς τὸν οἶκον, χαὶ ἐξεφύσησα αὐτά’ διὰ τοῦτο 
τάδε λέγει Κύριος παντοχράτωρ" Ἀνθ᾽ ὧν ὃ οἶκός τ 
ἐστὶν ἔρημος, ὑμεῖς δὲ διώχετε ἕχαστος εἰς τὸν οἶχον 
αὐτοῦ, 

10. διὰ τοῦτο ἀνέξει ὃ οὐρανὸς ἀπὸ δρόσου, χαὶ ἡ γῇ 
ὑποστελεῖται τὰ ἐχφόρια αὐτῆς. 

"1. Καὶ ἐπάξω ῥομφαίαν ἐπὶ τὴν γῆν, χαὶ ἐπὶ τὰ 
ὄρη, χαὶ ἐπὶ τὸν σίτον, χαὶ ἐπὶ τὸν τοι χαὶ ἐπὶ τὸ 
ἔλαιον, καὶ ὅσα ἐχφέρει ἢ γῆ, καὶ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους, 
καὶ ἐπὶ τὰ χτήνη, καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς πόνους τῶν χει- 
ρῶν αὐτῶν. 

1. Καὶ ἤχουσε Ζοροδάθελ ὃ τοῦ Σαλαθιὴλ ἐχ φυ- 
λῆς Ἰούδα, καὶ Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ἰωσεδὲχ ὃ ἱερεὺς ὁ μέ- 
γας, χαὶ πάντες οἱ χατάλοιποι τοῦ λαοῦ, τῆς φωνῆς 
Κυρίου τοῦ Θεοῦ αὐτῶν, χαὶ τῶν λόγων τοῦ ᾿᾿Αγγαίου 
τοῦ προφήτου, χαθότι ἐξαπέστειλεν αὐτὸν Κύριος ὁ 
Θεὸς αὐτῶν πρὸς αὐτούς" χαὶ ἐφοδήθη ὃ λαὸς ἀπὸ 
προςώπου Κυρίου. 

13. Καὶ εἶπεν Ἀγγαῖος ἄγγελος Κυρίου ἐν ἀγγέλοις 
4 ᾽ 

Κυρίου τῷ λαῷ ᾿Εγώ εἶμι μεθ’ ὑμῶν, λέγει Κύριος. 

ΑΓΓΑΙΟΣ. Κεφ. Δ΄. 

40. Εἰ οοηίυπάρηϊυτ ἰη (ΘΙ ροΓα {11ο, φυδηᾶο ὈδΏ6 γὙΟὈ 8 
δορτο, οἱ ἰῃ ἰΘΠΊΡΟΓΘ, ΟΠ 808 ΟΡΘΓῸ ΥΟ8 : Τα ΐᾷ ἀδ 00 Υοῦ 
ποιηϊπαίοϑ, οἱ ἰῃ φογίδπῃ ἰῃ οὐποῖ5 ΡΟρυ 5 ἰοττ, χυδηᾶο 
ΠΟΠΥΟΓΘΓΟ ΟΑρΕἰΥ δηλ γοϑίγαπη οὐ πη Ὑοὐΐβ, ἀϊοὶϊ Ὠο- 
Ιηΐηυ8. 

Ασασ!ῖ)5. 
-- “προ 0 .6:----- 

ΟΑΡΌΤ 1. 

1. [ἢ δῆπο 8600 60 ὨΑΓΙΐ ΓΟΡῚ5, ἰῇ ΤΏ6η86 δαχίο, υπἃ Π1ΘΏ- 
85, (δΔοίῃπι οδῖ γϑγθυπὶ οι ἱῃ Ὠγᾶηι Αὐρϑοὶ ργορμοδίδο, 
ἀΐοδη8 : ὨΪς διά ΖΟΙΟΒΔΒΕΙ ἢ] πὶ 54] ἢ} 16] ἀ6 {Π}0Ὸ 7υαὰ, οἱ 
δα Ζ6δυ ΠἸΐυπὶ 7οϑοάθο βδοογἀοίθῃ πηᾶρηυπι, ἀΐσθῃϑ : 

2. Ηδο ἀϊεϊξ Πομηίπυβ οἴηπίροίοηϑβ, ἀΐοδηβ : Ῥορυΐυϑ ἰδία 
ἀϊουπί : Νοη γϑηΐΐ ἰθιρυ8 δοβοδηὰὶ ἀοηλι Ὠοημίηὶ. 

3. Εἰ ἰδοίυπι 6δΐ σοῦ Πομπλίηΐ ἰῃ τηδὴὰ Αὐρδῦὶ Ργο- 
Ρἰιοῖρ, ἀϊοθῃβ : 

4, 5 ἰορυβ αυΐϊάδπι γονἱβ οϑί Π δι δηἀϊ ἰπ ἀοιθυ8 τα- 
Β[Γ15 ΟΟΠΟΔΥ 8, ἀΟΠ1}8 δ !16Π} Ὠοδίγ ἀοϑογία οϑὲ 

5. Εἴησηο Π6.ὸ ἀἰοῖϊξ Ποπιίηυβ ΟἸηἰρΡοίοη8Β : ΡοῃΪ 6 ἢσ ηο 
οογάᾷ γρϑίγᾶ δα υἱβϑ γβαίγαϑ. 

6. απ ηδδ8.15 τ 0}18 οἱ [ηΐ0}}15{18 ράυσα, Θοπιρ 5115 οἵ ἤθη 
δὰ 5δἰυτγ ἴδηι, ΘΙ 18.185. οἱ θη δὴ δρυϊοίδίοημ., Ορδγι 5.15 
ΥΟ5 δἱ ὩΟΘῊ 6518 οδ᾽οἴδοίςὶ ἰῃ ἱρϑ8, οἵ φαὶ πγογοθάθβ σοηξτγο- 

δᾶ αΐ ΘΟ σΓΟΡΑΥ ἴῃ 5ΔΟΟΌΪΠ ρογίυϑηη,. 

7. Ηδο ἐἰεϊί Βοηλίηυ.8 οπμηΐροίθη8 : Ροηϊΐα οογάδ νοβίγαᾷ ἴῃ 
Υἱδβ γὙϑϑίγᾶβ, ; 

8. δοθῃάϊε ἰῃ τπηοηΐδ), οἱ ῥυιβοίαϊδ ᾿ἰζηα, ἐρα! Ποία 

ἀοιηυμ, οἵ μἰδοθἷ ταὶ ἰῃ οᾶἃ, οἱ ρου σδθον, ἀϊεὶῖ [)υ- 
ΠΪη.8. 

9. Βοβροχίβεβ ἰῃ τυ] οἱ ἰδοίδ ϑυηΐ ρᾶυςδ, οἱ {Π|δ.8 βυηΐ 
ἴῃ ἀοῃιυπη, οἱ οχβυίηανὶ θἃ : φυδιῃοῦγαπ) Ὦφρὸ ἠϊεἰξ Πογΐη}8 
οἸπηΪροίοη8 : Εο υοά ἀοηπ)}8 πηθᾶ ἀδϑογίᾷ δὶ, γ0Ὸ8 δι} θη 
βϑοίδηνπὶ ὑπυδαυΐδααδ ἴῃ ἀοΠλ. πὶ δ08, 

10. Ργορίογοδ ΔΙ μΘὈΪ ὁ ΘΟ] πὶ ἃ γογο, οἱ ἰογγᾶ 5} Ὀ γα δῖ 
ΒΓΟΟΓΘΔ ΟΠ 68 8088. ' 

11. Εἰ ἰπάσοδπηι ρἸδαϊυπἢ ΒΌΡΟΙ ἴδουγαπ), οἵ ΒΌΡΟΓ Τηρηῖ68, 

οἴ ΒΌΡΟΓ {τ ουπὶ, οἴ ΒΌΡΘΓ νἱηυπι, οἱ θυ οἰδιπη, οἱ φυὰ- 
Οὐ α06 ργοίογί μυπιυβ, οἵ δυο Γ ΠΟΠΆΪΠ65, οἱ ΒυρΟΓ ͵0- 
τηθηίδ, οἱ ΒΌρΟΓ ΟΠΊΠ65 ἰΔΌΟΓΟΒ ΠΏΔΏ 1 ΘΟ Π,. 

12. Εἰ διιαϊνὶί Ζογοῦδθοὶ Π]105 5414{}}|6] ἀ6 {θὰ Ζυάδ, 

οἱ 76βὺ5 ΠΠἸπ8 Τοϑοάδο βδοογάὰοβ πᾶσι, οἴ ΟΠΊΠ68. ΓΟϑίαυὶ 
ἀδ ρόρυϊο, γοοοπὶ Ποπηὶ θ οἱ 51}, οἱ υθγθα Αρρορὶ θγορί[ιοίξ, 

δίουΐ τη δὶ θυ Ὠοιϊηΐηιι5 608 ΘΟΓΙΠ δά 608 : οἷ {ἰπλυΐ ρο- 
Ρυ]υ8 ἃ ἰδοὶα Βοπηί. 

18. Εἰ ἀϊχ!! Αρρῦοι8 πυηίι15 Ποηλίηὶ ἰῃ Ὠυ 1118 Βοιμίῃΐ ρο- 
Ρυϊο : Εβο δβιιὴ} νουίβοιπι, αἰεὶ! Ποιηΐηυϑ8. 



Ασσξέυϑ. 

τ, Καὶ ἐξήγειρε Κύριος τὸ πνεῦμα Ζοροθάδελ τοῦ 
Σαλαθιὴλ ἐκ φυλῆς Ἰούδα, χαὶ τὸ πνεῦμα Ἰησοῦ τοῦ 
ἸἸωσεδὲχ τοῦ ἱερέως τοῦ μεγάλου, χαὶ τὸ πνεῦμα τῶν 
χαταλοίπων παντὸς τοῦ λαοῦ, χαὶ εἰςῆλθον, χαὶ ἐποίουν 
ἔργα ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου παντοχράτορος Θεοῦ αὐτῶν. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Β΄. 

:. Τῇ τετράδι καὶ εἰχάδι τοῦ μηνὸς τοῦ ἔχτου, τῷ 
δευτέρῳ ἔτει ἐπὶ Δαρείου τοῦ βασιλέως, . 

ἃ. τῷ μηνὶ τῷ ἑθδόμῳ, μιᾷ χαὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς, 
ἔλάλησε Κύριος ἐν χειρὶ Ἀγγαίου τοῦ προφήτου, λέ- 
ὠν’ 

᾿ 8. Εἰπὸν δὴ πρὸς Ζοροδάδελ τὸν τοῦ Σαλαθιὴλ ἐχ 
φυλῆς Ἰούδα, καὶ πρὸς ᾿Ιησοῦν τοῦ Ἰωσεδὲκ τὸν ἱερέα 
" μέγαν, καὶ πρὸς πάντας τοὺς χαταλοίπους τοῦ λαοῦ, 

ὧν" 
᾿ Τίς ἐξ ὑμῶν ὃς εἶδε τὸν οἶκον τοῦτον ἐν τῇ δόξη 

αὐτοῦ τῇ ἔμπροσθεν ; χαὶ πῶς ὑμεῖς βλέπετε αὐτὸν νῦν 
χαθὼς οὐχ ὑπάρχοντα ἐνώπιον ὑμῶν; 

ὅ. Καὶ νῦν χατίσχυε, Ζοροθαῤελ, λέγει Κύριος, χαὶ 
κατίσχυε, Ἰησοῦ ὁ τοῦ Ἰωσεδὲχ, ὁ ἱερεὺς ὃ μέγας, χαὶ 
χατισχυέτω πᾶς ὃ λαὸς τῆς γῆς, λέγει Κύριος, χαὶ 
ποιεῖτε, διότι μεθ᾽ ὑμῶν ἐγώ εἰμι, λέγει Κύριος ὃ 
παντοχράτωρ, 

6. ( καὶ τὸ πνεῦμα μου ἐφέστηκεν ἐν μέσῳ ὑμῶν. 
Θαρσεῖτε, 

7. διότι τάδε λέγει Κύριος παντοχράτωρ. τι ἅπαξ 
ἐγὼ σείσω τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, χαὶ τὴν θάλασσαν 
χαὶ τὴν ξηρὰν, 

8. Χαὶ συσσείσω πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἥξει τὰ ἐχλεχτὰ 
πάντων τῶν ἐθνῶν: καὶ πλήσω τὸν οἶχον τοῦτον δόξης, 
λέγει Κύριος παντοχράτωρ. 

9. Ἐμὸν τὸ ἀργύριον, καὶ ἐμὸν τὸ χρυσίον, λέγει 
Κύριος παντοχράτωρ. 

10. Διότι μεγάλη ἔσται ἣ δόξα τοῦ οἴχου τούτου, ἧ 
ἐσχάτη ὑπὲρ τὴν πρώτην, λέγει Κύριος παντοχράτωρ. 
Καὶ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ δώσω εἰρήνην, ἪΝ Κύριος 
παντοχράτωρ, χὰὶ εἰρήνην ψυχῆς εἰς περιποίησιν παν- 
τὶ τῷ χτίζοντι, τοῦ ἀναστῆσαι τὸν ναὸν τοῦτον. 

1. Τετράδι χαὶ εἰκάδι τοῦ ἐνάτου μηνὸς, ἔτους 
δευτέρου ἐπὶ Δαρείου, ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς ᾿Δγ- 
γαῖον τὸν προφήτην, λέγων" 

.. Τάδε λέγει Κύριος παντοχράτωρ' ἘΠ περώτησον 
δὴ τοὺς ἱερεῖς νόμον, λέγων" 

ι3. Ἐὰν λάδη ἄνθρωπος χρέας ἅγιον ἐν τῷ ἄχρῳ 
τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, καὶ ἅψηται τὸ ἄχρον τοῦ χατην 
αὐτοῦ ἄρτου, ἢ ἑψέματος, ἢ οἴνου, ἢ ἐλαίου, ἢ παντὸς 
βρώματος, εἰ ἁγιασθήσεται; Καὶ ἀπεχρίθησαν οἱ ἷε- 
ρεῖς, χαὶ εἰπαν᾽ Οὔ. 

14. Καὶ εἶπεν Ἀγγαῖος: ᾿Εὰν ἅψηται μεμιασμένος 
ἀχάθαρτος ἐπὶ ψυχῇ ἐπὶ παντὸς τούτων, εἰ μιανθήσεται; 
Καὶ ἀπεχρίθησαν οἱ ἱερεῖς, χαὶ εἶπαν" Μιανθήσεται. 

1ὅ. Καὶ ἀπεχρίθη Ἀγγαῖος, χαὶ εἶπεν: Οὕτως ὁ 
λαὸς οὗτος, καὶ οὕτοςς τὸ ἔθνος τοῦτο ἐνώπιον ἐμοῦ,, λέ- 
ει Κύριος, καὶ οὕτως πάντα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐὖ- 

τῶν, καὶ ὃς ἐὰν ἐγγίση ἐχεῖ, μιανθήσεται ἕνεχεν τῶν 
λημμάτων αὐτῶν τῶν ὀρθρινῶν, ὀδυνηθήσονται ἀπὸ 

() 6. τὸ ῥῆμα ὃ διέθηκα πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἐξελθεῖν ὑμᾶς ἐκ 
τῆς Αἰγύπτον... (Οοπιρὶ.) 

.-.--.-.-..᾿.......-.-ςς.-.-.-..---.-.-.-.ἘἘἘ-.-ς-ς ο-..- -.--.,ὕ.:ὄο-- ------.᾿--. “1 Ἡἢὃ.9ΟῦΟὁττ τσ τ 

σα. Φ  Φᾳῃ π΄’ ““-““-΄ῳ΄οὐὐπνν ἀμνοὶ 

ακν. 1|. 875 

14, Εἰ δυξοϊαν!α Ποπιίηυδ δρί γι πὶ Ζοτγοραροὶ 6}}1 88- 
181}}}6] ἀ6 ἰγίθυ Ψυάᾷ, οἱ δΒρίγπὶ 2680 6} Ψοβοᾶθο βδορυ- 
ἀοεβ πιᾶρηΐ, οἱ ϑρί γυ τ το] αυογυπη ἀα οἵηηΐ ρορυΐο, οἱ 
ἱπρτοϑϑὶ βιηΐ, οἱ (δεϊοθδηΐ ὀρογᾶ ἰῇ ἀοιηο ΠΟ ηΪ ΟἸὨΠΐΡΟ- 
(θη(15 6 ἱ 580}. 

ΟΑΡΌΤ ΤΙ. 

1. ἴῃ αυδγία οἱ Υἱφοϑί πηὰ μηδ η518 Β6Χ τ, ἃπη0 βϑοῦπάο 1) 
ΓΟρί5, ' 

2. ἰῃ ΙΏΘΏ56 ΒΟρ[ἰΠ10, ὑυὴδ οἱ υἱροϑὶ πη θη 818, Ἰοσυ 8 
681 Βοιῃγίηυϑ ἰῃ τηδηῖϊ Ασϑϑοὶ ργορ οῖδο, αἰ ΘΟ ἢΚ : 

3. Ὠϊεϊίο υὴς δὰ ΖοΟιΟΡΔΌΟΙ ἢ]ίαπὶ 5414 }}6] ἀὰ ἰγίδυ 
δυάδ, οἱ δὰ Ζ6ϑυ 7οβϑάδο ἢ] τὴ βδοογάοίθηι) πηϑσηυπι, οἱ 
δα ΟΠΠΏΘ5 ΓΟΙΪ08 ΡΟΡΕ], ἀϊοΘὨ8 : 

ά, Ουϊθδ ὁχ Υ 18 υὶ Υἱα ἀοῃηυπὶ ἰϑίδη ἴῃ ]ογίδ διιἃ 
μη μηδ ῦ οἱ ψυοιηοάο νο8 Υυἱά θὲ 8 ἱῃδᾶπη πὴ αυδϑὶ Ὠοη 5ἷϊ 
ΟΟΓΔΙῺ ΥΟΝΪ5Ὁ 

5. ΕἸ σης Οοηίογίδγο, Ζογορθάθοὶ, ἀϊοὶξ Ποιηΐηυβ, οἱ 
οσοηίοτίαγα, 7681 ἢ} Φοβαάθο, βδοογὰοϑ Ἰϑρηθ, αἱ ΘοηίοΓία- 
(υΓ ΟΠ 8 ΡΟΡυ]5 ἰογγα, αἰεἰΐ Ποηηΐπι8, οἱ (δο! 6, χυοπίδιῃ 
660 γοδίβουμῃ 5), ἀϊοὶξ Ποιηΐίπυβ οπιηϊροίθηδ, 

6. οἱ ορί8 Πη60}8 δίοιἱ ἴῃ πχοᾶϊο νοβϑίγαμ. Οοπῇα δ, 

7. αυΐὰ ἴϑος ἀϊοϊ! Ὠοχηίηυβ οὐμηϊροίδηβϑ : Αὐθυς Βοπιοὶ 
620 ΟΟΟΥ"ο οαἰυπ αἱ ἰογγᾶπι, οἱ Πη8ΓῸ οἱ δι ἀδῃ), 

8. οἱ ΟΠΊΟΥΘΡΟ ΟἸΏΠ65 βοηΐ65, οἱ γϑηϊθηΐ οἰθοίδ ΟἸΏΪ 1 
ξοπίϊυπι : οἱ ἱπηρ]εῦο ἀοιαυπὶ ἰϑίδη σίογίᾶ, ἀἰοὶ᾽ 1)οπλΐπυ8 

ΟΠ ρΟίΘΉ5. 

9. Μουτὰ οβί ἀγροηΐίυμῃ, οἱ τρουπ) 65[ δυγυμ), ἀΐο!! Ὠο- 

τοΐηυ8 οπγηἱροίοῃ8. 
10. Ουᾶτγα πιᾶρπᾶ οτἰΐ ρογία ἀσπλι8 ἰ8[1.8., ΠΟΥ͂ 1581Π18 81:- 

ΡΘΓ ῥγίπιδπι, ἀἰοὶἱ Ποπλίπυ8 ομηηϊροίοηϑ. Εἰ ἰῃ ἴοοο ἰδῖ0 ἀδθῸ 
ῥδόοιῃ, ἀϊοϊ! Ποιηϊηπ8 οπληϊροίδη8, οἱ ρϑοθηὶ δηϊηθ ἴῃ δ0- 
φυϊδϑ θη 6 πὶ οπληὶ οομάθηϊὶ, οἱ Θυβο δὶ (δι ρ] αι ἰδιυά. 

11. Ουδγίδ οἱ Υἱσοϑὶ πιὰ ΠΟηΐ ΠΘΠ 518, 80 δΟΟῸ ΠΟ 80} 

Ῥατίο, [δοῖυ8 δϑὶ βοὴο Ποιληὶ δά Αρσῶυμ Ῥγορἠοίδιῃ, 

ἀϊοθῃϑβ : 

12. ως ἀϊοὶξ Ποιϊηΐηυβ ΟπηϊρΡοίθη8 : πο Γτοσα ὨΠῺΟ 88- 

οογάοίο5 ἰοσθηι, αἰ ΘῊ8 : 

13. 51 βυμηρβογίι ἤοπιο σΓΠΘΙῺ 58Δη0[4Π| ἰῃ βυπηηλ δία γ6- 
β[ἰπιϑητὶ δαὶ, οἱ (οἰἰογιῖ βυ πλη}} 88 ὙοβΕ]Π16 1] 6118 ΡΆΠΟΠ,, 
δυΐ οοοιἰοηδπι, δυΐ νἱπυπὶ, δαΐ οἰδιπι, δυϊ οπηηθπὶ Οἰ θυ], 

δἰ ϑ8ηο{{Ποαθίτιν ἢ Εἰ τοϑροπμάσγυμξ βδοθγάοίαβ, οἱ ἀϊχογυηί : 

Νοη. ᾿ 
(4. Ελ ἀἰχὶξ Αὐσθαβ : δὶ ἰοἰἰσοτῖῖ ΡμοΠυΐα8 ἱπηπιυη 8. ἰη 

δηΐπια ἀ6 οπιηΐθα8 ἰ18, 5] σοί δηλ δ ἢ" Εἰ Γοϑροπαάδγαυῃηϊΐ 

βδοογᾷοίοβ, οἱ ἀϊχογυηΐ : Οοη δι δ ϊλιν. 
15. Εἰ τοϑροῃάϊξ Αὐρῦοι8, οἱ αἰχὶξ : δο ρορυ]υ8 ἰδί6, οἵ 

8ἷ0 σ6ῃ5 ἰιζος σοΟγᾶπι τη6,, ἀἰοἰΐ Ποηλίηι18, δἱ 50 ομῃηηΐᾶ οροσὰ 

τηδηυυπὶ δογυ, οἱ φυϊουμαθα Δρρτγορίπαυδυογΐ ἰδὲ, 

οομἰαπιϊηδὈὐο Ῥγορίογ πιυηογὰ δοσμη πηδίυϊίπα,, ἀοἸοθιπΐ 

86. νογῦυτι φυοά ρορὶφὶ νορίϑουπι οὑπὶ οαγροάἀογοπιίηὶ ἀ8 

οσσα Ἐσγυρί.... 
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προςώπου πόνων αὐτῶν, χαὶ ἐμισεῖτε ἐν πύλαις ἐλέγ- 
οντα. 

16. Καὶ νῦν θέσθε δὴ εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν ἀπὸ τῆς 
ἡμέρας ταύτης χαὶ ὑπεράνω, ἐὺ τοῦ θεῖναι λίθον ἐπὶ 
λίθον ἐν τῷ ναῷ Κυρίου, τίνες ἦτε, 

17. ὅτε ἐνεθάλλετε εἰς χυψέλην χριθῆς εἴχοσι σάτα, 
χαὶ ἐγένετο χριθῆς δέχα σάτα’ χαὶ εἰςπορεύεσθε εἰς τὸ 
ὑπολήνιον ἐξαντλῆσαι πεντήχοντα μετρητὰς, καὶ ἐγέ- 
νοντο εἴχοσι. 

18. ᾿Ἑπάταξα ὑμᾶς ἐν ἀφορίᾳ, χαὶ ἐν ἀνεμοφθορίᾳ 
χαὶ ἐν χαλάζῃ πάντα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν ὑμῶν, χαὶ 
οὐκ ἐπεστρέψατε πρὸς μὲ, λέγει Κύριος. 

ι9. Ὑποτάξατε δὴ τὰς χαρδίας ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἡμέ- 
ας ταύτης χαὶ ἐπέχεινα, ἀπὸ τῆς τετράδος χαὶ εἰχά- 
ος τοῦ ἐνάτου μηνὸς, χαὶ ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἧς τεθεμε- 

λίωται ὃ ναὸς Κυρίου" θέσθε ἐν ταῖς χαρδίαις ὑμῶν, 
20. εἰ ἐπιγνωσθήσεται ἐπὶ τῆς ἅλω, χαὶ εἰ ἔτι ἡ 

ἄμπελος, χαὶ ἣ συχῇ, χαὶ ἣ ῥοὰ, χαὶ τὰ ξύλα τῆς 
ἐλαίας τὰ οὗ φέροντα χαρπὸν, ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης 
εὐλογήσω. 

4ν. Καὶ ἐγένετολόγος Κυρίου ἐχ δευτέρου πρὸς ̓ Αγγαῖον 
τὸν προφήτην, τετράδι χαὶ εἰχάδι τοῦ μηνὸς, λέγων’ 

2, Εἰπὸν πρὸς Ζοροδάδελ τὸν τοῦ Σαλαθιὴλ ἐχ 
φυλῆς Ἰούδα, λέγων: ᾿Εγὼ σείω τὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν 
γῆν, καὶ τὴν θάλασσαν χαὶ τὴν ξηρὰν, 

48. χαὶ χαταστρέψω θρόνους βασιλέων, χαὶ ὀλοθρεύ- 
σῳ δύναμιν βασιλέων τῶν ἐθνῶν, χαὶ χαταστρέψω ἄρ- 
ματα χαὶ ἀναθάτας, χαὶ χαταθήσονται ἵπποι χαὶ ἀνα- 
δάται αὐτῶν ἕχαστος ἐν ῥομφαία πρὸς τὸν ἀδελφὸν 
αὐτοῦ. 

24. Ἔν τῇ ἡμέρα ἐχείνη, λέγει Κύριος παντοχρά- 
τῶρ, λήψομαί σε Ζοροδαδελ τὸν τοῦ ξαλαδιὐλ, τὸν 
δοῦλόν μον, λέγει Κύριος, χαὶ θήσομαί σε ὡς σφραγί- 
δα, διότι σὲ ἡρέτισα, λέγει Κύριος παντοχράτωρ. 

ΔΑΧΆΡΙΑΣ. 

᾿. Ἐν τῷ ὀγδόῳ μηνὶ ἕτους δευτέρου, ἐπὶ Δαρείου, 
ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Ζαχαρίαν τὸν τοῦ Βαραχίου, 
υἱὸν ᾿Αδδὸὸν, τὸν προφήτην, λέγων" 

. ᾿Ὠργίσθη Κύριος ἐπὶ τοὺς πατέρας ὑμῶν ὀργὴν 

μεγάλην, 
3. χαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς: Τάδε λέγει Κύριος παν- 

τοχράτωρ' ᾿Επιστρέψατε πρὸς μὲ, λέγει Κύριος τῶν 
δυνάμεων, χαὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸς ὑμᾶς, λέγει Κύ- 
ριος τῶν δυνάμεων. 

4. Καὶ μὴ γίνεσθε χαθὼς οἱ πατέρες ὑμῶν, οἷς ἐνε-- 
χάλεσαν αὐτοῖς οἱ προφῆται ἔμπροσθεν, λέγοντες: Τά-- 
ὃε λέγει Κύριος παντοχράτωρ᾽ Ἀποστρέψατε ἀπὸ τῶν 
ὁδῶν ὑμῶν τῶν πονηρῶν, χαὶ ἀπὸ τῶν ἐπιτηδευμάτων 
ὑμῶν τῶν πονηρῶν, καὶ οὐχ εἰςήχουσαν, χαὶ οὐ προς- 
ἔσχον τοῦ εἰσαχοῦσαί μου, λέγει Κύριος. 

6. Οἱ πατέρες ὑμῶν ποῦ εἰσι, χαὶ οἱ προφῆται; Μὴ 
τὸν αἰῶνα ζήσονται; 

απ“ “να αν... πῇ. πᾷ ς“Ππ-Ππ“Ππσι' νὰ π πμμ  μμ “-πῇαππανασσπμ πα 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ. Κεφ. Α΄. 

ἃ δοῖθ ἸΔθογυπι δυογαπι, οἱ οὐδγδίβ ἴῃ ρογίἰβ ἀγριθηΐοξι, 

16. Εἰ πο ρΡοηίΐα, 4880, ἰῃ οογάᾶ γαβίγᾶ ἃ ἀΐδ ἢδς αἱ 

βυργδ, δηίοσυδπι ροηθροΐαγ Ἰδρὶβ δα ροΓ ἰδρίάθηι ἰῃ ἰεπιρίο 
Ῥοιηΐηϊ, 4] ογδῖ18, 

17. αυδηάο ῃἱἰ(οθαι}5 ἰῃ σγρϑβοίδη Βογάοὶ υἱψίηϊ: βαῖα, οἱ 
βορδηὶ ἀθοόθιῃ 88ῖδ μογάἀδὶ : οἱ ἱηστγραϊθδιηϊηὶ ἰογουϊδ υἱ 

᾿ιδυγίγοι 8 φιϊησυδρίπία διμριιοτᾶβ, οἱ ἤΠοθδηΐ υἱψίηι!. 

18. Ῥεγουδδὶ γ05 δίθγ 6, οἱ Θογγυριοπα δογίβ οἱ ζγδῃ- 
ἀΐηδ οπιηΐδ ορογὰ πιᾶπυσαι γοϑίγασι), δὲ ὩΟῺ ΓΟΥογϑὶ οβ}8 
δα τῃ6, ἀἰοὶ!ς Ποῃμίηυϑ. 

19. δυρροηΐία πυης οογάδ γοϑβίγα ἃ ἀΐα ἰβίδ οἱ ἰῃ ζυϊυτγυ), 
ἃ αυδτία οἱ νἱ 6 βἰ πᾶ ὩΟἢΪ Πη θη 518, οἱ ἃ ἀϊδ φυὰ Πιμάδπιρη.- 
(ἃ )δοῖδ δυπί ἰϑ}} Βομΐη! : ροπίία ἰὴ οογάϊδιι8 νοϑίγιβ, 

20. 8] Θοφποϑοθίιγ 5Ό ΡΟ Γ ἀγρᾶπ), οἱ δὶ δάῃυς νγἱπϑᾶ, οἱ ἢ- 
ου8, οἱ τηδορτπδίυηι, οἱ ᾿ἰξηδ ον χυδ ποη ἔδγυηὶ ἴτι- 
οἴυπη, ἃ ἀΐδ ΙΔ ὈρηραϊοδΠ,. 

21. Εἰ (δοΐυπι 681 γϑγθυπὶ Πομηϊηὶ βθουπὰο δὰ Αρφϑουπὶ 
Ργορὶιοίδπι, χυδτίδ οἱ νἱζϑϑίπιδ Πηθ 818, ἀἰσθῃϑ : 

22. Ὀϊο δὰ Ζογορθδῇθὶ Πα δα] αι 16] ἀο ἐτὶθυ Ζυάδ, ἀΐ- 

ΟΘΏ5 : ΕΡῸ ΘΟΠΠΟΥ͂ΘΟ ΟΟἸυμ οἱ ἴδγγᾶηι, δἰ ΠΊΔΓΟ οἱ γί ἀδ, 

23. οἱ Β γδγίδηη (ΠἸΓΟΠΟ3 γοσυη), οἱ ἀϊβρογάδι (οττἀ - 
Π6πὶ γορὺπὶ βοη υπ), οὗ βυθ οΓί8Π) ΟΌΓΓΙΙΒ οἱ δβοθηϑογοβ, 

εἰ ἀοϑοορηάθηϊ οαυὶΐ οἱ Ἀϑοθῆβογοβ8 ΘΟΓΌΠῚ Πηυδχιΐίϑαυθ ἰῃ 
εἰδάϊο δάνογϑαβ {Γίγο δι! π|. 

24. [η ἀΐε {Π|4, ἀΐοϊ( Ποηγίηι8 οπηηϊροίδηβ, ἀϑϑυσιάὰπι ἴδ 
ΖΟΓΙΟΌΔΒΘΙ ΕἸ απ 58] 6], βογνυῃ) πιουηι, αἰεί! Ποπιΐυδ, 

οἱ ροηδηὶ ἴδ αυδϑὶ 5 ῃδου η), 4υἷᾶ ἴ6 6ἰοςὶ, ἀἰοὶὶ Ποπιδουβ 
οἸηϊ οί Ώ8. 

ΖΛΗ ΛΔΆΙΑΞδ. 
τα κάδον ὧν ὅθ» ἐὔβξιθειινο. 

ΟΑΡΌΤ 1. 

Ἱ. [π οεἴαγο πθη86 δηηὶ 860 ϊ, 80} Ὠδγίο, (δεΐυμ οοὶ 

γογθυμι ᾿ομηὶ δὰ Ζδο ιαγίδπι Βαγδο ἰδ, Π]Ἰπὶ Αἀάο, ρτο- 
Ρἰοίδι, αἰ δ 5 : 

4. ᾿ἰγᾶίυβ δδί Ποιηΐπυ8 5ΌΡΟΓ ρᾶῖγοβ ὙΘϑίγοϑ ἱγᾷ ἴηᾶσηᾶ, 

3. οἷ ἀΐἶο658 δα 608 : Η:θο αἰοἰὶ Πομΐῃυ8 ΟἸγηἱροίθ 8 : Ο08- 
γογ(ϊπλίηἱ δὰ πη. ἀἰοὶ Ποιηίηυβ Υἱεταΐυπι, οἱ σοηνογίδν δὰ 
γοϑ, ἀεὶ! Ποηιίηι:8 Υἱγίυϊ). 

4. ΕΠῤΛ ποῖ ἢογὶ βίους ῥδίιθϑ Ὑδϑίγὶ, 4005 ἀσυσγυηὶ 
Ριορ οί χυΐ ρει ἰυογαηΐ, ἀἰοοηῖο8 : φρο ἀϊοὶ! Ποπηίπι8 

οπηϊροίθη8 : Ανογ πη πὶ ἃ Υἱἱ5. ὙΘ δ Γ[8 ρθ 551 Π|18, δἱ ἃ} δάϊΐῃπ- 
νρϑηϊοηΐθυς γοβίγὶ8 ἢ}8115, οἱ ποη ὀχδυάϊογυηΐ, οἵ ποὴ δίίθῃ- 

ἀδγυμΐ υἱ ὀχδυάϊτγοηϊ πιὸ, αἀἰοἱ᾽ Ποιηίηι!5. 

5. Ῥαίγθϑ Ὑδϑίγὶ ἘΠῚ ϑυπηί, οἱ ργορ οί ᾽ Νυπχυϊὰ ἰῃ 
Βοπιρ ἰογηυ Υἱνοηί 9 



ΖΑΟΗΛΑΒΙΑΞΒ. ὅκρ. 1. 

8. Πλὴν τοὺς λόγους μου καὶ τὰ νόμιμά μου δέχε- 

σθε, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαι ἐν πνεύματί μου τοῖς δούλοις 

μου τοῖς προφήταις, οἱ κατελάθοσαν τοὺς πατέρας 

ὁμῶν-- καὶ ἀπεχρίθησαν, χαὶ εἶπαν: Καθὼς παρατέτα- 

χται Κύριος παντοχράτωρ τοῦ ποιῆσαι ἡμῖν χατὰ τὰς 

ὁδοὺς ἡμῶν καὶ κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα ἡμῶν, οὕτως 
ἐποίησεν ἡμῖν. 

η. Τῇ τετράδι χαὶ εἰχάδι, τῷ ἑνδεχάτῳ μηνὶ, οὗτός 

ἐστιν ὁ μὴν σαδὰτ, ἐν τῷ δευτέρῳ ἔτει ἐπὶ Δαρείου, 

ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Ζαχαρίαν τὸν τοῦ Βαραχίου, 
υἱὸν Ἀδδὼ, τὸν προφήτην, λέγων’ 

8. Ἑώραχα τὴν νύχτα. καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἐπιδεδηχὼς 

ἐπὶ ἵππον πυῤῥὸν, χαὶ οὗτος εἱστήχει ἀναμέσον τῶν 

ὀρέων τῶν κατασχίων, χαὶ ὀπίσω αὐτοῦ ἵπποι πυῤῥοὶ, 

χαὶ ψαροὶ, καὶ ποιχίλοι, χαὶ λευχοί. 

δ. Καὶ εἶπα" Τί οὗτοι, Κύριε; Καὶ εἶπε πρὸς μὲ ὃ 

ἄγγελος ὃ λαλῶν ἐν ἐμοί: ᾿Εγὼ δείξω σοι τί ἐστι ταῦτα. 

το. Καὶ ἀπεχρίθη ὃ ἀνὴρ ὃ ἐφεστηκὼς ἀναμέσον τῶν 

ὀρέων, χαὶ εἶπε πρὸς μέ; Οὗτοί εἰσιν οὺς ἐξαπέστειλε 
Κύριος, περιοδεῦσαι ν ἥν. 

τι. Καὶ ἀπεχρίθησαν τῷ ἀγγέλῳ Κυρίου τῷ ἐφεστῶτι 
ἀναμέσον τῶν ὀρέων, καὶ εἶπον’ Περιωδεύσαμεν πᾶσαν 
τὴν γῆν, καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἣ γῆ χατοιχεῖται, χαὶ ἡσυχά- 
ζει. 

15. Καὶ ἀπεχρίθη ὃ ἄγγελος Κυρίου, καὶ εἶπε" Κύ- 
ριε παντοχράτωρ, ἕως τίνος οὐ μὴ ἐλεήσης τὴν Ἵερου- 
σαλὴμ,, καὶ τὰς πόλεις Ἰούδα, ἃς ὑπερεῖδες, τοῦτο 
ἑδδομηχοστὸν ἔτος; 

18. Καὶ ἀπεχρίθη Κύριος παντοχράτωρ τῷ ἀγγέλῳ 

τῷ λαλοῦντι ἐν ἐμοὶ, ῥήματα καλὰ χαὶ λόγους παρα-- 
χλητιχούς. 

ι4. Καὶ εἶπε πρὸς μὲ ὃ ἄγγελος ὃ λαλῶν ἐν ἐμοί" 
Ἀνάχραγε λέγων Τάδε λέγει Κύριος παντοχράτωρ᾽ 
Ἐζήλωχα τὴν Ἱερουσαλὴμ. καὶ τὴν Σιὼν ζῆλον Ἀ: 

γᾶν; 
ι6. χαὶ ὀργὴν μεγάλην ἐγὼ ὀργίζομαι ἐπὶ τὰ ἔθνη 

τὰ συνεπιτιθέμενα, ἀνθ᾽ ὧν μὲν ἐγὼ ὠργίσθην ὀλίγα, 
αὐτοὶ δὲ συνεπέθεντο εἰς χαχά. 

16. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος: ᾿Επιστρέψω ἐπὶ 
Ἱερουσαλὴμ. ἐν οἰχτιρμῷ,, χαὶ ὃ οἶκός μου ἀνοιχοδο- 
μηθήσεται ἐν αὐτῇ, λέγει Κύριος παντοχράτωρ, καὶ 
μέτρον ἐχταθήσεται ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ. ἔτι. 

17. Καὶ εἶπε πρὸς μὲ ὃ ἄγγελος ὃ λαλῶν ἐν ἐμοί: 
Ἔτι ἀνάχραγε λέγων: Τάδε λέγει Κύριος παντοχρά- 
τωρ Ἔτι διαχυθήσονται πόλεις ἐν ἀγαθοῖς, χαὶ ἐλεή- 
σει Κύριος ἔτι τὴν Σιὼν, καὶ αἱρετιεῖ τὴν Ἱερουσαλήμ. 

18. Καὶ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου, καὶ ἴδον, καὶ ἰδοὺ 
τέσσαρα χέρατα. 

19. Καὶ εἶπα πρὸς τὸν ἄγγελον τὸν λαλοῦντα ἐν ἐμοί" 
Τί ἐστι ταῦτα, κύριε; Καὶ εἶπε πρὸς μέ: Ταῦτα τὰ 
χέρατα τὰ διασχορπίσαντα τὸν Ἰούδαν χαὶ τὸν Ἰσραὴλ 
χαὶ Ἱερουσαλήμ. 

90. Καὶ ἔδειξέ μοι Κύριος τέσσαρας τέχτονας, 
“1. χαὶ εἶπα’ Τί οὗτοι ἔρχονται ποιῆσαι; Καὶ εἰπε’ 

Ταῦτα τὰ χέρατα τὰ διασχορπίσαντα τὸν ᾿[ούδα χαὶ τὸν 
Ἰσραὴλ κατέαξαν, χαὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἦρε χεφαλήν. 
Καὶ ἐξήλθοσαν οὗτοι τοῦ ὀξῦναι αὐτὰ εἰς χεῖρας αὐ- 
τῶν, τὰ τέσσαρα χέρατα, τὰ ἔθνη τὰ ἐπαιρόμενα χέρας 
ἐπὶ τὴν γὴν Κυρίου, τοῦ διασχορπίσαι αὐτήν. 

.. 877 

ὃ. οευμη δ ηθῃ ΒΟΓΠΊΟΏ65 [η605 οἵ 6 Ἐπ|ἃ πγθᾶ 8580 ρ᾽16, 
υδ 650 ργθοίρίο ἰῃ ϑρ  γἰ"ἃ 60 ΒΕΓΥΪΒ π)6 5 ργορ οίϊδ, χα 
οΟΙργθθηδογυηΐ ραίΓ65 Ὑοϑίγοϑ : οἵ γοβροπάογυηϊ, οἱ ἀΐχο- 
τυηΐ : ϑἴουϊ ργεραγδίαβ οϑ[ Ποιηΐηυ}8 οπηηἱροΐοηϑ υἱ (Δοογεὶ 
οἱ βοουηάυπι Υἱδϑ8 ποβίγαϑ οἱ βοουηάιιπ δα Υ ἢ ΠΟ. 68 
ὨοδίΓαβ, ϑ8ἰ6 6οἱ ὩΟὈΐβ. 

ἡ. Ουδείδ οἱ νἱμαϑίπιδ, υπηάθοϊπηο τη6η86,, ἢ]. 65ἷ ΠΊΘἢ 818 
βδρδϑί, ἰὴ Βδου 0 ἃπηοὸ 80} Ὀᾶτγίο, (Δοΐυ 8 681 βογίηο Βοιηΐ- 
πἰ δά Ζδομαγίδτη Βδγδοι δε, δ᾽ υπ Αἀάο, ρῥγορμοίδηι, ἀϊ- 

ΟΘΏ8 : 
8. Ὑίάϊ ποοῖδ, οἵ 6006 ΥἱΙ ΔΘΟΘΠΘΘῺΒ 8ῈΡ6Γ Θαυυτ Τυ 1, 

οἵ ἰρ56 ϑίδθαῖ ἰῃίογ τῃοῃῖθϑ ὑπιθγοβοϑ, οἱ ροϑὲ ουτὰ δαυΐ 
τιῇ, οἱ νδγὶὶ, οἱ δ! 0. 

9. Εἰ ἀϊχὶ : ᾳυϊὰ δυπὶ ἰδιϊ, Ποιμηίηο»" Εξ ἀϊχὶξ δὰ τὴὸ δὩ- 
δ6]υϑ φυὶ ἰΙοφυοθαίυγ ἰῃ τΔ6: ΕΡΟ οϑἰθηάδηι Εἰ ὲ φυϊά διιηῦ 866. 

10. Εἰ τοβροῃάϊὶ υἱγ φαὶ δίδδί ἰῃίογ πηοηίθβ, οἱ ἀἰχὶ! δὰ 
[6 : [8ἰ1 δυηΐϊ 4008 πιίδὶί Βοπιίηυ8, υἱ οἰγουϊΓοπί ἴθ ΤΠ). 

11. Επλ᾿ τοϑροπάσγυπιὶ δηροῖο οιηϊηὶ αυὶ 5ἰδθαί ἰπίοσ 
πιοηΐο8, οἱ ἀϊχογυπί : ΟἸΓΟΌΪΥ ΠΊ0}5 ΟἸΠΠΘΙ ἴδγγδηι, οἱ 6008 
ομληΐβ ἰογγὰ δυο ϊδίαγ, οἵ αυϊοδοί!. 

12. ἘΓτοβροηάϊι δηροὶυβ Ὠοιμίηΐ, οἱ ἀἰχίξ : Πομηΐῃθ οἸηηΐ- 
Ροίΐδηβ, ὑβχυθαυο πο Πιϊβογοθογὶβ Φογυβϑίοπι, οἱ υγθίπ) 
Ψυάδ, 4085 ἀοδροχίϑιϊ, εἰς 681 βορίυδροδίηγυϑ ἃηηιϊιδὴ 

13. Εἰ τοβροπαϊὶ Ποιΐηυβ ομηηΐ ροΐίθῃ8 δῆβ6}0 αυΐ ἰἸοαυ6- 
Βαΐυγ ἰῃ πιθ, γουθ ὈΟῺΔ Οἱ ΒΟΓΙΏΟΠ6Β ΟΟὨ5ΟΪΔἰοΟΓΙΟ8. 

14. Εἰ ἀἰχὶ' δὰ πη6 δηροῖυ8 αυΐϊ Ἰοαυθδίυγ ἴῃ πη6 : ΟἸδη)ᾶ 

ἀΐϊοδηβ : Ηϑς ἀϊοῖξ Ποπιίηυ8 Οπμηἱροίοη9 : ΖΕ6] δία δυπὶ 16- 
τυϑδ 6 η οἱ δίοῃ Ζ6 10 πιᾶξῃο, 

15. οἱ γᾶ τηᾶζη 650 ἰγΆΘΟΟΥ 8006 Ὁ ξοηΐο8 485 ΒυρΟΓΙΠ,- 
Ροϑί(ξ5 βϑυηΐ, ὑγὸ 60 αιοὰ 680 αυϊάθηι ἰγαΐ8 8ι1πὶ τηοάϊουπι, 
᾿ρϑὶ Ὑ61Ὸ δι ρου πη ροϑὶ(ὶ δυηΐ ἰῃ πη]. 

16. Ῥτορίοτγοδ ἴδοο αἰεὶ Βοπιίηυδ : Οσοηγογίδ δὰ ϑογα- 
β8Ιϑῃ ἴῃ τηϊϑογοογϊα, οἱ ἀοπιὰϑβ πηθᾶ ἱπδίδυγ Δ ὈΪ 1} ἴῃ 68, αἱ- 

εἰς  οιΐηι8 οπχηϊροίοη8, οἱ πηθηδυγὰ Θχίθηἀου  ΒΌΡΟΓ 

Φογυδαίθπ δάδυο. 

17. Εἰ ἀϊχ[ῖ δὰ τὰ δηροίυϑ φυὶ Ἰοφυομαίαγ ἴῃ πη : Αὐδιὸ 
οἰαπιᾶ ἀΐσθη8 : ΗΟ ἀϊοὶῖ Ποιηίπυϑ οπιηϊροίθηβ : Αὐδυο αἰ - 

[υηἀοηίυγ εἰν ἰδῖ65 ἴῃ ὈΟοπΐ8, οἱ Τηβογο ιίυΓ Ποπληυϑ δά υς 

δἰοιι, οἵ οἰϊσοῖ Φογυβδ]6 ἢ). 
18. ἘΠῚ ἐγαυὶ οουο8 608, οἱ Υἱάϊ, οἴ 6006 χυδίιογ ΟΟ1- 

Ὠμ8. 
19. Εἰ ἀϊχί δὰ διισοίυμι αυὶ Ἰοχυοθαίυγ ἰῃ π|6 : Ουἱά δυηὶ 

μος, ἀοιηίηοῦ Εἰ ἀϊχὶ! δὰ πιὸ: Ηδο βυηῖ σογηιᾶ ΄υδ ἀΪ8- 

Ρογβογυμί 70 ἀδπιὶ οἱ 15Γ86] οἱ 76 Γυ 88! 6 πη. 

40. Εἰ οβἰομάϊῇ πὶ Ποχηΐηυ8 χυδίυον (ΔΌΓΟΒ, 

4Ἱ. οἱ ἀϊχὶ : Ουἱά ἰδὲ γοηϊυηί ἔδοογοῦ Εἰ ἀἰϊχ[ίΐ : Ηδθ0 δβυηὶ 

ὁογηυᾶ αὐ ἀϊδρογβογαηΐ 7Ζυάδιηη οἷ [5γ86] οοπίγοροτγιηΐ, οἱ 
Ὠ0]1}ὰ8 οογυμῃ ἰοναυ οἀρυΐ. Εἰ ορτγαδϑὶ δυηΐ ἰδῖ1 υἱ ὀχδουδῃὶ 
68 ἰῃ τῃηδηΐθυ8 518, φυδίυογ οογηυδ, βοι68 υδο Ιοναυογυηϊ 

ΘΟΓΏ 500 6Γ ἰογγὰπὶ Ὠοπιηΐ, υ ἀἰβρογβογθηΐ 68η). 
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ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Β΄. 

ι. Καὶ ἦρα τοὺς ὀρθαλμούς μου καὶ ἴδον, καὶ ἰδοὺ 
ἀνὴρ, καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ σχοινίον γεωμετριχόν. 

ἃ. Καὶ εἶπα πρὸς αὐτόν: Ποῦ σὺ πορεύῃ; Καὶ εἶπε 
πρὸς μέ: Διαμετρῆσαι τὴν ᾿Ἱερουσαλὴμ., τοῦ ἰδεῖν πη- 
λίκον τὸ πλάτος αὐτῆς ἐστι χαὶ πηλίκον τὸ μῆχος. 

1. Καὶ ἰδοὺ ὃ ἄγγελος ὃ λαλῶν ἐν ἐμοὶ εἰςτήχει, 
γχαὶ ἄγγελος ἕτε ρος ἐξεπορεύετο εἰς συνάντησιν αὐτῷ. 

.. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν, λέγων" Δράμε, καὶ λάλη- 
δον πρὸς τὸν νεανίαν ἐχεῖνον, λέγων" Κατακάρπως χα- 
τοιχηθήσεται Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ πλήθους ἀνθρώπων καὶ 
χτηνῶν ἐν μέσῳ αὐτῆς" 

6. χαὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτῇ, λέγει Κύριος, τεῖχος πυ- 
ρὸς χυχλόθεν, χαὶ εἰς δόξαν ἔσομαι ἐν μέσῳ αὐτῆς. 

6. Ὦ Ὦ φεύγετε ἀπὸ γῆς βοῤῥᾷ, λέγει Κύριος, 
διότι ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων τοῦ οὐρανοῦ συνάξω 
ὑμᾶς, λέγει Κύριος, 

7. εἰς Σιὼν, ἀνασώζεσθε, οἵ χατοιχοῦντες θυγατέρα 
Βαῤυλῶνος. 

8. Διότι τάδε λέγει Κύριος παντοχράτωρ' Ὀπίσω 
δόξης ἀπέσταλχέ με ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ δδἐε Ὁ ἸΕΆΘΣ ὑμᾶς, 
διότι ὃ ἁπτόμενος ὑμῶν ὡς ὃ ἁπτόμενος τῆς χόρης τοῦ 
ὀφθαλμοῦ αὐτοῦ. 

9. Διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐπιφέρω τὴν χεῖρά μου ἐπ᾽ αὖ- 
τοὺς, χαὶ ἔσονται σχῦλα τοῖς δουλεύουσιν αὐτοῖς, χαὶ 
γνώσεσθε ὅτι Κύριος παντοχράτωρ ἀπέσταλχέ με. 

10. Τέρπου χαὶ εὐφραίνου, θύγατερ Σιὼν, διότι ἰδοὺ 
ἐγὼ ἔρχομαι, καὶ χατασχηνώσω ἐν μέσῳ σου, λέγει 
Κύριος. 

11. Καὶ καταφεύξονται ἔθνη πολλὰ ἐπὶ τὸν Κύριον 
ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη, καὶ ἔσονται αὐτῷ εἰς λαὸν, χαὶ χα- 
τασχηνώσουσιν ἐν μέσῳ σου, χαὶ ἐπιγνώση ὅτι Κύριος 
παντοχράτωρ ἐξαπέσταλχέ με πρὸς σέ. 

1. Καὶ χαταχληρονομήσει Κύριος τὸν Ἰούδαν, τὴν 
μερίδα αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ἁγίαν" καὶ αἱρετιεῖ ἔτι τὴν Ἵε- 
ρουσαλήμ.. 

13. Εὐλαδείσθω πᾶσα σὰρξ ἀπὸ προςώπου Κυρίου, 
ὅτι ἐξεγήγερται ἐχ νεφελῶν ἁγίων αὐτοῦ. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Τ΄. 

ι. Καὶ ἔδειξέ μοι Κύριος τὸν Ἰησοῦν τὸν ἱερέα τὸν 
μέγαν, ἑστῶτα πρὸ προςώπου ἀγγέλου Κυρίον, καὶ ὃ 
διάθολος εἰςτήχει ἐχ δεξιῶν αὐτοῦ, τοῦ ἀντιχεῖσθαι 

τω 

αὐτῷ. 

. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν διάθολον: Ἐπιτιμήσαι 
Κύριος ἐν σοὶ, διάθολε ν καὶ ἐπιτιμήσαι Κύριος ἐν σοὶ 
ὃ ἐχλεξάμενος τὴν Ἱερουσαλήμ. Οὐχ ἰδοὺ τοῦτο ὡς δα- 
λὸς ἐξεσπασμένος ἐχ πυρός; 

4. Καὶ Ἰησοῦς ἦν ἐνδεδυμένος ἱμάτια δυπαρὰ,, καὶ 
εἱςτήχει πρὸ προσώπου τοῦ ἀγγέλου. 

4. Καὶ ἀπεχρίθη χαὶ εἶπε πρὸς τοὺς ἑστηχότας πρὸ 
προςώπου αὐτοῦ, λέγων" ᾿Αφέλετε τὰ ἱμάτια τὰ ἡμὴ ἡ 
ἀπ᾽ αὐτοῦ. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν- Ἰδοὺ ἀφήρηχα τὰς 
ἀνομίας σον, χαὶ ἐνδύσατε αὐτὸν ποδήρη, 

6. χαὶ ἐπίθετε χίδαριν καθαρὰν ἐπὶ τὴν χεφαλὴν 
αὐτοῦ. Καὶ ἐπέθηκαν χίδαριν χαθαρὰν ἐπὶ τὴν χεφα- 
λὴν αὐτοῦ, χαὶ περιέδαλον αὐτὸν ἱμάτια. Καὶ ὁ ἀγπὶς 
Κυρίου εἱστήχει. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ. Κεφ. 1". 
ΟΑΡΌΤ 1. 

1. Εἰ Ἰενανὶ οὐ ]08 πιο08 οἱ νἱάϊ, οἱ δοῦθ Υἷγ, οἱ ἱπ πηδπῃ 
οὐυβ (υηΐου] 8 φοοιηοίτγίουϑ. 

Ἅ. Εἰ ἀϊχὶ δά οὐ : Ουο ἰυ νδᾶϊθ᾽ Εἰ ἀϊχὶΐ δὰ πιὸ: ὕἱ 

αἰπηοῖϊδγ Φ γα 88] 6η, υἱ Υἱάδδηι χιδηίδ δἰΐ ἰδιἰὰἀο α)ι5 οἱ 
αιυδηΐδ ἰοηρίἰυ40. 

3. Εἴ δ006 δηροὶυβ φυὶ Ἰοχφυθθαίυνγ ἴῃ πη βίδθαίϊ, οἵ δηρθ- 
08 8118 οαγοα οθδίυγ ἰῃ ΟσΟΙΓΒΌΤΩ 608. 

4, ΕΠ ἀἰϊχῖ᾽ δὰ ουῃ, ἀΐοθῃβ : ὝΟυττο, οἱ Ἰοφυογο δάο]ο- 
δοθηΐυϊο ἢ], αἀἰοθηβ : Ἐτγυσίίογα ἨΔ δ ΐυς ΦοΓΆΒΔ]6 ΠῚ) ἃ 
πη } Π αΐπο οπηἰηυη) οἱ ̓ υπιοηϊογαηι ἴῃ Ὠγοάϊο οἷα : 

ὅ. οἴ αρο 6γῸ ΠῚ, ἀϊοὶί Πϑομηΐπαβ, πλαΓ0}8 ἰσηΐδ ἰη οἰγουω, 
οἵ ἴῃ φ]ογίδῃ 6ΓῸ ἰῃ πιράϊο 608. 

6. Ο ουρῖίο ἀ6 ἰογγὰ δῦ ]οηΐ5, ἀϊοὶ! Τοπιίπιβ, αυΐδ ἀ6 
ᾳυδίθον γα η (15 ΟἿ οοηρτορδαθο τοβ, ἀἰοὶξ Ποηιίηυϑ, 

7. ἰη δίοη,, βδ υδιηΐηὶ, υ] Ὠδο  δ[18 ΠΩ] δηλ ΒΑ Υ]οη 8. 

8. Ηφιο οηϊπη ἀϊοὶξ Ποπιηυ8 οπιηίἱροΐοηβ : Ῥοβί ουίδπ) 

ταϊβὶϊ πγ6 δα βρηΐθδ 48 Βρο Δ υθγυηΐ γὸβ : συΐδ φυΐ (οἰἰρο- 
τ γοβ χυδϑὶ αυὶΐ ἰδηρδί ρυρ ]] Δ} ΟΟὉ}} 6118. 

9. Ουἷα 6006 6,0 ἰῃίδγο Πηϑηυ ΓῺ ΠΊΘΔΠῚ ΒΌΡΟΓ 608, οἱ ἀγαηΐ 

ργοάδ 118 φυὶ βογνίογδηϊ οἷβ, οἱ ὀορῃοβοϑίβ χυΐδ Ὠοτηΐηυδ 
οἸηηἱροίθη 8 πηκδῖῖ Π16. 

10. [μοῖδλγο οἱ βαυάς, ἢ]18 δίοη, χυΐᾶ 6006 οβὸ υϑηΐο, οἱ 
ΒΑΡ ίΔθΟ ἰῃ τηδάϊο (αἱ, αἰεί Πομκίημ8. 

11. Εἰ οοπίυμίοηϊ σοηΐδ5 τυ] δα ΠΟΙ ππὶ ἰη ἀΐο {1|4, 
οἱ ογυηῖ οἱ ἰῃ ρορυΐϊυπι, οἱ ΠΔὈϊ᾽υπί ἰὴ πηράϊο ἰυἱ, οἱ βε68 
υοηΐϊδιη Ποῃηλίηι8 οΠπιηϊροΐθ 8 Ιηΐδὶ( πη6 δὰ [6. 

12. Εἰ ροββίἀοὶι Ποιηίηυδ Φυάδιῃη, ρᾶγίο δυᾶ ἰῃ ἰοττᾶ 
βδησία : οἱ οἰϊροὶ δυο Ζ6γυδβδ]οιη. 

13. Τίηθδὶ ΟΠ Ϊ8 ΟΔΓῸ ἃ (δοῖα Ὠοιηίηὶ, φυοῃΐδη) δυ16- 
χἰϊ ἀ6 ηυθὲθ0.8 ΒΔΠΟΙ18 8118. 

ΟΑΡΌΤ ΠῚ]. 

1. Εἰ οϑίοηαϊέ πιϊῃὶ Πουῃυ8 76 801η} ΒδΟΟΓαἀοἔΘΠ1 ΠλΔΡΠΠΙ, 
βϑἰδηΐοιη δηΐο ἰδοίθη) δηροὶὶ Ὠομΐηὶ, οἱ αἰ θο υ8 δίδθαὶ ἃ 

ἀοχίΓ5 ο͵.8, υἱ δα γογβδγοίυγ οἱ. 

2. Εἰ ἀϊχὶ! θοπιίπυβ δὰ ἀϊϑθοίυπι : Ἱπογοροὶ Ῥοπιίμαβ ἱπ 
(6, ἀΐαθοϊο, οἱ ἱπογοροῖ ἰη 16 Βοπηπυ8 χυὶ οἰοσὶἑ 76 γι158]6Π|. 

ΝΟΏΠΟ 6006 ΠοΟ αἱ ἰοττὶ5 6δἱ Θγυΐυδ 46 ἰρηοῦ 

3. Εἰ 726ϑὺ5 ἱπάυϊυ8 ογαΐ γοϑίθυδ βου ϊα 8, οἱ βἰδῇ᾽δὶ 

δηΐο (δοίθηι δΔηΩΟΙΪ!. 

4. ΕΠλ γοϑρομάϊί οἱ δἱΐ δὰ δἀβίδῃη!6β ὉΌγδπμ δοΐϊθ 8018, ἀϊ- 
668: Αὐογία γοοςπηθηϊδ βογάϊάδ δὺ οο. Εἰ αἰχὶὶ δὰ οὐπὶ : 

Ἐσοα ἀρϑία!! ἰηἰφυϊίοβ ἴὰ48,, οἱ ἱπάαἱία δυπὶ ροάθσγοπι, 

5. οἵ ἱηροηΐία οἰάἀαγίπι τη πάϑπι δυροῦ οδρυΐ α͵υ5. Εἰ 
ἱπηροβιογυηί οἰἀαγίηχ πη 8Π| ΒΌΡ6Γ δρυΐ 6}05, οἱ οἰγουῆν 
ἀοάοτιπηῖ ουτὰ γοϑεϊπηθηἘ 8. Εἰ δησοῖυβ οιηίηϊ δἀδίαραί : 



ΖΑΘΗΛΆΙ ΑΚ. δα». 1Υ.Ψ 
6. χαὶ διεμαρτύρατο ὃ ἄγγελος Κυρίου πρὸς Ἰησοῦν, , 6. οἷ οοη!οϑἰαθδῖογ Δῆμο! α8 Ποπηΐηὶ δ 7168ιπὰ, ἀϊοθῃβ : 

ν 
ἢ Τάδε λέγει Κύριος οὐδε εἰν Ἐλν ταῖς ὁδοῖς 

ὕου πορεύῃ, καὶ ἐν τοῖς προστάγμασί μου φυλάξῃ, χαὶ 
σὺ διαχρινεῖς τὸν οἶχόν μου’ χαὶ ἐὰν διαφυλάσσης τὴν 
αὐλήν μου, καὶ δώσω σοι ἀναστρεφομένους ἐν μέσῳ 
τῶν ἑστηχότων τούτων. 

8. Ἄχους δὴ, Ἰησοῦ ὃ ἱερεὺς ὃ μέγας, σὺ καὶ οἵ 
πλησίον σου οἱ χαθήμενοι πρὸ προςώπου, διότι ἄνδρες 
τερατοσχόποι εἰσὶ, διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἄγω τὸν δοῦλόν μου 
᾿ἈΑνατολήν᾽" 

9. διότι ὃ λίθος ὃν ἔδωχα πρὸ προςώπου τοῦ Ἰη- 
σοῦ, ἐπὶ τὸν λίθον τὸν ἕνα ἑπτὰ ὀφθαλμοί εἶσιν. Ἰδοὺ 
ἐγὼ ὀρύσσω βόθρον, λέγει Κύριος παντοχράτωρ, χαὶ 
ψηλαφήσω πᾶσαν τὴν ἀδιχίαν τῆς γῆς ἐχείνης ἐν ἡμέρᾳ 

ιᾷ. 
ἡ 1ο. Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη, λέγει Κύριος παντοχρά- 
τωρ, συγχαλέσετε ἕχαστος τὸν πλησίον αὑτοῦ ὑποχάτω 
ἀμπέλου καὶ ὑποχάτω συχῆς. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Δ΄. 

ι. Καὶ ἐπέστρεψεν ὃ ἄγγελος ὃ λαλῶν ἐν ἐμοὶ, χαὶ 
ἐξηγειρέ με ὃν τρόπον ὅταν ἐξεγερθῇ ἄνθρωπος ἐξ ὕπνου 
αὐτοῦ, 

ἃ. χαὶ εἶπε πρὸς μέ Τί σὺ βλέπεις; Καὶ εἶπα" 
“Ἑώραχα, χαὶ ἰδοὺ λυχνία γρυσῇ ὅλη, καὶ τὸ λαμπά- 
διον ἐπάνω αὐτῆς, χαὶ ἑπτὰ λύχνοι ἐπάνω αὐτῆς, χαὶ 
ἑπτὰ ἐπαρυστρίδες τοῖς λύχνοις τοῖς ἐπάνω αὐτῆς, 

8. χαὶ δύο ἐλαῖαι ἐπάνω αὐτῆς, μία ἐχ δεξιῶν τοῦ 
λαμπαδίου αὐτῆς, καὶ μία ἐξ εὐωνύμων. 

4. Καὶ ἐπηρώτησα, χαὶ εἶπα πρὸς τὸν ἄγγελον τὸν 
λαλοῦντα ἐν ἐμοὶ, λέγων Τί ἐστι ταῦτα, χύριε; 

6. Καὶ ἀπεχρίθη ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ, καὶ εἶπε 
πρὸς μὲ, λέγων" Οὐ γινώσχεις τί ἐστι ταῦτα ; Καὶ εἶπα. 
Οὐχὶ, χύριε. 

6. Καὶ ἀπεχρίθη, καὶ εἶπε πρὸς μὲ, λέγων" Οὗτος 
ὃ λόγος Κυρίου πρὸς Ζοροθάθελ, λέγων Οὐχ ἐν δυνά- 
μει μεγάλῃ, οὐδὲ ἐν ἰσχύϊ, ἀλλὰ ἐν πνεύματί μου, λέγει 
Κύριος παντοχράτωρ. 

η. Τίς εἶ σὺ, τὸ ὄρος τὸ μέγα τὸ πρὸ προςώπου Ζο- 
ροδάθελ, τοῦ χατορθῶσαι; Καὶ ἐξοίσω τὸν λίθον τῆς 
χληρονομίας, ἰσότητα χάριτος, χάριτα αὐτῆς. 

8. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 
9. Αἱ χεῖρες Ζοροθάδελ ἐθεμελίωσαν τὸν οἶκον τοῦ- 

τον, χαὶ αἵ χεῖρες αὐτοῦ ἐπιτελέσουσιν αὐτὸν, χαὶ ἐπι- 
γνώση διότι Κύριος παντοχράτωρ ἐξαπέσταλχέ με πρὸς 
σέ. 

10. Διότι τίς ἐξουδένωσεν εἰς ἡμέρας μιχρὰς, καὶ 
χαροῦνται, καὶ ὄψονται τὸν λίθον τὸν χασσιτέρινον ἐν 
χειρὶ Τοροδάθδελ. “Ἑπτὰ οὗτοι ὀφθαλμοί εἶσιν οἱ ἐπι- 
λέποντες ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. 
Π. Καὶ ἀπεχρίθην, καὶ εἶπα πρὸς αὐτόν’ Τί αἵ δύο 

ἐλαῖαι αὗται αἱ ἐχ δεξιῶν τῆς ΤΙΣ χαὶ ἐξ εὐωνύμων; 
12. Καὶ ἐπηρώτησα ἐκ δευτέρου, καὶ εἶπα πρὸς αὐ- 

τόν: Τί οἱ δύο χλάδοι τῶν ἐλαιῶν οἱ ἐν" ταῖς χερσὶ τῶν 
δύο μυξωτήρων τῶν χρυσῶν τῶν ἐπιχεόντων χαὶ ἐπα- 
ναγόντων τὰς ἐπαρυστρίδας τὰς χρυσᾶς; 

ι8. Καὶ εἶπε πρὸς μέ" Οὐχ οἶδας τί ἐστι ταῦτα; Καὶ 
εἶπα" Οὐχὶ, χύριε. 
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7. Ητρο ἀϊοῖ᾿ Βοπιίη8 ΟΠγηΐρΟί6ἢ8 : δὶ νἱῖβ πηοὶβ δηθυ- 
Ἰδυθγίβ, δἱ ργϑοθρίδ πηθὰ οὐϑίοαίογί8, οἱ (υ ᾿υἀἰοδὈ!58 ἀο- 

ἸΏ} τη 681} : οἱ 5ἷ ουϑίοαϊογ 8 δίγίαηι τηθυπ), οἱ ἄδθο (ἰδὲ 
χυΐ σοηγογβοηΐυγ ἰη πηοάϊο βἰδηςίι πη ἰϑίοΥΌ ΠΩ. 

8. Αὐαὶϊ οΥζο, 2680 ἐδοθγὰοβ πηᾶρτιθ, ἰὰ δὲ ργοχίμηϊ! ἰαΐ 
4υὶ βοάἀθδηὶ δηΐο ἔδοίθπι, χυΐὰ υἱγὶ ρογίθηϊογαπ) βροοίδίογαβ 
βυηΐ, φυΐδ Θ006 ΘΡῸ δά άιιοο βοσύυπὶ πιθαπὶ ΟΥΘηΐσι : 

9. φυΐδ ἰδρὶ8 φυθῖῃ ἀδαϊ δηίε (Δοίο πη 7680, Βυρ6γ Ἰαρί δὶ 
ηυ} δορίθῃ ΟΟὐ]Ϊ δυπί. ΕΘΟΘ αρὸ (Ὁἀ]0 ἔογοδηι, ἀϊοϊ( Ὁο- 
ΓΪΠ8 ΟἸηϊροΐθηδ, οἱ οοῃ: Γθοίδ 0 οπηηθιη ἰηἰααϊ δία) ἴθ γγρθ 
118 ἰῃ ἀΐδ ἃ. 

10. Ιη ἀϊα 11|ο, ἀἰοὶξ Ποπιίηυϑ οπιηΐροίθηβ, σΟ γο Δ Ὀ 3 
υπηυϑαυΐϑαας ργοχὶμυπλὶ 81}1Ππ} δυ ίογ Ὑἱΐθ οἱ βυθίογ ἢ: 
οὑπὶ. 

ΟΑΡΌΤ ΙΝ. 

1. ἘΠ γδαύθῦβι8 δδὶ δηρ6]08 φυὶ Ἰοχιοθαίυν ἴῃ πιὰ, αἱ 81:- 
80 (Δ ΥἹῖ πη6 δίουΐ δυϑο (δγὶ ϑοϊδί ΒΟΟ ἀδ 8010 8100 : 

2. οἱ ἀϊχίί δά πη : Ουἱά ἰὰ νἱά68}Ὁ Εἰ ἀϊχὶ : Υἱὰϊ, οἱ δοδδ 
ὁδηϑ]δῦγυ πη) δυγουπὶ ἰοίθη, οἱ ᾿ΔΠηρᾷ8 Βιιροῦ ἰρβθυπ), οἱ 
βορίδπι ᾿ἰυθογηδῈ ΒΌΡΟΓ 1Πυά, οἱ βορίεπι ἱηδιβογία ᾿Π ΟΓΏΪ 8 
4υδ ογδηΐ βυρον {Ππ4, 

3. οἱ ἀυδ οἰἶνδε ϑιεροῦ Πα, μηδ ἃ ἀοΧΊ ΓΒ ἸΔπηρδ 418 6.8, 
Θἴ υπᾶ ἃ 5[ηἰ5.Γ18. 

4. ΕΠ ἰηἰοττοσαν!, οἵ ἀἰχὶ δὰ δηροίυπι χυὶ Ἰοφιοθαίυτγ ἴῃ 
ἴη6, ἀϊς6η8 : Ουἱά βυηὶ δα, ἀοηγίῃοῦ 

δ. Βοβροπάϊαυσ δηροὶυβ αυΐ Ἰοαθο δῖ! ἰῃ τηθ, οἱ ἀϊχὶϊ 
δα Ππ|6, ἀϊοδῃ8 : ΝΟῚ (Ορηοϑοὶβ αὐ δυηΐ 0} Εἰ ἀϊχί : 
ΝΟΩ, ἀομίηθ. 

6. Εἰ τοϑρομάϊξ, οἱ δἷΐ δὰ τηβ, ἀϊοθηβ : [56 δϑί 56 ΓΠ)0 
Βοιηϊπὶ δα Ζογοῦδθοὶ, ἀϊοθηϑ : Νοῖὶ ἰῃ (τε υἀΐηα τρᾶρηᾶ, 
ὨΘΩῸΣ ἰῃ ΓΟῦοΓΘ, 564 ἰη δρίγα προ, αἀἰοἰὶ Θομμίηιϊ!5 οπηηϊ- 
ῬοίοΏ8. 

7. Ουἱἷδ 68 (ἃ, Π]0}8 ΠΔ6ΠπῸ αυΐ δηΐα ἰδοίθιὰ Ζοσοράθοὶ, 
υἱ οογτίψαβ᾽ Εἰ οἀυοᾶπ) ἰδρίἀδι ᾿μοργρα (8118, δ αυ8} {8.6 πὶ 
σταιία», σγαίίδπ) ου8. 

8. Εἰ (Δοίυ8 681 βεγπιο Ὠοιηϊπὶ δὰ τη, ἀΐοοῃ8 : 

9. Μδηυ8β Ζοτοθδθοὶ {ππἀανογιηὶ ἀοπηαπη ἰϑίδπι, οἱ η]ᾶ- 

Ὠ08 6}.}.8 ΟΟΙὨΡ] θυηΐ 681), οἷ 56165 σιιοηΐδπι Ὠοιηΐπι8 ΟΠ Ϊ- 
Ροίδῃβ πηΐβὶὶ πη δὰ 6. 

10. Θυΐ5 οηΐηι ἀοϑροχὶϊΐ ἰῃ ἀ͵65 ράγνοϑ, οἱ ᾿φοδυηΐυγ, οἱ 
γἱἀδῦυης ἰαρίἀθπὶ ϑἰδηηθυ) ἱπ πδηὰ ΖΟΓΟῦΔΡ6]. ϑθρίοιη 
δ(1 συ οσ}} 4φυ] γοϑρίοἰυηί βυρ γ ΟΠ 6 πὶ ἰΘΥγϑῃ,. 

11. Εἰ γοϑροῃάϊ, οἱ αἰχὶ δὰ θυ : Ουἱὰ βυπί ἀυδ ον 

ἰδίῃ ΄υὰ ἃ ἀοχίγὶ 8 ἐδ οἰ υγὶ οἱ ἃ δἰ ηἰϑίγί8 

12. ἘΠῚ ἸὨΪΟΓΓΟΘΆΡΥ: δοουπάο, οἱ ἀϊχὶ δὰ οὺυπὶ : Ουἱὰ διηί 

ἄυο γιηὶ ΟἸγᾶγιΠ} 4] βυηῖ ἰῃ πιδηῖθυ8 ἀυδιι πὶ ΠΔΓΙ.Π} ἃὺ- 
τϑᾶγυμὰ συ ἰηπιπαυπί οἱ γοίγα υηΐ δυ ΠΟΥ] ἃ δυγοδὺ 

3. Εἰ αἰχὶξ δὰ πιὰ : Νοη ποϑίϊ χυϊὰ δυπί δος Εἰ ἀϊχὶ ; 
Νοηυδαιαι, ἀοπηΐηα. 
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ι4. Καὶ εἶπεν Οὗτοι οἱ δύο υἱοὶ τῆς πιότητος πα- 
ρεστήκασι Κυρίῳ πάσης τῆς γῆς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ἐ΄. 

ι. Καὶ ἐπέστρεψα, καὶ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου, καὶ 
ἴδον, καὶ ἰδοὺ δρέπανον πετόμενον. 

., Καὶ εἶπε πρὸς μέ’ 'Γί σὺ βλέπεις; Καὶ εἶπα ἐγώ- 
Ὁρῶ δρέπανον πετόμενον μήχους πήχεων εἴχοσι, χαὶ 
πλάτους πήχεων δέκα. 

8. Καὶ ἐΐπε πρὸς μέ" Αὕτη ἡ ἀρὰ ἡ ἐχπορευομένη 
ἐπὶ πρόζωπον πάσης τῆς γῆς διότι πᾶς ὁ χλέπτης ἐχ 
τούτου ἕως θανάτου ἐχδικηθήσεται, χαὶ πᾶς ὁ ἐπίορχος 
ἐχ τούτου ἐχδιχηθήσεται. 

ς, Καὶ ἐξοίσω αὐτὸ, λέγει Κύριος παντοχράτωρ, χαὶ 
εἰςελεύσεται εἷς τὸν οἶκον τοῦ κλέπτου, χαὶ εἰς τὸν οἶκον 
τοῦ ὀμνύοντος τῷ ὀνόματί μου ἐπὶ ψεύδει, χαὶ καταλύ- 
σει ἐν μέσῳ τοῦ οἴχου αὐτοῦ, καὶ συντελέσει αὐτὸν, καὶ 
τὰ ξύλα αὐτοῦ, χαὶ τοὺς λίθους αὐτοῦ. 

5. Καὶ ἐξῆλθεν ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ, καὶ εἶπε 
πρὸς μέ: ᾿Ανάθλεψον τοῖς ὀφθαλμοῖς σου, καὶ ἴδε τὸ 
ἐχπορευύμενον τοῦτο. 

6. Καὶ εἶπα: Τί ἐστι; Καὶ εἶπε- Τοῦτο τὸ μέτρον 
τὸ ἐχπορευόμενον. Καὶ εἶπεν. Αὕτη ἣ ἀδιχία αὐτῶν ἐν 

πάσῃ τῇ γῇ. 
η. Καὶ ἰδοὺ τάλαντον μολίδδου ἐξαιρόμενον χαὶ 

ἰδοὺ γυνὴ μία ἐκάθητο ἐν μέσῳ τοῦ μέτρου. 
8. Καὶ εἶπεν. Αὕτη ἐστὶν ἣ ἀνομία. Καὶ ἔῤῥιψεν 

αὐτὴν εἰς μέσον τοῦ μέτρου, καὶ ἔῤῥιψε τὸν λίθον τοῦ 
μολίδδου εἰς τὸ στόμα αὐτῆς. 

9. Καὶ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου, καὶ ἴδον, καὶ ἰδοὺ 
δύο γυναῖχες ἐχπορενόμεναι, χαὶ πνεῦμα ἐν ταῖς πτέ- 
ρυξιν αὐτῶν, χαὶ αὗται εἐ χον πτέρυγας ἕποπος, καὶ 
ἀνέλαθον τὸ μέτρον ἀναμέσον τῆς γῆς χαὶ ἀναμέσον τοῦ 
οὐρανοῦ. 

ι0. Καὶ εἶπα πρὸς τὸν ἄγγελον τὸν λαλοῦντα ἐν ἐμοί" 
Ποῦ αὗται ἀποφέρουσι τὸ μέτρον; 

τι. Καὶ εἶπε πρὸς μέ: Οἰχοδομῆσαι αὐτῷ οἰκίαν ἐν 
Υἢ Βαθυλῶνος, καὶ ἑτοιμάσαι, καὶ θήσουσιν αὐτὸ ἐχεῖ 
ἐπὶ τὴν ἑτοιμασίαν αὐτοῦ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ς΄. 

ι. Καὶ ἐπέστρεψα, χαὶ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου, 
χαὶ ἴδον, καὶ ἰδοὺ τέσσαρα ἡματὰ ἐχπορευόμενα ἐχ 
μέσου δύο ὀρέων, καὶ τὰ ὄρη ἦν ὄρη χαλχᾶ. 

ἃ. Ἔν τῷ ἅρματι τῷ πρώτῳ ἵπποι πυῤῥοὶ, καὶ ἐν τῷ 
ἅρματι τῷ δευτέρῳ ἵπποι μέλανες, 

3. χαὶ ἐν τῷ ἅρματι τῷ τρίτῳ ἵπποι λευχοὶ, χαὶ ἐν 
τῷ ἄρματι τῷ τετάρτῳ ἵπποι ποιχίλοι ψαροί. 

4. Καὶ ἀπεχρίθην, καὶ εἶπα πρὸς τὸν ἄγγελον τὸν 
λαλοῦντα ἐν ἐμοί. "Τί ἐστι ταῦτα, χύριε; 

5. Καὶ ἀπεχρίθη ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ, καὶ εἶπε' 
Ταῦτά ἐστιν οἱ τέσσαρες ἄνεμοι τοῦ οὐρανοῦ, ἐχπο-- 
ρεύονται παραστῆναι τῷ Κυρίῳ πάσης τῆς γῆς. 

6. Ἐν ᾧ ἦσαν ἵπποι οἱ μέλανες, ἐξεπορεύοντο ἐπὶ 
γῆν βοῤῥᾶ, χαὶ οἵ λευχοὶ ἐξεπορεύοντο χατόπισθεν αὐ- 
τῶν, καὶ οἱ ποιχίλοι ἐξεπορεύοντο ἐπὶ γῆν νότου, 

1. καὶ οἱ ψαροὶ ἐξεπορεύοντο, καὶ ἐπέδλεπον τοῦ πο- 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ. Κεφ. ς΄. 

14. Εἰ αἱῖ : [511] ἀυο 611] ρἰησυρά 8 ἃ85ἰβϑίυηϊ Ὠοπιίπο 
ὑηἰγογϑῶθ ἰοΓΓΏ. 

ΓΑΡΌΤ Υ. 

1. Εἰ οοηγνοῖϑυβ ϑυιη, οἱ ἰαυανὶΐὶ οου]08 τη608, οἱ νἱάϊ, εἱ 
Θ006 δἰχ νοΪδη8. 

ἃ. Εἰ ἀἰϊχὶί δά τη : Ουἱὰ (υ νἱά65" Εἰ ἀϊχὶ ὁροὸ : Ὑἱάθο 

[δϊοοιι νοϊδηΐθηι Ἰοησί 18 οὐ Ὁ ογαπ Υἱσίης!, οἱ ἰδ - 
ηἶ5 ουδίίογαπι ἀροθηι. 

3. Εἰ ἀϊχὶξ δὰ πιὸ : Ηδο 6ϑὶ πηδθαϊοίο χυὼ οργοά Ὁ Γ 
806 Γ [Δο6 πὶ ΟἸΠἢἶδ ἰοΓΓθ : αυ͵ἱᾶ ΟΠ 8 (ὮΓ ὁχ 06 ὕϑ406 δὰ 
πιογΐθη ρυῃϊοίυγ, οἴ ΟΠληΪ8 ροηυτγι8 ὁχ ἢοο ΟΠ οἰ δἰ αΓ. 

4, Εἰ οἀυοδπι ΠΠΠυὰ, ἀἰοὶ! Ποπηΐηι18 οπιηἱροίδηδ, οἱ ἴηγο- 
αἀἰοίυγ ἰῃ ἀοπιυμ υτγ8, οἱ ἰη ἀομλυπὶ ᾿υγδη 5 πομλΐηθ 60 
ΒΌΡΟΓ πηοπάδοϊο, οἱ του ΐθϑοσῖ ἴῃ πηθάϊο ἀοιηυβ 6}ι.8, οἱ οοη- 
βιπηη δ ΘΔ, οἱ ρῃᾶ ο͵υ5, οἱ ἰαρίἀ65 ο)08. 

ὅδ. Εἰ ορίοθϑϑιι.9 οδῖ δηρθὶ8 φυὶ Ἰοχποδαίαγ ἰη Πη6, οἱ ἀϊχῆ 
δα τη6 : δυδρίοξ οὐ} 5 ἰαἷ5, οἱ Υἱάθ ῃοὺ χυοὰ εαγοάϊίυΓ. 

8. Εἰ αἰχὶ : Ουἱά ο51} Εἰ «αἷΐ : Ηδο 681 πηοηϑυγὰ αυῷ 
ορτγοάϊίυ. Εἰ αἰΐ : Η2. οϑὲ ἰηαυδ5 Θογυπι ἰῃ Ομηηΐ ἰΟΓΓὰ. 

7. ἘῸΦΟΟ6 ἰδ᾽οπίυπι ΡΠ 6] γαίυπι : οἴ 006 Π}0}}6Γ υπὰ 
βοἀοθαί ἰῃ πλραΐο ΠηθηδΌΓΩ. 

8. Εἰ ἀϊχὶϊ : δα 681 ἰηἰᾳυ 8. ἘΠ ῥγο θεὶς θᾶηὶ ἰῃ Πλ6- 
ἀϊυμ πηρηβυγ, οἱ ῥγοϊθοὶί ἰδρίἀθια μ᾽ απ} ἰῇ ο8 ε)}0.8. 

9, Εἰ οΙοναυὶ οΟυ]08 2608, οἱ Υἱάϊ, οἱ θο06 ἀι85 ΤΟ ΓΘ8 
οβτοάϊδηΐϊθ5, οἱ δρὶτἰΐυ5 ἴῃ 8118 δάτγιιμι, οἱ ἰρ8δὺ Προ θδηὶ 

8148 υὑμυρδ, οἱ οἰουδυθγυηΐ τη ϑύγδη ἰηί6Γ ἰογγδηὶ οἱ οα- 
Ιυμ). 

10. Εἰ ἀϊχτὶ δὰ δηροίυπ) 4υἱ Ἰοχυσθαίυν ἴῃ τη6 : Οὐο ἰϑ.δ 
ἀοίογυπί ΠΙΘΗΘΌΓΔΠΙ 9 

11. Εὶλ ἀϊχῖί δὰ πιὸ : ὕἱϊ ϑοϊδορηϊ οἱ ἀοπηυηι ἰῃ ἰογτᾶ 

Βαγ]οηΐδ, οἱ ργωρδγθηΐ, οἱ ροῃδηΐ θ8} ἰδὲ δι: ροῦ ργρᾶ- 
Γαι θη 6Πὶ 50.8Π:. 

ΟΑΡΌΤ ΥἹ. 

1. ΕΠ οοηγογδυβ βυπὶ, οἱ Ἰαγανὶ οουϊοβ η608, οἱ νἱάϊ, οἱ 

Θ006 ΄υδῖυονῦ φυδάτγίροο οσγοάϊθη(ο8 ἀ6 τηρᾶάϊο ἀυογιπὶ πιοῆ- 

{ἰὰπ|., οἱ τπηοηΐ6 8 οΓδηΐ τηοηΐ65 ςοηρὶ. 

3. Ἰῃ αυδάτγρα ρῥγίηια ϑαυὶΐ γυῇ, οἱ ἰὴ αυδαάνίψα βϑοουμάδ 

Θαυΐ πἰστί, 
3. 6[ ἴῃ αυδατγίρα ἰογ ἴα οααὶ ἰδ, οἱ ἰῃ φυδάγί ρα φυδγίᾶ 

Θαυΐ γδῦῖ! ϑἰυγηίηί. 
4, Ε γοϑρομαὶ, οἱ ἀϊχὶ δι δηροίυπι χυὶ Ἰοφυσ δίων ἰῃ ἢ: 

Ουἱὰ ξυηΐ ας, ἀομηΐποῦ 
5. Εἰ γοβρομαϊὶ δηροῖυβ αυἱ Ἰοφυσοθαῖαγ ἰῃ [26, οἱ ἀἰκτὶϊ : 

ΗΙ δυπί φυδίυον Ὑδηϊ οΟΟἾΐ, ορτοάϊυηίυγ υἱ 4551]5ἰδηΐ Πο- 
ΤῊΪΠΟ ΟΠηἶ8 (ΟΓΓΏ. 

ὃ. ἴῃ 4υἃ ογδηΐ οχυὶ ηἰζτ, ορτοα ΘΔ η ΙΓ 5ῈΡΟΓ ἰθιτᾶπι 
δαυϊοπὶβ, οἱ δ᾽ δὲ ογράϊθδηίυγ ροϑὶ 608, οἱ γᾶγὶὶ οχίθδηὶ 
ἰη ἰοττϑη) δυϑιγὶ, 

7. οἱ δίυγηϊη! οαγοαϊο)απίυν, οἱ οοπϑίἀογαθδμὶ υἱ ἰγολί 



ΖΑΓ(ΟΒΑΆΙΑΞΒ. ἀκρ. Υ͂Ἱ]. 

ρεύεσθαι τοῦ περιοδεῦσαι τὴν γῆν. Καὶ εἶπε- Πο- 
ρεύεσθε, καὶ περιοδεύσατε τὴν γῆν. Καὶ περιώδευσαν 
τὴν γῆν. 

8. Καὶ ἀνεῤόησε, χαὶ ἐλάλησε πρὸς μὲ, λέγων" 
Ἰδοὺ οἱ ἐχπορευόμενοι ἐπὶ γὴν βοῤῥᾷ, χαὶ ἀνέπαυσαν 
τὸν θυμόν μου ἐν γῇ βοῤῥᾶ. 

9. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 
ι0θ. Λαύε τὰ ἐχ τῆς αἰχμαλωσίας παρὰ τῶν ἀρχόν- 

των, χαὶ παρὰ τῶν χρησίμων αὐτῆς, χαὶ παρὰ τῶν 
ἐπεγνωχότων αὐτὴν, χαὶ εἰςελεύσῃ σὺ ἐν τῇ ἡμέρα ἐχεί- 
νη εἰς τὸν οἶχον Ἰωσίου τοῦ Σοφονίου τοῦ ἥχοντος ἐχ 
Βιαδυλῶνος" 

τ. χαὶ λήψη ἀργύριον καὶ χρυσίον, χαὶ ποιήσεις 
στεφάνους, χαὶ ἐπιθήσεις ἐπὶ τὴν χεφαλὴν Ἰησοῦ τοῦ 
Ἰωσεδὲκ τοῦ ἱερέως τοῦ μεγάλου" 

ἃ. χαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτόν: Τάδε λέγει Κύριος παν- 
τοχράτωρ᾽ Ἰδοὺ ἀνὴρ, ᾿Ανατολὴ ὄνομα αὐτῷ, χαὶ ὑπο- 
χάτωθεν αὐτοῦ ἀνατελεῖ, 

12. χαὶ οἰκοδομήσει τὸν οἶχον Κυρίου, καὶ αὐτὸς λή- 
ψεται ἀρετὴν, χαὶ χαθιεῖται, χαὶ χατάρξει ἐπὶ τοῦ θρό- 
γου αὐτοῦ, χαὶ ἔσται ἱερεὺς ἐχ δεξιῶν αὐτοῦ, χαὶ βουλὴ 
εἰρηνιχὴ ἔσται ἀναμέσον ἀμφοτέρων. 

14. Ὃ δὲ στέφανος ἔσται τοῖς ὑπομένουσι, χαὶ τοῖς 
χρησίμοις αὐτῆς, χαὶ τοῖς ἐπεγνωχόσιν αὐτὴν, χαὶ εἰς 
χάριτα υἱοῦ Σοφονίου, χαὶ εἰς ψαλμὸν ἐν οἴχῳ Κυρίου. 

156. Καὶ οἱ μαχρὰν ἀπ᾽ αὐτῶν ἥξουσι, χαὶ οἰκοδομή- 
σουσιν ἐν τῷ οἴχω Κυρίου, καὶ γνώσεσθε διότι Κύριος 
παντοχράτωρ ἀπέσταλχέ με πρὸς ὑμᾶς. Καὶ ἔσται, ἐὰν 
εἰςαχούοντες εἰςαχούσητε τῆς φιυνῆς Κυρίου τοῦ Θεοῦ 
διῶν. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Ζ΄. 

ι. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ τετάρτῳ ἔτει, ἐπὶ Δαρείου τοῦ 
βασιλέως, ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Ζαχαρίαν τετράδι 
τοῦ μηνὸς τοῦ ἐνάτου, ὅς ἐστι χασελεῦ. 

. Καὶ ἐξαπέστειλεν εἰς Βαιθὴλ, Σαρασὰρ χαὶ Ἂρ- 
δεσεὲρ ὃ βασιλεὺς χαὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ, ἐξιλάσασθαι τὸν 
Κύριον, 

8. λέγων πρὸς τοὺς ἱερεῖς τοὺς ἐν τῷ οἴχῳ Κυρίου 
παντοχράτορος, καὶ πρὸς τοὺς προφήτας, λέγων " Εἶςε- 
λήλυθεν ὧδε ἐν τῷ μηνὶ τῷ πέμπτῳ τὸ ἁγίασμα, καθότι 
ἐποίησεν ἤδη ἱκανὰ ἔτη. 

4. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου τῶν δυνάμεων πρὸς 
ἐυὲ, λέγων" 

5. Εἰπὸν πρὸς ἅπαντα τὸν λαὸν τῆς γῆς, χαὶ πρὸς 
τοὺς ἱερεῖς, λέγων " ᾽Εὰν νηστεύσητε ἣ χόψησθε ἐν ταῖς 
πέμπταις ἢ ἐν ταῖς ἑδδόμαις, καὶ ἰδοὺ ἑδδομήκοντα 
ἔτη, μὴ νηστείαν νενηστεύχατέ μοι: 

6. Καὶ ἐὰν φάγητε ἢ πίητε, οὐχ ὑμεῖς ἔσθετε καὶ 
πίνετε; 

γ. Οὐχ οὗτοι οἵ λόγοι οὃς ἐλάλησε Κύριος ἐν χερσὶ 
τῶν προφητῶν τῶν ἔμπροσθεν, ὅτε ἦν “Ἱερουσαλὴμ 
χατοιχουμένη, χαὶ εὐθηνηῦσα, χαὶ αἵ πόλεις χυχλόθεν 
αὐτῆς, χαὶ ἣ ὀρεινὴ χαὶ ἡ πεδινὴ χατωχεῖτο; 

8. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Ζαχαρίαν, λέγων" 
9. Τάδε λέγει Κύριος παντοχράτωρ᾽ Κρῖμα δίκαιον 

χρίνετε, χαὶ ἔλεος χαὶ οἰχτιρμὸν ποιεῖτε ἕχαστος πρὸς 
τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, 
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οἰγουϊγα ἰοτταῦ. Εἰ ἀἰϊχὶῖ : 116, οἵ εἰγουΐῖδα ἰογγδῃ). Εἰ εἰγ- 
ουϊογυηί ᾿οΥΓΔΠ. 

8. Εἰ εἰδπιανϊί, οἱ Ἰοουΐυβ8 ο5ἱ δὲ πηρ, αἀἰσθῆβ : Εσδρα χυὶ 

οργθϊυπίυ ΒΌΡΟΥΙ ἴογτϑμ 841] 08, οἱ γοαυΐοϑοογο ἰδοογδπξ 
[ὑγογοῖ τθυπὶ ἰῃ ἰογγὰ ΔΖΕ Οἢ 5. 

9. Εἰ (Δεῖυ5β 65ὶ βοὴ Ὠοπιὶηὶ δὰ πιὸ, ἀΐόοης : 

10. Αοείρα φυξ ἀδ οδριϊν δῖο συηὶ ἃ ρεϊπεὶρίθι5, οἱ 8} 
ΠῚ 5 6}08, οἱ δ [18 φυὶ οοξηογογυμῖ θα, οἱ ἱηρτοιϊοτβ 

ἴυ ἴῃ ἀΐα 1114 ἰῃ ἀοιηυπι 05:25 ἢ} δορῃμοηὶδ χυὶ νϑὶὶ ἀ6 
ΒΑΘΎ ΟΩΘ : 

11. οἱ δοοὶρί68 δγϑθηΐυη) οἱ δυγυγ), οἱ ἰδοῖθ5 ΟΟΓΟΠΔ8, 

οἱ ἱπηροῦθϑ δΌρ6Γ οδρυΐ 2650 “οβδάθο βδοογάοἕίβ πηδρῃὶ : 

15. εἱ ἀΐοοϑ δὰ ουπὶ : Ηφο ἀϊοὶξ Ποιμηΐηυδ οτηηϊροίοῃϑ : 
Ἑσοα υἱς, Οτίθῃβ ποιηθῇ 6}15, οἱ βυθοῦ θυ ογἰθίυγ, 

13. οἱ ρα ϊΠοδοὶ ἀουπ Ὠοιμηίηὶ, οἵ 'ρθα δοείρίεὶ υἱγίυ- 
ἴδῃ), οἱ βοάθὈ!!, οἱ πῃ ρογδῖ δ ΡΟΓ ΤΠ γοηο 800, οἱ ογὶΐ 58- 
ογὰοβ ἃ ἀσχίγβ ο᾽8, οἱ οοηβ 1 Ρδοὶβ ογὶἱ ἰηΐϊοῦ υἱγο8- 

46. 
14. Οοτοηᾶ δυΐοῃ ογὶϊ οχϑρϑοϊδης θυ, οἵ υ{ΠΠ|Π0ὺ8 608, 

οἱ χυὶ οοσμονογαηΐ οἅπη, αἱ ἰὴ ρστγαίίδηι {1 δορὶ ιοηΐς, οἱ 

ἴῃ ρϑ δ] γι ἰῃ ἀοπιο Ὠοιηϊμηὶ. 

15. Εἰ φυὶ Ἰοῆσα βυπί 80 οἷβ γϑηἰθηΐ, οἱ δα ποδθυηΐ ἐπ 
ἄοπιο Ὀοηιἰηΐ, οἱ 5εἰοι 5 αυΐα Πομπιίηυϑ οπμηϊροίοη5 ηιἰδὶ( 
τη6 δὰ νοβ. Εἰ ογἱΐ, δὶ οχδιάϊοηϊθϑ οχαυα γι ἰ8 νοσθῃ θ0- 

τηλπὶ Ποὶ τϑϑίγὶ. 

ΟΑΡΌΤ ΥἹΙ. 

ι.- Εἰ (δοΐαπη οϑί ἰῃ χυᾶγίο ἃπηο, 800 ὨΑΓΙΟ τοβο, (δοίι}8 
δ8[ βογὴο Ὀοιηίηὶ δὰ Ζδοῃδγίδηχ 4υδῦία ἀἰθ πηθηϑὶ5 Ὠοηΐ, 
αιὶ οἐδὲ σΠδβοίθυ. 

2. ΕΠ πκίϑ!ῖ ἰὴ ΒΩΙΠΟΙ, Θδγαβδγ οἱ ΑὙθθβϑογ τὸχ οἵ υἱγὶ 
ο᾽ι5, δὰ ἀορτοσδηάυτῃ Ὠομληυηι, 

ὶ 8. ἀΐορδης δὰ βδοογάοῖθβ χαὶ ἰῃ ἀοτηο Ὠοπιίηὶ ομηηίροίθη- 
. 8, οἱ δὰ ργορἰιοῖϊδβ, ἀϊοθῆβ : ἔηρστοβϑϑᾶ δδί ἢυς ἢ ΠΊΘΠ56 
| αυϊηΐο 58ηο Ποδῖῖο, ἰυχίδ ιοὰ [δοἰξ Ἰάτ δΔηη18 Ρ]υγδας. 

4, ΕΠ (Δοίυ8 ο5ΐ βουὴο Ὠομηϊηὶ υἱγϊυΐίυη δὰ πὸ, ἀϊσθ 8 : 

5. Ὠΐοὸ δὰ ΟἸΏΠΟΙ ΡΟΡ᾿Ϊυτ ἰογγθ, οἵ δὰ βδοογάοίοϑβ, 
ἀϊοοηβ : 5] οὐ υηδι 8 οἱ ρἰδηρ 5 ἰῃ αυΐϊηιὶβ δυΐ βορ ἐπι ῖ8,, οἱ 

6008 βορ[ιδρίηἰδ δηηΐ, ηυπηαυϊὰ 6} πἰυτ 16} Π 8515 ΤᾺ] 9 

8. Εἰ 58] οοπηθά 8 δαὶ ὈΪΌἢ 8, Ὠοηη6 γοὸβ οοιμοα {8 οἱ 
δἰ 15} 

7. Νυιη χη ποη ᾿ἰβῖ8 βυπὶ γογθὰ ΄υα Ἰοουΐίυ8 681 οηῃιὶ- 
Ὠυ5 ἴῃ τηδηΐθι}5 ργορῃοίδγιπη αΐ (ιογυηὶ ρὑγίαϑ, αυδηο 

Ζογι 5] Δ ὈΠ ἀθαΐιγ, οἱ ογαΐ δρυπήδηβ, οἱ εἰν  ἰδῖθ5 6.8 

ρου οἰγουϊίαπι, οἱ πιοπίδπα οἱ σαμηροϑίγία ΠΔ Ὁ} ΔΌΔΗ ΩΓ ἢ 

Ι 8. ΕἰΔοίυΒ 658 βογπιο Ὠοπιϊπὶ δὰ 7ΔΟΠαγίαπι, ἀΐοθῃβ : 

9. ως ἀϊοὶϊξ Ποηγίηυβ οπιηϊροίοηβ : Φυάϊίοίιπι ᾿υϑίαη) 
ἠυάϊοδία, οἱ πιϊϑογ οογἀΐδηι οἱ πιϑογαίοποπὶ ἴδοὶ[6 συ 540}8- 

ἐ 4806 δα [Γαΐγοιη βυυπ), 



8482 

10. χαὶ χήραν καὶ ὀρφανὸν χαὶ προςήλυτον χαὶ πέ- 
νητα μὴ χαταδυναστεύετε, χαὶ χαχίαν ἕχαστος τοῦ 
ἀδελφοῦ αὐτοῦ μὴ μνησιχαχείτω ἐν ταῖς χαρδίαις ὁμῶν. 

11. Καὶ ἠπείθησαν τοῦ προςέχειν, χαὶ ἔδωχαν νῶτον 
παραφρονοῦντα, χαὶ τὰ ὦτα αὐτῶν ἐδάρυναν τοῦ μὴ 
εἰςαχουεῖιν" 

12, χαὶ τὴν χαρδίαν αὐτῶν ἔταξαν ἀπειθῇ τοῦ μὴ 
εἰςαχούειν τοῦ νόμου μου, χαὶ τοὺς λόγους οὖς ἐξαπέ- 
στειλε Κύριος παντοχράτωρ ἐν πνεύματι αὐτοῦ ἐν χερσὶ 
τῶν προφητῶν τῶν ἔμπροσθεν χαὶ ἐγένετο ὀργὴ με- 
γάλη παρὰ Κυρίου παντοκράτορος. 

ι3. Καὶ ἔσται, ὃν τρόπον εἶπε, χαὶ οὐχ εἰςήχουσαν, 
οὕτως χεχράξονται, καὶ οὐ μὴ εἰςαχούσω, λέγει Κύριος 
παντοχράτωρ. 

14. Καὶ ἐχθαλῶ αὐτοὺς εἰς πάντα τὰ ἔθνη ἃ οὐχ 
ἔγνωσαν: καὶ ἣ γῆ ἀφανισθήσεται χατόπισθεν αὐτῶν 
ἐχ διοδεύοντος χαὶ ἐξ ἀναστρέφοντος χαὶ ἔταξαν γὴν 
ἐχλεχτὴν εἰς ἀφανισμόν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄'. 

1. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου παντοχράτορος, λέγων" 
4. Τάδε λέγει Κύριος παντοχράτωρ: ᾿Εζήλωχα τὴν 

Ἱερουσαλὴμ χαὶ τὴν Σιὼν ζῆλον μέγαν, χαὶ θυμῷ με- 
τῳ ἐζήλωχα αὐτήν. ᾿ 

3. Τάδε λέγει Κύριος: ᾿Επιστρέψω ἐπὶ Σιὼν, χαὶ 
χατασχηνώσω ἐν μέσῳ Ἵε αλὴμ, χαὶ χληθήσεται 
ἡ ἹἹερουσαλὴω πόλις τ ἰο, καὶ τὸ ὄρος Κυρίου παν- 
τοχράτορος, ὄρος ἅγιον. 

8, Τάδε λέγει Κύριος παντοχράτωρ᾽ ἽἜτι χαθήσον-- 
ται πρεσθύτεροι δε πρεσθύτεραι ἐν ταῖς πλατείαις 
Ἱερουσαλὴμ., ἕχαστος τὴν ῥάῤδον αὐτοῦ ἔχων ἐν τῇ 
χειρὶ αὐτοῦ, ἀπὸ πλήθους ἡμερῶν" 

ὅ. χαὶ αἱ πλατεῖαι τῆς πόλεως πλησθήσονται πα!δα- 
ρίων χαὶ χορασίων παιζόντων ἐν ταῖς πλατείαις αὐ- 

τῆς. 
6. Τάδε λέγει Κύριος παντοχράτωρ᾽ Εἰ ἀδυνατήσει 

ἐνώπιον τῶν καταλοίπων τοῦ λαοῦ τούτου ἐν ταῖς ἡμέ- 
αις ἐχείναις, μὴ καὶ ἐνώπιόν μου ἀδυνατήσει; λέγει 
Κύρως παντοχράτωρ. 

7η. Τάδε λέγει Κύριος παντοχράτωρ᾽ Ἰδοὺ ἐγὼ σώζω 
τὸν λαόν μου ἀπὸ γῆς ἀνατολῶν χαὶ ἀπὸ γῆς δυσμῶν, 

8. χαὶ εἰςάξω αὐτοὺς, χαὶ χατασχηνώσω ἐν μέσῳ 
Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἔσονται ἐμοὶ εἰς λαὸν, χἀγὼ ἔσομαι 
αὐτοῖς εἰς Θεὸν ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἐν διχαιοσύνη. 

9. Τάδε λέγει Κύριος παντοχράτωρ᾽ Κατισχυέτωσαν 
αἱ χεῖρες ὑμῶν, τῶν ἀχουόντων ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις 
τοὺς λόγους τούτους ἐχ στόματος τῶν προφητῶν, ἀφ᾽ 
ἧς ἡμέρας τεθεμελίωται ὃ οἶκος Κυρίου παντοχράτορος, 
χαὶ ὃ ναὸς ἀφ᾽ οὗ χοδόμηται. 

10. Διότι πρὸ τῶν ἡμερῶν ἐχείνων ὃ μισθὸς τῶὺν 
ἀνθρώπων οὐχ ἔσται εἰς ὄνησιν, καὶ ὃ μισθὸς τῶν χτη- 
νῶν οὐχ ὑπάρξει, χαὶ τῷ ἐχπορευομένῳ χαὶ τῷ εἰςπο- 
ρενομένῳ οὐχ ἔσται εἰρήνη ἀπὸ τῆς θλίψεως“ χαὶ ἐξα- 
ποστελῶ πάντας τοὺς ἀνθρώπους, ἕχαστον ἐπὶ τὸν 
πλησίον αὐτοῦ. 

τι. Καὶ νῦν, οὐ κατὰ τὰς ἡμέρας τὰς ἔμπροσθεν ἐγὼ 
ποιῶ τοῖς χαταλοίποις τοῦ λαοῦ τούτον, λέγει Κύριος 
παντοχράτωρ, 

1. ἀλλ᾽ ἢ δείξω εἰρήνην. Ἢ ἄμπελος δώσει τὸν 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ. Κεφ. Η΄. 

10. οἱ νἱάυδπι οἱ Ρυρ}} πὶ οἱ δά υθῆδηι οἱ ρᾶυρογθη ΠΟπ 
ΟΡργ 8115, οἱ πη} } {188 αηυϑαυΐδαια γαῖ τ 8 581 Π0111 τηθῃλὶ- 
ὨΪ556 ἴῃ οογάϊ)ιι5 ν δ 8. 

{1. Εἰ ποϊυδγυηΐ αἰἰοπάοσγο, οἱ ἀοάσγιηΐ ἀογϑυπ) ο0ῃ- 
[6 ΠΠΘη8, οἱ Δ. 68 8588}85 ἀσσγανδυογυηΐ υἱ Ποη διάϊγοηΐ : 

12. οἱ οοΥ ϑυυ ροβυσγυηΐ πο 6! θη 59 υἱ ὨοῺ δυάϊγοηΐ 
Ἰοβθπι Ὠγθᾶπι, οἱ νου} αυδδ πη. Ποπιίηυβ οὐμηϊροίδη5 ἴῃ 
βρὶ Ὁ 500 ἴῃ Π)δΔηΐ θ08 ριῸρ]οἰδγιπι ργίοιτιηι : οἱ (δοὶᾶ οδὲ 
γᾷ πιᾶσῃδ ἃ ὨοΙηΐηο ομηπϊροίοηίσ. 

13. Εἰ ογἰξ, βίουιϊ ἀϊχ[ῖ, οἱ ποὴ δυάϊογυηΐ, δὶο οἰαπιαθυηῖ, 

οἴ ποη δχδυάίδιῃ, ἀϊεϊΐ θοιηΐπυβ οπιηϊροίορηϑ8. 

14. ἘΠῚ 6) οἷδπη 608 ἰῇ ΟΠΊη68 ζοη65 4085 ἱρηογδγογιηΐ : 

οἱ ἰογγ ἀ 650 80 1{Π|Γ ροδϑί 608 ἃ ρογδπ θυ] δη6 οἱ ἃ γονογίθηία : 
οἱ ροϑυδγυηΐ ἰογγᾶπι οἸοἴδηλ ἴῃ 50} υἀϊη6 π. 

ΟΑΡΟΌΤ ΥἹΙ]. 
' 

1. Εἰ (Δοῖι15 65[ βοιτηὸ Ὠοηίηὶ ΟΠ ροΐο 15, αἰ 68 : 
2. ΗασῸ ἀϊοῖ( Πομηΐηυϑ ΟΠ ΡΟίδἢ8 : Ζοϊαῖι8 δυτ ΨοΓι58- 

Ἰ6πὶ οἱ ϑίοῃ 2610 πιᾶσῃο, οἵ (ὭγοΟΥΟ τηᾶχίηιο 26] [8 801) 

68Π). 
3. Ηφὸο αἰεὶ Βοπιίηυβ : Βογογίδγ δὰ δίοῃ, οἱ δ Δ Ρο ἴῃ 

πηράΐο Φογυβδίοη, οἵ γοοδ θυ Ζογυ βάθη) οἰ 85 στογᾶ, οἱ 
Τη0η8 Ὠοῃηϊπὶ οπληϊροίοη 8, Π]ΟΠΒ δδποίι8. 

4. Ηδπτος ἀϊοὶί Ὠοπλίηυ 8 οπιηϊροίθηβ : Αἄμιο βοδοθυηίΐ 56- 

Ὧ68 οἴ Δη18 ἰῃ ρ]αίο 5 Φ6Γυ 8816 πὶ, ὑυδαυΐϑαμα6 Υἱτρᾶπ) δ08Πὶ 

᾿Δ ΌΘἢ 8 ἰῃ Πηλῆϊ! 508, ργῶ τη] {πὰ ΐη6 ἀἰδγυι : 

δ. οἱ ρἰαίος οἰ Δ{18 τορ] θυ ηίυγ ρυοτγίϑ οἱ μ}6}118 ᾿ἀθη- 
{ἰδ ἰῃ ρἰαίοἰβ 6}08. 

6. Ηδς ἀἰοῖϊξ Ποηίηι8 ΟΠπιπὶροίθῃϑβ : δὲ ἱπῃροβϑί δῖ]6 ογὶϊ 
οογὰη) ΓΟ Ζυἷ5 ΡΟΡΌΪ Ὠυὐ5 ἰη ἀΐθθι}5 1115, πιμηἃ οἱ οὐ- 
Γι ΤῺ6 ἐπ ροβϑ  Ὀ116 ὀγὶ! 9 ἀἰο Ποπηΐηι8 ΟΠ ροί 8. 

7. Ηκξο ἀϊοὶϊ ϑοπηίηυ8 ΟἹ ροΐθ 8 : ΕσΠ6 ΘρῸ 5ᾶἴγ0 ρορυ- 

Ια τηϑυπὶ ἀδ ἴογγὰ οὔθ 18 οἱ Ὧ6 ἰθγγὰ οσοδϑι8, 

8. οἱ ἰηἰγοάυοδηλ 608, αἱ Δ ὈΪ ἀθο ἴη τπηράϊο Φογιβδίθοι, 

οἱ ὁγυηὶ τἰὶ ἴῃ ρορυΐϊυμ, οἵ ὁ60 6ΓῸ 68 ἰη Ὀδυπὶ ἰῃ γογὶ- 
ἰδῖο οἱ ἰπ [5{{{|8. 

9. Ηδ5Ὸ ἀἰεὶξ Ὀοηχλίηι18 ΟΠ] ροΟίθη8 : Οοπίογίθη ἢ Γ ΠηΔη1.8 
γαϑίγω, 4υἱ δυ τ ἰῃ αἰθ 15. Πἷ5. ΘΟΓΠΊΟΠΘΒ ἰδί08 Οχ ΟἵΌ 

Ργορ ιοίδγυμ, οχ 4ὺ0 αἶα (απάδία ὁδὶ ἀοπηι8 ΠΟΠΙΪΠὶ ΟἸἢΐ- 
Ροίθηῃιἶ5, οἱ ὁχ 40 ἰοιρίυπι Θ  Ποδίυπι 6δῖ. 

10. Ουἱᾶ δηίο ἀΐ65 {Π108 ΠΊΘΓΟΘ5 Ὠοηἱπυη ΠΟ ΘΓ ἰ ̓ υογύπῃ, 

οἵ ΠΊΘΓΟΘΒ [πο πίογαηι Ὠοἢ 5ι105ἰ8ι6ΐ, οἱ ορατοα!οπ|} οἱ ἰησγο- 
ἀϊθηιὶ πο ογῖΐ ρὰχ ργῶ {ἰθυϊαίοηα : οἵ δι δηλ ΟἴΏΠ65 Π0- 
[ΪΠ65, ὈΠΟΠΊΖυΘΙΠα06 δυροσ ργηχί στ 8081). 

11. Εἰπυης, ποη ᾿͵υχίδ ἀΪ68 ρτίογαϑ οϑὸ (δοῖο γα] 15 ρ6- 
ΡυΪ Ὠυὐυ8, ἀϊοί! Ποπλίαβ οἸηπὶροίθηβ, 

12. δ6ὰ ρδίδθιῃ πιοηβίγαῦο. Υἱηοᾶ ἀδὺϊ ἰγποίυτῃ θυ), 
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χαρπὸν αὐτῆς, χαὶ ἣ γῇ δώσει τὰ γεννήματα αὐτῆς, 
καὶ ὁ οὐρανὸς δώσει τὴν δρόσον αὐτοῦ, καὶ χαταχλη- 
ρονομήσω τοῖς χαταλοίποις τοῦ λαοῦ μου τούτου ταῦτα 
πᾶντα. 

18. Καὶ ἔσται, ὃν τρόπον ἦτε ἐν χατάρᾳ ἐν τοῖς 
ἔθνεσιν, ὃ οἶχος Ἰούδα χαὶ οἶχος ἸΙσραὴλ, οὕτως δια- 
σώσω ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθε ἐν εὐλογίᾳ. Θαρσεῖτε χαὶ χατι- 
σχύετε ἐν ταῖς χερσὶν ὑμῶν, 

14. διότι τάδε λέγει Κύριος παντοχράτωρ᾽ Ὃν τρό- 
πὸν διενοήθην τοῦ χαχῶσαι ὑμᾶς ἐν τῷ παροργίσαι 
με τοὺς πατέρας ὑμῶν, λέγει Κύριος παντοχράτωρ, 

156. χαὶ οὐ μετενόησα" οὕτως παρατέταγμαι, χαὶ 
διανενόημαι ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις, τοῦ χαλῶς ποιῆσαι 
τὴν Ἱερουσαλὴμ. καὶ τὸν οἶκον Ἰούδα. Θαρσεῖτε. 

16. Οὗτοι οἱ λόγοι οὃς ποιήσετε" Λαλεῖτε ἀλήθειαν 
ἕχαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ, ἀλήθειαν χαὶ χρῖμα 
εἰρηνιχὸν χρίνατε ἐν ταῖς πύλαις ὑμῶν, | 

17. χαὶ ἕχαστος τὴν χαχίαν τοῦ πλησίον αὐτοῦ μὴ 
λογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, καὶ ὅρχον ψευδῇ μὴ 
ἀγαπᾶτε, διότι ταῦτα πάντα ἐμίσησα, λέγει Κύριος 
παντοχράτωρ. 

18. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου παντοχράτορος πρὸς 
μὲ, λέγων" 

19. Τάδε λέγει Κύριος παντοχράτωρ- Νηστεία ἣ 
τετρὰς, καὶ νηστεία ἣ πέμπτη. χαὶ νηστεία ἢ ἑῤδόμη, 
καὶ νηστεία ἣ δεχάτη ἔσονται τῷ οἴχῳ Ἰούδα εἰς χαρὰν 
χαὶ εὐφροσύνην, χαὶ εἰς ἑορτὰς ἀγαθάς" χαὶ εὐφραν- 
θήσεσθε, καὶ τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν εἰρήνην ἀγαπήσατε. 

30. Τάδε λέγει Κύριος παντοχράτωρ" Ἔτι ἥξουσι 
λαοὶ πολλοὶ, καὶ χατοιχοῦντες πόλεις πολλὰς, 

41. χαὶ συνελεύσονται χατοιχοῦντες πέντε πόλεις εἰς 
μίαν πόλιν, λέγοντες: Πορευθῶμεν δεηθῆναι τοῦ προζώ- 
που Κυρίου χαὶ ἐχζητῆσαι τὸ πρόςωπον Κυρίου παν- 
τόχράτορος " πορεύσομαι χἀγώ. 

4). Καὶ ἥξουσι λαοὶ πολλοὶ χαὶ ἔθνη πολλὰ ἐχζητῆ- 
σαι τὸ πρόζωπον Κυρίου παντοχράτορος ἐν Ἱἱερουσα- 
λὴμ, καὶ ἐξιλάσασθαι τὸ πρόςτωπον Κυρίου. 

45. Τάδε λέγει Κύριος παντοχράτωρ- Ἐν ταῖς ἡμέ- 
ρᾶις ἐχείναις, ἐὰν ἐπιλάθωνται δέχα ἄνδρες ἐκ πασῶν 
τῶν γλωσσῶν τῶν ἐθνῶν, χαὶ ἐπιλάθωνται τοῦ χρασπέ- 
δου ἀνδρὸς Ἰουδαίου, λέγοντες: Πορευσόμεθα μετὰ 
σοῦ, διότι ἀχηχόαμεν ὅτι ὃ Θεὸς μεθ᾽ ὑμῶν ἐστιν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 96΄. 

ι. Λῆμμα λόγου Κυρίου ἐν γῇ Σεδρὰχ, καὶ Δαμα- 
σχοῦ θυσία αὐτοῦ, διότι Κύριος ἐφορᾷ ἀνθρώπους, χαὶ 
πάσας φυλὰς τοῦ ᾿Ισραήλ. 

2. Καὶ ἐν Ἦμὰθ ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς Τύρος χαὶ 
Σιδὼν, διότι ἐφρόνησαν σφόδρα. 

8. Καὶ ῳχοδόμησε Τύρος ὀχυρώματα αὐτῇ, καὶ 
ἐθησαύρισεν ἀργύριον ὡς χοῦν, πο ὩΣ χρυσίον 
ὡς πηλὸν ὁδῶν. 

4. Καὶ διὰ τοῦτο Κύριος χληρονομήσει αὐτοὺς, χαὶ 
πατάξει εἰς θάλασσαν δύναμιν αὐτῆς, καὶ αὕτη ἐν πυρὶ 
καταναλωθήσεται. 

6. Ὄψεται Ἀσχάλων, χαὶ φοδηθήσεται, χαὶ Γάζα, 
χαὶ ὀδυνηθήσεται σφόδρα, χαὶ Ἀχκάρων, ὅτι ἠσχύνθη 
ἐπὶ τῷ παραπτώματι αὐτῆς καὶ ἀπολεῖται βασιλεὺς 
ἐκ Γάζης, χαὶ Ἀσχάλων οὐ μὴ χατοιχηθῆ᾽ 
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οἱ ἰεγγᾷ ἀδὶ: βογη πᾶ 868, οἱ οπὶ ἀδδϊ  ΓΟΓΟΠῚ δαμπι, 
οἱ ροβ8: 6γ ἔδοίδιῃ γο 008 ρορυ]ὶ πηοὶ ἢ) 08 Βδος οππιηΐδ. 

18. ΕΠ οεζ, δίουΐ ογαιβ ἴῃ πια]οἀϊοιοη6 ἰηΐον ροηΐθβ, ἀο- 
Ιη}5 7 ἀὰ οἱ ἀοπ)8 15γᾶθὶ, δῖο 54! γᾶ 0 γο5, οἱ δῦ (5 ἴῃ θ6- 
ποάαϊοιίοηα. σοπῆάϊίε οἱ σοπίογίΔηλίηὶ ἰῃ τηδηΐθι.8 γοϑίγίβ, 

14. φυΐα [ιδρὸ ἀΐοὶ᾿ Ὠοπιίηυβ ΟἸηβίροίοπϑ : δίουϊ οορίίανὶ 
αἱ ΔΠΠΙσογοίη γοῸ8 ἴῃ 60 αυοά πιο δά ἰγδουπαϊδη) ργονοσαββθηὶ 
Ῥαῖγεϑ υβϑίγί, ἀἰοὶῖ Ποιηίηι}8 οπηηἰροΐθηκ, 

15. οἵ ποῃ Π|Ὲ ρωηϊυ! : 516 ρᾶγαίυβ βιπ}, οἱ σορίἰνὶ ἴῃ 
ἀἰθθιϑ ἰδιῖ5, υἱ Βοποίδείδηη ΨΦογυβδίθηι οἱ ἀοιμιὶ Φαάα.- (οη- 
Παϊϊα. 

16. 1851] ΒΟγΓπιοη68 8ιη1 4108 (Δοί οἴ : Ζ,οχαϊπιηὶ γογὶ(8- 
ἴθ υὑπυϑαυΐβαμα δὰ ργοχίμηυμπι βυυπι, γογιἰδίθῃ οἱ [ααἰοἰ μὰ 
Ρδεϊδοιυμ ᾿υἀϊοδία ἴῃ ρογὶ 8 νεβίγβ, 

17. οἱ υηυϑαυΐδαια πιδί ργοχίπιὶ δ} ποὴ οορ [δία ἐῃ 

ΟΟγαἴθ.5 γοβἰγ8, οἱ ἡυγδηθδηίυπι πιθηθαχ η6 ἀἰΠραί[8, χαΐα 
[880 οπηηΐδ οαΐ, ἀΐοὶ Ποπηΐηυ8 οἰπηϊροΐδηϑ. 

18. Εἰ (δοίυβ 681 δογῖηο Ποιμΐηὶ οτηηἱροίοη( 5 δὰ της, ἀϊ- 
ΟΘΏ8 : 

19. Ηωο ἀἰεῖ( Ποπιίηυ οπηηίροίοη8 : Το)υπίαηχ χυδτίαπι, 
οἱ Ἰο᾽υπίυτῃ αυϊπίαπι, οἱ Ἰο᾽απίαπι ϑορίὰπι.,, οἱ οὐ ηίιιπι 
ἀερείϊηυπαι ογιηΐ ἀοιηυΐ συΐα ἰῃ σϑυάΐυπ οἱ 1ωΡεἰ{18π|, οἱ ἰη 
[65 Ὑ]18105 ὈΟΠΔ8 : οἱ ᾿ξ διηίηὶ, οἱ νογίϊδίοπ οἱ ραοθπ ἀἰῖ- 
εἰϊα. 

20. Ηδο ἀἰεϊξ οπιίηυ8 οπηπίροίθη8 : Αἀΐυς νϑηϊοπὶ ρο- 
Ρυ} παυἱ, οἱ ΠΑ Δἴογοϑ ὑτθίυ πη πλυ] Ἀγ ΠῚ, 

21. οἵ οοηστορδθυηίΐίυ χυΐ Παυϊΐδηΐ φυίϊπαυδ οἰν 468. ἴῃ 
ὑπηδπὶ Οἰν] ἰδίοπι, ἀϊτοηΐο5 : Ἑδπηβ υἱ ἀδργθοοιηυῦ ἰϑοίο ῃὰ 
Ὀοιηϊηὶ, οἱ φυφγαπλυβ νυ] ίαπι Ὠοπηὶηΐ οἸμηἱροίθης5 : νδάδιῃ 

οἰἶδη 60. 

22. ΕΠ νεῃίθηϊ ρΟρυΪ] τυ οἱ σοηΐοϑ ρ]υγίπηδο υἱ φυθογδηΐ 
(δεϊοτη Ὠοιηϊηΐ οπχηροϊδη 8 ἰῃ ΨοΓ 88] 6 πη), οἱ υἱ ὀχογρηΐ 
(δείοπ) ΠὨοιηίηὶ. 

23. Ηξο ἀϊεὶξ Ποπηίηυβ οπμηϊροίοης : Ιῃ ἀἴθθυ5 1}118, 5ἱ 
Δρργοποηάογίηΐ ἀδοδηλ υἱγὶ ἀ6 οπηηΐθι8 ᾿ἰησυ 8 σοηςυπὶ, οἱ 
ἰοηπογηΐ Πεγθγίδηι υἱγὶ Τυάορὶ, ἀϊοθηΐθβ : [Ὀ΄πλὺ5 ἰδουπ), 
αυΐᾶ δυάϊνίηγυβ φυοὰ Ὠδυδ νοδίβουμῃ 6βέ. 

ΟΑΡΌΤ ΙΧ. 

1. Αβϑδυμηρίϊο γογὶ οηχίπὶ ἰη ἴοττα ϑοάγδοῃ, οἱ Ὠδηγδβοὶ 
βδογβοίιπι ο᾽υ8, φυΐδ Ποπίηυβ γαδρίοἷξ ΠΟΠλπ68, δἰ ΟΠΠ68 

{1.8 15Γ86]. 

ἃ. Εἰ ἴῃ Ετηδίῃ ἴῃ Πηΐθυ8 6)08 Τγτυβ οἱ δίάοῃ, χυοηίΐδη) 
βᾶρίθηίο5 Γπθγυηΐ ὨἰΠ15. 

3. Εἰ διἀϊβοανὶξ Τγτὺβ λυ ἘΠ ΟΠ68 8.85, οἱ {πο βδυγζαυ ὶ 
δροηίΐυτῃ υἱ Ὠυμηυμ, οἱ σοηστοραγνξ δυγυπὶ υἱ αἰ πὶ νἱᾶ- 
ΓΙ). 

4, ΕΠ ργορίογρἃ Ποῃγῖπι.8 ροϑδίἀο ἱξ 608, οἱ ρογουίοΐ ἰη 
τηδιὶ (ογυἀΐηθη) 6}.8, οἱ ᾿ρθᾶ ἰῃ ἰὴ 6 σΟΠΟΓΘΙΏΔΌἰ ΕΓ. 

5. ΨιάοθΙι Αϑοάϊοη, οἱ {ἰπιθῖ!, οἱ 64Ζᾶ, οἱ ἀο] οἱ! ηἰπηΐς, 
οἱ Αοεδγοῃ, συοηΐδηι σΟΠ 188 65 ΒΙρΟΓ γυϊηᾶ δὺυδ : δἰ ρογὶ- 
Ὀϊέ τοχ ἀ6 ἀἀ28, οἱ Αβϑοδίοη ποὴ ἢ Δ ῸΓ : 
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8. χαὶ χατοιχήσουσιν ἀλλογενεῖς ἐν ᾿Αζώτῳ, χαὶ 
χαθελῶ ὕδριν ἀλλοφύλων 

γ. χαὶ ἐξαρῶ τὸ αἷμα αὐτῶν ἐχ στόματος αὐτῶν, 
χαὶ τὰ βδελύγματα αὐτῶν ἐχ μέσου ὀδόντων αὐτῶν. 
Καὶ ὑπολειφθήσονται καὶ οὗτοι τῷ Θεῷ ἡμῶν, χαὶ 
ἔσονται ὡς χιλίαρχος ἐν Ἰούδᾳ, χαὶ Ἀχχάρων ὡς ὃ 
Ἰεθουσαῖος. 

8. Καὶ ὑποστήσομαι τῷ οἴχῳ μου ἀνάστημα, τοῦ 
μὴ διαπορεύεσθαι, μηδὲ ἀναχάμπτειν, χαὶ οὐ μὴ 
ἐπέλθη ἐπ΄ αὐτοὺς οὐχέτι ἐξελαύνων " διότι νῦν ἑώραχα 
ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς μου. 

9. Χαῖρε σφόδρα, θύγατερ Σιὼν, χήρυσσε, τ ϑλν 
Ἱερουσαλήμ" ἰδοὺ ὃ βασιλεὺς ἔρχεταί σοι δίκαιος χα 
σώζων, αὐτὸς πραῦς, χαὶ ἐπιδεδηχὼς ἐπὶ ὑποζύγιον 
χαὶ πῶλον νέον. 

10. Καὶ ἐξολοθρεύσει ἅρματα ἐξ Ἔφραϊω, καὶ ἵππον 
ἐξ Ἱερουσαλὴμ, χαὶ ἐξολοθρεύσεται τόξον πολεμιχὸν, 
χαὶ πλῆθος χαὶ εἰρήνη ἐξ ἐθνῶν, χαὶ χκατάρξει ὑδάτων 
ἕως θαλάσσης, χαὶ ποταμῶν διεχδολὰς γῆς. 

ι1. Καὶ σὺ ἐν αἵματι διαθήχης σου ἐξαπέστειλας 
δεσμίους σου ἐχ λάχχου οὐχ ἔχοντος ὕδωρ. 

15. Καθήσεσθε ἐν ὀχυρώμασι δέσμιοι τῆς συναγω- 
γῆς, καὶ ἀντὶ μιᾶς ἡμέρας παροιχεσίας σου διπλᾶ 
ἀνταποδώσω σοι" 

13. διότι ἐνέτεινά σε, Ἰούδα, ἐμαυτῷ τόξον, ἔπλησα 
τὸν ᾿Εφραὶμ, χαὶ ἐξεγερῶ τὰ τέχνα σου, Σιὼν, ἐπὶ τὰ 
τέχνα τῶν “Ἑλλήνων, καὶ ψηλαφήσω σε ὡς ῥομφαίαν 
μαχητοῦ" 

4. χαὶ Κύριος ἔσται ἐπ᾽ αὐτοὺς, χαὶ ἐξελεύσεται 
ὡς ἀστραπὴ βολὶς, καὶ Κύριος παντοχράτωρ ἐν σάλ- 
πιγγι σαλπιεῖ, χαὶ πορεύσεται ἐν σάλῳ ἀπειλῇς αὐ-- 
τοῦ. 

16. Κύριος παντοχράτωρ ὑπερασπιεῖ αὐτοὺς, χαὶ 
χαταναλώσουσιν αὐτοὺς, χαὶ χαταχώσουσιν αὐτοὺς ἐν 
λίθοις σφενδόνης, καὶ ἐχπίονται αὐτοὺς ὡς οἶνον, χαὶ 
πλήσουσι τὰς φιάλας ὡς θυσιαστήριον. 

16. Καὶ σώσει αὐτοὺς Κύριος ὃ Θεὸς αὐτῶν ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ἐχείνη, ὡς πρόδατα, λαὸν αὐτοῦ, διότι λίθοι 
ἅγιοι χυλίονται ἐπὶ γῆς αὐτοῦ. 

17. Ὅτι εἴ τι ἀγαθὸν αὐτοῦ, χαὶ εἴ τι χαλὸν αὐτοῦ, 
αἴτος νεανίσχοις, χαὶ οἶνος εὐωδιάζων εἰς παρθένους. 

ΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ 1΄. 

ι. Αἰτεῖσθε παρὰ Κυρίου δετὸν καθ᾽ ὥραν, πρώϊμον 
χαὶ ὄψιμον. Κύριος ἐποίησε φαντασίας, χαὶ δετὸν χει- 
μερινὸν δώσει αὐτοῖς, ἑκάστῳ βοτάνην ἐν ἀγρῷ. 

4. Διότι οἱ ἀπο θεγγόμενοι ἐλάλησαν χόπους. καὶ 
οἱ μάντεις δράσεις ψευξεις, χαὶ τὰ ἐνύπνια ψευδῇ ἐλά- 
λουν, μάταια παρεχάλουν" διὰ τοῦτο ἐξηράνθησαν ὡς 
πρόθατα, καὶ ἐχακώθησαν, διότι οὐχ ἦν ἴασις. 

8. ᾿Επὶ τοὺς ποιμένας παρωξύνθη ὃ θυμός μου, χαὶ 
ἐπὶ τοὺς ἀμνοὺς ἐπισχέψομαι. Καὶ ἐπισχέψεται Κύριος 
ὃ Θεὸς ὃ παντοχράτωρ τὸ ποίμνιον αὐτοῦ, τὸν τον 
Ἰούδα, χαὶ τάξει αὐτοὺς ὡς ἵππον εὐπρεπῇ αὐτοῦ ἐν 
πολέμῳ, 

4. χαὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ ἐπέδλεψε, χαὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ ἔταξε, 
χαὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ τόξον ἐν θυμῷ " ἀπ᾿ αὐτοῦ ἐξελεύσεται 
πᾶς ὃ ἐξελαύνων ἐν τῷ αὐτῷ. 

5. Καὶ ἔσονται ὡς μαχηταὶ πατοῦντες πηλὸν ἐν ταῖς 

ΖΑΧΑΡΊΑΣ. Κεφ. ]΄. 

ὁ. οἱ δἰ δυυηῖ δ] δηΐβοηξ ἰῃ ΑΖοίο, οἱ ἀοβίγυδηι ἰη}υ- 
ἰδ πὶ 816 ΟΠΔΓΌΏ : 

7. οἱ δυίογδηι βδηρυϊηθη) ΘοΟγΌ ἢ ἀθδ ογὰ ἱΠογυπι, οἱ 800- 
ΤΩΪ Δ Ι0η68 Θογαπὶ ἀδ τηράϊο ἀθηϊυπι ἢΠ]Ἰογυπι. Εἰ το 4υδη- 
ἴυγ οἱ ἰ811 Π60 ποβίτο, οἵ θγυπηί υἱ ΟὨ] γον ἰῃ Ζυάδ, οἱ 
ΑΟΟΔΓΟΩ δἰουΐ Το θυ δέρι8. 

8. Εἰ ϑυρροηδη) ἀοιηυϊΐ τηρῶ Εἰ ν δι] οΏθΙη, αἴ ΠΟ Ρ6Γ- 
ἰγϑηβοδῖ,, Ὠθαὰ6 γονογίδίιγ, οἱ Ὠθαυδαῦδη) βυρογνυθηίδι οἱβ 
ὉΠ τὰ ἀρδοίογ : φυυΐδ ἤυηο Υἱάϊ ἰῃ οοα} 8 πηοΐβ. 

9. ἀδυάο γϑῃδρηρηίΐον, ἢ] δίοη, ργωάϊοδ, ἢ] 761π|88- 
Ἰθπλ : 6008 ΓΟΧ ἰπ08 γοηϊΐ {ἰδὲ [υδῖι18 οἱ δα] γδη8., 'ρθα πιδῃ- 
διισίυ8, Θ΄ ΔϑοΘὨἀ6}8 ΒΈρ6Γ δ. ) υρδίοτῃ οἱ ρυ]]υπὶ πογαπι. 

10. Εἰ ἀϊδρογάοί χυδύγιραϑ ὁχ Ἐρἢγαίπι, οἵ δαυυπι ἀ6 76- 
Γι βΆ] 6 πὶ, οἱ ἀϊδρογάθίαγ ἄγοῦδ ΘΙ] ου.8, οἱ τη] πο οἱ ρὰχ 
οχ βοη( θυ, οἴ ἀοπλ δ. γ δ4υΐδ 8406 δ τηᾶτα, οἱ Παπι!- 
ηἶθυδβ οχίίυ.8 ἰοΥτθο. 

11. Εἰ ἴὰ ἴῃ βδηρυΐηο ἰοδἰδιμθηὶ ἰυἱ οἰηϊϑ οί νἱηοῖοϑ ἴθ 8 
ἂς ἰδοὺ φυΐ ἤθη Ὠδροί δαυδηι. 

12. δοάθθ 8 ἰῃ τιυηἰτἰοηΐδυ5 υἱποίΐ οοηρτγορδιοηΐδ, οἱ 
ῬΓῸ ὑπᾶ αἷδ Ρεογοργ παι ἰοηΐδ ἰυξ5 ἀυρὶϊοἰα γοἀάδηχ {ἰδὲ : 

13. χυοιίδπλ ἰοἰρηαϊ (6, 7υάδ, τη δγοῦυπ), ἱπιρίου! 
Ἐρ᾿ηγαίπι, οἱ βυϑοϊδθο ἢ]108 ἰᾳο08, δίοῃ, βυροῦ ἢ]08 Οτα- 
ὁογυπι, οἱ δἰἰγοοίδθο (6 χυδϑὲ ρφἰδάϊπ) Ρυσπδίογίβ : 

14. εἱ Ποτηΐηυβ οΥἰΐ ϑΌρ 6 Γ 605, οἴ ορσγοαϊοίγ βἰουΐ ΓΟ ῸΓ 
βαυ (8, οἱ Ποπηίηυ8 ΟΠ]ηἰροίδἢ 8 ἰὼ ἴὰ 8 8οηδϊΐ, οἱ ἰδὲϊ ἴῃ 
ΟΟΙΟΓἰοη6 ἰοΥτου 5 δ]. 

15. Ῥοπιίημ}8 Οἱ ροίΘἢ8 ργοίοροϊ 603, οἱ οπϑυμηρηΐ 608, 

δὲ οὈτυθδηῖΐ 6085 ἰῃ Ἰαρίἀΐθυ5 ΓἀπάφΡ, οἱ Ὀἰθθηϊ 608 βίουϊ νυἱ- 
Ὠυπη), οἵ ἱπιρ] θυπί ρἢ 4185 βίουΐ ΔΙίδγο. 

16. Εἰ ΒΑ] να 1 ὁ05 Ὠοπλίην5 [6118 Θογιπη ἰῃ ἀΐο 1118, βίου 
ΟΥ̓́ΘΒ, ΡΟρΡυϊυμ δυυμη, αυἱΐδ ἰαρ[ 68 58ηοῖ! νοὶ υυηϊυὙ ΒΌΡΟΓ 
ἰογγδῃ 6118. 

17. Ουἱᾶ 8' φυϊὰ ορ(πλυπὶ 11 }18, οἱ 8βὶ φυϊὰ ΟΠ ο͵π5, 
(γυτηοηΐυπι ᾿υνοηΐθυ5, οἵ νἱηθ πὶ Ὀοηὶ οὐοτίβ δὰ Υἱγζίηο8. 

ΟΑΡΌΤ Χ. 

1. Ῥοί6 ἃ οπλΐηο ρ]ΥἾδη) ΟρρΡογίυπδι, ἰοροτγδηοδπι οἱ 
.Βογοίἰηδη). ΠΟΠλίη08 (δοὶΐ μ] ΔηϊΔ5145, οἵ θ᾽ υυΐϊδηι [ΘΠ]! 6 ἢὶ 
ἀδ}ῖ οἷβ, υπἰουΐχψαρ Πογθδηι ἰῃ ἄρτο. 

2. Ουοηΐδηι ἰκλὶ φυὶΐ Ἰοφυοαπίυγ Ἰοου ϑυηὶ ἰδ οΓΘ8, οἱ ἀϊ- 
Υἱη] υἱβϑίοποβ (8]885, οἱ δοπιηΐδ ἴα δᾶ Ἰοψιιθδηΐυγ, γῶπὸ οοη- 
Β0ἰδρδπίυν : ἰάθο δγοίδοϊὶ δυηΐ δίουϊ οὐθϑ, οἱ ΠΟ βυηΐ, 
4υΐα Ὠοη ογδῖ βϑδηδίίο. 

3. Β0ρ6Γ μαβίογοβ οοποίἰδίυϑ δϑὶ ΠΙΓΟΥ ΠΟ 8, οἱ βΌΡΟΥ 
Δ2η08 Υἱβίίδῃο. Εἰ υἱβι 801 οπιίηυ8 Π60}8 οΠπγηϊροΐθῃ8 ρΓγὸ- 
ἔδι βυυη, ἀοπηυπ 7 υἀὰ, οἱ ροησῖ 608 οι οαθππ) ἀθοογ) 
810} ἱῃ τ} 10, 

4, εἴ οΧ 080 γεβρεχίξ, οἱ ἐχ 'ρ80 ροβυϊί, οἱ οχ 080 ἀγοιτι 
ἴῃ ἴστογο : ὁχ 'ρ80 οργοάϊοίυγ οἸμη 5 φυὶ ΔΌΣΙΣ ἰῃ 60. 

δ. Εἰ ἐππιηΐ φιαϑὶ Β6]]δἴογοβ ὁοπου οληίοϑ ᾿υΐϊαπ) ἴῃ Υἱ 5 ἰω 



ΖΑΘΟΒΑΒΙΑΒδ. ἀκ». ΧΙ. 

ὁδοῖς ἐν πολέμῳ, καὶ παρατάξονται, διότι Κύριος μετ᾽ 
αὐτῶν χαὶ ἀξεαον δὲ ϑρῖανν ἀναθδάται ἵππων. 

8. Καὶ χατισχύσω τὸν οἶχον Ἰούδα, καὶ τὸν οἶκον 
Ἰωσὴφ σώσω, καὶ χατοιχιῶ αὐτοὺς, ὅτι ἠγάπησα 
αὐτοὺς, χαὶ ἔσονται ὃν τρόπον οὐχ ἀπεστρεψάμην αὐὖ- 
τούς" διότι ἐγὼ Κύριος ὃ Θεὸς αὐτῶν, χαὶ ἐπαχούσομαι 
αὐτοῖς. 

7. Καὶ ἔσονται ὡς μαχηταὶ τοῦ ᾿Εφραὶμ,, καὶ χαρή- 
σεται ἣ ἘΠ Σ αὐτῶν ὡς ἐν οἴνῳ χαὶ τὰ τέχνα αὐτῶν 

νται χαὶ εὐφρανθήσονται, χαὶ χαρεῖται ἡ χαρδία 
αὑτῶν ἐπὶ τῷ Κὺ ίῳ. 

8. Σημανῶ αὑτοῖς, χαὶ εἰςδέξομαι αὐτοὺς, διότι 
λυτ ἜΙ αὐτοὺς, χαὶ πληθυνθήσονται χαθότι ἦσαν 
πολλοί. 

9. Καὶ σπερῶ αὐτοὺς ἐν λαοῖς, καὶ οἱ μαχρὰν μνη- 
σθήσονταί μου, ἐχθρέψουσι τὰ τέχνα αὐτῶν, χαὶ ἐπι- 
στ σι. 
Ἰρβρη ἐπιστρέψω αὐτοὺς ἐχ γῆς Αἰγύπτου, χαὶ ἐξ 

Ἀσσυρίων εἰςδέξομαι αὐτοὺς, καὶ εἰς τὴν Γαλααδίτιν 
καὶ εἰς τὸν Λίδανον εἰςάξώ αὐτοὺς, χαὶ οὐ μὴ ὑὕπολει-- 
φθῇ ἐξ αὐτῶν οὐδὲ εἷς. 

11. Καὶ διελεύσονται ἐν θαλάσσῃ στενῇ, καὶ πατά- 
ξουσιν ἐν θαλάσσῃ χύματα, καὶ ξηρανθήσεται πάντα 
τὰ βάθη ποταμῶν, χαὶ ἀφαιρεθήσεται πᾶσα ὕόρις 
Ἀσσυρίων, καὶ σχἥπτρον Αἰγύπτου περιαιρεθήσεται. 

1. Καὶ κατισχύσω αὐτοὺς ἐν Κυρίῳ Θεῷ αὐτῶν, 
χαὶ ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ χαταχαυχήσονται, λέγει 
Κύριος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ΄. 

1. Διάνοιξον, ὃ Λίδανος, τὰς θύρας σου, χαὶ χαταφα- 
γέτω πῦρ τὰς χέδρους σου. 

2. Ὀλολυξάτω πίτυς, διότι πέπτωχε χέδρος, ὅτι 
μεγάλως μεγιστᾶνες ἐταλαιπώρησαν ὀλολύξατε, δρύες 
τῆς Βασανίτιδος, ὅτι χατεσπάσθη ὁ δρυμὸς ὃ σύμφυ- 
τος. 

8. Φωνὴ θρηνούντων ποιμένων, ὅτι τεταλαιπώρηχεν 
ἣ μεγαλωσύνη αὐτῶν. Φωνὴ ὠρυομένων λεόντων, ὅτι 
τεταλαιπώρηχε τὸ φρύαγμα τοῦ Ἰορδάνου. 

4. Τάδε λέγει Κύριος παντοχράτωρ’ Ποιμαίνετε τὰ 
πρόθατα τῆς σφαγῆς, 

6. ἃ οἷ χτησάμενοι χατέσφαζον, καὶ οὐ μετεμέλοντο, 
καὶ οἷ πωλοῦντες αὐτὰ ἔλεγον: Εὐλογητὸς Κύριος, χαὶ 
πεπλουτήχαμεν, χαὶ οἵ ποιμένες αὐτῶν οὐχ ἔπασχον 
οὐδὲν ἐπ᾽ αὐτοῖς. 

6. Διὰ τοῦτο οὐ φείσομαι οὐχέτι ἐπὶ τοὺς χατοιχοῦν- 
τας τὴν γῆν, λέγει Κύριος. Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ παραδίδωμι 
τοὺς ἀνθρώπους, ἕχαστον εἰς χεῖρα τοῦ πλησίον αὐτοῦ, 
γχαὶ εἰς χεῖρα βασιλέως αὐτοῦ, χαὶ χαταχόψουσι τὴν 
γῆν, καὶ οὐ μὴ ἐξέλωμαι ἐκ χειρὸς αὐτῶν. 

7. Καὶ ποιμανῶ τὰ πρόθατα τῆς σφαγῆς εἰς τὴν 
Χαναανίτιν. Καὶ λήψομαι ἐμαυτῷ δύο ἐμῶν ον τὴν 
μὲν μίαν ἐχάλεσα χάλλος, χαὶ τὴν ἑτέραν ἐκάλεσα 
σχοίνισμα, χαὶ ποιμανῶ τὰ πρόδατα. 

8. Καὶ ἐξαρῶ τοὺς τρεῖς ποιμένας ἐν μηνὶ ἑνὶ, καὶ 
ἐμ μαι ἀηνο ἡ ψυχή μου ἐπ᾽ αὐτούς χαὶ γὰρ αἵ ψυ- 
χαὶ αὐτῶν ἐπωρύοντο ἐπ᾽ ἐμέ. 

ον. Καὶ εἶπα: Οὐ ποιμανῶ ὑμᾶς, τὸ ἀποθνῆσκον 
ΥΕΤΒ ΤΕΒΤΑΜΕΧΊΤΟΌΝ. -- ἴ]. 

δ8ὅ 

ῬΓΡΟΙΟ, οἱ ἰῃ δοίθ βίδδυηϊ, φυΐα Ποπ ΐ8 Οοὐπ| οἱβ οβὶ : οἱ 
ΘοΟπίυπ θη ΔΘΟΘΏΒΟΓΘΒ Θ]ΌΟΓΙΠ. 

ὃ. Εἰ οοπίογίδθο ἀοπηιη) 788, οἱ ἀομηυπι 7056ρ]ὶ 858]- 
Υὰῦο, οἱ Πα ίΐδΓο 608 Δοίδπι, αυΐα ἀἰ]Οχὶ 608, οἱ ογυηὶ δἱσυΐ 

ΠΟ ΟΥ̓ΘΓ[ΪΒ56Π) 608 : 4υ͵ἷᾶ 60 Ὠομηΐηι8 6118 οογυπ), οἱ 
Θχδῃἀΐδη) 608. 

7. ἘΠ ὁγαηΐ χυδοὶ Ὀ6]]δἴογοβ ἘΡἢγαίηι, οἱ Ἰωἰδ ἴὰΓ ΟΟΥ 60- 
ΤΌ 4υδϑὶ ἴῃ Υἱποὸ : οἱ ἢ]1} θογιπὶ υἱάουηί οἱ Ἰξοἰδυηίαν, 
οἱ ραυαθυϊξ ΘΟΥ ΘΓ ἰῃ οι ΐηο. 

8. δἰψηϊ ἤοῦθο οἷϑ, οἱ βυβεὶρίδπ) 1108, φυΐδ γοἀϊπηδπλ 608, 
οὐ τυ] ΡΠ οΔθυπίυγ 5ίουΐ ογϑηΐ ο] υγηλὶ. 

9. Εἰ δοιἶπΆ 00 608 ἰῃ ρΟρ 118, οἱ χυΐ ἀ6 Ἰοηβα γοοογάδ- 
υπίυν τοὶ, πυϊγίοηϊ Π]108 508, οἱ ΟὐὨΥΘΓΙΘΠΏΓ. 

10. ἘΠ᾿ ΟὨγΟΥίδ ἢ 608 ἀ6 ἴοττγὰ ἘσΥρΙΐ, οἱ ἀδ Αβϑυγὶβ 80.8- 
εἰἱρίδπλ 1105, οἱ ἰῃ Οδϊδδάϊιίη οἱ ἰῃ {|}9πυπὶ ἰπἰγοάυοδ) 
608, 6 Π0}]ὺ8 ὁχ οἱβ ἀδογίί. 

11. Εἰ ρεγγδηβίθυηΐ ἴῃ Πηδῦὶ δησυπῖο, οἱ ρεγουϊοηΐ ἰῃ 
τηδγὶ Πυοσίυ, οἱ βἰσοδθυηίιγΓ οτμΐα Ὀγοίυηᾶα Πυνίογυπι, οἱ 
δυίογεῖαγ υηΐνογβᾶ ἰη)υγίδ Αβϑγγίογυ, οἱ ϑοδρίγυπι πυρὶ 
το] οἴυτ. 

12. ἘΠ᾿ οοῃίογίδθο 608 ἰπ Ὠοιηΐηο Ὦ60 800, 6ἱ ἰῃ πομηΐῆθ 

ο΄υβ ροταδυηίυτ, αἰεὶ! Ὠομηίηυϑ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙ. 

1. Αροτί, ίθαηῃθ, ρογίδξ 088, δἱ οοιηθάδι ἱψῃηΐβ οϑάγοβ 
10δ8. 

2. Ὁἱυϊοῖ ρῥίπυδ. 4υΐδ οροίάϊ ὁδάγιιβ, χυΐδ γα]ὰθ τίβογὶ 
(Δοιΐ δυιηΐ Ορ(Ϊπηδίθβ : υἱυἱαίο, συθγουβ Βαβδη 8, χυΐδ 
ΒΟ ΟἾ81}}8 681 5818 ΟΟηδὶ ϊ18. 

3. Ὕοχ ᾿υρφοηϊϊαπι ρΡδϑίογ αι, 4υΟὨΐδγ Πιίδογᾷ (δοὶδ δὶ 
τοδρηβοοηιίδ οογυπι. Ἧοχ γυρφίοηϊίαχ Ἰδοηυηι, αυΐὰ 87}}- 
οἴυβ 6δῖ (γοιηϊίυ8 Τογάδηϊϑ. 

4, δος ἀϊοὶ! Πομπκίηυ8 οππροίδη8 : Ῥαδοί(6 ΟΥ̓́ΘΒ ΟὐΟἰδίο- 

Ὠἶ8., 

5. 7Ζυ88 χυὶΐ ροβϑοάογυηΐ ἰπίογβοίοῃαηΐ, οἵ Ὡοὴ ἀρορδηὶΐ 
Ραηϊοηἰίαπι, οἱ χυὶ γοπαθυδηΐ 688 ἀἰοορδηΐ : Βεποάϊοίι8 
Ὀοπηίηυβ, οἱ ἀἰν (68 ἴδοι! δυπηυ8, οἱ ρδϑίογοθ δᾶγυμῃ ηἰἢὶ] 
ρϑιοθδηΐυν ϑ0ρ6Γ οἰἶβ8. 

ὃ. Ιᾶ6ο0 ποη ρᾶγοϑπι υ]1Γἃ ΒΌΡΟΓ ὨΔΟΪ  δίογοϑ ἰογγῆβ, ἀϊοὶβ 
Ῥοπιίηι8. Εἰ οοο6 οζοὸ ἰγδᾶο Ὠοπιϑῖὶμοδ, ὑπυπηχυοπχυς ἰῃ 
Τῆι πὶ ργοχίπιὶ δι, δὲ ἰῃ πιδηυπὶ γορ 8 68, οἱ οοποίάἀδηὶ 

(ΟΓΓ8Π), οἱ ποὴ οΓ81 46 Πη8η0} ΘΟΓΌΣΙ. 

7. ἘΠ᾿ ρδβοδπι οὐδϑ οοοίβίοηίβ ἰῃ ΟἸδηδδη 46. Εἰ ἃ5ϑυπιδη) 
ταΐ πὶ ἀυδ8 νἱγῴδβ, ὑπᾶπὶ γοοδυὶ ἀθοόγθηι, οἱ δ ἰδγδῃλ τοοδυὶ 

[υπίου]υπ), οἱ ρᾶβοδῃ ΟΥ̓́ΒΒ. 

8. Εἰ δυΐδγϑιῃ ἰγθ8 ρϑϑίογθθ ἰῇ Τηθη86 η0,Δ Οἱ ἰηρτανθδ- 

ἐδ δῃΪ Π)8 ΠηΟ8 506 Γ 608 : δἰφυϊάοπι οἱ ΔηϊηλδΒ ΘΟΓΌΏΣ Γυβὶθ- 

υδηϊ ΒΌΡΟΓ ΠΙ6. 

9. Εἰ ἀϊχὶ : Νοη ραβοᾶτη γο8, συοὰ πιογίϊυγ τηογίδίυτ, οἱ 

ἴον 28 
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προςώπου πόνων αὐτῶν, καὶ ἐμισεῖτε ἐν πύλαις ἐλέγ-- 
χοντα. 

16. Καὶ νῦν θέσθε δὴ εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν ἀπὸ τῆς 
ἡμέρας ταύτης χαὶ ὑπεράνω, ἐν τοῦ θεῖναι λίθον ἐπὶ 
λίθον ἐν τῷ ναῷ Κυρίου, τίνες ἦτε, 

17. ὅτε ἐνεθάλλετε εἰς χυψέλην χριθῆς εἴχοσι σάτα, 
χαὶ ἐγένετο χριθῇς δέχα σάτα" χαὶ τι πο τόν ον εἷς τὸ 
ὑπολήνιον ἐξαντλῇσαι πεντήχοντα μετρητὰς, χαὶ ἐγέ- 
νοντο εἴχοσι. 

18. ᾿Επάταξα ὑμᾶς ἐν ἀφορίᾳ, χαὶ ἐν ἀνεμοφθορίᾳ 
καὶ ἐν χαλάζη πάντα τὰ ἔργα τῶν χειρῶν ὑμῶν, χαὶ 
οὐχ ἐπεστρέψατε πρὸς μὲ, λέγει Κύριος. 

19, Ὑ ποταάξατε δὴ τὰς χαρδίας ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἡμέ- 
ας ταύτης χαὶ ἐπέχεινα, ἀπὸ τῆς τετράδος χαὶ εἰχά- 
ος τοῦ ἐνάτου μηνὸς, καὶ ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἧς τεθεμε- 

λίωται ὁ ναὸς Κυρίου" θέσθε ἐν ταῖς χαρδίαις ὑμῶν, 
20. εἰ ἐπιγνωσθήσεται ἐπὶ τῆς ἅλω, χαὶ εἰ ἔτι ἣ 

ἄμπελος, καὶ ἢ συχῇ, χαὶ ἣ ῥοὰ, χαὶ τὰ ξύλα τῆς 
ἐλαίας τὰ οὐ φέροντα χαρπὸν, ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης 
εὐλογήσω. 

Ὧι, Καὶ ἐγένετολόγος Κυρίου ἐχ δευτέρου πρὸς Ἀγγαῖον 
τὸν προφήτην, τετράδι χαὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς, λέγων. 

2), Εἰπὸν πρὸς Ζοροδαθελ τὸν τοῦ Σαλαθιὴλ ἐχ 
φυλῆς Ἰούδα, λέγων" ᾿Εγὼ σείω τὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν 
γῆν, χαὶ τὴν θάλασσαν χαὶ τὴν ξηρὰν, 

28, χαὶ χαταστρέψω θρόνους βασιλέων, καὶ ὀλοθρεύ-- 
σω δύναμιν βασιλέων τῶν ἐθνῶν, χαὶ χαταστρέψω ἅρ- 
ματα χαὶ ἀναθάτας, χαὶ χαταθήσονται ἵπποι χαὶ ἀνα- 
θάται αὐτῶν ἕχαστος ἐν ῥομφαία πρὸς τὸν ἀδελφὸν 
αὐτοῦ. 

34. Ἔν τῇ ἡμέρα ἐχείνη, λέγει Κύριος παντοχρά- 
τωρ, λήψομαί σε Ζοροδάθελ τὸν τοῦ Σαλαθιὴλ, τὸν 
δοῦλόν μου, λέγει Κύριος, χαὶ θήσομαί σε ὡς σφραγί- 
δα, διότι σὲ πλπρα, λέγει Κύριος παντοχράτωρ. 

»----οΟ.;,’.-.-. 

ΔΑΧΆΡΙΑΣ. 
--, “ἰῷ 990 ὡἱ».--- 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄, 

ι. Ἐν τῷ ὀγδόῳ μηνὶ ἔτους δευτέρου, ἐπὶ Δαρείου, 
ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Ζαχαρίαν τὸν τοῦ Βαραχίου, 
υἱὸν ᾿Αδδὺν, τὸν προφήτην, λέγων" 

ἢ. ᾿Ὠργίσθη Κύριος ἐπὶ τοὺς πατέρας ὑμῶν ὀργὴν 

μεγάλην, 
3. καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς: Τάδε λέγει Κύριος παν-- 

τοχράτωρ᾽ Ἐπιστρέψατε πρὸς μὲ, λέγει Κύριος τῶν 
δυνάμεων, χαὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸς ὑμᾶς, λέγει Κύ- 
ρίος τῶν δυνάμεων. 

4. Καὶ μὴ γίνεσθε καθὼς οἱ πατέρες ὑμῶν, οἷς ἐνε-- 
χάλεσαν αὐτοῖς οἱ προφῆται ἔμπροσθεν, λέγοντες" Τά- 
ὃε λέγει Κύριος παντοχράτωρ' ᾿Αποστρέψατε ἀπὸ τῶν 
δὲωῶν ὑμῶν τῶν πονηρῶν, καὶ ἀπὸ τῶν ἐπιτηδευμάτων 
ὑμῶν τῶν πονηρῶν, χαὶ οὐχ εἰςήχουσαν, χαὶ οὐ προς- 
ἔσχον τοῦ εἰσαχοῦσαί μου, λέγει Κύριος. 

6. Οἱ πατέρες ὑμῶν ποῦ εἰσι, καὶ οἵ προφῆται; Μὴ 
τὸν αἰῶνα ζήσονται: 

ΖΑΧΑΡΊΑΣ. Κεφ. Α΄. 

ἃ (δοῖο ἸΔθΟΙππὶ δυόγιαι, οἱ οἀδγαίί8 ἰη ρογίβ ἀγρυοηΐδτῃ, 

16. Εἰ πυηο ρΡομίί6, 40.590, ἰῃ οογάδ νοϑίγὰ ἃ ἀΐδ ῃᾶς οἵ 
δΙρΓᾶ,, ΔΗ ΠΌΑ ΠῚ ρΟΠΘΡΟΌΓ 1Δρ[8 δΌρΘΓ Ἰωρίάθῃ ἰῃ ἰϑηρ]ο 
Ὠοπλίηΐ, φιί ογδίβ, 

17. φυδηἋ0 χη 608 ἰῃ ΟΥ̓ ρβϑίθη μογὰοὶ υἱψίηϊ βαῖα, οἱ 
Περδηΐ ἀθοθιῃ 388 πογάοὶ : οἱ ἱηρτραϊοθαηγίηὶ ἰογουΐας υἱ 
ἰιδυΣγο [8 φιυϊηαυδρίηϊδ ἀρ! ογὰβ, οἱ ἤθθδηὶ υἱρίηί!. 

18. ῬοΓουδδὶ γὙ08 8.6 γ ἰδία, οἱ οογτιρίίοηο δογίβ οἱ ξτδῃ.- 
ἀΐπο οπηπία Ορεγᾶ πηᾶπυαι γΘϑΓαγΌΠ., οἱ ἤθη ΓΟγογϑὶ βϑίὶβ 
δὰ της, ἀἰοὶ! Ποηχίημδ. 

19. δυρροηίία πυῃο οογάδ γαβίγα ἃ ἀΐθ ἰδ[8 οἱ ἰῃ ζυϊυγυμι, 
ἃ φυδγία οἷ νἱξοβίπηα ποηΐ πηθη 85, οἱ ἃ ἀΐθ φυὰ [ιηἀδηγρη.- 
(ἃ ͵8οἷδ βιιηΐ [6 Π10}} Πυοταίαὶ : ροπίία ἰῃ οογάϊδυβ νοβίγί5, 

20. 81 ΘΟβΠΟϑΟΘίῺΓ ΒΌΡΘΓ ΔΓΘΔΠῚ, οἱ 8] δάῃιις νἱπβᾷ, οἱ ἢ- 
ου5, οἷ πηδίορτδηδίυῃ), οἱ ᾿ΐσῃδ οἰΐνϑα αυδο Ποη ἔδγυηϊ ἴγυ- 
οἴυπ), ἃ ἀϊ6 δὸ Ὀδθηραϊοδη). 

21. Εἰ (λοίππι 681 γϑγθιπὶ Ποιηΐπὶ βθουπάο δὰ Αρβουμὴ 
ΡΓΟρΡΙιοίδπ), χιδγίδ οἱ υἱψαϑιμιᾶ πη 5 18, ἀΐσθῃβ : 

22. Ὠἱο δὰ Ζεγοθάαῦοὶ Πα πὶ δ] 6] ἀο ἰγίδα Ζυάδ, ἀϊ- 

ΟΘῺ5 ; ΕΡῸ ΟΟΠΙΠΙΟΥ͂ΘΟ ΘΟΪὰπὶ οἱ ἰδΓγᾶπ), δ πηᾶγο οἱ ἀγίἀδη), 

23. οἱ δι δΥογίδπι (ΠΓΟΠΟΒ Γόρυχω, οἱ ἀϊδρογάδῃ (ογιτπὰὶ- 
6 πὶ ΓΟΖῈΠ) φοη(ίαπ, οἱ βυθυογίδπ) οὐγΓὰ8 οἱ Ἀϑοθηδογοβ, 

οἱ ἀεϑοθπαρηΐ δαυὶΐ οἱ δϑοθπβοῦοβ δου ὑπυβχαίϑαι!6. ἴῃ 
εἰδαϊο δάνγδιιϑ [γαῖ 6 ἢ) δυ. 

24. 1η αἷδ 1114, ἀϊοὶΐ Ποπηΐηυβ οἸπμηΐροίθηβ, δϑϑιιαηὰπ) ἴα 
ΖοτΟΡΑΒΕΪ ΠΠΐ απὶ 5818{}}}6], βογναπλ τρθυπὶ, ἀϊοὶϊ Πομπηΐπιβ, 

οἵ ροηδηῇ ἴ6 4ιιδ8] δἰρῃδου!απ), χυΐᾷ [6 ο]ορὶ,, ἀἰοὶ! ϑομιηυβ 
οηηϊροίθῃ8. 

ΖΛΑΟΠΑΗΙΑΞ. 
-----090 «----- 

σΑΡΌΤ 1. 

1. [η οοἴδγο ΠΊ6η56 Δηηΐ β6ου)αϊ!,, 80 Ὀδγίο, (δοϊαϊῃ δϑὶ 
γ γΓΡυπ) ΠΟ πὶ δὰ ΖΔΟΙδγίδτη Βαγδο δα, Δ] πὶ Αἀάο, ργο- 
Ρμοίδηι, αἰ δ : 

2. ᾿ταΐϊυ9 681 Ποηγίηι18 ΒΌΡΟΙ ρδῖγθϑ Ὑθϑῖγοβ ἱγᾶ τηᾶβηᾶ, 

3. οἱ αἰο68 8δἀ 608: Ηο ἀἰοὶ! Ποπιίημ}8 ΟΠ ροίθη8 : ΟὉῃ- 

γουἰπιϊηὶ δὰ τη6. ἀἰοἰέ Ποιηΐπυϑ νἱγυἱυ πη, οἱ σοηγογίαγ δὰ 
γοβ, αἰοὶϊΐ Ποηιηι5 Υἱγία μη]. 

ά, Εἰ πο] 6 ἤογὶ δίουϊ ῥδίγεββ Ὑθϑίγὶ, 40}08 γξυδγαυπί 

ΡΓΟρΠοίδα 4υΐ ρῥγία5 [πογδηΐ, ἀἰϊσθηί68 : Ηφς ἀϊοὶξ Ποιηΐηυ8 
ΟΠΠΪρΡΟίδἢ8 : ΑὙΘγ ἰηηὶ ἃ ΥἹ}5 ὙΘϑ ΓΒ ροβϑί ἢ) 8, οἱ ἃ δάϊῃ- 
Ὑϑηςοηΐδυι5 γί γί 8. ἢ}}8115, οἴ πο δχδιυαϊθγυηί, οἵ ἤθη δἰίθη- 

ἀογυμΐὶ υἱ ὀχδυάϊγοηΐ πὸ, αἰοὶς Ὠοπιίηυ8. 

5. Ῥαΐγεβ Ὑϑϑίγὶ υδὲὶ δυηΐ, οἱ ργορ ιοίδ ἢ Νυπιχυϊὰ ἰῃ 
δοι)θἰἰογηϊη) Υἱνθηί ἢ 
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8. Πλὴν τοὺς λόγους μου χαὶ τὰ νόμιμά μου δέχε- 
σθε, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαι ἐν πνεύματί μου τοῖς δούλοις 
κου τοῖς προφήταις, οἵ χατελάθοσαν τοὺς πατέρας 
δμῶν - καὶ ἀπεχρίθησαν, καὶ εἶπαν- Καθὼς παρατέτα- 
χται Κύριος παντοχράτωρ τοῦ ποιῆσαι ἡμῖν χατὰ τὰς 
δδοὺς ἡμῶν καὶ κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα ἡμῶν, οὕτως 
ἐποίησεν ἡμῖν. 

γη. Τῇ τετράδι καὶ εἰχάδι, τῷ ἑνδεκάτῳ μηνὶ, οὗτός 
ἐστιν ὁ μὴν σαύὰτ, ἐν τῷ δευτέρῳ ἔτει ἐπὶ Δαρείου, 
ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Ζαχαρίαν τὸν τοῦ Βαραχίου, 
υἱὸν ᾿Αὐδὼ, τὸν προφήτην, λέγων. 

8. Ἑώραχα τὴν νύχτα. καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἐπιδεθηχὼς 
ἐπὶ ἵππον πυῤῥὸν, χαὶ οὗτος εἱστήχει ἀναμέσον τῶν 
ὀρέων τῶν κατασχίων, καὶ ὀπίσω αὐτοῦ ἵπποι πυῤῥοὶ, 
καὶ ψαροὶ, χαὶ ποιχίλοι, καὶ λευχοί. 

“. Καὶ εἶπα: Τί οὗτοι, Κύριε; Καὶ εἶπε πρὸς μὲ ὃ 
ἄγγελος ὃ λαλῶν ἐν ἐμοί: ᾿Εγὼ δείξω σοι τί ἐστι ταῦτα. 

το. Καὶ ἀπεχρίθη ὃ ἀνὴρ ὃ ἐφεστηκὼς ἀναμέσον τῶν 
ὀρέων, καὶ εἶπε πρὸς μέ" Οὗτοί εἰσιν οὖς ἐξαπέστειλε 
Ἑύριος, περιοδεῦσαι τὴν γῆν. 

τι. Καὶ ἀπεχρίθησαν τῷ ἀγγέλῳ Κυρίου τῷ ἐφεστῶτι 
ἀναμέσον τῶν ὀρέων, καὶ εἶπον: Περιωδεύσαμεν πᾶσαν 
τὴν γῆν, καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἢ γῇ χατοιχεῖται, χαὶ ἧσυχά- 
ζει. 

12. Καὶ ἀπεχρίθη ὁ ἄγγελος Κυρίου, καὶ εἶπε" Κύ- 
ριε παντοχράτωρ, ἕως τίνος οὐ μὴ ἐλεήσης τὴν Ἱερου- 
σαλὴμ,, χαὶ τὰς πόλεις ᾿Ιούδα, ἃς ὑπερεῖδες, τοῦτο 
ἑδδομηχοστὸν ἔτος; 

13. Καὶ ἀπεχρίθη Κύριος παντοχράτωρ τῷ ἀγγέλῳ 
τῷ λαλοῦντι ἐν ἐμοὶ, ῥήματα χαλὰ χαὶ λόγους παρα- 
χλητιχούς, 

ι4. Καὶ εἶπε πρὸς μὲ ὃ ἄγγελος ὃ λαλῶν ἐν ἐμοί" 
᾿Ανάχραγε λέγων' Τάδε λέγει Κύριος παντοχράτωρ- 
᾿Ἐζήλωχα τὴν Ἱερουσαλὴμ. χαὶ τὴν Σιὼν ζῆλον μέ- 

γᾶν, 
156. χαὶ ὀργὴν μεγάλην ἐγὼ ὀργίζομαι ἐπὶ τὰ ἔθνη 

τὰ συνεπιτιθέμενα, ἀνθ᾽ ὧν μὲν ἐγὼ ὠργίσθην ὀλίγα, 
αὐτοὶ δὲ συνεπέθεντο εἰς χαχά. 

16. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος: ᾿Επιστρέψω ἐπὶ 
Ἱερουσαλὴμ ἐν οἰχτιρμῷ, χαὶ ὃ οἶκός μου ἀνοιχοδο- 
μηθήσεται ἐν αὐτῇ, λέγει Κύριος παντοχράτωρ, χαὶ 
μέτρον ἐχταθήσεται ἐπὶ Ἱερουσαλὴυ ἔτι. 

17. Καὶ εἶπε πρὸς μὲ ὃ ἄγγελος ὃ λαλῶν ἐν ἐμοί: 
Ἔτι ἀνάχραγε λέγων" Τάδε λέγει Κύριος παντοχρά- 
τωρ᾿ Ἔτι διαχυθήσονται πόλεις ἐν ἀγαθοῖς, καὶ ἐλεή- 
σει Κύριος ἔτι τὴν Σιὼν, χαὶ αἱρετιεῖ τὴν Ἱερουσαλήμ. 

18. Καὶ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου, καὶ ἴδον, καὶ ἰδοὺ 
τέσσαρα χέρατα. 

19. Καὶ εἶπα πρὸς τὸν ἄγγελον τὸν λαλοῦντα ἐν ἐμοί’ 
Τί ἐστι ταῦτα, χύριε; Καὶ εἶπε πρὸς μέ: Ταῦτα τὰ 
χέρατα τὰ διασχορπίσαντα τὸν Ἰούδαν χαὶ τὸν Ἰσραὴλ 
χαὶ Ἱερουσαλήμ. 

20. Καὶ ἔδειξέ μοι Κύριος τέσσαρας τέχτονας, 
“1. χαὶ εἶπα: Τί οὗτοι ἔρχονται ποιῆσαι; Καὶ εἶπε: 

Ταῦτα τὰ χέρατα τὰ διασχορπίσαντα τὸν ᾿[οὐδα χαὶ τὸν 
Ἰσραὴλ κατέαξαν, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἦρε χεφαλήν. 
Καὶ ἐξήλθοσαν οὗτοι τοῦ ὀξῦναι αὐτὰ εἰς εἴρας αὖ- 
τῶν, τὰ τέσσαρα χέρατα, τὰ ἔθνη τὰ ἐπαιρόμενα χέρας 
ἐπὶ τὴν γῆν Κυρίου, τοῦ διασχορπίσαι αὐτήν. 
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ὃ. ΜοΓυπλίΔΙ Θ ἢ ΒΟΓΠΊΟΏΘ8 ΓΏ608 Οἵ [60 ἸΠ|8ἃ Πγρᾶ 8:18 ρίἴο, 
4υς 660 ργϑείρίο ἰῃ βρί γἰὰ πηθὸὺ ΒΟΥ Ϊ5 πλοβ ργορμοίϊδ, χαὶ 
ΘΟ ργο μοηδογυηΐ ρϑίγο5 Ὑοδβίγοδ : οἵ γοϑροηαθγηΐ, οἱ ἀΐχο- 
Ττυηΐ : 5ουΐ Ὀγοραγαίιβ οϑὶ Πουγίηυ8 οἸηηἱροίοηϑ εἰ ἰδορτγοί 

ποδὶβ βοουηάυπι Υἱδ8 Ὠοϑίγαβ οἱ δοουηάυηι δά ΠΥ ἢ ΠΟΠ68 
Ὠοϑίγδϑ, δίο (θοἱἑ βου ΐβ. 

7. Ουδτγίδ οἱ υἱψϑβϑίπιᾶ,, υτἱηἀθοΐ 0 Τη6η86, ἢἰἷο 651 Πηθη 818 

βδῦαΐ, ἰῇ δθοι πη. 8ηη0 800 Ὠαγίο, δοΐυ8 681 Βογπηο Ὠοῃιὶ- 

πὶ δὰ Ζδομδγίδπι, Βαγδο δ, Δ] υπῇ Αἀ40, ῥγομμοίδηι, ἀϊ- 
66Ώ8: 

8. Ὑἱὰϊ ποοῖδ, οἴ 6006 Υἱῦ 88 θη 6 }}8 ΒΌΡΟΓ Θαυ γα], 
οἱ ἰρδῈ δίαθαϊ ἱπίογ τωοηϊθβ8 ὈΠΊΌΓΟΒΟΒ, οἱ ροϑί οὕ οαυΐ 
γῇ, οἱ γδγὶΐ, οἱ δἰ Ὁ]. 

9. Εἰ ἀϊχὶ : αυϊὰ βυηὶ ἰδιἱ, Ὠοπηηθῦὴ ΕΠ ἀϊχὶξ δὰ πιὸ δι- 
ξ6᾽5 Τυὶ Ιοφυο δίυγ ἰῃ π16: Εθ0 οϑδἰοπάδῃη) {0 φυϊὰ δυιηῦ 8.0. 

10. Εἰ τοδροηάϊί Υἱγ αυΐ βίδθαϊ ἰῃίον ῃοηίο8, οἱ ἀϊχὶὶ δὰ 
[Ώ6 : 1δϑἰΐ δυηϊ ᾳυοδ Πιδ11 ομλίηυ8, υἱ οἰγου γοηΐ ἰργτᾶμ. 

11. Εἰ τοδροῃπάογιηΐ δηροῖίο Βοιηίηὶ αυἱ δἰδθαὶ ἰηίοσ 
πιοηίο68, οἱ ἀϊχογυηὶ : ΟἰΓΟΌΥ ἽΠγ}8 ΟἸΠΘ ΠῚ ἴσγγδηι, οἱ θοῦθ 
ομηἶ8 ἰογγὰ ᾿ΔΌΪ Δία, οἱ 4υ] 6801. 

12. ἘΓΓΟΒΡΟΒΟΐ δηροὶυβ Ὠοιηίηϊ, οἱ ἀϊχὶΐ : Πογηΐῃθ ομηηΐ- 
ροΐδηβ, υδαθοαυο ποῦ πιἰβογο θαυ 8 216γυβδίθηι, οἱ υγοϊυ 
Φυάδ, ΄αυδ8 ἀοδροχίϑεϊ!, μἰς 681 δερίυδραβίηηλυϑ ἃπημ.8} 

13. ΕΚ γοϑροῃάϊί δοχηΐπυβ πη ροίΘἢ8 δΔηροὶο αιιϊΐ ἸΟ4116- 
ῬαίυΓ ἰῃ π|6, γὙϑυθᾶ ὈΟηᾶ Οἱ ΒΟΓΙΠΟΠ68 ΟΟὨΒΟΪΔίΟΓΪΟΒ. 

14. Εἰ ἀϊχὶὶ δὰ πι6 δῆροὶυβ αυὶ Ἰοφυοθαῖυγ ἰῃ π|6 : ΟἸδη,ἃ 
ἀϊοθηδβ : φς ἀἰοὶξ Ποιηίπιδ οπηηϊροίθηϑ : ΖοΙδῖαδ δυπὶ 76- 
Γυβδί τ οἱ δίοῃ 2610 ᾶρῃο, 

15. οἱ ἱγᾶ πιδσῃᾶ 650 ἰγΆΒΟΟΥ 5ΌΡΟΓ βοηΐο5 σΖυξ 5 ρογη- 
Ροϑβίϊδ δυπί, ΓΟ 60 φιοὰ 660 αιυϊάοδπ) ἰγαΐυ8 δυπὴ τηοἀϊουμ), 
ἱρϑὶ γθγοὸ βιρογιιροβί(ϊ βυηΐ ἰῃ Ὠγδ]ἃ. 

10. Ῥτορίογοα δοὸ ἀἰϊοὶΐ δοιηίηυβ : σοηγογίδν δὰ 26γὺ- 
88 θῃ) ἰῃ πικϊβογοογάϊΐα, οἱ ἀοπηυ8 πηθᾶἃ ἰΠ8.ΔΌΓΔὈΪ  ἰη θα, ἀϊ- 
εἷϊ Ῥοιηΐηυβ Οπηηἰροίοηβ, οἱ πιοηϑιιγα οχίθηθίιγ ΒΌΡΟΥ 
Φογυβ8[6πὶ Διο. 

17. Εἰ ἀϊχὶ( δὰ πιδῈ δηρεοῖιβ φαΐ Ἰοχυεμαίαγ ἰῃ ἠλ6 : Αἀδιυς 
οἰδπιδ ἀϊοδηβ : Ηφς ἀϊοὶὶ Βοηπιίηυ8 οπημηὶροΐθη8 : Αὐμυο ἀΐ- 
(υηάοηΐυγ ον ἰΔῖ65 πῃ ὈΟηΪ8, οἱ πηϊδογοίυ Πομγΐηυ8 δάμυς 

δίοιι, οἱ οἰψοῖ 7 γι 88 16 1. 

18. ΕΓΙογαΥΪ οοὐοβ τη608, οἷ Υἱάϊ, οἴ ὁΘὐο6 αυδίυον Ο001- 
Ὠ8. 

19. Εἰ αἰϊτὶ δὰ διιψείυμῃ χφυὶ Ἰοχυοθδίαγ ἰῃ πιὸ : Ουἱά διπὶ 
δος, ἀοπιίηο9 Εἰ ἀἰϊχὶί δὰ πὸ: Ηδὸο βιιηῖ οογηιᾶ 48 ἀΪ8- 
Ρογβογυμὶ 7 υἀδηι οἱ Ι5γδ8] οἱ 7 γι 88 θη). 

20. Εἰ οδῖοπα ϊ τ ἱ Ὠοχηΐηυ}8 χυδίυογ ΔΌγΟΒ, 

41. οἱ αἀἰχὶ : Ουἱά ἰβιεὶ γοηϊυπί ἰδοογοῦ Εἰ ἀϊχίξ : ΗΟ βυηὶ 

ὀογηυδ 4085 ἀϊδρογβϑοσγυηΐ Ζυάδιῃ οἱ [5Γ86] οοηίγορογιηΐῖ, οἱ 
Ὠ0]108 δογυ ἰανανὶξ οδρυΐ. Εἰ ὀργοδβὶ 8π1 ἰ8[} υἱ ὀχδουιδηὶ 
6ἃ ἴῃ πιδηΐδιι5 518, φυδίυον οογηυδ, μοιῖ65 χυδὲ ἰογνδυογυηὶ 
ΟΟΓ ΒΌΡΟΥ ἰογγδπλ Ὠοπιίηΐ, υἱ ἀἰϑρογμογοηΐ 68}. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. 

ι. Καὶ ἦρα τοὺς ὀρθαλμούς μου καὶ ἴδον, χαὶ ἰδοὺ 
ἀνὴρ, καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ σχοινίον γεωμετριχόν. 

ἃ. Καὶ εἶπα πρὸς αὐτόν- Ποῦ σὺ πορεύῃ; Καὶ εἶπε 
πρὸς μέ' Διαμετρῆσαι τὴν 'ἱἹερουσαλὴμ,, τοῦ ἰδεῖν πη- 
λίκον τὸ πλάτος αὐτῆς ἐστι χαὶ πηλίκον τὸ μῆχος. 

4. Καὶ ἰδοὺ ὁ ἄγγελος ὃ λαλῶν ἐν ἐμοὶ εἷςτήχει, 
χαὶ ἄγγελος ἕτερος ἐξεπορεύετο εἰς συνάντησιν αὐτῷ. 

4. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν, λέγων" Δράμε, καὶ λάλη- 
δον πρὸς τὸν νεανίαν ἐχεῖνον, λέγων" κοι πως χα- 
τοιχηθήσεται Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ πλήθους ἀνθρώπων χαὶ 
χτηνῶν ἐν μέσῳ αὐτῆς" 

56. καὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτῇ, λέγει Κύριος, τεῖχος πυ- 
ρὸς χυχλόθεν, καὶ εἰς δόξαν ἔσομαι ἐν μέσῳ αὐτῆς. 

6. Ὦ Ὦ φεύγετε ἀπὸ γῆς βοῤῥᾶ, λέγει Κύριος, 
διότι ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων τοῦ οὐρανοῦ συνάξω 
ὑμᾶς, λέγει Κύριος, 

7. εἰς Σιὼν, ἀνασώζεσθε, οἱ χατοιχοῦντες θυγατέρα 
Βαδυλῶνος. 

8. Διότι τάδε λέγει Κύριος παντοχράτωρ᾽ Ὀπίσω 
δόξης ἀπέσταλχέ με ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ τον νῶν ὑμᾶς, 
διότι ὃ ἁπτόμενος ὑμῶν ὡς ὃ ἁπτόμενος τῆς χόρης τοῦ 
ὀφθαλμοῦ αὐτοῦ. 

9. Διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐπιφέρω τὴν χεῖρά μου ἐπ᾽ αὐὖ- 
τοὺς, χαὶ ἔσονται σχῦλα τοῖς δουλεύουσιν αὐτοῖς, χαὶ 
γνώσεσθε ὅτι Κύριος παντοχράτωρ ἀπέσταλχέ με. 

10. Τέρπου χαὶ εὐφραίνου, θύγατερ Σιὼν, διότι ἰδοὺ 
ἐγὼ ἔρχομαι, χαὶ χατασχηνώσω ἐν μέσῳ σου, λέγει 
Κύριος. 

11. Καὶ χαταφεύξονται ἔθνη πολλὰ ἐπὶ τὸν Κύριον 
ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη, χαὶ ἔσονται αὐτῷ εἰς λαὸν, χαὶ χα- 
τασχηνώσουσιν ἐν μέσῳ σου, χαὶ ἐπιγνώσῃ ὅτι Κύριος 
παντοχράτωρ ἐξαπέσταλχέ με πρὸς σέ. 

12. Καὶ χαταχληρονομήσει Κύριος τὸν Ἰούδαν, τὴν 
μερίδα αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ἁγίαν" χαὶ αἱρετιεῖ ἔτι τὴν Ἵε- 
ρουσαλήμ.. 

18. Εὐλαῤδείσθω πᾶσα σὰρξ ἀπὸ προςώπου Κυρίου, 
ὅτι ἐξεγήγερται ἐχ νεφελῶν ἁγίων αὐτοῦ. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Τ΄. 

'. Καὶ ἔδειξέ μοι Κύριος τὸν Ἰησοῦν τὸν ἱερέα τὸν 
μέγαν, ἑστῶτα πρὸ προςώπου ἀγγέλου Κυρίου, χαὶ ὃ 
διάθολος εἰςτήχει ἐχ δεξιῶν αὐτοῦ, τοῦ ἀντιχεῖσθαι 
αὐτῷ. 

4. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν διάδολον: ᾿Επιτιμήσαι 
Κύριος ἐν σοὶ, διάθολε ν χαὶ ἐπιτιμήσαι Κύριος ἐν σοὶ 
ὃ ἐχλεξάμενος τὴν Ἱερουσαλήμ. (Οὐχ ἰδοὺ τοῦτο ὡς δα-- 
λὸς ἐξεσπασμένος ἐχ πυρός; 

8. Καὶ Ἰησοῦς ἦν ἐνδεδυμένος ἱμάτια ῥυπαρὰ, καὶ 
εἰςτήχει πρὸ προσώπου τοῦ ἀγγέλου. 

4. Καὶ ἀπεχρίθη καὶ εἶπε πρὸς τοὺς ἑστηχότας πρὸ 
προςώπου αὐτοῦ, λέγων’ ᾿Αφέλετε τὰ ἱμάτια τὰ ῥυπαρὰ 
ἀπ’ αὐτοῦ. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν- Ἰδοὺ ἀφήρηχα εἰ 
ἀνομίας σου, χαὶ ἐνδύσατε αὐτὸν ποδήρη, 

6. καὶ ἐπίθετε χίδαριν χαθαρὰν ἐπὶ τὴν χεφαλὴν 
αὐτοῦ. Καὶ ἐπέθηχαν χίδαριν χαθαρὰν ἐπὶ τὴν χεφα- 
λὴν αὐτοῦ, καὶ περιέβαλον αὐτὸν ἱμάτια. Καὶ ὁ ἀγῆλος 
Κυρίου εἵστήχει. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ. Κεφ. Γ΄. 
ΟΑΡΌΤ 1. 

1. Εἰ Ἰονανὶ οὐ!]ο8 π|θ08 δὲ νἱάϊ, οἱ Θοοδ Υ ἵγ, οἱ ἰῃ δπῇ 
6)}05 (υηΐοι] 8 σοομπηοίτγίευβ. 

4. ΕΠ αἰχί δὰ ουῃὶ : Οὐο ἰὰ τδᾶϊβ᾽ Εἰ ἀἰχὶὶ δά πῃὸ: ὕι 

ἀἰϊπηο δ 96γυ Βα θη), υἱ νἱάθδη χυδηίΐδ εἰζ Ἰατυὰο οἷυ5 οἱ 
4υδηΐδ Ἰοηρί᾿υὰο. 

3, Ε΄ 006 Δηρ6]υ8 υὶ Ἰοσαεθδίιγ ἰὴ π16 βίδθαϊ, οἱ δηρθ- 
Ἰυ8 8]108 ὀφτγοα!οθδίυγ ἰῃ ὁσουγδυχῃ οἷ 8. 

4, ἘΠῚ ἀϊχιῖ δὰ ουῶλ, ἀΐοδῆβ: ὝΟυττο, οἱ Ἰοχυογο δάο]α- 

βοδηΐυο ΠῚ, ἀϊοθηβ : Ἐγυρ ογο Παρ  δοϊ υς 76 γυ 8816 π) ἃ 
τη]  υἀϊΐηα ποιηϊηυπι οἱ ̓ υπηοηίογυπι ἴῃ πηράϊο ο͵88 : 

ὅ. οἴ ὁρὸ 6γὸ {Π|, ἀϊεὶϊϊ Θογίηαϑ, πυγυβ ἱσηΐβ ἰη εἰγοαϊίυ, 
οἵ ἴῃ φογίδπη 6ΓῸ ἰῃ πιράϊο 6}118. 

6. Ο ο [υφίία ἀε ἰεγγὰ δι] ηΐ8, ἀἰοἱῖ Ποπηΐπι8, υΐδ ἀδ 
ᾳυδίυον το η{15 οΟΟὐἱ Θοηρτορδθο γοβ, ἀϊοὶὶ Ποπιίπυβ, 

7. ἰη δίοη, 58 γδηγίηὶ, 4υἱ ᾿ιδἰνίδι15 Π]δη ΒΑ Υ]οηΐβ. 

8. Ἦξοο οηΐπη ἀϊοὶ( Ποπιπ 8 οπηηϊροίοπϑ : Ῥοβί ρ)ογίδπ) 
μηΪδὶϊ τὴ6 δὰ φοπίθβ 18 Βρο  ἰδυθγιμΐ γο5 : ΄φυΐδ ᾳυὶ ἰοἰΐμ6- 
εἰ το 8 συδλδὶ φυὶ ἰδΔηραῖ ρι}}|8Π οὐ] ἱ 6}118. 

9. Ουΐὰ Θ006 690 ἰπίδγο πηϑΠι}Π} ΠηΘΔΠῚ 806 Γ 608, οἵ ογυηὶ 

Ῥγθὰ 115 φυὶΐ βογνίογαπί οἷβ, οἱ οορῃοβοϑίΐβ χυΐδ Ποχηΐηυβ 
οἵγηΐροίθῃ8 Πλ811 Π16. 

10. 1,μοῖδλγο οἱ ραυάς, ἢ] 8 ϑίοη, χυΐδ ὁ006 οβὸ υϑηΐο, οἱ 
ὨΔΌ ΔΡΟ ἴῃ τηραϊο ἰυἱ, ἀϊεὶί Ποηιίπι8. 

11. Εἰ οὐοηίυχὶοηῖ ροηΐαβ τι} 155 δα Ποιϊηΐηαμπ ἰῃ ἀἷδ 1118, 
οἱ ογυηί οἱ ἰῃ ρορυϊυμι, οἱ παρ δ υηΐ ἴῃ πιοάΐο ἰυἱ, οἱ 5οἰ68. 
χυομίδη) οπλίηυ}8 ΟΠ ηΙροΟΐθηΒ πιϊδὶῖ τη6 δά (6. 

12. Εἰ ροβϑί 6} Ποπιίηυϑ 7υάδηι, ρᾶγία βιὰ ἰῃ ἰογγᾶ 
δδησία : οἱ οἰμοῖ δάμυς 7οΓυ 88] 6. 

13. Τἰηρθδί οὐ ΐ8 οᾶγΓο ἃ ἴδο!α ΟΠ ηὶ, ΧυΟη Δ) 51}Γ6- 
χὶῖ ἀδ πυδίθυϑ8 ΒΔπο0 18 80}8. 

ΟΑΡΌΤ ΠΙ. 

1. Εἰοϑίοησὶξ αἱ μὶ Ποιηίηι!8 9 68ι1η} ϑδοδγάοίθιῃ ΠΡ ΉΌΤΩ, 
βἰδηΐθπ) δηΐα ἰδοΐθπΊ δησοὶὶ Ὠοπιὶηὶ, οἱ ἀΐδθοϊυδ δίδραὶ ἃ 

ἀοχίγί8 ο᾽5, υἱ δά γογβϑδγοίυγ οἱ. 

2. Εἰ ἀϊχί! Ποπιίηυι δὰ ἀϊϑοίαπι : [πογοροῖ Βοιηίπυβ ἰῃ 
(6, ἀΐᾳθο ες, οἱ ἱπογοροῖ ἴῃ [6 Πομηΐηυ8 χαὶ 6]οσιῖ Φ 6.58] 6 πη. 
ΝοΏΠ6 6006 ὨοΟ υἱ ἰΟΥΤῚ8 65 Θγαζα5 ἀ6 ἴρηοῦ 

3. Εἰ 76808 ἱπαυῖυβ ογᾶΐὶ υδϑίϊθυ8 βογα 8, οἱ βίδιδὶ 

δῃία ἰδεΐοπΊ δημο !. 

4. Εἰ τοβροηάϊίί οἵ δἷΐ δὰ δ ϑίδη(68 Ὅόγδη ἰδεϊα δυᾶ, ἀϊ- 
“6η8 : Αὐογία γοϑιπιθηΐα βογάϊὰδ αἢ θο. Εἰ ἀἰχὶὶ δὰ οὐ : 

Ἑοοα δυδίυ!! ἰηἰαυϊιδῖοβ ἰυ85,, οἱ ἰπάν! 6 οὐ ροάογοπΠι, 

5. οἱ ἱμιροηΐα οἰάἀαγίηι τηυπάδπι δυο σδραΐ αἶυ5. Εἰ 
᾿πηροβυθγυηῖ οἰἀαγίπι πη ἀ8Π| ΒΌΡΟΓ οδρυΐ 605, εἴ ΟἰΓΟυΏΣ 
ἀοάογιηί ουπὶ γοδιϊπηθη(18. Εἰ δηδοίυ8 οι δ δίδθδϊ : 



ΖΑΘΟΒΛΆΙΑΒ. Οκν. [ἵΥ. 

8. χαὶ διεμαρτύρατο ὃ ἄγγελος Κυρίου πρὸς Ἰησοῦν, 
λέγων’ 

γ. Τάδε λέγει Κύριος ἐῤλρ, πρὸς ὁ ̓Ἐὰν ταῖς ὁδοῖς 
μου πορεύη, καὶ ἐν τοῖς προστάγμασί μου φυλάξη, καὶ 
σὺ διαχρινεῖς τὸν οἶκόν μου" χαὶ ἐὰν διαφυλάσσῃς τὴν 
αὐλήν μου, χαὶ δώσω σοι ἀναστρεφομένους ἐν μέσῳ 
τῶν ἑστηχότων τούτων. 

8. Ἄχους δὴ, Ἰησοῦ ὃ ἱερεὺς ὃ μέγας, σὺ χαὶ οἵ 
πλησίον σου οἱ χαθήμενοι πρὸ προςώπου, διότι ἄνδρες 
τερατοσχόποι εἰσὶ, διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἄγω τὸν δοῦλόν μου 
᾿ἈΑνατολήν᾽ 

9. διότι ὁ λίθος ὃν ἔδωχα πρὸ προςώπου τοῦ Ἰη- 
σοῦ. ἐπὶ τὸν λίθον τὸν ἕνα ἐπι: φθαλμοί εἶσιν. Ἰδοὺ 
ἐγὼ ὀρύσσω βόθρον, λέγει Κύριος παντοχράτωρ, καὶ 
ψηλαφήσω πᾶσαν τὴν ἀδιχίαν τῆς γῆς ἐχείνης ἐν ἡμέρᾳ 

ιᾷ. 
᾿ το. Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη, λέγει Κύριος παντοχρά- 
τωρ, συγχαλέσετε ἕκαστος τὸν πλησίον αὑτοῦ ὑποχάτω 
ἀμπέλου καὶ ὑποκάτω συχῆς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. 

τ. Καὶ ἐπέστρεψεν ὃ ἄγγελος ὃ λαλῶν ἐν ἐμοὶ, χαὶ 
ἐξήγειρέ με ὃν τρόπον ὅταν ἐξεγερθῇ ἄνθρωπος ἐξ ὕπνου 
αὐτοῦ, 

9. χαὶ εἶπε πρὸς μέ: Τί σὺ βλέπεις; Καὶ εἶπα. 
Ἑώραχα, χαὶ ἰδοὺ λυχνία γρυσῇ ὅλη, καὶ τὸ λαμπά- 
διον ἐπάνω αὐτῆς, χαὶ ἑπτὰ λύχνοι ἐπάνω αὐτῆς, καὶ 
ἑπτὰ ἐπαρυστρίδες τοῖς λύχνοις τοῖς ἐπάνω αὐτῆς, 

8. χαὶ δύο ἐλαῖαι ἐπάνω αὐτῆς, μία ἐχ δεξιῶν τοῦ 
λαμπαδίου αὐτῆς, χαὶ μία ἐξ εὐωνύμων. 

4. Καὶ ἐπηρώτησα, καὶ εἶπα πρὸς τὸν ἄγγελον τὸν 
λαλοῦντα ἐν ἐμοὶ, λέγων" Τί ἐστι ταῦτα, χύριε; 

6. Καὶ ἀπεχρίθη ὃ ἄγγελος ὃ λαλῶν ἐν ἐμοὶ, καὶ εἶπε 
πρὸς μὲ, λέγων Οὐ γινώσχεις τί ἐστι ταῦτα ; Καὶ εἶπα" 
Οὐχὶ, χύριε. 

6. Καὶ ἀπεχρίθη, καὶ εἶπε πρὸς μὲ, λέγων Οὗτος 
ὃ λόγος Κυρίου πρὸς Ζοροδάθδελ, λέγων: Οὐχ ἐν δυνά- 
μει μεγάλη, οὐδὲ ἐν ἰσχύϊ, ἀλλὰ ἐν πνεύματί μου, λέγει 
Κύριος παντοχράτωρ. 

7. Τίς εἶ σὺ, τὸ ὄρος τὸ μέγα τὸ πρὸ προςώπου Ζο- 
ροδάῤδελ, τοῦ κατορθῶσαι; Καὶ ἐξοίσω τὸν λίθον τῆς 
χληρονομίας, ἰσότητα χάριτος, χάριτα αὐτῆς. 

8. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 
9. Αἱ χεῖρες Ζοροδάδελ ἐθεμελίωσαν τὸν οἶκον τοῦ- 

τον, χαὶ αἵ χεῖρες αὐτοῦ ἐπιτελέσουσιν αὐτὸν, χαὶ ἐπι- 
γνώσῃ διότι Κύριος παντοχράτωρ ἐξαπέσταλχέ με πρὸς 
σέ. ᾿ 

10. Διότι τίς ἐξουδένωσεν εἰς ἡμέρας μιχρὰς, χαὶ 
χαροῦνται, χαὶ ὄψονται τὸν λίθον τὸν χασσιτέρινον ἐν 
χειρὶ Ζοροδάδελ. “Ἑπτὰ οὗτοι ὀφθαλμοί εἶσιν οἱ ἐπι- 
δλέποντες ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. 

π. Καὶ ἀπεκρίθην, καὶ εἶπα πρὸς αὐτόν- Τί αἱ δύο 
ἐλαῖαι αὗται αἱ ἐχ δεξιῶν τῆς ἀ ε καὶ ἐξ εὐωνύμων: 

1. Καὶ ἐπηρώτησα ἐχ δευτέρου, καὶ εἶπα πρὸς αὖ- 
τόν- Τί οἱ δύο χλάδοι τῶν ἐλαιῶν οἱ ἐν ταῖς χερσὶ τῶν 
δύο μυξωτήρων τῶν χρυσῶν τῶν ἐπιχεόντων χαὶ ἐπα- 
ναγόντων τὰς ἐπαρυστρίδας τὰς χρυσᾶς; 

18. Καὶ εἶπε πρὸς μέ" Οὐχ οἶδας τί ἐστι ταῦτα; Καὶ 
εἰπα’ Οὐχὶ, χύριε. 
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6. οἱ οοῃίοϑίδ δία δημοὶ8 οι ΐηὶ δι 71 6ϑύυηι, ἀΐοθῃβ : 

7. Ηφο ἀἰοὶῖ Ποπηΐηι}8 οπηηίροίδη8 : δὶ Υἱἱβ πγοὶβ δηηθα- 
ἰαυογίβ, οἱ ργϑοθρίδ πιθᾶ οὐϑιοάϊογὶβ, οἱ ἴὰ ἡ ο8 018 ἀο- 

ΤΏ. Τηθδη : αἱ 8] ουιδί αἰ Γ}8 δἰγί απ πηθυμ, οἱ ἀᾶθο (ἰθὶ 
(υΐ ΟΘΟΠΥΟΓΒΘηΪΟΓ ἴῃ πη6α 10 8ἰδηζ 1 ἰδίογαπ,. 

8. Αὐάϊ οΥζο, 7680 ἐδοογοβ τῆᾶρπθ, ἴθ αἱ ρτγοχίμηϊ ἰυΐ 
αυΐ δοἀθηΐ δηΐο (Δοίοπι, χυΐὰ Υἱγὶ ρογίθπίογαπ) ϑρθοίδίογοβ 
ΒΌηϊ, Τυΐᾶ 6006 Θρὸ δἀάυοο δούναπι πιουτὴ Οτἰθηΐθῃι : 

9. φυΐὰᾶ Ἰαρὶβ χυθη ἀ6αϊ δηίε [Δοίθῃη 7680, ΒΌΡΘΓ ἰαρί πὶ 
ὑηυπὶ βορίοπι 00}}}} ϑυηΐ. ΕσΟΘ ορο (οαἷο ἔογοδηι, αἰεὶ Ὁο- 
ΠΑ Π8 Οπμηϊροΐθηδ, οἱ Οὐ Γοοίδ ο ΟΠΠΘΠ] ἰηἰ α Δί 6Π) ἰΘΥΓΘ 
1118 ἰῃ ἀΐα απ. 

10. 1ῃ ἀϊα 1110, ἀϊεἰ( Ποηιΐπυ8 οπιηϊροίδηβ, σοηγοσδ Ὁ 5 
ὉΠ.84 1546 Ργοχὶ πη πὶ 800 Π) 8016 Υἱΐδη) οἱ βιιυδῖογ ἢ: 
οὐ. 

ΟΑΡΌΤ ΙΥ. 

1. ἘΠ᾿ ΟΥΘΓΒΌΒ 681 δΔησοῖΒ αυΐ Ἰοφυοθαῖυν ἴῃ πιθ, οἱ 5ι:- 

δο (δ υ}ῖ πτ6 βίουϊΐ βυδοὶϊ(γὶ 8ο᾽ οὶ ἢΟΠ)Ο ἀδ 8000 800 : 

2. οἱ αἰχὶ! δὴ πιο : Ουἱὰ ἰυ Υἱά68} Εἰ ἀϊχὶ : ὙἹὰΐ, οἱ δοζβ 
ἙσΔηο]αῦγυπι ἃυγθιπὶ ἰοίυμ, οἱ ἸδΠηρᾶ8 δυροι ἰρβῦμ, οἱ 
βορίϑηῃ ᾿ἰΟΘΓΏ86 ΒΌΡΟΓ {Πυὰ, οἱ βορίθμι ἰηἤιβογία πο γηὶδ 
4υδ ογδηΐ δυροῦ {]υὰ, 

3. εἴ ἀυδ ΟἸἑνδ βιιροῦ Ἰυὰ, υηᾶ ἃ ἀοχ τ Ἰδιρϑα 8 α͵υ8, 
οἱ υπᾶ ἃ δἰηϊδίγί8. 

4, Εἰ ἰη(οττοραν!, οἱ ἀἰχὶ δὰ δηροίυ αυὶ Ἰοφιοθαῖΐυν ἴῃ 
ἴὴ6, ἀἴσοηβ : Ουἱὰ δυπὶ ἢδο, ἀοηϊηαῦ 

δ. ἈΕΘρΡΟΠΑΙ 406 δηροὶυ5 4υΐ Ἰοαυθ θδίυΓ ἴῃ 6, οἱ ἀϊχίϊ 
δὰ 26, ἀΐϊοθῃβ : Νοὴ οορποβοὶβ αυἱὰ βυπὶ ἢφοΡ Εἰ ἀϊχὶ : 
ΝΟΩ, ἀοιηΐηθ. 

ὃ. Εἰ τοϑρομάϊι, οἱ δἷἱΐ δὰ τη, ἀΐοϑῃβ : 156 δϑί βοῦηιο 
Ῥοιηΐηὶ δὰ ΖογΟῦΔΡΕΙ, ἀἰοδθῶθ : Νοῖλ ἴῃ (Οὐ υἀ 6 τηᾶρηδ, 
ΠΟ4υ6 ἰῃ ΓΟΌΟΓΕ, δ6α ἰηῃ δβρί γα ἤγ60, αἰεὶ Ὠοιηΐπα5 οπληΐ- 
Ροίθηϑ. 

7. Ουΐβ 68 ἴι., ΤΏ. ἴλη αυΐ δηία ἰΔοϊο) Ζογορα οὶ, 
υἱ οοιτίᾳα5} Εἰ φἀυσδηῃ ἰαρί θη Ποῦ δι18, ξοαυδ) ἰδίοιη 
σιϑιία, σταϊίδιη 6038. 

8. Εἰ (δου. 681 βού). Βοιηϊηὶ δἃ [η6, ἀϊ ΘΏΒ : 

9. Μϑηιυβ ΖΟΙΟΌΔΌΘΙ Πιμάδγογυηϊ ἀοπλυπὶ ἰβίδηι, οἱ Γηᾶ- 
Π5 6}05 ΘΟΙὨρΡΙΘὈυηίΐ ΘΔΙ,, οἱ βοίθ8 θη ὨΟΠΊ 18 ΟΠ Ϊ- 
Ροί6Π8 Π)ΐδἰῖ ἢη6 δὰ ἴ6. 

10. Θυΐβ οηἰπὶ ἀοδοροχὶϊΐ ἴῃ ἀἰθ5 ρᾶγγυοβ, οἱ ἰδ ἰδυηΐυτγ, οἱ 
γἱἀουηΐ Ἰαρίἀοιὴ δἰδπηθιλ ἰῃ τδηι! ΖογΟθΑΡοὶ. δορί 
δῖ βυπὶ ὁ0}}}} χὰ] Γοϑρίοῃηΐ Βυρ6 Γ ΟΠΊΠΘΠὶ ἰΘΥΓΔΠ,. 

1{. Εἰ τοϑροῃάϊ, οἱ ἀϊχὶ δ θυ : Ουἱὰ αὐηΐί ἀυδ Οἰἰγο 
ἰδίως φυῶ ἃ ἀσχίγὶβ ἐδ πὰ] Γὶ οἱ ἃ δἰ πἰβίγὶ 8 ἡ 

12. Εἰ ἰηἰαγγοσανὶ δοουηάο, οἱ ἀϊχὶ δὰ οιιπὶ : Ουἱά 5υηί 

ἄυο γδηινὶ οἰγαγυτῃ αυΐ βυηῖ ἰῃ πηδη θυ. ἀυδιίιπι ΠΔΓΙ.ΠῚ 8- 
ΓΟΑΓΌΣΩ {υδ ἰηΠπάπηὶ οἰ τοιγα υηΐ 80Π 50 Ὑ]ἃ δυΓοᾶ ἢ 

13. Εἰ ἀϊχὶ! δὰ πὸ : Νοὴ ποϑίϊ φυϊὰ βυηΐ Ὠδοο9 Εἰ ἀϊχὶ ; 
Ναηυδαιᾷπι), ἀοπηΐῃ6. 
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14. ἵζαὶ εἶπεν" Οὗτοι οἱ δύο υἱοὶ τῆς πιότητος πα- 

ρεστήχασι Κυρίῳ πάσης τῆς γῆς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄. 

ι. Καὶ ἐπέστρεψα, καὶ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου, καὶ 
ἴδον, καὶ ἰδοὺ δρέπανον πετόμενον. 

4. Καὶ εἶπε πρὸς μέ’ Τί σὺ βλέπεις; Καὶ εἶπα ἐγώ- 
Ὁρῶ δρέπανον πετόμενον μήχους πήχεων εἴχοσι, χαὶ 

πλάτους πήχεων δέχα. 
4. Καὶ εἶπε πρὸς μέ" Αὕτη ἡ ἀρὰ ἢ ἐχπορευομένη 

ἐπὶ πρόςωπον πάσης τῆς γῆς" διότι πᾶς ὃ χλέπτης ἐχ 
τούτου ἕως θανάτου ἐχδικηθήσεται, χαὶ πᾶς ὃ ἐπίορχος 
ἐχ τούτου ἐχδιχηθήσεται. 

4. Καὶ ἐξοίσω αὐτὸ, λέγει Κύριος παντοχράτωρ, καὶ 
εἰςελεύσεται εἰς τὸν οἶχον τοῦ χλέπτου, χαὶ εἰς τὸν οἶχον 
τοῦ ὀμνύοντος τῷ ὀνόματί μου ἐπὶ ψεύδει, καὶ καταλύ- 
σει ἐν μέσῳ τοῦ οἴχου αὐτοῦ, καὶ συντελέσει αὐτὸν, καὶ 
τὰ ξύλα αὐτοῦ, καὶ τοὺς λίθους αὐτοῦ. 

5. Καὶ ἐξῆλθεν ὁ ἄγγελος ὃ λαλῶν ἐν ἐμοὶ, καὶ εἶπε 
πρὸς μέ- Ἀνάδλεψον τοῖς ὀφθαλμοῖς σου, χαὶ ἴδε τὸ 
ἐχπορευόμενον τοῦτο. 

6. Καὶ εἶπα" Τί ἐστι; Καὶ εἶπε. Τοῦτο τὸ μέτρον 
τὸ ἐχπορευόμενον. Καὶ εἶπεν: Αὕτη ἡ ἀδικία αὐτῶν ἐν 

πάσῃ τῇ γῇ. 
η. Καὶ ἰδοὺ τάλαντον μολίόδου ἐξαιρόμενον χαὶ 

ἰδοὺ γυνὴ μία ἐκάθητο ἐν μέσῳ τοῦ μέτρου. 
8. Καὶ εἶπεν: Αὕτη ἐστὶν ἢ ἀνομία. Καὶ ἔῤῥιψεν 

αὐτὴν εἰς μέσον τοῦ μέτρου » καὶ ἔῤῥιψε τὸν λίθον τοῦ 
μολίῤδου εἰς τὸ στόμα αὐτῆς. 

9. Καὶ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου, καὶ ἴδον, καὶ ἰδοὺ 
δύο γυναῖχες ἐχπορευόμεναι, καὶ πνεῦμα ἐν ταῖς πτέ- 
ρυξιν αὐτῶν, χαὶ αὗται εἶχον πτέρυγας ἔποπος, καὶ 
ἀνέλαθον τὸ μέτρον ἀναμέσον τῆς γῆς χαὶ ἀναμέσον τοῦ 
οὐρανοῦ. 

ι0. Καὶ εἶπα πρὸς τὸν ἄγγελον τὸν λαλοῦντα ἐν ἐμοί" 
Ποῦ αὗται ἀποφέρουσι τὸ μέτρον: 

ι.. Καὶ εἶπε πρὸς μέ" Οἰχοδομῆσαι αὐτῷ οἰχίαν ἐν 
ΥἹ Βαθδυλῶνος, χαὶ ἑτοιμάσαι, καὶ θήσουσιν αὐτὸ ἐχεῖ 
ἐπὶ τὴν ἑτοιμασίαν αὐτοῦ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ς΄. 

ι. Καὶ ἐπέστρεψα, χαὶ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου, 
χαὶ ἴδον, χαὶ ἰδοὺ τέσσαρα ἅρματα ἐχπορευόμενα ἐχ 
μέσου δύο ὀρέων, καὶ τὰ ὄρη ἦν ὄρη χαλχᾶ. 

α. Ἔν τῷ ἅρματι τῷ πρώτῳ ἵπποι πυῤῥοὶ, καὶ ἐν τῷ 
ἅρματι τῷ δευτέρῳ ἵπποι μέλανες, 

8. χαὶ ἐν τῷ ἄρματι τῷ τρίτῳ ἵπποι λευχοὶ, καὶ ἐν 
τῷ ἅρματι τῷ τετάρτῳ ἵπποι ποιχίλοι ψαροί. 

4. Καὶ ἀπεχρίθην, καὶ εἶπα πρὸς τὸν ἄγγελον τὸν 
λαλοῦντα ἐν ἐμοί: Τί ἐστι ταῦτα, χύριε; 

5. Καὶ ἀπεχρίθη ὃ ἄγγελος ὃ λαλῶν ἐν ἐμοὶ, καὶ εἶπε: 
Ταῦτα ἐστιν οἱ τέσσαρες ἄνεμοι τοῦ οὐρανοῦ, ἐχπο-- 
ρεύονται παραστῆναι τῷ Κυρίῳ πάσης τῆς γῆς. 

6. Ἐν ᾧ ἦσαν ἵπποι οἱ μέλανες, ἐξεπορεύοντο ἐπὶ 
γῶν βοῤῥᾶ, καὶ οἱ λευχοὶ ἐξεπορεύοντο κατόπισθεν αὐὖ- 
τῶν, καὶ οἱ ποιχίλοι ἐξεπορεύοντο ἐπὶ γῆν νότου, 

1. καὶ οἱ ψαροὶ ἐξεπορεύοντο, καὶ ἐπέδλεπον τοῦ πο- 

ΔΑΧΑΡΙΑΣ. Κεφ. ς΄. 

14. Εἰ αἱξ : [611 ἀπὸ 11 ρνἱηρσυραϊ πὶ8 485 βἰυηΐ Ὠοπιΐπο 
ὈΠΙγΟΓϑῦΒ ἰ6ΓΓΏ. 

ΟσΑΡΌΤ Υ. 

1. Εἰ οοηγνοῦϑυϑ ϑύυηχ, οἱ ἰανανὶ οὐ ]08 πη608, οἱ Υἱάϊΐ, αἱ 
Θ008 δἰχ γοΐδῃϑ. 

ἃ. Εἰ ἀἰϊχὶὶ δὰ τὴηὸ : Ουϊά ἰυ νἰά68Ὁ) Εἰ αἀϊχὶ οσο : Υἱάθο 
[(Δ]οο γοϊδηίΐο Ἰοης υἀ η8 ουδίογιπ) γἱρίηϊ, οἱ ἰδιυἀ}- 
ηἷ8 οὐδ οτὺπιὶ ἀθοθῃ. 

3. Εἰ αἰχὶέ δὰ πιὸ : δος οϑί τηδ᾽ϑάϊοῖο χα οργοάϊυν 
Βυρογ (Δοΐθη ΟΠ ἶ5 ἰογγῶ : αὐ͵ᾶ ΟΠ] ΐ8. (Γ ὁχ [00 ὑυδαυδ δὰ 

τηογίοπι ρυηϊοίυγ, οἱ ΟΠληΐἷ8. ΡΟΙ ΓΙ. ΟΣ ἢ06 σι οἰ δ 0. 

4, Εἰ οἀποδη ᾿Π]υὰ,, ἀἰοὶ! Ποιηΐηι8 οἸηηϊροίδηβ, οἱ ἰηξγο- 
αἰοίυν ἴῃ ἀοπηθηι [Ὁγ8, οἱ ἰὴ ἀοηηιπ ᾿0ΓΔ4}}}18 ΠΟηλΐΠ6 Π]6Ὸ 
ΒΌΡοΓ πιοπάδοϊο, οἱ γοχυϊοϑοθί ἰῃ πηθἷο ἀοηι8 6ὐι15, οἵ Θ0Π- 

βυ πη δ ἱζ 68 η), οἱ μηδ 6᾽5, οἵ Ιαρ 468 ο͵ι8. 

8. Εἰ ὀργοβ808 65 δΔηροῖαδ αυὶ Ἰοασυσθδίυγ ἴῃ τη6, οἱ ἀϊχὶΐ 

δα χη6 : διιδρίοθ οου] δ ἰυἷ8, οἱ Υἱάς "οὐ φυοὰ Ἔορτγραϊΐυγ. 

8. Εἰ ἀϊχί : Ουϊὰ 651} Εἰ αἱϊ : Ηξρο 6δῖ τηοηϑυγὰ αυῶ 
οργράϊίυν. Εἰ αἱϊ : Ηδθο δὲ ἰηἰψυϊίδο Θογυπι ἰῃ Ομπΐ ἰοΓγᾶ. 

7. ἘΠῚ 606 ἰΔἸοηΐυπι Ρ]υ πη οἸοναίυπι : οἴ Θ006 Τυ]ἶ6Γ υπὰ 
βορθαῖ ἰῃ πηϑᾶϊο ΤΘηδυΓΘ. 

8. Εἰ αἰχὶϊ : ΗΙφο αϑβὶ ἰηἰχυϊίδ8. Εἰ ργοϊθοὶξ θδηλ πῃ Πγ6- 
ἀΐυμη τηθηβυγῶ, οἱ ργο)θοὶὶ Ἰαρί 6 πὰ ρ]Ππ}}}} ἰῃ 08 6)}.8. 

9. ΕἸ οἰονανὶ οου]ο8 608, οἱ Υἱάϊ, οἱ θοὺδ ἀνι85 ΤΠ] ] 6 ΓῸ8 
οργοάϊ ηΐο5, οἱ 8ρ τ ι15 ἴῃ 418 δάγυπη, οἱ ἰρδδθ δ ῦοθδηϊ 
8188 ὑγρᾷ, οἱ οἰουδυθγυηΐ θηϑυγδηι ἱπίοῦ Ἰογγδπ οἱ ΟὉ- 
Ιυμ,. 

10. Εἰ ἀϊτὶ δὰ δηρσοϊυπι αυὶ Ἰοαυσθδίυγ ἴῃ τη6 : Οὐ βίο. 
ἀοίδγυηϊ ΠΘηΒΌΓΔΙΙ 9 

{1{. Εἰ ἀϊχὶι δὰ πιῈὰ : ὕἱ φἀϊδορηϊ οἱ ἀοιυμ ἴῃ ἰογτὰ 

ΒΑ Υ]οηΐ8, οἱ ργρᾶγοηΐ, οἵ ροηδηί θδηλ ἐδὶ ΒΌΡΘΓ ργϑορᾶ- 
ται οηθηι δι.8Π). 

ΟΑΡΌΤ ΥἹ. 

1, ΕΠ ἕοομγογδυβ δυη), οἱ ἰονανΐ Οου 05 πη605, οἱ Υἱάϊ, οἱ 

6006 φυδίμονγ χυδάγίρεο οργοάϊθηίθ8 ἀθ πηοᾶϊο ἀυοΓ πιθἢ- 

(12, οἱ πιοῃίθ 5 ογδηΐ πηοη(68 Ὡηδί. 

2. ἴῃ φυδάτγίρα ργίηια δαιυὶΐ γι, οἱ ἴῃ φυδαιίψα βϑουηάδ 
Θαυὶ ηἰστί, 

8. οἵ ἴῃ φυδάγίρα ἰογι ἃ αχυΐ ἃ], 6ὲ ἰῃ φυδάγίψᾶ φύυδγίδ 
Θαυὶ ναγὶϊ βία γηϊηὶ. 

ἡ, Κὶ τοϑροπάϊ, οἱ αἰχὶ δά δηροίυπι φαΐ ἸΟφυθ Βα ΙΓ ἰῃ Ω16 : 
Ουϊὰ κυηΐ ἴδο, ἀοιηΐηθῦὺ 

5. Εἰ γοϑροῃαϊβ δηρσο]ὰδ 40] Ιοφισυδίυγ ἴῃ 26, οἱ ἀϊχὶξ : 
ΗἸ βυηΐ υδίυον Ὑθηϊὶ οἱ, οςγοαϊυηΐον υἱ ἃ55ἰϑίδῃξ θο- 
ΓΪΠΟ ΟΠ Ϊ8 ἰθΓΤ28. 

6. [πῃ ᾳυᾶ ογδηΐ Θααυὶ ηἰστὶ, οατο οθδηΐυῦ ΒΌρΟΥ ἴοῖτᾶπι 
840 }]0η:8, οἱ δ) δὶ ὀργά θη ροϑὲ 608, οἱ γαγὶΐ οχί ῃδηὶ 
ἴη ἰογτδίῃ δι 5ιΓὶ, 

7. οἱ δἰαγηϊηὶ οργοαϊο απίυγ, οἱ οοῃϑίἀὀγαθδηΐ υἱ ἰγοηὶ 



ΖΛΟΒΑΆΒΙΑΞ. 

ρεύεσθαι τοῦ περιοδεῦσαι τὴν γῆν. Καὶ εἶπε: Πο- 
ρεύεσθε, χαὶ περιοδεύσατε τὴν γῆν. Καὶ περιώδευσαν 
τὴν γῆν. 

8. Καὶ ἀνεδόησε, χαὶ ἐλάλησε πρὸς μὲ, λέγων᾽ 
Ἰδοὺ οἱ ἐκπορευόμενοι ἐπὶ γὴν βοῤῥᾶ, καὶ ἀνέπαυσαν 
τὸν θυμῦν μου ἐν γῆ, βοῤῥᾶ. 

9. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 
10. Λαε τὰ ἐχ τῆς αἰχμαλωσίας παρὰ τῶν ἀρχόν-- 

τῶν, χαὶ παρὰ τῶν χρησίμων αὐτῆς, χαὶ παρὰ τῶν 
ἐπεγνωχότων αὐτὴν, χαὶ εἰςελεύσῃ σὺ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχεί- 
νὴ εἰς τὸν οἶκον Ἰωσίου τοῦ Σοφονίου τοῦ ἥχοντος ἐχ 
Βιαδυλῶνος" 

1:. χαὶ λήψη ἀργύριον χαὶ χρυσίον, χαὶ ποιήσεις 
στεφάνους, χαὶ ἐπιθήσεις ἐπὶ τὴν χεφαλὴν Ἰησοῦ τοῦ 
ἸΙωσεδὲχ τοῦ ἱερέως τοῦ μεγάλου - 

12. χαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτόν- Ταῦδε λέγει Κύριος παν-- 
τοχράτωρ᾽ Ἰόοὺ ἀνὴρ, ᾿λνατολὴ ὄνομα αὐτῷ, χαὶ ὗὑπο- 
χάτωθεν αὐτοῦ ἀνατελεῖ, 

12. χαὶ οἰκοδομήσει τὸν οἶκον Κυρίου, καὶ αὐτὸς λή- 
ψεται ἀρετὴν, χαὶ χαθιεῖται, καὶ χατάρξει ἐπὶ τοῦ θρό- 
νου αὐτοῦ, χαὶ ἔσται ἱερεὺς ἐχ δεξιῶν αὐτοῦ, χαὶ βουλὴ 
εἰρηνιχὴ ἔσται ἀναμέσον ἀμφοτέρων. 

14. Ὁ δὲ στέφανος ἔσται τοῖς ὑπομένουσι, χαὶ τοῖς 
χρησίμοις αὐτῆς, χαὶ τοῖς ἐπεγνωχόσιν αὐτὴν, χαὶ εἰς 
χάριτα υἱοῦ Σοφονίου, χαὶ εἰς ψαλμὸν ἐν οἴκῳ Κυρίου. 

156. Καὶ οἱ μαχρὰν ἀπ᾽ αὐτῶν ἥξουσι. χαὶ οἰχοδομή- 
σουσιν ἐν τῷ οἴχω Κυρίου, χαὶ γνώσεσθε διότι Κύριος 
παντοχράτωρ ἀπέσταλχέ με πρὸς ὑμᾶς. Καὶ ἔσται, ἐὰν 
εἰςχχούοντες εἰςαχούσητε τῆς φωνῇς Κυρίου τοῦ Θεοῦ 
δυῶν. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Ζ΄. 

ι. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ τετάρτῳ ἔτει, ἐπὶ Δαρείου τοῦ 
βασιλέως, ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Ζαχαρίαν τετράδι 
τοῦ μηνὸς τοῦ ἐνάτου, ὅς ἐστι χασελεῦ. 

4. Καὶ ἐξαπέστειλεν εἰς Βαιθὴλ, Σαρασὰρ χαὶ Ἀ 
δεσεὲρ ὃ βασιλεὺς χαὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ, ἐξιλάσασθαι ἂν 
Κύριον, 

8. λέγων πρὸς τοὺς ἱερεῖς τοὺς ἐν τῷ οἴχω Κυρίου 
παντοχράτορος, χαὶ πρὸς τοὺς προφήτας, λέγων" Εἷςε- 
λήλυθεν ὧδε ἐν τῷ μηνὶ τῷ πέμπτῳ τὸ ἁγίασμα, καθότι 
ἐποίησεν ἤδη ἱχανὰ ἔτη. 

4. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου τῶν δυνάμεων πρὸς 
ἐμὲ, λέγων" 

5. Εἰπὸν πρὸς ἅπαντα τὸν λαὸν τῆς γῆς, χαὶ πρὸς 
τοὺς ἱερεῖς, λέγων - ̓Εὰν νηστεύσητε ἣ χοψησθε ἐν ταῖς 
πέμπταις ἢ ἐν ταῖς ἑύδόμαις, χαὶ ἰδοὺ ἑδδομήχοντα 
ἔτη, μὴ νηστείαν νενηστεύχατέ μοι; 

6. Καὶ ἐὰν φάγητε ἢ πίητε, οὐχ ὑμεῖς ἔσθετε χαὶ 
πίνετε; 

η. Οὐχ οὗτοι οἱ λόγοι οὺς ἐλάλησε Κύριος ἐν χερσὶ 
τῶν προφητῶν τῶν ἔμπροσθεν, ὅτε ἦν Ἱερουσαλὴμ 
χατοιχουμένη, χαὶ εὐθηνοῦσα, χαὶ αἵ πόλεις χυχλόθεν 
αὐτῆς, καὶ ἣ ὀρεινὴ καὶ ἢ πεδινὴ χατῳχεῖτο; 

8. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Ζαχαρίαν, λέγων. 
0. Τάδε λέγει Κύριος παντοχράτωρ᾽ Κρῖμα δίκαιον 

χρίνετε, χαὶ ἔλεος χαὶ οἰχτιρμὸν ποιεῖτε ἕχαστος πρὸς 
τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, 
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εἰγουΐγα ἰδγγδη. Εἰ ἀϊχὶϊ : 16, οἱ οἰγουΐϊΐα ἰογγᾶχη. Εἰ οἷτ- 
ουϊογυοί ἰοΓΓΆΠῚ. 

8. Εἰ οἰαμηανίς, οἱ Ἰοουΐυ8 651 δὰ πη, ἀϊοθῃβ : Εφζθ φαΐ 
Θργ Ὁ ΒΌΡΟΓ ἴοτταπι ἃαυ ]οη 5, οἱ γοαυίοβοογα ἔδοογδηΐ 
(ὈγογθηΣ ΠηΘ0Π} ἰῃ ἰογγὰ δαυὶ οη 8. 

9. Εἰ ἰλοίι.5 65. βούτηὴο οπληὶ δὰ τηθ, ἀΐσοηβ : 

10. Αὐοἷρο αυδ ἀδ οαρί(ἰν Δῖ6 δυηΐ ἃ ργίπορίθυ8, οἵ ἃ} 
ὉΠ|Ὶ}008 6}ι.5, οἱ Δ 18 4φυ] οοξηουθγιηῖ θδη, οἱ ἱησγοαϊογὶ8 
ἴὰ ἰῃ ἀϊδ6 1114 ἰῃ ἀοπημπλ 08:28 Π}}ϊ Βορῃοπίδ χαὶ νϑηΐϊΐ ἂς 
ΒΑΌΥ]ΟΩΘ : 

11. οἱ δοοίρίοβ ἃγβοηίυπι οἱ δυγυμ), οἱ ἰδοὶθα ΘΟγΌπδ8, 

. Οἵ ΠΠΠΡΟΠ68 ΒΌΡΟΓ οἂρυΐ 7650 7ο5θ 60 βδοογάοεὶβ τηδρῃΐ : 

13. οἱ ἀΐοο8 δὰ ουπὶι : Ηφο ἀἰοὶϊ Ποπιίηθβ οπμηϊροίοῃϑ : 
Ἑοοδ Υἱἷγ, ΟΥΘἢΒ ὨΟΙΏΘἢ 6)0.5, οἷ βυυΐογ ουΠ οΟΥ ΘίυΓ, 

13. οἱ φιαϊΠολθὶὶ ἀοιηυπὶ Ὠοπιίηϊ, οἱ 'ρ56 δοοϊρίεἱὶ υἱγίυ- 
(απ, οἱ βοαθῦϊϊ, οἱ ἱπηρογδθ!] υροΓ {ΠπγΟΠΟ 800, οἱ ογὶΐ 58- 
ΟΟΓΔΟΒ ἃ ἀδχίγὶβ 6}ι15, οἵ οοη δι π ρμδοὶβ ογὶὶ ἰηΐογ υἱγο8- 
406. 

14. Οὐτοηδ δυΐοη) ογϊ οχβροοίδηςθ.8, οἱ ν{}}005 6}08, 
οἱ φυὶΐ οοφπονογυηΐ οϑπη, οἱ ἰη ρταίίδηι {11} Θορ!ιοηία;, οἱ 
ἴῃ ρϑδ]πλιπ ἰῃ ἀοθιο Ὠοπμϊηΐ. 

15. Εἰ φαΐ Ἰοῆσο ϑυηΐ 8} 6ἷ8 γϑηϊθηΐ, οἱ δα Ποδθυηί ἰμ 
ἄομηο Βοπηϊηΐ, οἱ βοϊθιὶβ φιυΐα Ὠοιμίηι8 οπμηϊροίδη5 πΡἶδὶ! 
6 84 γοβ. Εἴ ογἱΐ, 8ὶ ὀοχδιιάϊθηΐθϑ ὀχαυάίογὶ 8 σοσθηὶ Ὠο- 
χηὐεΐ! οὶ νϑϑίγι. 

ΟΑΡΌΤ ΥἹ]. 

1. Εἰ (Δοϊυπὶ οϑἱ ἰῃ 4ιδῦίο ἃπη0, 8:10 Ὠδγίο Γοβο, ἰδοίι8 

δ8( 860 Ποπ)ίηἱ δὰ ΖΔΟΠαγίδπιὶ αυδτίδ ἀϊδ πιθηϑὶ8 ποηὶ, 
4υἱ 68. σπδβοίθα. 

2. Εἰ τηΐδὶ( ἰὴ Βοίμοὶ, ϑαγϑῶγ οἱ Αὐῦϑϑοῦ τὸχ οἱ υἱγί 

6105, δὰ ἀορτγοοδπάση) Ποπιίηυπ), 

Ϊ 3. ἀΐοθηβ δὰ βδοογάοίδβ φαΐ ἰῃ ἀοπιο Ὠοηλίπὶ οπηηίροίδη- 
. 18, οἱ δὰ ρῥγορῃοίδβ, αἰσδης : [πρτό858 δδί ἢθ0 ἰῇ πηθη86 
αυϊπίο βδμηοιοαίίο, [υχίδ αιοὰ [δοϊ ͵8π| Δηπί8 ῥ᾽ υγ 5. 

4, Εἰ (οἴ 651 βοῖτηὴὸ Ὠομηίηὶ νἱγ αἱ δὰ πι6, ἀΐσθῃβ : 

5. Ὠίο δὰ οἵγπόπη ρορι]υπλ ἴογγξο, οἱ δὰ βϑδοογάοίδβ, 
ἀἰοοῃΒ : δ) 76) υηδι18 οἱ ρἰδηρίς 8 ἰῃ φυϊη 8 δυΐ δορἰπι18, οἱ 
6006 βορίυδασίηϊα ἃπηΐ, ηυπιαυ!ὰ 6) υηΐυπι 6} }.η85115. ΤᾺ 19 

6. Εἰ 5] οοιηράϊ 8 δυΐ Ὁ Ε18, ὨΟΠΠ6 γὸ8 οοιηράϊ 8 οἱ 
ὈΪὈ᾽ Εἰ8} 

7. Νυπ)αια ποὴ ἰβῖᾶ βυηΐ γογθὰ αυα ἰοουῖ5 οδ Ποηὶ- 
15 ἴῃ Πηδηΐδυ5 ργορῃοίδγυπι 4} Γασογυηὶ ῥγίυϑ, συδπάο 

, δοπ 5816 Π) Βα δ δίων, οἵ ὀγαΐ δθυπίδηβ, οἱ εἰν  αῖθ5 6118 
; ΡῸΓ οἰγουϊ απ), οἱ πηοηΐδπα οἱ οἀπηροϑίγία ΠΔὈΪ Δ δη(αΓ9 

8. Εἰ (Δοίυ5 ο8ϊ βδοῦπιὸ Ὠοπηϊηὶ δα Ζδοϊιαγίαπι, ἀΐσδηδ : 

9. Ηκο ἀἰοὶξ Ποπλίπυβ οπηηϊροίθηθ : Φυάϊοίιπιὶ ᾿υϑἴι πη 
)υαϊοδία, οἱ πιϊβογ οογαά  δη} οἱ πρἰϑογαίἰοηθπι (Δοἰΐ6 υηυδ4ι}8- 

᾿ 6406 δ( ἰγαίγοπΊ 800), 
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10. χαὶ χήραν χαὶ ὀρφανὸν χαὶ προςήλυτον χαὶ πέ- 
νητα μὴ χαταδυναστεύετε, χαὶ χαχίαν ἕχαστος τοῦ 
ἀδελφοῦ αὐτοῦ μὴ μνησικαχείτω ἐν ταῖς χαρδίαις ὑμῶν. 

ι. Καὶ ἠπείθησαν τοῦ προςέχειν, χαὶ ἔδωχαν νῶτον 
παραφρονοῦντα, χαὶ τὰ ὦτα αὐτῶν ἐβάρυναν τοῦ μὴ 
εἰςαχουειν" 

13, χαὶ τὴν χαρδίαν αὐτῶν ἔταξαν ἀπειθῇ τοῦ μὴ 
εἰςαχούειν τοῦ νόμου μου, χαὶ τοὺς λόγους οὺς ἐξαπέ-- 
στειλε Κύριος παντοχράτωρ ἐν πνεύματι αὐτοῦ ἐν χερσὶ 
τῶν προφητῶν τῶν ἔμπροσθεν" χαὶ ἐγένετο ὀργὴ με- 
γάλη παρὰ Κυρίου παντοχράτορος. 

13. Καὶ ἔσται, ὃν τρόπον εἶπε, χαὶ οὐχ εἰςήχουσαν, 
οὕτως χεχράξονται, χαὶ οὐ μὴ εἰςαχούσω, λέγει Κύριος 

έ 

παντοχράτωρ. 
ι4. Καὶ ἐχθαλῶ αὐτοὺς εἰς πάντα τὰ ἔθνη ἃ οὐχ 

ἔγνωσαν" χαὶ ἣ γῇ ἀφανισθήσεται χατόπισθεν αὐτῶν 
ἐχ διοδεύοντος καὶ ἐξ ἀναστρέφοντος" χαὶ ἔταξαν γῆν 
ἐχλεχτὴν εἰς ἀφανισμόν. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Η΄. 

ι. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου παντοχράτορος, λέγων" 
,. Τάδε λέγει Κύριος παντοχράτωρ- ᾿Εζήλωχα τὴν 

Ἱερουσαλὴμ. καὶ τὴν Σιὼν ζῆλον μέγαν, χαὶ θυμῷ με- 
πἰι ἐζήλωχα αὐτήν. ' 

3. Τάδε λέγει Κύριος: ᾿Επιστρέψω ἐπὶ Σιὼν, χαὶ 
χατασχηνώσω ἐν μέσῳ Ἱερουσαλὴμ, καὶ χληθήσεται 
ἣ Ἱερουσαλὴυ. πόλις ἀληθινὴ » Χαὶ τὸ ὄρος Κυρίου παν- 
τοχράτορος, ὄρος ἅγιον. 

μι. Τάδε λέγει Κύριος παντοχράτωρ᾽ Ἔτι χαθήσον-- 
ται πρεσθύτεροι χαὶ πρεσδύτεραι ἐν ταῖς πλατείαις 
Ἱερουσαλὴμ, ἕχαστος τὴν ῥάθδον αὐτοῦ ἔχων ἐν τῇ 
χειρὶ αὐτοῦ, ἀπὸ πλήθους ἡμερῶν" 

6. χαὶ αἱ πλατεῖαι τῆς πόλεως πλησθήσονται παιδα- 
ρίων χαὶ χορασίων παιζόντων ἐν ταῖς πλατείαις αὐ- 

τῆς. 
6. Τάδε λέγει Κύριος παντοχράτωρ- Εἰ ἀδυνατήσει 

ἐνώπιον τῶν χαταλοίπων τοῦ λαοῦ τούτου ἐν ταῖς ἡμέ- 
αις ἐχείναις, μὴ καὶ ἐνώπιόν μου ἀδυνατήσει; λέγει 
κύριος παντοχράτωρ. 

η. Τάδε λέγει Κύριος παντοχράτωρ᾽ Ἰδοὺ ἐγὼ σώζω 
τὸν λαόν μου ἀπὸ γῆς ἀνατολῶν χαὶ ἀπὸ γῆς δυσμῶν, 

8. χαὶ εἰςάξω αὐτοὺς, χαὶ χατασχηνώσω ἐν μέσῳ 
Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἔσονται ἐμοὶ εἰς λαὸν, χἀγὼ ἔσομαι 
αὐτοῖς εἰς Θεὸν ἐν ἀληθείᾳ χαὶ ἐν δικαιοσύνη. 

9. Τάδε λέγει Κύριος παντοχράτωρ᾽ Κατισχυέτωσαν 
αἱ χεῖρες ὑμῶν, τῶν ἀχουόντων ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις 
τοὺς λόγους τούτους ἐχ στόματος τῶν προφητῶν, ἀφ᾽ 
ἧς ἡμέρας τεθεμελίωται ὃ οἶχος Κυρίου παντοχράτορος, 
χαὶ ὁ ναὸς ἀφ᾽ οὗ ᾧχοδόμηγαι. 

τυ. Διότι πρὸ τῶν ἡμερῶν ἐχείνων ὃ μισθὸς τῶν 
ἀνθρώπων οὐχ ἔσται εἰς ὄνησιν, χαὶ ὃ μισθὸς τῶν χτη- 
νῶν οὐχ ὑπάρξει, χαὶ τῷ ἐχπορευομένῳ χαὶ τῷ εἰςπο- 
ρευομένῳ οὐχ ἔσται εἰρήνη ἀπὸ τῆς θλίψεως καὶ ἐξα- 
ποστελῷ πάντας τοὺς ἀνθρώπους, ἕχαστον ἐπὶ τὸν 
πλησίον αὐτοῦ. 

τι. Καὶ νῦν, οὐ κατὰ τὰς ἡμέρας τὰς ἔμπροσθεν ἐγὼ 
ποιῶ τοῖς χαταλοίποις τοῦ λαοῦ τούτου, λέγει Κύριος 
παντοχράτωρ, 

18. ἀλλ᾽ ἢ δείξω εἰρήνην. Ἢ ἄμπελος δώσει τὸν 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ. Κεφ. Η΄. 

10. οἱ νἱἰάυδηι οἱ ρυ}}]}π|πὶ οἱ δά νθηδηι οἱ ρϑυρογοῖη πος 
ΟρΡγὶπιδ 115, οἱ τη} {185 υηυϑαυΐπ4ι6 γαῖ γ 8 δῖ Π0}}1 πιρηλὶ- 
Ὠἶδ56 ἰῃ οογάϊθι}8 γοϑ.Ὑ18. 

{1{. Εἰ ποϊυσευπί διίδημᾶργο, οἱ ἀδάσγιυπίε ἀογϑυηλ οοη- 
ἰδπιηθη8, οἱ ΔΓ 8 8.85 ἀσργαγαγογυηΐ οἰ ποθὴ δυάϊτγοηί : 

12. οἱ ΘῸΓ 8υ11π} Ροδυθγυηΐῖ ἱηοθο θη5 αἱ πο δυάϊγοηΐ 
δ ο πὶ Π]Θ4ΠῚ, οἱ Ὑογθα 41185 τηΐϊδϑὶ! Ποπηΐπα5 ΟἸπηϊροΐδη5 ἰῇ 
Βρ γἴτα 8010 ἴῃ πιδηΐ 5 ΡΙῸΡ  Θἴδγαπ) ργίογαπι : οἱ [Δοῖδ οδῖ 
γᾶ πρᾶστδ ἃ Ποπλῖηο ΟὨπηροϊοηίθ. 

13. Εἰ ογἷῖ, βίευί αἰχὶῖ, οἵ ἤθη δυάϊογυηΐ, δῖ. οἰδπιδθιηΐ, 

οἴ θοὴ ὀχϑιάϊδηῃ, ἀεὶ! Ὠοηλη5 οπηηἰροίθοη8. 

14. Ελ 6) }ο]8Π| 608 ἰῇ ΟἸΏ68 σοηΐο5 4085 Ἰσποτᾶνογιηΐ : 
οἱ ἰογγᾶ ἀ 690] Δ] ῸΓ ροδῖ 608 ἃ ΡΟΓΔΠΙθ]Δη(6 οἱ ἃ γουθγίοηϊα : 
οἵ ροβυδγυηΐ ἰογγδπι οἰθοΐδη ἰῃ 80 πὰ ϊηο πηι. 

ΟΑΡΌΤ ὟΝ. 

1. Εἰ (δοίιι9 6δ8[ ϑϑιτὴοὸ Ποπλὶηΐ ΟΠ ρΟίΘΠ(18, αἰ 6η8 : 

2. ΗκχῸ ἀϊοῖ! Π)οιμίηυ8 οπιηϊροίθῃβ : Ζο] αἴι}5 δὴ 9οΓ58- 

Ἰοπὶ οἱ δίοη 2610 ᾶβηο, οἱ {ἸΓΟΓΟ πηᾶχίπιο Ζ6]δῖιι8. 51}Πὶ 
6ΔΠΊ. 

3. Ηδο αἰαΐ Βοπηΐηιβ : Βουογδὺ δὰ δίοῃ, οἱ ὨΔΌΠΔΡῸ ἰῃ 

τηραΐϊο Φογι 88 θ, οἵ γοοδὈ Ὁ Ζογυϑά!θπὶ οἰ 85 συογὰ, οἱ 
ΤὩ05 Ποπ)ηὶ ΟὨηϊροίθη 5, ΙΏ0Π5 8δηοίαϑ. 

4, Ηξο ἀΐεὶί δοπλῖηυ8 οπιηὶροίθηβ : Αἄἢυς φοἀοθυηΐ 86- 
Π68 Οἱ Δη1.18 ἴῃ μ]αἰοἰ8 Φ6γυ 8] 6 π), υυδαυΐ θαι Υἱτρϑιη δυδηὶ 
Δ ΌΘΠ8 ἰῃ ΠΊΔηι1 δα, ργδ τη] {ἰ{πἀϊη6 ἀΐογαῃ : 

5. οἱ ρ]αῖοοο οἰ 4118 Γορ] Ου ρα οΓὶ8 οἱ ρῈ}611}5 Ἰαἀ6η- 
εἰθι18 ἰῃ ρ]αίοὶβ 6}08. 

0. τος αἰοὶέ Ποιμηΐηυβ οΠηηϊροΐίθη8 : δ[ ἱπηροβδί 116 ογὶϊ 
ΟὐγὰπΠ ΓΘΙ 4ι8 ΡΟρα] Ὠυ} 5 ἰῃ ἀἰοθυ8 1115, πυιη|4 οἱ οὐ- 
ΓΔΙῺ Πη6 ᾿προβϑί Ὀ}|6 ογὶ! 9 ἀἰεὶς ΟΠ Π}8 ΟΠ ΡΟ 18. 

7. Ηδο ἀϊοεῖϊί Βοπιίηι8 οπηηΐροΐοπϑ : Ἐθθδ 660 580 ροριυ- 
Ἰυτὴ πηθιη} ἀ6 ἰογγὰ οὔ θη 5 οἱ ἀδ ἴθογγα οσοᾶϑιιδ, 

8. οἱ ἰηἰτοάυσοδιη 608, οἱ ΠΟ 00 ἰῃ τπηραΐο ΦεΓυβδίοῃι, 
οἱ δγυηΐ χἰἰ ἰὴ ΡΟΡΟΪ 1, οἱ ΘρῸ 6ΓῸ οἷβ 'π 1601} ἰῃ γὙϑτὶ- 
ἴδια οἱ ἰη ᾿ιι51{|ὰ. 

9. Ηδο ἀϊεὶῖ Ὠοπιίηυ8 ομμηϊροίδηβ : Οοηίογίοηΐυῦ πιδηυ8 

γαδίγοο, 4] δι (15. ἰῃ αἴθ θ5 δ ΘΟΓΠΠΟΙ 68 ἰδίοϑ ὁΧχ ΟΓα 

Ργοροίδγαμ, ὁχ 400 ἀΐδ [ππᾶά δία οϑί ἀοίηι8 Ὠομλίηΐ ΟὨηΐ - 
Ροϊοη 58, οἱ ὁχ 400 ἰοπηρ τ ΘΠ οαίυπι 6δΐ. 

10. Οιυἱᾶ δηίο 165 ᾿ΠΠ08 ΠΊΘΓΟΘ5 Ὠοηλίηυ ΠΟ ΘΓἰϊ ἴῃ συ πι, 

οἴ ΠΙΘΓΟΘΘ }υ ΘΠ ΟΓᾺΠῚ ΠΟ δι δἰ δίοὶ, οἱ ὀσγοάϊοηι! οἱ ἰηστο- 
ἀϊοηιὶ ἤθη οΥἰΐ ρᾶχ ργϑ {γἰυ]αιίοηθ : οἱ δι πὶ ΟΙΏΠ6Β ἢ0- 

68, ὈΠΟΠΊΧΟΘΙ ΖΘ ΒΌΡΟΥ ῬΓΟΧΙΠ.0}}} 85.}1Π|. 

11. Εἰ πυης, ποη ͵υχίδ ἀΐ68 ρτίογοβ 660 ἴδεϊο γϑὶ 0}5 ΡῸ- 
ΡυΪ: υ}υ5, ἀἰοὶ( Ποπιίηθδ οἸημη!ροίθηβ, 

12. 5δοὰ ρϑοδι πιοηδίγαῦο. Υἱηοὰ ἀδὺ} ἰγυοία!η 8.1.1}, 



ΖΑΘΟΗΑΒΙ͂ΑΒ. κν. ΙΧ. 

μεθ αὐτῆς, χαὶ ἣ γῆ δώσει τὰ γεννήματα αὐτῆς, 
καὶ ὁ οὐρανὸς δώσει τὴν δρόσον αὐτοῦ, χαὶ χαταχλη,- 
ρονομήσω τοῖς καταλοίποις τοῦ λαοῦ μου τούτου ταῦτα 
πάντα. 

123, Καὶ ἔσται, ὃν τρόπον ἦτε ἐν χατάρᾳ ἐν τοῖς 
ἔθνεσιν, ὁ οἶκος Ἰούδα χαὶ οἶχος Ἰσραὴλ, οὕτως δια- 
σώσω ὑμᾶς, χαὶ ἔσεσθε ἐν εὐλογίᾳ. Θαρσεῖτε χαὶ χατι- 
σχύετε ἐν ταῖς χερσὶν ὑμῶν, 

14. διότι τάδε λέγει Κύριος παντοχράτωρ᾽ Ὃν τρό- 
πον διενοήθην τοῦ χαχῶσαι ὑμᾶς ἐν τῷ παροργίσαι 
με τοὺς πατέρας ὑμῶν, λέγει Κύριος παντοχράτωρ, 

15. χαὶ οὐ μετενόησα: οὕτως παρατέταγμαι, χαὶ 
διανενόημαι ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις, τοῦ χαλῶς ποιῆσαι 
τὴν Ἱερουσαλὴμ. καὶ τὸν οἶκον Ἰούδα. Θαρσεῖτε. 

16. Οὗτοι οἱ λόγοι οὺς ποιήσετε" Λαλεῖτε ἀλήθειαν 
ἕχαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ, ἀλήθειαν καὶ χρῖμα 
εἰρηνικὸν χρίνατε ἐν ταῖς πύλαις ὑμῶν, ; 

17. καὶ ἕχαστος τὴν χαχίαν τοῦ πλησίον αὐτοῦ μὴ 
λογίζεσθε ἐν ταῖς χαρδίαις ὑμῶν, χαὶ ὄρχον ψευδῇ ἡ 
ἀγαπᾶτε, διότι ταῦτα πάντα ἐμίσησα, λέγει Κύριος 
παντοχράτωρ. 

18. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου παντοχράτορος πρὸς 
υὲ, λέγων" 

19. Τάδε λέγει Κύριος παντοχράτωρ' Νηστεία ἣ 
τετρὰς, χαὶ νηστεία ἢ πέμπτη. καὶ νηστεία ἢ ἑδδόμη, 
χαὶ νηστεία ἣ δεκάτη ἔσονται τῷ οἴχῳ Ἰούδα εἷς χαρὰν 
χαὶ εὐφροσύνην, χαὶ εἰς ἑορτὰς ἀγαθάς" χαὶ εὐφραν- 
θήσεσθε, χαὶ τὴν ἀλήθειαν χαὶ τὴν εἰρήνην ἀγαπήσατε. 

20. Τάδε λέγει Κύριος παντοχράτωρ᾽ τι ἥξουσι 
λαοὶ πολλοὶ, καὶ χατοιχοῦντες πόλεις πολλὰς, 

21. χαὶ συνελεύσονται χατοιχοῦντες πέντε πόλεις εἰς 
μίαν πόλιν, λέγοντες: Πορευθῶμεν δεηθῆναι τοῦ προςώ- 
που Κυρίου καὶ ἐχζητῆσαι τὸ πρόςωπον Κυρίου παν- 
τοχράτορος " πορεύσομαι χἀγώ. 

422. Καὶ ἥξουσι λαοὶ πολλοὶ χαὶ ἔθνη πολλὰ ἐχζητῇ- 
σαι τὸ πρόςωπον Κυρίου παντοχράτορος ἐν Ἱερουσα- 
λὴμ, καὶ ἐξιλάσασθαι τὸ πρόςτωπον Κυρίου. 

“2, Τάδε λέγει Κύριος παντοχράτωρ’ Ἔν ταῖς ἡμέ- 
ραις ἐχείναις, ἐὰν ἐπιλάῤδωνται δέχα ἄνδρες ἐχ πασῶν 
τῶν γλωσσῶν τῶν ἐθνῶν, καὶ ἐπιλάθωνται τοῦ χρασπέ- 
δου ἀνδρὸς Ἰουδαίου, λέγοντες: Πορευσόμεθα μετὰ 
σοῦ, διότι ἀχηχόαμεν ὅτι ὃ Θεὸς μεθ᾽ ὑμῶν ἐστιν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ', 

ι. Λῆμμα λόγου Κυρίου ἐν γῇ Σεδρὰχ, καὶ Δαμα- 
σχοῦ θυσία αὐτοῦ, διότι Κύριος ἐφορᾷ ἀνθρώπους, καὶ 
πάσας φυλὰς τοῦ ἸΙσραήλ. 

2. Καὶ ἐν Ἠμὰθ ἐν τοῖς δρίοις αὐτῆς Τύρος χαὶ 
Σιδὼν, διότι ἐφρόνησαν σφόδρα. 

8. Καὶ φχοδόμησε Τύρος ὀχυρώματα αὐτῇ, χαὶ 
ἐθησαύρισεν ἀργύριον ὡς χοῦν, ἢ ἐς χρυσίον 
ὡς πηλὸν ὁδῶν. 

4, Καὶ διὰ τοῦτο Κύριος χληρονομήσει αὐτοὺς, χαὶ 
πατάξει εἰς θάλασσαν δύναμιν αὐτῆς, καὶ αὕτη ἐν πυρὶ 
καταναλωθήσεται. 

6. Ὄψεται ᾿Ἀσχάλων, χαὶ φοδηθήσεται, χαὶ Γάζα, 
χαὶ ὀδυνηθήσεται σφόδρα, καὶ Ἀχχάρων, ὅτι ἠσχύνθη 
ἐπὶ τῷ παραπτώματι αὐτῆς" χαὶ ἀπολεῖται βασιλεὺς 
ἐκ Γάζης, χαὶ Ἀσχάλων οὐ μὴ κατοιχηθῇ 
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οἱ ἰεγγὰ ἀδοϊϊ φογπλὶπᾶ 888, οἱ ο πη ἀδθϊ: Γογοὶ βυυπι, 
οἱ ροβδίάἀογο [δοίδιῃ γι 1058 ρορυ]ὶ πχοὶ ἰδ ἢδδς οτηηίΐδ. 

18. Εἰ οὙΐ, βἰουϊ Ἔγδ 5 ἴῃ πιδ ἀϊοιοη6 ἰηίον ροηΐοβ, ἀ0- 
τὴ}8 7υἀ οἵ ἀοπηι8 15Γ8 6], 510 βδ!νᾶθο γοβ, οἱ δγί(ἰβ ἴῃ Β6- 

πραϊοϊίοης. Οοπῆα!ία εἴ σοπίογίημγἱηὶ ἴῃ πηδηΐθυ8 γαϑίγὶβ, 

14. φυία [ιδ80 ἀἰοἱ᾿ Ὠοπιίητι5 ΟΠπηπἰροίδῃϑ : δίσαϊ οορίἀνὶ 
αἱ ΔΙΊ σογοπ γῸ8 ἴῃ 60 ιοὰ πιο 84 ἰγδουπά απ) ργογοσαββοηὶ 
Ῥαῖγδ8 γοϑίγί, ἀϊοὶξ Ποπλίηυ8 ομηηἱροίοηβ, 

156. οἵ πο πΠ|Ὲ ροηϊυ! πῇ : 5,6 ρᾶγαίιβ ϑπι, οἱ οορίΑνὶ ἴῃ 
ἀ[6 0518 15{18, αἱ Βοηοίδοίδην Ψογυ 38] 6πηὶ οἱ ἀοπχυὶ ΖαἀΔ. σοη- 
βαϊ 6. ' 

16. 511 ΒΟΥΠΊΟΠ6Β 8ηΐ 4108 [Δοϊο[8 : Τ,οαυϊηίεΐ νογί(8- 
ἴεπὶ ὑπυβααίδαυδ δα ργοχί πλιὰ π) 801), νου δίθη οἱ ἡπαἰοεία τα 
Ῥδοϊουπι ἰυἀϊοαὶα ἴῃ ρογί 8 γοβίγι8, 

17. οἵ υπυδβαιίδαιθ πγᾶ] ἢ ρΓοχΠλΐ 50} ποη οορίίαΐα ἰῃ 
ΟΟγαἶθι15 γαϑίγίβ, δὲ ᾿υγδηηθῃ!Π πιδηὰχ η6 αἰ ραι 5, φυΐα 
ἢ880 ογηηΐα οαΐ, ἀΐοὶ( ᾿ϑοπλίπ8 οπηηϊροίοῃ8. 

18. Εἰ (Δοίυ8 68[ δοῦτπιο Ὠοῃιίηΐ οπηηἰροίοης5 δὰ τα, ἀΪ- 
ΟΘῺ8Β : 

19. Ηῶὸο ἀϊΐοεϊξ Βοιηΐηυ8 οπηηἰροίθη8 : Το] απί απ φυδτγίυπι, 
οἵ Ἰεϊυπίαπι αφυϊπίυτη, οἱ )ο)υπίαπι βορίϊ πη, οἱ ἰο᾽απία τη 

ἀδεϊυμη ὀγυηΐ ἀοηθΐ 704 ἰῃ σαιάϊυτηῃ οἱ Ἰρε ἴδηι, οἱ ἰηῃ 
[65 ΕΥΠ{8168 ΟΠ 88 : οἱ ᾿ξ ἰδηιίηὶ, οἱ υογιἰδίθῃι οἱ ρᾷσθη ἀἰ}}- 
εἰίο. 

20. Ηδο αἰεῖϊΐ Ποπηίηυβ οπηἰροίδη8 : Αἀδος γϑηΐοηξ ρο- 
Ρυ] τ}|, οἱ δ  ἰδίογοϑ ὑγθϊιπὶ πη] ΔΓΏΠΙ, 

21. οἵ οοηστοσαδυηίυν φαΐ πα ἰδηὶ χυΐηαυς οἰν 465. ἴῃ 
ὈΠ8Π| ΟἰἸΥ δίοη, ἀϊοοηίθ8 : ἘΔΙγ8 υἱ ἀδργθοθπιυγ [βοἰ6 Πὰ 
Ῥοχηίηΐ, οἱ φυδογατηυβ νυ]ίυπι Ὠοπιίηὶ οπγηϊροίθη!8 : γϑἀδη 

οἰἷᾶτ οζ0. 

48. ἘΠῚ γϑηϊθηῖ ρορυ]ὶ πλ}}}}} οἱ σοηίθ5 ρἰυγίπηδο υἱ φυφογδηΐ 
δοϊοπὶ Ὠομηΐηὶ ομηηϊροΐθη 8 ἴῃ Φ6γ 5416 πη), οἱ υἂἱ Θχογοηὶ 
[(Δεΐοπὶ Ῥοπμίη!. 

23. Ηδφο ἀϊοεὶϊξ Ὠοιηΐπιβ ομμηἱροίθηβ : [η ἀΐδθιυ5 1115, 5ὶ 
ΔρΡγΘΠοηδοτγίηϊ ἀσοδπὶ Υἱγὶ ἀδ οἰηηΐδυ5 ᾿ἰησυΐβ σοπεϊυπι, οἵ 
ἰοηυογίηΐ ἢτηθγίδιη Υἱγὶ Τυάοοὶ, αἰοοδηίαβ : 0] Ππη05 ἰθουμ, 
φυΐδ δυάϊγίπγυϑ χυοὰ δι18 γο ίβϑουηι 681. 

ΟΑΡΌΤ ΙΧ. 

1. Αϑϑυτηρίϊο υογῦϊ! Ποιληὶ ἰη ἰοττὰ δοάγδο, οἱ ᾿διηδϑοὶ 
βδογ που π) 608, αυΐὰ ομίηι5 γοϑρίοἱξ Ποπλΐη6 8, οἴ ΟΠΠΠ68 
(τδιι8 15Γ86]. 

2. Εἰ ἴῃ ΕἸΏΔΙἢ ἴῃ Πηΐδυ8 οι Τγτι8 οἱ δίάοῃ, φυοηΐδηι) 
βαρ θηΐθβ Ππογυηΐ ὨἰΠ. 8. 

3. Εἰ δαϊδοαν! Τγγυβ πηυπὶ 068 δυ88, οἱ ᾿Ποβϑυγίζαυ 
διβοηΐυπῃ υἱ Βυηυ, οἱ σοησγοραυ δυγυῦ υἱ ἸαϊΠ Υἱὰ- 
ΓΌΠ,. 

ἡ, ΕΠ ρεορίογοα οιηΐηι8 ροϑϑίἀθ 608, οἱ ρογουίίοὶ ἰῃ 
τηδιὶ (ογι ΔἸ ηθη ο}ι18, οἱ 'ρ88 ἴῃ ἰξῃ6 Θοπογοιδηϊγ. 

5. ΨιΔοθΙι Αβοάϊοη, οἱ {ἰπιθοὶ!, οἱ (82, οἵ ἀο] οἰ ἱξ πἰμηΐβ, 
οἱ Ασζάγοῃ, φυοῃίδηη ΟΟΠ [88 6ϑἱ ΒΌΡΟΓ γυΐϊπᾶ δυ8 : ὁἷ ραγί- 
Ὀἱῖ τὸχ ἀ6 ἀα2ᾶ, οἱ Αϑοδίοη ἤθη ἢδὈ Ὁ ῸΓ : 
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8. χαὶ χατοιχήσουσιν ἀλλογενεῖς ἐν ᾿Αζώτῳ, χαὶ 
χαθελῶ ὕόριν ἀλλοφύλων 

η. χαὶ ἐξαρῷ τὸ αἷμα αὐτῶν ἐχ στόματος αὐτῶν, 
χαὶ τὰ βδελύγματα αὐτῶν ἐκ μέσου ὀδόντων αὐτῶν. 
Καὶ ὑπολειφθήσονται καὶ οὗτοι τῷ Θεῷ ἡμῶν, χαὶ 
ἔσονται ὡς χιλίαρχος ἐν Ἰούδα, χαὶ Ἀχχάρων ὡς ὃ 
Ἰεδουσαῖος. 

8. Καὶ ὑποστήσομαι τῷ οἴχῳ μου ἀνάστημα, τοῦ 
μὴ διαπορεύεσθαι, μηδὲ ἀναχάμπτειν, χαὶ οὐ μὴ 
ἐπέλθη ἐπ΄ αὐτοὺς οὐχέτι ἐξελαύνων " διότι νῦν ἑώραχα 
ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς μου. 

9. Χαῖρε σφόδρα, θύγατερ Σιὼν, χήρυσσε, ἐπ 
Ἱερουσαλήμ ἰδοὺ ὃ βασιλεὺς ἔρχεταί σοι δίκαιος χα 
σώζων, αὐτὸς πραὺς, χαὶ ἐπιδεθηχὼς ἐπὶ ὑποζύγιον 
χαὶ πῶλον νέον. 

10. Καὶ ἐξολοθρεύσει ἅρματα ἐξ Ἔφραϊμ, καὶ ἵππον 
ἐξ Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἐξολοθρεύσεται τόξον πολεμιχὸν, 
καὶ πλῆθος χαὶ εἰρήνη ἐξ ἐθνῶν, χαὶ χατάρξει ὑδάτων 
ἕως θαλάσσης, χαὶ ποταμῶν διεχθολὰς γῆς. 

ι1. Καὶ σὺ ἐν αἵματι διαθήχης σου ἐξαπέδτειλας 
δεσμίους σου ἐχ λάχχου οὐχ ἔχοντος ὕδωρ. 

1. Καθήσεσθε ἐν ὀχυρώμασι δέσμιοι τῆς συναγω- 
γῆς, καὶ ἀντὶ μιᾶς ἡμέρας παροιχεσίας σου διπλᾶ 
ἀνταποδώσω σοι" 

13. διότι ἐνέτεινά σε, Ἰούδα, ἐμαυτῷ τόξον, ἔπλησα 
τὸν ᾿Εφραὶμ., καὶ ἐξεγερῶ τὰ τέχνα σου, Σιὼν, ἐπὶ τὰ 
τέχνα τῶν “Ελλήνων, χαὶ ψηλαφήσω σε ὡς ῥομφαίαν 

μαχητοῦ᾽ 
14. χαὶ Κύριος ἔσται ἐπ᾽ αὐτοὺς, χαὶ ἐξελεύσεται 

ὡς ἀστραπὴ βολὶς, καὶ Κύριος παντοχράτωρ ἐν σάλ-- 
πίγγι σαλπιεῖ, χαὶ πορεύσεται ἐν σάλῳ ἀπειλῆς αὐ- 
τοῦ, 

Ι6. Κύριος παντοχράτωρ ὑπερασπιεῖ αὐτοὺς, χαὶ 
χαταναλώσουσιν αὐτοὺς, καὶ χαταχώσουσιν αὐτοὺς ἐν 
λίθοις σφενδόνης, χαὶ ἐχπίονται αὐτοὺς ὡς οἶνον, χαὶ 
πλήσουσι τὰς φιάλας ὡς θυσιαστήριον. 

16. Καὶ σώσει αὐτοὺς Κύριος ὃ Θεὸς αὐτῶν ἐν τῇ 
ἡμέρα ἐχείνη, ὡς πρόθατα, λαὸν αὐτοῦ, διότι λίθοι 
ἅγιοι χυλίονται ἐπὶ γῆς αὐτοῦ. 

17. Ὅτι εἴ τι ἀγαθὸν αὐτοῦ, χαὶ εἴ τι χαλὸν αὐτοῦ, 
σῖτος νεανίσχοις, καὶ οἶνος εὐωδιάζων εἰς παρθένους. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ]΄. 

ι. Αἰτεῖσθε παρὰ Κυρίου δετὸν καθ᾽ ὥραν, πρώϊμον 
χαὶ ὄψιμον. Κύριος ἐποίησε φαντασίας, χαὶ ὑετὸν χει- 
μερινὸν δώσει αὐτοῖς, ἑκάστῳ βοτάνην ἐν ἀγρῷ. 

ἃ. Διότι οἱ ἀποφθεγγόμενοι ἐλάλησαν χόπους. χαὶ 
οἱ μάντεις δράσεις ψευξεῖς, χαὶ τὰ ἐνύπνια ψευδῇ ἐλά-- 
λουν, μάταια παρεχάλουν" διὰ τοῦτο ἐξηράνθησαν ὡς 
πρόθδατα, καὶ ἐχαχώθησαν, διότι οὐχ ἦν ἴασις. 

8. ᾿Επὶ τοὺς ποιμένας παρωξύνθη ὃ θυμός μου, χαὶ 
ἐπὶ τοὺς ἀμνοὺς ἐπισκέψομαι. Καὶ ἐπισχέψεται Κύριος 
ὃ Θεὸς ὁ παντοχράτωρ τὸ ποίμνιον αὐτοῦ, τὸν ἀπ 
Ἰούδα, χαὶ τάξει αὐτοὺς ὡς ἵππον εὐπρεπῇ αὐτοῦ ἐν 
πολέμῳ, 

4. χαὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ ἐπέδλεψε, καὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ ἔταξε, 
χαὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ τόξον ἐν θυμῷ ἀπ᾽ αὐτοῦ ἐξελεύσεται 
πᾶς ὁ ἐξελαύνων ἐν τῷ αὐτῷ. 

5. Καὶ ἔσονται ὡς μαχηταὶ πατοῦντες πηλὸν ἐν ταῖς 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ. Κεφ. 1΄. 

ὃ. οἱ Παρ  δυηῖ Δ] οηΐροηδο ἰῃ Αζοίο, οἱ ἀοδίγυδπηι ἰπ]υ- 
ΕἰΔΠὶ 8116 ΟΏΔΓΌΏ : 

7. οἵ δυίογδηι δδηζυ θη) ΘΟΓΌΓῚ ἀδ ογὰ {ΠἸογυμπι, οἱ 8Ρο- 
ΤΩΪΏΔΙ ΟΠ 68 ΘΟΓΌΠῚ ἀδ πιοαΐο ἀφηϊίαη) Π]ογυπ). Εἰ τοὶ φαθη- 
ἴυν οἱ 181} 60 ποβῖγο, οἵ δγυηΐ υἱ ΟΠ ἀγου5 ἰη Φυὰδ, οἱ 
ΑΟΌΔΓΟΙ βἰουΐ 76 υ δέου. 

8. Εἰ δυρροηδη) ἀοπμΐ τγθ88 δ] ναἰἑθῃοιη, υἱ ΠΟ Ρ6Γ- 
ἰγαηδοδί, που γενογίδίῃγ, οἱ ποαυδαυδη) βυρογυθηίδὶ οἱβ 
ὉΠ τὰ ἀρδοίογ : φιυἷδ ἤυηὸ Υἱάϊΐ ἰῃ οοα}18 πηοὶδ. 

9. ἀδυάο γομοπιοπίογ, (ἃ ϑίοη, ὑγοράϊοδ, 118 7ογ58- 
ἰ6π) : Θ0068 τὸχ ἴυυ8 γϑηϊὶ {ἰδὲ }υβῖι18 οἱ δ] γδη8., 'ρ86 τηδῃ- 

δυσίυβ, Οἱ Δϑορῃ 68 διρ6Γ δυ) υραίθιῃ οἱ ρα] πονυχι. 

10. Εἰ ἀϊδρογάοϊ χυδήγρδδ ὁχ ἘρὨγαϊη), οἵ θσυυπι ἀ6 76- 
Γυβ8]6 πη), οἱ ἀϊδρογάοίυγ ἄγου Β6 ΠΟ, οἱ πηι! ὰο οἱ ρὰχ 
οχ βοηϊδυ5, οἱ ἀοιδοὶ υγ δ4υΐδ υ84ι6 δὰ πηᾶτο, οἱ Πυμηὶ- 
Ὠἶδυδ οχί 5 ἰοΙτ. 

11. Εἰ τὰ ἱπ βδησυΐπο ἰοοἰδιηθηῖὶ ἰυΐ οὨλ 5ἰδ(ϊ νἱποίοβ ἰυ08 
ἀε Ἰᾶσι φαΐ ποη Ὠδροί δαυδηλ. 

12. δοάθο 8 ἰὰ τυπηἰἰοηΐδυ8 νἱησίΐ οοηργοφδιοηΐβ, οἱ 
ῬΓῸ ὑυπᾶ ἀἷδ ρογοργίηδι!οηἱβ ἰυδ5 ἀυρ  οἰὰ το άδη {ἰδὲ : 

18. ᾳυομίδπι ἰοἰοπαὶϊ (6, ΨΦυ 8, τα] ἄγου, ἱωρὶονὶ 
Ἐρῆηγαδίηι, οἱ βυϑοϊδθο Π]108 ἴμο08, ϑίομ, ΒΡῈ. ἢ]ο8 Οτο- 
οογυπι, οἱ δἰ ἰγοοίδῦθο (6 χυδϑὶ ρἰδάϊιπ ρυνσπαίουίβ : 

14. εἱ Βοιηίηυβ οΥὶΐ 5006 Γ 608, οἱ ορτοάϊοίυΓ δίου! ΠΙΙΖῸΓ 
βδριι(8, οἱ Ποῃμγίηυ ΟἸηηἱροίοῃ8 ἰῃ ἰδ βοηδθίΐ, οἱ ἰδὲ ἰῃ 
ΘΟ ΠΟ(ἰοη6 ἰοίτογὶβ δυΐ. 

15. Ῥομηίηυ8 οἠηηϊ οί ὑγοίοσοί 608, οἵ Θοῃηϑυμηρθηΐ 606, 

οἱ οὈτυθηῖ 608 ἰῃ ᾿ἰαρίἀθ5 (ἀπ δ5, οἱ Ὀἱθοηϊ 605 βἰουὶ νυἱ- 
Ὠσπ), οἱ ἱπιρ]ουηΐ Ρ}ι|4188 βίου! δ᾽ γα. 

16. Εἰ δα ̓νδθιί 605 ΟΠ ΪΠ118 [6118 ΘΟΓΌΠΙ ἰη ἀΐο 118, δίουϊ 
ΟΥ̓́ΘΒ, ΡΟΡυϊυμῃ δυῦηι, αυΐδ Ἰαρίἀ68 88π011 γοϊ γυηΐὙ ΒΌΡΟΓ 
δγγδι 6}118. 

17. Ουἷᾶ 5] αυἱὰ ορ(ϊπγιπηη {ΠΠ18., οἱ 8ὶ φυϊὰ Ὀοηππη) 6}, 
(τυτοηίσπηι ἐν θη 5, οἱ υἱπαηλ Ὀοηὶ οἀοτίϑ δά Υἱ 1 Π 68. 

ΟΑΡΌΤ Χ. 

1. Ῥει6 ἃ οηλῖηο Ρ] αν δι ὀρρογίαπδπι, ἰοππρογᾶποᾶπ οἱ 
. ΒΟΓΟ[8Π|. Ὠοιηίΐηι5 ἰδοἰξ ρ] Δη Δ 5148, οἱ ρυνίδηι ᾿ΘΙ 8] 6 ηὶ 
ἀδθϊ οἷ, υηἰσυΐψυς ΠΟΓΌδη} ἰῇ ἄρτο. 

2. Ουοηΐδπι ἰνἱ φαΐ Ἰοφυθθδηίυγ Ἰοου βυηΐ ἰΔΡΟΓΟ5, οἱ ἀΪ- 
Υἱηὶ Υἱ βίο ῃθβ (418388, οἱ ϑοχηηΐδ [ας Ἰοαιοθδιίαγ, νης οοῃ- 
50] Δδηίον : ἰάθο δγοίδοεϊ βιιηὶ δίουϊ οὐθβ, οἱ δῇ] οἱ βυπί, 
418 ποη οΓδαῖ βδηδίίο. 

3. Θυρογ μαϑίογοβ οοποίίδίυ8 6ϑὲ ΠΙΓΟΥΓ Πηθυ8, οἱ δΌΡΡΓ 
δ 5008 Υἱϑί᾽δο. Εἰ Υἱβ᾽ (Δ 01} Ποπιΐηυ8 Ποῦ ΟΠηϊροΐθ ἢ 8 σγὸ- 
δοηι ϑυυη), ἀοπλυπὶ 768, οἱ ροΠροί 608 βίου ὀχαυπι ἀδοΟΓΌΙη 

800 ἰῃ ρΓΘ]ο, 

4, οἷ δχ 'ρ80 τεβρεχίϊ, οἱ ἐχ 'ρ80 ροβυϊΐ, οἱ ὁχ 'ρ80 ἃγοι 
ἰῃ (ὌΓΟΓΟ : ΟΧ 'ρ50 οσγράϊοίν οπληὶς 4υἱ Δ ϊσὶί ἴῃ 60. 

5. Εἰ ὁπιηΐ χυδβὶ θ6]]δἴογοβ Θοηου]οδηίο5 ἰυΐυπη ἴῃ Υἱΐδ ἰῃ 



ΖΑΓΘΟΒΑΒΙΑΒ. ἀκ». ΧΙ. 

ὁδοῖς ἐν πολέμῳ, καὶ παρατάξονται, διότι Κύριος μετ᾽ 
αὐτῶν καὶ ἍΔ: ὁ μῃ Μὸν δε δια ἀναδάται ἵππων. 

8. Καὶ χατισχύσω τὸν οἶχον Ἰούδα, καὶ τὸν οἶκον 
Ἰωσὴφ σώσω, καὶ χατοιχιῶ αὐτοὺς, ὅτι ἠγάπησα 
αὐτοὺς, χαὶ ἔσονται ὃν τρόπον οὐχ ἀπεστρεψάμην αὖ- 
τούς" διότι ἐγὼ Κύριος ὃ Θεὸς αὐτῶν, καὶ ἐπαχούσομαι 
αὐτοῖς. 

7. Καὶ ἔσονται ὡς μαχηταὶ τοῦ ᾿Εφραὶμ, καὶ χαρή- 
σεται ἣ εν: αὐτῶν ὡς ἐν οἴνῳ " χαὶ τὰ τέχνα αὐτῶν 

νται χαὶ εὐφρανθήσονται, καὶ χαρεῖται ἣ χαρδία 
αὐτῶν ἐπὶ τῷ Κυρίῳ. 

8. Σημανῶ αὐτοῖς, χαὶ εἰςδέξομαι αὐτοὺς, διότι 
λυτ ὑΠπ! αὐτοὺς, καὶ πληθυνθήσονται καθότι ἦσαν 
πολλο 

9. Καὶ σπερῶ αὐτοὺς ἐν λαοῖς, χαὶ οἱ μαχρὰν μνη- 
σθήσονταί μου, ἐχθρέψουσι τὰ τέχνα αὐτῶν, χαὶ ἐπι- 
στρέψουσι. 

1ο. Καὶ ἐπιστρέψω αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, καὶ ἐξ 
Ἀσσυρίων εἰςδέξομαι αὐτοὺς, χαὶ εἰς τὴν Γαλααδίτιν 
καὶ εἰς τὸν Λίδανον εἰςάξω αὐτοὺς, χαὶ οὐ μὴ ὑπολει- 
φθῇ ἐξ αὐτῶν οὐδὲ εἷς. 

τι. Καὶ διελεύσονται ἐν θαλάσσῃ στενῇ, χαὶ πατά- 
ἕξουσιν ἐν θαλάσσῃ χύματα, χαὶ ξηρανθήσεται πάντα 
τὰ βάθη ποταμῶν, καὶ ἀφαιρεθήσεται πᾶσα ὕόρις 
Ἀσσυρίων, καὶ σχῆπτρον Αἰγύπτου περιαιρεθήσεται. 

1. Καὶ χατισχύσω αὐτοὺς ἐν Κυρίῳ Θεῷ αὐτῶν, 
χαὶ ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ χαταχαυχήσονται, λέγει 
Κύριος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ [ΔΑ΄. 

1. Διάνοιξον, ὃ Αίθανος, τὰς θύρας σου, χαὶ χαταφα- 
γέτω πῦρ τὰς χέδρους σου. 

2. Ὀλολυξάτω πίτυς, διότι πέπτωχε χέδρος, ὅτι 
μεγάλως μεγιστᾶνες ἐταλαιπώρησαν " ὀλολύξατε, δρύες 
τῆς Βασανίτιδος, ὅτι χατεσπάσθη ὃ δρυμὸς ὁ σύμφυ- 
τος. 

8. Φωνὴ θρηνούντων ποιμένων, ὅτι τεταλαιπώρηχεν 
ἣ μεγαλωσύνη αὐτῶν. Φωνὴ ὠρυομένων λεόντων, ὅτι 
τεταλαιπώρηχε τὸ φρύαγμα τοῦ Ἰορδάνου. 

4. Τάδε λέγει Κύριος παντοχράτωρ' Ποιμαίνετε τὰ 
πρόθατα τῆς σφαγῆς, 

6. ἃ οἵ χτησάμενοι κατέσφαζον, χαὶ οὐ μετεμέλοντο, 
χαὶ οἱ πωλοῦντες αὐτὰ ἔλεγον: Εὐλογητὸς Κύριος, χαὶ 
πεπλουτήχαμεν, χαὶ οἵ ποιμένες αὐτῶν οὐχ ἔπασχον 
οὐδὲν ἐπ᾽ αὐτοῖς. 

6. Διὰ τοῦτο οὐ φείσομαι οὐχέτι ἐπὶ τοὺς κατοιχοῦν- 
τας τὴν γῆν, λέγει Κύριος. Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ παραδίδωμι 
τοὺς ἀνθρώπους, ἕχαστον εἰς χεῖρα τοῦ πλησίον αὐτοῦ, 
γχαὶ εἰς χεῖρα βασιλέως αὐτοῦ, χαὶ χαταχόψουσι τὴν 
γἶν, καὶ οὐ μὴ ἐξέλωμαι ἐχ χειρὸς αὐτῶν. 

η. Καὶ ποιμανῶ τὰ πρόδατα τῆς σφαγῆς εἰς τὴν 
Χαναανίτιν. Καὶ λήψομαι ἐμαυτῷ δύο μῶώε τὴν 
μὲν μίαν ἐχάλεσα κάλλος, χαὶ τὴν ἑτέραν ἐκάλεσα 
σχοίνισμα, χαὶ ποιμανῶ τὰ πρόδατα. 

8. Καὶ ἐξαρῶ τοὺς τρεῖς ποιμένας ἐν μηνὶ ἑνὶ, καὶ 
ἔδρύν σεται ἣ ψυχή μου ἐπ᾽ αὐτούς" χαὶ γὰρ αἵ ψυ- 
χαὶ αὐτῶν ἐπωρύοντο ἐπ᾽ ἐμέ. 

ο. Καὶ εἶπα: Οὐ ποιμανῶ ὑμᾶς, τὸ ἀποθνῆσχον 
ΥΕΤυΒ ΤΕΒΤΑΜΈΝΤΟΝ. -- 11. 

δ8ὅ 

ὈΓΙΘΙΪΟ, οἱ ἰῃ δοία βίδθιιηϊ, φυΐδ Ποπη08 ΟἰΠὶ οἱ8 οδί : οἱ 
ὁοπίυπαδηϊιγ ἈΘΟΘΏΒΟΓΘΒ ΘΩΠΠΟΓΆΏΙΩ. 

ὁ. Εἰ οοπίογίδθο ἀοηγη) 1088, οἱ ἀοπηθπι Ψοδδρὴ 88]- 
γαῦο, οἱ ΠΑ δα 608 (Δοΐαπι, 4υΐδ ἀἰ]αχὶ 6058, οἱ ογυηί βἰουΐ 

ΟΠ ΘΥΟΓ ἰβδθη 608 : αυΐᾶ 620 Ποιηΐπιβ δα οογυμ, οἱ 
Θχδῃάίδγη 608. 

7. ἘΠ. γυηΐ χυδοὶ Ὀ6Ι]δίογο5 ἘΡὨγαί, οἱ 1 ΔΓ ΟΟΥ 60- 
ΤΌ 4υδ8ὶ ἴῃ Υἱπὸ : οἱ ἢ]1} θογαπὶ υἱἀθυπηί οἱ Ἰἰδθυηίιγ, 
οἵ σδυάοθὶϊ ΟΟΥ δογυηλ ἰῃ Ὠοπιίηο. 

8. δἰσηϊ οῦθο οἱβ, οἱ βιιβοὶ ρίδηι 1108, φυΐδ γοἀ πιδπὶ 608, 
οἱ τυ} ἰρ]]οΔυπίυ 5ἰευΐ ἀγδοΐ Ὁ] πΐ. 

9. Εἰ ΒΟΙΏΪΠΔ0Ο 608 ἰῃ ῬΟΡυ]18, οἱ αυὶ ἀδ Ἰοβα γοοογάδ- 
υηίυν χτηοὶ, ηυϊτθηΐ Ε]108 δυ08, οἱ ΟΟμγΟΓ(Θη(ΌΓ. 

10. Εῤοηγουίδῃ 608 ἀδ ἰοττὰ ἘσγΥρῖΐ, οἱ ἀ6 Αβϑυγὶ!8 8..8- 
αἰρίδπι 1105, οἱ ἱπ (δἰαδάϊιϊη οἱ ἰῃ {Π}9ᾶπυπὶ ἰπϊγοάθοδι 
608, Θ᾽ Π0}108 ὁχ οἷβ ἀδογὶῖ. 

11. Εἰ ρου γδηδίδυηϊ ἰῃ τηδῦὶ δησυμίο, οἱ ρογουϊίοηΐ ἰῃ 
τοδὶ Πυοίυβ, οἱ δἰσοδθαηίυνγ ομλμΐδ ργοίυπαδ Πυνίογιπι, οἷ 
δυίογοίαγ υηΐνογβα ἰπ) υγία Αβϑυγίογυϊῃ, οἱ δοδρίγυι Ἐρυρίὶ 
το] οἴυτ. ' 

12. Εξ ὁοηίογίδο 608 ἰπ δοηχΐηο Ὧδο 800, 6ἱ ἰπ ποιηΐηθ 

6[08 ρἰογτίαυηίυτ, αἰοὶξ Ὠοπμ)ίηυϑ. 

ΟΑΡΟΤ ΧΙ. 

1. Αροτί, [ἰθδηθ, ρογίδϑ ἰυ88, οἱ οοιηθάδί ἰφῃΐὶβ οϑάγοβ 
ἰυ88. 

2. ὕΠυ]οξ ρίηυδ, φυΐᾶ οροίάΐ! ὁδάγυ8, χαΐϊᾶ γα]άθ τηΐβοῦγὶ 
(δοιΐ δυηπί οριἰπηδίθ8 : υ]υ]αῖα, αυθγουβ ΒΑβδηϊ 8, φυΐδ 
βυσοΐθι.8 65 581{08 ὁοηδὶ 08. 

3. Ἄοχ Ἰυροηίυμη ῬϑβιογΌ ΠΝ, υοηΐδη) Πΐϑογᾷ (δοῖδ οδὶ 
τηδρηϊβορηία οογυπ. Ἧοχ Γυφίοηϊίυπη Ἰοοηυηι, φυΐᾶ 871}- 

οἰυϑ οδ8ι γοι υ8 7ογάδηίϑ. 

4, Ηξο ἀϊοϊί οπιίηυβ οππηἰροίδηϑ : Ῥαδοὶίδ ΟΥ̓ὸϑ οὐοΐβὶο- 

ὨΪδ8.. 

5. 4128 φυὶ ροβϑοάογυπί ἰηἰογβοίϊο δέ, οἵ πὸπ δρερδηὶ 
ρΡαηϊ(οηἰίδπι, οἱ ᾳυὶ γοπαθυδηΐ 688 ἀἱοορδηΐ : Βοποάϊοίι8 
Βοηγίηυβ, οἱ αν (68 [λοι 80 Πλ08, οἱ ραϑίογοθ θᾶγυπι ἢ] ἢ] 
ρδιοθαπυΓ ΘΌΡΟΓ αἶ8. 

ὃ. Ιᾷ60 ποῃ ρᾶγοϑπὶ 0] Γᾶ ΒΌΡΟΓ ὨΔΌ  δίογοϑ (ογγθ, αἰοὶΐ 
Ῥομιίηυ8. Εἰ οοο6 οζὸ ἰγδάο Ποιηίηθδ, υπυμπηαυόπιᾳυς ἰῃ 
ἸΩΔΏΜΠ ργοχἰπηὶ διιΐ, οἱ ἴῃ τηδηιπὶ Γορἰβ ο]υ5, οἱ οοποίἀ ἐπὶ 
(οτταπη, οἱ Ὠ0η ΘΓΌ8Π| ἀδ ΓΔ ΠῸ ΘΟΓΙΠῚ. 

7. ἘΠ᾿ Ῥβοδπὶ ΟΥ̓Θ5 οὐοἰ βἰοηἶβ ἰη Οἰϊδηδδη 46. Εἰ 580. Π|8ΠῈ 
ταἰὶ ἀυδδ Υἱγῴδβ, ὑπδπὶ γοοδυὶ ἀθοοόγοηι, οἱ δ᾽ ἰδγδι υοοδυὶ 

[υπίουϊυπι, οἱ ρᾶϑοᾶπ ΟΥ̓ΘΒ. 

8. Εἰ δυίεγδηι ἴΓ68 ρϑϑίογοϑ ἰῃ ΠΊΘΏ86 ὍΠῸ, δἰ ἱρτάνοθδ- 
ὁδί ΔηΪΠπηΔ πιοᾶ ΒΌΡΕΥ 608 : βἰχυϊάσπι οἱ δηϊπηδ5 ΘΟΓΌΠῚ τυ ρίθ- 

υδηΐ Βυρ 6 ΠΙ6. 

9. Εἰ ἀϊχὶ : Νοη ραβϑοᾶπὶ γοδ, 4υοὰ πιογίϊυγ τηουϊδίυγ, εἰ 
σι 2[ 
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ἀποθνησχέτω, χαὶ τὸ ἐχλεῖπον ἐχλιπέτω, χαὶ τὰ χατά- 
λοιπα χατεσθιέτωσαν ἕχαστος τὰς σάρχας τοῦ πλησίον 
αὐτοῦ. 

ιο. Καὶ λήψομαι τὴν ῥάδδον μου τὴν καλὴν, χαὶ 
ἀποῤῥίψω αὐτὴν, τοῦ διασχεδάσαι τὴν διαθήχην μου, 
ἣν διεθέμην πρὸς πᾶντας τοὺς λαούς" 

11. χαὶ διασχεδασθήσεται ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη, καὶ 
Ὑνώσονται οἱ Χαναναῖοι τὰ πρόδατα τὰ φυλασσόμενά 
μοι, διότι λόγος Κυρίου ἐστί. 

12. Καὶ ἐρῶ πρὸς αὐτούς" Εἰ χαλὸν ἐνώπιον ὁμῶν 
ἐστι, δότε τὸν μισθόν μου, ἢ ἀπείπασθε. Καὶ ἔστησαν 
τὸν μισθόν μου τριάχοντα ἀργυροῦς. 

12. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς μέ: Κάθες αὐτοὺς εἰς τὸ 
χωνευτήριον, χαὶ σχέψομαι εἰ δόχιμόν ἐστιν, ὃν τρόπον 
ἐδοχιμάσθην ὑπὲρ αὐτῶν. Καὶ ἔλαδον τοὺς τριάχοντα 
ἀργυροῦς, χαὶ ἐνέδαλον αὐτοὺς εἷς τὸν οἶχον Κυρίου 
εἷς τὸ χωνευτήριον. 

τι. Καὶ ἀπέῤῥιψα τὴν ῥάδδον τὴν δευτέραν τὸ σχοί-- 
γισμα, τοῦ διασχεδάσαι τὴν χατάσχεσιν ἀναμέσον 
Ἰούδα χαὶ ἀναμέσον Ἰσραήλ. 

15. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς μέ’ Ἔτι λάθε σεαυτῷ 
σχεύη ποιμενιχὰ ποιμένος ἀπείρου, 

16. διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐξεγείρω ποιμένα ἐπὶ τὴν γῆν, τὸ 
ἐχλιμπάνον οὐ μὴ ἐπισχέψηται, καὶ τὸ ἐσχορπισμένον 
ὁ μὴ ζητήσῃ, καὶ τὸ συντετριμμένον οὐ μὴ ἰάσηται, 
χαὶ τὸ ὁλόχληρον οὐ μὴ χατευθύνη, καὶ τὰ χρέα τῶν 
ἐκλεχτῶν χαταφάγεται, χαὶ τοὺς ἀστραγάλους αὐτῶν 
ἐχστρέψει. 

17. Ὦ οἱ ποιμαίνοντες τὰ μάταια, χαταλελοιπότες 
τὰ πρόδατα, μάχαιρα ἐπὶ τοὺς βραχίονας αὐτοῦ, καὶ 
ἐπὶ τὸν ὀφθαλμὸν τὸν δεξιὸν αὐτοῦ" ὃ βραχίων αὐτοῦ 
ξηραινόμενος τ ρά ἡήσεναι; χαὶ ὁ ἀρ ν ὃ δεξιὸς 
αὐτοῦ ἐχτυφλούμενος ἐχτυφλωθήσεται. 

ΚΕΦΑΔΑΙΟΝ 18΄. 

τ. Λῆμμα λόγου Κυρίου ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ. Λέγει 
ύριος, ἐκτείνων οὐρανὸν χαὶ θεμελιῶν γῆν, χαὶ πλάσ- 

σων πνεῦμα ἀνθρώπου ἐν αὐτῶ" 
ἃ. Ἰἰδοὺ ἐγὼ τίθημι τὴν “Ἱερουσαλὴμ ὡς πρόθυρα 

σαλευόμενα πᾶσι τοῖς λαοῖς χύχλῳ, χαὶ ἐν τῇ ᾿Ιουδαία 
ἔσται περιοχὴ ἐπὶ Ἱερουσαλήμ. 

8. Κὰὼ ἐρεαΝ ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη θήσομαι τὴν Ἵε- 
ρουσαλὴμ λίθον χαταπατούμενον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι" πᾶς 
ὃ χαταπατῶν αὐτὴν ἐμπαίζων ἐμπαίξεται, καὶ ἐπισυν- 
αχθήσονται ἐπ᾽ αὐτὴν πάντα τὰ ἔθνν͵ τῆς γῆς. 

4. Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ, λέγει Κύριος παντοχράτωρ, 
πατάξω παντα ἵππον ἐν ἐχστάσει. χαὶ τὸν ἀναθάτην 
αὐτοῦ ἐν παραφρονήσει" ἐπὶ δὲ τὸν οἶχον Ἰούδα διανοίξω 
τοὺς ὀφθαλμούς μου, χαὶ πάντας τοὺς ἵππους τῶν λαῶν 
πατάξω ἐν ἀποτυφλώσει. 

5. Καὶ ἐροῦσιν οἱ χιλίαρχοι Ἰούδα ἐν ταῖς καρδίαις 
αὐτῶν: Εὑρήσομεν ἑαυτοῖς τοὺς χατοιχοῦντας Ἵερουσα- 
λὴμ ἐν Κυρίῳ παντοχράτορι Θεῷ αὐτῶν. 

6. Ἔν τῇ ἡμέρα ἐχείνη θήσομαι τοὺς χιλίαρχους 
Ἰούδα ὡς δαλὸν πυρὸς ἐν ξύλοις, καὶ ὡς λαυπάδα πυρὸς 
ἐν χαλάμῃ, καὶ καταφάγονται ἐχ δεξιῶν χαὶ ἐξ εὐωνύ- 
μὼν πάντας τοὺς λαοὺς χυχλόθεν, χαὶ χατοιχήσει 1ε- 
ρουσαλὴμ. ἔτι χαθ᾽ ἑαυτὴν ἐν Ἱερουσαλήμ. 

7. καὶ σώσει Κύριος τὰ σχηνώματα Ἰούδα, καθὼς 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ. Κεφ. [Β΄. 

φυοὰ ἀοβεοίξς ἀοῆοίαϊ, οἱ τοϊϊχαΐαΣ ἀδυογεῆξ ἀπυβχυίβσαδ 
ΟΔΓΏΘ5 Ρτοχίηνγὶ βυὶ. 

10. Εἰ ἀβϑυτηϑι Υἱγᾷᾶπι πιθ8Π) Ρυ ΟἾΓΑΠπι, οἱ Ὀγο) οἶδπη 
68), ιἱἱ ἀ᾿55ΐροιη ἰοδίδηγοηΐιπι πδυπ, φυοὰ ἀϊδροβϑυὶ δὰ 
ΟΙΠΏ6Β ΡΟΡΌΪΟΒ : 

11. εἱ αἰδδρδθίτυν ἴῃ ἀϊ6 118, οἱ οορῃοθοδηΐ ΟἸΠδηδηςοὶ 
ΟΥ̓́ΘΒ 40:8 ουδίοαἀϊυπίυν τὶ, φυΐα γογθαπι Ὠοπηὶ οϑί. 

12. Εἰ ἀΐοδηι δὰ 608 : 81 ῬΟοηυπι 68 ἰῃ ὀοηῃδροοίι γοβῖγο, 
ἀαίο πηογοθάδιῃ πηθᾶπὶ, δυῖ γοηυΐϊδ. Εῤ δίδίυδγυηι Πηογοδ- 
ἄδπ τηθδπηὶ ἔτ ρὶπίδ ἀγχοηΐθοβ. 

18. ΕΠ αἀἰχὶί ομῃγίηυ8 δὰ π6 : ὈΘΡΟΠΘ 608 ἴῃ οοηῃῇαίοτί τη, 

οἱ ὁοῃβί ἀγα "ο δὶ ργορθϑίυπι οϑῖ, δίουϊ ργοδδίυβ βῦπ) ὕγὸ 
οἰβ. Εἰ 10} ἰγὶρί ἰδ ἀγζθηίθοβ, οἱ δὶ 608 ἰῃ ἀοπιυ ο- 

τηἰηὶ ἰῃ οοηἤοῪίογίυπ,. 

14, ΕΠ δοήθοὶ νίπσλπὶ πιθδίη βοουηάδη) (υηϊου] υπ}, οἱ ἀΪ5- 
δὶ ρᾶγ ἢ ροϑδθββ 0 Π6Π} ἱπίογ 7υ.ἀ8π| οἱ [8Γ86]. 

5. Εἰ ἀϊχὶ' Ποπλίηυβ δα τηδ : Αἄϊιυς βυπιὸ {{0ῸῚ γᾶβα μᾶ- 
βίογδ ἰα ῥρδϑίογίβ ἱπηρογὶιὶ, 

16. φυΐᾶ (66 660 8:|80]0 ρϑβίογοπι διροῦ ἰογγϑη), φυοὰ 

ἀοἤσδἑ ἤοῃ υἱβι δ. οἱ ἀϊβρούβυπι ποη το]αίϊγοῖ, οἱ οοηίγί- 
ἰυπι ὩΟη 5δηϑὺϊξ, οἱ ἰηίοστυπι ποὴ αἰγὶ σοί, οἱ οΔΓΏ68 ο]θοίο- 
Γυπὶ ἀδνογδοὶ!, οἱ 18]08 δογυτ ρογυογίοί. 

17. Ο αυ! ρδβοιεἷἰβ νδηᾶ, αυὶ ἀδγο ἰφυΐβε8 οὐδ, ρἰ δα ϊῃ5 
ΒΌΡΟΓ ὈΓΔΟΏΪΌΠΙ 6}}}8, Οἱ ΒΌΡΟΥ ΟΟυ]ιπ ου 5 ἀαχίγυ : Ὀγᾶ- 

οἰναπὶ 6᾽.8 ΔΓΟΒΟΘἢ5 δγοῆσί, οἱ οου]υ8 ἀοχίοσ ο᾽ 8 ὀχοδθοδ- 

ἴυ3 ὀχοδροδ θυ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙ. 

1. Αββιπηρίϊο νου Ποπηΐηΐ ΒΌΡΟΓ 18Γ86]. Ὠϊοὶΐ Ποπηηι8, 
ὀχιοηάθηβ οἰ πὶ οἱ πιπάδῃβ ἰογτδηι, οἱ ΠηβΟΏ8 Βρί [ὉΠ Πο- 
τηΪη 8 ἰῃ 60 : 

2. Ἐσδδ 690 ρΡΟΏΟ 76 Γ58]6 η} υἱ Βαρου πλίπαγίᾶ 48 ΠιΟ- 
γοηίυγ οπιηΐθυ5 ρορυ} 8 ἰῃ οἰγουΐϊᾳα, οἱ ἰη 7υάδρα οἰ οὔϑὶ- 
ἀΐο βυρ 6 Φαγυβδίθηι. 

3. Εἰ ογίῖ, ἴῃ ἀἷδ 110 ροηᾶπι 9 6γυδβαίθηχ ἰαρί θη Τυὶ ὁ0ῃ- 
Ου]οδίυγ οὐπῃοῖ!]8 σοης θυ : οπιηΐβ φαΐ σοπου]οδυογὶϊ θδῃ) 
ἱΠυαοη5 ἢ υάοί, οἱ σοηρτγοραθυηίυῦ 51.060 ΘΠ) ΟΠΊΠ65 β6ῃ- 
(65 ἴαογγϑο. 

ἡ, ἴῃ ἀΐἷε ἴ1|4, ἀϊεῖ( Τϑογηΐηυ}8 οπιηϊροίδηβ, ρογου 8Π| Ογ- 

Ὠ6Π| Θαυυπη ἰῃ δἴπρογα, οἵ δϑοθῃβογθη) 6}118 ἴῃ Δπιθηῖίᾶ : 

ΒΌΒΟΙ ἀοπιιπ) αὐΐοι Ψυἀ δᾶ ἀρογίδπι οσυΐο8 ΤΏ608, οἷ ΟἸΠΠ6Β 
ΘΖΌΟΒ ρορυ]ογυπ) μογουϊίδη ἰη οὐροδῖθ. 

5. Εἰ ἀϊορηὶ ἰγτὶθυηὶ Ζυ δᾶ ἰη οογά θι1}8 51:18 : Πη θη πη}5 
ΠΟ 8 608 αυὶ ἰδ! δηΐὶ 76 Γυ5816πὶ πῃ Ὠοηιλΐηο οπηηϊροίοδηϊ!α 
Ὦδο δογυηι. 

ὁ. [πη ἀΐα 1} Ῥοηδπηι τ θυ πο8 768 βίοι ἰογγοπὶ ἰση 8. ἰη 
᾿ἰξΐβ,, οἱ 5ἰουΐ ἴδοι ἱζη 8 ἴῃ βιΐρυ]α, οἱ ἀσνογαθυηὶ ἃ ἀ6χ- 

{τἷ8 οἱ ἃ 5:η|5[γὶ8 ΟΠΊΠΘ8 ΡΟΡΌΪΟΒ ρογ εἰγουϊτηι, οἱ μΔὈ Π 80 
δάπυς 7ογυβ]θΠ) Ρ6Γ δοῖρϑἃ ἴῃ 76 Γι}58] 61. 

7. Ἐλ βαἰνὰ ἰδοϊεΐ δοπηίηι8 ἱδοθγηδουϊα 7108, 5ἰουξ ἃ 



,, ΖΑΘΗΑΒΙΛΒ. σκρΡ. ΧΙ. 
ἀπ᾽ ἀρχῆς, ὅπως μὴ μεγαλύνηται χαύχημα οἴχου Δα- 
υἱδ, χαὶ ἔπαρσις τῶν χατοιχούντων “Ἱερουσαλὴμ. ἐπὶ 
τὸν Ἰούδα. 

8. Καὶ ἔσται, ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη ὑπερασπιεῖ Κύριος 
ὑπὲρ τῶν χατοιχούντων ᾿Ἱερουσαλὴμ., πὶ ἔσται ὃ ἀσθε- 
γῶν ἐν αὐτοῖς ἐν ἐχείνη τῇ ἡμέρᾳ ὡς Δαυὶδ, δ δὲ οἶχος 
Δαυὶδ ὡς οἶχος Θεοῦ, ὡς ἄγγελος Κυρίου ἐνώπιον αὐ- 
τῶν. 

9. Καὶ ἔσται, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη ζητήσω ἐξᾶραι 
πάντα τὰ ἔθνη τὰ ἐρχόμενα πὰ Ἱερουσαλὴμ, 

10. χαὶ ἐκχεῶ ἐπ τὸν οἶκον Δαυὶδ, χαὶ ἐπὶ τοὺς 
χατοιχοῦντας ᾿Ιερουσαλὴμ. πνεῦμα χάριτος χαὶ οἰχτιρ-- 
ποῦ. Καὶ ἐπιόλέψονται πρὸς μὲ, ἀνθ᾽ ὧν κατωρχήσαντο' 
χαὶ χόψονται ἐπ᾽ αὐτὸν χοπετὸν ὡς ἐπ᾽ ἀγαπητῷ. χαὶ 
ὀδυνηθήσονται ὀδύνην ὡς ἐπὶ τῷ πρωτοτόχῳ. 

"1. Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη μεγαλυνθήσεται ὃ χοπετὸς 
ἐν Ἱερουσαλὴμ,, ὡς χοπετὸς ῥοῶνος ἐν πεδίῳ ἐχχοπτο- 

ου, 
1. χαὶ χόψεται ἣ γῇ χατὰ φυλὰς φυλάς φυλὴ οἴκου 

Δαυὶδ καθ᾽ ἑαυτὴν, καὶ αἵ γυναῖχες αὐτῶν καθ᾽ ἑχυτας" 
13. φυλὴ οἴχου Νάθαν χαθ᾽ ἑαυτὴν, καὶ αἱ γυναῖχες 

αὐτῶν χαθ᾽ ἑαυτάς" φυλὴ οἴχου Λευὶ καθ᾽ ἑαυτὴν, καὶ 
αἷ γυναῖχες αὐτῶν χαθ᾽ ἑαυτάς" φυλὴ τοῦ Συμεὼν χαθ᾽ 
ἑαυτὴν, χαὶ αἵ γυναῖχες αὐτῶν χαθ᾽ ἕαυτας. 

14. Πᾶσαι αἱ ὑπολελειμμέναι φυλαὶ, φυλὴ καθ᾽ ἕαυ- 
τὴν, χαὶ αἱ γυναῖχες αὐτῶν χαθ᾽ ἑαυτάς. 

ΚΕΦΑΔΑΙΟΝ ΙΓ΄. 

ι. Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη ἔσται πᾶς τόπος διανοιγό- 
μενος τῷ οἴχῳ Δαυϊδ, καὶ τοῖς χατοιχοῦσιν Ἱερουσαλὴμ 
εἰς τὴν μεταχίνησιν χαὶ εἰς τὸν χωρισμόν. 

ἃ. Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη, λέγει Κύριος σα- 
Θαὼθ, ἐξολοθρεύσω τὰ ὀνόματα τῶν εἰδώλων ἀπὸ τῆς 
γῆς, καὶ οὐχ ἔτι αὐτῶν ἔσται μνεία " χαὶ τοὺς ψευδο- 
προφήτας, χαὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἀχάθαρτον ἐξαρῶ ἀπὸ 
τῆς γῆς. 

8. Καὶ ἔσται, ἐὰν προφητεύσῃ ἄνθρωπος ἔτι, καὶ 
ἐρεῖ πρὸς αὐτὸν ὃ πατὴρ αὐτοῦ χαὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ, οἵ 
γεννήσαντες αὐτόν’ Οὐ ζήση, ὅτι ψευδῇ ἐλάλησας ἐπ᾽ 
ὀνόματι Κυρίου. Καὶ συμποδιοῦσιν αὐτὸν ὃ πατὴρ αὐ- 
τοῦ χαὶ ἣ μήτηρ αὐτοῦ, οἱ γεννήσαντες αὐτὸν, ἐν τῷ 
προφητεύειν αὐτόν. 

4. Καὶ ἔσται, ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη χατισχυνθήσονται 
οἱ προφῆται, ἕχαστος ἐχ τῆς δράσεως αὐτοῦ, ἐν τῷ 
προφητεύειν αὐτὸν, καὶ ἐνδύσονται δέῤῥιν τριχίνην, 
ἀνθ᾽ ὧν ἐψεύσαντο. 

6. Καὶ ἐρεῖ’ Οὐχ εἰμὶ προφήτης ἐγὼ, διότι ἄνθρω- 
πος ἐργαζόμενος τὴν γὴν ἐγώ εἶμι, ὅτι ἄνθρωπος ἐγέν- 
νησέ με ἐχ νεότητός μου. 

6. Καὶ ἐρῶ πρὸς αὐτόν: Τί αἱ πληγαὶ αὗται ἀνα- 
μέσον τῶν χειρῶν σου; Καὶ ἐρεῖ: Ἃς ἐπλήγην ἐν τῷ 
οἴκῳ τῷ ἀγαπητῷ μου. 

7. Ῥομφαία, ἐξεγέρθητι ἐπὶ τοὺς ποιμένας μου, 
χαὶ ἐπὶ ὀνόρα πολίτην μου, λέγει Κύριος παντοχρά- 
τωρ, πατάξατε τοὺς ποιμένας, χαὶ ἐχσπάσατε τὰ 
πρόθατα. Καὶ ἐπάξω τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τοὺς μιχρούς. 

8. Καὶ ἔσται, ἐν πάση τῇ γῇ 9 λέγει Κύριος, τὰ δύο 
μέρη αὐτῆς ἐξολοθρευθήσεται. καὶ ἐχλείψει, τὸ δὲ τρί- 
τον ὑπολειφθήσεται ἐν αὐτῇ. 
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Ῥγίηοίρίο, υἱ ποὴ πηδρηϊ βοοίογ ρογία ἀομη}}5 Ὀαγία, οἱ οἷδ- 
[10 Πα  ἰδίοιπ 7 6γα58 6 Π| ΒΌΡΟΓ 7 πἀδιη. 

8. Εἰ ογἱξ, ἰπ ἀΐᾳ 1114 φγοιϊδχοῖ θομπιίπυβ μϑοϊ(ίογαβ 76- 
ΓΌΒΔ]6 ἢ), οἱ αυΐ ἰΠΗ͂ΓΠΊΙ ἰὴ οἷβ [Ὁ6Υἰΐ ἰη ἀΐο [18 οὐ! βίουϊ 
θαυ], οἱ ἀοπηυδ αν α αυδϑὶ ἀοπγυδ οὶ, βίου! δησοὶυδ Ὠο- 
Ὠΐη] ἰῃ Θοηδρθοίυ ΘΟΓΌΠ,. 

9. Εἰ ογῖϊ, ἰὰ ἀΐθ 1114 φιιξογᾶπι) δυΐογγο οὔηη68 ροηΐθβ Ζια 
γοηϊιηΐ οοηΐγα 96 Γ88 6 ηι, 

10. οἱ οἴἴωμάδηη 5:06. ἀοχηυτ Ὀδυϊά, οἱ ΒΌΡΟΥ Πα ἰδίο- 
68 96 ΓΌΒ8|6ηι δρί γἰ[υτὴ ργδιϊδο- οἵ τηϊϑογοογάϊδο. Εἰ δϑρίοεἰθηὶ 
ἴῃ Π|6, θΓῸ 60 φυοὰ ἱπδυ!δνογαηὶ : οἱ ρἰδησοηΐ 8006 Ου πὶ 
Ῥἰδηοίυη) υδδὶ ξΌΡΟΓ ἀϊθοοίαμη, οἱ ἀοΙοιηί ἀοϊοτ αυδϑὶ 
ΒΌΡΟΓ ὈΓΪπιοροηϊίο. 

11. 1π ἀἷα {118 πιᾶσηυϑ ογὶξ ρ᾽αποίυδ ἰῃ 7ογαβδίθη), βίουϊ 
ὈΙδηοίυβ πη] οργδηδίὶ φυοὰ ἰῃ οΔηρο δυσοϊαϊυ, 

12. οἵ ρ]δηροῖ ἰογγὰ ρογ ἐγ θυ ἔτ θὰ8 : {ἰδ8 ἀοίηυ8 αν ὰ 
860Γ 50π}, οἷ ΠΟΤ 5 ΘΟΓΌΙΏ ΒΘΟΓΒΌΠ : 

13. {ῦυβ ἀοη8 Ναίιδη βθογβυϊη, οἵ ζυ]  ΟΓῸ 8 ΘΟΓΙΠῚ 
ΒΘΟΥΒΌΙΩ : {γθὺ8 ἀοϊηβ (ΟΥ̓Δ ΒΟΘΟΓΒΌΠ, οἱ Π}}ΟΓΟ8. ΘΟΓΏΠῚ 

ΒΘΟΥΒΌΠ) : {Γ 00. ΘΥΠΊΘΟΏ ΒΘΟΓΒΏΠΊ, αἱ Π}0] 6 Γ6 5 ΘΟΓΌ ΠῚ 860Γ- 
508). 

14, Οπιη65 ΤΟΙ χυῶ ἰγίδιι5, ἴγἰ 8 ΒΟΘΟΓΒΌΏΔ, οἱ ΠῚ] ΘΓΟΒ 

ΘΟΙῸΠῚ ΒΟΟΓΒΌΠ,. 

ΟΑΡΌΤ ΧΠΙ. 

1. 1 ἀϊο 118 6 ομηΐβ Ἰοσῦβ δρογίυ8 ἀοχηυΐ Παγϊὰ, οἱ 
ΠΔΌΙ Δη  θι.5 ΘΓ 5816 ἰῃ ἰγδηϑιηυ δίϊοῃθηι οἱ ἰῃ δοραγδίϊυ" 
Ὠ6Π). 

2. Ελ οπϊ ἰη ἀΐθ 14, ἀἰοῖς Ποσηΐπυ8 βδ δοίη, ἀΐβρογάδηι 
ποιηΐηᾶ ἰἀΟΙοΓυ ἀ6 ἴοττα, οἵ ποθὴ ογὶξ 0] γὰ θογθῃ) τηθεηοτίδ : 

οἱ ρμϑοιάοργοριιδίδβ, οἱ βρίγίἰυπι ἱπηηυπάυπι δυίδγαπι ἀθ 
ἰοστγᾶ. 

3. Εἴ οΠ!,, δὲ ργορῃοίδυουι  Ὠόπιο 0118, οἱ ἀϊοοῖ δὰ οὐπὶ 
ῥδίδγ 8110.8 ΘΓ τηϑίοῦ 8ι18, ΄υὶ σοηυογυηΐ οὑπὶ : ΝΟ ΥἱΥΘΒ, 

φιοηίδηι πηοηἀδοία ἰοουΐϊι8 685 ἰῃ ποιηΐηθ Ὠοηληὶ. Εἰ οοην 
Ροάΐοηι ουπὶ Ῥδίογ ο͵υ8 οἵ Πηδίογ 6}08, φαΐ δοηυοπιηὶ οὐ, 

ἀυπι 'ρ56 ργορμοίδι. 

4, Εῤ ογὶΐ, ἴῃ ἀΐο {Π|4 σοππιηάδηίυν ργορῃθίδο, υηυδαυΐδ- 
406 οχ Υἱδίομα δυ8, οὑπὶ ργορῃοίδυογιὶ, οἱ ἱπαυθηΐυν ΡῈ 116 
ΟἰΠοἶπα, φυΐα τηρη ἱ βιπὶ. 

5. Εἰ ἀϊοοί : ΝοῊ 80πὶ ργορῃοίδ 660, Τυΐδ ΠΟΙΏΟ ΟραΓΔἢ 5 
(ΟΥτῶπ) 660 δυπι, 48 Ποῖηο βοηυΐΐ τη6 ἃ ᾿υγοηίαϊὁ Πιθᾶ. 

6. Εἰ ἀΐοδι) δὰ οὐ : Ουἱὰ δυηΐ Ὀ]δρδο δίδο ἰὴ πθα 0 Πιᾶ- 
Βυυ ἰυδγυπι} Εἰ αἀἰοοῖ : Ουἱδθῦ8 ρογουβ808 δύσῃ ἱπ ἀοῖ0 
ἀΠδοῖδ πιθᾶἃ. 

Ἴ. ἘΓΑΠΊΘΔ, ΘΟΏΒΈΓΖΟ ΒΌΡΟΓ ᾿δϑίογοβ ΠΠ608, Οἱ Β0Ρ6Γ Υἱ’ 

γαπι οἶγοῖῃ πιϑυπ, αἰεὶ Ὀομλίηυβ ΟΠ ΡοΐΘ8, ρογου 8 

ρϑίογοϑ, οἱ ἀν 6 οΥθ8. Εἰ ἱπάποδ ΠΔΠΌ ΠῚ ΤΏΘΔ ΠῚ ΒΌΡΟΥ 
ῬΔΙΎΌΪοΟΒ. 

8. ἘΠῚ οτίϊ, ἰῃ οπμηὶ ἰοίτα, ἀἰοὶ! Ποπηδυβ, ἀι25 ρϑγί68 6708 
ρογθυπί, οἱ ἀοδείοηϊ, οἱ ἰεγίίδ γο συ οί ἰῃ 68. 
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υ. Καὶ διάξω τὸ τρίτον διὰ πυρὸς, χαὶ πυρώσω αὖ- 
τοὺς ὡς πυροῦται τὸ ἀργύριον, χαὶ δοχιμῶῷ αὐτοὺς ὡς 
δοκιμάζεται τὸ χρυσίον. Αὐτὸς ἐπιχαλέσεται τὸ ὄνομά 
μου, κἀγὼ ἐπαχούσομαι αὐτῷ, καὶ ἐρῶ" Λαός μου οὖ- 
τός ἐστι. Καὶ αὐτὸς ἐρεῖ" Κύριος ὃ Θεός μου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ΄. 

1. Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται Κυρίου, χαὶ διαμερισθή- 
σονται τὰ σχῦλα σου ἐν σοί: 

ἃ. χαὶ ἐπισυνάξω πάντα τὰ ἔθνη ἐπὶ “᾿Ἱερουσαλὴμ 
εἰς πόλεμον, καὶ ἁλώσεται ἣ πόλις, χαὶ διαρπαγήσονται 
αἱ οἰχίαι, καὶ αἵ γυναῖχες μολυνθήσονται χαὶ ἐξελεύσε- 
ται τὸ ἥμισυ τῆς πόλεως ἐν αἰχμαλωσίᾳ, οἱ δὲ χκατάλοι-- 
ποι τοῦ λαοῦ μου οὐ μὴ ἐξολοθρευθῶσιν ἐχ τῆς πόλεως. 

8. Καὶ ἐξελεύσεται Κύριος, καὶ παρατάξεται ἐν τοῖς 
ἔθνεσιν ἐχείνοις, χαθὼς ἡμέρα παρατάξεως αὐτοῦ ἐν 
ἡμέρα πολέμου. 

4. Καὶ στήσονται οἱ πόδες αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη 
ἐπὶ τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, τὸ κατέναντι Ἱερουσαλὴμ ἐξ 
ἀνατολῶν. Καὶ σχισθήσεται τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, τὸ 
ἥμισυ αὐτοῦ πρὸς ἀνατολὰς καὶ θάλασσαν, χάος μέγα 
σφόδρα’ χαὶ χλιϑεῖ τὸ ἥμισυ τοῦ ὄρους πρὸς τὸν βοῤῥᾶν, 
καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ πρὸς νότον. ἐ ᾿ ἱ 

δ. Καὶ φραχθήσεται ἣ φάραγξ τῶν ὀρέων μου, χα 
δοολλην τς φάραγξ ὀρέων ἕως Ἰασὸδ, χαὶ ἐμ- 
φραχθήσεται καθὼς ἐνε βτη ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ συσ- 
σεισμοῦ, ἐν ἡμέραις Ὃϊ ου βασιλέως Ἰούδα. Καὶ ἥξει 
Κύριος ὁ Θεός μον, καὶ πάντες οἱ ἅγιοι μετ᾽ αὐτοῦ, 

6. Καὶ ἔσται, ἐν ἐχείνη τῇ ἡμέρα οὐχ ἔσται φῶς, 
χαὶ ψύχος χαὶ πάγος 

7. ἔσται μίαν ἡμέραν, καὶ ἢ ἡμέρα ἐχείνη γνωστὴ 
τῷ Κυρίῳ, χαὶ οὐχ ἡμέρα, καὶ οὐ νὺξ, καὶ πρὸς ἑσπέ- 
ρὰν ἔσται φῶς. 

8. Καὶ ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη ἐξελεύσεται ὕδωρ ζῶν ἐξ 
Ἱερουσαλὴμ, τὸ ἥμισυ αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν τὴν 
πρώτην, χαὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν τὴν 
ἐσχάτην, χαὶ ἐν θέρει χαὶ ἐν ἔαρι ἔσται οὕτως. 

9. Καὶ ἔσται Κύριος εἰς βασιλέα ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν᾽ 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται Κύριος εἷς, καὶ τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ ἕν, 

10. χυχλῶν πᾶσαν τὴν γῆν, καὶ τὴν ἔρημον ἀπὸ 
Γαδὲ ἕως Ρεμμὼν χατὰ νότον Ἱερουσαλήμ. Ῥαμὰ 
δὲ ἐπὶ τόπου μενεῖ, ἀπὸ τῆς πύλης Βενιαμὶν ἕως τοῦ 
τόπου τῆς πύλης τῆς πρώτης, ἕως τῆς πύλης τῶν γω- 
νιῶν, χαὶ ἕως τοῦ πύργου Ἀναμεὴλ, ἕως τῶν ἀπολη- 
νίων τοῦ βασιλέως: 

11. χατοιχήσουσιν ἐν αὐτῇ, καὶ ἀνάθεμα οὐχ ἔσται 
ἔτι, χαὶ κατοικήσει Ἱερουσαλὴμ. πεποιθότως. 

12. Καὶ αὕτη ἔσται ἡ πτῶσις ἣν χόψει Κύριος πάντας 
τοὺς λαοὺς, ὅσοι ἐπεστράτευσαν ἐπὶ Ἱερουσαλήμ. Τα- 
χήσονται αἱ σάρχες αὐτῶν, ἑστηχότων ἐπὶ τοὺς πόδας 
αὐτῶν, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ῥυήσονται ἐχ τῶν ὀπῶν 
αὐτῶν, καὶ ἣ γλῶσσα αὐτῶν τακήσεται ἐν τῷ στόματι 
αὐτῶν. 

18. Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη ἔχστασις Κυρίου 
μεγάλη ἐπ᾽ αὐτοὺς, χαὶ ἐπιλήψονται ἕχαστος τῆς 
χειρὸς τοῦ πλησίον αὐτοῦ, καὶ συμπλαχήσεται ἢ χεὶρ 
αὐτοῦ πρὸς τὴν χεῖρα τοῦ πλησίον αὐτοῦ. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ. Κεφ. [Δ΄ Ὁ 
9. Εἰ ἰγδηβδάσοδῃ ἰογίΐδη) ρᾶγΐθηι Ρ6Γ ἰσποπι, οἱ ὑΓ8Πὶ 

, 608 5ἰοῖ αγἰτυγ ἀγροηίαπι, οἱ Ῥγορα}"}Ὸ 605 βίοιιξ ῥγουϑίυγ 
᾿ διιγαπι. 1086 ἰῃγοσϑ }Π ποιθη πηδυπι, οἱ οζὸ ὀχδυά ἰδπὶ 6ι}ΠῚ, 

οἰ ἀϊοδηλ : Ρορυ]ὺ8 πιθυ8 8 6βί. Εἰ ἰρ88 ἀϊοεῖ : δοπυίηυβ 
Π 08 Π26118. . 

ΟΑΡΌΤ ΧΙ͂Υ. 

1. ΕσοΘ ἀἰο5 Ὀοπμηὶ γϑηϊυπί, εἰ ἀἰνἑἀοηίυγ 3ρ0118 ἰυδ ἰῃ 
(ο: 

ἃ. οἱ Θοηρσγορδῦο ΟΠΠ65 σρηΐδ8 ΒΡ 6 Ὁ 96 Γ5816Π δὰ ἢ 6]- 
Ἰυηπι, οἱ οδρίοίυν οἰν 85, οἱ αἰγὶρίδηίαγ ἀοηλιβ, οἱ πη} 16 Γ6 8 

ΡΟΪΙυοηΐυν : οἱ οαγοι οι γα ηγὶ ἀἰα ρδΓ8 οἰ Δι15 ἰη οδριἱν Δ ὲ6, 
ΤΟΙ χυὶ δυΐδιπι ρορυ λαοὶ ποὴ ρογὶ δυηίΐ ἀ6 οἰν (δῖ6. 

3. Εἰ ὀρτοαϊοῖυς Βοπιίημ8, οἱ ργ! δ θίταν σοηῖγα ροηΐδδ 
1185. δἰουΐ ἀΐ68 ΟΟΠμμΠἰβ5ἰοπὶβ οἷ ι.5 ἰῃ ἀΐδ ῥργθ ΐ. 

4, Εἰ βἰδυυηΐ ροάδ8 6] ἰῃ ἀϊδ || ΒΌΡΟΓ πιοηίοῃι οἰϊνᾶ- 
τυ, ΄υὶ 6588 οὐηίγα “6 γυβ8 6 πη δὺ οτδηΐθ. Εἰ δοϊμβά οί πῸἢ8 
οἰϊναγυπι, ἀἰϊπιἰάϊυπὶ 6}}}8 δὰ ογθηίθιη οἱ Πηᾶγο, νογδρίῃθ 
ΠηΔΡΏΔ ΠἰΠλῖ8 : οἱ ἱπο πδθϊΐ ἀϊπιάΐυ.} πη Π {18 δὰ δαυ !οίοηι, 
οἱ ἀϊπγάϊιπι 6).8 δὰ δυιϑίγυπι. 

5. ἘΠΣ οθίυγαθίίυγ γ4}}}8 πγοηίυπἢ πιοοσιπ), οἱ δαϊυησοίυν 
ψΔ}}18 τηοίΐπὶ ὕυδ40υ6 7480, οἱ γορ!οὈϊίυς δἰουΐ τορίεἰδ 68ὲ 
ἴῃ αἰθθυ5 ἰδγγϑ πηοίυ 5, ἰῃ ἀἰοθι5 ΟΣΖὶξ γομὶβ πἀὰ. Εἰ ν6- 
ηἰοῖ Ὠοπιλίηυ5 Ὠδι8 πθυ8, Οἱ ΟΠΊΠ68 58ηοίϊ ΟΠ 60. 

6. Εἰ οτἷΐ, ἰπ {14 ἀΐα ἤοῃ ογὶ υχ, οἱ (γίραβ οἱ σοι 

7. ογὶϊ ὑπ ἀΐα, οἱ ἀΐθ8 {|| ποῖδ Ὀοπιΐηο, οἱ θοῇ αἶδ68, 
ΠΟ Οχ, οἱ δὰ υθϑρογδηι γί ἰυχ. 

8. Εἰ ἴῃ αἷς || οστοάϊθίιΓ δᾳῦυδ Υἱγθῃ8 ἀ6 Φογυβδίοπι, ἀΐ- 
τηϊάΐυπὶ ο}0.5 δὰ τηᾶγο ργηιπι, οἱ ἀϊηνάϊυη) 6}0.5 δ Ππηδγα Πο- 
Υἰβϑ ΠΏ} Π}, αἱ ἰῃ δοβίδί οἵ ἷῃ ὙΘΓὰ οΥ δβἰς. 

9. Εἰ οὐἱΐ Ποπηπι8 ἰῇ ΓΟΒῸΠῚ ΒΌΡΟΓ ΟἸΠδηι ἰοτδμ : ἰῃ ἀΐδ 
118 οὶ Ποπιίηυϑ 0.8, αἱ ποιηθῃ 6}.8 θη}; 

10. αἰγου )θἢ8 ΟἸΏΏΘΙ ἰοῦγϑη, οἱ ἀσβουῖ ἃ Οαᾶθθ6 

5716 ΒοπηΠοη δὰ δυϑίπιη) 76 Γ05816η1. ἈΪΠΔη18 Υ6ΓῸ ἰῃ ἰοοὺ 
Ροιτηδηθυῖί, ἃ ρογίᾶ Βοη͵δηιΐῃ ὕ540. δά ἰοσ.Π}) ροΓίδο ργπηθο, 
0540. δὰ μογίδι) δῃηρυϊογιι, οἱ υ5416 δα ἰυγγίηγ ΑΠδηλΘοΙ, 
5106 δὰ ἰογου]αγίδ γορὶϑ : 

11. μαρίδηυηΐ ἰῃ 68, οἱ δηδίῃοιῃδα ] γᾶ ποὴ ογὶΐ, οἱ ἢδ- 

ΠΑΝ  Φογυβδίθιῃ οοηίἀθηίογ. 

12. Εἰ Ἰιδο οὐἱΐ γταΐηα χυᾶ ρογοι οἱ Ποπηηυ δ ΟΠ 5 ρῸ- 
Ρυ]οδ, φιυίΐουμηαυς πὲ Π λνογυηὶ οοπίγα 7 γυ 88] θη). Ταβοβοθηΐ 

ΟΔΓΏΘΒ ΘΟΙΌΠΊ, δἰδη πὶ δυρογ ρθὰθ5 δ008, αἱ οου]Ϊ δΟΓΌΠ. 

ἀουσηί ἀ6 (υγαπηηΐ 0.8 5118, οἱ ᾿ΐησιιδ οογυπὶ ἰδοϑοσὶ ἰῇ ΟΓΘ 

ΘΟΠΙΠ,. 

13. Εἰ ογὶ( ἰῃ ἀΐα 1118 δίυρον Ὠοπιὶηὶ πηᾶρη 8 Β0ρ 6 608, 
οἱ Δρργοιιδοπάθηιϊ πηυβ4υ 5406 πηδηυ ργΟχ Πΐ δὰ], οἱ 602}- 
ΡΠοΔ θ᾽ αγ πιᾶπη8 6}05 δὰ πιδηι!η) ργΟχ πὶ 881. 
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14. Καὶ Ἰούδας παρατάξεται ἐν Ἱερουσαλὴμ, καὶ [ 
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14. Ελῤ 7υἀλ8 ρΓΩΡΑΓΔΌΪ ἊΓ ἴῃ 9ΟΓΌ ΒΑΘ, οἱ οοηστορδῦὶ! 

συνάξει τὴν ἰσχὺν πάντων τῶν λαῶν χυχλόθεν, χρυσίον ᾿ ΓΟΡα οπιρίαπι ῬοΟρυ]ογιιπι ΡῈ οἰγοαϊαπι, δυγαπι δὲ δγβθη- 
χαὶ ἀργύριον χαὶ ἱματισμὸν εἰς πλῆθος σφόδρα. 

16. Καὶ αὕτη ἔσται ἡ πτῶσις τῶν ἵππων, χαὶ τῶν 
ἡμιόνων, καὶ τῶν χαμήλων, χαὶ τῶν ὄνων, καὶ πάντων 
τῶν κτηνῶν τῶν ὄντων ἐν ταῖς παρεμθολαῖϊς ἐχείναις, 
χατὰ τὴν πτῶσιν ταύτην. 

16. Καὶ ἔσται, ὅσοι ἐὰν χαταλειφθῶσιν ἐχ πάντων 
τῶν ἐθνῶν τῶν ἐλθόντων ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ, χαὶ ἀναδή- 
σονται χατ᾽ ἐνιαυτὸν, τοῦ προςχυνῆσαι τῷ βασιλεῖ 
Κυρίῳ παντοχράτορι, χαὶ τοῦ ἑορτάσαι " ἑορτὴν 
τῆς σχηνοπηγίας. 

17. Καὶ ἔσται, ὅσοι ἐὰν μὴ ἀναδῶσιν ἐχ πασῶν τῶν 
υλῶν τῆς γῆς εἰς Ἱερουσαλὴμ, τοῦ προςκυνῆσαι τῷ 

ῥασρεῖ Κυρίῳ παντοχράτορι, καὶ οὗτοι ἐχείνοις προς- 
τεθήσονται. 

185. Ἐὰν δὲ φυλὴ Αἰγύπτου μὴ ἀναδῇ. μηδὲ ἔλθῃ, 
χαὶ ἐπὶ τούτους ἔσται ἡ πτῶσις, ἣν πατάξει Κύριος 
πάντα τὰ ἔθνη ὅσα ἂν μὴ ἀναδῇ τοῦ ἑορτάσαι τὴν 
ἑοῤτὴν τῆς σχηνοπηγίας. 

ι9. Αὕτη ἔσται ἣ ἁμαρτία Αἰγύπτου, χαὶ ἣ ἅμα 
τία πάντων τῶν ἐθνῶν, ὃς ἂν μὴ ἀναδῇ ἑορτάσαι τὴν 
ἑορτὴν τῆς σχηνοπηγίας. 

20. Ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνῃ ἔσται τὸ ἐπὶ τὸν χαλινὸν 
τοῦ ἵππου ἅγιον τῷ Κυρίῳ παντοχράτορι᾽ καὶ ἔσονται 
οἱ λέδητες ἐν τῷ οἴχῳ Κυρίου ὡς φιάλαι πρὸ προςώπου 
τοῦ θυσιαστηρίου. 

“τ. Καὶ ἔσται πᾶς λέδης ἐν Ἱερουσαλὴμ. καὶ ἐν τῷ 
Ἰούδα ἅγιος τῷ Κυρίῳ παντοχράτορι : καὶ ἥξουσι 
πάντες οἱ θυσιάζοντες, χαὶ λήψονται ἐξ αὐτῶν, καὶ 
ἑψήσουσιν ἐν αὐτοῖς, καὶ οὐχ ἔσται Χαναναῖος ἔτι ἐν 
τῷ σἴχῳ Κυρίου παντοχράτορος ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη. 

ἴυπη οἱ νϑοίθβ ἴῃ 0} {πἀΐη6 Πἰ Π}}8. 

15. Εἰ Ἰιδος ογίϊ γυΐὶπα θαυογυπι, οἵ πη ]ογαπ), οἱ ΟΔΠ,6- 

Ἰογυηι, οἱ 85] Ποῦ, οἱ οτηπίυμῃ ἡππηδηίογυμη φυδ [ἀεγίηϊ 
ἰη οδϑίγίβ {15 }χίδ γυϊηᾶπ ἤδης. 

16. Εἰ οί, αιϊουτηχιο το] οἱ (υδτηϊ ἂς οὐηςίβ σοηίθυδ 
4υξ υϑπογίηϊ οοηίγᾶ 76 38] 6, οἱ Δϑοθηάθηΐ ΡῸΓ ΔΏΠΟΒ 8[ῃ- 

ξυ]ο5, υἱ δἀογοηΐ γοβθπ) Ὠοπιίηιπι οτηηἰροίοηίΐθηι, οἱ 06]6- 
Ὀγϑηί ᾿δϑιἰνἱἰδίθηλ ᾿Δθογηδου!ογῦπι. 

17. ΕΠ γῖῖ, χυΐ ποη δϑοοηογίηϊ οχ οὐμηΐθυ8 ἰγἰ θυ 0.8 ἰοτγδ 
δὰ 7ογυ88 16), υἱ δἀογοηΐ γοζοπὶ Ποπιίηυπι οπημηϊροίοηΐοῃ), 
οἱ ἰδ: 1118 δρροποηίυγ. 

18. δίῃ δυΐοπ (γί ῃυ5 ἘΠΥΡΙΪ ποη δϑοοηδοτὶξ, πθο γϑηογὶξ, 
οἱ ΒΌΡΟΓ 608 οΥἰΐ συΐπα, ΄αυδ ρογουϊ οἱ Ποπλίηυϑ ΟΠΊΠ68 ζ6Π- 
(68 4088 ποῆ δϑοδηάργυηϊ υἱ ἀρογοηΐ 80] 6 ηγη} δί6 Π ΒΟΘΠΟΡΘ- 
εἰα. 

19. Ηοο ογἰξ ροοοδίαπ) ἘΖΥΡΙ, οἱ ροσοδίυμπ) οπηπίτη] βοη- 
ἰἰυπη, αυϊουμηχας πο δϑοεπαθγὶὶ υἱ οοἰθῦγοὶ ἐδϑεϊν δίδει 
ΒΟοΘποροβίδο. 

40. [η ἀἷο {1|}8 ογὶὶ αυοὰ δυροῦ γθιπὶ ὀαυὶ 681 δδηοίυπι 
Θοπιΐδο οπηίροίοηϊ : οἵ ὁγυηΐ ἸΕ οῖ68 ἰῃ ἀπο Ὠομίηϊ βίουϊ 
ΡὨΐΔ12 ἃπίο ἰδείθπι δ ίδγίδ. 

41. ἘΠ οεἰϊ οπιπίβ Ἰοθϑ ἴῃ 7ογυϑδίθῃ οἱ ἰῃ 7υ δ βδποίοδ 
Ῥοχηΐηο οπηἱροίοπίϊ : οἱ υθηΐϊθηΐ οΠΊηθ5 4αυὶ ἱπηπηιοϊδηΐ, οἱ 
Βυπηρηΐ οχ οἷβ, οἱ οοφυδηΐ ἰῃ {}}}8.. δὲ πο ογὶ᾿ Ομδηδηδουδ 

υἱῖγα ἰὰ ἀοηο οιηίπὶ ομπ ροί (8 ἰη ἀἱᾳ 1118. 

ΜΑΛΑΧΙΑΣ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. 

ι. Λῆμμα λόγου Κυρίου ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ ἐν χειρὶ 
ἀγγέλου αὐτοῦ. Θέσθε δὴ ἐπὶ τὰς καρδίας ὑμῶν. 

2. Ἠγάπησα ὑμᾶς, λέγει Κύριος. Καὶ εἴπατε: Ἐν 
τίνι ἠγάπησας ἡμᾶς; Οὐχ ἀδελφὸς ἦν Ἠσαῦ τοῦ Ἰαχὼδ, 
λέγει Κύριος, καὶ ἠγάπησα τὸν Ἰαχὼό, 

8. τὸν δὲ Ἠσαῦ ἐμίσησα; καὶ ἔταξα τὰ ὅρια αὐτοῦ 
εἰς ἀφανισμὸν, καὶ τὴν χληρονομίαν αὐτοῦ εἰς δώματα 

ἐρήμου. 
4. Διότι ἐρεῖ" Ἰδουμαία κατέστραπται, καὶ ἐπι- 

στρέψωμεν, χαὶ ἀνοιχοδομήσωμεν τὰς ἐρήμους. Τάδε 
λέγει Κύριος παντοχράτωρ᾽ Αὐτοὶ οἰκοδομήσουσι, χαὶ 
ἔγω καταστρέψω" "Ἢ ἐπικληθήσεται αὐτοῖς ὅρια ἀνο- 
μίας, καὶ λαὸς ἐφ᾽ ὃν παρατέταχται Κύριος ἕως αἰῶνος. 

6. Καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν ὄψονται, καὶ ὑμεῖς ἐρεῖτε" 
ἘἘμεγαλύνθη Κύριος ὑπεράνω τῶν δρίων τοῦ Ἰσραήλ. 

6. Υἱὸς δοξάζει πατέρα, καὶ δοῦλος τὸν χύριον ἕαυ- 
τοῦ. Καὶ εἰ πατήρ εἶμι ἐγὼ, ποῦ ἐστιν ἢ δόξα μου; 
Καὶ εἰ χύονός εἶμι ἐγὼν, ποῦ ἐστιν ὃ φόβος μου; λέγει 

ΜΑΓΙΑΟῊΗΙΑΞΚ. 

ΟΑΡΌΤ 1. 

1. Αδϑυμρἕο νογθὶ Ποιηϊπὶ δυροῦ Βγδθὶ ἴῃ τδηυ δηβοὶὶ 
6ἦυ5. Ροηϊΐα ΠΟ δυροῦ οὐγὰδ γοϑίγᾶ. 

2. ὨΪοχὶ γοβ, ἀἰοὶς Πουίηυ8. Εἰ ἀϊχ [15 ; [η ΄ύυο αἰ]οχ δι] 
πο89 ΝΟΠΏΘ ἔγαϊον ογδὶ Εδϑι 93.800, ἀϊεὶϊξ Ὠομπλίηυβ, οἱ ἀἰ!οχὶ 
Φδο0ῦ, 

8. Ε88ι. δυΐοιη οὐΐο παρυΐ " οἱ ροϑυὶ ᾿6ΓΏ 08 6᾽8 ἱῃ ἀθ- 
βοἰδίοηθηι, οἱ ῃδογοαάϊδίθεῃ οι ἰῃ ἀοπηδία ἀδβογίὶ. 

4, Ουἷδ ἀΐοοὶ : Ιἀυμηδο8 ἀοβίγυςίδ 651, οἱ γουγίδιμυν, οἱ 
το βοριηυβ ἀσβογία. Ηφο ἀϊοὶί Ποπιΐπυ8 οπιπί ροίθΏ8 : [ρ8ὲ 
δα δοδθυπὶ, οἱ οπὸ ἀδϑίγιδη : οἱ νοοδϑυηίυγ οἷβ ἰουτηὶ 
ἰηἰφυ δεῖβ, οἱ ρορυ]υβ ΒυροΓ φυδπη ργερᾶγαΐυ ὁδὶ Πομηίηι!} 
υ54θο ἱπ οἰ ΘΓ}. 

5. Ε΄ οΟΟΪ νοβίγὶ υνἱἀοθυηΐ, οἱ νοβ ἀϊοοίβ : Μαριηίϊβοδίιϑ 

οδὲ ΠοιἷΠ}5 ΒΌΡΟΓΙ ἰοΓΠἑ 08 15Γγ86]. 

δ. ΕἸ]Ἰ5 αἰογ ποδὶ ραίγοιῃ, οἱ ϑογυυ5 ἀομηίμαπι βυυπηι. Εἰ 
δὶ ρᾶῖδγ οϑῸ δ5πὶ, υὐἱ οδβὶ φογία πηθὰ9 ΕΓ δὶ ἀοιηίῃυ8 80) 
ορο, υδὶ 681 {π|ὸν τηϑιι5Ὁ αἰοὶ( [λοπιίηυ οπιπ!ροΐβηβ. ὟῸ8 
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Κύριος παντοχράτωρ. Ὑμεῖς οἱ ἱερεῖς οἱ δ) τις 
τὸ ὄνομά μου, χαὶ, εἴπατε" ᾿Εν τίνι ἐφαυλίσαμεν τὸ 
ὄνομά σου; 

7. Προςάγοντες πρὸς τὸ θυσιαστήριόν μου ἄρτους 
ἠλισγημένους, χαὶ εἴπατε: ᾿Εν τίνι ἠλισγήσαμεν αὐ-- 
τούς: ᾽ν τῷ λέγειν ὑμᾶς" Τράπεζα Κυρίου ἠλισγημένη 
ἐστὶ. χαὶ “ ἐπιτιθέμενα ἐξουδενώσατε. 

8. Διότι, ἐὰν προςαγάγητε τυφλὸν εἰς θυσίας, οὐ 
χαχόν; Καὶ ἐὰν προζςαγάγητε ταλὸν ἢ ἄῤῥωστον, οὐ 
χαχόν; Προςάγαγε δὴ αὐτῷ τῷ ἡγουμένῳ σου, εἰ προς- 
δέξεταί σε, εἰ λήψεται π ὄν σου, λέγει Κύριος 
παντοχράτωρ. 

9. Καὶ νῦν ἐξιλάσχεσθε τὸ πρόςωπον τοῦ Θεοῦ ὑμῶν, 
χαὶ δεήθητε αὐτοῦ. Ἔν χερσὶν ὑμῶν γέγονε ταῦτα᾽ εἰ 
λήψομαι ἐξ ὑμῶν πρόζτωπα ὑμῶν, λέγει Κύριος παντο- 
χράτωρ. 
Τὰ ἍΤΕ καὶ ἐν ὑμῖν συγχλεισθήσονται θύραι, χαὶ 

οὖχ ἀνάψεται τὸ θυσιαστήριόν μου δωρεάν. Οὐχ ἔστι 
μου θέλημα ἐν ὑμῖν, λέγει Κύριος παντοχράτωρ, καὶ 
θυσίαν οὐ προςδέξομαι ἐχ τῶν χειρῶν ὑμῶν 

ιτ. διότι ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου χαὶ ἕως δυσμῶν τὸ 
ὄνομά μου δεδόξασται ἐν τοῖς ἔθνεσι, χαὶ ἐν παντὶ τόπῳ 
θυμίαμα προςάγεται τῷ ὀνόματί μου, χαὶ θυσία χα- 
θαρά- διότι μέγα τὸ ὄνομα μου ἐν τοῖς ἔθνεσι, λέγει 
Κύριος παντοχράτωρ. 

12. Ὑμεῖς δὲ βεδηλοῦτε αὐτὸ ἐν τῷ λέγειν ὑμᾶς" 
Τράπεζα Κυρίου ἠλισγημένη ἐστὶ, καὶ τὰ ἐπιτιθέμενα 
ἐξουδένωται βρώματα αὐτοῦ. 

128. Καὶ εἴπατε: Ταῦτα ἐχ χαχοπαθείας ἐστὶ, χαὶ 
ἐξεφύσησα αὐτὰ, λέγει Κύριος παντοχράτωρ, χαὶ εἶςε- 
φέρετε ἁρπάγματα, χαὶ τὰ χωλὰ, καὶ τὰ ἐνοχλούμενα' 
χὰὶ ἐὰν φέρητε τὴν θυσίαν, εἰ προςδέξομαι αὐτὰ ἐχ 
τῶν χειρῶν ὑμῶν, λέγει Κύριος παντοχράτωρ. 

14. Καὶ ἐπικατάρατος ὃς ἦν δυνατὸς, καὶ ὑπῆρχεν 
ἐν τῷ ποιμνίῳ αὐτοῦ ἄρσεν, καὶ εὐχὴ αὐτοῦ ἐπ᾽ αὐτῷ, 
χαὶ θύει διεφθαρμένον τῷ Κυρίῳ. Διότι βασιλεὺς μέγας 
ἐγώ εἶαι, λέγει Κύριος παντοχράτωρ, χαὶ τὸ ὄνου α 
μου ἐπιφανὲς ἐν τοῖς ἔθνεσι. 

ΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ Β΄. 

:. Καὶ νῦν ἣ ἐντολὴ αὕτη πρὸς ὑμᾶς, οἵ ἱερεῖς. 
2. Ἐὰν μὴ ἀχούσητε, χαὶ ἐὰν μὴ θῆσθε εἰς τὴν 

χαρδίαν ὑμῶν, τοῦ δοῦναι δόξαν τῷ ὀνόματί μου, λέγει 
Κύριος παντοχράτωρ, χαὶ ἐξαποστελῶ ἐφ᾽ ὑμᾶς τὴν 
χατάραν, χαὶ ἐπικαταράσομαι τὴν εὐλογίαν ὑμῶν, καὶ 
Ἰρα ΔΝ ψρ αὐτήν" χαὶ διασχεδάσω τὴν εὐλογίαν 
ὑμῶν, καὶ οὐχ ἔσται ἐν ὁμῖν, ὅτι ὑμεῖς οὐ τίθεσθε εἰς 
τὴν χαρδίαν ὑμῶν. 

3. Ἰδοὺ ἐγὼ ἀφορίζω ὑμῖν τὸν ὦμον, καὶ σχορπιῶ 
ἔνυστρον ἐπὶ τὰ προςώπα ὑμῶν, ἔνυστρον ἑορτῶν ὑμῶν, 
χαὶ λήψομαι ὑμᾶς εἰς τὸ αὐτό. 

4. Καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ ἐξαπέσταλχα πρὸς 
ὑμᾶς τὴν ἐντολὴν ταύτην, τοῦ εἶναι τὴν διαθήχην μου 
πρὸς τοὺς Λευίτας, λέγει Κύριος παντοχράτωρ. 

6. Ἢ διαθήχη μου ἦν μετ᾽ αὐτοῦ τῆς ζωῆς καὶ τῆς 
εἰρήνης, χαὶ ἔδωχα αὐτῷ ἐν φόδθῳ φοδεῖσθαί με, καὶ 
ἀπὸ προςώπου ὀνόματός μου στέλλεσθαι αὐτόν. 

8. Νόμος ἀληθείας ἦν ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ, χαὶ 

ΜΑΔΛΑΧΙΑΣ. Κεφ. Β΄. 
β8δοογαοίοβ φυὶ ἀδϑρίοἱ (8 ΠΟΏΔΘ Πγεῦμ, οἱ ἀϊχ 8:18 : [π 4110 
ἀοϑροχίπηυβ Ὠοιθῃ ἰυυ! ὃ 

7. ΟἸδογθηίθβ δὰ δ᾽ ἴδ πηθυΠ) Ρ8π68 ροΟ] υἱοδ, οἱ ἀἰχίβι8 : 
Ιη 400 ρο]]υΐπηυ8 'ρ805} [πῃ 60 ᾳυοὰ ἀἰοἰ 8 : Μοηβ8 Ὠομιίηϊ 
ΡοΟΙ᾿αΐδ οϑῖ, οἱ φυδ δυρογροϑίίδ βυηΐ ἀδϑροχὶβί]8. 

8. Ουΐδ, 5ἰ οἴἴεγδίϊβ οὔθου ἢ ἰῃ 58ογ ἤοἰα, ΒΟΏΠ6 Γη Δ] 

651} Εἰ 5ὶ οἰΐογαι [8 οἰδυάυπι δυΐ Ἰδηρυϊάθππι, ΠΟΏΠ6 τοδὶ υ 
ο51} Οἴἶδν πυηο Πυὰ ἀυοὶ ἴῃο, 8 βυϑοϊρίοϊ (6, 5ὲ δοοὶρίοῖ 
[(δεΐθι ἰυδιη, ἀΐοὶ᾽ Ποχηΐηυ8 οΠπὶροίθῃϑ. 

9. Εἰ πυησ ἀδργοοδιηίηϊ (δοίοθπι Ὠοἱ νοϑίγὶ, οἱ γοραῖθ θυπι. 
ἴῃ τηδηΐθυ8 γΕ5.Γ18 (δοῖδ βυηΐ ἢδΟ : 8ὶ δοοὶρίδ) δὲ τυ ἱβ [Δ- 
αἶ68 νοϑίγδϑ, ἀἰοὶϊξ ᾿οπιίηυδβ ΟἿ η ΡΟΙΘ6Π8. 

10. Ουἱὰ οἱ ἰῃ γοδίβ οἰδυάδηίυγ οβίϊδ, οἵ πο βυσορηάοίυγ 

ΔΙίΔΓΟ πιθῈπὶ σγαί5. ΝΟῺ 68ὶ νο]υηίδϑ τᾶ ἰῃ γοδίβ, ἀϊεϊξ 
Ἰ)οϊηΐπι8 Οπγηϊροίΐδηϑ8, οἱ ΒΔογΠοίυπη ΠΟῊ δυϑορί,π ἀ6 ηιᾶ- 
ηἰδυ5 νοϑίγὶβ : 

11. φυΐα 8ὺ ογέυ 5018 Θ᾽ υϑ4θ6 δὰ οοοδϑιη) οἰαγὶ σαί!) 
αϑὲ ΠΟΘ Πιουπὶ ἰῃ “ΟΠ 005, οἵ ἰῃ οπληΐ ἰ000 ἱποδῆβιηι οἵ- 

(ὉΓῸΓ ποηγὶηὶ π160, οἱ βδουιβοίαπι τσ ηδπη} : αιιΐδ ΠηΔηυη) 
68 ΒΟΠΊΘἢ πιθοῦ ἰῃ φΘ Ὀυ5, ἀἰοὶ! οτηΐπυβ ομηηἰροίοῃδ. 

12. ο8 δὐΐδι) οί ϑηγηδίϊ5 ἐΠυὰ ἰῃ 60 χυοά ἀιεί(ἰβ : 
Μδηβὰ δοιμηϊηὶ ρο]]υἱὰ 681, οἱ 4υϊ Βυρογροηθηίυγ ἀσϑροοίὶ 
βυηῖΐ οἷδὶ 6)}08. 

13. ΕΠ ἀϊχίδιἰ5 : Ηϑο ἀδ ἃ] οἰΐοηα βυηΐ, εἴ ὀχβυίπαγν! δὰ, 
ἀϊοὶὶ Βοπιίην8 οἠηηϊροίδηβ, οἱ ἸηΓογο ρα 58 γΓαρίηδβ, οἱ οἶδι!- 
ἀδ, οἱ ἀθὈ}}18 : οἱ 5ἱ αἴεγαιἰβ ϑδουϊ ποία πη, δὶ βυδοϊρίδη) ὁ ἀ6 

τηδηΐθυβ νϑϑίγ 8, ἀἰοὶ! ουλίμυ5 Οπληϊροίΐίδη8. 

14. Ἑϊ πιδἹοἀϊοῖυβ φυὶ γαῖ ροίθηβ, οἱ Ὠδρορδὶ ἴῃ στόσα 
δῖ10 πη 80.] 1, οἱ νοΐυπι 608 ΒΌΡΟΓ 60, οἱ ἱπιπλοὶδὶ ΘΟΓΤῚ- 
ρίυσι Ὠοπιίηο. Ου͵ΐα γῶν πηᾶζηυ8 650 δύῃ), αἀἰοίί Ποηλίηι8 
ΟὨλη ροίοη5, οἱ ποθ τηθυπλὶ {ΠΠυδῖγο ἰῃ φοη θυ. 

ΟΑΡΌΤ 1]. 

1. Εἴ πυὴο τηδη ἀδίυην ἢος δα Υο8, Ο 8δρογάοίοϑ. 

2. 51 πο δυάϊογ 8, οἱ 8ἱ ΠΟἢ Ῥοβι Υ Ἶ8 ἰῇ ΟΟΥ γΟϑΙΓΌΠΩ, 
υἱ ἀο(ἷ8 ρἰογίαπι ποπχίηὶ πηθὸ, ἀἰοῖ! Ποηιίημ5 οπηηίροίοης, 
οἱ τη δ βυθοῦ γῸ5 δ αϊοἰἰοηοα), οἱ πιδοἀΐσατη Ὀοηράϊ- 

οἰϊοηί γϑϑίγοβ, δἵ πῃ ϑἀἰοᾶμῃ οἱ : οἱ ἀΐββίραρο θαπράϊοςοπθηὶ 
γϑδίγαη, οἱ ἤθη δγὶζ ἰῃ Ὑ θἱβ, Ζυΐϊᾶ Ὑ08 Ὡ0η ΡοΟηἑ(ΐ5 ἰῃ ΟΟΥ 
γοΒΙΓΏΉ,. 

3. Εοδρδ 660 ΒΟΡΆΓΟ ΥΟΡΪ5 πο γυ πη, οἱ ἀἰβρογζᾶῃ Ὑϑηϊγὶ- 
ουϊυτ ϑυρ 6} (δοΐθβ γβϑίγαβ, Ὑδης ου] πὶ δοϊοπη δίιπι γ6- 
ΒίΓΑΓΌΠΙ, οἱ 850 ρ᾽δΠ γ05 5ίηυ!. 

ά, ἘΠ οοβηοδοθιὶβ αυΐϊᾶ ΟΡῸ θὲ δά γο8 τηδηἀδίυπι ἢος, 
υἱ ο556ῖ ἰαϑἰδηγοηίαπι Πγηρ)πὶ δά [ον 85, ἀϊοὶξ Ποπηῃυ 
Ομ ροίθΏ8. 

ὅ. Τοδίδπγδηίθηι Ἰηθυ πηι [ἰ{ οὐ 60 Υἱίδο οἱ ρϑοὶβ, οἱ ἀϑὰϊ 
οἱ υἱ ἰη [ἰπλογὸ {ἰπηθΓοῖ τη6, αἱ ἃ ἰδεΐα ποπκίηΐβ πιοὶ ἰοππηϊἀᾶ- 
Τοῖ. 

6. οχ νυ δι 8 (αἱ ἴῃ οἵα δ)υδ, οἱ ἰηἰᾳυϊίᾶ5 ποὴ οϑὶ 



ΜΑΤΙΑΘΗΙ ΑΒ. ἀκ». 11]. 

ἀδιχία οὐχ εὑρέθη ἐν χείλεσιν αὐτοῦ" ἐν εἰρήνη χα- 
τευθύνων ἐπορεύθη μετ᾽ ἐμοῦ, χαὶ πολλοὺς ἐπέστρεψεν 
ἀπὸ ἀδιχίας. 

η. Ὅτι χείλη ἱερέως φυλάξεται γνῶσιν, χαὶ νόμον 
Ἐπ νος ἐχ Ἰπήφαιν, αὐτοῦ" διότι ἄγγελος Κυρίου 
παντοχρατορός ἐστιν. 

8. Ὑμεῖς δὲ ἐξεκλίνατε ἐχ τῆς ὁδοῦ, χαὶ ἠσθενήσατε 
πολλοὺς ἐν νόμῳ, διεφθείρατε τὴν διαθήχην τοῦ Λευὶ, 
λέγει Κύριος παντοχράτωρ. 

9. Κἀγὼ δέδωχα ὑμᾶς ἐξουδενωμένους χαὶ ἀπεῤῥιμ.- 
μένους εἰς πάντα τὰ ἔθνη " ἀνθ᾽ ὧν ὑμεῖς οὐχ ἐφυλάξα- 
σθε τὰς ὁδούς μον, ἀλλὰ ἐλαμόάνετε πρόςωπα ἐν νόμῳ. 

ιο. Οὐχὶ πατὴρ εἷς πάντων δμῶν; Οὐχὶ Θεὸς εἷς 
ἔχτισεν ὑμᾶς; Τί δι ἐγκατελίπετε ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν 
αὐτοῦ, τοῦ βεδηλῶσαι τὴν διαθήχην τῶν πατέρων 

ὑμῶν; 
τ π,͵ Ἐγκατελείφθη Ἰούδας, χαὶ βδέλυγμα ἐγένετο 
ἐν τῷ Ἰσραὴλ χαὶ ἐν Ἱερουσαλήμ. διότι ἐδεθήλωσεν 
Ἰούδας τὰ ἅγια Κυρίου, ἐν οἷς ἠγάπησε, χαὶ ἐπετή- 
δευσεν εἷς θεοὺς ἀλλοτρίους. 

1. ᾿Εξολοθρεύσει Κύριος τὸν ἄνθρωπον τὸν ποιοῦντα 
ταῦτα, ἕως καὶ ταπεινωδῇ ἐκ σχηνωμάτων Ἰαχὼῤ, χαὶ 
ἐχ προςαγόντων θυσίαν "τῷ Κυρίῳ παντοχράτορι" 

12. Καὶ ταῦτα, ἃ ἐμίσουν, ἐποιεῖτε" ἐκαλύπτετε δά- 
χρυσι τὸ θυσιαστήριον Κυρίου, καὶ χλαυθμῷ χαὶ στε- 
ναγμῷ ἐχ κόπων. Ἔτι ἄξων ἐπιδλέψαι εἰς θυσίαν, ἢ 
λαθεῖν δεκτὸν ἐχ τῶν χειρῶν ὑμῶν ; 

14. Καὶ εἴπατε" Ἕνεχεν τίνος; Ὅτι Κύριος διεμαρ- 
τύρατο ἀναμέσον σου χαὶ ἀναμέσον γυναιχὸς νεότητός 
σου, ἣν ἐγκατέλιπες, χαὶ αὕτη χοινωνός σου. καὶ γυνὴ 
διαθήχης σου. 

ι5. Καὶ οὐ καλὸν ἐποίησε, χαὶ ὑπόλειμμα πνεύμα- 
τος αὐτοῦ, Καὶ εἴπατε: Τί ἄλλο ἣ σπέρμα ζητεῖ ὃ Θεός; 
Καὶ φυλάξασθε ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, χαὶ γυναῖκα 
νεότητός σου μὴ ἐγκαταλίπης, 

16. ἀλλὰ ἐὰν μισήσας ἐξαποστείλῃς, λέγει Κύριος ὃ 
Θεὸς τοῦ Ἰσραὴλ, χαὶ καλύψει ἀσέθεια ἐπὶ τὰ ἐνθυμή- 
ματά σου, λέγει Κύριος παντοχράτωρ, καὶ φυλάξασθε 
ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, καὶ οὐ μὴ ἐγκαταλίπητε, 

17. οἱ παροξύναντες τὸν Θεὸν ἐν τοῖς λόγοις ὑμῶν, 
χαὶ εἴπατε᾽ Ἐν τίνι παρωξύναμεν αὐτόν; ᾿Εν τῷ λέγειν 
ὑμᾶς: Πᾶς ποιῶν πονηρὸν, χαλὸν ἐνώπιον Κυρίου, καὶ 
ἐν αὐτοῖς αὐτὸς εὐδόχησε, χαὶ ποῦ ἐστιν ὃ Θεὸς τῆς 
δικαιοσύνης; 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. 

ι. Ἰδοὺ ἐξαποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου, καὶ ἐπιδλέ- 
ψεται ὁδὸν πρὸ προςώπου μου, καὶ ἐξαίφνης ἥξει εἰς 
τὸν ναὸν ἑαυτοῦ Κύριος, ὃν ὑμεῖς ζητεῖτε, καὶ ὁ ἄγγε- 
λος τῆς διαθήχης, ὃν ὑμεῖς θέλετε. ᾿Ιδοὺ ἔρχεται, λέγει 
Κύριος παντοχράτωρ᾽ 

ἢ. χαὶ τίς ὑπομενεῖ ἡμέραν εἰςόδου αὐτοῦ; ἢ τίς 
ὑποστήσεται ἐν τῇ ὀπτασίᾳ αὐτοῦ; Διότι αὐτὸς εἰςπο- 
ρεύεται ὡς πῦρ χωνευτηρίου, χαὶ ὡς ποιὰ πλυνόντων. 

8. Καθιεῖται χωνεύων χαὶ χαθαρίζων ὡς τὸ ἀργύ- 
ριον, χαὶ ὡς τὸ χρυσίον, καὶ καθαρίσει τοὺς υἱοὺς Λευὶ, 
χαὶ χεεῖ αὐτοὺς ὥςπερ τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον. Καὶ 
ἔσονται τῷ Κυρίῳ προςάγοντες θυσίαν ἐν δικαιοσύνη, 
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᾿ ἰηγοηίδ ἰῃ 140 18 678 : ἱη μᾶσα ἀἰγίβοπβ δηλθυ αν: πιβουπι, 
οἱ πη }]08 ΘοηγοΥ 80 ἰηἰαυϊίδῖα. 

7. Ουοηίδῃι ἰδ ἱδ βδοογάοί 58 ουκιοιϊοηὶ δοἰοη ἰδηι, δἰ [6- 
θδπὶ γοχαυίγοηϊ ὁχ Ογα 6} 8 : αυ͵ᾶ Δηρ6} 85 ])οπλἱηὶ Οἰηηἱ ροΐδη- 

ι15 οδῖ. ! 

8. οβ δυΐδῃηι ἀφο) ηλδιὶ8 ἀ6 Υἱδ,, οἱ ἱπῇγη)οβ ἴδ. 8.15 τ}}- 
ἴ05 ἰῃ ἰαρα, ΘΟΓΓΏΡΙ 5.118 ἰοϑἰδηγοηίυμ [οΥἱ, ἀἰοὶς Πομϊπιιὺ 

οπηηϊροΐθη8. 

9. Εἰ ἐρ0 ἀρὰϊ γοβ οοῃίοιηρίοβ οἱ δ θοῖοϑ ἰῇ ΟΠΠ65 
ξοηί68 : ρΓῸ 60 αυοᾶ ποη ουδιοα 8:15 Υἱᾶδ τη688, δ6α δΔΟοΙρὶθ- 
ΠΑ 118 ῬΟΓΒΟΏΔ8 ἴῃ ἰ686. 7 

10. Νοηηθ ρῥϑίογ η0}8 οΟΠπιηΐϊυπη ὙΘΒΙΓΌΙ ὃ ΝΟΒΠ6 [618 

ὕπ08 ΟΓΥΟΔΥΪ γοϑὉ Οὐδῖθ το απ ἰ5ι}5 υπυϑαυΐϊδαυθ ἰγαῖγοῃ, 
δυῦ : υἱ ΔΡοπιπΔ 116 δοογοὶ ἰθϑίδιῃθηίυ) ρδίγιπ, ΥὙ6- 
ΒΙΓΟΓΌΠΙ ὃ 

11. Πογοοΐαβ ο8ἱ 1υἀδ5, οἱ δοτηϊηδίϊο [δοίδ οϑί ἰῃ 15γδοὶ 
οἱ ἰῃ 76γβδ]6η) : 1υἱ8 οοπίδιρίηδνὶ! 7υἀδ5 β8ποῖΔ Ὠομηϊηὶ, 
ἴῃ φυΐδυδ ἀἰεχὶ!, οἱ δαϊηυθηϊ ἰῃ αἰ ΔΙ 16 η 8. 

12. ὈὨϊθρογάοὶ οιηίηυβ ἰιομχίηθηη φαΐ δεϊϊ πδρος, ἀόῆθο 
οἱ Βυπι! οί ἀδ ἱΔΘΓΏΔΟ]18 9800}, εἴ ἀθ8 [εἰ φαὶ οἴδεγυπὶ 
δδοσίδεϊ πη Ποηιίπο οπηΐϊροίοθμ!. 

13. Εἴ δα, 4υ8 οὐδγᾶπι, ἰδοίθυδῆβ : ορογίοδίβ ᾿δογγ- 
[5 δἰίδγο οπηὶ, οἱ ρ] δηοίυ οἱ ξοπα ἀθ ἸΔΡογθυ5. Αὐμυς 
ἀϊξζηυπ) Γαϑρίοθσγα δδογβοίαπι, δὺϊ βυδοίρογα δοοορίδ 6 ἂς 
τη Δη 10 ι18 ν ΘΒ ΓΒ ἢ 

14. Εἰ ἀἰχ᾿5(|5: Ργορίογ φυϊὰ ἢ Ουΐᾶ Ποπιίηυ ἰεδιΠςδίυς 
6δΐ ἰπῖοῦ ἴα οἵ ἀχοόγθηι δι] 6βοθη [125 (185, φυδπι το] αυ 81}, οἱ 
Ὦδοο ρδυίΐοορ8 ἴυ8.,, Οἵ υχοΓ (Θ5ἰδηγθηίὶ (υ. 

15. Εἰ ποῆπα Ὀοηυμ (δοἰΐ, οἱ γοϊ χυΐδρ δρί γί οὐυ5᾽ Εἰ 
ἀἰχὶβι18 : Ουἱὰ δἰυὰ ρῥτγρίογ βοιηθη αυφγὶξ δου Εἰ ουδβίο- 
ἀϊία ἴῃ βρίγίΐυ. γεβῖγο, δὲ ὑχόγοῖ δα οϑοθη ἶδ ἴᾳ 85 πα ἀδε- 
ΤΟ] αυδ8, 

16. 864 5ἱ οὐΐο ΠᾶΡΘἢ8 αἰτγηΐβογίβ οᾶπὶ, ἀἰΐοὶϊ! Ποιηΐηι8 
Ῥδὺβ ᾿5γϑθὶ, οἱ ορογίοὶ ἱπηρίοίδϑ ΒΌΡΕΟΓ οορί διίοποβ ἴυ85, 

ἀϊεῖ( Ποπηίμαβ οἰηηἰροίΐδηβ, οἱ ουβίοἀϊϊα ἰῃ 5ρίγίϊιι γοϑῖγο, 
οἴ πο] 6 ἀοΓο}  αιογο, 

17. αυἱ ργονοοδϑδίΐβ ὈθΌη ἴῃ βϑουτηοηΐ 08 γοϑσίβ, οἵ ἀϊχὶς- 
115 : Ι[Ώ υοὸ ργογυοοδυϊηυδ θυ πὶ} 1η 60 φυοὰ ἀϊοϊ(ἰ8 : Οηι- 
ηἰἶδ φυὶ λείξ πηΔ]υπι, θοηυ πὶ 681 ἰῃ οσοηβροοῖα Ποπιίηί, οἱ 
ἴῃ ἢΐ5 δἰ δὶ οοπιρίδουϊϊ, οἱ υλ] 681 δι }81{185 

ΘΑΡΟΌΤ ΠΙ. 

1. ἘΘοΘ μη ἴο δηροίυμ πιουηλ, οἱ γαβρὶοἰοὶ νυἱδπὶ δηίς 
(δοὶοπὶ τηθᾶπι, οἱ 80 10 γοηΐεῖ δὰ ἰδιωριυπ δυὰπὶ Ὠοιηΐ- 
ἢ08, υθπι ΥῸ8 υδοΓΪ 8, οἱ δησο]αϑ (οπἰδηηεηι δ υδη) γοὸ8 
νυ] 118. ΕοοΘ Ὑϑηϊξ, ἀΐε ( Ποχηίπυ8 οπηη!ροίθὨ8 : 

4. οἱ 4υ͵8 δυϑ(ἱποὈὶ} ἀΐδη ἱπίγοὶία 8 6}0.8} δυΐῖ 4υ}8 ἴδγτο 
Ροίΐογὶ υἱ δϑρίοἰδὶ ουπὶῦ Οὐΐδ ἰρ86 ἱηρτοάϊ Ὁ χυδδὶ ἱρηΐδ 
οοηἤαίοτϊ!, οἱ χυδδὶ πογῦϑ ἰδυδηί  υ8). 

3. δοάορθιὶ ΘοηΠδηβ οἱ Θμυπαάδηβ δίουΐ ἀγροηΐυπι, οἱ δίουϊ 
δύυγυπι, οἱ δμηυῃάδθὶϊ Π]105 1μονΐ, οἱ ἑμηάἀοὶ 608 βίουϊ ἀυγῦπὶ 
οἵ ἀγαοηίυπ). Εἰ ἐγυηῖ Ὠοηλίηο Οἰδγθη 65 ̓ ιοδι δι ἰη 1841- 

ἴα, 
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4. χαὶ ἀρέσει τῷ Κυρίῳ θυσία Ἰούδα χαὶ ἽἹερουσα- 
λὴμ,, καθὼς αἵ ἡμέραι τοῦ αἰῶνος, καὶ χαθὼς τὰ ἔτη τὰ 
ἔμπροσθεν. 

56. Καὶ προζςάξω πρὸς ὑμᾶς ἐν χρίσει, καὶ ἔσομαι 
μάρτυς ταχὺς ἐπὶ τοὺς φαρμαχοὺς, χαὶ ἐπὶ τὰς μοιχα- 
λίδας, χαὶ ἐπὶ τοὺς ὀμνύοντας τῷ ὀνόματί μου ἐπὶ 
ψεύδει, χαὶ ἐπὶ τοὺς ἀποστεροῦντας μισθὸν μισθωτοῦ, 
καὶ τοὺς χαταδυναστεύοντας χήραν, καὶ τοὺς χονδυλίζον- 
τας ὀρφανοὺς, χαὶ τοὺς ἐχχλίνοντας χρίσιν προςηλύτου, 
χαὶ τοὺς μὴ φοθουμένους με, λέγει Κύριος παντοκράτωρ. 

6. Διότι ἐγὼ Κύριος ὃ Θεὸς ὑμῶν, καὶ οὐχ δλλοίῳ. 
αι. 

ἥ η. Καὶ ὑμεῖς, οἵ υἱοὶ Ἰαχὼδ, οὐχ ἀπέχεσθε ἀπὸ τῶν 
ἀδικιῶν τῶν πατέρων ὑμῶν, ἐξεχλίνατε νόμιμά μου, καὶ 
οὐχ ἐφυλάξασθε. ἐπ εν πρὸς μὲ, χαὶ ἐπιστρα- 
φήσομαι πρὸς ὑμᾶς, λέγει Κύριος παντοχράτωρ. Καὶ 
εἴπατε. Ἔν τίνι ἐπιστρέψομεν; 

8. Μήτι πτερνιεῖ ἄνθρωπος Θεόν ; διότι ὑμεῖς πτερ- 
νίζετέ με. Καὶ ἐρεῖτε" ἦν τίνι θα ψἘΠΙθ τ ἢ σε; Ὅτι 
τὰ ἐπιδέκατα καὶ αἱ ἀπαρχαὶ μεθ᾽ ὑμῶν εἰσιν" 

9. χαὶ ἀποδλέποντες ὑμεῖς ἀπούθλέπετε, χαὶ ἐμὲ 
ὑμεῖς πτερνίζετε. Τὸ ἔτος συνετελέσθη, 

16. καὶ εἰςηνέγχατε πάντα τὰ ἐχφόρια εἰς τοὺς θη- 
σαυροὺς., καὶ ἔσται ἣ διαρπαγὴ αὐτοῦ ἐν τῷ οἴχῳ αὐ-- 
τοῦ. Ἐπιστρέψατε δὴ ἐν τούτῳ, λέγει Κύριος παντο-- 
χράτωρ. Ἐὰν μὴ ἀνοίξω ὑμῖν τοὺς χαταῤῥάχτας τοῦ 
οὐρανοῦ, χαὶ ἐχχεῶ τὴν εὐλογίαν μου ὕμιν, ἕως τοῦ 
ἱχανωθῆναι" 

τι. χαὶ διαστελῶ ὑμῖν εἰς βρῶσιν, καὶ οὖ μὴ δια- 
φθείρω ὑμῶν τὸν χαρπὸν τῆς γῆς, χαὶ οὐ μὴ ἀσθενήσῃ 
ὁμῶν ἣ ἄμπελος ἢ ἐν τῷ ἀγρῷ, λέγει Κύριος παντο- 
χράτωρ. 

12. Καὶ μαχαριοῦσιν ὑμᾶς πάντα τὰ ἔθνη, διότι 
ἔσεσθε ὑμεῖς γῇ θελητὴ, λέγει Κύριος παντοχράτωρ. 

18, Ἔ δαρύνατε ἐπ᾽ ἐμὲ τοὺς λόγους ὑμῶν, λέγει 
Κύριος, καὶ εἴπατε" ᾿Εν τίνι χατελαλήσαμεν χατὰ σοῦ; 

4. Εἴπατε" Μάταιος ὃ δουλεύων Θεῷ, χαὶ τί πλέον, 
ὅτι ἐφυλάξαμεν τὰ φυλάγματα αὐτοῦ, χαὶ διότι ἐπο- 
ρεύθημεν ἱχέται πρὸ προςώπου Κυρίου παντοχράτορος : 

156. Καὶ νῦν ἡμεῖς μαχαρίζομεν ἀλλοτρίους, χαὶ 
ἀνοιχοδομοῦνται πάντες ποιοῦντες ἄνομα, καὶ ἀντέστυ,- 
σαν τῷ Θεῷ, χαὶ ἐσώθησαν. 

16. Ταῦτα χατελάλησαν οἱ φοδούμενοι τὸν Κύριον, 
ἕχαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ. Καὶ προςέσχε Κύ- 
ρίος, χαὶ εἰςήχουσε, χαὶ ἔγραψε βιθλίον μνημοσύνου 
ἐνώπιον αὐτοῦ τοῖς φοδουμένοις τὸν Κύριον, καὶ εὐλα- 
θουμένοις τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 

17. Καὶ ἔσονταί μοι, λέγει Κύριος παντοχράτωρ, εἰς 
ἡμέραν ἣν ἐγὼ ποιῶ, εἰς πλίποί ηδ νυ, χαὶ αἱρετιῶ αὐ- 
τοὺς, ὃν τρόπον αἱρετίζει ἄνθρωπος τὸν υἱὸν αὐτοῦ, τὸν 
δουλεύοντα αὐτῷ. 

18. Καὶ ἐπιστραφήσεσθε, χαὶ ὄψεσθε ἀναμέσον ὃδι- 
χαίου καὶ ἀναμέσον ἀνόμου, καὶ ἀναυέσον τοῦ δουλεύ-- 
οντος Θεῷ χαὶ τοῦ μὴ δουλεύοντος. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Δ΄. 

1. Διότι ἰδοὺ ἡμέρα ἔρχεται καιομένη ὡς χλίθανος, 
χαὶ φλέξει αὐτοὺς, χαὶ ἔσονται πάντες οἱ ἀλλογενεῖς, 
καὶ πάντες οἱ ποιοῦντες ἄνομα, καλάμη; χαὶ ἀνάψει 

ΜΑΛΑΧΙΑΣ Κεφ. Δ΄. 
4, οἱ ῥἰδοθῦῖ Ποπιδο βδογβοίαπι 7 .ἀλ οἱ ΤΠ! βδ:οτη, δἷο- 

υἱ ἀϊο5 βέβου !, οἱ βίουΐ δηηὶ ργίβιϊηΐ. 

5. Εἰ δοορᾶδπι δὰ γ08 ἰῃ υἀϊοῖο, Θὲ 6γὸ [6518 γϑῖοχ βυρεγ 

ΤηΔΙοἤο08, οἱ ΒΌΡΟΓ δαυ !ογᾶ5, οἱ 8Θ0ρ6Γ 608 Ζυΐ ̓ υΓΔηΐ ΠΟΙ ΐΪΠ6 
ΤΊ60 ἰῃ πιοπάδεϊο, οἱ χφυὶ γαυάδηϊ τηϑγοθάθῃ) τογοδηδγίὶ, οἱ 
4υἱ ορργίπηυηϊ ρμ6Γ Ροϊδη[ἰδπ υἱάυδπι, οἱ ρογουϊζίππί ρυρ]]}- 
ἰο8, οἱ ρογνογίπηῖὶ Ἰυἀϊοίυπι δάνοηρ, οἱ φυΐ ποὴ (ἰπγοηΐ πη6, 
ἀϊεϊί οπηΐηυδ ΟΠΠΙροίθ ἢ 8. 

6. Ουοηΐδπ) ΘρῸ Ὠοπηΐηιϊ!5 6υ5 Ὑϑβίογ, οἱ "θῇ τυ 10 Γ. 

7. Ἑϊνοβ, ΠΠ}| 7800, Ποη γϑοθβββι}8 δῇ ἱῃ) 051} 18 ραίγυ τ 
γαβίγογαπι, ἀρο! ηδδῖ5 Ἰορ ἰπιὰ πθᾶ, οἵ βοὴ ουϑίοά 5118. Β6- 
γογίπηἰηὶ δὰ τη6, οἱ γουθγίδὺ δὰ γοϑβ, ἀἰοἰί ᾿οπηΐηι8 οπηηΐρο - 

ἰθη8. Εἰ αἰχ 8.18 : [ἢ φυο γουθγίθιμαῦ 

8. Νυπη)συϊά ΒΡ ρ]Δη δὶ: Ὠοπιο Πθιη1ῦ χυΐᾶ γο8 βαυρρίδη- 
818 τὸ. Εἰ ἀϊοδι 5. : ΤΙ 400 δυρρίδηίδυϊ 8 (6 ὃ Ουἱΐᾶ ἀ6- 
αἰπηδὲ οἱ ῥγίμ ἷ86 γοδίβδου δυηὶ : 

9. οἵ γο8 γϑϑρί οἰδηΐθβ γϑβρὶο 8, οἱ Π)6 γο8 δυρρίδηϊδίίε. 
ΑΠΠ08 ἰηηρ[ οἴ 65, 

10. οἱ ἰπμίυ} 518 οπηηθ8 (γα σία 8 ἰη [ΠΟβδυΓΟ5, οἱ οί γδρίπα 
6]}8 ἰῃ ἀοιο α͵8. ἈΟΥοΓ ἰπἰηὶ ΟΓΖΟ ἰῃ Ὦος, ἀϊεὶί Ὠοηιίπυ8 
οπιηΐροίδη8. Ν᾿βὲ ἀρογύσγο γΟὈἱβ οδίδγδοίδβ οϊὶ, οἱ οἴπμάθγο 
Ὀοηραϊοἰοηθῦι πηθδπ γοΟδὶβ, 8406 ἀυπ βυϊοϊδὶ : 

11. οἱ ἀϊν᾽ ἀδηι τοῦδ ἰη οἰθυπι, οἱ ἤθη ἀϊδρογάδῃ ἐγηοί 
ἰογγϑο γοϑίγδ, οἱ θῇ ἱπῆγι δ Ὀ}Π 0 Υἱηθᾶ γϑϑίγα ἴῃ ἄστο, ἀϊοὶΐ 
Βοιμίηυβ οπμηἱροίδη8. 

12. Εἰ Ὀδαίοβ γοβ ἀἰοοηΐ ΟΠ 8 σϑηΐθδ, αυΐδ οΥ1ἰ5 γῸ8 
(ετγὰ δοοορίδ, ἀϊοὶὶ Ποπιίπυβ οζηηϊροίδη8. 

13. Ιηργανδβίϊβ ΒΌΡΟΥ πη6 γογθα γοδίγα, ἀἰοὶΐ Ποπιίηυβ, οἱ 
ἀϊχὶβι 18 : 1ῃ υο Ἰοσιϊ δυπηὺβ οοηΐΓὰ 6 ἢ 

(4. Ὀϊχεεἰ5 : Ὑδῆυβ 68. φυὶ βεγυϊ: Πθο, οἱ φυϊὰ διηρίϊυ8, 
φυΐα ουκίοάϊ νἱπη0}5 ουϑἰοα ἰᾶ5 6}05, οἴ ̓ χυΐα δι θυ Δ ΥΪΓ.0.5 5ι0- 
Ρ οδ5 δηΐς (δείθαι Ποππὶ οπμηἱροίοηιἰ8 ὃ 

(5. ΕἘῤ ἢσυης Πο08 ᾿οδίοβ ἀϊοϊτηυβ 8] θῆοβ, οἱ δὰ βοδηίυγ 
ΟΙΠΠ68 4υἱ (Δοεϊυηὶ ἰπίψυδ, οἱ τοδί δγυηΐ Ὧθο, οἱ βδδὶ υΥὶ (δοι 

80. 

16. Ησς ΟΒ]οου βυηί φυὶ {ἰπρηΐ Ὠοπιίηυπι, υπυδαυίθαυα 

δὰ ργοχίπιυμη ϑυυ. Εἰ ἰϊαπάϊ! Ποπηίηυβ, οἱ δυάϊν!ΐ, οἱ 
βογ ρϑὶί Πργαπι πηοπυπιθηϊ! ἰῃ σοηδρθοῖαι 500 ἢἰ5 ΄υὶΐ {ἰπποηΐ 

Ἠοσ ίηυπι, οἱ 40} γουογοηϊγ ΠΟΙΊΘΠ 6}0.8. 

17. ΕΠ ὁγυηὶ πῃὶ, ἀϊοὶί Πομλίην}8 οηγηϊροΐθῃ8, ἰη ἀΐθ 4118 
660 (Δείο, ἰῃ δοχυϊϑἐἰοποηι, οἱ οἰ ζᾶπι 608, βἰουΐ οἰ ἰαὶἱ ΠΟΠ]Ὸ 
Π] πὶ βυυΐζ, αἱ ΒοΥΥΪΙ οἱ. 

18. Εἰ σΟΠΥΟΥ ΘΠ, οἱ υἱάθθἐ]5. ἰηῖοῦ ᾿υδέυπι οἱ ἰηΐ- 

αυυπ), οἱ ἰμίον δογυ θηΐθπ) 60 δὲ ὩΟἢ βογυ! ηίθΠ). 

ΟΑΡΌΤ ΙΥ. 

1. Ουἱἷὰ οοο6 ἀΐεβ τοηὶϊΐ ἀγάθηϑ βἰοι!ΐ οἱ Ρδηυ8, οἱ οομθι- 

τοῖ οοβ, οἱ ογυηΐ ομμπθδ δἰ θηίσομπδ, οἱ υηϊνογϑοὶ αὶ (δοληΐ 

ἰηἰφιδ, βιίρυ!α,, οεἱ βυοοοηάοὶ 608 ἀϊδ8 γβηΐθηβ, αἰεὶ [9 ομλὲ- 



ΕΘΑΙΑΒ 

αὐτοὺς ἢ ἡμέρα ἣ ἐρχομένη, λέγει Κύριος παντοχρά-- 
τωρ; χαὶ οὐ μὴ ὑπολειφθῇ ἐξ αὐτῶν ῥίζα οὐδὲ χλῆμα. 

4. Καὶ ἀνατελεῖ ὑμῖν τοῖς φοδουμένοις τὸ ὄνομα μου 
ἥλιος δικαιοσύνης, χαὶ ἴασις ἐν ταῖς πτέρυξιν αὐτοῦ’ 
χαὶ ἐξελεύσεσθε, χαὶ σχιρτήσετε ὡς μοσχάρια ἐχ δεσμῶν. 
ἀνειμένα" 

ἐς 8. χαὶ χαταπατήσετε ἀνόμους, διότι ἔσονται σποδὸς 
ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἣ ἐγὼ ποιῶ, 
λέγει Κύριος παντοχράτωρ. 

6. Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστελῶ ὑμῖν Ἠλίαν τὸν Θεσδίτην, 
πρὶν ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπι- 
φανῇ; 

8. ὃς ἀποχαταστήσει χαρδίαν πατρὸς πρὸς υἷὸν, καὶ 
χαρδίαν ἀνθρώπου πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ, μὴ ἔλθω 
τὶ πατάξω τὴν γῆν ἄρδην. 

4. Μινήσθητε νόμου Μωῦσῇ τοῦ δούλου μου, καθότι 
ἐνετειλάμην αὐτῷ ἐν Χωρὴβ πρὸς πάντα τὸν Ἰσραὴλ, 
προςτάγματα χαὶ δικαιώματα. 

ακρ. 1]. 893 

Ὧ0.8 ΟΠΊηἰρΟίθἢ8, Εἰ ΠΟΏ ΓΕ Παιδί ὁχ οἷβ γδαΐχ ὨΡαῸΟ γᾷ- 
[ηι.8. 

ἃ. ΕΠ ογἱοίαγ γ Ὁ ]8 4υΐ {ποῖ 8 ΠΟΙΏΘῺ τηθὰπὶ 80] [υ8{{{|80, 

οἱ 5βδηΐϊ88 ἴῃ ρϑηηΐβ δὐυβ : οἱ οργοάϊβηνηὶ, οἱ βδ| 6.18 βίουὶ 
γἱὉ}} ἀ6 Υἱηο}}}8 γο]αχδίὶ : 

3. οἱ σΟΠΟΌΪΟΔΌ 5 ἰπδίφαοβ, φυΐὰ Θγυηί οἰηΐβ βδυ θίοΓ ρϑᾶὰθϑ 
ΥΕΒΙΓΟ8 ἰῃ αἰ χφυὰ 6ρὸ ἰδοῖο, αἰοϊί Ποπλπυβ οπιηροΐοη8. 

5. Εἴ Θ006 660 Πιἰἰ8πλ γΟὈ 8 Εἰΐδπὶ ΤΙ ΘΒ Ὀ [6 Π., δηίθαιιδπὶ 
γοηϊδὶ ἀΐε8 Ποπἰηὶ πηϑριᾶ οἱ 1] δ.Ὑἰ8, 

6. φαΐ οοηγογίοι οογ ραίτὶ8 δὰ ἢ]ΐυπ), οἱ ΟΟΓ Ποιμηϊηΐβ δὰ 

ΡΓΟΧΙΠΊῸΠῚ ϑυυπ), Ω6 ογία Ὑθηῃΐδηὶ οἴ ρογου ἰδ η ἰογγᾶμι μ6- 
Ὠἰΐα5. 

ή͵ Μεοιηρηίοίε Ἰορὶ8 Μογϑὶ ΒΟΡΥΪ πγοὶ, βίους ᾿ηδηάαγὶ οἱ ἰῃ 

ΟἸιογθῦ δὰ οἴγηθηι 1ϑγϑοὶ, ργοοθρίδ οἱ [511 Ποδιϊοη 68. 

ΗΣΑΙΑΣ. 
--“πρθ90 αε----- 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Α΄. 

ι:. Ὅρασις ἣν εἶδεν Ἡσαΐας υἱὸς Ἀμὼς, ἣν εἶδε 
χατὰ τῆς ᾿Ιουδαίας χαὶ χατὰ ἹἹερουσαλὴμ,, ἐν βασιλείᾳ 
᾿Ὀζείου καὶ Ἰωάθαμ, χαὶ Ἄχαζ χαὶ ᾿Ἐζεχίου, οἵ ἐδα- 
σαίλευσαν τῆς Ἰουδαίας. 

3. Ἄχουε, οὐρανὲ, χαὶ ἐνωτίζου, γῇ, ὅτι Κύριος 
ἐλάλησεν: Υἱοὺς ἐγέννησα χαὶ ὕψωσα, αὐτοὶ δέ με 
ἠθέτησαν. ἧς 

8. Ἔγνω βοῦς τὸν χτησάμενον, χαὶ ὄνος τὴν φάτνην 
τοῦ χυρίου αὐτοῦ" Ἰσραὴλ δέ με οὐχ ἔγνω, χαὶ ὃ λαός 
με οὐ συνῆχεν. 

4. Οὐαὶ, ἔθνος ἁμαρτωλὸν, λαὸς πλήρης ἁμαρτιῶν, 
σπέρμα πονηρὸν, υἱοὶ ἄνομοι" ἐγκατελίπατε τὸν Κύ- 
ριον, χαὶ παρωργίσατε τὸν ἅγιον τοῦ Ἰσραήλ. 

ὅ6. Τί ἔτι πληγῆτε προςτιθέντες ἀνομίαν:. Πᾶσα 
χεφαλὴ εἰς πόνον, χαὶ πᾶσα χαρδία εἰς λύπην᾽ 

8. ἀπὸ ποδῶν ἕως χεφαλῆς οὐχ ἔστιν ἐν αὐτῷ ὁλο- 
χληρία, οὔτε τραῦμα, οὔτε μώλωψ, οὔτε πληγὴ φλε- 
γὙμαίνουσα " οὐκ ἔστι μάλαγμα ἐπιθεῖναι, οὔτε ἔλαιον, 
οὔτε χαταδέσμους. 

7. Ἢ γὴ ὑμῶν ἔρημος, αἱ πόλεις ὑμῶν πυρίκαυ- 
στοι τὴν χώραν ὑμῶν ἐνώπιον ὑμῶν ἀλλότριοι χατε- 
σθίουσιν αὐτὴν, χαὶ ἠρήμωται χατεστραμμένη ὑπὸ 
λαῶν ἀλλοτρίων. 

8. ᾿Εγκαταλειφθήσεται ἡ θυγάτηρ Σιὼν ὡς σχηνὴ 
ἐν ἀμπελῶνι, χαὶ ὡς ὀπωροφυλάχιον ἐν σιχυηράτῳ, 
ὡς πόλις πολιορχουμένη. 

9. Καὶ εἰ μὴ Κύριος σαδαὼθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν 
σπέρμα, ὡς Σόδομα ἮΝ ἐγενήθημεν, χαὶ ὡς Γόμοῤῥα 
ἂν ὡμοιώθημεν. 

10. Ἀχούσατε λόγον Κυρίου, ἄρχοντες Σοδόμων" 
προςέχετε νόμον Θεοῦ, λαὸς Γομόῤῥας. 

ΕΒΑΤΙΑΒ. 
--“π|ρ 90 α»------ 

ΟΑΡΌΤ 1. 

1. Α βἷο φιδηι υἱάϊί Ἐδ8δἰ85 Π]108 Αἴηο8, φιιᾶπι νἱάϊξ ὁοῃ- 
τὰ δυάδρᾶπὶ οἱ οοπίγα Τοιβα θη, ἰπ τορῃο Οἱ οἱ 708- 
ἴΠαπὶ, οἱ Α0}|82 οἱ ἘΖϑοΐδε, αιὴ!λ γορηδυθγυηὶ ἰῃ Τυάξρα, 

2. Αὐᾶϊ, οΟἸυπι, οἱ δυγίθυβ ρογοῖρα, ἰθῖτα, φιίδ ο- 
ΓΩΪΠ08 ἸΟΟυΐ 8 6δὲ : ΕΠῸΒ φοηαΐ οἱ δχδιίανὶ, ἰρβὶ δυΐθῃι 
ΒΌΓΘΥΘΓΙΗΪΐ Γη6. 

3. ΟΟΡΏΟΥΪ, ΒΒ ροββ6ββογϑῃι, εἴ βίῃ ργθθϑορα ἀοτηϊηὶ 
81] : 15Γ86] δυΐ6Πι Π)8 Ποὴ οορπουίξ, οἱ ΡΟΡυΪυ8 Π6 ἤθη 
ἱπίο ]]οχῖϊ. 

4. Ὑῷ βθῃβ ρϑοῦδίγίχ, ρορυ 8 ρΙθμα8 ρϑοοδίίβ, ϑϑγθῃ 
πέφυδη), {1} δοαϊεβίϊ : ἀδγθὶ χυΐβιϊβ ᾿ϑοπηίηυπ), εἱ δὰ ἱγᾶ- 
Ουὐπάϊδη) οΟΠοἰ (4518 δδηοίυπη 15Γδ6]. 

5. Οὐἱὰ δάπαο ρογουπιηὶ δα ἀφηΐ68 ἰηἰ χυ ἀίο πηι} ΟΠηηδ 
οδραΐ ἰῃ Ἰάθογθ, δἰ ΟΠ, ΟΟΥ ἰῃ ΠΙΓΟΓΟ : 

ὅ. ἃ Ρεάϊδαβ ὑβϑ4ι6 δὰ οσδρυΐ ποη οβί ἰῇ 60 ἰπίορτγ 8, 
ΠΟΖΌΘ ΥὨΪ8, ΠΟΩῸ6 ΠΙγΟΓγ, ΠΘΑῸ6 ρ]αρα ἰὰπηθῃ8 : ποῃ εβὶ 
ΠΊΔΙ Δ Τη8 ἱπιροπθγθ,, ΠΟ4Ὲ6 Οἰδιη), ΠΟΩῈ6 Δ] ζαίιγαϑ. 

7. Τοτγὰ γεβίγα ἀθβογία, οἰ γἱ δίδβ υθβίγο ἴβπθ βδυσοθηβδ : 
ΓΟΡΟΠΕΠΊ Ὑοβίγαπη ἴῃ Οσηϑρθοῖι γοϑ 0 δἰϊοηὶ ἀσγογδηΐ 
θδ πη), οἱ ἀδβοϊδίδ δέ ϑυ δυογϑθᾶ ἃ ρορυ} 5 δ] θη 8. 

“8. Θεοὶ χυσίιν ἢΠ18 δίοη δἰοιΐ ἰδ θογηδουυπ ἰῃ Υἱηρθᾶ, 
οἱ βίοαΐ ροπιογιπ ουδϑίοα δ ἰῃ ουσυπιογαγίο, βίουΐ εἰνίιδβ 
οχρυρηδίδ. 

9. Εἰ ηἰ5ϑὶ Ποπηίπυ8 5 θδοίἢ γο χα βϑϑὲ πο 8 βδηθη 9 Πυδϑὶ 
δοάοιμδ δοίὶ 6856 ῃ)8, οἱ φυδδὶ ΘΟΙΠΟΥΤὰ 5ἰμη 68 ββϑβϑιηυβ. 

10. Αὐάΐ6 γϑύθυπι Ποιηΐηί, ὑγίῃοίροβ ϑοἀοχηογιμῃ : 
ἀ((οηἀϊίς ἰορὶ Ποὶ, μορυ]υ5 σοιηογγῷ. 
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τι. Τί μοι πλῆθος τῶν θυσιῶν ὑμῶν λέγει Κύριος; 
Πλήρης εἰμὶ ὁλοκαυτωμάτων χριῶν, χαὶ στέαρ ἀρνῶν 
χαὶ αἷμα ταύρων καὶ τράγων οὐ βούλομαι: 

1. οὐδ᾽ ἂν ἔρχησθε ὀφθῆναί μοι' τίς γὰρ ἐξεζήτησε 
ταῦτα ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν; Πατεῖν τὴν αὐλήν μου οὐ 
προςθήσεσθε. 

13. ᾿Εὰν φέρητε σεμίδαλιν, μάταιον θυμίαμα, βδέ- 
λυγμά μοι ἐδτὶ. Τὰς νουμηνίας μμῶν, καὶ ὰ δὰ 
χαὶ ἡμέραν μεγάλην οὐχ ἀνέχομαι: νηστείαν, χαὶ ἀρ- 
γίαν, : 

14. χαὶ τὰς νουμηνίας ὑμῶν, χαὶ τὰς ἑορτὰς ὑμῶν 
μισεῖ ἣ ψυχή μου. ᾿Κγενήθητέ μοι εἰς πλησμονὴν, οὐχ- 
ἔτι ἀνήσω τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν. 

16. Ὅταν ἐχτείνητε τὰς χεῖρας, ἀποστρέψω τοὺς 
ὀφθαλμούς μου ἀφ᾽ ὑμῶν' ἘΣ ἐὰν πληθύνητε τὴν δέη- 
σιν, οὐχ εἰςαχούσομαι ὑμῶν, αἱ γὰρ χεῖρες ὑμῶν αἵ- 
ματος πλήρεις. 

16. Λούσασθε, καθαροὶ γένεσθε, ἀφέλετε τὰς πονη- 
ρίας ἀπὸ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν 
μου, παύσασθε ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν, 

17. μάθετε χαλὸν ποιεῖν, ἐχζητήσατε χρίσιν, ῥύσασθε 
ἀδιχούμενον: χρίνατε ὀρφανῷ, καὶ διχαιώσατε χήραν, 

18. χαὶ δεῦτε, διελεγχθῶμεν, λέγει Κύριος. Καὶ ἐὰν 
ὦσιν αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν ὡς φοινιχοῦν, ὡς χιόνα λευχα- 
νῶ: ἐὰν δὲ ὦσιν ὡς χόχχινον, ὡς ἔριον λευχανῶ. 

19. Καὶ ἐὰν θέλητε καὶ εἰςαχούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ 
τῆς γῆς φάγεσθε. 

40. ᾿ ὰν δὲ μὴ θέλητε, μηδὲ εἰςαχούσητέ μου, μά- 
χαιρα ὑμᾶς κατέδεται: τὸ γὰρ στόμα Κυρίου ἐλάλησε 
ταῦτα. 

1. Πῶς ἐγένετο πόρνη πόλις πιστὴ, Σιὼν πλήρης 
χρίσεως; ἐν ἣ δικαιοσύνη ἐχοιμήθη ἐν αὐτῇ, νῦν δὲ 
φονευταί. ΕΣ ᾿ 
Ὁ, Τὸ ἀργύριον ὑμῶν ἀδόκιμον, οἱ χάπηλοί σου 

μίσγουσι τὸν οἶνον ὕδατι 
238. οἱ ἄρχοντές σου ἀπειθοῦσι, χοινωνοὶ χλεπτῶν, 

ἀγαπῶντες δῶρα, διώχοντες ἀνταπόδομα, ὀρφανοῖς οὐ 
χρίνοντες, χαὶ χρίσιν χηρῶν οὐ προςέχοντες. 

44. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος ὃ δεσπότης σχδαώθ᾽ 
Οὐαὶ οἱ ἰσχύοντες ἸΙσραήλ᾽ οὐ παύσεται γάρ μου ὁ θυ- 
μὸς ἐν τοῖς ὑπεναντίοις, καὶ χρίσιν ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου 
ποιήσω" 

25. χαὶ ἐπάξω τὴν χεῖρά μου ἐπὶ σὲ, χαὶ πυρώσω 
εἰς χαθαρόν' τοὺς δὲ ἀπειθοῦντας ἀπολέσω, καὶ ἀφελῶ 
πάντας ἀνόμους ἀπὸ σοῦ. 

46. Καὶ ἐπιστήσω τοὺς χριτάς σου ὡς τὸ πρότερον, 
χαὶ τοὺς συμβούλους σου ὡς τὸ ἀπ᾽ ἀρχῆς. Καὶ μετὰ 
ταῦτα χληθήσῃ πόλις διχαιοσύνης, μητρόπολις πιστὴ 
Σιών. 

47. Μετὰ γὰρ χρίματος σωθήσεται ἢ αἰχμαλωσία 
αὐτῆς, χαὶ μετὰ ἐλεημοσύνης. 

28. Καὶ συντριδήσονται οἱ ἄνομοι, χαὶ οἱ ἅμαρτως 
λοὶ ἅμα, χαὶ οἱ ἐγκαταλιπόντες τὸν Κύριον συντελε- 
σθήσονται. 

29. Διότι αἰσχυνθήσονται ἀπὸ τῶν εἰδώλων αὐτῶν 
ἃ αὐτοὶ ἠθδούλοντο, καὶ ἠσχύνθησαν ἐπὶ τοῖς κήποις ἃ 
ἐπεθύμησαν. 

80. ἔσονται γὰρ ὡς τερέδινθος ἀποδεδληχυῖα τὰ 
φύλλα, καὶ ὡς παράδεισος ὕδωρ μὴ ἔχων. 

ἩΣΑΙΑΣ. Κεφ. Α΄. 

11. Οὐο ταϊη πιυ!ἰτυάίηοηι βδδογποίογυμι γεβίγοσιπι ἀξοὶ! 
Ὀομίηυ ἢ Ρ]δηα8 Βυπ| Ἰιοἰο δ 811}8 ἀγὶοίιη), οἱ δάΐροπὶ ἀρπιο- 
τυ οἱ βδηρυϊηθη) ἰΔυγογ ἢ) οἱ ὨΙΓΟΟΓΏΠῚ ΠΟΪΟ : 

12. ἤραυδ γὙϑηΐδί δ υἱ Δρρᾶγοδὶβ Γι  ε : 418 Θηΐπι {υ 86 8ὶ- 
Υἱὲ 'θὸ ἀδ τρδηΐδυ5 γοβϑίγίϑ Οδίοδγα δίγυπι θυ ΠΟἢ 
ΔΡΡΟὨΘΙΒ. 

13. 8] δἴξκῪγαιβ δἰ πλ}}δπὶ γδηθ πηι, ἱποδηβαπι, ἃοηλ αἰ ϊο 

τοὶ οβὶ. ΝΘοιηθηΐδβ Ὑϑδίγαδ, οἵ βα Ὀδῖδ, οἱ ἀΐδθηι ΓΑ Ή 1 
ὭΟΩ ἴδτο : 6) υηΐαπι, οἱ οἰΐυηι, 

14, οἵ ΠΟΟΠΙΘΠΐΔ8 γοϑίγᾶβ, οἱ 80] ηληΐδίο68 γοδίγαβ οὐϊὲ 
δηΐπ)ὰ πηθἃ. ἘδΟΙΐ 6845 τ] Ὠ] ἰῃ βδίϊο δίῃ, ποαυδαιιδπ) υ}{Γἃ 
ἀἰπν δη) ροοοδίδ γαϑίγδ. 

15. Οὐ οχίθηάογ δ πδηι118, υογίδη) ΟΟυ]Ο8 608 ἃ γῸ- 

δἰ : οἱ 5] ἡ} ρΙ|1οοἰἰ8 ογαι ἤθη, πο Θχδιιϊδηι γο8, Π)ἃ- 

Πὺ5 Θηἰπὶ γϑϑίγεβ βδηρυΐῃα Ὀ]6ηδ85 βυηΐ. 

16. 1,γδγηϊηὶ, ταυπαϊ οβίοίθ, δυίογία πδὶᾶ δχ δηϊμηδῦυδ 

γοϑίγίβ ἃ οοι}}}8 πηοὶβ, φυϊοϑοὶίδ ἃ Πη8}} {18 γοβίγβ, 

17. ἀϊδοὶί6 ἴδοογο Ὀοπυπι, χυφτίο ᾿υἀϊείυπ), ᾿ νογαῖδ ορ- 
Ρτοβϑυπι, ᾿υἀϊοαῖδ ρυρ }]|ο, οἱ ̓ υ8ι1Ποδῖ6 νἱάυδηι, 

18. οἱ γοηΐϊΐ, διβυδῆηιγ, αἰοϊξ Ὠοπιλίηυβ. Εἰ 5ἱ {υοεὶπὶ 

Ροοοδίδ νϑϑῖγβ ΄υδδὶ δ ηίοθυμ, βίσυΐ ηἰνοῖη ἀραὶ] δ 0ο : οἱ 
δἰ [υογίηϊ υἱ σοσοίηυπι, βίουΐ ἰδηδηὶ ἀδα! θ4Ρο. 

(9. ΕΠ 51 γοϊυογίεβ οἱ διιάϊογ 8 π6, Ὀοπᾶ ἰογγα ΘΟΠΊ6- 

ἀοιί8. 

20. δὲ δυΐοημ ΠΟΙ υΟΥ (18, Ὡραυδ οχϑααϊογ 8 της, μἰδά 5 
ἀργνογδθϊ γοϑ : οὐ ορῃὶπὶ Ὠοιηϊηὶ ἰοουΐυμ 68ὲ ἢδεο. 

41. Ουοχοῦο [ΔΕ(Δ 681 πηογοίγχ οἷν 1848 Πα 6118, Ιου ρ]6 8 
ἠυάίοὐῖ " ἰῃ 4υδ ἀογηίν ᾿υ8{{{|8 ἰῃ δὰ, ἢυης διιΐδη) Ὠοηγὶ- 
εἰάξ. 

22. ΑΥγοηΐυτη ΘΒ ΓΌΠῚ ΠΟῚ ρΡΓΟΌΌΠι, ΟΔυρΟη65 ἴυὶ πιἰδοσηὶ 
ΥἹΗυπ δαυᾶ : 

43. μυίῃοίρεβ ἴἰυἱ ἱπουθα!θηῖοβ βυηΐί, ρᾶγίἰεἶρο8 υγυ, 
αἰ! ροηῖ68 ΤὨΌΠΟΓΆ, δοαιθηΐθθ γα τ θυ οηοπὶ, ρμυΡ }}}8 ποῶ 
Ἰυάἰοδηϊο8, οἱ )υάϊοείο νἱάυδγυπ) ἤθη διἰοηἀοπίοϑ. 

44. Ῥτορίογοδ ἰρὸ ἀἰοὶϊ Βοιηίπυβ ἀοπηϊπδίοῦ βϑθδοίἢ : 
να: [ογίοβ [8Γ86] " ΠΟ Οδβ598 1 ΘὨΪΠπ) [ὌΓΟΥ πηθ8 ΘοηΐΓα δἀ- 
γογβαγοδ, οἱ Ἰυἀϊοία πὰ ἀδ ἰηϊηλοἰβ ηγοἰ5 (Δοίδη). 

45. Εἰ ἰπάυοδη) ΤΠ Δ}11Π} ΠηθδΠὶ βυροῦ ἴα, οἱ Θχοοαύδιῃ δὰ 

Ρυγυπὶ : ἱπορβαϊθηΐθβ δυίθπι ρογάδιη, οἱ δυίδγδηι ΟΠ 8 
ῬΓερυ ΓΙ οδίογοϑ ἃ ἴα. 

46. Εἰ ἱπιροηδηι [υἀΐο68 108 βίουϊ ῥγίυβ, οἵ σοῃβ  Π γῖο8 
ἴυο8 δἰοιί δὺ ἰηϊἰο. Εἰ ροβῖ ᾿δδὸ γοοδθογὶβ οἱ (88 [08.185 

τηδῖγορο 8 β6}18 5Ι0Ώ. 

47. Νδη οὐπὴ ᾿υἀϊοίο δΑΙνδοϊγ σδρίϊν [88 ἱρϑῖι8, οἱ οὔ ἢ) 
Πϊϑογοογάϊΐα. 

28. Εἰ οοῃίογοηῖουγ βοοϊθϑίὶ, οἱ ροοοδίογεβ βίπιυϊ, οἱ φυὶ 
ἀοτο!αυογιηῖ Ποιμίηυπι οομϑυμηθηίαυγ. 

29. σομίιυηάοηΐην δηΐπὶ δ ἰά40}18 8018 χυθ ἱρεὶ γοϊουδῃϊ, 
οἱ οοπίμεὶ βυπὶ δυροῦ Πογι 5 4008 Οοπουρίογυηϊ. 

30. Ετγυπῖ δαΐπὶ φυδδὶ ἰογε ἐπί !μ18 αυδ: 8 )δεὶϊ (οἸϊα, οἵ 
νοϊυϊ μογίιβ ὨΟΏ Δ ΡΘἢ5 84 δη1. 



ἘΒΘΑΙΑΒ. ΘΑ». Π]. 

31. Καὶ ἔσται ἢ ἰσχὺς αὐτῶν ὡς χαλάμη στιππύου, 1 
καὶ αἱ ἐργασίαι αὐτῶν ὡς σπινθῆρες, χαὶ χατακαυ- 
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31. Εἰ ογξ (ογπυἀο δογυμὶ αἱ βιρυ]α βίαρρα;, δὲ ορογᾶ- 
ἰομεϑ δοσιπὴ βίουΐ 860] Π{}}|88, οἱ σοπΙθυΓοηυ ϑοδϊοϑίΐ, εἰ 

θήσονται οἱ ἄνομοι, χαὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἅμα, χαὶ οὐχ | ρΡοοοδίογεβ βίπηυ!, εἰ δοη οὐ φαὶ Θχβιϊηρυί. 
ἔσται ὁ σθέσων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. 

1. Ὁ λόγος ὃ γενόμενος πρὸς Ἡσαΐαν υἱὸν Ἀμὼς 
περὶ τῆς Ἰουδαίας, καὶ περὶ 'Ἱερουσαλήω. 

. Ὅτι ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις ἐμφανὲς τὸ 
ὄρος Κυρίου, καὶ ὃ οἶχος τοῦ Θεοῦ ἐπ᾽ ἄχρου τῶν 
ὀρέων, καὶ ὑψωθήσεται ὑπεράνω τῶν βουνῶν, χαὶ ἥξου- 
σιν ἐπ᾽ αὐτὸ πάντα τὰ ἔθνη. 

8. Καὶ πορεύσονται ἔθνη πολλὰ, χαὶ ἐροῦσι: Δεῦτε, 
χαὶ ἀναδῶμεν εἰς τὸ ὄρος Κυρίου, χαὶ εἰς τὸν οἶχον τοῦ 
Θεοῦ Ἰαχωό, χαὶ ἀναγγελεῖ ἡμῖν τὴν δὲὸν αὐτοῦ, χαὶ 
πορευσόμεθα ἐν αὐτῇ. Ἔχ γὰρ Σιὼν ἐξελεύσεται νό-- 
μος, καὶ λόγος Κυ ίου ἐξ Ἱερουσαλήμ. 

4, Καὶ χρινεῖ ἀλαν μῖη τῶν ἐθνῶν, χαὶ ἐξελέγξει 
λαὸν πολύν. Καὶ συγχόψουσι τὰς μαχαίρας αὐτῶν εἰς 
ἄροτρα, χαὶ τὰς γιδύνς αὐτῶν εἰς ὁρέπανα' χαὶ οὐ 
λήψεται ἔθνος ἐπ᾽ ἔθνος μάχαιραν, χαὶ οὐ μὴ μάθωσιν 
ἔτι πολεμεῖν. 

5, Καὶ νῦν, ὃ οἶχος Ἰαχὼδ, δεῦτε, πορευθῶμεν τῷ 
φωτὶ Κυρίου. 

6. Ἀνῆχε γὰρ τὸν λαὸν αὐτοῦ τὸν οἶκον τοῦ Ἰσραήλ' 
ὅτι ἐνεπλήσθη ὡς τὸ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἣ χώρα αὐτῶν χληδο- 
νισμῶν, ὡς ἣ τῶν ἀλλοφύλων, καὶ τέχνα πολλὰ ἀλλό-- 
φυλα ἐγενήθη αὐτοῖς. 

η. ᾿Ἐνεπλήσθη γὰρ ἣ χώρα αὐτῶν ἀργυρίου καὶ 
χρυσίου, χαὶ οὐχ ἦν ἀριθμὸς τῶν θησαυρῶν αὐτῶν. 

8. Καὶ ἐνεπλήσθη ἡ γῇ ἵππων, χαὶ οὐχ ἦν ἀριθμὸς 
τῶν ἁρμάτων αὐτῶν. Καὶ ἐνεπλήσθη ἡ γῇ βδελυγμάτων 
τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν, χαὶ προζτεχύνησαν οἷς 
ἐποίησαν οἱ δάχτυλοι αὐτῶν. 

9. Καὶ ἔχυψεν ἄνθρωπος. χαὶ ἐταπεινώθη ἀνὴρ, καὶ 
οὐ μὴ ἀνήσω αὐτούς. 

10. Καὶ νῦν εἰςέλθετε εἰς τὰς πέτρας, χαὶ χρύπτεσθε 
εἰς τὴν γῆν ἀπὸ προςώπου τοῦ φόθου Κυρίου, χαὶ ἀπὸ 
τῆς δύξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, ὅταν ἀναστῇ θραῦσαι τὴν 

ν. 
ἐὑ.:: Οἱ γὰρ ὀφθαλμοὶ Κυρίου ὑψηλοί: ὁ δὲ ἄνθρωπος 
ταπεινός. Καὶ ταπεινωθήσεται τὸ ὕψος τῶν ἀνθρώπων, 
χαὶ ὀψωθήσεται Κύριος μόνος ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη. 

ι.. Ἡμέρα γὰρ Κυζίυ σαδαὼθ ἐπὶ πάντα ὑδριστὴν 
χαὶ περ γῶν, καὶ ἐπὶ πάντα ὑψηλὸν χαὶ μετέωρον, 
χἀὶ ταπεινωθήσονται. 

13. Καὶ ἐπὶ πᾶσαν κέδρον τοῦ Λιδάνου τῶν ὑψηλῶν 
χαὶ μετεώρων, χαὶ ἐπὶ πᾶν δένδρον βαλάνου Βασᾶν. 

14. Καὶ ἐπὶ πᾶν ὑψηλὸν ὄρος, καὶ ἐπὶ πάντα βουνὸν 
ὑψηλὸν, 

Ι6. χαὶ ἐπὶ πάντα πύργον ὑψηλὸν, χαὶ ἐπὶ πᾶν τεῖ- 
“ος ὑψηλὸν, 

16. χαὶ ἐπὶ πᾶν πλοῖον θαλάσσης, καὶ ἐπὶ πᾶσαν θέαν 
πλοίων χάλλους. 

17η. Καὶ ταπεινωθήσεται πᾶς ἄνθρωπος ν χαὶ πεσεῖ- 
ται ὕόδρις τῶν ἀνθρώπων, χαὶ ὑψωθήσεται Κύριος μό- 
νος ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη. 

18. Καὶ τὰ χειροποίητα πάντα χαταχρύψουσιν, 
19. εἰςενέγχαντες εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς σχισ- 

ΟΑΡΌΤ 1]. 

1. Ὑογρθυη) φυοά [δοίυμ) οδ8ἱ δὰ Εβδίδτῃ {]}πΔ ΑΠ]08. ἀδ 
Φυάξδ, οἱ ἀ6 76 Γ58]6Π). 

2. Ουἷᾶ ογὶΐ ἱπ ΠΟΥΪβδἰ Πιἰ5 αἰ θι.8 Πλδη! (6ϑῖυ8 πηοηβ Ὠο- 

τχϊηΐ, αἱ ἀοίηυ8 [δὲ ἴῃ γϑγίΐοα πιοπίϊιιπη, οἱ δου ον 8ὺ- 
ΡΘΓ ΟΟΠ165, οἱ νϑηΐθῃΐ δὰ διιπὶ ΟΠ] Π65 σοηΐδ8. 

3. Εἰ ἰδυπίὶ ροηίδ8 πηυ]α», οἱ ἀϊοδηΐ : γδηΐΐ6, οἱ δβοθηάδ- 
Πλ118 διὰ χῃηοηΐθπ) Ὠοπιὶηὶ, εἰ δά ἀοπηυπ [οὶ 98 000, οἱ δη- 

Βυη ἰ8 0 5 ΠΟ ἷ8 γἱδπὶ βυδηη, οἱ διηθυϊαθίπιυϑ ἰῃ Θὰ. Ουἱα (6 
ϑίοη οχὶθὶΐ Ἰοχ, δἱ γογθυπ) Πομμίηὶ ἀδ 76 Γι 8 θη. 

4, Εἰ᾿͵υἀϊοδθὶ( ἱπίογ ϑηΐθβ, οἱ ἀγσρυδὲ ρορυϊαπ πηαϊίυπ. 
Εἰ οοπίυηάοῃηϊ ρ]δάϊοδ δυ08 ἰῃ ἀγαίγδ, οἵ ἰδηοδᾶβ βιι88 ἰὴ [(8]- 
6068 : αἴ ΠΟ. ἸΕΥΔὈΪΠ 568 οοΟπίγὰ βοηίοιῃ μἰδάΐυπ, οἱ οὴ ἀΐ- 
ΒΟρηΐ υἱ Γᾶ Ὀ6]]ΔΓΘ. 

ὅ. Εἰ ἤυης, ἀοτηῦ8ϑ ὕδ0ο, νϑηϊΐθ, δι θυϊοίηυβ Ἰυμλίῃα 
οι ϊηὶ. 

ὁ. ᾿ἱπλ181} δηἰπῈ ροΟρυϊυμὰ δύ ἀοπηυπὶ 18γΓδοὶ : φυΐᾶ Γ6- 
ΡΙοἰδ 681 υἱ δὴ ἰηϊ 0 Γορίο δογυπι δυρσυτὶῖβ, αἱ δᾶ φυδ 8:16 η]- 
δορᾶγυη), οἱ Π}1} τυ} δ] ἰοηΐσοης ἴδοιΐ βυηΐ οἰ. 

7. Ἀορίοία 65ἱ δηΐπι ΓΟβΊΟ ΘΟΓΌΠῚ ΔΥρΘηΐΟ οἱ δυΓο, οἷ ποη 
[υἱῖ ΠυΙΊΘΓ5 ἐπΟΒΔΌΓΟΓΌΓῚ ΘΟΓΌΠ.. 

8. Εἰ ἱπηρ!οία οϑὲ ἰθγγὰ θαυΐβ, αἵ ποὴ [ἷΐ πυπιογα8 4ι8- 
ἀτίραγαπι θογυπηλ. Εἰ τορ[οἷδ 6ϑὲ ἰδῦγὰ δοιηϊπδίϊοπίδυϑ ορα- 
γυπλ Πηδη πὶ ΘΟΓΙΠΙ, οἱ δαογδυογυηΐ θὰ 48 ἰδοργδηΐ 
ἀἰριι! ἱρϑογυμ. 

9. Εἰ ργεοουθυϊξ Ὠοηιο, οἱ Ὠυμι  δίυ8 6βὲ τὶν, οἱ ἤοῃ ἀϊ- 
Τὰ  8Π| 605. 

10. Εἰ ἢὐποὸ ἱπρτοαϊηληὶ ἰῃ ροίγα8, οἱ οσουϊδηηΐπὶ ἰῃ 6 Γ- 

γαῖ ἃ [δοϊθ {ἰπηοτὶ8 ὨοΠπὶ, οἱ ἃ ριογία (ον ἀϊπὶ8 68, 
ᾳυδηάο βυγγοχογὶῖ αυδβδᾶγα ἰοΓΓΆΣΏ. 

1. ΟΟΌ]] οηἰπ Βομληἱ 80} 168 : ἤοπιο δυΐθῃι ὨυΠ}}118. 
Εἰ Βυπλ δ οίτυγ Δ" ἰυἀο Ὠομιίηυη), οἱ οχ δ! Δ υγ Ὠοηλΐηι!5 
8015 ἰη ἀἰα 1118. 

12. ὨΪ65 οδηἰπὴ Ποιηΐηΐ βδθδοί ἢ δυροῦ ΟὨληθπὶ ΘΟΠἰΠΊ6- 
᾿Ιοϑυμ οἱ βυρογθυηι, οἵ δΌΡΟΓ Οπηποπὶ Θχοοϊδυτ οἱ 50} }}- 

τη6π), οἱ ἢ} υηΐυΓ. 

(3. Εἴ 506 γΓ οῃῃηηθιῃ ὁδάγιυπ {0 8ηϊ ΟχΟ ΘΙ] ΒΓ οἱ 80}}- 
τηΐϊαπι, οἵ ΒῈΡ6Γ ΟΠΊΠΘΠ) ΔΓΡΟΓΘη,) κἰδ 15 Β498η. 

14, Εἴ Θυρ6Γ ομμηθη) ΘΧΟΘΙ 806) ΟΠ 61}, Οἱ 8006 Γ ΟΠΠΠΘΠ) 
ΟΟἸ]6π Θχοϑίϑυπι, 

15. οἱ Βύυρ6 1 ΟΠΊΠ6Π} ἰυΓΓὶπὶ Θχο ϑ8η)., Οἱ ΒῈΡΟΓ ΟΠΠΘΠῚ 
τη τυπὶ ΘΧΟΘΙΒΌη1, 

16. οἵ Βυρ6Γ ΟΠΊΠΘ ὨδΥΪ ίυπ Πηαγὶ8., οἱ ΒΌΡΟΓ ΟΙΏΠΘΙΏ 
δϑρθοοίιῃ ρυ]ο Γ υἀϊηἷ8 ΠΑΥΪΌΠ. 

17. Εἰ Ὠυμῃ!αθλυγ οπἤληΐ8 ἤοπιο, οἱ οδάοί οοπίυμμο! ἃ 
Βοιμίηυῃλ, δὲ Ἔχδ δ τυ Πογλίηι}8 850105 ἰη ἀἷδ 1118. 

18. Εἰ πιδηυίδλοίδ οπηηΐα Δυϑοοηάρδηΐ, 
19. ἰηίογθηΐδθβ ἴῃ 8061 η688 δ ἰῃ 50 5888 6 ΙΓΆΓΌΠ) Οἱ ἴῃ 
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μὰς τῶν πετρῶν χαὶ εἰς τὰς τρώγλας τῆς γῆς, ἀπὸ προς- 
ὦπου τοῦ φόδου Κυρίου, καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος 
αὐτοῦ, ὅταν ἀναστῇ θραῦσαι τὴν γῆν. 

30. Τῇ γὰρ ἡμέρᾳ ΜΠ ἐχθαλεῖ ἄνθρωπος τὰ βδε- 
λύγματα αὐτοῦ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χρυσᾶ, ἃ ἐποίησαν 
προςχυνεῖν τοῖς ματαίοις, χαὶ ταῖς νυχτερίσι, 

41. τοῦ εἰςελθεῖν εἷς τὰς τρώγλας τῆς στερεᾶς πέ- 
τρας, χαὶ εἰς τὰς σχισμὰς τῶν πετρῶν ἀπὸ προςώπου 
τοῦ φόθου Κυρίου, χαὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος 
αὐτοῦ, ὅταν ἀναστῇ θραῦσαι τὴν γῆν. (ἢ) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. 

ι. Ἰδοὺ δὴ ὃ δεσπότης Κύριος σαδαὼθ ἀφελεῖ ἀπὸ 
Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας ἰσχύοντα καὶ ἰσχύ- 
ουσαν, ἰσχὺν ἄρτου χαὶ ἰσχὺν ὕδατος, 

2. γίγαντα καὶ ἰσχύοντα, χαὶ ἄνθρωπον πολεμιστὴν, 
χαὶ διχαστὴν, χαὶ προφήτην, χαὶ στοχαστὴν, καὶ πρε- 
σθύτερον, 

8. χαὶ πεντηκόνταρχον, χαὶ θαυμαστὸν σύμθουλον, 
χαὶ σοφὸν ἀρχιτέχτονα, χαὶ συνετὸν ἀκροατήν. 

4. Καὶ ἐπιστήσω νεανίσκους ἄρχοντας αὐτῶν, χαὶ 
ἐμπαίχται χυριεύσουσι αὐτῶν. 

δ. Καὶ συμπεσεῖται ὃ λαὸς, ἄνθ πρὸς ἄνθρω- 
πον, χαὶ ἄνθρωπος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ" προχοψει 
τὸ παιδίον πρὸς τὸν πρεσθύτην, ἄτιμος πρὸς τὸν ἔντιμον, 

6. ὅτι ἐπιλήψεται ἄνθρωπος τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ἢ 
τοῦ οἰχείου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, λέγων" ἱμάτιον ἔχεις, 
ἀρχηγὸς γενοῦ ἡμῶν, χαὶ τὸ βρῶμα τὸ ἐμὸν ὗπο σὲ 
στω. 

γ. Καὶ ἀποχριθεὶς ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη ἐρεῖ" Οὐχ ἔσο- 
μαί σου ἀρχηγὸς, οὐ γὰρ ἔστιν ἐν τῷ οἴχῳ μου ἄρτος, 
οὐδὲ ἱμάτιον: οὐκ ἔσομαι ἀρχηγὸς τοῦ λαοῦ τούτου, 

8. ὅτι ἀνεῖται Ἱερουσαλὴμ, χαὶ ἡ Ἰουδαία συμπέ- 
πτωχδ, χαὶ αἷ γλῶσσαι αὐτῶν μετὰ ἀνομίας, τὰ πρὸς 
Κύριον ἀπειθοῦντες. 

9. Διότι νῦν ἐταπεινώθη ἡ δόξα αὐτῶν, χαὶ ἣ αἱ- 
σχύνη τοῦ προτώπου αὐτῶν ἀντέστη αὐτοῖς: τὴν δὲ 
ἁμαρτίαν αὐτῶν ὡς Σοδόμων ἀνήγγειλαν χαὶ ἐνεφά- 
νισαν. Οὐαὶ τῇ ψυχῇ αὐτῶν, διότι βεθούλευνται βου- 
λὴν πονηρὰν καθ᾽ ἑαυτῶν, 

10. εἰπόντες: Δήσωμεν τὸν δίχαιον, ὅτι δύσχρηστος 
ἡμῖν ἐστι. Τοίνυν τὰ γεννήματα τῶν ἔργων αὐτῶν 
φάγονται. 

11. Οὐαὶ τῷ ἀνόμῳ, πονηρὰ κατὰ τὰ ἔργα τῶν χει- 
ρῶν αὐτοῦ συμθήσεται αὐτῷ. 

12. Λαός μου, οἱ πράχτορες ὑμῶν χαλαμῶνται 
ὑμᾶς, καὶ οἱ ἀπαιτοῦντες χυριεύουσιν ὑμῶν " λαός μου, 
οἱ μακαρίζοντες ὑμᾶς πλανῶσιν ὑμᾶς, χαὶ τὸν τρίόον 
τῶν ποδῶν ὑμῶν ταράσσουσιν. 

13. Ἀλλὰ νῦν καταστήσεται εἷς χρίσιν Κύριος, χαὶ 
στήσει εἰς χρίσιν τὸν λαὸν αὐτοῦ. 

14. Αὐτὸς Κύριος εἰς χρίσιν ἥξει μετὰ τῶν πρεσόυ- 
τέρων τοῦ λαοῦ, χαὶ μετὰ τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ. Ὑμεῖς 
δὲ τί ἐνεπυρίσατε τὸν ἀμπελῶνά μου, χαὶ ἣ ἁρπαγὴ 
τοῦ πτωχοῦ ἐν τοῖς οἴχοις ὑμῶν ; 

15. Τί ὑμεῖς ἀδικεῖτε τὸν λαόν μου, χαὶ τὸ πρόςω-- 
πον τῶν πτωχῶν καταισχύνετε: 

22. Παύσασθε ὑμῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπον, ᾧ ἀναπνοὴ ἐν μυχ- 
τῆρι αὐτοῦ“ ὅτι ἐν τίνι ἐλογίσθη αὐτός; (Οὐπιρῖ. 6α Αφιιὶϊ.) 

ΗΣΑΙΑΣ. 

---.-.-ἕἔ - 

Κεφ. Γ΄. 

ΟΔΥΘΓΏΔΒ ἰοΓΓΏ, ἃ [Δοἷ6 {ἰπηογ 8 Ποπλἱπὶ, οἱ ἃ μ᾽ογία ἐογα- 
αἰηὶβ οὐυ8., οὐὔπὶ βυιτοχογὶὶ ἔγδΉρΟΓΟ ἰΟΓΓΆΙΏ. 

20. ὨΪ6 οδηἰιη [11 οὐϊοῖοί ᾿οπιο ἀθοπιίηδίίοῃδϑ5 βυ88 ἀγῴθῃ- 
[685 οἱ δΔιιΓθᾶ8, 485 (δοογυηΐ δὰ δἀογδηάυπι υδηᾶ, οἱ γ6- 
ΒΡΟΓΠΠ ΟΠ 65, 

421. δὰ ἱπίγδηάυπι ἰῃ ΟΔΥΟΓΠ85 ἤγπηδῈ ροίγοο, οἱ ἰῇ 86 581:- 
Γδ8 Ῥοίγδγυιῃ ἃ [δοῖθ {ἰπιογ]8 ΠοΟηηὶ, οἱ ἃ σ]ογία ἰουἰτυἀϊηΐς 
Θ᾽ 8, συπ} δυϊτοχοῦὶ ἰγδήσογο ἰθυ 8. 

ΟΑΡΌΤ ΠΙ. 

1. Ἑροδ ἰἴδψαο ἀοῃχίπαίον Ποπηΐηυδ 58 οί δυίογί ἀθ .6- 
ΓΌδΔ]6Π), οἱ ἀθ 7υάδ»α νδιἀυπη οἱ νδι ἀᾶπι, γοῦυγ ὑδη18 οἱ 
ΓΟΌΌΓ δαυξ, 

ἃ. δἰκαπίοῃ) οἵ ἑογίοῃ, οἱ Ποπηΐηθηι Ὀ6]]δίογομ, οἱ ζυδΐ- 
ὁ6Π., οἱ ὑγορ οίδῃι, οἵ οοπ)]θοίογοιι, οἷ ργοβ γίογιπι, 

3. οἱ ᾳυϊπαυδροηδγίυση, οἱ δα γηγα  Ι6 σοηϑ Πἰαγίτιπι, οἵ 
βδρίθηίθ) δγοϊ θεοί, οἱ ργυἀοηΐδηι δυιάϊογοηι. 

ή͵ Εἰ ᾿πηροηδιὴ δ ο᾽θϑοδηίθβ ρτίποὶροβ δϑογυπι, οἱ 1 ]Π8Ογο 8 
ἀοπηηδουπίυγ 68. 

5. Εἰ οοἴτυοδί ρορυϊυ8, Ὠοῖηο δά Ποπιίηοτη, οἱ Ποῖθο δὰ 
ΡΓΟΧΙΠ.ΠῚ ΒΌ0Π : ᾿ρίησοὲ ρυοΓ δὰ βοποίη, οἱ ἱπῃοηογδῖαβ 

δα Ποπογδίυμη, 

6. αυΐᾶ Δρργεῃμομάοδί ΠΟπιΟ ἔγαίγθῃ βυΌ, γ6] ἀογηδδίϊ- 
σαπὶ ρίγὶ8. δι, ἀΐοθηϑ : Ὑ δι θηΐυπη ἢδ068, Ῥγίποδρϑ 
Θ8[0 ποϑίγυμπι, οἱ οἱθυβ Π160}8 80 [6 5]1. 

7. Εἰ γτοϑροηάθῃβ ἰὴ ἀϊΐο {|| ἀϊοοῖ : ΝΟ 6γὸ ἴυυβ ῥγη- 
ΟΟΡ8, ΠΟῚ Θηΐπὶ οϑὶ ἰῇ ἀΟΙΏΟ [268 ρϑηΐβδ, ὩΘΩΌΘ γϑϑίϊ 6 η- 
ἴηι : ΠΟῚ ΘΓῸ ὈΓΪΠΟΟΡΒ ρορυϊὶ Ὠυ}5, 

8. αυἱὰ ἀϊδδοοϊυΐα 6581 9 6γυδβδίθπ), οἱ Τυάδρα οομοίαϊξ, οἵ 
᾿ἰηρσυδο δογπὶ οὑπὶ ἰηἰχυ δία, ἴῃ ἢΐ8 486 δὰ Ποπηίηυμ ἰΏ- 
ογοάυ ]!. 

9. Ουᾶγο πῃο ἢυχῃ δῖα οϑὲ ρἰογία θογυπ), οἱ οοπίυδιο 
ψυ 8 ΘΟΓΌΠΙ τ ϑε}{ οἷβ : οἱ ρϑοοδίαῃ βυυπὶ 4υδδὶ δοὰο- 
ΤΏΟΓΌ ΠῚ δηηυπίϊυογυηί οἱ οϑἰοπάογυηϊ. γὰ δηΐπιδο Θογυηι, 

«ιοηίαπι ΟΟΠ81}18{1 δαηΐ ΘΟὨ 8} 1 πὶ ΡΘ 58: πηπὶ οοηίγᾶ βοπηοῖ- 
'ρ508, 

10. ἀϊορηίοβ : ΑἸ] βοηυ5 ᾿υδίυτη, αυοηίδηι ἰηυ 18 ὁδὶ 
ΒΟδΐ8. Πα γυσίυ 5 ΟΡΟΓυπι δυογυμ οομηοάρηΐ. 

11.  ἱπίᾳυο ! πη]ὰ δοουῃάυπη Ορεγᾶ δηυῦπ) 6}}8 80- 
οἰάρηί οἱ. 

12. ῬΟρΡυΪῈ πηρῦδ, Θχδοίογοϑ ψϑϑίγὶ ϑδρο ἰδηΐ τοβ, οἱ 
οχὶροηίθ8 ἀρ παη(Ὑ ὙΟδδ : ΡΟρυΪ6 πηοι8, ΄Ζυὶ Ὀοδίοβ γῸ8 
ἀϊουπὶ ἀδοϊρίυαΐ γο8, οἱ βοηγίδηι ρϑάϊπὶ γϑβίγογυπι ἰυΓ- 
Ρδηΐ. 

13. δοἃ ἤλης 5314} ἴῃ [υ]οῖο Ὠοπιΐίηυβ, οἱ βίδίυοϊι δὰ 
Ἰυαϊοἴαπ ΡΟΡυΪυ 80ι11:}}. 

14. 1ρ86 οπηηυ8 84 ἰυάϊοίαπι γϑηΐοί οὐπὶ 56 ποτ 5 
ΡοΟρυ], οἱ οὐπὰ ρεϊποὶρίθυ8 6)08. Ὗο8 δυΐοπη Ζυᾶτγε ἱποθῃ- 

ἀϊ5ιἰβ Ὑυἱῆθδπ) πηθᾶπ), οἱ Γαρίπἃ ρϑΌΡρΟΓὶΒ ἰῃ ἀομθ0}5 γοϑίσα ὃ 

15. Οὐυδγα ΥγὙοβ ἰῃ)υτγὶ 8 δίῃο  ἶ8 ρορυϊυπὶ τηδι, οἱ ἴἃ- 
οἰθη ρδυρογαπ ΟΟΠ Πα 18 ἢ 

42. Ουϊδδοίία 810 Ὠομηΐηθ, οὐὐ5 5ρ εἰ ἰη Ὠδι 8 6105 6δΐ, 
ᾳυοῃηίαχῃ ἴῃ {φ0ὺ ταρυ(αὶα ο5ὲ '056 3 



ΕΒΑΙΑΞ. 

16. Τάδε λέγει Κύριος: Ἀνθ’ ὧν ὑψώθησαν αἱ θυ- 
γατέρες Σιὼν, χαὶ ἐπορεύθησαν ὑψηλῷ τραχήλῳ, καὶ 
ἐν νεύμασιν ὀφθαλμῶν, καὶ τῇ πορεία τῶν ποδῶν ἅμα 
σύρουσαι τοὺς χιτῶνας, καὶ τοῖς ποσὶν ἅμα παίζουσαι, 

17. χαὶ ταπεινώσει ὃ Θεὸς ἀρχούσας θυγατέρας 
Σιὼν, καὶ Κύριος ἀναχαλύψει τὸ σχῆμα αὐτῶν 

18. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη, καὶ ἀφελεῖ Κύριος τὴν 
δόξαν τοῦ ἱματισμοῦ αὐτῶν, τὰ ἐμπλόχια, χαὶ τοὺς 
χοσύμῥους, χαὶ τοὺς μηνίσχους, 

ι9. χαὶ τὸ χάθεμα, χαὶ τὸν χόσμον τοῦ προςώπου 
αὐτῶν, 

40. χαὶ τὴν σύνθεσιν τοῦ χύσμου τῆς δόξης, χαὶ τοὺς 
λιδῶνας, χαὶ τὰ ψέλια, χαὶ τὸ ἐμπλόχιον, χαὶ τοὺς 
διτυχς, χαὶ τὰ περιδέξια, χαὶ τὰ ἐνώτια, 

21. χαὶ τὰ περιπόρφυρα, χαὶ τὰ μεσοπόρφυρα, 
45. χαὶ τὰ ἐπιόλήματα τὰ χατὰ τὴν οἰχίαν, χαὶ τὰ 

διαφανῆ Λαχωνιχὰ, 
23. χαὶ τὰ βύσσινα, χαὶ τὰ δαχίνθινα, χαὶ χόχχινα, 

χαὶ τὴν βύσσον σὺν χρυσῷ χαὶ ὑαχίνθῳ συγχαθυφα-- 
σμένα, καὶ θέριστρα κατάχλιτα. 

4. Καὶ ἔσται ἀντὶ ὀσμῆς ἡδείας χονιορτὸς, καὶ ἀντὶ 
ζώνης σχοινίῳ ζώσῃ" χαὶ ἀντὶ τοῦ χόσμου τῆς χεφαλῆς 
τοῦ χρυσίου φαλάχρωμα ἕξεις διὰ τὰ ἔργα σου" χαὶ 
ἀντὶ τοῦ χιτῶνος τοῦ μεσοπορφύρου περί πὸ σάχχον. 

25. Καὶ ὁ υἱός σου ὁ χάλλιστος, ὃν ἀγαπᾶς, μαχαίρᾳ 
πεσεῖται, χαὶ οἱ ἰσχύοντες ὑμῶν μαχαίρᾳ πεσοῦνται, 

46. χαὶ ταπεινωθήσονται, χαὶ πενθήσουσιν αἱ θῆχαι 
τοῦ χόσμου ὑμῶν" χαὶ χαταλειφθήσῃ μόνη, χαὶ εἰς τὴν 
γῆν ἐδαφισθήση. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Δ'. 

:. Καὶ ἀϑον Αὐθμι ἔπτὰ γυναῖχες ἀνθρώπου ἑνὸς, 
λέγουσαι: Τὸν ἄρτον ἡμῶν φαγόμεθα, καὶ τὰ ἱμάτια 
ἡμῶν περιθαλούμεθα- πλὴν τὸ ὄνομα τὸ σὸν χεχλήσθω 
ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἄφελε τὸν ὀνειδισμὸν ἡμῶν. 

4. Τῇ δὲ ἡμέρᾳ ἐχείνη ἐπιλάμψει ὃ Θεὸς ἐν βουλή 
μετὰ δόξης ἐπὶ τῆς γῆς, τοῦ ὑψῶσαι χαὶ δοξάσαι τὸ 
χαταλειφθὲν τοῦ Ἰσραήλ. 

3: Καὶ ἔσται, τὸ ὑπολειφθὲν ἐν Σιὼν, καὶ τὸ χατα- 
λειφθὲν ἐν Ἱερουσαλὴμ, ἅγιοι χληθήσονται πάντες οἵ 
γραφέντες εἰς ζωὴν ἐν ᾿Ιερουσαλήμ. 

. 4. Ὅτι ἐχπλυνεῖ Κύριος τὸν δύπον τῶν υἱῶν χαὶ 
τῶν θυγατέρων Σιὼν, καὶ τὸ αἷμα ἐχκαθαριεῖ ἐχ μέσου 
αὐτῶν, ἐν πνεύματι χρίσεως καὶ πνεύματι χαύσεως. 

6. Καὶ ἥξει, χαὶ ἔσται πᾶς τόπος τοῦ ὄρους Σιὼν, 
χαὶ πάντα τὰ περιχύχλῳ αὐτῆς σχιάσει νεφέλη ἡμέρας, 
χαὶ ὡς χαπνοῦ καὶ φ πυρὸς καιομένου νυχτὸς, κα 
πάσῃ τῇ δόξῃ σκεπασθήσεται. 

86. Καὶ ἔσται εἰς σχιὰν ἀπὸ χαύματος, χαὶ ἐν σχέπη 
χαὶ ἐν ἀποχρύφῳ ἀπὸ σχληρότητος καὶ ὑετοῦ. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Ε΄. 

ι. Ἄσω δὴ τῷ ἠγαπημένῳ ἄσμα τοῦ ἀγαπητοῦ μου 
τῷ ἀμπελῶνί μου. Ἀμπελὼν ἐγενήθη τῷ ἠγαπημένῳ, 
ἐν χέρατι, ἐν τόπῳ πίονι. 

ἃ. Καὶ φραγμὸν περιέθηκα, καὶ ἐχαράχωσα, χαὶ 
ἐφύτευσα ἄμπελον Σωρὴχ, καὶ ῳκοδόμησα πύργον ἐν 
μέσῳ αὐτοῦ, καὶ πρλην οὶ ὥρυξα ἐν αὐτῷ, χαὶ ἔμεινα 
τοῦ ποιῆσαι σταφυλὴν, καὶ ἐποίησεν ἀκάνθας. 

ακν. Υ. 897 

16. δος ἀἰεὶϊΐ Ῥθοπλίπυβ : ῬΓῸ 60 υοὰ Οχαϊδῖδο δυηὶῖ 
ΒΙϊ60 δίομ, οἱ δι! δυϊδυθγυηΐὶ Ο01}10 Θχοοῖβο, οἱ ἰῇ πυξζθυδ 
οου]ογαπι, οἵ ἰποθβϑ θὰ μπὶ δίμλι (ΓΔ δ .658 ἐπηΐο088, οἱ 
Ῥοαΐθυ8 δἰπιὺ] Ἰυάοηίοβ, 

17. οἱ Ὠυτ 81 Πουϑ ῥγίηο 4168 ἢ}185 δίοη, οἱ ἢο- 
πιΐηυ8 ἀδηυήδθ!! ΠΔὈ  Π} ΘΑγυΠὴ 

18. ἴῃ ἀΐα {Π|4, οἱ δυΐδεγοῖΐ ᾿οπιίηυβ ρ]ογίδι Ὑϑβιϊ θη 
ΘΔΓΌηι, οἱ τοίου! 08, οἱ οἰποίπηοβ, οἱ ἰυηυΐαβ, 

19. οἵ πῃοῦ 6 ἀδηηίβϑυπι, οἱ ογηδίυ πη ἰδοίαίὶ δογυμ, 

20. οἷ οοπῃροβ  ἰοηθ ογηδίυβ σ᾽ογίρθ, οἱ Ὀγδο ἢ Ἶ8)18, οἱ 
ΔΥΓΏ1}1ὰ5,, οἱ γο Ἰου]υμ,, οἱ Δῃη 0105, οἱ ἀθχίγα ἰδ, οἱ ἱπαυγθδ, 

21. οἱ ργρίοχίδϑ ρυγρυγοδϑ, Θὲ ρυΓρυΓδς οἰδναίδϑ, 
42. οἱ ἱπἀμππηοηῖδ 4υ8 Ρ6Γ ἀοπηθπι, οἵ ρογβρίοιδ ἰᾶἃ- 

οοηΐοδ, 

423. οἱ Ὀγβδίμα, οἵ Ὠγδοϊη  Πηα, οἱ οοσοίηθ8. οἱ ὨΥΒΒΌΠΙ 
ΟἿ) δ Ὸ οἱ ΠγδοίμίΠο οοπίοχίδ, οἱ [Πογὶβδῖγα δοοιυϊογίδ. 

24. ΕΠ οτἰΐ ὑγο οάογθ βυδυὶ ρυϊγῖβ, οἱ ῃγοὸ Ζοῦδ ἰπηΐουο 
οἰηρσογίβ : οἱ γγῸ ΟΓΏΔΙΏΘΠΪΟ οδρί ἰδ ΔυΓΟΟ σΔἰν πὶ ΠΑΡ ΘὈΪ8 
Ρτγορίου ὀρϑγᾶ ἴθ : οἱ ργοὸ ἔπηΐϊοδ οἰδυδίδε ρυγρυγδ οἰγουτῃ- 
αἰηρογίβ 88000. 

25. ΕΠ ΠΙυ9 θυ Ρυ]οΠοτγίπιυβ, ΄υοπὶ αἰ 18, ρ]δάϊο οὁἃ- 
ἀοί, οἱ (ογίθς5 νυϑβιγὶ ρἰδάϊο οδάθηξ, 

26. οἱ δυιμ!δουπίυγ, δίχυρ ᾿υροδυηπὶ ἰΠδοδ ογηῃδίυϑ 
νοβίτὶ : οἱ γϑ πα υ οι. 8 8018, οἱ δὰ ἰοσγμι δ᾿ ἀογί8. 

ΟΑΡΌΤ ἹΥ. 

1. Εἰ δρργοῃδηάοηϊ βδρίθπι ΠΊ}} 6ΓῈ 8 Ποπλΐμθτ ὑπυπι, 
ἀϊοδθηίοβ : Ῥδῆθπι ποβίγυπη οοπιοάσιίηυβ, δὲ νοϑι πη ἢ 8 Ὠ0- 

Β[Γ18 Ορϑυ Ἔπλυν : ἰΔηυπηπηο 0 ΠΟΠΊΘΩ ἴσυπὶ ὙΟΟΘΙῸΓ ΒΌΡΘΓ 
ὨΟ8, Δ. ΓΟΓ ΟΡργο γίυτη ποϑίγα πι. 

4. ὉΪδ δυΐομῃ {|| {ΠΠοοϑοδῖ Πθυ5 ἴῃ ΟΟμδβ᾽] 0 οαπὶ ρἰοτία 
ΒΌΡΟΓ ἰογγᾶμχ, υἱ Θχδ]εὶ οἱ σου ποεῖ γοϑίἀυυπ Ιδγᾶρ!. 

3. Εἰ εγΐ, φυοὰ το συυπὶ ἕιογὶἱ ἰῃ ϑίοη, οἱ χυοά γοηδῃ- 
βοὶξ ἰὴ 7 γυβ ] 6 πη, β8ποϊϊ γοοδυηΓ ΟἸΠ68 8ογὶρίΐ δὰ υἱ- 
ἴδιη ἰῃ Ψογυ 58 6 η]. 

4, ΑΒ]υοὶ οηἷπὶ Ὀοιηΐπυβ βογάθαι ἢ]ίοιπιπὶ οἱ ΠΙΪΔγυ ΠῚ 
δίοῃ, δὲ βδησυ οι οι Πα Δ ἀδ τηραϊο δογυπ), ἰη 5ρί γα 
)υάϊοἰ! οἱ βρί εἰϊα οι θυ δι! οη 8. 

5. Ελ γοηϊοί, οἱ ογὶϊ οπηηΐβ ἰοουϑ τη 8 δίοη, οἱ οπιῃΐᾶ 
φιῶ ἰῃ εἰτου ἢ 6} 08 5Θυηὶ ΟὈΌΠΙγδὈΪἑ 68 ρῸΓ ἀΐδηι, οἱ 
ἰδηχύδη {πιο οἱ ἰποα ἱζηΐ8 ἀγάθηΐς ΡῈ γ ποοίοῃῃ, οἴ οἵηπὶ 

Εἰογία ργοίοροίυγ. 
6. Εἰ ογἰξ ἴῃ ὑπιῦγϑηι 80 δϑῖιν, οἵ ἰῃ ργοϊδοξίομοηι δὲ ἰῃ 

ΔιΌδοΟ;δίοπθπ) ἃ δδρογ δῖα οἱ ρ] υνὶδ. 

ΟΑΡΌΤ Υ. 

[. Οδηΐίδθο πυης ἀϊϊοοίο οδη(ίοιπ) ἀἰ]αοἰΐ τηϑὶ γἱηθ 80 πγ68.. 

Ὑίηοδ [Δοίδ οϑἱ ἀἰϊδοῖο, ἰῃ σοι, ἰῃ Ιο000 Ρἰηρυί. 

2. Ελϑοροη οἰγουμηροουΐ, οἱ νδὶανὶ,, οἱ μἰδηϊαγνὶ υἱθδῃ) 
50Γ60, οἱ «οἀϊοδνὶ ἰυγγίῃι ἰῃ τηράϊΐο ο͵08, οἱ ἰογουΐδγ (οἀϊ 
ἰῃ 68, οἱ αχβρϑοίδυϊὶ υἱ (δοογοῖ υγᾶπ), οἱ (δοὶΐ βρίηδ8. 



498 ἩΣΑΙ͂ΑΣ. Κεφ. Ε΄. 

8. Καὶ νῦν, οἵ ἐνοικοῦντες ἐν Ἱερουσαλὴμ, χαὶ ἄν- 
θρωπος τοῦ Ἰούδα, κρίνατε ἐν ἐμοὶ χαὶ ἀναμέσον τοῦ 
ἀμπελῶνός μου. 

.. Τί ποίησω ἔτι τῷ ἀμπελῶνί μου, χαὶ οὐχ ἐποί- 
σὰ αὐτῷ; Διότι ἔμεινα τοῦ ποιῆσαι σταφυλὴν, ἐποί- 
σε δὲ ἀχάνθας. 

6. Νῦν δὲ ἀναγγελῶ ὑμῖν τί ἐγὼ ποιήσω τῷ ἀμπε-᾿ 
λῶνί μου. ᾿Αφελῶ τὸν φραγμὸν αὐτοῦ, χαὶ ἔσται εἷς 
διαρπαγήν" καὶ καθελῶ τὸν τοῖχον αὐτοῦ, χαὶ ἔσται εἰς 
χαταπάτημα. 

8. Καὶ ἀνήσω τὸν ἀμπελῶνά μου, χαὶ οὐ τμηθῇ, 
οὐδὲ μὴ σκαφῇ᾽ χαὶ ἀναθήσονται εἰς αὐτὸν ὡς εἰς χέρ- 
σον ἄχανθαι' χαὶ ταῖς νεφέλαις ἐντελοῦμαι, τοῦ μὴ 
βρέξαι εἰς αὐτὸν ὑετόν. 

γη. Ὃ γὰρ ἀμπελὼν Κυρίου σαδαὼθ οἶχος τοῦ Ἰσραὴλ, 
χαὶ ἄνθρωπος τοῦ Ἰούδα νεόφυτον ἠγαπημένον. ΓἜμεινα 
τοῦ ποιῆσαι χρίσιν, ἐποίησε δὲ ἀνομίαν, καὶ οὐ δικαιο- 
σύνην, ἀλλὰ χραυγήν. 

8. Οὐαὶ οἱ συνάπτοντες οἰχίαν πρὸς οἰχίαν, χαὶ 
ΡΝ πρὸς ἀγρὸν ἐγγίζοντες, ἵνα τοῦ πλησίον ἀφέλων- 
ταί τι " μὴ οἰχήσετε μόνοι ἐπὶ τῆς γῆς; 

ν. Ἠχούσθη γὰρ εἰς τὰ ὦτα Κυρίου σαθαὼθ ταῦτα" 
ἐὰν γὰρ γένωνται οἰχίαι πολλαὶ, ΄ εἰς ἔρημον ἔσονται" 
μεγάλαι χαὶ χαλαὶ, χαὶ οὐχ ἔσονται οἵ ἐνοιχοῦντες ἐν 
αὐτάϊς. 

10. Οὗ γὰρ ἐργῶνται δέκα ζεύγη βοῶν, ποιήσει χε- 
᾿πὰ ἕν: καὶ ὃ σπείρων ἀρτάθδας ἔξ, ποιήσει μέτρα 
τρία. 

τι. Οὐαὶ οἵ ἐγειρόμενοι τοπρωΐ, χαὶ τὸ σίκερα διώ- 
χοντες, οἱ μένοντες τὸ ὀψέ" δ γὰρ οἶνος αὐτοὺς συγ» 
χαύσει. 

1, Μετὰ γὰρ χιθάρας καὶ ψαλτηρίου καὶ τυμπάνων 
χαὶ αὐλῶν ὧν οἶνον πίνουσι, τὰ δὲ ἔργα Κυρίου οὐχ 
ἐμδλέπουσι, χαὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ οὐ χκατα- 
νοοῦσι. 

13. Τοίνυν αἰχμάλωτος ὃ λαός μου ἐγενήθη, διὰ τὸ 
μὴ εἰδέναι αὐτοὺς τὸν Κύριον’ χαὶ πλῆθος ἐγενήθη νε- 
χρῶν διὰ λιμὸν χαὶ δίψος ὕδατος. 

14. Καὶ ἐπλάτυνεν ὃ ὅδης τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, χαὶ 
διήνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ, τοῦ μὴ διαλιπεῖν. Καὶ χατα-- 
θήσονται οἱ ἔνδοξοι χαὶ οἱ μεγάλοι χαὶ οἱ πλούσιοι χαὶ 
οἴ λοιμοὶ αὐτῆς" 

16. χαὶ ταπεινωθήσεται ἄνθρωπος, χαὶ ἀτιμασθή- 
σεται ἀνὴρ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ μετέωροι ταπεινωθή-- 
σονται. 

16. Καὶ ὑψωθήσεται Κύριος σαδαὼθ ἐν χρίματι, καὶ 
δ Θεὸς ὁ ἅγιος δοξασθήσεται ἐν δικαιοσύνη" 

17. χαὶ χηθήσονται οἵ διηρπασμένοι ὡς ταῦροι, 
χαὶ τὰς ἐρήμους τῶν ἀπειλημμένων ἄρνες φάγονται. 

18. Οὐαὶ οἱ ἐπισπώμενοι τὰς ἁμαρτίας ὡς σχοινίῳ 
μαχρῶ, καὶ ὡς ζυγοῦ ἱμάντι δαμάλεως τὰς ἀνομίας" 

19. οἵ λέγοντες: Τὸ τάγος ἐγγισάτω ἃ ποιήσει, ἵνα 
ἴδωμεν: χαὶ ἐλθάτω ἣ βουλὴ τοῦ ἁγίου Ἰσραὴλ, ἵνα 
γνῶμεν. 

20. Οὐαὶ οἱ λέγοντες τὸ πονηρὸν καλὸν, χαὶ τὸ χα- 
λὸν πονηρὸν, οἷ τιθέντες τὸ σχότος φῶς, χαὶ τὸ φῶς σχό- 
τος, οἱ τιθέντες πιχρὸν γλυχὺ, χαὶ τὸ γλυχὺ πιχρόν. 

“τ. Οὐαὶ οἱ συνετοὶ ἐν ἑχυτοῖς, καὶ ἐνώπιον αὐτῶν 
ἐπιστήμονες. 

3. Εἰ ἤυηο, Βα δίοτοϑ 3 γι βδ] θη, εἴ ποπιὸ 7υάδ, ὑπαϊ- 
δία ἰῃ τη6 οἱ ἰμίεῦ Υἱποᾶπι Π]ΘΆΤη. 

4, Ουἱὰ (ΔοίΆΠι ὉΠ} Γ8 νἱηθδθ πηθῶθ, οἱ πο [δοὶ οἱ ἢ Οὔο- 

ηἰᾶπι Θχβρθοίαυϊ τ ἰδοογοῖ ὑυδηι, ἰδοὶΐ δυΐδπι βρίηαϑ. 

5. Νυπο δυΐοιη Δηπιπίϊδο ὙΟὈΪ8 χυϊὰ ορο [Δοΐδῃ Υἱῃθδα 
τηθ88. Αὐΐδγϑπ) Βορδηι 6}118, οἷ ΘΓΙζ ἰη ἀϊγορἝίοηρῃι : οἱ ἀϊγτυδηι 
ΓὨυΓΌΠ 6᾽08, οἱ ΓΙ ἴῃ ΘΟπου οΔ ΘΟ ΘΠ. 

ὃ. Εἰ ἀϊπλ!{ἴπ| νίμθδπι πιθᾶπι, οἱ πο ρυϊδθϊίαν, ποΖΘ 
(οἀϊρίυγ : οἱ ἀβδοδηάθηϊ ἰῃ δᾶπι ἰδῃγι8π ἰῃ ἰογγδπὶ ἱπου ἰδ πὶ 
Βρΐῃδ : οἱ Ὠυ δὶ 08 τηδηδθο, ἢ6 ρ]υδηΐ ἰῃ 681 ἱτ ὈΓ Ώ,. 

7. Ὑίηδδα δηΐηι Πομίηΐ βαυδοί ἢ ἀοπηυβ 15:89], οἵ μοῆο 
Τυάδ ΠΟΥ6]14 ρἰδηίϊδιϊο ἀϊ]οοίδ. Ἐχϑροροίδυϊ υἱ ἰδοδγοί [πἀϊ- 
αἰυπι, ἰδοὶζ δυΐδπ) ἰηϊ ψιυ δίοπη, δὲ πο ᾿υδι {ἰᾶπ|, βορὰ οἷά- 
ΤΏΟΓΘΙῚ. 

8. γὼ αυὶΐ οοπ᾽υηρσυηῖ ἀοαγυπὶ δὰ ἀομηυπ), οἱ ἀρτιη) δὰ 
ΔΕΤΌ ΠῚ ΔΡργορίπχυδηΐ, υἱ ἃ ρΓΟΧὶΠ)0 δυΐεγδηὶ δἰ χυϊὰ : Πα πη- 
φιία ΠΑ ΔΒ 118 501 δα ρογ ἴθῦγδηι ῦ 

9. Αὐὐϊίδ οηἰπὶ βυηΐ 8. ἰῃ δυγίθα8 Ποπιὶηὶ βδθδοίἢ : 
Νὴ δὶ ἰπογηΐ ἀοΠ}}}8 πη] 188, ἰῃ ἀφδβογίαπι δσπιηΐ : το 8» 
οἵ ρυ]οῦῆγϑδ, οἵ ποὴ δγυηΐ 4υὶ μα ἰδηΐ ἰῃ οἰβ. 

10. ὕθὶ δηΐπι ορογαπίαγ ἀθοθπ) ᾿ξ Ὀουπι, ἴδεοὶ Ἰδσαη- 
Οὐ πὴ ὑπδπι : οἱ υὶ βοιηΐηαὶ ἃγίαραβ δοχ, ἴδοϊοΐ ᾿ῃθηβΌΓδβ 
(68. 

11. γὰ ᾳυὶ βυγρυηΐ τηδηθ, οἱ βίφογδη) βαχυυπίυγ, φαὶ 
οχβρϑοίδηϊ Ὑ βροΓγΆΓΩ : Υἱμ 0} ΘΠΪΠῚ ΘΟΠΙυγοΐί Θ08. 

12. Νδπὶ οὐπη Οἰζἤδγα οἱ Ῥβδιἰδγὶο οἱ {υτηρδηΐβ οἱ {{}}}18 

Υἱπαπὶ Ὀἱδυπὶ, ορεγᾷ δυΐδη Ποπιἰπὶ Ὡοὴ γοϑρίοἰυπί, εἴ οροσὰ 
ΓΩΔΗΠΌΠ) 6}}18 ΠΟῚ οοηϑίἀοτγδηΐῖ. 

138. ΓΟ οδρίϊ νι ΡΟΡΌΪ.8 πηθ}8 (Δοίυ8 651, 60 φυοὰ ἱρεὶ 
ΠΟ ΟΟρπογογαηΐ Ὠοιηίηυπι : οἱ ἰδοΐδ οδῖ τη ἰὰἀο πηογίυο- 
ΓυΠ) ργορίοι ἔδηθῃ οἱ εἰ ἐπ δαυθ. 

14. Εἰ ἀϊ!αίανι! ἰμίδιπηυβ δηϊῃηᾶπι ϑυδηλ, δὲ ἀρδγυϊἑ ο8 
800), υἱ Ὠοη Οοδδβ6ί. Εἰ ἀοϑοθηάθηΐ ἱπο γε οἱ τιρηὶ οἱ 
ἀἰνι[68 οἱ ρϑϑι ] θη 68 6}08 : 

156. οἱ Πυπ)} Δ ϊαγ ὨΟΙΟ,, οἱ ἀδῃομογδ ας υἱγ, οἱ οου]ὲ 
80 }Π268 0} απίυτ. 

16. Εἰ οχδι δοϊίυν Ὀομπηυβ βαθδοῖϊ ἰη ἰυάϊοίο, οἱ θυ 8 
δδηοίυβ ρου ἤοδθίυγ ἰὴ }υ8{{|8 : 

17. οἱ ραϑοθηίυν αἀἰτορίϊ ᾳυδϑὶ ἰδυγὶ, οἱ ἀοβογίδ θοσυπὶ ααὶ 
οδρὶὶ ουπὶ δρτιὶ οοπιοάρηξ. 

18. Νὰ αυὶ γα υπΐ ροοοδίδ χυδδὶ διπίου!ο ἰοηρο, 6ἱ φυλϑὶ 
]υεὶ οογτρία υἱΐυϊο ἰηἰ φυϊαίο8 : 

19. αυὶ ἀϊουηὶ : ΟἿ[0 Δρργορίῃαχυρηϊ φυδ (Δοϊοί, υἱ Υἱἀ68- 
08 : οἱ γρηΐδί σοῃβὶ!!π 58Δηοὶ 15γδοὶ, υἱ οΘοσῃοϑοδηλυβ. 

20. Υ χυὶ ἀἰουηΐ πιδαπιὶ θοηυπ), οἱ ὈΟπυπὶ ΤΏ8]0πΠ|, 4ὰϊ 
Ροηυηί ἰΘΠΘΌΓΔΒ Ἰἰυσοπιὶ, δὲ θυ οο πὶ ἰο ΘΌΓΔ5, αἱ ρΡουυηὶ 
διηδΙυπι ἀυ66, οἱ ἀν}]06 ἀμμδγυ. 

21. Υι χαυὶΐ δυηΐ ἀγρυίὶ ἰπ ϑοιηο  ρ818, οἴ Θογδπη βϑηεί- 
ἰ ἰρϑἰβ ϑοἰθηΐθβ. . 



ἘΒΘΑΤΙΑΒ. 

4. Οὐαὶ οἱ ἰσχύοντες ὑμῶν, οἱ πίνοντες τὸν οἶνον, 
χαὶ οἵ δυνάσται οἷ χεραννῦντες τὸ σίχερα, 

23. οἱ δικαιοῦντες τὸν ἀσεδῇ ἕνεχεν δώρων, χαὶ τὸ 
δίχαιον τοῦ διχαίου αἴροντες. 

44. Διὰ τοῦτο ὃν τρόπον καυθήσεται χαλάμη ὑπὸ 
ἄνθραχος πυρὸς, χαὶ συγκαυθήσεται ὑπὸ φλογὸς ἀνει- 
μένης, ἢ ῥίζα αὐτῶν ὡς χνοῦς ἔσται, χαὶ τὸ ἄνθος 
αὐτῶν ὡς χονιορτὸς ἀναθήσεται' οὐ γὰρ ἠθέλησαν τὸν 
νόμον Κυρίου σαδαὼθ, ἀλλὰ τὸ λόγιον τοῦ ἁγίου Ἶσ-- 
ραὴλ παρώξυναν. 

45. Καὶ ἐθυμώθη ὀργῇ Κύριος σαδαὼθ ἐπὶ τὸν λαὸν 
αὐτοῦ, καὶ ἐπέδαλε τὴν χεῖρα ἐπ᾽ αὐτοὺς, καὶ ἐπάταξεν 
αὐτούς. Καὶ παρωξύνθη τὰ ὄρη, καὶ ἐγενήθη τὰ θνησι- 
μαῖα αὐτῶν ὡς χόπρια ἐν μέσῳ ὁδοῦ. Καὶ ἐν πᾶσι 
τούτοις οὐχ ἀπεστράφη ὃ θυμὸς αὐτοῦ, ἀλλὰ ἔτι ἣ χεὶρ 
ὑψηλή. 

46. Τοιγαροῦν ἀρεῖ σύσσημον ἐν τοῖς ἔθνεσι τοῖς 
μαχρὰν, χαὶ συριεῖ αὐτοὺς ἀπ᾽ ἄχρου τῆς γῆς, χαὶ ἰδοὺ 
ταχὺ χούφως ἔρχονται. 

41. Οὐ πεινάσουσιν, οὐδὲ χοπιάσουσιν, οὐδὲ νυστά- 
ξουσιν, οὐδὲ χοιμηθήσονται, οὐδὲ λύσουσι τὰς ζώνας 
αὐτῶν ἀπὸ τῆς ὀσφύος αὐτῶν, οὐδὲ μὴ ῥαγῶσιν οἱ 
-ἵμάντες τῶν ὑποδημάτων αὐτῶν. 

9. Ὧν τὰ βέλη ὀξέα ἐστὶ, χαὶ τὰ τόξα αὐτῶν ἐντε- 
ταμένα' οἱ πόδες τῶν ἵππων αὐτῶν ὡς στερεὰ πέτρα 

᾿ ἐλογίσθησαν: οἷ τροχοὶ τῶν ἁρμάτων αὐτῶν ὡς χαταιγίς: 
40. ὀργιῶσιν ὡς λέοντες, χαὶ παρέστηχαν ὡς σχύμνοι 

λέοντος. Καὶ ἐπιλήψεται, χαὶ βοήσει ὡς θηρίον, χαὶ 
ἐχθαλεῖ, χαὶ οὐχ ἔσται ὃ ῥυόμενος αὐτούς. 

30." Καὶ βοήσει δι᾽ αὐτοὺς τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη, ὡς φωνὴ 
θαλάσσης χυμαινούσης " χαὶ ἐμθλέψονται εἰς τὴν γῆν, 
χαὶ ἰδοὺ σχότος σχληρὸν ἐν τῇ ἀπορία αὐτῶν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ς΄. 

1. Καὶ ἐγένετο τοῦ ἐνιαυτοῦ οὗ ἀπέθανεν Ὀζίας ὃ 
φξιύεν:, εἶδον τὸν Κύριον χαθήμενον ἐπὶ θρόνου ὑψη- 
οὗ χαὶ ἐπηρμένου, χαὶ πλήρης ὃ οἶχος τῆς δόξης αὐτοῦ. 

.. Καὶ Σεραφὶμ. εἰστήχεισαν χύχλῳ αὐτοῦ" ἕξ πτέ- 
ρυγες τῷ ἑνὶ, χαὶ ἕξ πτέρυγες τῷ ἑνί" χαὶ ταῖς μὲν δυσὶ 
χατεχάλυπτον τὸ πρόςωπον, ταῖς δὲ δυσὶ χατεχάλυπτον 
τοὺς πόδας, χαὶ ταῖς δυσὶν ἐπέταντο. 

3, Καὶ ἐκέχραγεν ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον, καὶ ἔλεγον' 
Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος σαδαὼθ, πλήρης πᾶσα ἣ 
Υ τῆς δόξης αὐτοῦ. 

4. Καὶ ἐπήρθη τὸ ὁπέρθυρον ἀπὸ τῆς φωνῆς ἧς ἐχέ- 
χραγον, χαὶ ὃ οἶκος ἐνεπλήσθη χαπνοῦ. 

5. Καὶ εἶπον: Ὦ τάλας ἐγὼ, ὅτι χατανένυγμαι, ὅτι 
ἄνθρωπος ὧν, καὶ ἀχάθαρτα χείλη ἔχων, ἐν μέσῳ λαοῦ 
ἀχάθαρτα χείλη ἔχοντος ἐγὼ οἰκῶ, χαὶ τὸν βασιλέα 
Κύριον σαθαὼθ εἶδον τοῖς ὀφθαλμοῖς μου. 

6. Καὶ ἀπεστάλη πρὸς μὲ ἕν τῶν Σεραφὶμ,, χαὶ ἐν 
τῇ χειρὶ εἶχεν ἄνθραχα, ὃν τῇ λαδίδι ἔλαδεν ἀπὸ τοῦ 
θυσιαστηρίου, 

7. καὶ ἥψατο τοῦ στόματός μου, χαὶ εἶπεν. Ἰδοὺ 
ἥψατο τοῦτο τῶν χειλέων σου, καὶ ἀφελεῖ τὰς ἀνομίας 
σου, καὶ τὰς ἁμαρτίας σου περιχαθαριεῖ, 

8. Καὶ ἤχουσα τῆς φωνῇς Κυρίου λέγοντος" Τίνα 
ἀποστείλω, καὶ τίς πορεύσεται πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον ; 
Καὶ εἶπα" Ἰδοὺ ἐγώ εἶμι, ἀπόστειλόν με. 

αν. Υ]. 499 

22. Νὼ νδϊθηΐθϑ γοβίγι, χυὶ Ὀἰδαπὶ νἱηυπ), οἱ ροίοηΐεα 
αυὶ πκἰβορηΐ βἰοογδιῃ, 

23. αυἱ )υβεΠοδηΐ ἱπηρίυπ) ΡῬγορίογ τηυσῆογᾶ, οἱ Ϊπβίυσω 
᾿υ5ι1 10] υηῖ. 

24, Ῥιορίονγ Π0Ο βίουΐ ὑυγοίυγ διΐρυϊα ἃ οδγθοπο ἱρηΐβ, οἱ 
ΘΟ ΓΘ ἃ ΠΔΠ)Πιὰ γοβο  υἷᾶ, γδαϊχ δογὰπ) χυδϑὶ ἰδῆθρο 
ογϊϊ, οἱ 05 Θογ αιιδ8] ρυϊνῖ5 δϑοδηάαί : ὨΠθἢ δηΐτ γ Π16- 
τυηί ἰοροπὶ Ὠοιηϊηΐ ϑδδοίῃ,, 5Ξϑὰ οἰοχυΐατ β88ποῖὶ [γδαὶ ἱγτί- 
[δυθγυηΐῖ. 

25. Εἰ ἱπαϊσηδίυϑ 65ὶ ἱγὰ Ποχηϊηυ ΒΔ ΌΔΟΙΝ, ΒΌΡΘΟΓ ΡΟΡΌ]υΠι 
ϑυῦπ), Οἱ ἱπηπιῖ8᾽ ἢ ΠηΔΠ11Π) δ δ) δΌΡΟΓ 608, οἱ ρογουϑ5ὶϊ 608. 
Εἰ δοογθδῖ! βυηΐ πηοηΐ68, οἱ (Δοίδ βυηΐ πηογοἷπᾷ δογυτ κἰουϊ 

βίογουβ ἰῃ τηράϊΐο Υἱδο. Εἰ ἰῃ οὐμηΐδυδβ Πὶδ ΠΟοὴ 688 δυθγβυ8 
ἴαχον 6)}0υ8, 80ρα δάῃυς πηϑηι18 6χοο]88. 

26. ΕγΓβΟ ᾿αυδῦϊξ βἰρηυῃ ἰῃ Ὡδίἰομθυ5 αυδ ῥγοςυὶ, εἱ 
β θ14}011 605 Δ οχίγοῃο ἰογγδ, οἱ θοῦα οἰΐο Ἰονίἴογ γρηϊυηὶ. 

27. Νοὴ Θδυγίοηϊΐ, θαυ Δθογαδιπί, πο|υα ἀογηγδουηί, 
ΠΟ΄ῦΣ ἀοτγηγίοπί, ὨΘ406 8οϊνθηΐ ΖΟΠΔ8 8185 ἃ 00 800, 
Ὠράυ6 ΥυΠΊΡΟ ΠΥ ΟΟΥΓΙΜΊ2Β ΟΔΙΟΘδι ΘὨΪΟΓη1 ΘΟΓΆΏ,. 

28. Ουοτγύυτῃ 886 {ἰδ δουΐδο βυηϊ, οἴ ΔΓΟυ5 φογαμ ἰπίοηί : 

Ροάθ68 ὁφυογυμ δογιπὶ 4085] 8011Δ8 ροίγα γορυΐδί! βυηΐ : τοίδο 
ουγτυῦπ) ΘοΟΓΌΠι αυδϑἱ (ΘΙ ρΟ5.88 : 

29. (τοιιυηὶ υἱ Ἰοροπ68, οἱ δα βιϊογιηὶ βἰουΐ οδίῸ}ΐ ἸΘΟΙ ἢ. 

ΕΓΔρριθῃοηάοί, οἱ οἰδιῃδθὶὶ αυδϑὶ ἴδγα, οἵ οὐεϊθί, οἱ ἤοῃ οσγὶΐ 
αυὶ Ἰἰθογοῖ 608. 

30. Εἰ οἰδιηδθ! Ῥγορίθγ 608 ἰῃ ἀἷδ 1118, βίου! γοχ ΠΊΔΓΙΒ 
δυοίυδηίβ : οἱ γϑϑρίοἰθηῖ ἴη ἰθγγαπι, οἱ θοοδ ἰθηθῦγος ἀυΓῶ) 
ἴῃ ἰηάϊορί!δ δογυτ. 

ΟΑΡΌΤ ΥἹ. 

1. Εἰ ἰδοΐϊυαμη 681 ΔΠη0 400 πηοῦίυυ8 ο8[ ΟΖίΔ8 γὸχ, Υἱὰϊ 
Βομηίπιυνηι βοαθηίοτῃ ΒΌΡΟΓ ἰπγοηι οχοασίϑυμ οἱ οἰοναίιη, 
οἵ ρἰδθηδ ἀοηλιβ ἰοῦ ο)0.8. 

4. Εἰ Βογδρηἰη) ϑίδοδηΐ ἰη οἰγουΐϊα 6]08 : βὸχ δ[85 υπὶ, οἱ 

ΒΟΧχ δἰ υηὶ : οἱ ἀυδθυβ αυἰάδπ) ορογίοθδηί ἰδοΐθ), ἀυδιγυ8 
δυΐοπι ρου δηΐϊ ροά65, οἱ ἀυδθυδ γοϊδυδηί. 

8. Εἰ οἰδιηαθδί δ]ίογ δὰ ἀἰίδαγυπ), οἱ ἀϊοουδηϊ : ϑαποίυβ, 

δδηςίῃυ8, 8ϑ8δηοίι8 ΠΟΠλΐη0}8 58 8011, ΡΙΘηδ 681 ΟΠ ἢΪἶ8 ἰουτᾶ 
δἰογία οὐυ8. 

4, ΕΠ εἰοενδίυηγχ 681 βυρ6γ] δ γ ἃ γοῦδ αυἃ ΟἸδηηαραηΐ, 
οἱ ἀοηηδ ἱπηρ]οΐδ 681 (0 Π|0. 

5. Εἰ ἀϊχὶ : Ο πλίβογ ορὸ, αυΐδ σοιῃρυποῖυδβ ϑυπ), αυϊᾶ 
ΠΟΙΏΟ οὐπ) 5'π|, οἱ ᾿πιπηπάδ ᾿δὶδ ΠΔΌΘηβ, ἰῃ πιδάϊο ρορυ]ὶ 
ἱπιπιυη δ ἰδία ὨΔΌΘΩ5 660 ἰϑρὶΐο, οἱ γοβθ ϑοπιίηυϊῃ 
ΒΔΌΔΟΙ(Ὦ υἱάϊ οὐ} } 8 πηοίβ. 

δ. Εἰ πιΐ881:18 οϑἱ δὰ 6 ὕη08 ἀθ Βογδρῃίη), οἱ ἰῃ [γᾶ ;ι 
Βαροραὶ σἀγροποηι, 4υθηι (ογοὶρο βυμπηρϑὶῖ ἀ6 δΙἰδτί, 

7. οἱ (οἰ ο5 τηουμὰ, οἱ ἀϊχὶξ : ΕΟ οἰ ἰσὶ! ἢος δα ἴπδ, 
οἱ δυίδγοί ἰπἰφυϊδίο5 ἴυ85, οἱ ροοοδίδ ἰυ8 οἰγουπιρυγρδΟὶὶ. 

8. Εἰ δυάϊν! γοσϑ Ὠοα)ὶηὶ ἀἰοδηϊ 8 : ΟἸΘΙ πι 8 π), οἱ 

αυΐϑ ἰδΐ: δὰ ρορι!υπὶ ἔυπς» Εἰ ἀϊχὶ : ΕΟΟ6 660 βυπὶ, πυϊ6 
ἴπ6. 
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9. Καὶ εἶπε" Πορεύθητι, καὶ εἶπον τῷ λαῷ τούτῳ: 
Ἀκοῇ ἀχούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε, χαὶ βλέποντες βλέ- 
ψετε χαὶ οὐ μὴ ἴδητε" 

10. ἐπαχύνθη γὰρ ἣ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, χαὶ 
τοῖς ὠσὶν αὐτῶν βαρέως ἤχουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς 
ἐχάμμυσαν, μήποτε ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς, χαὶ τοῖς ὠσὶ 
ἀχούσωσι, καὶ τῇ χαρδία συνῶσι, χαὶ ἐπιστρέψωσι, χαὶ 
ἰάσομαι αὐτούς. 

πΠ. Καὶ εἶπα: Ἕως πότε, Κύριε; Καὶ εἶπεν: Ἕως 
ἂν ἐρημωθῶσι πόλεις, παρὰ τὸ μὴ χατοιχεῖσθαι, χαὶ 
οἶχοι παρὰ τὸ μὴ εἶναι ἀνθρώπους, καὶ ἡ γῇ χαταλει- 
φθήσεται ἔρημος. 

1. Καὶ μετὰ ταῦτα μαχρυνεῖ ὃ Θεὸς τοὺς ἀνθρώ-- 
πους, καὶ πληθυνθήσονται οἱ ἐγκαταλειφθέντες ἐπὶ τῆς 

ς 

ΜΑ͂ χαὶ ἔτι ἐπ᾽ αὐτῆς ἐστι τὸ ἐπιδέχατον, καὶ πάλιν 
ἔσται εἷς προνομὴν ὡς τερέθινθος χαὶ ὡς βάλανος, ὅταν 
ἐχπέση ἐχ τῆς θήχης αὐτῆς, (ἢ) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄. 

ι. Καὶ ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἄχαζ τοῦ Ἰωάθαμ 
τοῦ υἱοῦ Ὀζίου, τωρ Ἰούδα, ἀνέδη Ῥασὶν βασι- 
λεὺς ᾿Αρὰμ, καὶ Φαχεὲ υἱὸς ἹῬομελίου, βασιλεὺς 
Ἰσραὴλ, ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ, πολεμῆσαι αὐτὴν, χαὶ οὐχ 
ἠδυνήθησαν πολιορχῆσαι αὐτήν. 

“. Καὶ ἀνηγγέλη εἰς τὸν οἶχον Δανὶδ, λέγων" Συνε- 
φώνησεν Ἀρὰμ. πρὸς τὸν ᾿Εφραὶμ,, καὶ ἐξέστη ἡ ψυχὴ 
αὐτοῦ, χαὶ ἣ ψυχὴ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, ὃν τρόπον ἐν δρυμῷ 
ξύλον ὑπὸ πνεύματος σαλευθῇ. 

4. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Ἡσαΐαν: Ἔξελθε εἷς συν-- 
ἄντησιν Ἄχαζ, σὺ χαὶ ὃ καταλειφθεὶς Ἰασοὺδ ὁ υἱός 
σου, πρὸς τὴν χολυμδήθραν τῆς ὄνω δὲὸοῦ ἀγροῦ τοῦ 
χναφέως, 

4. χαὶ ἐρεῖς αὐτῷ Φύλαξαι τοῦ ἡσυχάσαι, καὶ μὴ 
φοθοῦ, μηδὲ ἢ ψυχή σου ἀσθενείτω ἀπὸ τῶν δύο ξύλων 
τῶν δαλῶν τῶν χαπνιζομένων τούτων " ὅταν γὰρ ὀργὴ 
τοῦ θυμοῦ μου γένηται, πάλιν ἰάσομαι. 

5. Καὶ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀρὰμ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ Ρομελίου, 
ὅτι ἐδουλεύσαντο βουλὴν πονηράν. 

86. Ἀναῤησόμεθα εἰς τὴν Ἰουδαίαν, καὶ συλλαλή- 
σαντες αὐτοῖς ἀποστρέψομεν αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς, χαὶ 
βασιλεύσομεν αὐτῆς τὸν υἱὸν Ταδεήλ. 

1. Τάδε λέγει Κύριος σαθαώθ- Οὐ μὴ μείνη ἣ βουλὴ 
αὕτη, οὐδὲ ἔσται, 

8. ἀλλ᾽ ἢ χεφαλὴ Ἀρὰ Δαμασχὸς, χαὶ ἡ χεφαλὴ 
Δαμασχοῦ Ῥασίμ. Ἀλλ᾽ ἔτι ἑξήχοντα χαὶ πέντε ἐτῶν, 
ἐχλείψει ἢ βασιλεία ᾿Εφραὶμ ἀπὸ λαοῦ, ᾿ 

9. χαὶ ἡ χεφαλὴ ᾿Εφραὶμ Σομόρων, καὶ ἣ χεφαλὴ 
Σομόρων υἱὸς τοῦ Ρομελίου. Καὶ ἐὰν μὴ πιστεύσητε, 
οὐδὲ μὴ συνῆτε. 

10. Καὶ προςέθετο Κύριος λαλῆσαι 
"1. Αἴτησαι σεαυτῷ σημεῖον παρὰ 

εἰς βάθος, ἢ εἰς ὕψος. 
1. Καὶ εἶπεν Ἄχαζ: Οὐ μὴ αἰτήσω, οὐδὲ μὴ πει- 

ράσω Κύριον. 
13. Καὶ εἶπεν. Ἀχούσατε δὴ, οἶχος Δαυίδ' Μὴ μι- 

χρὸν ὑμῖν ἀγῶνα παρέχειν ἀνθρώποις, χαὶ πῶς Κυρίῳ 
παρέχετε ἀγῶνα; 

τῷ Ἄχαζ λέγων’ 
Κυρίου Θεοῦ σου 

(5) 13. ... σπέρμα ἅγιον τὸ στήλωμα αὐτῆς. (Τλεοά.) 
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9. Εἰ αἰχὶῖ : Ὑδάθ, οἱ ἀΐο ρΡορΌ}]ο μυΐο : Αὐἀϊΐίυ δυὰἱοίὶς οἱ 
ΠΟ (616 6118, οἱ νἱἀδηίβ Ὑἱὰθθ 18 δὲ ἤθη ρογβρίοδίϊδ : 

10. ἱπογδϑβδί: πη) δδί Θῃΐ ΠῚ ΟΟΥΓ ῬΟΡΌΪ ᾿υ)ὰδ, οἱ δυτγίδυς 

8018 φγαυ ιογ διιαϊθγαηΐ, οἱ ὀφ]ο8 ΘΟΠΙρΓοββογεηΐ, πο ἰογίθ 
Υἱαἀοδηΐ οΟὉ]}8, εἰ δυγίθυδ διιάϊδηϊ, οἱ οογάδ ἰῃ(οἰ ἰραπὶ, οἷ 
σομγογίδηί 86, οἱ βᾶΠ8} 0 {{|08. 

11. Εἰ ἀϊχὶ : ὑυβαιοαῦο, οπιίηθ9 Εἰ αἰχὶΐ : Ποπος ἀθεο- 
ἰδίδε (υογίηϊ οἰ δῖ68, 60 φυοὰ πο Δ ἰδηΐογ, οἱ ἀοπηις 
60 αυοὰ πο δἰηΐ Ποιηΐηθ8, οἱ ἰογγὰ ἀδγοϊ ησυοίαν ἀοβοσίδ. 

12. Εἰ ροϑὲ δ Ἰοηρα (Δοϊοΐ ουβ Ποηχίηθ5, δὲ τη} ρ}}- 
οδυηίυγ ἀδγαοιἰοἰΐ βυροῦ ἴδγτϑηι, ' 

18. εἴ δάπυς βῦρογ ἱρβᾶπι 6βδὲ ἀθοϊπηδῖϊο, οἱ ΓΙΓΘΠὶ οὐὶὶ 
ἴῃ ἀεργοραδίϊομοπ) δίουΐ ἰδγοθἰπίμ8 οἱ δίουϊ μ]Δὴ8, οὐ 
ὀχοίάογὶϊ 6 ἰμδοὰ δυᾶ, 

ΟΑΡΌΤ ΥνΠ. 

1. Εἰ (δοϊυμῃ οδῖ ἰὴ ἀΐθθυ8 ΑοἰΔ2 Π}}} Φοϑίδηι 611} Ο:ΐξο, 
τορὶ5 Ψυὰδ, ἀβοοηα  Βδβίη γὸχ Αὑδῃ, οἱ ΡΏδοοο ἢ] 5 ΒΟὨλ6- 

15, Γδχ 8γδ6!, Βυρου 7 συ βδ]θη, δὰ ὀρρυρηδηάδηι οδπ, οἵ 
ὨΟῆ ροϊυογυηΐ ὀΧρυβηδῆο Θδ. 

4. Εῤ δηηυη[ἰδἴυπ) 651 ἰῃ ἀοϊηθηὶ ανίὰ, ἀϊοοηάο : ΟοὩ- 
β86ηδὶῖ ΑΓδσ οὐπὶ ἘΡἢγαίπι, οἱ Ἔχραυϊῖ δηἰπιᾶ α͵υ.8, οἱ δῃηϊπγᾶ 
ΡΟΡυ!ὶ δυὶ, φυοπιοῦο ἰῃ 5 υ}γ8 Πἰβτιυπι ἃ δρί γα οΘομητηονοδίαγ. 

3. Εἰ ἀϊχὶξί Ποπιίηυ8 δὰ Εδβδίδηι : Εργοάθγα ἰῃ οσουγϑῆπι 
ΑΟΙ8Σ,, ἰυ οἱ φυὶ ἀδγο!οἷυδ 681 Ψ8δὺ} ἢ] ἰὰ8 ἰυυδ, δὰ ρἰϑεὶ- 
ὨΔΠῚ ΒυΡρΟΥ Οἱ 8 Υἱδὸ διατὶ [ΠΠΠΟἩ 8, 

4, οἱ ἀΐοαβ αἱ : Οὔ βογνὰ υἱ 811688, οἵ 20} {{πη6γα, Ὠθ4ὰ6 
δηΐπηᾶ ἴυ8 ἱπῆγπιοίυγ ἃ ἀυοθι5 Ἰἰρη 5 εἰπἰοηυπὶ (υπιϊραπίίυπι 
ἰδίογυπι ; οὐπὶ ΘΠ] ἱγὰ ΓὈΓΟΓΪ8 πηοἱ Ἔχϑί  ογι, ΓΌΓΒΙΒ βδῆδθο. 

5. Εὶ ΠἸὰ8. Ατγδιῃ, οἱ ἢ] 8 Ἀομηο δ, φυοηίδηι ἰηϊογαηϊ 
ΘΟΠ 5 111} ρδ δ 8: πηι}. 

6. Αδοδηάδπμϑ ἰῃ Ψυἀξοδη,, οἱ ΟΟἸ]ΟΖυθδηϊοδ οἷκ ἀνογίθιηυβ 
608 8ἀ η08, οἱ (Δοϊδυ γοζδαι οὐυ8 ΗἸΐυπὶ ΤΑ ΘοΙ. 

7. ως ἀϊοίξ Βοηλΐηυ8 βδυδοϊῃ : Νοη δίδοι: Ὁοῃβ.} τπὶ 
ἢος, δ6αυδ ογὶΐ, 

8. δ6ἃ ολρυϊ ΑΥᾶΠῚ ΠΑΠΊΔΒΟΙ18, οἱ οἂρυΐ Πδιηδβεὶ Βδϑβἰπ,). 
δεὰ δᾶδιυς βοχαρίηἷδ οἱ φυΐϊβᾳυθ δηηΐβ, ἀσῆοίοὶ στοφηυπι 
ἘΡὨγδίμῃ ἀθ ροόρυ]ο, 

9. οἱ οἀρυΐ Ἐρἢγαίηι) δοιηόγοι, δὲ δρυΐ Βοπιογοπ ἢ] ΐι.8 
Ἀοηι]1:. Εἰ ηἰβὶ ὀγθἀογ ἶ8., ἤθη ἰη(6 1 ο18. 

10. Εἰ δάϊοεἰί Ποηιίπυβ Ἰοχυὶ δά ΑοἰδΔ2, ἀΐοθῃ8 : 
11. Ρεῖθ Εἰ βίφηυμη ἃ Ποπλπο Ὧθο ἰυο ἰῃ ρτγοίυηάυῃι, 

βἶνθ ἰῇ Θχ δ β0Π). 

1. ΕΠ ἀϊχὶ( ΑΟ] 182 : Νοη ροΐδπι, Ποζα ἰδηίδο Ὠοιηίηιπ). 

13. Εἰ ἀϊχί! : Αὐαϊΐα ἢυπα, ἀοηγ8 Ὠαυϊὰ : Νυηφυϊὰ 
ρᾶγυπι γΟὈἱβ δὲ σοΓ ΔΙ 6 ἢ ὈΓΘΡΌΘΓΟ ἰοιηΐθυ8, οἱ φυοτηοάυ 
ῬοπΐηΟ ὈΓγΕΡΌΘ118 ΟΟΓΔΙΏΘΩ ὃ 

18. ... 566 δαησίαπι οοἰυπιηὰ (υηἀα(ϊοηΐα 6}.8. 



ἘΒΑΙΑΞΒ. 

14. Διὰ τοῦτο δώσει Κύριος αὑτὸς ὑμῖν σημεῖον. 
Ἰδοὺ ἢ παρθένος ἐν γαστρὶ λήψεται, καὶ τέξεται υἱὸν, 
χαὶ χαλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ. 

156. Βούτυρον χαὶ μέλι φάγεται πρινὴ γνῶναι αὐτὸν 
ἢ προελέσθαι πονηρὰ, ἐκλέξασθαι τὸ ἀγαθόν. 

186. Διότι πρινὴ γνῶναι τὸ παιδίον ἀγαθὸν ἢ χαχὸν, 
ἀπειθεῖ πονηρίᾳ, ἐχλέξασθαι τὸ ἀγαθόν. Καὶ χαταλει- 
φθήσεται ἣ γῆ, ἣν σὺ φοδῇ, ἀπὸ προςώπου τῶν δύο βα-- 
σιλέων. 

17. Ἀλλὰ ἐπάξει ὃ Θεὸς ἐπὶ σὲ χαὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου 
καὶ ἐπὶ τὸν οἶχον τοῦ πατρός σου ἡμέρας, αἵ οὕπω ἦχα- 
σιν ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἀφεῖλεν Ἐφραὶμ ἀπὸ Ἰούδα τὸν βασι- 
λέα τῶν Ἀσσυρίων. 

ι8. Καὶ ἔσται, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ συριεῖ Κύριος 
μυίαις, ὃ χυριεύσει μέρος ποταμοῦ Αἰγύπτου, καὶ τῇ 
μελίσση ἥ ἐστιν ἐν χώρᾳ Ἀσσυρίων. 

ι9. Καὶ ἐλεύσονται πάντες ἐν ταῖς φάραγξι τῆς χώ- 
ας, Χαὶ ἐν ταῖς τρώγλαις τῶν πετρῶν, χαὶ εἰς τὰ σπή- 
ρο καὶ εἷς πᾶσαν ῥαγάδα. | 

20. Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη ξυρήσει Κύριος ἐν τῷ ξυρῷ 
ᾧ μεμίσθω πέραν τοῦ ποταμοῦ βασιλέως Ἄσσυ- 
ΗΑ. τὴν χεφαλὴν, καὶ τὰς τρίχαφ τῶν ποδῶν χαὶ τὸν 
πώγωνα ἀριλεῖ. . 

41. Καὶ ἔσται, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ θρέψει ἄνθρωπος 
δάμαλιν βοῶν, καὶ δύο πρόδατα. 

32. Καὶ ἔσται, ἀπὸ τοῦ πλεῖστον πιεῖν γάλα, βού-- 
τυρὸν χαὶ μέλι φάγεται πᾶς ὁ καταλειφθεὶς ἐπὶ τῆς γῆς. 

43. Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη, πᾶς τόπος οὗ ἐὰν 
ὦσι χίλιαι ἄμπελοι χιλίων σίκλων, εἷς χέρσον ἔσονται 
χαὶ εἰς ἄχανθαν, 

24. μετὰ βέλους καὶ τοξεύματος εἰςελεύσονται ἐχεῖ" 
ὅτι χέρσος καὶ ἄκανθα ἔσται πᾶσα ἣ γῆ, 

45. χαὶ πᾶν ὄρος ἠροτριωμένον ἐρότρονησετας Οὐ 
μὴ ἐπέλθη ἐχεῖ φόθος. Γἕσται γὰρ ἀπὸ τῆς χέρσου χαὶ 
ἀχάνθης εἰς βόσχημα προδάτου, καὶ χαταπάτημα βοός. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. 

ι. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς μέ" Αάδε σεαυτῷ τόμον 
χαινοῦ μεγάλου, ἢ γράψον εἷς ἀὐτὸν γραφίδι ἀνθρώ- 
που, τοῦ ὀξέως προνομὴν ποιῆσαι σχύλων" πάρεστι 
“5: 

" ᾿ χαὶ μάρτυράς μοι ποίησον πιστοὺς ἀνθρώπους, 
τὸν Οὐρίαν καὶ Ζαχαρίαν υἱὸν Βαραχίου. 

8. Καὶ προςῆλθον πρὸς τὴν προφῆτιν, καὶ ἐν γαστρὶ 
ἔλαθε, χαὶ ἔτεχεν υἱόν. Καὶ εἶπε Κύριός μοι: Κάλεσον 
τὸ ὄνομα αὐτοῦ, Ταχέως σχύλευσον, ὀξέως προνόμευσον" 

4. διότι, πρινὴ γνῶναι τὸ παιξίον καλεῖν πατέρα ἢ 
μητέρα, λήψεται ζόναμιν Δαμασχοῦ, χαὶ τὰ σχῦλα 
Σαμαρείας ἕναντι βασιλέως ᾿Ασσυρίων. 

δ. [(ὶ προςέθετο Κύριος λαλῆσαί μοι ἔτι' 
8. Διὰ τὸ μὴ βούλεσθαι τὸν λαὸν τοῦτον τὸ ὕ 

τοῦ “Σιλωὰμ τὸ πορευόμενον ἡσυχῇ, ἀλλὰ βούλεσθαι 
ἔχειν τὸν «Ῥασοὶν χαὶ τὸν υἱὸν Ρομελίου βασιλέα ἐφ᾽ 
ὑμῶν, 
τ διὰ τοῦτο ἰδοὺ Κύριος ἀνάγει ἐφ᾽ ὁμᾶς τὸ ὕδωρ 

τοῦ ποταμοῦ τὸ ἰσχυρὸν χαὶ τὸ πολὺ, τὸν βασιλέα τῶν 
Ἀσσυρίων, καὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ χαὶ ἀναθήσεται ἐπὶ 
πᾶσαν φάραγγα ὑμῶν, καὶ περιπατήσει ἐπὶ πᾶν τεῖχος 
ὑμῶν, 

8. καὶ ἀφελεῖ ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας ἄνθρωπον ὃς δυνή- 
ΨΕΤΌΒ ΤΕΣΤΑΜΕΝΤΌΜ. “-- ἰ]. 

αν. ΥἹἱ1]. 401 

14. Ῥγορίεγθδ ἀδοϊ! Ποιηΐπυϑ ἰρθθ υοδὶβ βἰφηυτη. Ἑροθ 
ΥΊΓρΟ ἱπ υἱογὸ οοποίρίεί, οἱ ρᾶγίοἱ Π]απὶ, οἱ γοοδθὶβ ΠΟΘ 
οἷυ8 ΕἸηπηΔηποὶ. 

15. Βαΐγτγαπι οἱ πρ8] οοτηδᾶοί ἀπίοαυδπὶ βοίαὶ δαὶ ργϑο]!- 
Β6ΓΘ πηᾶὶδᾶ, οἸἰΐρογο θοησυηι. 

16. Θυοπίδηι δηίουδπιὶ οορηοϑοδί ΡΌΟΥ Βοπιπ γοὶ Πηᾶ- 
Ἰὰπ|, ΤΟΡγοθαὶ μηδ] (απ, οἰροπάο θοηυπι. Εξ ΓΟΙπσυοίυΓ 
ἰογγᾶ, αύδιῃ ἰὰ (ἰπ|68,, ἃ (Δοΐ6 ἀυογπ Γοϑυμη. 

17. 56α δάδυοεὶ Ποπιίπυ8 ΒΌΡΟΓ 6 δἱ βυρογ ρορυϊαπι [πῃ 
οἱ βιιροῦ ἀοπηυπῃ ραίγίβ τὰ ἀ68, 4υΐ ποοάση γϑπογηηΐ τ 
4υδ ἀϊ6 Δ᾽βίι} ΠΣ ΕΡΠγαΐπλ ἃ σὰ Γαβθιη ΑΒϑυΓογθαι. 

18. Εἰ ετξ, ἰῃ ἀΐθ 118 5Π18 011 ᾿υοπΐπὰ8 ηγιβοίς, αυὶΐ - 
ἀοπλ μα ὮΓ ραγί! Πυσηίηίθ ΞΕ ργρίί, οἵ δρί 48 681 ἰὴ γοζίοῃβ 
Αββυγίοπιηι. 

19. Εἰ νϑηϊδηΐ ὁπ 5 ἰῇ ΘΟΏγΔ]168 Γορίοηΐβ, δὲ ἰῃ οᾶγοῖ- 
ὯΔΒ ΡΘΙΓΑΓΙΠΙ, οἱ ἰῃ ΘρΘΙΠΠΟΔΒ, οἵ ἰῃ ΟΠΠ6Π) ἢΒ5ΌΓΔΙ,. 

20. 1ὴ ἀΐα {1 γϑάδὲ ϑοπιήῃυβ ἴῃ πονδουϊα οοπάθοίδ ἐγδῆς 
Παχηθη γοβία Αβϑυπογιπ οδρυΐ, οἱ ρἱ]08 ρδάυπη οἱ θαγθδῃη 
δυΐεγεῖ.. 

21. Εἰ εγίϊ, ἴῃ ἀΐθ 1116 πυϊοΐ Πομηο γδοοδῃχ Ὀουπι, οἱ 
ἄυδβ ΟΥ̓́ΘΡΒ. 

22. ΕΠ 6Π|, 6χ ρ]υγίπηα ροϊΐοῃο Ἰδοίΐβ, Ὀυϊγγυμ οἱ πρὶ 
ἐομηθαοῖ ΟἸηΪ8 ΓΟ ΟἿ ΒΌρΕΓ ἰογτδῃ,. 

28. Εἴ εὐ ἴῃ ἀΐθ 1}|8, οπηηΐβ Ιοσυβ υδὶ Γπογΐηΐϊ αἱ 6 γίΐοα 
[ΩΪ]16 5ἰοογα, ἴῃ ἀδϑογίαπι δγαηξ οἱ ἰῃ βρίπαπι, 

24. ουπὴ 5αρὶ [8 οἱ ἀγοὺ ἱηρτοαϊοπίυγ Πὰς : φυοῃίδιη ἀ6- 
βογίαπι οἱ δρίηδ ογὶΐ οὔηηΐβ (θῖτα, 

25. δ ΟΠΊΩΪβΒ ΠΊΟἢΒ ΔΓΔΏΔΟ ΔγαθίΐυγΓ. ΝΟΠ διιρογυθηίοὶ 
ἔΠὰο {ἰπιογ. Ετίὶ δηΐπι ργθὸ βο!πἀΐηθ οἱ βρίπα ἰῃ ραϑβίυῃ) 
ΟΥ̓8, οἱ οοηου] οδίοΏθ πὶ ΒΟΥΪ8. 

ΘΑΡΌΤ ΥὙΠ|. 

1. Εἰ ἀϊχί! Βοιηΐπυβ δὰ ἸῺ : δυϊηα {ἰδ ὶ Ἰοπιαπη ΠΟΥΪ 
τηδρηΐ, οἱ βογθ6 ἰῃ 60 Ποιγίηΐβ 8[γ]0, υἱ γϑιοοϊίον ἀορτιϑοάδ- 
τεἰομοι (δοἰδὶ βροϊογυμ : δά οϑὶ βηΐμη : ' 

2. οἱ (6868 τη ἱ ἴδ ἢ(6165 Ποιηΐηο8, ὕτίδηι οἱ ΖΔ, Πδγίδιι 
Β]υπὶ ΒΑγδο ίς. 

3. Εἴ δορβϑ8ὶ διὰ ργορῃοί ββδηι, οἱ ἱπ υἵδγο οοποθρίξ, οἱ 
Ῥερετ ΒΙαπι. Εἰ ἀἰχὶα Τγοχπαΐπυβ τη : γοοὰ ποϊμδῃ 68, 
ΟἸο βρο]ΐα, νοϊοοϊίον ἀθργϑοάδγο : : 

4. αυΐδ,, δηίοαθδῃῃ βοἰαὶ ρθγ γοσᾶγο ρᾶίγοίη δυΐ τπηδίγοιη, 
10}16ἱ τἰγϊυΐοπι Πδπιαβοὶ, οἱ βρο]ΐα ϑδῃγαγίδ ογᾶπι γα Α8- 
ΒΥΓΙΟΓΌΏ,. 

ὅ. Εἰ δἀϊδοί( Ποιηίηυβ Ἰοχαΐ τὶ δάῃυο : 
6. ΕΟ φυοὰ ρορα!ὰβ Ὠΐο ποη νυ] ἀχυδηη 5]08Π| {180 γἃ- 

αἰξ οὐπι 5ἰ]θηϊο, 86 γυ] θοῦ Ἀδδίη οἱ ἢ] απ Ἀογηβ] 
ΓΟΒΘΠῚ ΒΌΡΘΓ ΥΟ8, 

7. Ῥγορίογθα δοὺθ οπιίπα8 δά ἀυοὶζ ΒΌ ΡΟ γο8 δαθδπι ἤυ- 
τη 5 (ογίθπ οἱ πη] δπη, γοβο Αβδυγίογυπι, οἱ ρίογίϑπ) 
6}08 : οἱ δϑοθηάδὶ Β0ρ6γ οπηῆθῖι ΘΟΠΥΔΙ 6 πὶ γαϑίγδιη, οἱ 8Π)- 
δυ αὶ ( ΒυρΟΓ ΟμγηδΠ) ΠλιΓὰπὶ γοβίΓα ΠῚ, 

8. οἱ δυίογοίϊ ἀ6 ϑυάδοδ Ποπιίποπ) χυὶ ροδδὶϊ ἐδρυΐ Ιανᾶγα, 

28 
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σεται χεφαλὴν ἄραι, ἢ δυνατὸν συντελέσασθαί τι. 
Καὶ ἔσται ἣ παρεμθολὴ αὐτοῦ, ὥςτε πληρῶσαι τὸ 
πλάτος τῆς χώρας σου᾽ μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεός. 

9. Γνῶτε, ἔθνη, καὶ ἡττᾶσθε- ἐπαχούσατε ἕως ἐσχά- 
του τῆς γῆς, ἰσχυχότες, ἡττᾶσθε. ᾽Εὰν γὰρ πάλιν ἰσχύ- 
σητε, πάλιν ἥττηθήσεσθε" 

10. χαὶ ἣν ἂν βουλεύσησθε βουλὴν, διασχεδάσει Κύ- 
ρίος χαὶ λόγον ὃν ἐὰν λαλήσητε, οὐ μὴ ἐμμείνῃ ἐν 
ὑμῖν, ὅτι μεθ᾽ ὑμῶν ὁ Θεός. 

ιι. Οὕτω λέγει Κύριος: Τῇ ἰσχυρᾷ Σὰ ἀπειθοῦσι 
τῇ πορείᾳ τῆς ὁδοῦ τοῦ λαοῦ τούτου, λέγοντες" 

1. Μήποτε εἴπωσι, Σχληρόν. Πᾶν γὰρ ὃ ἐὰν εἴπη 
ὁ λαὸς οὗτος, σχληρόν ἐστι. Τὸν δὲ φόθον αὐτοῦ οὐ μὴ 
φοδηθῆτε οὐδὲ μὴ ταραχθῆτε. 

.8, Κύριον αὐτὸν ἁγιάσατε, χαὶ αὐτὸς ἔσται σου 
7θος. 

ἿΝ 14. Κἂν ἐπ᾽ αὐτῷ πεποιθὼς ἧς, ἔσται σοι εἰς ἁγία- 
σμα, χαὶ οὐχ ὡς λίθου προςκόμματι συναντήσεσθε, οὐδὲ 
ὡς πέτρας πτώματι: Οἱ δὲ οἶχοι Ἰαχὼδ ἐν παγίδι, καὶ 
ἐν χοιλάσματι ἐγκαθήμενοι ἐν Ἱερουσαλήμ: 

16. διὰ τοῦτο ἀδυνατήσουσιν ἐν αὐτοῖς πολλοὶ, χαὶ 
πεσοῦνται χαὶ συντριδήσονται, καὶ ἐγγιοῦσι, καὶ ἁλώ- 
σονται ἄνθρωποι ἐν ἀσφαλείᾳ. 

16. Τότε φανεροὶ ἔσονται οἷ σφραγιζόμενοι τὸν νόμον 
τοῦ μὴ μαθεῖν. 

τη. Καὶ ἐρεῖ: Μενῶ τὸν Θεὸν τὸν ἀποστρέψαντα τὸ 
πρόςωπον αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ οἴχου Ἰαχὼδ, χαὶ πεποιθὼς 
ἔσομαι ἐπ᾽ τὸ 

18. Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωχεν ὁ Θεός. 
Καὶ ἔσται σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ παρὰ 
Κυρίου σαδαὼθ, ὃς χατοιχεῖ ἐν τῷ ὄρει Σιών. 

19. Καὶ ἐὰν εἴπωσι πρὸς ὑμᾶς: Ζητήσατε τοὺς ἐγ- 
γαστριμύθους, χαὶ τοὺς ἀπὸ τῆς γῆς φωνοῦντας, τοὺς 
χενολογοῦντας, οἷ ἐχ τῆς χοιλίας φωνοῦσιν, οὐχ ἔθνος 
πρὸς θεὸν αὐτοῦ ἐχζητήσουσι; Τί ἐχζητοῦσι περὶ τῶν 
ζώντων τοὺς νεχρούς; 

20. Νόμον γὰρ εἷς βοήθειαν ἔδωχεν, ἵνα εἴπωσιν' 
Οὐχ ὡς τὸ ῥῆμα τοῦτο, περὶ οὗ οὐχ ἔστι δῶρα δοῦναι 
περὶ αὐτοῦ. 

“1. Καὶ ἥξει ἐφ᾽ ὑμᾶς σχληρὰ λιμὸς, καὶ ἔσται, ὡς ἂν 
πεινάσητε, λυπηθήσεσθε χαὶ χαχῶς ἐρεῖτε τὸν ἄρχοντα 
χαὶ τὰ πάτρια, καὶ ἀναδλέψονται εἷς τὸν οὐρανὸν ἄνω, 

22. χαὶ εἰς τὴν γὴν χάτω ἐμόλέψονται- καὶ ἰδοὺ ἀπο- 
ρία στενὴ χαὶ σχότος, θλῖψις χαὶ στενοχωρία χαὶ σχό-- 
τος, ὅςτε μὴ βλέπειν, καὶ οὐχ ἀπορηθήσεται ὃ ἐν στε- 
νοχωρίᾳ ὧν ἕως καιροῦ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄. 

ι. Τοῦτο πρῶτον πίε, ταχὺ ποίει, χώρα Ζαδουλὼν, 
ἢ γῇ Νεφθαλὶμ, χαὶ οἱ λοιποὶ οἱ τὴν παραλίαν, καὶ 
πέραν τοῦ Ἰορδάνου Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν. 

3. Ὁ λαὸς ὃ πορευόμενος ἐν σχότει, ἴδετε φῶς μέγα" 
οἷ χατοιχοῦντες ἐν χώρᾳ σχιᾷ θανάτου, φῶς λάμψει ἐφ᾽ 
ὑμᾶς: 
δ- τὸ πλεῖστον τοῦ λαοῦ, ὃ χατήγαγες ἐν εὐφροσύνῃ 

σου" χαὶ εὐφρανθήσονται ἐνώπιόν σου, ὡς οἱ εὐφραι-- 
νόμενοι ἐν ἀμήτῳ, καὶ ὃν τρόπον οἱ διαιρούμενοι σχύλα" 

4. διότι ἀφήρηται ὃ ζυγὸς ὃ ἐπ᾿ αὐτῶν χείμενος, καὶ ἡ 
ῥάόδος ἣ ἐπὶ τοῦ τραχήλου αὐτῶν. Τὴν γὰρ ῥάδδον τῶν 
ἀπαιτούντων διεσχέδασεν, ὡς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐπὶ Μαδιάμ. 

ΗΣΑΙ͂ΑΣ. Κεφ. Θ΄. 
δαϊ ἰογίοπι δἰ ̓χυϊὰ ἔλοοτο. ἘΠ᾿ ὁγυτξ οαβίγα οὐυβ, αἵ ἐπηρϊοδῃΐ 
ἰαιυάέποηι γορίοαΐβ ἰᾳδρ, ποδίβουπ) ΠουΒ. 

9. Οορῃοβοίίο, βοηΐ68, οἱ Υἱποίῃηϊηὶ : ὀχδυάίί ὑθχαθ δὰ 
οχίγθιυπι ἰθγτθθ, αυἱΐἱ ργυδὶυἱβεῖβ, υΥἱποίηϊηὶ. Νδ δἱ 
ΓΌΓΘΙΙΒ ὈΓΘΟΥ ΔΙ ΘΓ Ε5, ΓΌΓΒΙΒ υἱποδηγίηϊ : 

10. εἴ φυοάοσυπιχυδ οΟὨ δἰ πὶ Θομϑυ ἀν ογὶ 8, ἀϊβαίρϑοὶ! 
Βοπηίπυϑ : εἴ γογθυπὶ φυοδουίχαο Ἰοσυεἰ (Ὀδγ εἶβ, ἤθη πιδ- 
ὩΘ6Οἰ( ἰῃ γοῦἱβ, αυΐα πορθίβουμι Ὠδυβ. 

11. δὶο ἀϊοὶξ Βοιαίηυϑβ : Εογίΐ ὔδηυ γοοσάπηΐ Δ ἰ(ἸΏ6 ΓΘ 
Υἱδ Ρορυ ὶ υ͵ὰ8, ἀϊορηίοβ : 

12. Νδ [γί ἀϊοδηΐί, Ὀυχπι. Οηλη6 δηΐπὶ φυϊοχαίά ἀΐχο- 
Τί! ΡΟρΡυΪὰ5 ἰδία, ὀυγθπι 68. ΤΙ Πογθι δυΐοπη οἷα 8 ἢ6 Ἐηγυ6- 
γἰ 118 ἤθαὺυθ οοπίατθοιηίηί. 

18. Θοπιίηυπι ἰρβυπι βαποι ποδία, οἱ 'ρ86 δὶ! ἔπηοῦ ἰυυ8. 

14. Εἰ βἱ ἰῃ ἰρθ0 δοηῆβιϑβ [πογίβ, οὐἱϊ {{0ὲ] ἰῃ βαποι βοδίϊο- 
Βθπ), Εἰ ποὴ υἱ ἰδρί αἱ οἰ εῃβίοηΐβ ὁσοαγγοῖῖ8, ποθ υἱ ροῖγεε 
τυ ΐηδ5. Ποπι8 δυΐοπὶ 9800} ἰῃ ἸΔ4υ60, οἱ ἰῃ ΘοΏγΔ] 6 βδοάθῃ. Ὁ 
(68 ἴῃ ΖΘΓΌΒΔΙΟΙ : 

15. ἰάθο ἱπῆγπιϊ δγαηί ἰη ἱρβὶβ ρἰυγίην!, οἱ ἐδοηΐ δὲ οὐῃ- 
ἰογοιΐαγ, οἱ Δρργορίπαυδουηὶ, οἱ οδρίοηϊυγ Ποπιίηοβ ἰη ἰυ- 
1Ι0η6. 

16. Τυηο πιδηϊδ8(ἱ ὁσυηὶ φιυΐ δἰρηδηΐυγ υἱ ποὴ ἀϊδοδηὶ 
ἰοσοηλ. ΄ 

17. Εἰ ἀϊοεῖ : Ἐχδρϑοίδῃο ουπὴ χαυὶ ἀνογιϊξ (δοίη βύδγω 
ἃ ἀοπιο ὅδοορ, οἱ βάθῃ8 6ΓῸ βι}ρ6Γ θυπΠ)ὶ. 

18. Εοθθ 6ρὸ οἱ ρυοτὶ χυο8 ἀράϊξ τηΐηΐ Ὠδυ8. Εἰ ογυηΐ 
βίρῃδ εἰ ρογίθηϊδ ἴῃ ἀοη)0 18Γ86] ἃ Ποπιὶπο βδθδοίῃ, ᾳυὶ 
μιδρ δὶ ἰῃ τηοηίο δίοη. 

19. Εἰ εἰ ἀϊχεγίηϊ δά υοβ : Ουδτγ(α υθηι Π]οφυῦ8, δὲ 608 
φαὶ ἀξ ἴογγα ἰοφυυπίυγ, γᾶπὰ Ἰοχυδηΐοβ, υ ἀδ νϑηΐγα οἷδ- 
τδηΐ, Ὠοἢ Ὧ6 β6η8 δὰ ἀδιπ βυυῃ) ἀχαυΐγοηξ Ὁ Ουὐἱὰ Θχαυΐ- 
τυηὶ ἀ6 ΥἱΥΪΒ ΠιοΙίι08 ἢ 

20. 1,Ἔφθι δηίπι ἴῃ δυχί πὶ ἀράϊξ, αἱ ἀϊοδηΐ : Νοη βἰσαὶῖ 
ὙΘΓΒΌΓΩ ΠΟ, ΡΓῸ 400 ΠΟ 6δῖ ἀᾶγθ τ ΠΘΓΔ ὑγῸ 60. 

21. Εἰ νϑηΐοΐ βι:ρογ γῸ8 ἀυγα δη)θ8, οἱ δγίξ, υἱ δβυγίοσί- 
5, οσῃ ΓΙ Δ ἰ πε οἱ πηδιϑἀ!οοῖΐβ ῥγϊποίρϑμ οἱ ραίθγηδ, οἱ 
διιϑρίοἰδηΐ ἰῃ ΘΟ] απ 8ΌΓδαΠΙ, 

22. εἷ ἰῃ ἰουτᾶμ ἀδογβυπὶ ἱμϑρίοἰθης : οἱ δοθδ οζοδϑίδβ 8ῃ- 
ξυδίδ οἱ ἰθποῦγου, (γ θυ] αἰ1ο οἱ δησυδέία δὲ ἰθποῦγο, ἰΐδ υἱ 
ΠΟΩ 5ἰὲ Υἱάδγο, οἵ ἤοὴ ἀεβείοὶ χαυΐ ἰῃ δηριιέϊδ Πιο τί υ86410 
δ ἰορυ8. 

ΟΑΡΌΤ ΙΧ. 

1. Ηοῦ ρῥγίπηυπι Ὀΐθα,, γϑϊοοίίογ ἴδ, γορῖο Ζαθυΐοη, ἰεστα 
ΝΕΡΠ ΠΑ] πὶ, οἱ τοὶ χαὶ φαὶ κχίδ πιᾶγο, δὲ ἔγϑπβ ϑογάδηρπ) 
6 4111268 σϑηζίυμη. 

3. Ῥορυ]ὺβ χαυΐ δι θυϊαδαὶ ἰῃ ἰδηοὈτίβ, υἱάθία Ἰυμηθ πηᾶ- 
βαῦυμ : φυΐ ΠΔΌ 8118 ἰῃ τορίοπα ὑπ δγὰ πηογ 8, Ἰυσλθὴ Ἰυ06- 
δὲ} ΒΌΡΟΥ νο8 : 

3. ΡΙυγίηηδ ρᾶΓΒ ΡΟΡΌΪ, αυδηι ἀδὰυχίβεϊ ἰη 1ροΕἰ|ἃ ἰυᾶ : οἱ 
Ἰεἰδθυπίυγ ἰῃ οοηϑροοῖα ἴυο, δἰουϊ φαυὶ ᾿δϑἰΔηΐυΓ ἰῃ Π6 556 ͵ 
εἴ βἰουΐ εἰ φαὶ ἀϊνίἀυηϊ 5ρο] 8 : 

4, ααυΐδ δοίδίαπι 68. ἰυσιπι φυοα βυργὰ ἰρ808 ογαὶ ροδί- 
ἴυπι, Εἴ Υἱγβᾶ 488 ΒΌΡΓ ΟΟἸΠ πὶ θογυπι. Ὑίγρδπ δηΐπλ οχὶ- 
βοῃευπὶ ἀϊδδίραυϊξ, δἰουΐ ἀΐα υῦ δυροῦ Μδάϊΐδϑι : 



ΕΒΑΙΑΞ. 

ὅ. ὅτι πᾶσαν στολὴν ἐπισυνηγμένην δόλῳ, χαὶ ἱμά-- 
τίον μετὰ χαταλλαγῆς ἀποτίσουσιν" χαὶ θελήσουσιν, εἰ 
ἐγένοντο πυρίχαυστοι. 

(5) 6. Ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν, 
οὗ ἣ ἀρχὴ ἐγενήθη δὴ τοῦ ὥμου αὐτοῦ, χαὶ χαλεῖται 
τὸ ὄνομα αὐτοῦ, μεγάλης βουλῆς ἄγγελος. Ἄξω γὰρ 
εἰρήνην ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, καὶ ὑγίειαν αὐτῷ. 

7η. Μεγάλη ἣ ἀρχὴ αὐτοῦ, χαὶ τῆς εἰρήνης αὐτοῦ 
οὐχ ἔστιν ὅριον" ἐπὶ τὸν θρόνον Δαδὶδ, καὶ τὴν βασι- 
λείαν αὐτοῦ, χατορθῶσαι αὐτὴν, χαὶ ἀντιλαδέσθαι ἐν 
χρίματι καὶ ἐν δικαιοσύνη, ἀπὸ τοῦ νῦν χαὶ εἰς τὸν 
αἴδνα . ὃ ζῆλος Κυρίου σαδαὼθ ποιήσει ταῦτα. 

8. Θάνατον ἀπέστειλε Κύριος ἐπὶ Ἰαχὼό, χαὶ ἦλθεν 
ἐπὶ Ἰσραήλ. 

9. Καὶ γνώσονται πᾶς ὃ λαὸς τοῦ ᾿Εφραὶμ, χαὶ οἱ χαθή- 
μενοι ἐν Σαμαρείᾳ, ἐφ᾽ ὕδρει καὶ ὑψηλῇ καρδίᾳ λέγοντες " 

1ο. Πλίνθοι πεπτώχκασιν, ἀλλὰ δεῦτε, λαξεύσωμεν 
λίθους, καὶ χόψωμεν συχαμίνους χαὶ χέδρους, καὶ οἱ- 
χοδομήσωμεν ἑαυτοῖς πύργον. 

τι. Καὶ ῥάξει ὃ Θεὸς τοὺς ἐπανισταμένους ἐπὶ ὄρος 
Σιὼν ἐπὶ αὐτὸν, καὶ τοὺς ἐχθροὺς διασχεδάσει- 

12. Συρίαν ἀφ᾽ ἡλίου ἀνατολῶν, χαὶ τοὺς “Ἕλληνας 
ἀφ᾽ ἡλίου δυσμῶν, τοὺς κατεσθίοντας τὸν Ἰσραὴλ ὅλῳ 
τῷ στόματι. ᾿πὶ πᾶσι τούτοις οὐχ ἀπεστράφη ὁ θυμὸς, 
ἀλλ᾽ ἔτι ἢ χεὶρ ὑψηλή. 

13. Καὶ ὃ λαὸς οὐχ ἐπεστράφη, ἕως ἐπλήγη, καὶ 
᾿τὸν Κύριον οὐχ ἐζήτησαν. 

14. καὶ ἀφεῖλε Κύριος ἀπὸ Ἰσραὴλ κεφαλὴν χαὶ 
οὐρὰν, μέγαν χαὶ μικρὸν, ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, 

ι56. πρεσθύτην, χαὶ τοὺς τὰ πρόξωπα θαυμάζοντας" 
αὕτη ἡ ἀρχὴ, καὶ προφήτην διδάσχοντα ἄνομα οὗτος 
ἢ οὐρά. 
τὰ Καὶ ἔσονται οἱ μαχαρίζοντες τὸν λαὸν τοῦτον 

πλανῶντες, χαὶ πλανῶσιν, ὅπως χαταπίνωσιν αὐτούς. 
17. Διὰ τοῦτο ἐπὶ τοὺς νεανίσχους αὐτῶν οὐχ εὐὖ- 

φρανθήσεται ὁ Κύριος, χαὶ τοὺς ὀρφανοὺς αὐτῶν χαὶ 
τὰς χήρας αὐτῶν οὐχ ἐλεήσει, ὅτι πάντες ἄνομοι χαὶ 
πονηροὶ, χαὶ πᾶν στόμα λαλεῖ ἄδικα. Ἐπὶ πᾶσι τού- 
τοις οὐχ ἀπεστράφη ὃ θυμὸς, ἀλλ᾽ ἔτι ἢ χεὶρ ὑψηλή. 

18. Καὶ χαυθήδεται ὡς πῦρ ἣ ἀνομία, καὶ ὡς ἄγρω- 
στις ξηρὰ βρωθήσεται ὑπὸ πυρός" χαὶ χαυθήσεται ἐν 
τοῖς δάσεσι τοῦ δρυμοῦ, καὶ συγκαταφάγεται τὰ χύχλῳ 
τῶν βουνῶν πάντα᾽ 

19. διὰ θυμὸν ὀργῆς Κυρίου ὙΠΥΝ ἡ Ὁ ὅλη, 
καὶ ἔσται ὁ λαὸς ὡς χαταχεχαυμένος ὑπὸ πυρὸς, ἄν- 
θρωπος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ οὐχ ἐλεήσει, 

40. ἀλλὰ ἐχχλινεῖ εἰς τὰ δεξιὰ, ὅτι πεινάσει, καὶ 
φάγεται ἐκ τῶν ἀριστερῶν, χαὶ οὐ μὴ ἐμπλησθῇ ἄν-- 
θρωπὸος ἔσθων τὰς σάρχας τοῦ βραχίονος αὐτοῦ. Φά- 
γεται γὰρ Μανασσῆς τοῦ Ἔφραιμ, καὶ ᾿Εφραὶμ. τοῦ 
Μανασσῇ. ὅτι ἅμα πολιορχήσουσι τὸν ᾿Ιούδαν. 

,ι. Ἐπὶ τούτοις πᾶσιν οὐχ ἀπεστράφη ὃ θυμὸς, ἀλλ᾽ 
ἔτι ἡ χεὶρ ὑψηλή. 

(5) 6. Ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ 

ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὥμονυ αὐτοῦ καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς ἄγγελος, θαυμαστὸς, σύμδουλος, ἰσχνυ- 
ρὸς, ἐξουσιαστὴς, ἄρχων εἰρήνης, πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶ- 
νος. Ἐγὼ γὰρ ἄξω εἰρήνην ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, εἰρήνην καὶ 
ὑγείαν στῷ. (Αἰ6 5.) 
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5. ΄υΐᾶ οπιηθδι δίοἶδπ) ὁοηρτορδίδην, ἀο010, οἱ γϑϑιπηθἢ- 
ἴυπ οὐπὶ οοημηυί(δίίοης τοϑϊ ποηΐ : οἱ σπρίοηϊ, 8] θδηΐ ἱβῃδ 
οομθυδῖϊ. 

6. Ουἷΐὰ ρᾶγνυ]υ8 ὨΔ[118 651 ΠΟΛ 8, ἢ] 8 οἱ ἀδίυ8 681 20- 
υἷ8, ουὐὰ8 ρῥγϊποίραίι8 ἔδοίι8 6ϑΐ ΒΌΡΟΥ ὨΌΠΊΘΣΙΠ) 6708, οἱ 
γοσδίυ ὨΟΙΏΘΗ 6115, ΤηΔΡΪ ΘΟὨ5 1} δῆροῖαβ. Αἀἀυοᾶπ) οηΐπ 
Ῥϑοδῆλ 8006 Γ ρῥυϊῃοίρο8, οἱ 5βδηϊ δίοπι οἱ. 

7. Μαρηυϑ ῥγίποὶραίαβ 118, Οἱ ῥδοὶβ οὐυ8 πο δϑί (6γ- 
Γυΐηυ8 : ΒΌροΥ ἰὨγοηθση) Θανίά, οἱ γορτυπι 6᾽08, υἱ οοττίμδί 
᾿Πυὰ, οἱ δυχὶ ἰοίυΓ ἰῃ [υἀϊοὶο οἱ ἴῃ [π5{1{1 8, ὁχ ἢὮοΟ δυης οἱ 
ἴῃ βδρου 01 : 2611 Ποπηίηΐ βδΌΔο( ἢ (δοίαὶ ᾿δρ6. 

8. Μογίδθῃ) ΤΙηΐδξ Ποηλίηυβ ΒΌΡΟΙ δον, οἱ νδηΐΐξ ϑυρογ 
15γδοὶ. 

9. Εἰ οὐφῃοβορηΐ ΟἹ ΐ8 ρορυ!υ5 ἘΡὨγδίηι, οἱ βοάδθηΐοβ ἰῃ 
δδιηδγίδ, ἴῃ οοηίυη)ο δ οἱ ὀχ 6180 οὐγὰδ ἀϊο θη (68 : 

10. 1,δίογοϑ οδοϊἀογιηξ, δοὰ γοϑηΐϊΐθ, ἀο]θηγα8 ἰαρίὰ 65, οἱ 
βυοοἀδίη8 δγοοιμοζοῦ οἱ οὐάγοβ, οἱ δὰ βσθιυβ ποῦ 8 ἴιΓ- 
τίη. 

11. Εἰ δ᾽] οἴ Τθυ8 608 φυὶ οοπδυγσυηΐ οοηΐΓᾶ πιοη ἢ) 
δίοη ΒΌΡΟΓ ουπι, οἱ ἰηἰ πη 08 ἀἰδϑί ρδὈϊ : 

12. δυγίδμ ἃ 8018 οὐυ, οἱ Ογβθοοβ ἃ 80}18 οὐῦϑϑιι, ἀθνο- 
ΓΔηΪ68 [8Γ86] ἰΟοἱο ΟΓΘ. [0 ΟΠιηΐθυ}8 8 ΠΟῚ 6ϑ8ἷ ἃ ογβυβ ἔηγου, 
δοὰ διὸ ἤδηυ8 Ἔχ οἰ βᾶ. 

13. ΕΓΡΟΡυ]υ8 08 68ῖ ΓΟυθγδαΒ, ἀοη60 ΡΟΓΟυβδ08 οδὲ, οἱ 
Ῥοιηίΐπυπ ΟῚ ἀυξβίογυηΐ. 

14. Εἰ δρϑίυ  Ποπγίηυ 8 δὺ 15γδ6ὶ οδρυΐ οἱ ἑσδυΐδηι, [)8- 
ηυτ οἱ ραγνυπι, ἰῃ υὑπᾶ αἷθ, 

15. Β6Ώ6η), 6ἷ 608 Τυὶ (Δο68 δαῃλΓΔη(υΓ : πος 68 ργίποὶ- 
Ρίυπ, οἱ ργορῃοίδιῃ ἀοσδηΐοιῃ ἰηἰχυδ : ἢ οϑὶ ὁδυάδ. 

16. Εἰ ογυηϊ ἀυὶ Ὀοδίυπι ἀϊοσυηϊ ρορυϊυπὶ ἰβίὰ πη ϑοάυ- 
οδθηΐοθδ, οἱ δβδεἀυουοὶ, υἱ ἀδνογοηΐ 608. 

17. ῬγΟΡΙΟΓ ἢοΟ Βυρ6 Ὁ δαο᾽]οϑοθηίι} }8 ΘΟΓΊΠ) ὩΟῺ ἰερ.8- 
δἱζυν Ποιμίηιβ, δὲ ρυρὶ!Π!ογυπι Θογαπὶ οἱ Υἱἀυδγθπη ΘΟΓΌΠ) 
ὨοΩ πη βογοἐΐαγ, αυομίδη) οἴηηθδ ἰηίαυΐ οἱ ποαυδηι, οἱ 
ΟἸΠ6 08 ἰοαυϊίυγ πη) υδῖδ. ἴῃ Οπλπὶδυ5 [118 ΠΟῚ Οδὲ ΔΥΘΓΘΌΒ 
ἔυγον, 86 δΔἀἢυο Πηδη8 6ΧΟ 88. 

(8. Εῤ βυοορηἀοίαυ υδϑὶ ἰσηΐ8 ἰηϊφυϊί8 8, οἱ ἰδιηηχυδίη 
διδι θη βἰοουπὶ γογδυϊίυῦ 80 ἱβῃθ : οἱ βυζοδηάοίυγ ἰη ἀθῃ- 
βΒἰ1Δ110118 8808, οἱ ἀονογδδίῖ φυδ ἰῃ οἰγουΐ ΘΟ] πὶ ὁπ" 
Ηἷᾶ : . 

19. ρῥγορῖδγ [γόγοιὴ ἶγϑο Ὠομηὶ οομὈυϑδίδ 66( ἰοΐδ ἰοΥγὰ, 
οἱ ογὶῖ ρορυ]υλ ἰδπηχυδη οομμδθυδέυδ δὺ ἱρῆδ, Ποιηο ἔγδίγὶβ 
81 0. ΠΒοΓ ὈἰἰυΓ, 

20. 8βοὰ ἀφο! ηδοὶὶ δὰ ἀδχίογδη, φυΐδ οδυτγίοί, οἱ οοπηοάοί 
ἃ 5ἰη.81γ18, οἱ ἤθη βδίυγδθι 0 Ὠοίλο δοηγθάθη8 ΟδΓΏ6 8 ὈΓΔ- 

οἰ δὺ]. Οοιμοάεδι δηἰπὶ Μδηδβ8685 Ἐρηγαὶπι, οἱ ἘΡ γαίῃ) 
Μδηδββϑῆ, αφυοηΐδηι βία] ορρυφηδῦυηὶ 7 υάδῃι. 

21. Ιῃ ἢΐ5 ΟἿ 05 ΠΟῺ 68ὲ ἀγόσγϑὺ8 (ΓΟ, βοὰ δά ιο Π28- 
Ὠμ8 Θχορίβἃ. 

βϑϑαβεναιγσνεηπιῆστς 

6. Οὐυοηΐδηι Ῥδγνυυ Ὠδί8 οδὲ Ὡοθίβ, οἱ ΠῚ πι5 ἀδίυα οδὲ 
ΠΟΡΙ5, συ]ὺ5 ἰδοίυ5 δαὶ ὑυηορδίυβ δΌΡΟΡ ΒυϊηΘΓυΠ 6|0.8 : οἱ 
νοσδίυσ Ὠοϊθῃ 6]05 τηδρηΐ ΘΟΩ5}}}} Δ 5, δ τ ΓΔ 15. οοῦ- 
8|Π|6εἰ1}5. (ογ 5, Ῥοΐδηβ, ὑυΐηοθρα ῥδοΐδ, ρδίον ἰμίυτγί 56. 0}. 
Ἐφο οηΐτὰ δἀάποδηι ὑδόοση δΌΡΕΟΣ ῥγίηοί 68, ὑδοθῶ) οἱ β8η{{Δ- 
ἴδπὶ ᾿ραὶ. 
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ι. Οὐαὶ τοῖς γράφουσι πονηρίαν, γράφοντες γὰρ 
πονηρίαν ἀἰμιμρὸΝ : 

ἃ. ἐχχλίνοντες χρίσιν πτωχῶν, ἁρπάζοντες χρῖμα 
πενήτων τοῦ λαοῦ μου, ὥςτε εἶναι αὐτοῖς χήραν εἰς 
διαρπαγὴν, χαὶ ὀρφανὸν εἰς προνομήν. 

8. Καὶ τί ποιήσουσιν ἐν τῇ ἡμέρα τῆς ἐπισχοπῆς; 
Ἡ γὰρ θλῖψις ὑμῖν πόῤῥωθεν ἥξει" χαὶ πρὸς τίνα χα- 
ταφτύξεσθε τοῦ βοηθηθῆναι; χαὶ ποῦ καταλείψετε τὴν 
δόξαν ὑμῶν, : 

4. τοῦ μὴ ἐμπεσεῖν εἰς ἀπαγωγήν; ᾿Επὶ πᾶσι τού- 
τοῖς οὐχ ἀπεστράφη ἡ ὀργὴ, ἀλλ᾽ ἔτι ἢ χεὶρ ὑψηλή. 

6. Οὐαὶ ᾿Ασσυρίοις, ἣ ῥάδδυς τοῦ θυμοῦ μου, καὶ 
ὀργή ἐστιν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν. 

68. Τὴν ὀργήν μου εἰς ἔθνος ἄνομον ἀποστελῶ, χαὶ 
τῷ ἐμῷ λαῷ συντάξω ποιῆσαι σχύλα χαὶ προνομὴν, καὶ 
καταπατεῖν τὰς πόλεις, χαὶ θεῖναι αὐτὰς εἰς χονιορτόν. 

7. Αὐτὸς δὲ οὐχ οὕτως ἐνεθυμήθη, χαὶ τῇ ψυχῇ οὐχ 
οὕτως λελόγισται: ἀλλὰ ἀπαλλάξει ὃ νοῦς αὐτοῦ, χαὶ 
τοῦ ἔθνη ἐξολοθρεῦσαι οὐχ ὀλίγα. 

8. Καὶ ἐὰν εἴπωσιν αὐτῷ" Σὺ μόνος εἶ ἄρχων, 
9. χαὶ ἐρεῖ" Οὐχ ἔλαθον τὴν χώραν τὴν ἐπάνω Βα- 

βΘυλῶνος καὶ Χαλάνης, οὗ ὁ πύργος φχοδομήθη, καὶ 
ἔλαθον ᾿Αραθδίαν χαὶ Δαμασχὸν " Σαμάρειαν; 

10. Ὃν τρόπον ταύτας ἔλαθον, χαὶ πάσας τὰς ἀρχὰς 
λήψομαι. Ὀλολύξατε, τὰ γλυπτὰ, ἐν Ἱερουσαλὴμ χαὶ 
ἐν Σαμαρείᾳ. 

11. Ὃν τρόπον γὰρ ἐποίησα Σαμαρείᾳ χαὶ τοῖς χει- 
ροποιήτοις αὐτῆς, τὼ ποίησω χαὶ Ἱερουσαλὴμ. καὶ 
τοῖς εἰδώλοις αὐτῆς. 

13, Καὶ ἔσται, ὅταν συντελέση Κύριος πάντα ποιῶν 
ἐν τῷ ὄρει Σιὼν χαὶ Ἱερουσαλὴμ, ἐπισχέψομαι ἐπὶ 
ἐὸν νοῦν τὸν μέγαν, ἐπὶ τὸν ἄρχοντα τῶν ᾿Ασσυρίων, 
καὶ ἐπὶ τὸ ὕψος τῆς δόξης τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ. 

18. Εἶπε γάρ’ Ἐν τῇ ἰσχύϊ ποιήσω, καὶ ἐν τῇ σοφία 
τῆς συνέσεως ἀφελῶ ὅρια ξόνῶν, χαὶ τὴν ἰσχὺν αὐτῶν 
προνομεύσω" 

14. χαὶ σείσω πόλεις χατοιχουμένας, καὶ τὴν οἷ- 
χουμένην ὅλην χαταλήψομαι τῇ χειρὶ ὡς νοσσιὰν, χαὶ 
ὡς χαταλελειμμένα ὠὰ ἀρῶ" χαὶ οὐχ ἔστιν ὃς δια-- 
φεύξεταί με, ἡ ἀντείπη μοι. 

156. Μὴ δοξασθήσεται ἀξίνη ἄνευ τοῦ χόπτοντος ἐν 
αὐτῇ; Ἢ ὑψωθήσεται πριὼν ἄνευ τοῦ ἕλχοντος αὐτόν; 
Ὡς ἄν τις ἄρη ῥάδδον ἣ ξύλον . χαὶ οὐχ οὕτως, 

16. ἀλλὰ ἀποστελεῖ Κύριος σαῤαὼθ εἰς τὴν σὴν 
τιμὴν ἀτιμίαν, χαὶ εἰς τὴν σὴν δόξαν πῦρ χαιόμενον 
καυθήσεται. 

17. Καὶ ἔσται τὸ φῶς τοῦ Ἰσραὴλ εἷς πῦρ, καὶ ἁγιά- 
σει αὐτὸν ἐν πυρὶ χαιομένῳ, καὶ φάγεται ὡςεὶ χόρτον 
τὴν ὕλην. 

18. 'Γἣ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ ἀποσδεσθήσέται τὰ ὄρη, καὶ 
οἷ βουνοὶ, χαὶ οἷ δρυμοὶ, καὶ χαταφάγεται ἀπὸ ψυχῆς 
ἕως σαρχῶν. Καὶ ἔσται ὃ φεύγων, ὡς ὃ φεύγων ἀπὸ 
φλογὸς χαιομένης" 

19. καὶ οἱ χαταλειφθέντες ἀπ᾽ αὐτῶν ἀριθμὸς ἔσον- 
και, χαὶ παιδίον γράψει αὐτούς. : 

30. Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη, οὐχέτι προςτε- 
θήσεται τὸ χαταλειφθὲν Ἰσραλλ, χαὶ οἱ σωθέντες τοῦ 
Ἰαχὼδ οὐχέτι μὴ πεποιθότες ὦσιν ἐπὶ τοὺς ἀδικήσαντας 

ἩΣΑΙ͂ΑΣ. Κεφ. "΄. 
ΟΑΡΌῚΙ Χ. 

Ι. ῷ δα ἰθθη τ θυ8 ἰηϊαυ ἰδίθμι 1 8ογ θθη 65 δηΐπὶ ἰηἰ χαΐ- 
ἰδίοι βου θυηῖ : 

2. ἀθοϊπδηίο5 [υἀϊοἰαπ) ἱπορυπι, γὰρ θη 68 οδυβδπ ραῦ- 
ῬΟΓΌΠΙ ΡΟΡΟΪῚ πηοὶ, υἱ 81 ᾿μ58 Υἱάυδ ἰῃ ἀϊγορίίοησηι, οἱ 
ΡΌΡ 18 ἴῃ ργαάδῃ). 

3. Εἰ αυϊὰ (Δείοηὶ ἰη ἀΐα Υυἱβί δι ϊοηΐβῦ Τυὶθυ]αιϊο δ ΐη 
γοδἱϑ ἀ6 Ιοησθ γϑηίοΐ : οἱ δὰ αυστ ΘΟὨΔΙΡΙο 8. αἱ δι χ᾿ πὶ 
ΟΟμβοχυδη,ίηϊ ἢ οἱ 00] ἀογο παυοδ 5 σ]ογίδιη γϑδίγδηι, 

4. υἱ ποη ἰποἰἀδίἰ5 ἰῃ δἀυοιοηδη» 1η οἰηπίθυβ ιἷ8 ΒΟἢ 
οδἱ ἀνογβὰ ἱγᾶ, βοὰ δά ιις πηδῆμ}8 Ἄχοοὶβᾶ. 

δ. ξὼ ΑΒδΥΓΙΪ8 1 Υἱγζα (ὑγοτβ πγοὶ, οἱ ἱγὰ δὶ ἰῃ τηδηΐ- 
θ0υ8 ΘΟΠΙΠ]. 

6. ΙΓΔΠὶ Π168Π| ἴῃ βαηίθῃ ἰῃίιδη) τ ἴδ), οἱ ρορυ]ο 
[60 ῥγεροὶρίδηι υἱ (Δοϊδί Βρο]18 οἵ ῥγϑάδηι, οἱ οομοιϊοοῖ 
οἰγιἰδιθ8, οἱ ροηᾶὶ 688 ἱπ ρυϊγ γθη). 

7. Ιρ86 δυίΐδηλ ΠΟῊ δἰ. οορίἰδυῖϊϊ, οἱ δηΐπηοῸ πο ἰΐὰ ἃγδὶ- 
ἰγαίιβ οδί : 86 διθδβδοράδί ἵ2θῃ8 6}118, οἰΐδιῃ ιἱ ἀϊδροτάδί 
βοηί68 Ὀ]υγ Π88. 

8. Ουοὰ εἱ ἀἰϊχοηηΐ οἱ : Τὰ 8008 68 ὈΓΏΟΘΡΒ8, 
9. οἱ ἀΐοοῖ : Νοὺ οδρὶ τγορίοποπι 4υδ 681 βυ ργᾶ ΒΔΡΥ- 

Ἰοηθη) οἵ ΟΠδΙδπθη, υδὶ ἰυγτὶβ ἐρἤσαῖδ 68, οδρὶ δυΐθπὶ 
Αγδοίδη) οἱ Πδηηδβουπ) οἱ ϑ'ϑιηδγίδπ) ἢ 

10. δίουΐ Π88 οαρὶ, δος ὁὔγηθ8 ῃγίποίρϑίυβ οδρίδηι. {18 
ἰδία, βου ]ρι 8. ἰῃ ΦοΓγυβδιο οἱ ἰη 5διηδγίδ. 

11. δίοαΐ οηΐπλ ἔδοὶ ϑδπιδγί οἱ τηδηυΐδοί8 6]68, δἷς 
[Δοΐδηι οἱ Φογυβϑίθη οἱ ἰάοἰ 8 6}.8. 

12. ἘΠ αὐ, οὐπὶ ΟΟμϑ ΠΥ οε Ποιλίηι18 ΟΠ ὰ Δοίθῃ 8 

ἷη πηοηΐο δίοη οἱ 7 γιβϑίθηι, Υἱβί δ ο ΒΌΡΟΥ 8650 [ηδ- 
ηῦηι, Βυρ6ῦ Ῥγϊποίροηι Αϑϑγγογυηι, οἱ βιρογ δ. }  θπὶ 
Βἰογίδο οουϊογυπ) 6}118. , 

18. ὈὨἰϊχὶξ οηΐαι : [ἡ [ογυἀΐπο ἰδοίδπι, οἱ ἰῃ βαρίθης δ 
ἰηἰ6]]οοῖυβ δυΐδγδι ἰθγηλἷποθ σοηςυπὶ, οἱ ἰογυἀϊηροιῃ 
Θογὰπι ἀοργϑοδθογ : 

14. οἵ οοπουζίαη) οἰνἰΔι68 ΠΑΡ ί88, οἱ οΟΥ̓ΟΠῚ (ΟΥΤΕΟ 

ἰοίυπη Δρργοῃοπάδι ἤδηι αυδδὶ πἰάυπι, οἱ φιδϑὶ οὐὰ ἀθ- 
το οῖδ (0118 Π} : οἱ ΠΟῊ 68 αυἱ οἴϊπιρίαὶ της, διῖ οοηίγδάϊοδί 
ταϊἱ. 

15. Νυιηαυϊὰ ρ]οΥ ΠοΔ Γ Βαουγ5 8ἰη6 0 αιὶ οεραϊί ἴῃ 
ἰρθαῦΡ Αὐἱ ΘΔ Δ ὈΙ(ὉΓ ΒΟΓΓἃ 58|η6 60 αυὶΐ ἰρβδπ) ἰγδὶ 1" Ουο- 

Τη060 δὲ 4υ}8 οἸονοὶ υἱγρϑη δυΐ ᾿ἰσηυπ) : οἱ ποὴ δἷς, 

6. ϑ8οὰ πιἰίίοἱ Ποιμίηυβϑ βάρδοίἤ ἰῇ Ποῃόγοπὶ ἴθ1}}Ὲ 
ἱσηοπιίηίδηι, οἱ ἰη σογίδη) ἰυ8π| ἴρηοπι ἀγάθηίθμῃ δοοθηάσῖ. 

17. ἘΠ᾿ τε Ἰυπηθὴ [8.86] ἰῃ ἱζῆθ, οἱ βδηοϊ οδὶϊ οὐπὶ ἴῃ 

ἴσῃα δγάθηϊι, οἱ οοηιδαοὶ δἰουϊ [ὩυΠ) δ ἰγδη. 

18. Ὠΐο {16 ρχβιἱησυδηίυγ τηοηΐο8, αἱ 001168, οἱ 5] υ8, 

οἱ ἀδνογδίῖ 80 δηίῃμἃ υ8406 δι οδτπιθ8. Εἰ ογὶϊ χυὶ [υρῖϊ, 
φυδϑὶ χυὶ Πιρὶὶ ἃ Πδιηπιὰ ἃγάθρῃηϊιὶ : 

19. οἱ γοϑίἀυ! οχ οἷϑ Ὡυμμογὰβ ογαηΐ, οἱ ῥδύύη 8 βογὶ- 
μοῖ 608. 

40. Εἰ οτἰϊ ἰῃ ἀἶδ 116, ἤθη αἱ ίγα δά) !οἰοῖ γι πηι Ι5γ86], 
οἱ βαϊγαὶΐ ἀ6 ὕ8δ00 ποὺ υἱἱγᾶ Πάδηίοθ δγυμὶ δυρεσ ο05 χαὶ 
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αὐτοὺς, ἀλλὰ ἔσονται πεποιθότες ἐπὶ τὸν Θεὸν τὸν ἅγιον 
τοῦ Ἰσραὴλ τῇ ἀληθεία. 

αἴ. [αὶ ἔσται τὸ καταλειφθὲν τοῦ Ἰαχὼδ ἐπὶ Θεὸν 
ἰσχύοντα. 

44. Καὶ ἐὰν γένηται ὁ λαὸς Ἰσραὴλ ὡς ἡ ἄμμος τῆς 
θαλάσσης, τὸ χατάλειμμα αὐτῶν σωθήσεται. 

85. Λόγον συντελῶν χαὶ συντέμνων ἐν δικαιοσύνῃ, 
ὅτι λόγον συντετμημένον Κύριος ποιήσει ἐν τῇ οἰχκου- 

ῃ ὅλῃ. 
34. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος σαθαώθ᾽ Μὴ φο- 

θοῦ, ὃ λαός μου, οἱ κατοιχοῦντες ἐν Σιὼν, ἀπὸ ᾿Ασσυ- 
ρίων, ὅτι ἐν δαόδῳ πατάξει σε᾿ πληγὴν γὰρ ἐπάγω 
ἐπὶ σὲ, τοῦ ἰδεῖν ὁδὸν Αἰγύπτου. 

25. Ἔτι γὰρ μιχρὸν, χαὶ παύσεται ἣ ὀργὴ, ὃ δὲ 
θυμός μου ἐπὶ τὴν βουλὴν αὐτῶν. 

46. Καὶ ἐγερεῖ ὁ Θεὸς ἐπ᾽ αὐτοὺς χατὰ τὴν πληγὴν 
Μαδιὰμ ἐν τόπῳ θλίψεως" καὶ ὃ θυμὸς αὐτοῦ τῇ ὁδῷ 
τῇ χατὰ θάλασσαν, εἷς τὴν ὁδὸν τὴν χατ᾽ Αἴγυπτον. 

27. Καὶ ἔσται, ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη ἀφαιρεθήσεται δ 
ζυγὸς αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὥμου σου, καὶ ὃ φόδος αὐτοῦ ἀπὸ 
σοῦ, καὶ χαταφθαρήσεται ὃ ζυγὸς ἀπὸ τῶν ὥμων ὑμῶν. 

48. Ἥξει γὰρ ἐς τὴν πόλιν ᾿Αγγαὶ, καὶ παρελεύσεται 
εἰς Μαγγεδὼ, καὶ ἐν Μαχμὰς θήσει τὰ σχεύη αὐτοῦ. 

439. Καὶ παρελεύσεται φάραγγα, καὶ ἥξει εἰς ᾿Αγγαί" 
φόθος λήψεται Ῥαμᾶ, πόλιν Σαούλ. 

80. Φεύξεται ἢ θυγάτηρ [Γαλλεὶμ,, ἐπαχούσεται Λαϊ- 
σὰ, ἐπαχούσεται ἐν ᾿Αναθώθ- 

81. χαὶ ἐξέστη Μαδεδηνὰ, χαὶ οἵ κατοιχοῦντες 
Τιδδείρ. ᾿ 

35. Παραχαλεῖτε σήμερον ἐν ὁδῷ τοῦ μεῖναι" τῇ χει-- 
οἱ Ξε απο ες τὸ ΚΣ; ν ὠλδς Σιὼν, καὶ οἵ 
βουνοὶ οἱ ἐν Ἱερουσαλήμ. 

83. Ἰδοὺ ὃ δεσπότης Κύριος σαδαὼθ συνταράσσει 
τοὺς ἐνδόξους μετὰ ἰσχύος, χαὶ οἵ ὑψηλοὶ τῇ ὕόδρει 
συντριδήσονται, καὶ οἱ ὑψηλοὶ ταπεινωθήσονται, 

84. χαὶ πεσοῦνται ὑψηλοὶ μαχαίρᾳ" ὁ δὲ Α(όανος 
σὺν τοῖς ὑψηλοῖς πεσεῖται. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΙΑ΄, 

:. Καὶ ἐξελεύσεται ῥάδδος ἐχ τῆς ῥίζης Ἰεσσαὶ, καὶ 
ἄνθος ἐκ τῆς ῥίζης ἀναδήσεται, 

4. χαὶ ἀναπαύσεται ἐπ᾽ αὐτὸν πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, πνεῦ- 
μα σοφίας χαὶ συνέσεως, πνεῦμα βουλῆς χαὶ ἰσχύος, 
πνεῦμα γνώσεως χαὶ εὐσεθείας" 

8. ἐμπλήσει αὐτὸν πνεῦμα φόδου Θεοῦ. Οὐ χατὰ 
τὴν δόξαν χρινεῖ, οὐδὲ κατὰ τὴν λαλιὰν ἐλέγξει, 

4. ἀλλὰ χρινεῖ ταπεινῷ χρίσιν, χαὶ ἐλέγξει τοὺς 
ταπεινοὺς τῆς γῆς, καὶ πατάξει γῆν τῷ λόγῳ τοῦ στό- 
ματος αὐτοῦ, χαὶ ἐν πνεύματι διὰ χειλέων ἀνελεῖ ἀσεδῇ. 

6. Καὶ ἔσται δικαιοσύνῃ ἐζωσμένος τὴν ὀσφὺν αὖ- 
τοῦ, χαὶ ἀληθείᾳ εἰλημένος τὰς πλευράς. 

6. Καὶ συμθοσχηθήσεται λύχος μετὰ ἀρνὸς, καὶ 
πάρδαλις συναναπαύσεται ἐρίφῳ, καὶ μοσχάριον χαὶ 
ταῦρος χαὶ λέων ἅμα βοσχηθήσονται, καὶ παιδίον μι- 
χρὸν ἄξει αὐτούς" 

7. χαὶ βοῦς χαὶ ἄρχος ἅμα βοσχηθήσονται, καὶ ἅμα τὰ 
παιδία αὐτῶν ἔσονται" χαὶ λέων ὡς βοῦς φάγεται ἄχυρα, 

8. χαὶ παιδίον νήπιον ἐπὶ τρωγλῶν ἀσπίδων, χαὶ 
ἐπὶ χοίτην ἐκγόνων ἀσπίδων τὴν χεῖρα ἐπιδαλεῖ" 

9. χαὶ οὐ μὴ καχοποιήσουσιν, οὐδὲ μὴ δύνωνται 
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ἰρθο8 ἰηὐυτίϊα «Πϊῆοίαηΐ, δ86ἀ δγαηΐ Πάδηίοδ ΒΌΡΟΙ ὨΘΌΠα 
δδηῃσίυμ [8Γ86] υϑγ δῖο. 

21. Εἰ 6ὙΠἰ τοδβίἀπυη) 8000 δυρον Ὠδυμὰ ἰογίθ. 

4λ. Οὐυοὰ δἰ (ἀδγἰϊ ροΟρυ]ὺ8 1βγϑοὶ αυδϑὶ ἄγθῆδ πιδεὶ8, 
ΓΟ  ἰφυΐδο ΘοΥπλ δ᾽ γαθυπίυν. 

43. ὙΟΓΌΌΓ. ΘΟὨΒΌΙΏΠΊΔη8 Θἱ ὈΓΟΥΪΔῺ8 ἰη [0801{|8, 400- 
Ὠἰδῦ 86 τΌμο Ὀγουϊδίαπι (δεϊοῖ Πομΐπυ8 ἰῃ ἰοΐο ογὺθ 
[ΟΓΓδ. 

244, Ῥχγορίου Ὦθο ἢδρο ἀἰοι( Ὠοηηίηι8 βδθδοίἢ : ΝΟΙΪ ἐἰπηογα, 
ΡΟρΡυΪὰ8 τουϑ, αυὶ Παρ ἰδι}8 ἴῃ 510η, 80 Αβϑυτὶ8, αυἱΐᾶ 
ἰῃ υἱγρα μογουζίοϊ (6 : ρδβᾷπη οὨΐῃι ἰμάσοο ΒΌΡΟΓ ἰ6, δὰ 
Υἱἀδηάδπ Υἱδπὶ ΞΕ Υρί!. 

25. Αὐδυς οηΐπ) ραυϊυ]υπι, οἱ ΟΟ558 0} ἱγᾶ, [ΌΓΟΓ διιῖθῃ) 
ΙΠΘῸδ ΒΌΡΟΓ ΘΟὨ 8111} ΘΟΓΌΠ,. 

26. Εἰ δυϑο (Δ ΟΠ 8 ΒΌΡΟΓ 608 δοουηάυπι ᾿ἰδώδιῺ 
Μδαΐδπι ἴῃ Ιοθοὺ {γἰδυϊδί οἶδ : οἱ [ἼΓΟΥ οἷ8 ἰῃ Υἱᾶ 4118 
ΒΌΡΟΓ ΠΔΓΘ, ἰῃ Υἱδη) 4085 διιροῦ Ξξγυρίυϊ. 

47. Εἰ οεἰϊ, ἴῃ ἀΐδ 1116 δυΐογοῖγ ᾿υσύυμι οὐ 80 ᾿ἸΌΠΊΘΓΟ 
ἴυο, οἱ {ἰπ}ῸΓ ο͵8 ἃ ἰ6, οἱ οοτηρυΐίΓοδοσί ἰυζ0.ΠῚ δ Πυ 6 Γ8 
γοβίγίβ. 

48. Ὑοηίοί οηΐηι ἰη οἰν δίοιη Απρὸρ, οἱ ἰγδῃβί 1 ἰῃ Μδρ- 

ξοάο, οἱ ἰη Μδοϊπιδβ ροηθὶ γᾶ88 βυδ. 
29. Εἰ ἰγδηϑὶὲῖ γὙδ]]οπλ, οἱ Ὑϑηϊθὶ ἰῃ ΑΏΘΡ : {ποὺ δρ- 

ΡΓοθμάοὲ Ἀδιμᾶ, οἰν (δίθμ 580]. 
30. Ευξείοι 6118 (Δ}1π|, δυάϊοίυν 1,188, δυάϊοίαγ ἰῃ ΑὨδ- 

(Ποῖ : 

31. οἱ ορϑίαρυϊ! Μάοροθηδ, οἱ μδοϊδίογοϑ ΟἰθὈίγ. 

32. Οὐμδοϊδηγίηΐ Ὠοάΐδ ἰῃ υἷα υἱ πιδηθδὶ : δὴ! ΟΟηβυ- 
Ἰδιίηΐ πηοηίοη), ἢ] ΐδπὶ δίοῃ,, οἱ 60}168 φαυὶ ἰὰ Φογυβδίοεῃ. 

33. ἘδοΘ ἀοπιίηδίοῦ Τοιΐδυ18 βδθδοί ἢ οοη υγἱ α10- 
τίοϑ08 οὐ (οτιἰυαἀΐπα, οἱ οχοοὶβὶ ϑυ ρου θᾶ οοηἰογοπίυγ, οἱ 
Β0}}} 268 Ὠυμα  Πἰδθυπίυν, 

34. οἱ οδάδηϊ 580} π|68 ρἰδάϊο : ἰδ ηυ8 διιΐδθηη οἰ 6 Χ- 
(6188 οδάεί. 

ΟΑΡΌῚ ΣΙ. 

1. Εἰ οφτγοάϊοίυν Υἱγρὰ ἀθ γδάϊοα 76888., οἱ 08 ἀθ γδάΐοβ 
δϑδοοηάοί, 

4. οἱ γτοσυϊοβοδῖ ΒΌΡΟΓ θυ 80 γί οὶ, βρίγἰ 5 βδρίθη- 
τί οἱ ἱπίο!]θοῖι8, βρί γ[υ.8 Ομ 1 οἱ ἰογιϊ υἀϊηΐδ., βρίγ 5 
βοϊ θη 85 οἱ ρἰοίδι 8 : 

8. τορος δι} δορὶ 5 {ἰτηοτγὶ5 Ὠοπκίη!. ΝΟὴ δοουηάυτῃ᾿ 
εἰογίδη ᾿υἀΐο δ}, ἤσαυο ἰυχῖδ βογηοηθη ἀγαυσῖ, 

4, βορὰ )υάϊολθὶί Ὠυμ}}}} ᾿υἀ!οίαπ), οἱ ἀγσυοὶ ΠυΠ}1168 ἰογγῶρ, 
οἱ γρογουϊζδὶ ἰυγὰπ ὙΘΓΌΟ ΟΥΒ διιΐ, οἱ ἰῃ ϑρί γι ΡῸΓ ἰδ ἷᾶ 
ἰηἰογῆσίοι ἱπιρίυηι. 

5. Εἰ ογίϊ [5{{{| οἰποῖυ8. Ἰυμηθδυ βυυπι, οἱ νογϊδῖθ ἰῃ- 
γοϊυΐυν οοδἴδ8. 

6. Εἰ 5Βίπι! μδϑοδίανγ [Ὁρ08 ΟὐΠῚ ἅζηο, οἱ ραγάπ8 βίἰπιυὶ 
δοουθαθίΐ οὐπλ Πα 0, οἱ Υἱ(ι!υ8 οἱ ἰδυΓι 8 οἱ 160 βἰπιὺϊ ρᾶ- 
Βορηίυγ, οἱ ΡΌΘΓ ΡΆΓΥΒ ἀυοοῖΐ 608 : 

7. οἵ Ὀο6 6΄ υγ80.8 ρθη Γ δἰηυϊΐ, οἱ ογυηΐ δἰπηυ] οδίῸ 
ΘΟΥΙΠῚ : οἱ 160 ΄Ζυδδὶ 08 οομηθαοὶ ρ4]688, 

8. οἱ ρυγ ἱπίδη8 δι ροῦ ἰογαπηπὰ δϑρίάυτη, οἱ ἰῃ οὐ 116 
ρίυυμ δορί ἀπ:πῈ πδηι αἱ ἰαῖ : 

9. οἵ πο βοοθριυηΐῖ, ποαυο ροίογυηϊ ρογάογα χυθπηαυδπὶ 
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ἀπολέσαι οὐδένα ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου’ ὅτι ἐνεπλή- 
σθη ἡ σύμπασα τοῦ γνῶναι τὸν Κύριον, ὡς ὕδωρ πολὺ 
χαταχαλύψαι θαλάσσας. 

το. Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη ἡ ῥίζα τοῦ Ἶεσ- 
σαὶ, χαὶ ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν" ἐπ᾽ αὐτῷ ἔθνη 
ἐλπιοῦσι, χαὶ ἔσται ἣ ἀνάπαυσις αὐτοῦ τιμή. 

πι. Καὶ ἔσται τῇ ἡμέρα ἐχείνη προςθήσει ὁ Κύριος 
τοῦ δεῖξαι τὴν χεῖρα αὐτοῦ, τοῦ ζηλῶσαι τὸ χαταλει- 
θὲν ὑπόλοιπον τοῦ λαοῦ, ὃ ἂν καταλειφθῇ ὑπὸ τῶν 
Ἀσσυρίων, καὶ ἀπὸ Αἰγύπτου, χαὶ ἀπὸ Βαδυλωνίας, 
χαὶ ἀπὸ Αἰθιοπίας, ζαὶ ἀπὸ ᾿Ελαμιτῶν, καὶ ἀπὸ ἡλίου 
ἀνατολῶν, χαὶ ἐξ Ἀραδίας. 

12. Καὶ ἀρεῖ σημεῖον εἰς τὰ ἔθνη, χαὶ συνάξει τοὺς 
ἀπολομένους ᾿Ισραὴλ, καὶ τοὺς διεσπαρμένους Ἰούδα 
συνάξει ἐχ τῶν τεσσάρων πτερύγων τῆς γῆς, 

12. Καὶ ἀφαιρεθήσεται ὃ ζῆλος κὸν τὰ οι χαὶ οἵ 
ἐχθροὶ Ἰούδα ἀπολοῦνται. ᾿Εφραὶμ οὐ ζηλώσει Ἰούδαν, 
καὶ Ἰούδας οὐ θλίψει ᾿Εφραίμ. 

14. Καὶ πετασθήσονται ἐν πλοίοις ἀλλοφύλων“ θάλασ-- 
σαν ἅμα προνομεύσουσι, καὶ τοὺς ἀφ᾽ ἡλίου ἀνατολῶν, 
χαὶ Ἰδουμαίαν, χαὶ ἐπὶ Μωὰδ πρῶτον τὰς χεῖρας 
ἐπιδαλοῦσιν οἱ δὲ υἱοὶ ᾿Αμμὼν πρῶτοι ὑπαχούσονται. 

15. Καὶ ἐρηχώσει Κύριος τὴν θάλασσαν Αἰγύπτου, 
χαὶ ἐπιθαλεῖ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν πνεύ-- 
ματι βιαίῳ, χαὶ πατάξει ἑπτὰ φάραγγας, ὥςτε διαπο- 
ρεύεσθαι αὐτὸν ἐν ὑποδήμασι. 

16. Καὶ ἔσται δίοδος τῷ χαταλειφθέντι μου λαῷ ἐν 
Αἰγύπτῳ καὶ ἔσται τῷ Ἰσραὴλ, ὡς ἡ ἡμέρα ὅτε ἐξῆλ- 
θεν ἐχ γῆς Αἰγύπτου. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ 18’. 

τ. Καὶ ἐρεῖς ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη" Εὐλογῶ σε, Κύριε, 
διότι ὠργίσθης μοι, καὶ ἀπέστρεψας τὸν θυμόν σου, 
χαὶ ἠλέησάς με. 

. Ἰδοὺ ὃ Θεός μου σωτήρ μου, πεποιθὼς ἔσομαι 
ἐπ᾽ αὐτῷ, χαὶ οὐ φοδηθήσομαι" διότι ἣ δόξα μου χαὶ 
ἡ αἴνεσίς μου Κύριος, χαὶ ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν. 

8. Καὶ ἀντλήσατε ὕδωρ μετ᾽ εὐφροσύνης ἐκ τῶν 
πηγῶν τοῦ θε δ ΤῊ: 

4. Καὶ ἐρεῖς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη" Ὑμνεῖτε Κύριον, 
βοᾶτε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσι τὰ 
ἔνδοξα αὐτοῦ" μιμνήσχεσθε ὅτι ὑψώθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 

6. Ὑμνήσατε τὸ ὄνομα Κυρίου, ὅτι ὑψηλὰ ἐποίη- 
σεν᾽ ἀναγγείλατε ταῦτα ἐν πάσῃ τῇ γῇ. 

6. Ἀγαλλιᾶσθε, καὶ εὐφραίνεσθε, οἱ κατοικοῦντες 
Σιὼν, ὅτι ὑψώθη ὁ ἅγιος τοῦ Ἰσραὴλ ἐν μέσῳ αὐτῆς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ [ἹΓ΄. 

ι. Ὅρασις ἣν εἶδεν Ἡσαΐας υἱὸς Ἂ μὼς χατὰ Βαθυ- 
λῶνος. 

ἃ. Ἔπ᾽ ὄρους πεδινοῦ ἄρατε σημεῖον, ὑψώσατε τὴν 
φωνὴν αὐτοῖς, παρακαλεῖτε τῇ χειρὶ, ἀνοίξατε, οἱ ἄρ- 
χοντες. 

8. Ἐγὼ συντάσσω, καὶ ἐγὸν ἄγω αὐτούς. Γίγαντες 
ἔρχονται πληρῶσαι τὸν θυμόν μου χαίροντες ἅμα χαὶ 
ἐδείξοντες 

4. Φωνὴ ἐθνῶν πολλῶν ἐπὶ τῶν ὀρέων, ὁμοία ἐθνῶν 
πολλῶν, φωνὴ βασιλέων χαὶ ἐθνῶν συνηγμένων. Κύριος 
σαθαὼθ ἐντέταλται ἔθνει ὁπλομάχῳ, 

ἩΣΑΙ͂ΑΣ. Κεφ. 1Γ΄. 
ἴμ τηοηΐθ βᾶῃοίο πηθ0 : φυΐδ Γορ]οίδ δϑί ἰθυγᾶ οορηϊίοηο ἢο- 
τηἰηὶ, ιδϑὶ ἃαυδ πηυ]18 οὐορογίδι πηδείδ, 

10. Εἰ οὐξ ἴῃ ἀἷδ {|| τάχ Ψ}68885, οἱ φαΐ οοηδυγρὶξ αἱ 
ῬΓΙΏΟΘΡΒ 811 φοηζίιηι : ἰῃ ἰρ80 βθῃίθ8 βρεγδθυηί, δ ογὲ! γϑ- 
4υΐο5 οὐυβ ὨΟΏΟΓ, 

11. Εἴ οὶ ἀΐθ 114 δα ϊοῖδὲ Ποιηΐμυϑ οβίοπάρθγο τηδημτὴ 
δυδ), δά ζεἸδηάυπι ΓγοἸοἴυτα τοβίἀυυπι ροραϊΐ!, φυοά ταὶ!- 
οἴυπ ἐμου]ϊ 80 Αδϑυγίῖβ, οἱ ἃ Ἐβυρίο, οἱ ἃ Βα; γ]οηία, οἱ δὺ 
Ἐιμορία, οἰ δ ΕἸΔπλ 8, οἱ ἃ 8018 ογῖα,, οἵ οχ Αγδιηΐδ. 

12. ΕῤΊΘΥΔΟΙ  βρηυπι ἱπ πδίοη68, δὲ ὀοηργοσαθίι ροτάϊ- 
[08 ΙΒγδ6], οἱ ἀΐβροιβϑοϑ ψυάδ οΟἸ μοὶ ἃ φυδίυογ 818 ἴϑυγε. 

13. Εἰ δυίογοίυν 2618 ἘΡἢτγαίπη, οἱ Ποβί658 718 ρογθαηί. 
ἘΡ γδΐῖπὶ ἤθη δοιηυα ταν ΨΦυάδπι, οἱ Ψαάδ ποῃ ἰγὶ δυϊδθίί 
ἘΡὨγαδίη). 

14. Εἰ γοϊδθυηΐ ἴῃ παυΐθυβ δ᾽ θη οηδγιπ) : τηᾶγο βίπ)μ] 
Ργϑάἀδθυπίυγ, οἰ 605 αυΐ ἃ 50118 ογίι., οἱ Τἀυημθθᾶπι, οἵ 8ι- 
ΡΟΓ Μοδῦ ργϊπημπι πιᾶπι υλ ἰοπὶ : Ε}}} δυΐαπι Απηπλοη ῥγίηνί 
οδοάϊοηϊ. 

15. Εἰ ἀδβο δὶ! ΠοπλΐηυΒ πηᾶγο ἘΑΥΡΙΙ, οἱ πη ἰοῖ τηδηυ τ) 
βυ 8) ΒΌΡΟΓ Πυπηθη βρί γα Ὑἱο]θηίο, οἱ ρμογουϊδὲ βορίδῃ) 
γΔ 68, ἰἰὰ υἱ ἰγδηϑοδίωυν {Πυἀ ἴῃ οΔ]οδδπγοηίίβ. 

16. Εἰ ἐγ νἱὰ γϑδίυο ρορυ]ο πηθὸ ἰῃ “ἘΕργρίο : οἱ οὔ 

ἱρδὶ ᾿ϑγδεὶ, δίσυιί ἀΐ68 φυδῃὰο δβγθβδιι5 δδὲ ἀδ ἰοστὰ Ξε φυρίί. 

ΟΑΡΌΤ ΧΠ. 

1. Εἰ ἀΐοοβ ἰῃ ἀΐδ {|| : Βοηθάϊΐοο (6, Ποιηΐηθ, ιιοηΐδτ, 
ἰγαῖυβ 68 τ ἱ, οἱ δνογί 811 {ὰγόγοη ἰυυπ), οἱ πηϊβογίιβ. 68 

τοοὶ. 

2. ἘσΟδ δὺ8 Τ6115 ΒΑΙ ΥΔΙΌΓ Πιθα8, ἤάδῃβ 6ΓῸ ἰη 60, οἱ 
ΟῚ {{ππ0ΡῸ : φιοηίαμα αἰογία ποθ οἱ ἰδ1}8 ἢγθὰ Ὠοηιίηι!8, οἱ 
(λοῖυβ οδ5ῖ π}}}ΐ ἰῃ 88] υἱοἠ. 

3. Εἰ δαυτὶϊδ δαυδηι οὔ ᾿ς {8 ἀ6 (Οη{ἰ008 58] υἱδτὶϑ. 

4, Ελ ἀΐοο8 ἰῃ {114 ἀἴ6 : ΗὙΠΙηΪ5 ΘΟ] ταῖς Ποπγΐπυπ), οἷ8- 
τηδίδ ποπιθ δ͵υ8, δηηυηίίαία ἴῃ φοηί θ}.8 σἰογίοβα οἷὰβ -: 

τποιηοθηίοΐα αιιοηΐδη Οχδ] ἰδέιΠ| 658 ΠΟΙ Θῆ 6118. 

δ. 1 ,δυάαῖα ποπηθη Ὠοπιλίπὶ, ΄φυοῃίδπ) Θχοθὶϑὰ (δοἰΐ : Δη- 
ἠυπιίδία δ. ἰη οπληΐ ἴοιτᾶ. 

6. Ἐχβυ]αῖδ., οἱ ᾿οἰδηηὐηὶ, φαὶ ἢ} } 8118 δίοη,, 4υΐᾶ Ἔχα]- 
ἰδῖυ οβ8ἷ βδηοί}8 [5Γ86] ἰη πηδάϊο 6)}1.8. 

ΟΑΡΌΤ ΧΗ]. 

1. Ὑἱβίο ᾳυδηὶ νἱάϊ Εβδίαβθ ἢ Ϊὰ8 Αἴ2ο8 ὁοηϊγὰ ΒΑΌγ]ο- 
ὨΘΠ). 

3. ϑυρδὺ τηοηίοηι σδΡΟϑίγοι ἰονδία δἰσημ), Θχδὶιδίο 

γοοοῖὰ οἰβ, ΟΟΠβΟἰ δηλ] ἤλᾶπι, ἃρογίίθ, ργποῖροϑ8. 

3. Εξο ῥτγεοίρίο, οἱ οζὸ δάάυοο 605. Οἰβδηίς5 υρηϊυηΐ 
ἱπρίογ υγοόγθηι του βαυάἀδηΐο8 δἰ} οἱ οομίυμηο ἰδῆ) 
[(Δο] η(68. 

4, Ὑὸχ ροπίϊυμ Π.0} ΓῸΠῚ ΒΌΡΟΥ ΠηΟΠίο5, 51 η}}}}8 μ6 π 1111} 

τυ] ἀγυπ), γοχ γορυῃ οἱ σοπίϊιπι Θοπσγορδίδγαιπι. Ποιμ πα 
88 080{}} πηι ΑΥῚ σοηιὶ "6 ]οοβῶ, 



ΕΒΑΙΑΒ. Ομ»: ΧΙΓΥ. 

6. ἔρχεσθαι ἐχ γῆς πόῤῥωθεν ἀπ᾽ ἄχρου θεμελίου 
τοῦ οὐρανοῦ, Κύριος καὶ οἱ ὁπλομάχοι αὐτοῦ, κατα- 
θεῖραι πᾶσαν τὴν οἰχουμένην. 

6. Ὀλολύζετε, ἐγγὺς γὰρ ἡμέρα Κυρίου, καὶ συν- 
τριδὴ παρὰ τοῦ Θεοῦ ἥξει. 

η. Διὰ τοῦτο πᾶσα χεὶρ ἐκλυθήσεται, καὶ πᾶσα 
ψυχὴ ἀνθρώπου δειλιάσει. 

8. Ταραχθήσονται οἷ πρέσδεις, χαὶ ὠδῖνες αὐτοὺς 
ἕξουσιν, ὡς γυναικὸς τιχτούσης" καὶ συμφοράσουσιν ἕτε- 

πρὸς τὸν ἕτερον, καὶ ἐκστήσονται, καὶ τὸ πρόζωπον 
αὐτῶν ὡς φλὸξ μεταθαλοῦσιν. 

9. Ἰδοὺ γὰρ ἡμέρα Κυρίου ἔρχεται ἀνίατος θυμοῦ 
καὶ ὀργῆς. θεῖναι τὴν οἰκουμένην ἔρημον, χαὶ τοὺς 
ἁμαρτωλοὺς ἀπολέσαι ἐξ αὐτῆς. 

10. Οἱ γὰρ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὁ ᾿Ωρίων χαὶ 
πᾶς ὃ κόσμος τοῦ οὐρανοῦ, τὸ φῶς οὗ δώσουσι: χαὶ 
σχοτισθήσεται τοῦ ἡλίου ἀνατέλλοντος, χαὶ ἥἧ σελήνη 
οὗ δώσει τὸ φῶς αὐτῆς. 

ι1. Καὶ ἐντελοῦμαι τῇ οἰκουμένη ὅλῃ χαχὰ, καὶ 
τοῖς ἀσεθέσι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν’ καὶ ἀπολῶ ὕδριν ἀνό-- 
μων, καὶ ὕδριν ὑπερηφάνων ταπεινώσω. 

14. Καὶ ἔσονται οἱ καταλελειμμένοι ἔντιμοι μᾶλλον 
ἢ τὸ χρυσίον τὸ ἄπυρον" χαὶ ἄνθρωπος μᾶλλον ἔντιμος 
ἔσται Ἵ δ λίθος ὁ ἐν Σουφίρ. 

ι8. Ὃ γὰρ οὐρανὸς θυμωθήσεται, καὶ ἢ γῆ σεισθή- 
σεται ἐχ τῶν θεμελίων αὐτῆς, διὰ θυμὸν ὀργῆς Κυ- 
ρίου σαδαὼθ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἦ ἂν ἐπέλθῃ ὃ θυμὸς αὐτοῦ. 

14. Καὶ ἔσονται οἱ χαταλελειμμένοι ὡς δορχάδιον 

φεῦγον, καὶ ὡς πρόδατον πλανώμενον, καὶ οὖκ ἔσται ὅ 
συνάγων, ὥςτε ἄνθρωπον εἰς τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀποστρα- 
φῆναι, καὶ ἄνθρωπος εἰς τὴν χώραν ἑαυτοῦ διώξεται. 

ι56. Ὃς γὰρ ἂν ἁλῷ ἡττηθήσεται, καὶ οἵτινες συνη- 
Ὑμένοι εἰσὶ πεσοῦνται μαχαίρᾳ. 

16. Καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν ῥάξουσιν ἐνώπιον αὐτῶν, 

χαὶ τὰς οἰκίας αὐτῶν προνομεύσουσι, καὶ τὰς γυναῖκας 

αὐτῶν ἕξουσιν. 
17. Ἰδοὺ ἐπεγείρω ὃμῖν τοὺς Μήδους, οἷ ἀργύριον οὐ 

λογίζονται, οὐδὲ χρυσίου χρείαν ἔχουσι. 
18. Τοξεύματα νεανίσχων συντρίψουσι, καὶ τὰ τέχνα 

ὑμῶν οὐ μὴ ἐλεήσωσιν, οὐδὲ ἐπὶ τοῖς τέχνοις σου φεί- 
σονται οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν. 

19. Καὶ ἔσται Βαδυλὼν, ἣ καλεῖται ἔνδοξος ἀπὸ βα- 

σιλέως Χαλδαίων, ὃν τρόπον κατέστρεψεν ὁ Θεὸς Σό- 
δομα χαὶ Γόμοῤῥα, 

20. οὐ χατοικηθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον, οὐδὲ 
μὴ εἰςέλθωσιν εἷς αὐτὴν διὰ πολλῶν γενεῶν, οὐδὲ μὴ 

διέλθωσιν αὐτὴν Ἄραθες, οὐδὲ ποιμένες οὐ μὴ ἀναπαύ- 
σονται ἐν αὐτῇ. 

4:1, Καὶ ἀναπαύσονται ἐκεῖ θηρία, καὶ ἐμπλησθή- 
σονται αἵ οἰχίαι ἤχου" χαὶ ἀναπαύσονται ἐχεῖ σειρῆνες , 
καὶ δαιμόνια ἐχεῖ ὀρχήσονται, : 

22. χαὶ ὀνοχένταυροι ἐχεῖ κατοικήσουσι, χαὶ νοσσο- 

ποιήσουσιν ἐχῖνοι ἐν τοῖς οἴχοις αὐτῶν. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ [Δ'. 

:. Ταχὺ ἔρχεται καὶ οὗ χρονιεῖ, καὶ ἐλεήσει Κύριος 
τὸν Ἰαχὼδ, καὶ ἐχλέξεται ἔτι τὸν Ἰσραὴλ, καὶ ἀνα- 

παύσονται ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν, καὶ ὃ γειώρας προςτε- 

δι στίει ττς αὐτοὺς, καὶ προςτεθήσεται πρὸς τὸν οἷ- 

χον Ἰαχώδ' 
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5. υἱ γρηΐϊδ ἀδ ἴδγγδ ἰοηρίηαυδ ἃ βυϊηη)0 Τυπηἀδιηδηῖο 
οΟἸΐ, Ποπλίηυ αἰ διτηδίὶ μ6]]δίογοϑ 608, δὰ ὀογγιροπάυπι 
υπίγογβι πὶ ΟΥΌΘ ΠῚ ἰογτδθ. 

6. ὕΟἱυϊδῖα, ργορα δηΐμη ἀϊθ8 Ποπηὶ, οἱ οοηϊ ἷἰο ἃ 60 
γϑηϊοί. 

7. Ῥτορίοῦ ἢοΟ ΟἸἢΪΒ Γδῆυ8 ἀἰδ50] γοίυγ, οἱ ΟΠ] 8 δηϊ πᾶ 

Βοπληἰβ ἰογτηϊ Δ]. 
8. Τυγραθυπίυν Ἰοραιῖ, οἱ ἀοίογοβθ 608 ἰθπουυηί, αιιδβὶ 

τυ οτίβ ραγίυγί θη ἰβ : οἱ οοῃαο]οθυηί διίογ δά διίογιη, οἱ 
βίαροθαηί, οἱ (Δοίθηι δυδι αυδϑὶ Π4ηγηλἃ πχυΔθυηί. 

9. Εσδδ οηίηι ἀΐο8 ΠὨοπμίηὶ γοηΐΐ ἰΏ58 8 0118 ΛΙΓΟΥΪ5 οἱ ἱγϑθ, 
δὰ ροηθηάυμπῃ ογῦδα) ἴογτϑ ἀοϑογίι μη, οἱ ρϑοσδίογοϑ ρογάθῃ- 
ἀο8 ΟΣ 60. 

10. 5.16}12 οηΐτ ΤΟ] οἱ Οτγίοη οἱ οὔηηΐβ ογπδῖυδ ΟΟ Ὁ, ποῦ 

ἀδουηΐ Ἰυπηδη : οἱ οἰ ΘΠΘ ΓΔΒ ν οΥἰοηΐο 8016, οἱ Ἰυηᾶἃ 
ὨΟὴ ἀδρὶϊ Ἰυμηδῃ βυυμπ,. 

11. Ἐλὴ πιδηἀδδῦο υπΐγογθο οὐϊ ἰογγδὸ Ππη8]8, οἱ ἱμηρὶΐβ 

Ρϑοσδίδ θογυμπὶ : οἱ ρογάδι βυρουγρίδηι ἰηἰχυογυηι, οἱ οοὨῖιι- 
τη 6} 8π| Βυ ρου θογομ Ὠυμ 4 00. 

12. Εἰ ογυηΐ αυἱ ἀοτγα!ει! ἡπογιηΐ Ποπογαῖΐ τηδαὶβ 40 8πὶ 
δυγύυτῃ ἰηοοοσίυμῃ : οἱ ΠΟΙ.Ο ΠηΔ 518 Ποπογδίυϑ οἱ υδηη ἰΔ 05 
φυὶ ἀθ δυρξην. 

3. σαἸυμ οηὶπὶ ἐπα ηδ᾽ϊίυγ, οἱ ἴογγα Ἴσοῃουϊοίυῦ ἃ 
[πα διηθη 18 88, ργορίου ΤΌ ΓΟΥΘΩ ἱγθθ ΠΟ ηἰ βδυδοί ἢ, ἴῃ 

ἀΐο 11}18 αυἃ βυρογυθηογὶϊ [ΌΓΟΓ 6}0.8. 
14. Εἰ ογυηΐ τοϑἰἀυἱ φυδεὶ ἀδίηυ δ Διρίοη8, οἱ φυδϑδί ΟΥΪ8 

οἰτδηβϑ, οἷ ἤοὴ οτἱΐ αυΐ οοηρτοροί, ἰδ υἱ οπηο δὰ ρορυϊυηι 
δυυμῃ) γουογίδίυγ, οἱ Ὠοσηο δὰ γορίοῃοπι βυδη) Οχροϊϊοίων. 

15. Ουϊουπηχυς οηΐ ἀδργθῃθηβυβ (πογ( ορρυγππηεΐογ, οἱ 
χυΐ οοργοραίὶ Γυσγίηΐ οδάθηὶ οἰδάϊο. 

16. Εἰ Β]ο58 οογύυμ δ ἀθηΐϊ οογᾶπὶ οἷἰϑ, οἱ ἀοπηοθ Θοστ ἢ] 

ἀορτοοδαπίυγ, οἱ ὑχογθδ θο ΠΔΟΘΟυηί. 

17. Ἐσο6 βυδείίο νοὶ Μοάοβ, ΄συὶ ἀγχθηΐαπι ὨΟῚ γορυϊδηϊ, 
ὨΘΩῸΘ ἃυΓ0 Ορυβ ὨδΌΘΗΪ. 

18. ΑΥἴουβ δἀοϊοβοθηίυπ οοπίογοηξ, οἱ Πἰϊογυπὶ Ὑοβί ΓΟ πὶ 
. ΒΟ. ΧΩΒΟΓΟθυθίαΓ, ράυθ βυρον [1118 γρϑίγ8 ραγοθηΐ οου]ὶ 

ΘογΌη). 
(9. Εἰ ογξ Βαθγ θη, φυδ γοσδίυγ ἱποὶ γἱδ ἃ γοβα ΟἹ δ] ἀξθο- 

γυπι, δος δυθνογι θυ δοἀοτηδηι οἱ Οσοιμογγδη), 

40. ποὴ ΠδὈ Δ Γ ἰῃ φἰογηυμη ἰοΙρΡυ8, ΠΟΩΙΘ ἰηργο- 
ἀϊδίων ἴῃ οᾶπὶ μοῦ Πλ0}}88 μα ποῦ 0η 68, ὨΘ4Ὸ6 Ρεγιηθαρυηίΐ 
οδΠὶ ΑΓΔ 68, ΠΟ406 ρϑϑίογοβ γβραυϊεβοθηΐ ἰῃ θᾶ. 

41. ἙἘλ τοχυίϊεβοθοὶ ἱΠ|. θοδίϊς, οἱ ἱπιριουηΐαν ἀοπιιο 

βοηΐΐα : οἱ δοου ϑαδυηὶ ἰδὲ βίγθηθβ, οἱ ἀδεοπιοηΐδ 1}110 58}{8- 

Βυηῖ, 

42. οἱ οποορηίδυεὶ Π|Ὶς ΒΔ ὈΠΔΡαηΐ, οἱ πἰἀΙδοδυμῃί μαδείοὶ! 

ἰη ἀοιθυ.8 ΘΟΓΌΙΩ. 

ΟΑΡΟΤ ΧΙ͂Ν. 

1. Οἷϊο γϑηὶϊξ οἱ ποὺ ἰδγάδλθί!, οἱ πηϊϑογοδίτυγ Θοιμίηι 

δῦ, οἱ εἰϊχοεῖ δάμιυς Ιβγδοὶ, οἱ γεαυΐθβϑοθηΐ δυροῦ ἰθιτῶπι 

δ08Π), οἱ δάνϑηδ δρροπείῃγ δὰ 608, οἱ Δρροποίῃγ δα ἀοπημηι 

Φδο0} : 
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.4. χαὶ λήψονται αὐτοὺς ἔθνη, καὶ εἰςάξουσιν εἰς 
τὸν τόπον αὐτῶν, χαὶ χαταχληρονομήσουσι, χαὶ πληθυν- 
θΐσονται ἐπὶ τῆς γῆς εἰς δούλους καὶ δούλας" χαὶ ἔσον- 
ται αἰχμάλωτοι οἱ αἰχμαλωτεύσαντες αὐτοὺς, καὶ χυ-- 
οὐ ήτο ταὶ οἱ χυριεύσαντες αὐτῶν. 

8. Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη, ἀναπαύσει σε 
Κύριος ἀπὸ τῆς ὀδύνης χαὶ τοῦ θυμοῦ σου, τῆς δουλείας 
σου τῆς σχληρᾶς, ἧς ἐδούλευσας αὐτοῖς. 

4. Καὶ λήγῃ τὸν θρῆνον τοῦτον ἐπὶ τὸν βασιλέα 
Βαδυλῶνος: Πῶς ἐ  ΒῈΝ αἰ οιεῦὶ ὃ ἀπαιτῶν, χαὶ ἀναπέ-- 
παυται ὁ ἐπισπουδαστής; 

6. Συνέτριψε Κύριος τὸν ζυγὸν τῶν ἁμαρτωλῶν, 
τὸν ζυγὸν τῶν ἀρχόντων" 

8. πατάξας ἔθνος θυμῷ, πληγῇ ἀνιάτῳ, παίων ἔθνος 
πληγὴν θυμοῦ, ἣ οὐχ ἐφείσατο" 

7. ἀνεπαύσατο πεποιθὼς πᾶσα ἣ γῆ, βοᾷ μετ᾽ εὖ- 

φροσύνης ᾿ 
8. χαὶ τὰ ξύλα τοῦ Λιδάνου εὐφράνθησαν ἐπὶ σοὶ, 

χαὶ ἢ χέδρος τοῦ Λιδάνου, ἀφ᾽ οὗ σὺ κεχοίμησαι, οὐχ 
ἀνέδη ὁ κόπτων ἡμᾶς. 

9. Ὁ ὅἄδης χάτωθεν ἐπιχράνθη συναντήσας σοι" 
συνηγέρθησάν σοι πάντες οἱ γίγαντες οἱ ἄρξαντες τῆς 
γῆς, οἴ ἐγείραντες ἐκ τῶν θρόνων αὐτῶν πᾶντας βασι- 
λεῖς ἐθνῶν. 

10. Πάντες ἀποχριθήσονται, χαὶ ἐροῦσί σοι: Καὶ 
σὺ ἑάλως, ὥςπερ χαὶ ἡμεῖς" ἐν ἡμῖν δὲ κατελογίσθης. 

ιι. Κατέθη ἐς ἅδου ἣ δόξα σου, ἣ πολλὴ εὐφροσύνη 
σου" ὑποχάτω σου στρώσουσι σῆψιν, καὶ τὸ καταχά- 
λυμμά σου σχώληξ. ' 

1.. Πῶς ἐξέπεσεν ἐχ τοῦ οὐρανοῦ ὃ ᾿ωςφόρος ὃ 
πρωὶ ἀνατέλλων ; συνετρίθη εἷς τὴν γῆν ὁ ἀπ ὧν 
πρὸς πάντα τὰ ἔθνη; 

18. Σὺ δὲ εἶπας ἐν τῇ διανοία σου" Εἷς τὸν οὐρανὸν 
ἀναθήσομαι, ἐπάνω τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ θήσω 
τὸν θρόνον μου, χαθιῶ ἐν ὄρει ὑψηλῷ, ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ 
ὑψηλὰ. τὰ πρὸς βοῤῥδν, 

14. ἀναδήσομαι ἐπάνω τῶν νεφῶν, ἔσομαι ὅμοιος τῷ 
Ὑψίστῳ. 

156. Νῦν δὲ εἰς ἄδην καταδήσῃη, καὶ εἰς τὰ θεμέ- 
λια τῆς γῆς. 

16. Οἱ ἰδόντες σε θαυμάσονται ἐπὶ σοὶ, καὶ ἐροῦσιν" 
Οὗτος ὁ ἄνθρωπος ὁ παροξύνων τὴν γῆν, ὁ σείων βασι- 
λεῖς, 

17. ὃ θεὶς τὴν οἰκουμένην ὅλην ἔρημον, καὶ τὰς πό- 
λεις αὐτοῦ χαθεῖλε, τοὺς ἐν ἐπαγωγῇ οὐχ ἔλυσε. 

186. Πάντες οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν ἐχοιμήθησαν ἐν 
τιμῇ» αι υγὴς ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. 

19. Σὺ δὲ ῥιφήση ἐν τοῖς ὄρεσιν, ὡς νεχρὸς ἐδδελυ- 
Ὑμένος μετὰ πολλῶν τεθνηχότων ἐχκεχεντημένων μα- 
χαίραις, καταθαινόντων εἷς ἄδου. 

20. Ὃν τρόπον ἱμάτιον ἐν αἵματι πεφυρμένον οὐχ 
ἔσται χαθαρὸν, οὕτως οὐδὲ σὺ ἔσῃ χαθαρός. Διότι τὴν 
Υἦν μου ἀπώλεσας, καὶ τὸν λαόν μου ἀπέχτεινας" οὐ 
μὴ μείνης εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον, σπέρμα πονηρόν. 

41. “Ἑτοίμασον τὰ τέχνα σου, σφαγῆναι ταῖς ἅμαρ- 
τίαις τοῦ πατρὸς αὐτῶν, ἵνα μὴ ἀναστῶσι χαὶ χληρο- 
νομήσωσι τὴν γῆν, χαὶ ἐμπλήσωσι τὴν γῆν πολέμων. 

5, Καὶ ἐπαναστήσομαι αὐτοῖς, λέγει Κύριος σα- 
θαὼθ, καὶ ἀπολῶ αὐτῶν ὄνομα, χαὶ κατάλειμμα, καὶ 
σπέρμα" τάδε λέγει Κύριος. 

ΗΣΑΙ͂ΑΣ. Κεφ. 1Δ΄. 

2. οἱ Δββυῃηθι 608 σοηίο8, οἱ ἰηἰτοάἀυοδηί ἰη Ἰοσυ ἢ 6ο. 
Γαπὶ, εἰ ροβϑίἀδθυηί, δἰ τυ Ηρ]! δ υπίυγ ΘΌΡΟΓ ἰδγγϑι ἰπ 
ΒΟΓΥΟΒ Οἱ Β6ΓΥΔ8 : οἱ Θγυηί οδρέϊνὶ 4] οἀρ ἱγαγογδηΐ 608, δὲ 

80) οἱοηίαγ ἀομηϊπδίίοηὶ φαΐ ἀοῃίηδίὶ ἐμογδηὶ οἰβ. 

ὃ. Εἰ ογὶϊ ἴῃ ἀΐδ 1118, γοχυίΐθβθοθγα (6 [δοϊοὶ Ποπηέπαβ ἃ ἀο- 
ἰόγα οἱ ἔυγογὸ ἰυο, ἃ βουυϊταἷδ ἰθ8 ἀυγα, φυᾶπι δβογυ ἐν βεὶ 
αἶ8. 

4, Εἰ βυπ|68 ἰΔπιοη ΔΙ ΟΠ 6 πὶ ἤΔΗΟ ΒΌΡΟΥ γοσθι ΒΑ ΥΪοἢΐΒ : 
Ουοπιοῦο οδδβαγὶβ οχδοίογ, οἱ οδϑϑαυ 5301} δίογ ὃ 

ὅ. Οομίην!ὶ οηηΐημ8 ἰαρυπλ ροοοδίογαπι, ἰυρσθα) ρείηςὶ- 
Ρυπ : 

ὁ. ῬΕΓΟυ ΙΘΠΒ βοηΐ6ΠῈ ἤΙΓΟΓΟ, ρ]αρᾶ ἱΠΒ8ΏΔΌΪ Π , ρΟΓΟ ΕΘ ΣιΒ 
δομίομῃ μἰαβα {πΓΟΥΒ, 485 ἤθη Ρδροχγοίϊ : 

7. τϑαυΐον!! οοηβ θη [6 Γ Ομληΐδ ἰογγὰ, οἸδιηδί ουπὶ ᾿ς 8, 

8. 6 Ἰίρπια 1,{08ηἱ 1:ἰδίά ϑυηϊ βδυρογ (6, οἱ σθάΓυ8 1, ἱθδηΐ, 
Οχ 400 ἰυ ἀογην)δίϊ,, ὨΟῺ Δϑοθηἰΐ ααΐ οδρἀδὶ ὨΟΒ. 

9. [ὨΓὈΓΠ18 800 [6 Γ ὀχδοογθδίυ8 οϑὲ ὁσούγγοηβ {0 : σο- 
βυγτοχογιηΐ {0 ΟΠΠ6Β σἰραηίοβ φυΐ Ὀγἰποὶραρδηίυγ ἴθεγθ, 
4] ὀχο δυδηϊ ἀς 801118 Θογυχη Ομμη68 γοζο8 φοηζίαπ). 

10. ΟἸηη68 γοβροηαθθυηί, οἱ ἀϊοοηὶ (ἰδὲ : ΕΚ ἰὰ οδρῖι8 68, 
βίοι οἱ ὩΟΒ : οἱ ἰῇ ποὲβ γορυ δι 65. 

11. 1ϑεϑοθηα!ῖ δὰ ἰηΐογηυμ αἰογία ἰᾳἃ, λυ} 18 Ἰεο 4 ἴυᾶ : 
5: (6 Γ (6 δἰογηθηῖϊ ρυϊγοάΐηοιι, οἱ ορογουϊυμπ τυ γογηιίϑ8. 

12. Ουοπιοάο σοοίαϊϊ ἂς οὐὐ]ὸ [μοἰίδυ 4υΐ πιᾶπὸ ογοθδ- 
ἴυγῦ σοπίγ.58 68. δα ἰογγδη 4υΐ τ  ἰο)αϊ δὰ Οἴγηο8 βοηίοϑῦὺ 

18. Τὰ δυΐοπι ἀΐχογαϑ ἰῃ τηθηΐ 08 : Ιῃ ΟΟἸαπ) ἃδοθῆ- 
ἄδηι, βιρ6 Γ δίάθγα οἱ ροῦϑῃι {πγοησπ) Ππηϑυπὶ, βθάοθο ἰῃ 

Γοηΐο Ἔχ ῖϑο, ΒΌΡΟΓ Πηοηΐ68 ΘΧΟΡ]508 αυἱ δὰ δαυϊοῦθῃι, 

14. δβδοθῃδη βι|ρ6 Ὁ ὨΡ65,, 6ΓῸ 5.π|}}}8 ΑἸ ἰβϑἰπιο. 

15. Νυῃο δυίδι ἰη ἰηίογηυηι ἀθ δ δ ηά65, οἱ δὰ υμάδιηδηίδ 
ἰοΥγδο. 

16. Ουἱ νἱάδηΐ [6 τηϊγΑυη Γ δῈΡ6Ὺ ἴα, οἱ ἀϊορηῖΐ : [8[6 

Ποπῖο αυὶ ἱγγι δαὶ ἰογγαπι, 4υἱ οοηουςοραὶ Γορ68, 

17. χυΐ ροπεραῖ ογῦδπι ἰοἴυπι ἀδϑογίυπι, οἱ εἰν (8.68 68 

ἀοβίγυχίς, φυὶ ἰη ονάποίίοης ογαηΐ πο 80] νἱ]ϊ, 
18. ΟΠΠ68 Γορδ8 σοη(ίαπι ἀοτγιμίογιηῖ ἰῃ ΠΟΠΟΓΘ, ΠΟΠΊΟ 

ἰη ἀοπο 888. 
19. Τὰ διιΐδηι ργοϊθοῖ8 οΥβ ἰῃ προ π θυ 5,, δἰουϊ πιογίυυ8 

δυοπιίηδίυ οὐ} τ} {18 τηογίυΐβ οοηίοβϑίβ οἰδάϊο, ἀφ5Οθ» 

ἀρηςδυ8 δὰ ἰπίογηιΠ). 
20. Ουσιηδἀπηοάππη) γο 3 ΠπηθηίυΠ ἰῃ δ η ρου Π6 ΘΟ ΒΡΟΓΘΈΠΙ 

ποη οτγἰΐ πηαηάυπι, [ἰδ ἤ6486 ἴα δοΥ 8 πηυηάυ5. Θυοηίΐδιη ἴ6Γ- 
ΓΆΤΩ πηοδη ρου ἰθιὶ, οἱ ρορυϊύπὶ πηϑυπὶ ἱπίογίθοϊβεὶ : Ὡ00 
ἸΩΔΠΘΌΪ8 ἰπ φοἰογηυπ) ἰΘΠρυ.8., Β61161) ρΘβϑἰ Πλ1η}. 

“΄. Ῥγδραγὰ Π]108 ἴυ05, υἱ οοοἰἀδηϊυγ ργὸ ροοοδί[8 ρΔ ΓΙ 
Θογθηι, υἱ ποῦ Γαδυγδηΐ ἤραυ6 Προ ἰοηϊ ἰογτγϑιη, οἱ ἰπ|- 

Ρἰοδηΐ ἰογγαμι θ6}}18. 

22. ἘΠ᾽ ΟΠΒΌΓΙΔΙΩ ΒΌΡΟΓ 605, αἰεὶ ΠΟΙΏΪΏΝ5 βδυδοί, οἱ 

Ρεγάδπῃ δογιια πόηηθῃ, δὲ γα φυΐαθ, δὲ βϑῆγθῃ : μθθο αἰαὶ 

Βομίηυ8. 

. 



ΕΒΑΙ͂ΑΘ. σα». ΧΡ. 
42. Καὶ θήσω τὴν Βαδυλωνίαν ἔρημον, ὥςτε χατοι- 

κεῖν ἐχίνους, καὶ ἔσται εἷς οὐδέν" χαὶ θέσω αὐτὴν πηλοῦ 
βάραθρον εἰς ἀπώλειαν. 

24. Τάδε λέγει Κύριος σαδαώθ’ Ὃν τρόπον εἴρηκα, 
οὕτως ἔσται, χαὶ ὃν τρόπον βεδούλευμαι, οὕτως μενεῖ, 

45. τοῦ ἀπολέσαι τοὺς Ἀσσυρίους ἐπὶ τῆς γῆς τῆς 
ἐμῆς, καὶ ἐπὶ τῶν ὀρέων μου χαὶ ἔσονται εἷς χαταπά- 
τημα, καὶ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾽’ αὐτῶν ὃ ζυγὸς αὐτῶν, 
'χαὶ τὸ χῦδος αὐτῶν ἀπὸ τῶν ὥμων ἀφαιρεθήσεται. 

46. Αὕτη ἣ βουλὴ ἣν βεῤούλευται Κύριος ἐπὶ τὴν 
ὅλην οἰχουμένην, καὶ αὕτη ἥ χεὶρ ἡ ὑψηλὴ ἐπὶ πάντα 
τὰ ᾿ 

471. Ἃ γὰρ ὁ Θεὸς ὁ ἅγιος βεθούλευται, τίς διασχε- 
δάσει; χαὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ τὴν ὑψηλὴν τίς ἀποστρέ- 
ει; 

᾿ 48. Τοῦ ἔτους οὗ ἀπέθανεν ὁ βασιλεὺς Ἄχαζ, ἐγε- 
νήθη τὸ ἜΣ τοῦτο" 

49. Μὴ εὐφρανθείητε, οἴ ἀλλόφυλοι πάντες, συνε- 
τρίδη γὰρ ὁ ζυγὸς τοῦ παίοντος ὁμᾶς. ᾿Ἔχ γὰρ σπέρ- 
ματος ὄφεως ἐξελεύσεται ἔχγονα ἀσπίδων, χαὶ τὰ ἔχγονα 
αὐτῶν ἐξελεύσονται ὄφεις πετάμενοι, 

80. χαὶ θήσονται πτωχοὶ δι᾿ αὐτοῦ πτωχοὶ 
δὲ ἄνθρωποι ἐπὶ εἰρήνης ἀναπαύσονται' ἀνελεῖ δὲ ἐν 
λιμῷ τὸ σπέρμα σον, καὶ τὸ χατάλειμμά σου ἀνελεῖ. 

81. Ὀλολύξατε, πύλαι πόλεων, χεχραγέτωσαν πό- 
λεις τεταραγμέναι, οἱ ἀλλόφυλοι πάντες" ὅτι ἀπὸ βοῤῥᾶ 
καπνὸς ἔρχεται, χαὶ οὐχ ἔστι τοῦ εἰναι. 

85. Καὶ τί ἀποχριθήσονται βασιλεῖς ἐθνῶν; Ὅτι 
Κύριος ἐθεμελίωσε Σιὼν, καὶ δι᾿ αὐτοῦ σωθήσονται οἵ 
ταπεινοὶ τοῦ λαοῦ. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ 1Ε΄. 

ΤΟ ΡΗ͂ΜΑ ΤΟ ΚΑΤᾺ ΤΗΣ ΜΩΑΒΙΤΙΔΟΣ. 

1. Νυχτὸς ἀπολεῖται ἣ Μωαῤῖτις, νυχτὸς γὰρ ἀπο- 
λεῖται τὸ τεῖχος τῆς Μωαθίτιδος. 

4. Λυπεῖσθε ἐφ᾽ ἑαυτοὺς, ἀπολεῖται γὰρ χαὶ Δηῤὼν, 
οὗ ὁ βωμὸς ὑμῶν. ᾿Εχεῖ ἀναδήσεσθε χλαίειν ἐπὶ Να- 
θαῦ τῆς Μωαδίτιδος. Ὀλυλύξατε ἐπὶ πάσης χεφαλῆς 
φαλάχρωμα, πάντες βραχίονες χατατετμημένοι, 

8. ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς περιζώσασθε σάχχους, 
χαὶ χόπτεσθε ἐπὶ τῶν δωμάτων αὐτῆς, καὶ ἐν ταῖς 
πλατείαις αὐτῆς, καὶ ἐν ταῖς ῥυμαῖς αὐτῆς πάντες 
ὀλολύζετε μετὰ χλαυθμοῦ. 

4, Ὅτι χέχραγεν ᾿Εσεδὼν χαὶ ᾿Ελεαλὴ, ἕως Ἰασσὰ 
ἠχούσθη ἢ φωνὴ αὐτῶν" διὰ τοῦτο ἢ ὀσφὺς τῆς ωα- 
θίτιδος βοᾷ, ἢ ψυχὴ αὐτῆς γνώσεται. 

6. Ἢ χαρδία τῆς Μωαόδίτιδος βοᾷ ἐν αὐτῇ ἕως Ση- 
γώρ᾽ δάμαλις γάρ ἐστι τριετὴς, ἐπὶ δὲ τῆς ἀναδάσεως 
Λουεὶθ, πρὸς σὲ κλαίοντες ἀναδήσονται τῇ ὁδῷ Ἄρω- 
νιείμ. Βοᾷ σύντριμμα χαὶ σεισμὸς, 

6. τὸ ὕδωρ τῆς Νεμηρεὶμ ἔρημον ἔσται, χαὶ ὃ χόρ- 
τος αὐτῆς ἐχλεί ει" χόρτος γὰρ χλωρὸς οὐχ ἔσται. 

7. Νὴ καὶ οὕτως μέλλει σωθῆναι ; ̓Επάξω γὰρ ἐπὶ 
τὴν φάραγγα Ἄραθας, καὶ λήψονται αὐτήν. 

8. Συνῆψε γὰρ ἣ βοὴ τὸ ὅριον τῆς Μωαθδίτιδος τῆς 
᾿Αγαλεὶμ, χαὶ ὀλολυγμὸς αὐτῆς ἕως τοῦ φρέατος τοῦ 
Αἰλείμ. 

9. Τὸ δὲ ὕδωρ τὸ Δειμὼν πλησθήσεται αἵματος" ἡ 
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23. ΕΛ ροηδηι ΒΑὈΥ]ο ΐδη ἀαβογίαηι, οἱ ἰΠΠΔὈΪ ἰοηἰ Ὠογί- 
εἰ, εἴ ογϊ ἐπ πἰϊ γα : οἱ ροηᾶπι δδιῃ Ἰυἱἱ γογαρίηθην ἴῃ 
Ρογα ἰοηθΏ. 

24. Ηδο αἰεἶί Ποπιΐηι5 βδθδοί! : ϑίουί ἀϊχί, 118 ογἰς, δἱ 
δἰουΐ ΘΟ 5:1} Οορὶ, 5ἷο πηδηθθὶϊ, 

25. δὰ ρογάθῃηάυπ) Αβϑυγίοϑ ΒΌρΟΓ ἰθΙτ πη ΠΊ6Δη., οἱ ΒΡ6Γ 
χηοηΐθ8 Π1ΘΟ08 : Οἱ ΘΥυπὶ ἰῃ σοηουϊοδίϊοΠοη), οἱ δυίογοίαγ 80 

οἷβ ᾿υχυμ Θογθ), οἵ ρ]ογία Θογυ πὶ ἃ Ὠυπγογίβ δυίογοίυγ. 

26. Ηοο ὁ8ὲ οοῃδὲ ὑπ χυοὰ ἀδογεν Ποσιίπυ Βιρογ ἰο- 
ἴυμη) ἰδγγβα ΟΥΡΘΏ, οἱ Πδδο ΙὩΔη08 ΘΧΟΟΙβ8 ΒΌΡΟΓ ΟΠΊΠ68 
βεηί68. 

27. Οὐ δηΐπλ Ὠδὺβ βϑδποῖῃ8 ἀδοτονῖξ, χυΐβ ἀϊδδίρδθί Ὁ οἱ 
ΤΩΔηυ) Οὐ} ΟΧΟΟ]88πὶ αυΐδ δυογίοί ὃ 

28. ΑὨΠΟ 400 ΠηΟΓίΠ3 681 Γοχ ΑΟἸΔΖ, ΓΔοΐυ 681 γογ θυ πὶ 
Ποο : 

49. ΝοΙο Ἰείατὶ, 8116 βοτδο ΟΠ η68, ΘΟ Γυπ| 68. δηΐπ 
᾿υφξυπὶ ρογου 6 η 5 γοϑ. Νδη, Οχ 56 Π|1Π6 ΒΕ ΡΘΗ 5 οσγοάϊθηϊ 
[ωἰὰ8 δϑρίἀυμ, οἱ [ίυβ ϑογιηι οσγοάϊθη(ι δευροηίαβ τὸ- 
ἰδηΐοθβ, 

30. οἵ ραϑοθηΐυσ ἱῆορο8 Ῥ6Γ Θ0Π| : ἱπορθ8 δ δ ΠΟΙ Π65 
ΒΌΡΟΓ ῥϑοθπὶ Γοαυΐϊοβοθηίΐ : ἰηἰογοίοὶ δυίοπ) 'π Δ 6 βοηθῆ 
ἴυυπ), οἱ γο]  χυΐδ8 (0.88 ἱπίογῆοίοί. 

31. Ο]Ἱυϊαία, ρογίδο εἰν δίυπι, ΟἸδοηὶ ὑγθο8 ἰυγθαΐδο, 
δι οηϊσθηδρ ΟΠΊΠ65 : αυοῃίδη) 8 84} 0η6 ἰθτηυ8 τϑηΐϊῖ, οἱ 
ΟῊ 68 υἱ 511. 

32. Εἰ αυϊὰ γτοϑροπάσδυηϊξ Γορ65 ροηίιτη ὃ Ουοπίδηη Π0- 

Γηΐητ18 (ππἀαΥ ϑίοη, οἱ ρὲ ἰρϑυπι βαϊγαδυηίας Πυπη 88 
Ρἰο 8. 

ΟΑΡΌΤ ΧΥ͂. 

ΥΕΒΌΟΜ ΟὔΟΌ ΟΟΝΤΒΑᾺ ΜΟΑΒΙΤΙΡΕΜ. 

1. Νοοῖο ρογδὶξ ΜοαθΙἾβ, ἡοοῖθ οηἷπὶ ῥοῦ! τησγυδ 
Μοδϑὶ ἰαΐδ8. 

4. ΟΟπ 8.181 }1Π] ΘΌΡΟΓ το 8 ἰρ805, ρογ δὶ οηἰ οἱ θθΡοη, 
ὉΔῚ οδὲ ἃγὰ γδϑίγα. ΠΙὺς Ἀϑοθη 618 ρίογαγα ϑ00 6 ΝΔΌΔΥ 
Μοδθ 8. Γ]υἱαῖθ : Βυροῦ οὔγῃθ οϑρυΐ οδἰν ἰἰυπι, οτηΐδ 
Ὀγδο δ ἀϊββοοίδ, 

3. ἰη ρ]αί6 8 οὐὰ8 οἰγουπιοίρ  Πΐηὶ 580 ς18, οἱ μηρία 50- 
ῬΟΓ ἀοπιο8 οὐι18, οἵ ἰη ρἰδίοἰδ α)6, οἱ ἴῃ Υἱοὶβ ο] 08 : ΟΠ 68 
υἱυϊαία οὐπὶ ρἰογαῖι. 

4, Ουοηΐδῃι οἰδπιαν  ἔβοροη οἱ ΕἸ οα]6, υ54υ6 734598 δ ἃ 
δῖ τοχ ΘΟΓῸΠῚ : ργορίογ Ὦος ᾿υπυ8 ΜΟΔΌΪ ἰα 8 οἸδηηδὶ, Δ πη 
οἶυβ οοζῃοβοοί. 

5. Οογ Μοδθι ἰὲβ οἰδηγαΐ ἰῃ 86 8416 ΘΈ,ῸΓ : Υἱ᾽α}8 ΘὨΐ τ 

(εἰοπηΐβ ο8ῖ, ΒΌΡΟΓ ἀβδοδηβυμ δυίοπι Γ01{Π, δὰ (6 Π|6Ώ(65 
δϑοοηθοηὶ Υἱὰ Αγοηϊϊαλ. ΟἸδιηδῖ οοπίγἶἰο οἱ οοπουβδίο, 

δ. Δ4υἃ Νεπιοτίαι ἀοβογίδ οὐΐϊ, οἱ ἤόγθα αἷυ8 ἀδῆοίεῖ : 
Ποῦθδ οηΐμ Υἱγι 8 Ὠοη ογὶϊ, 

7. Νυπιχυϊὰ οἱ 5'. 8βδἰ νδηὰδ οδίῦ Ιηάἀυςζδπι ΘὨΪ ἢ δΌΡῈΓ 
γ 816 ΠΔ ΑΥΔΡΔΒ, οἱ οδρίθηϊ 68). 

8. Ῥεγιϊμἰς δηΐπι οἰδπιοῦ ἰογπλίηυπι ΜΟΔΒ 418 ᾿ρϑὶυβ Αἰ 8- 
11π|, οἱ υἹυ]δῖαβ ο᾽υ8 ὑϑαυο δὰ ρυΐθυμπ) ΕΠ ΪΠπ1. 

9. Αηυᾶ δυίΐοῃ Ὠἰΐπηοῦ ἱωρ οἱ υΓ δαησυΐῃο : ἱπάυοδηι 
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ἐπάξω γὰρ ἐπὶ Δειμὼν Ἄλραδας, καὶ ἀρῶ τὸ σπέρμα 
Μωλό, καὶ Ἀριὴλ χαὶ τὸ χατάλοιπον Ἄδαμα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ις΄. 

1. Ἀποστελῶ ὡς ἑρπετὰ ἐπὶ τὴν γῆν. Μὴ πέτρα 
ἔρημός ἐστι τὸ ὄρος θυγατρὸς Σιών ; 

4. ἜἜσῃ γὰρ ὡς πετεινοῦ ἀνιπταμένου νοσσὸς ἀφη- 
ρημένος, ἔση θυγάτηρ Μωὰό, ᾿ 

8. ἔπειτα δὲ, ᾿Αρνῶν, πλείονα βουλεύον, ποίει τε 
σχέπην πένθους αὕτη διαπαντὸς, ἐν μεσημόρινῇ σχο- 
τίᾳ φεύγουσιν, ἐξέστησαν. Μὴ ἀχθῇς, 

4. παροικήσουσί σοι οἱ φυγάδες Μωάδ' ἔσονται 
σχέπη ὑμῖν ἀπὸ προςώπου διώχοντος, ὅτι ἤρθη ἢ συμ- 
μαχία σου, χαὶ ὃ ἄρχων ἀπώλετο ὁ χαταπατῶν ἀπὸ 
τῆς γῆς. 

6. Καὶ διορθωθήσεται μετ᾽ ἐλέους θρόνος, χαὶ καθιεῖ- 
ται ἐπ᾽ αὐτοῦ μετὰ ἀληθείας ἐν σχηνῇ Δαυὶδ, χρίνων 
χαὶ ἐχζητῶν χρῖμα καὶ σπεύδων δικαιοσύνην. 

6. Ἠχούσαμεν τὴν ὕδριν Μωάθδ- δδριστὴς σφόδρα, 
τὴν ὑπερηφανίαν ἐξῆρα. Οὐχ οὕτως ἣ μαντεία σου, 
οὐχ οὕτως. 

η. Ὀλολύξει Μωὰό, ἐν γὰρ τῇ Μωαθίτιδι πάντες 
ὀλολύξουσι" τοῖς χατοιχοῦσι δὲ Σὲθ μελετήσεις, χαὶ 
οὐχ ἐντραπήση. 

8. Τὰ πεδία Ἐσεδῶν πενθήσει" ἄμπελος Σεόδαμά. 
Καταπίνοντες τὰ ἔθνη, καταπατήσατε τὰς ἀμπέλους 
αὐτῆς ἕως Ἰαζήρ᾽ οὐ μὴ συνάψητε, πλανήθητε τὴν 
ἔρημον, οἱ ἀπεσταλμένοι ἐγχατελείφθησαν, διέδησαν 
τὰν πρὸς τὴν θάλασσαν. 

9. Διὰ τοῦτο χλαύσομαι ὡς τὸν χλαυθμὸν Ἰαζὴρ, 
ἄμπελον Σεδαμά. Τὰ δένδρα σου χατέθαλεν ᾿Εσεδῶν 
χαὶ ᾿Ελεαλὴ, ὅτι ἐπὶ τῷ θερισμῷ καὶ ἐπὶ τῷ τρυγητῷ 
σου χαταπατήσω, χαὶ πάντα πεσοῦνται. 

10. Καὶ ἀρθήσεται εὐφροσύνη χαὶ ἀγαλλίαμα ἐχ 
τῶν ἀμπελώνων, χαὶ ἐν τοῖς ἀμπελῶσὶ σου οὐ μὴ 
εὐφρανθήσονται, χαὶ οὐ μὴ πατήσουσιν οἶνον εἰς τὰ 
ὑπολήνια, πέπανται γάρ. 

11. Διὰ τοῦτο ἣ χοιλία μου ἐπὶ ωὰλό ὡς χιθάρα 
ἠχήσει, καὶ τὰ ἐντός μου ὡς τεῖχος ἐνεκαίνισας. 

15. Καὶ ἔσται εἰς τὸ ἐντραπῆναί σε, ὅτι ἐχοπίασε 
Μωλό ἐπὶ τοῖς βωμοῖς, καὶ εἰςελεύσεται εἰς τὰ χειρο- 
ποίητα αὐτῆς, ὥστε προςεύξασθαι, χαὶ οὐ μὴ δύνηται 
ἐξελέσθαι αὐτόν. 

18. Τοῦτο τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησε Κύριος ἐπὶ Μωλό, 
ὁπότε ἔλάλησε. 

14. Καὶ νῦν λέγω Ἔν τρισὶν ἔτεσιν ἐτῶν μισθωτοῦ 
ἀτιμασθήσεται ἣ δόξα Μωὰδ παντὶ τῷ πλούτῳ τῷ 
πολλῷ, καὶ χαταλειφθήσεται ὀλιγοστὸς, καὶ οὐχ ἔντι- 
μος. 

ΚΕΦΑΔΛΑΙ͂ΟΝ 1Ζ΄. 

ΤΟ ΡΗΜΑ ΤῸ ΚΑΤᾺ ΔΑΜΑΣΚΟΥ͂. 

ι. Ἰδοὸ Δαμασχὸς ἀρθήσεται ἀπὸ πόλεων, χαὶ 
ἔσται εἰς πτῶσιν, 

ἃ. χαταλελειμμένη εἰς τὸν αἰῶνα, εἰς χοίτην ποι- 
μνίων χαὶ ἀνάπαυσιν, καὶ οὖκ ἔσται ὃ διώχων᾽ 

9. χαὶ οὐχέτι ἔσται ὀχυρὰ τοῦ καταφυγεῖν Ἐφραίμ ὶ 

ἩΣΑΙΑΣ. Κεφ. 1Ζ΄. 

ἐηΐῃ ΒΌΡΕΥ ὈΙΠΠΟ, ΑΥΔΒΔΒ, οἱ (0118πΔ ϑοπηθη ΜοαΡ, οἱ Αὐτοὶ 
θἱ γοβίδυν τ Αἀδιηᾶ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΥ͂Ι. 

1. Μικ[ὯπΔ φαδϑὶ τρί 8 βυρογ ἰδγγᾶπ). Νυμπιηαϊὰ μεῖγα 
ἀοβογίδ δὶ ΠΊ0Π8 ἢ 85 ϑίοη ἢ 

2. Ετπὶ8 δηΐτα γοὶυϊ ἂΥΐβ ἀυοϊδηίίβ ρυ} 8 δἰ δίυβ, οτὶβ ἢ] ἃ 
ΝΜοδν, 

8. ἀοἰπάδ γα, ΑγΏθῃ, ρἴυγα οοηβυ δ, οἱ ἴδς ἰθρπιθη 
Ἰυοῖαϑ ᾿ρ88 ϑϑίῃρογ, ἰῃ πηογἀἰδηῖ8 ἰθπουγὶ5 ἑωρίαηιϊ, ομείυ- 
Ρυογυηΐ. Νὰ δαποδγίβ, 

4, δοοοϊδηϊ {Π0 ργοίιμίὶ ΜΟΒΔΌ : οτπιηΐ ἰοριηθη γὙοδίβ ἃ δοὶο 

Ρεογβοαυθῃί 8, 4υ͵δ δυθαίυπι 6βι διιχὶ  ἴπ (πὶ, Οἱ ρτί ποθ 8 
ῬΟΓΙ ααΐ οΘομου οδθαὶ ἀθ (οττγᾶ. 

ὅ. ΕΠ ἀϊγίροίαγ οἰπὶ πιϊβογίοογάϊα {μγοημ8, οἱ βοάοοὶξ βὰ- 
Ρογ ἤυμ οὐ νογί ἰδία ἰη ἰδθθγηδουο Πανϊά, οἱ ᾿υἀϊςδη8 οἱ 
οχφυίγθηβ ἰυὐϊείαπι οἱ δοοϑίογδῃβ [υ5{{{|8ῃ. 

6. Αὐάἀϊνίπιι8 δυρογθίδη) ΜΟΔΌ : οοηί πιο] οϑυϑ γδ]ὰθ, 
ΒυΡογὈίδπι 8υ8.0}}. ΝΟῺ ἐς ἀϊγίηδίϊο ἴθ, ἤθη δίο. 

7. Οἱυϊαδὶῖ Μοδῦ, ἰῃ Μοδθίτἰἀθ ϑηΐμ ΟΠ] 5 Ρ]ογαθυηΐῖ : 
Παρ δίογίθυ δυίΐδι 56ι}} πηρα Δί ο 65, οἱ ποη ΘΟηζ ἢ ἀογίβ. 

8. Οδηρὶ Εδβθρθοῃ ἰυχοδυηὶ : νἱπθα ϑουδπιᾶ. Ουΐ ΔΌΒοΓθΘ.- 

(15 ξοηῖ68, ὁοῃου]οδῖθ Υἱῖθ8 οἦυ8 8106 7826Γ : πο 6 οοηίίη- 

βοῖθ, οδογγαῖς ἀδϑογίυπι, αυΐ πιὶβϑὶ δδίϊ8 ἀργοϊ οί! δυηί, 
ἰγδηδίθγιηΐ οπίηλ δ ΓΏΔΓΘ. 

9. Ργορίογ ἢοὺ ρίογαδθο αυδϑὶ ρἱογδίι πη 2426, υἱθδῃι 
ϑοθδηᾶ. ΑΓΒΟΓΟΘ ἰυ88 ἀο]οοϊξ Εδϑῦοη οἱ Εἰθδὶα, αχιιοηίΐδῃι 
ΒΌΡΟΓ Πλ6586Π) οἱ βυρὸῦ Υἱπάδη δα) ἰυᾶπ| οοπουίοδθο, οἱ 
ομηηΐδ οδάδηϊ. 

10. Εἰ το]οίυν ᾿εεἰἰἰὰ οἱ οχϑυ! δίϊο ἀδ υἱηθὶβ, οἵ ἰῃ υἱποὶβ 
1υ}8 Ὠοη ἰεἰΔυηίυτ, οἱ ἤθη οδοδθυηί νἱησπλ ἰῃ ἰοτγουϊδτὶ- 
Β08, Πδίη ΟΟδϑδΥϊ. 

{1. Ῥγορίου ἢος Ὑδηΐου Π|ΘῸ8 ΒΌΡΟΓ Μοδὺ γυοὶυϊ οἰ Πᾶγὰ 
Βοη δ ΐ!, οἵ ἰηἰογίογα πηθ8 4υδϑὶ πη γα ΓΟΠΟΥδβίϊ. 

12. Εἰ οἵϊ ἴῃ οοηυδίοηδ ἴυδιι, φυΐὰ ᾿ἰδθογανυ  Μοδὺ ἰῃ 
ἃιῖ8, οἱ ἱηστοδίοίυγ ἰῃ πιδηυΐδοίδ δυ8, υἱ ἀδργροοδίυγ, οἱ Ὠοἢ 
Ροϊογυηΐ ΟΧΙΠΊΘΓΟ Οὐ. 

13. Ηος γογθυμ φυοά ἰοουΐυ8 681 οι η8 ϑῦρογ Μοδν, 
φυδηάο ἰοουΐμ8 68ῖ. 

14. Εἴ ἢυης ἀΐοο : [π ἐγ θυ8 ΔηηἾ8 ΔΠΠΟΓΙΏ. τογοσηδγὶ 
ἱποπογαθίίυν ἰογία ΜΟΔῸ οἰμηΐθι8 ΑἰγΠ 115 τυ 15, οἱ γϑ]η- 

αυδῖυγ ῥδυοιιδ,, οἱ Ὡοὴ Ὠοῃογδίῃβ. 

ΘΑΡΌΤ ΧΥΠ. 

ΥΕΒΒΌΜ ΟΨΒΘὉΌ ΟΟΝΤΆΑ ΘΑΜΑΒΟΌΜ. 

1. Ἑροα Ὀδιββδοὺδ ἰοἸ]οῖιν ἀδ οἰν δι θα8, οἱ ογὶ ἰη τι!" 

ὯΔΠ1, 
4. ἀοτοϊϊοίδ ἰῃ βδοουϊυηι, ἰῃ οὐδ ῖ16 στοσυμ οἱ γοχυΐδαι, οἷ 

ΒΟ ΟΓἰϊ ρΡΟΓΒΘΠ]ΌΘΗΒ : 

8. οἱ ποῦ οὐὶϊ υἱίγα πυυηϊίδ δὰ οοηυρίεηάυπι ἘΡρὨΓγδίπ) :- 



ἘΒΑΙΑΘ. ἀαρ. ΧΥΠΠΙ. 

καὶ οὐὀχέτι βασιλεία ἐν Δαμασχῷ, χαὶ τὸ λοιπὸν τῶν 
Σύρων. Οὐ γὰρ σὺ βελτίων εἶ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ, τῆς 

ς αὐτῶν’ τάδε λέγει Κύριος σαθαώθ. ᾿ 
4. Ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη ἔκλειψις δόξης Ἰαχὼδ, 

χαὶ τὰ πίονα τῆς δόξης αὐτοῦ σεισθήσεται. 
5. Καὶ ἔσται ὃν τρόπον ἐάν τις συναγάγη ἀμητὸν 

ἑστηχότα χαὶ σπέρμα σταχύων ἀμήση, χαὶ ἔσται ὃν 
τρόπον ἐάν τις συναγάγῃ στάχυν ἐν φάρα ι στερεᾷ, 

8. χαὶ χαταλειφθῇ ἐν αὐτῇ καλύϊμι, ἢ ὡς ῥῶγες 
ἐλαίας δύο ἢ τρεῖς ἐπ’ ἄχρου μετεώρου, ἢ τέσσαρες ἢ 
πέντε ἐπὶ τῶν χλάδων αὐτῶν καταλειφθῇ" τάδε ΝΑ 
Κύριος ὃ Θεὸς Ἰσραήλ. 

1. Τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ πεποιθὼς ἔσται ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ 
τῷ ποιήσαντι αὐτὸν, οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ εἷς τὸν 

. ἅγιον τοῦ Ἰσραὴλ ἐμόλέψονται, 
8. χαὶ οὐ μὴ πεποιθότες ὦσιν ἐπὶ τοῖς ὠμοῖς, οὐδὲ 

ἐπὶ τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν, ἃ ἐποίησαν οἱ δά- 
χτυλυι αὐτῶν, καὶ οὐκ ὄψονται τὰ δένδρα οὐδὲ τὰ βδὲε- 
λύγματα αὐτῶν. 

9. Τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη ἔσονται αἱ πόλεις σου ἐγχατα- 
λελειμμέναι, ὃν τρόπον χατέλιπον οἱ ᾿Αμοῤῥαῖοι καὶ 
οἵ Εὐαῖοι ἀπὸ προςώπου τῶν υἱῶν Ἰσραήλ᾽ χαὶ ἔσονται 
ἔρημοι, 

10. διότι χατέλιπες τὸν Θεὸν τὸν σωτῆρά σου, χαὶ 
Κυρίου τοῦ βοηθοῦ σου οὐχ ἐμνήσθης" διὰ τοῦτο φυτεύ- 
σεις φύτευμα ἄπιστον, χαὶ σπέρμα ἄπιστον. 

1. Τῇ ἡμέρα ἦ ἂν φυτεύσης, πλανηθήση. Τὸ δὲ 
πρωὶ ἐὰν σπείρης, ἀνθήσει εἰς ἀμητὸν ἦ ἂν ἡμέρα χλη- 
ρώση; χαὶ ὡς πατὴρ ἀνθρώπου χληρώση τοῖς υἱοῖς σου. 

ιὰ. Οὐαὶ πλῆθος ἐθνῶν πολλῶν, ὡς θάλασσα χυμαί- 
νουσα, οὕτω ταραχθήσεσθε" χαὶ νῶτος ἐθνῶν πολλῶν 
ὡς ὕδωρ ἠχήσει" 

13. ὡς ὕδωρ πολὺ ἔθνη πολλὰ, ὡς ὕδατος πολλοῦ 
βία φερομένου. Καὶ ἀποσχοραχιεῖ αὐτὸν, χαὶ πόῤῥω αὐὖ- 
τὸν διώξεται, ὡς χνοῦν ἀχύρου λιχμώντων ἀπέναντι 
ἀνέμου, καὶ ὡς χονιορτὸν τροχοῦ καταιγὶς φέρουσα. 

14. Πρὸς ἑσπέραν χαὶ ἔσται πένθος, πρινὴ πρωὶ, καὶ 
οὐχ ἔσται. Αὕτη ἣ μερὶς τῶν προνομευσάντων ὑμᾶς, 
χαὶ χληρονομία τοῖς ὑμᾶς χληρονομήσασιν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18’. 

1. Οὐαὶ γῆς πλοίων πτέρυγες, ἐπέχεινα ποταμῶν 
Αἰθιοπίας: 

ἃ. ὃ ἀποστέλλων ἐν θαλάσσῃ ὅμηρα, καὶ ἐπιστολὰς 
βιδλίνας ἐπάνω τοῦ ὕδατος. Πορεύσονται γὰρ ἄγγελοι 
χοῦφοι πρὸς ἔθνος μετέωρον, καὶ ξένον λαὸν χαὶ χαλε- 
πόν. Τίς αὐτοῦ ἐπέχεινα : ΓΕέθνος ἀνέλπιστον χαὶ χατα- 
πεπατημένον. Νῦν οἱ ποταμοὶ τῆς γῆς 

8. πᾶντες ὡς χώρα χατοιχουμένη, κατοιχηθήσεται ἣ 
χώρα αὐτῶν. Ὡςεὶ σημεῖον ἀπὸ ὄρους ἀρθῇ, ὡς σάλ- 
πιγγος φωνὴ ἀχουστὸν ἔσται. 

4. Διότι οὕτως εἶπε Κύριός μοι" Ἀσφάλεια ἔσται ἐν 
τῇ ἐμῇ πόλει, ὡς φῶς καύματος μεσημύρίας, χαὶ ὡς 
νεφέλη ὁρόσου ἡμέρας ἀμιητοῦ ἔσται 

δ. πρὸ τοῦ θερισμοῦ, ὅταν συντελεσθῇ ἄνθος, χαὶ 
ὄμφαξ ἐξανθήση, ἄνθος ὀμφαχίζουσα. Καὶ ἀφελεῖ τὰ 
ἀφιεαα τὰ μιχρὰ τοῖς δρεπάνοις, καὶ τὰς χληματίδας 
ἀφελεῖ, χαὶ ἀποχόψει, 

86. χαὶ καταλείψει ἅμα τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ, 
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οἱ 08 υ]γἃ γορῃηπη ἰῃ Πδηηδϑου, οἱ γα αι πὰ Θγγογυπ). Νοῦ 
Θηΐπὶ ἴθ ΠΊΘΙΪΟΓ 68 ἢ]118 1βγᾶοὶ, ρίογίδ δογυπι : δδρο αἰοὶϊ 
Ῥοπλίηυϑ 5δῃδοίῃ. 

4. Ετὶϊ ἴῃ ἀΐο {18 ἀοίδοϊίο φ!ογίδβ 9800}, οἱ ρἰπραυία ρ]οτίδ 
6}05 σομπουϊοηϊυγ.ἢ 

ὅ. Εἰ ογϊ αυοη06Ἃ0 8] 4φῃ 8 οΘοηρτοξοῖ τη θβ88οτὴ βίδηϊριῃ δὲ 
ΒΟΠΊΘΏ Βρίοδγιιπ) πιείδὶ, οἱ ογίϊ ψυοπιοᾶο δὶ χυῖβ οοπργοροὶ 
δρίοδη) ἰῃ υδὶὶ6 ἀυγα, 

6. οἱ γε]οίδ ἰῃ θὰ (πογὶΐ δἰ ΐρυ]δ, ναὶ βίουΐϊ ζγϑπδ οἱϊνϑ ἀυο 

Υγὲ} (γί ἰῇ βδυπιηλ δίο Ἔχ ο 6188, γο] χυδίυογ δυΐ χυίΐῃαῃδ 88- 

ῬΘΓ ΓΑΙΠΏΟ8 ΘΔΓΙΙΠ) δἰηἰ τοὶ οἰδ : ἢδθ6 ἀϊοὶὶ ΟΠ 8 15Γ86]. 

7. Ὀΐδ {18 άδηβ ογξ πόππο ἰὼ 60 χυΐ [δοἰζ δυμπμ, οουϊὶ 
δι ΐδηι 6}118 ἰῃ βδηῃοίυ τ 1586] ἱπυϑθυπίαγ, 

8. εἴ πο ογυηὶ δαάρηϊθβ ἱπ δι, Ποῦ ἰῃ ὀρογίθι8 Π18- 
ἈΠΌ δΌ ΔΓ, 418 (δοοττιηὶ ἀἰρσὶ εἶ ἱρϑογῃη,, οἱ ποὴ δϑρίείθηί 
ΔΓΌΟΓΟΒ ΠΟσΙΙ6 ΔΡΟὨγἰηδίίΟη65 δογιηι. 

9. Ὁΐο {116 δγυπί οἰ (δΐδβ τυ ἀδγοὶ!οΐδβ, βίους ἀργοὶ φυθ- 
γαηΐ Αἰηογτδδὶ οἱ ΕΥ̓αὶ ἃ δοία δ᾽ ογαπὶ [5γδοὶ : οἵ ογυ ηἱ ἀθ- 

δογίῷ, : 

10. χυΐᾶ ἀογο!χυΐοίΐ Πδυμῃ 8] γαίογοια ἰυυπι, οἱ Ποηιίηὶ 
δα)υϊοτὶβ ἰαἱ ΠΟ 68 τοοογάδίδ : ἰά60 ρμἰδηϊδῃ 8 ρἰδηϊδίϊοπθα, 
ἰπῇάοίοηι, οἱ Βοθῃ ἐμπῇ 616. 

11. Ουδουπίαυο ἀἷδ6 ρῥΙδη αν ογίβ, οσγα 8. Μδη6 δυΐθιῃ βὶ 86- 
Πλΐηδν ογίβ, ΠΟγΘὈΪ ἰῃ Πλοββθῖ συδουπλ 16 αἱ Βεγοα δυογίβ, 
οἱ (Δι) 08 ραῖοῦ ΠοηλἰηἾ8 Περγοά δίομ ἀ 5 Γι 68 1118 ἰυἱ8. 

12. Ὑα! υἰυο ροηίίαπ ρ᾽υγὶπηάγυτη ! ἰδηγαυδηι ΠπηᾶΓ 
Πυσίηδη8, 5δ'6 [ΓΑ πίη : οἱ ἀογβαπὶ ρομίἑυπὶ τυ] τυ 
ἰΔιρχυδηι ἀ4υδ βοηδθίϊ : 

18. ἱδπηφυδη δαυᾶ πι}}|8 Ζοη 68 τη} 25, αυδϑὶ ἀ]08 τυ} 8 
ῬοΓ Υἱη ᾿πηρυ 88. Εἰ Θχιθγιη δ} ΘΠ), οἱ ἰΙΟη 6 Θ0}Π} Ρ6Γ56- 
φαοίυνγ, ἰδιηᾳυδηι ρυ ] γ γοῖῃ ρ8]6 28 υθῃΠδηζἱιπ} οογᾶμ γθηίο, 
εἱ φυδϑὶ ρυΐνογοπη γοΐδ' ἰθηηροδίδδ ἱπηρ6]]6η8. 

14. Αὐἀ γϑϑροΊδπ οἱ ογὶὶ ᾿Ἰοἰα5, ργαϑη]υδπη) πδη6, οἱ ΠΟοἢ 

ογἱϊ. Ηξς 681 ρᾶγβ θογιτῃ συὶ ἀοργοάδίϊ διιοΐ γο8, οἱ Ἰιδογϑαϊ- 
(88 ἰΐ8 ᾳυΐ μγοάϊδγυηΐ γοϑ8. 

ΟΑΡΌΤ ΧΥΠΠ. 

1. α ἰοττο Ὠδυΐυ 1) 8118, ἰΓΔἢ8 Πυμηΐηδ ΕἸ ορίο : 

4. αυἱ πεἰιεἰϊ ἰῃ τηδγὶ οὐϑίἀθβ, οἱ δρίβϑιοίδβ ὈΪ Γ᾽ Π88 ΒΌΡΟΥ 
δαυδηη. Ιθυπξ δηΐτι πυμϊ Ιανο8 δὰ φοηίΐδηη Θχοοίβᾶπ), οἱ 
Ρογοσηηυμ ρορυΐυπὶ οἱ ροϑϑιπηυλ. Ουἱδ υ] γα {ΠΠ πὶ} δ η8 
δῦ84υ6 8Ρ6 οἱ οοῃουϊοδίδ. ΝΌδΟ ΠΟΥ ἰΟΓΓδΣ 

3. ΟἸΏΠ6Β ἰΔηηυδηι Γορὶο ΠδΌϊδῖδ, [8 Δ} 11Γ Γοσὶο 60- 
ΤΌΠΊ. Ουδϑβὶ δἰχηυη ἀθ τηοηΐα ἰονδοϊυν, αυδδὶ (θ᾽ γοχ δὺ- 

ἀΐδια οι. 
4. Ουἰὰ εἰς ἀἰχὶί οιιΐηι.5 ταὶ : 5οουγὶ"δ5 οὐἰξ ἰῃ οἰ ν ἰδίὁ 

Ιη68, δἰουΐ ᾿ὰχ ερϑίυβ ἰῃ πιογίἀϊα.,, οἱ βίουΐ ἢυ 68 γογὶδ ἰῃ ἀΐθ 

ῃη68815 ογὶΐ 
δ. δηῖα Πη6 886, αυδηάο οομϑυτηπιαίυ8 [υοτὶῖ Π08, οἱ υνἃ 

ἱτημηδίυγα οΠογυοτγὶί, ἱπηπηδίυγο Πογοπὶ σογΐπδη8. Εἰ δι.- 
[δγοῖ γδοδίηυϊοβ Ῥρᾶγυοϑ ἴδ οίδυδ, οἱ βδιπηθηΐδ δυίεγοϊ, οἵ 
διοβοίάοί, ; 

6. οἱ γοϊηφυοὶ βίπγυὶ νοϊδί νι8 οἰΐ, οἱ θα δ 8 ἰοῖτο. Εἰ 
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καὶ τοῖς θηρίοις τῆς γῆς. Καὶ συναχθήσεται ἐπ᾽ αὐτοὺς 
τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ πάντα τὰ θηρία τῆς γῆς 
ἐπ᾽ αὐτὸν ἥξει. 

7. Ἔν τῷ χαιρῷ ἐχείνῳ ἀνενεχθήσεται δῶρα Κυ ίῳ 
σαδαὼθ ἐχ λαοῦ τεθλιμμένου χαὶ τετιλμένου, καὶ ἀπ 
λαοῦ μεγάλου, ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον. 
Ἔθνος ἐλπίζον καὶ χαταπεπατημένον, ὅ ἐστιν ἐν μέρει 
ποταμοῦ τῆς χώρας αὐτοῦ, εἰς τὸν τόπον οὗ τὸ ὄνομα 
Κυρίου σαόαωθ, ὄρος Σιών. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΙΘ΄. 

ΟΡΑΣΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. 

:. Ἰδοὺ Κύριος χάθηται ἐπὶ νει λῆς χούφης, καὶ 
ἥξει εἰς Αἴγυπτον, καὶ σεισθήσεται τὰ χειροποίητα Αἷ- 
γύπτου ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ, καὶ ἣἥ χαρδία αὐτῶν ἣτ- 
,τηθήσεται ἐν αὐτοῖς. 

4. Καὶ ἐπεγερθήσονται Αἰγύπτιοι ἐπ᾽ Αἰγυπτίους, 
χαὶ πολεμήσει ἄνθρωπος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, χαὶ ἄνθρω- 
πὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ, πόλις ἐπὶ πόλιν, χαὶ νόμος ἐπὶ 
νόμον. 

8. Καὶ ταραχθήσεται τὸ πνεῦμα τῶν Αἰγυπτίων ἐν 
αὐτοῖς, καὶ τὴν βουλὴν αὐτῶν διασχεδάσω, χαὶ ἐπε- 
ρωτήσουσι τοὺς θεοὺς αὐτῶν, καὶ τὰ ἀγάλματα αὐτῶν, 
χαὶ τοὺς ἐχ τῆς γῆς φωνοῦντας, χαὶ τοὺς ἐγγαστριμύ-- 
θους. 

4. Καὶ παραδώσω τὴν Αἴγυπτον εἰς χεῖρας ἀνθρώ- 
πὼν χυρίων σχληρῶν, χαὶ βασιλεῖς σχληροὶ χυριεύσου - 
σιν αὐτῶν’ τάδε λέγει Κύριος σαδαώθ. 

5. Καὶ πίονται οἱ Αἰγύπτιοι ὕδωρ τὸ παρὰ θάλασ- 
σαν, ὃ δὲ ποταμὸς ἐχλείψει χαὶ ξηρανθήσεται" 

6. χαὶ ἐχλείψουσιν οἱ ποταμοὶ, χαὶ αἱ διώρυχες τοῦ 
ποταμοῦ" χαὶ ξηρανθήσεται πᾶσα ΒΩ ἡεαΐ δδατος, 
χαὶ ἐν παντὶ ἕλει χαλάμου χαὶ παπύρου, 

7. καὶ τὸ ἄχι τὸ χλωρὸν πᾶν τὸ χύχλῳ τοῦ ποταμοῦ, 
καὶ πᾶν τὸ σπειρόμενον διὰ τοῦ ποταμοῦ ξηρανθήσεται 
ἀνεμόφθορον. β 

8. Καὶ στενάξουσιν οἱ ἁλιεῖς, χαὶ στενάξουσι πάντες 
οἱ βάλλοντες ἄγχιστρον εἰς τὸν ποταμὸν, χαὶ οἱ βάλ- 
λοντες σαγήνας χαὶ οἱ ἀμφιδολεῖς πενθήσουσι. 

9. Καὶ αἰσχύνη λήψεται τοὺς ἐργαζομένους τὸ λίνον 
τὸ σχιστὸν, «ῷ τοὺς ἐργαζομένους τὴν βύσσον. 

ιο. Καὶ ἔσονται οἱ ἐργαζόμενοι αὐτὰ ἐν ὀδύνη, χαὶ 
πάντες οἷ ποιοῦντες τὸν ζύθον λυπηθήσονται, χαὶ τὰς 
ψυχὰς πονέσουσι. 

1. Καὶ μωροὶ ἔσονται οἱ ἄρχοντες Τάνεως, οἱ σοφοὶ 
σύμόουλοι τοῦ βασιλέως" ἣ βουλὴ αὐτῶν μωρανθήσε- 
ται. Πῶς ἐρεῖτε τῷ βασιλεῖ ΥἹοὶ συνετῶν ἡμεῖς, υἱοὶ 
βασιλέων τῶν ἐξ ἀρχῆς. 

13, Ποῦ εἰσι νῦν οἱ σοφοί σου, χαὶ ἀναγγειλάτωσάν 
σοι χαὶ εἰπάτωταν᾽ Τί βεϑούλευται Κύριος σαδαὼθ ἐπ᾽ 
Αἴγυπτον; 

13. ᾿Εξέλιπον οἱ ἄρχοντες Τάνεως, χαὶ ὀψώθησαν 
οἵ ἄρχοντες Μέμφεως, καὶ πλανήσουσιν Αἴγυπτον χατὰ 
υλάς. 

Ἵ ι4, Κύριος γὰρ ἐκέρασεν αὐτοῖς πνεῦμα πλανήσεως, 
χαὶ ἐπλάνησαν Αἴγυπτον ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτῶν, 
ὡς πλανᾶται ὁ μεθύων, καὶ ὃ ἐμῶν ἅμα. 

ΗΣΑΙΆΣ. Κεφ. 1Θ΄. 

ΘΟΠσΓΟΔθΌΏΪΟΓ δυο Γ 608 γοϊδί δ οοἰΐ, οἱ ομμηθ8 Ὀοδβίίδ: 
ἴοττϑο Βυρογ θυ Υϑηϊθδαί. 

7. 1ῃ ἰριροῦο {110 δίξθγοηϊυγ τηυπογὰ Ὠοπ πο βαθδοίἢ ἂς 
Ῥορυΐο ἰγἱθυϊαῖο οἱ ἀυυ]8ο, οἱ ἃ ρόρυ]ο πηᾶζηο, 6χ ἴος ἢ πες 
οἱ ὑϑη0.6 ἰῃ Θίθγηυ πηι ἰΘΠΊρ0.8. ΘΠ ΒρΡΟΓΔἢ8 οἷ οοπουϊοδίδ, 

4υῶ οδὶ ἰῃ ρᾶγίο ΠΟΥΪ, ΓΟ ἢ 8 68, ἰῃ ἰοσυπι υδὲ Ποπηθ 
Ῥοιμἰπὶ βδυδοίἢ, πηοῃΐδη δἰ Ώ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙΧ. 

ΥΙΒΙΟ ΖΟΥΡΤΙ. 

1. Εδοο Ὠοπ ίηυ8 ϑ6άδι ΒΌροΥ ἢυθδῖη ἰαύθῃν, οἱ γϑηϊδῖ ἴῃ 
εγΥρίυμ, οἱ οοηουἰοηπίυγ τηδηυΐδοίδ Ἐαγρίΐ ἃ (δοἰο οὐα8, 
δὲ ΘΓ ΘοΠ|η} ἀοβοϊοί ἰῃ ἱρδῖ8. 

2. Ελ ἱποι δθαπίυν ΕΘ ΥρΕΐ βυροῦ Ἐργυρίΐοβ, οἱ οὀρρυρῃδ- 
δὲ1 Ποιμο ἔγδίγοπι ϑυπι, οἱ ἤοπιο ργοχίπηατλ δυμπι, οἰ 188 
ΒΊΡΟΓ οἰγ ἰδίθιῃ, οἱ ἰΙθχ βυρογ ἰαζθηι. 

3. Εἰ (ΓΑ  Γ δρὶ γίυ8 ΕρΥρείογυμ ἰῃ ἰρ5βἰβ, οἱ οοπεὶ- 
᾿ΐατ δογυτ ἀϊθδίραθο, δ ἰηἰογγοραθυηΐ ἀθ608 8008, οἱ δἰπιι- 
ἰδοῦ δυᾶ, οἱ 605 4υἱ ἀδ ἰογτὰ γόσθ οάυῃί, οἵ γοηι]οχυο5. 

4. Ελ ἰγδάδπι Ἐξυρίαπι ἴῃ ἡγδηι18 Πομπιΐηαπι ἀοπιὶ ΠΟΓΌΠ) 
ἀυτογυμ, οἱ γερο8 ἀυγὶ ἀοπιηαθυπίυν Θογαπι : [860 ἀϊοὶξ Πο- 

μηΐηυ8 5δηδοίῃ. 

5. ΕΓ Ὀἱθοηΐ ἘφΥρϊΐ δαυᾶπὶ φυῶ [υχίδ ηᾶγο, Πυτίυβ 80- 
ἴοαι ἀοῇεϊαί οἱ δγθδοοί : 

6. οἱ ἀοἤεϊοηὶ Πυνὶϊ, οἱ γἰνὶ Πανὶ οἱ. ἀγοϑοοὶ οπηηΐβ οοῦ- 

δτοραίίο δαᾳυδ;, οἰΐδη ἰῃ οπχηὶ ρϑ] δ οδἰδηι οἵ ραργτὶ, 

7. εἰ δοἢιιὴ νἱγίἀ δ οπιπο᾽ συοά ἰη εἰγουίία Πυπιίηἰβ, οἱ οἴη 6 
αυοὰ δβοιίπδίυγ οἶγοα ΠυνΠπὶ ἀγοϑοδί ἃ γθηΐο οογγιρίιπ). 

8. Εἰ ξοιμοηΐ ῥἰδοδίογοβ, οὲ φοιηθπὲ οπιηθϑ αυὶ ͵δοίυπὶ 
μιδιγυηι ἰῃ Πυνίαμ), εἰ αιυιϊΐ ̓ δοίυπί δαοηδβ οἱ χυΐ γοϊϊα ἰυρ6- 
Βυηΐῖ. 

9. ἘΠ᾿ οοηἤιδβἰ0 σδρίεϊ ὀρογδηίθβ ᾿ἰηπὶ ἢ 58116, οἱ ορογαηΐθβ 
Ὀγβϑπι : [ 

10. οἵ ὁγυηί ὀρογδηίοθβ 68 ἰῃ ἀο]οΓα, οἱ ΟΠ Π68 4υὶ (Δοϊυηΐ 
Ζγίῃυμ τ γοθυηΐ, οἱ ΔηΪΠι}8 ἰΔρογαυπηῖ. 

{1. Εἰ δία εἰ ογυηΐ ργϊμοὶροβ ΤΔη608, βαρ οηίο8 ςΟΠ5, 1 γὶϊ 
ΓΟΡΙΒ : ΘΟὨ δ᾽ πὰ Θογυη ἱπία υδοΐίυγ, Οὐυοπιοάο ἀϊοοί 5 γοσὶ : 
ΕἸΠῚ βαρ θηίυπι Π08, {1} γοσυπ 4υἱ ἃ ρεϊηοίρίο. 

12. δὶ βυηΐ υης βαρίθηΐδβ ἰαἱ, οἱ δηηυπίίοηϊ (ἰδὲ, οἱ 
ἀϊοδηΐ : Ουἱά ἀδ]ογανυὶὶ Ποηγίηυβ 58 0801}} ΒΡῈ Γ ΦΕεσγρίυπι» 

13. Ὀείξοογαηί ργίῃοὶμοθ Τληθοβ, οἱ οχα] αι! βυηΐ ργίηοί- 
Ρ65 ΜοιρΠ6Ο5, οἱ ἀοεἰρίοηὶ ἘσγΥρίυπι, ροὺ {θυϑ. 

14, Ῥυοπηίηυ 8 οηΐπλ πίθοις οἷβ. βρί γίϊαπὶ ϑοἀυοίοηΐδ, οἱ 
βοεβυχογυηὶ ξεσγρίυμῃ ἴῃ ομμηΐδυβ ορογίθυϑ διι8, βίου! ογγαί 

ΘὈγα8, αἱ γοι 8 βίη). 



ΕΒΑΙΑΒ. ἀκρ. ΧΧ. 

15. Καὶ οὖκ ἔσται τοῖς Αἰγυπτίοις ἔργον ὃ ποιήσει 
χεφαλὴν καὶ οὐρὰν, χαὶ ἀρχὴν καὶ τέλος. 

16. Τῇ δὲ ἡμέρᾳ ἐχείνη ᾿άπαι οἱ Αἰγύπτιοι ὡς γυ- 
νγαῖχες ἐν φόθῳ καὶ ἐν τρόμῳ ἀπὸ προςώπου τῆς χειρὸς 
Κυρίου σαδαὼθ, ἣν αὐτὸς ἐπιδαλεῖ αὐτοῖς. 

17. Καὶ ἔσται ἡ χώρα τῶν Ἰουδαίων τοῖς Αἰγυπτίοις 
εἰς φόδητρον. Πᾶς ὃς ἐὰν ὀνομάσῃ αὐτὴν αὐτοῖς, φο- 
θηθήσονται διὰ τὴν βουλὴν ἣν βεδούλευται Κύριος σα- 
δαὼθ ἐπ᾽ αὐτήν. 

18. Τῇ ἡμέρα ἐχείνῃ ἔσονται πέντε πόλεις ἐν τῇ Αἰ- 
Ὑύπτῳ λαλοῦσαι τῇ γλώσσῃ τῇ χαναανίτιδι, χαὶ ὀμ- 
νῦντες τῷ ὀνόματι Κυρίου σαδαώθ. Πόλις ᾿Ασεδὲχ χλη- 
θήσεται ἣ μία πόλις. 

ιο. Τὴ ἡμέρᾳ ἐχείνη ἔσται θυσιαστήριον τῷ Κυρίῳ 
ἐν χώρα Αἰγυπτίων, καὶ στήλη πρὸς τὸ ὅριον αὐτῆς τῷ 
Κυρίῳ. 
τὰ Καὶ ἔσται εἷς σημεῖον εἰς τὸν αἰῶνα Κυρίῳ ἐν 

χώρᾳ Αἰγύπτου. “Ὅτι χεχράξονται πρὸς Κύριον διὰ 

τοὺς θλίβοντας αὐτοὺς, καὶ ἀποστελεῖ αὐτοῖς ἄνθρωπον 

ὃς σώσει αὐτοὺς, χρίνων σώσει αὐτούς. 
21. Καὶ γνωστὸς ἔσται Κύριος τοῖς Αἰγυπτίοις. Καὶ 

ἡνώσονται οἱ Αἰγύπτιοι τὸν Κύριον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη, 
χαὶ ποιήσουσι θυσίας, χαὶ εὔξονται εὐχὰς τῷ Κυρίῳ, 
χαὶ ἀποδώσουσι. 

25. Καὶ πατάξει Κύριος τοὺς Αἰγυπτίους πληγῇ, καὶ 
ἰάσεται αὐτοὺς ἰάσει, 5. ἐπιστραφήσονται πρὸς Κύριον, 
χαὶ εἰςαχούσεται αὐτῶν, χαὶ ἰάσεται αὐτοὺς ἰάσει. 

2. Τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη ἔσται ἡ ὁδὸς ἀπὸ Αἰγύπτου 
πρὸς ᾿Ασσυρίους, καὶ εἰςελεύσονται Ἀσσύριοι εἷς Αἴγυ- 
πτον" καὶ Αἰγύπτιοι πορεύσονται πρὸς ᾿Ασσυρίους, χαὶ 
δουλεύσουσιν Αἰγύπτιοι τοῖς Ἀσσυρίοις. 

.4. Τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη ἔσται ᾿Ισραὴλ τρίτος ἐν τοῖς 
Αἰγυπτίοις, αὶ ἐν τοῖς ᾿Ασδυρίοις εὐλογημένος ἐν τῇ γῇ 

45. ἣν εὐλόγησε Κύριος σαδαὼθ, λέγων ̓ Εὐλογημέ- 
γος ὃ λαός μου ὁ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ ὃ ἐν Ἀσσυρίοις, καὶ 

ἣ χληρονομία μου Ἰσραήλ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ΄. 

:. Τοῦ ἔτους ὅτε εἰςῆλθε Τανάθαν εἰς Ἄζωτον, ἡνίχα 

ἀπεστάλη ὁπὸ Ἀρνᾶ βασιλέως Ἀσσυρίων, καὶ ἐπολέμησε 
τὴν Ἄζωτον, καὶ ἔλαδεν αὐτὴν, 

4. τότε ἐλάλησε Κύριος πρὸς Ἡσαΐαν υἱὸν ᾿Αμὼς, 

λέγων Πορεύου, χαὶ ἄφελε τὸν σάχχον ἀπὸ τῆς ὀσφύος 

σου, χαὶ τὰ σανδάλιά σου ὑπόλυσαι ἀπὸ τῶν ποδῶν σου, 

χαὶ ποίησον οὕτως, πορευόμενος γυμνὸς καὶ ἀνυπόδετος. 
8. Καὶ εἶπε Κύριος: Ὃν τ ἥπον πεπόρευται ὃ παῖς 

μου Ἡσαΐας γυμνὸς καὶ ἀνυπόδετος τρία ΒΑ τρία ἔτη 

ἔσται εἰς σημεῖα χαὶ τέρατα τοῖς Αἰγυπτίοιςχαὶ Αἰθίοψιν 
4. ὅτι οὕτως ἄξει βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων τὴν αἰχμαλω- 

οσίαν Αἰγύπτου καὶ Αἰθιόπων, νεανίσχους χαὶ πρεσθύ- 

τας, γυμνοὺς καὶ ἀνυποδέτους, ἀναχεκαλυμμένους τὴν 
αἰσχύνην Αἰγύπτου. 

6. Καὶ αἰσχυνθήσονται ἡττηθέντες ἐπὶ τοῖς Αἰθίοψιν, 

οἷς ἦσαν πεποιθότες οἱ Αἰγύπτιοι, ἦσαν γὰρ αὐτοῖς 

δόξα. “ ἷ 
6. Καὶ ἐροῦσιν οἵ χατοιχοῦντες ἐν τῇ γήσῳ ταύτῃ ἐν 

τῇ ἡμέρα ἐχείνη - Ἰδοὺ ἡμεῖς ἦμεν πεποιθότες τοῦ φυ- 

γεῖν εἰς αὐτοὺς εἰς βοήθειαν, οὗ οὐχ ἠδύναντο σωθῆναι 

ἀπὸ βασιλέως Ἀσσυρίων, καὶ πῶς ἡμεῖς σωθησόμεθα; 
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156. ἘΠ ποη οτἱΐ σγρίϊ 8 ορὰβ χυοὰ ἰΔοίδι οαριὶ οἱ ὁΔ- 
ἄδην, οἱ ῃγἰποὶρίυπ οἱ θη. 

6. 16 δυίοπι 116 ὁγυπΐ ΕΠ ΥρΕΙ χαδϑὶ τυ] 6 γ68. ἰῃ {ἰ- 
ἸΔΟΓΟ οἱ ἰΓοπΊοΓα ἃ [δοίθ τηδηῆι.8 Ποιηΐϊῃὶ 88 8 0{}1}, {π8π| ἶρ86 
ἰγηπλϊτἰοἰ οἶδ. 

17. Εἰ οτγἱΐ γοχῖο Ζπἀφογυπι ἘΥΡ 8 ἰῃ ἰογτοόγοη). Οὐ ἱ- 
Οὐ 106 ΠοιΐηδΥοΓὶ 68π| ἰρ5ὲ8, {Ππρ᾽υηΐ ργορίογ σοηβ 1 
υοὰ ἀφο] ογανὶξ Πομηυ8 Βα ΔΟΙΪ βυροῦ ἱρ88Π). 

18. Ὀἱΐοα ἐ|1}4 ὁγαηΐ φυΐϊηχυδ οἰ ἰδἴδ68 ἰη ἘΠΥρίο, Ἰοφαδηίο5 
᾿ἰησαδα ΟὨδηδδηϊίὶθ, οἱ ῥυγϑηῖοβ Ὠοπηΐπο οπιίηὶ βδρδοίῃ. 
Οἰνί(δβ Αβδϑάθο γοοδϊζυν υπᾶ οἷν 88. 

19. Ὠ16 1114 ογὶὶ δ᾽ίδγα οιηΐδο ἰῃ γτορίομο Εσυρίογυηι, 
οἱ {Π|]0ὺ8 δὰ ἱδττηΐηυπ) 608 Πομμλίῃο. 

40. ΕΠ οτἱξ ἰὰ βἰρηυπι ἰῃ 8660}: πὶ ΠοΟΙηΐηο0 ἰῃ ΓορίθηΘ 
αγρί!. Ουἱα οἰαπιαδυηὶ δὰ Ποπιίηθπι ργορίογ ἰγἰ θυ ϊδη ο 8 
608, 6 ηἰξἰοἱ οἷα Ὠομηΐποηὶ 4υἱ 88 || 81} 608, [688 58]- 
γδΟΪ! 608. 

21. ΕΓ ποίυβ ογϊ Ποπιίδυ8 ἘΦΥρ 8. Εῤ οορηοβοοηῖ 
ΞΖυριϊὶ Ποπίημη ἰη ἀϊθ 1118, οἱ (Δοϊοηΐ βδογιἢοίδ, εἰ γουθ- 

θυηὶ νοίδ ΠὨοιηΐηο, οἱ τοαάρηϊ. 

42. ἘΓρογουίίοί Ποϊαίπυβ ἘρΥυρίΐοβ ρίδρχδ, οἱ βδηδΪ 608 
βδηδίίοηα, οἱ οοηνογίοηΐιγ δὰ Ποπκίηυμῃ, οἱ οχδυάϊοί δοά, οἱ 
ΒΔΠΔΒΪΐ 6058 58ΔηδίΙ 06. 

43. ὮΪ6 {16 οτἷΐ νυἱὰ ἃν ιζυρίο δὰ Αβϑυτίοβ, οἱ ἱπρτο- 
ἀἰοδηΐυν Αβϑυγὶϊ ἰη ᾿σγρίυπι : εἴ ἰδυπὶ Ξε ξγρεϊὶ δὰ Αβϑυγίοϑ, 

οἱ βογυίθηϊ ἘρΥρίϊΐ ΑϑϑΥΓ 8. 

44. Ὁΐδ {118 ογἱἱ 18γδ6] ἰογίἐ8 ἰῃ ἘΥρ 8, οἱ ἰῃ Αββυγὶ 18 
Ὀοποάϊοίυβ ἴῃ ἴοττα 

45. 4υδπὶ Ὀοποαϊχὶς Ποπιΐπυ8 δ θδοίῃ, ἀΐϊοθηβ : Βοηθάϊ- 
οἴυβ ρορυΐϊὰβ πηοιι8 χυΐ ἰῃ ΦΕξΥρίο, οἱ χυὶ ἱῃ Αϑδυγὶἰβ, οἱ 

Ὠιδογοα [88 τη68 [βγδοὶ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧ. 

1. ΑΩΠῸ 400 ἰηρτοβϑυδ 681 Τδηδίπδη ἴπ Αζοίαπι, Οὐ} 

τηΐβϑυβ οϑϑοί 8 Αγωδ γοζδ Αβϑυγίογαμπι, οἱ ὁρρυβῃυ! ΑΖ20- 

ἴυπ), οἱ σορὶϊ Θ81), 

4. ἴαπο Ἰοσυῖαβ 681 Ὀομηίηυ8 δὰ Ἐδβαίδιι Π] υπὶ ΑἸη08, αἱ- 
οΘΏ8 : αάδ, οἱ δυΐες βδοοῦπὶ ἃ Ἰυπηθο ἰυο,, οἱ οἀἰορδιηθῶίδ 
ἴυδ 8οῖνα ἀθ ροάϊθυδ ἰυΐβ, οἱ ἴδο [ἴ8, γδάθῃβ πυάυδ οἱ ἀΐ8- 

οδιοθϑίι8. ᾿ 

8. Εἰ ἀϊχίξ Ποπιίπυβ : Οὐο πιοάο ἱνὶϊ ρυοῦ τηθ08 Εδαἰδ8 

πυάυβ οἱ ἀἰδοαϊοοδίυβ ἴγθ8 ΔΏη08, ἴΓ68 δπηΐ ἜγΓυηί ἴῃ δίριδ οἱ 

ῥγοάϊία ΞΕ ΥΡ 8 οἱ ΞΕ ΠΠἰορ θυ : 
4. χαοηίδῃ δὶς ἀυοεῖ γεχ Αβδυγίογυμα οδρί ἐν] ίθπι Ερυρὶ 

οἱ “Εἰμίοραπι, ἑανομαβ οἱ β6η68, μυάο8 οἱ ἀϊϑοδιοθδίοϑ, ἀΪ8- 

οοορογίοβ οοηζιβίομειι ΤΕ ςΥρίὶ. 

5. Εἰ οοπαηἀοηίον ἰυβιΐ δυροῦ ΔΕ ορίθυ8, ἱπ ᾳυϊθυ8 

ογϑηΐ βάδηίοβ υρίϊ, ογαμὶ οηὶπὶ οἱβ σἰοτίδ. 

6. Εἰ ἀϊοοηῖ Ὠδροϊ δίογοϑ ἰμβυϊ ᾿υ}05 ἰῃ αἷς {Π|8 : ΕρΟΘ 

08 ζαϊηγι8 Πἀδηί68 δὰ ἰυρίομάυπι δὰ 605 ἰῃ δυχὶ πὶ, σαὶ 
δοῃ Ροἰϊυσγαηΐ δ] γαγὶ ἃ ΓΟ66 Αβϑυτίογαηι, δἰ φυοπηοὰο ΠῸΒ 

ΒΔ ΙΥΔΌΪΠΙΠΓ ἢ 
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ΚΈΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ΄. 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤῊΣ ΕΡΗΜΟΥ͂. 

ι:. Ὡς καταιγὶς δι᾽ ἐρήμου διέλθοι ἐξ ἐρήμου ἐρχομένη 
ἐχ γῆς, φοδερὸν ᾿ 

3. τὸ ὅραμα χαὶ σχληρὸν ἀνηγγέλη μοι. Ὁ ἀθετῶν 
ἀθετεῖ, ὃ ἀνομῶν ἀνομεῖ. ᾿Επ᾽ ἐμοὶ οἱ ᾿Ελαμῖται, καὶ 
οἷ πρέσθδεις τῶν Περσῶν ἐπ᾽ ἐμὲ ἔρχονται. Νῦν στενάξω 
καὶ παραχαλέσω ἐμαυτόν. 

8. Διὰ τοῦτο ἐνεπλήσθη ἡ ὀσφύς μου ἐχλύσεως, καὶ 
ὠδῖνες ἔλαθόν με ὡς τὴν τίχτουσαν: ἠδίχησα τοῦ μὴ 
ἀχοῦσαι, ἐσπούδασα τοῦ μὴ βλέπειν. 

4. Ἡ καρδία μου πλανᾶται, χαὶ ἣ ἀνομία με βαπτί- 
ζει, ἣ Ἰν μου ἐφέστηχεν εἰς φόθον. 

5. Ἑτοίμασον τὴν τράπεζαν, φάγετε, πίετε. Ἄνα- 
στάντες, οἱ ἄρχοντες, ἑτοιμάσατε θυρεοὺς, 

8. ὅτι οὕτως εἶπε πρὸς μὲ Κύριος: Βαδίσας σεαυτῷ 
στῆσον σχοπὸν, χαὶ ὃ ἂν ἴδης, ἀνάγγειλον. 

η. Καὶ εἶδον ἀναδάτας ἱππεῖς δύο, καὶ ἀναδάτην 
ὄνον, χαὶ ἀναδάτην χαμήλου. Ἀχρόασαι ἀχρόασιν πολ- 
λὴν, 

8. χαὶ χάλεσον Οὐρίαν εἷς τὴν σχοπιάν. Κύριος εἶπεν" 
ἼἝστην διαπαντὸς ἡμέρας, χαὶ ἐπὶ τῆς παρεμβολῆς ἐγὼ 
ἔστην ὅλην τὴν νύχτα, 

9. καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἔρχεται ἀναθάτης ξυνωρίδος. Καὶ 
ἀποχριθεὶς εἶπε" Πέπτωχε, πέπτωχε Βαδυλὼν, καὶ πάντα 
τὰ ἀγάλματα αὐτῆς, χαὶ τὰ χειροποίητα αὐτῆς συνετρί- 
όησαν εἰς τὴν γῆν. 

10. Ἀχούσατε, οἱ χαταλελειμμένοι, χαὶ οἱ ὀδυνώ- 
ενοι, ἀχούσατε, ἃ ἤχουσα παρὰ Κυρίου σαδαὼθ, ὃ 

Θεὸς τοῦ Ἰσραὴλ ἀνήγγειλεν ἡμῖν. 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΙΔΟΥ̓ΜΑΪΙΑΣ. 

τ. Πρὸς ἐμὲ χάλει παρὰ τοῦ Σηεὶρ, φυλάσσετε 
ἐπάλξεις. ' 

14. Φυλάσσω τοπρωὶΐ χαὶ τὴν νύχτα. Ἐὰν ζητῇς 
ζήτει, καὶ παρ᾽ ἐμοὶ οἴχει, 

18. ἐν τῷ βρυμῷ ἑσπέρας χοιμηθῇς, ἣ ἐν τῇ ὁδῷ 
Δαιδάν. 

ι4. Εἰς συνάντησιν διψῶντι ὕδωρ φέρετε, οἱ ἐνοι- 
χοῦντες ἐν χώρᾳ Θαιμὰν, ἄρτοις συναντᾶτε τοῖς φεύ- 

υσι 
ἐν 16. διὰ τὸ πλῆθος τῶν πεφονευμένων, χαὶ διὰ τὸ 
πλῆθος τῶν πλανωμένων, χαὶ διὰ τὸ πλῆθος τῆς μα- 
χαίρας, καὶ διὰ τὸ πλῆθος τῶν τοξευμάτων τῶν διατε- 
ταμένων, χαὶ διὰ τὸ πλῆθος τῶν πεπτωχότων ἐν τῷ 
πολέμῳ. 

16. Διότι οὕτως εἶπέ μοι Κύριος" Ἔτι ἐνιαυτὸς ὡς 
ἐνιαυτὸς μισθωτοῦ, ἐχλείψει ἡ ἑ α τῶν υἱῶν Κηδὰρ, 

17. καὶ τὸ χατάλοιπον τῶν τοξευμάτων τῶν ἰσχυρῶν 
υἱῶν Κηδὰρ ἔσται ὀλίγον, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ 
ἐλάλησεν. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΚΒ΄. 

ΤΟ ΡΗ͂ΜΑ ΤΗΣ ΦΑΡΑΓΓΟΣ ΣΙΩΝ. 

τι. Τί ἐγένετό σοι, ὅτι νῦν ἀνέδητε πάντες εἰς δώ- 
ματα μάταια; 

ΗἩΣΑΙΑΣ. Κεφ. ΚΒ'. 

ΘΟΑΡΌΤ ΧΧΙ͂. 

ΥΙ510 ὈΕΘΕΚΤΙ. 

1. δἰουϊ ἰοπηροδίδβ ρῈῦ ἀδβογίυηι ἰγδηδοδί 6 ἀδβοῦῖο γϑ- 
Ὠΐδη8 (6 ἴογγα, ἰγ Ὁ} 18 

Ἅ. υἱβίο οἱ ἄυγὰ δηηυη(ίδία 681 τὰ. ῬΓΘΟΥ ΔΓ ΘΔ 8 ὈΓΘΟΥΔἃ- 
τἰοδίαγ, ἱπίᾳυυβ ἱπίφυς ἃρί(. ΘΌΡΟΓ πηὸ ΕἸδηί δ, οἱ Ἰομαῖὶ 
ῬΟΓΒΑΓΌΠ ΒΌΡΟΓ Π26 γοηϊυηΐ. Νυης βοιγδῆη αἱ σοηβοΐδθοῦ 
τηοΐρϑυπι. 

3. Ρτγορῖογ ΠοΟ ἱπιρ|οῖυβ οβὲ ἰππιθὺ8 τηοθυ8 ἀϊδεοϊυκξίοηα, 
οἱ ἀοίογοϑ δρργοιδηάογυηὶ πη6 βίουϊ ραγίυγοηίοαι : ἰη)υδι 
οσὶ ποῦ δυάϊοπάο, βἰυάίοδβα δορὶ Π6 υἱάθγθῃ). 

4, σοῦ πηουμ οΓγαΐ, οἱ ἰη χυ δ8 6 ἀσηλογρῖί, δηϊπηδ π68 
ἰβευδυΐξ ἰῃ (ἰγηογθῆι. 

ὅ. Ῥᾶγᾶ τη ηβ8πι, οομηθαϊ6, ΒΓ ͵16. δυγροηίοδ, ργίπεϊροδ, 

Ρᾶγδίθ αἰγρθοϑ, 
6. αυἱδ 5ἰςο ἀἰχὶξ δὰ πιὸ Ὠοπ ηυϑ : δάθηβ {{0ὶ δίδ 6 δρθ- 

ουϊδίογοημ, οἱ φυοάουπιαι6 Υἱάδγί5, δηηυηί δ. 

7. ἙΕλ νἱὰϊ δϑεθηβογθβ ϑυΐίοβ ἄυοβ, δἰ δδοθηδβογοίῃ δαίηΐ, 
οἱ δϑοθθβογθῃ; οδ)θ!ῖ. Αὐδου]δ δυβου (δίϊοπο Δ, 

8. οἱ νοῦ ὕΚὶδπὶ ἰῃ βρϑου δ. Ὠοχιίηυβ ἀϊχὶς : δίοιὶ 
βΟΙΏΡΟΓ ἀΐᾳ, οἱ ΒΌΡ6Γ οδδίγα 6ρῸ 861 ἰοἷδ ποοία, 

9. οἴ Θ008 ρδ6 γϑηΐΐ δβοθηῆβοῦ δίωρο. Εἰ γοβροηάβθῃβ ἀϊχὶξ : 
Οδϑοαϊ!, οδεα ξ Βαυγίοη, οἱ οὨγηΐδ βἰηγυΐδογὰ ο᾽ι.8, οἱ τηδῶι 
[Δλοίδ ο)υ8 οομίεϊία Βυπί ἰῃ ἰΟΓΓγδηι. 

10. Αὐάϊΐα, φυὶΐ ἀδγο! οι! 6ϑι18, οἱ φυὶ ἀο]6.18, δυάϊία, 
40: δυάϊνϊἱ ἃ Ποπιίηο δα δοίϊ, θυ [6γ86] δηημηίίαυϊ πο- 
ἐδ. 

ΥΙΒΙΟ ΤὉΜΖΖ. 

11. Αἀ π)ὸ τοοᾶ ἀὁ δοίγ, ουϑίοαἑϊα ργοριυφηδοῦϊδ. 

12. Ουδίοαϊο πηᾶπδ οἱ ποοίυ. 5ὶ χυδοδίογί8 φυφῦο, οἱ δρυὰ 
ἴὯ6 ὨδΌΪ ἃ, 

18. πῃ 8β1{π υθϑρθγο ἀογηῖθβ, διυιῖ ἰπ υἱὰ Πεάδῃ. 

14, 1η οὐσύγδυμι δἰ (ἰοηἱ δχυδη ἕογίθ, αυὶ Παρ Δ(ἰ6 ἰῃ ΓΘ- 
δἰοῃα ΤΙ βρηλδη, ρδηθα ΟὈΥΪδπὶ [δγίο {πρὶ ηι0 8 

15. ργορίοσ τ] ἰἰυάἀΐῃοιη οοσίδογιη, οἱ ργορίογ ἰυγθατ 
ογγδηι πὶ, οἱ ργορίογ πη ἰυἀΐηρη) ρ]δα ὶ, οἱ ργορίογ πι}]- 
εἰυἀΐηοηι ἀγουυπι ἰηἰδηίογυπι, οἱ ργορίος τυ ἀΐηοηι δ0- 
Γαμ) αυὶ οροἰἀογυηί ἰῃ ὈΘΙΪο. 

6. Ουἷδ 5ἰο ἀϊχὶξ πὶ Ποιμηΐπυβ : Αἀϊ δηηυ8 υδϑὶ 
ΔΏΠΙ18 ΠΙΟΓΟΘΏΔΙΪΪΐ, ἀοἢοϊοί σ]οτὶα ἢἰογυπὶ Οοάδγ, 

17. οἱ γοβίάυυμπι ἀγουυπ) ἰογί πὶ ἢ] ογυπὶ Οδάδτ ογὶϊ ρᾶῦ- 
οὐ, φυΐδ ὨοιηΐηιΣ)8 Π6118 15Γ86] ἰοουΐι8 681. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΙ]!. 

ΨΕΚΒΌΜ ΥΑΙΙΠ15. 510Ν. 

1. Ουϊὰ (Δείυπι 681 ἰδὲ, αυΐὰ ΠυΠΟ δβοθὴ ἀΐϑεϊδ οὔγηθδ ἕἰῃ 
ἰροΐδ νδηᾶΡ ͵ 



ΕΒΑΙΑΒ. 6κρ. ΧΧΙΙ. 
4. Ἐνεπλήσθη ἡ πόλις βοώντων, οἴ τραυματίαι σου 

οὗ τραυματίαι ἐν μαχαίραις, οὐδὲ οἱ νεχροί σου νεχροὶ 
πολέμων" 

8. πᾶντες οἱ ἄρχοντές σου πεφεύγασι, χαὶ οἱ ἁλόν-- 
τὲς σχληρῶς δεδεμένοι εἰσὶ, μ δῇ οἱ ἰσχύοντες ἐν σοὶ 
πόῤῥω πεφεύγασι. 

4. Διὰ τοῦτο ἐΐπα " Ἄφετέ με, πικρῶς χλαύσομαι". 
μὴ χατισχύσητε παραχαλεῖν με ἐπὶ τὸ σύντριμμα τῆς 
θυγατρὸς τοῦ γένους μου, 

5. ὅτι ἡμέρα ταραχῆς χαὶ ἀπωλείας χαὶ χαταπατή- 
μᾶτος, καὶ πλάνησις παρὰ Κυρίου σχδαώθ. ᾿Εν φά- 
ραγγι Σιὼν πλανῶνται, ἀπὸ μιχροῦ ἕως μεγάλου πλα- 
νῶνται ἐπὶ τὰ ὄρη. 

6. Οἱ δὲ ᾿Ελαμῖται ἔλαδον φαρέτρας, καὶ ἀναθάται 
ἄνθρωποι ΤᾺ ἵππους, χαὶ συναγωγὴ παρατάξεως. 

7. Καὶ ἔσονται αἱ ἐχλεχταὶ φάραγγές σου, πλεσθή-- 
σονται ἁρμάτων, οἱ δὲ ἱππεῖς με ουσι τὰς πύλας 
σου, 

8. χαὶ ἀναχαλύψουσι τὰς πύλας Ἰούδα " καὶ ἐμδλέ-- 
ψονται τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη εἰς τοὺς ἐχλεχτοὺς οἴχους τῆς 
πόλεως, χαὶ ἀναχαλύψουσι τὰ χρυπτὰ τῶν οἴχων τῆς 
ἄχρας Δαυίδ. 

9. Καὶ εἴδοσαν ὅτι πλείους εἰσὶ, χαὶ ὅτι ἀπέστρεψε 
τὸ ὕδωρ τῆς ἀρχαίας χολυμδήθρας εἰς τὴν πόλιν, 

10. χαὶ ὅτι χαθείλοσαν τοὺς οἴκους Ἱερουσαλὴμ. εἰς 
ὀχυρώματα τείχους τῇ πόλει. 

τι. Καὶ ἐποιήσατε ἑαυτοῖς ὕδωρ ἀναμέσον τῶν δύο 
τειχῶν, ἐσώτερον τῆς χολυμδήθρας τῆς ἀρχαίας, χαὶ 
οὐχ ἐνεδλέψατε εἰς τὸν ἀπ᾽ ἀρχῆς ποιήσαντα αὐτὴν, 
καὶ τὸν χτίσαντα αὐτὴν οὐχ εἴδετε, 

14. Καὶ ἐχάλεσε Κύριος, Κύριος σαδαὼθ, ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ἐκείνη κλαυθμὸν χαὶ χοπετὸν, καὶ ξύρησιν καὶ 
ζῶσιν σάχχων, 

18. αὐτοὶ δὲ ἐποιήσαντο εὐφροσύνην χαὶ ἀγαλλίαμα, 
σφάζοντες μόσχους χαὶ θύοντες πρόδατα, ὥςτε πὸ 
χρέατα καὶ πιεῖν οἶνον, λέγοντες: Φάγωμεν χαὶ πίωμεν, 
αὔριον γὰρ ἀποθνήσχομεν. 

ι4. Καὶ ἀναχεκαλυμμένα ταῦτα ἐστὶν ἐν τοῖς ὠσὶ 
Κυρίου σαδαὼθ, ὅτι οὐχ ἀφεθήσεται ὑμῖν αὕτη ἡ ἅμαρ- 
τία, ἕως ἂν ἀποθάνητε. 

(5. Τάδε λέγει Κύριος σαδαώθ' Πορεύου εἰς τὸ 
παστοφύριον, τ Σομνᾶν τὸν ταμίαν, καὶ εἶπον αὐ- 
κῷ- 

16. Τί σὺ ὧδε, χαὶ τί σοί ἐστιν ὧδε, ὅτι ἐλατόμη- 
σας σεαυτῷ ὧδε μνημεῖον, καὶ ἐποίησας σεαυτῷ ἐν 
ὑψηλῷ μνημεῖον, χαὶ ἔγραψας σεαυτῷ ἐν πέτρᾳ σχη- 

ν) 
17. Ἰδοὺ δὴ Κύριος σαδαὼθ ἐχδάλλει καὶ ἐχτρίψει 

ἄνδρα, καὶ ἀφελεῖ τὴν στολήν σου ὌΝ 
18. χαὶ τὸν στέφανόν σου τὸν ἔνδοξον, χαὶ ῥίψει σε 

εἰς χώραν μεγάλην χαὶ ἀμέτρητον, καὶ ἐκεῖ ἀποθανῇ " 
καὶ θήσει τὸ ἅρμα σου ἐν κον εἰς ἀτιμίαν, χαὶ τὸν 
οἶκον τοῦ ἄρχοντός σου εἰς καταπάτημα, 

9. καὶ ἀφαιρεθήσῃ ἐχ τῆς οἰχονομίας σου χαὶ ἐχ 
τῆς στάσεώς σου. 

20. Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη, χαὶ καλέσω τὸν 
παῖδά μου Ἐλιαχεὶμ τὸν τοῦ Χελχίου, 

21. χαὶ ἐνδύσω αὐτὸν τὴν στολήν σου, καὶ τὸν στέ- 
φανόν σου δώσω αὐτῷ χατὰ χράτος, χαὶ τὴν οἴἶχονο- 

415 

2. [πηρ]εἰδ 6δὲ οἷν 845 οἰαπιδηί πὶ, τυ ϊηογαίΐ τὰΐ Ποη γα]- 
ΠοΣδΙΐ ἰῃ αἸδα ϊ8., ΠΘα06 τηοτίαϊ αἱ πιοτίυἱ με ϊογαη : 

3. ΟΠ 68 ὈΓΙΠΟΙ͂ΡΟΒ ἴυΐ ἐπρογυηΐ, οἱ οδρίΐ ἀυγο ᾿ἰψαίΐ βυαὶ, 
οἱ (ογίϑϑ ἴῃ (6 ἰοῆβο [υρογυηῖ. 

4, Ῥτορίεν ος αἰχί : ὨΪπγ  Ε{Π{6 Πδ, ΘΙΑΓΟ Ρ]ΟΓΆΡΟ : Π0- 
1π|ὸ ὁοηίοηάδγο αἱ ΘΟη 80] ΘΠ ἢἰ Πη6 80 ρ6Γ οοηϊΓ(ἰοης ἢ}186 σ6- 
δογίδ πηϑὶ, 

ὅ. φυοηῃΐδπη ἀΐδ58 [Π}0} {18 68 οἱ ρογά οηΐ8 οἱ σοποι ςἃ- 
(ἰοηΐβ, οἱ ἜΥΓῸΓ ἃ Ποιηΐῃο βδ οί. [ἢ Ὑ8116 ϑίοη ογγδηΐ, ἃ 
Ρᾶγγο 8416 δὰ ΠηᾶρηΠὶ ΟΥτδηΐ ΒΌΡΟΓ Πηοηΐο68. 

6. ΕἸΔΙ δ δυΐδηι δυπιρϑογυηΐ ΡΠ δγοίγαβ, οἱ Ἀϑοθϑογοδ 
ΠοΙΐΠ65 ΘΌΡΟΓ Θ4608, οἱ σοηφτομδίίο δοίοὶ. 

7. Εἰ ὁγιηΐ οοοῖδε γ4}}68 ἴυ85, ἱπιρ!ουπίαν ουττίδυδ, οἱ 
οα΄υϊΐῖοβ βιἱραθυηΐ ρογίδ5 ἰυ88, 

8. οἱ τουοἰδθυηΐὶ ρμογίδβ υἀδ : οἱ ἱπβρίεἰοηΐ ἀΐα 1118 ἰῃ 
οἰοοίδ8 ἀοίηοβ οἰν  διϊ8, οἱ γουοϊδυηΐ οοουϊδ ἀομηογυπὶ 
ΔΙιοὶβ Ὀαυϊα. 

9. Εἰ νἱάογυηΐ φυὶδ ο΄υγο8 βυηί, οἱ αυΐδ ἀΥοΓΕ  δσυδη) 
γοίογὶ 5 ρἰβείμδ ἴῃ οἰ! δίρθῃ, 

[0. οἱ ᾳυΐὰ ἀσϑίγυχογιηΐ ἀοπιοδ 726γυβδίοηι ἰη πιυηἰξο.6 8 
ταυτὶ εἰν δ(!. 

11. Εἰ (δοἰβεῖ8. γοἱβ δαθδη) ἰηίογ ἀυ08 ΠγΌΓΟΒ, ἱπίγδ μἱ- 
δοΐηδη) δηϊ αυᾶπι, οἱ ΠΟ ἀβροχ ὶβίβ ἰῃ θυ πὶ αυΐ ἃ ρῥγίποίρίο 
[δοἰ οδπι, οἱ ογοδίογοηι 1" 08 ἤοὴ Υἱάϊΐδε!β. 

12. ἘλΛ γοοσδυϊ ᾿οπιίηυδ, Ποπιίπυ8 βδυδοίῃ, ἕἰῃ ἀΐα 1118 
ρἰογαίυμῃ οἱ ρῥἰδησίυπιν, οἱ Γαβυγαπ) οἱ οἰποίυγαπη 8800ο- 

ΓΌΠῚ, 

13. ἰρ5ὶ δαΐδη) (δοοτγοηϊ ἰδ ἰδ) οἱ οχϑυ  διοηδ, ἰυρα- 
Ἰδηΐδθβ υἱίυϊοσ οἱ ἱπηποδηΐθβ οὐθβ, οἱ δὰ οοπῃχοάδηἀδ8 ὁδῖ- 
Ὧ65 οἱ δἱθοπάμσπιμ νἱθυπι, αἰοοπί68 : Εἀδηγ8 οἱ Ὀίδαιηυβ, 
ΟΥ88 Θηΐπλ ΠΙΟΥΪΠΊΌΓ. 

14. Εἰτονοϊδίδ προς βυηΐ ἰῃ δυγίδιι8 Ποιηίηὶ βδθδοίῃ, φυΐᾶ 
ὨΟη δυίογοίυγ γοδἱβ οο ροοοδίυμη, ἀοηθο τηοτυἱ 8ἰ{{5. 

15. κε αἰεὶ Ποιηΐηυ8 58 Όδοί! : Υδὰθ ἰῃ ρᾶβίορῃογίυμ, 
δὰ ϑοιηηδηι αιδοϑίογοιῃ, οἱ ἀϊο εἰ : 

16. Ουἰά ἐὰ ἰο, οἱ αυϊὰ υἱνΐ 6δὲ Ὠἷς ἢ φαίδ οχοίἀἰβεὶ {ἰδὲ 
᾿ς πιοηυπηοηίυπι, οἱ ἔρεϊδι} ΕἾ] ἱρ8: ἰῃ Θχοθὶβο ᾿οπι 6 ἢ- 
(ὑπ, οἱ βογίρβίδιὶ Εἰ ὲ ἴῃ μοίγα (δι θβαγηδου!υηι} 

17. Ἐδοδ δυης Ὠοπιίηυ8 ΒΔ δοίῃ εὐΐεῖ! οἱ οοηίογοί υἵγυπι, 
οἱ δυίογοῖ βίο) ἰυδη 

8. οἱ ΘΟΙΌΠδΠ [118Π| δ ΙοΟΓο88η), οἷ ργοϊοἰοί ἰ6 ἰῇ τοσίο- 
6 ΠῚ ΤΔΩΏΔΙ οἵ ἱπηηηθΏϑ8Π), αἱ ἰδὲ πηογίογὶδ : οἱ μοῃοί συ Γ- 
τῦπι ἰαυτὴ ορ(ϊπηιπ) ἰῃ ἱφποπ)ἰηίδπι, οἱ ἀοπηυγ ργποίρίβ ἰυΐ 
ἐμ Θοῃου]οδίίοηθαι, 

19. οἱ (ο]]ογὶβ ἀ6 ἀἱδροηδδίίοης 08 οἱ ἀδ σταάα ἴυο. 

420. Εἰ ατίϊ ἰῃ ἀΐο 1116, οἱ γόοσδῦο ρυόγιπι πρϑῦπὶ ΕἸ δοίτι 
δΙϊυπ ΟἸἸο] οἶδ, 

41. οἱ ἱπάυδιη {Πα 8ἰοἷα ἰυ8, οἱ οΘοτοηδη ἰᾳδπη| ἀδΌο οἱ 

ρΡοῦ ἱωρογίαμῃ, οἱ ἀϊθροπβδίοηθαι ἰυΔπλ ἀδ 0 ἰΏ Π8Π|15 6)}08 : 



410 

μίαν σου δώσω εἷς τὰς χεῖρας αὐτοῦ" χαὶ ἔσται ὡς 
πατὴρ τοῖς ἐνοικοῦσιν ἐν Ἱερουσαλὴμ, χαὶ τοῖς ἐνου- 
χοῦσιν ἐν ᾿Ιούδαᾳ. 

42. Καὶ δώσω τὴν δόξαν Δαυὶδ αὐτῷ, καὶ ἄρξει, 
χαὶ οὖχ ἔσται ὃ ἀντιλέγων - χαὶ δώσω αὐτῷ τὴν χλεῖδα 
οἴχου Δαυὶδ ἐπὶ τῷ ὥμῳ αὐτοῦ, χαὶ ἀνοίξει, χαὶ οὐκ 
ἔσται ὁ ἀποχλείων " χαὶ χλείσει, καὶ οὐχ ἔσται ὃ ἀνοί-- 
ων. 

: 23, Καὶ στήσω αὐτὸν ἄρχοντα ἐν τόπῳ πιστῷ, καὶ 
ἔσται εἰς θρόνον δόξης τοῦ οἴχου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ" 

94. χαὶ ἔσται πεποιθὼς ἐπ᾽ αὐτὸν πᾶς ἔνδοξος ἐν 
τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἀπὸ μιχροῦ ἕως μεγάλου, 
χαὶ ἔσονται ἐπικρεμάμενοι αὐτῷ 

46. τῇ ἡμέρα ἐχείνη. Τάδε λέγει Κύριος σαβαώθ' 
Κινηθήσεται ὁ ἄνθρωπος ὃ ἐστηριγμένος ἐν τόπῳ πι- 
στῷ,, χαὶ ἀφαιρεθήσεται, χαὶ πεσεῖται, χαὶ ἐξολοθρευ- 
θήσεται ἡ δόξα ἡ ἐπ᾽ αὐτὸν, ὅτι Κύριος ἐλάλησεν. 

'ἹΚΕΈΦΑΛΑΙΟΝ ΚΓΙ͵'. 

ΤΟ ΡΗΜΑ ΤΥΡΟΥ͂. 

Ι, ᾿Ολολύξατε, πλοῖα Καρχηδόνος, ὅτι ἀπώλετο, 
χαὶ οὐχέτι ἔρχονται ἐχ γῆς Κιτιαίων - ἦχται αἰχμά- 
λωτος. 

ἃ. Τίνι ὅμοιοι γεγόνασιν οἷ ἐνοικοῦντες ἐν τῇ νήσῳ, 
μετάθολοι Φοινίχης, διαπερῶντες τὴν θάλασσαν 

8. ἐν ὕδατι πολλῷ, σπέρμα μεταθόλων ; Ὡς ἀμητοῦ 
εἰςφερομένου, οἱ μετάδολοι τῶν ἐθνῶν. 

4. Αἰσχύνθητι, Σιδὼν, εἶπεν ἢ θάλασσα" ἡ δὲ ἰσχὺς 
τῆς θαλάσσης εἶπεν: Οὐχ ὥὦδινον, οὐδὲ ἕτεχον, οὐδὲ 
ἐξέθρεψα γεανίσχους, οὐδὲ ὕψωσα παρθένους. 

Ὅταν δὲ ἀκουστὸν γένηται Αἰγύπτῳ, λήψεται 
αὐτοὺς ὀδύνη περὶ Τύρου. 

6. Ἀπέλθατε εἰς Καρχηδόνα, ὀλολύξατε, οἱ χατοι- 
χοῦντες ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ. 

7. Οὐχ αὕτη τ ὑμῶν ἣ ὕόρις ἀπ᾽ ἀρχῆς, πρινὴ 
παραδοθῆναι αὐτήν ; 

8. Τίς ταῦτα ἐδούλευσεν ἐπὶ Τύρον; Μὴ ἥσσων 
ἐστὶν, ἢ οὐχ ἰσχύει; Οἱ ἔμποροι αὐτῆς ἔνδοξοι, ἄρχον.- 
τες τῆς γῆς. 

9. Κύριος σαδαὼθ ἐδουλεύσατο παραλῦσαι πᾶσαν 
τὴν ὕδριν τῶν ἐνδόξων, χαὶ ἀτιμάσαι πᾶν ἔνδοξον 
ἐπὶ τῆς γῆς. 

10. Ἐργάζου τὴν γῆν σου, χαὶ γὰρ πλοῖα οὐχέτι 
ἔρχεται ἐχ Καρχηδόνος. ᾿ 

τι. Ἢ δὲ χείρ σου οὐχέτι ἰσχύει χατὰ θάλασσαν, ἣ 
παροξύνουσα βασιλεῖς. Κύριος σαδαὼθ ἐνετείλατο περὶ 
Χαναὰν, ἀπολέδαι αὐτῆς αὐ ἰσχύν. 

14. Καὶ ἐροῦσιν: Οὐχέτι οὐ μὴ προςτεθῆτε τοῦ 
δβρίζειν καὶ ἀδικεῖν τὴν θυγατέρα Σιδῶνος. Καὶ ἐὰν 
ἀπέλθης εἰς Κιτιεῖς, οὐδὲ ἐχεῖ ἀνάπαυσις ἔσται σοι’ 

18. χαὶ εἰς γῆν Χαλδαίων, καὶ αὕτη ἠρήμωται 
ἀπὸ τῶν Ἀσσυρίων, ὅτι ὁ τοῖχος αὐτῆς πέπτωχεν. 

14. Ὀλολύξατε, πλοῖα Καρχηδόνος, ὅτι ἀπόλωλε 
τὸ ὀχύρωμα ὑμῶν. 
᾿ ἰκὼ ,“ ἐν τῷ ἡμέρα ἐχείνη, χαταλειφθήσεται 

Τύρος ἔτη ἑδδομήχοντα. ὡς χρόνος βασιλέως, ὡς 
ἼΣ ἀνθρώπου" χαὶ ἔσται μετὰ ἑδδομήχοντα ἔτη, 
7 Τύρος ὡς ἄσμα πόρνης. 

ΗΣΑΙΑΣ. Κεφ. ΚΤ'. 

οἱ ογξ υϑίυἱ ρϑίου μδηἠδίου 8 Τογβδίοα, οἱ ἱημαθέίδηί. 
θυ ἰῃ Φυάδ. 

28. Εἰ ἀλθο ρ]ογίδηη Ὀαγὶὰ εἷ, οἱ ργποίρδθίζυν, οἱ ὕοὰ 
6 φυὶ οοῃἰγδάϊοδὶ : οἱ ἀδΔῃο αἱ οἴαψεπι ἀοῃηι Πανίᾷ βιιροῦ 
Βυμπηθγυηι 6.8, οἱ ἀρογίθί, οἵ ἤθη δγὶΐ χυὶ οἸαυάαί : οἱ εἶδα- 
ἀεί, οἱ βοῇ ογίϊ φυὶ δρογίαϊ. 

23. Εἰ βἰδίυδη) δὰ πλ ρεϊμοίροτη ἴῃ Ἰοοο ἢάθὶ!, δὲ ογίξ ἴῃ 
80] πὶ ρ!ογὶδ5 ἀοηγυ8β ρϑιγὶβ οἷυϑ : 

24. εἰ ογἰΐ οοηῆάδη8 βυροι δυμ Οῃχηΐβ ρ]ογίοβυβ ἰῷ ἀοπιο 
ῬΔΙΓΙ8 δ], ἃ ῬΆΓΥΟ 8606 δὰ τηᾶρηυμι, οἱ δγιηΐ ροπάδηίδϑ 
8 60 

25. ἀΐα "8. Ηφος ἀϊοίί Τομηΐπυβ βαθϑοιἢ : Μογοβθίίας 
ΠΟΠΊΟ 4υἱ 5.80 }{8 (πογαὶ ἴῃ ἸΙοοο ἢ ἀ6]1}, οἱ ἰο]Ἱοΐαγ, οἱ σδ- 
ἀοῖ, εἰ ἀϊθρουθὶί ρἰογί 4ι85 δγδξ ϑρεγ δύ, φυοῃίδηι Ῥο- 
πλϊπυ8 ἰοουίυ8 68... 

ΟΑΡΌΣΤ ΧΧΠΙ. 

ὙΕΛΒΌΜ ΤΥΒΙ. 
1. ὕὉἹυϊαῖς,, πᾶνοβ συ μαρίηϊ8, σαΐδ ρογὶ 1, δὲ ποῖ ἱτα 

Ὑρηϊυηΐ ἀ6 ἴοττα ΟἸΠἰδρογυμ : ἀποίδ θὲ οδρξνγα. 

2. Ουἱΐ 5ἰπη}65 ἴδοι! βυηΐ Δ  ἰΔηΐδ5 ἐπ ἰπϑυΐα,, μοφοιἰδῖο. 
Το Ρῃοηίοίδο, ἰγδηβηοη 68 Πγᾶγ0 

3. ἴῃ δ]υδ τυ} 8, Βοηθη ποροίίαἰογατ ἢ Οὐδὲ πιοβϑίβ ἰῃ- 
(ἐταῖαγ, ποροι δίογοϑ σοηϊ τ). 

4, Ἐτυθοβοθ, δίάοη, ἀϊχὶϊ τηᾶγὰ : (οἰ πο δυίΐίοι τηδτία 
αἰχὶ! : Νοη ραγίυγινί, ἤθαιο ρορογὶ, πθχαδ δπυΐγίνὶ ᾿υγϑῆρδ, 
ὨΘ6υ6 ὀχδιδνὶ υἱγρίηθβ. 

5. Οὐυδηάο δυΐοπῃ δυάϊίαπι ἐποεί! ἘρΥρίο, οδρίοί δὺ8 ἀο- 
Ιοῦ ῥτὸ Τγτο. 

6. ΑΒίϊο 'ῃ σαγίμδρίηδηι, υ]υ]αΐα, φαΐ μαριίδιἰβ ἰῃ ἰηβυ]δ 
86. 

7. ΝΟΏΠΘ ἢδ60 γαῖ βυρεγθία γυϑβίσα ἃ ὑχγϊποὶρίο, ὑυϊυΘΖΌδ πη 

ἰρ58 ἰγδάδγοίυγὴὺ 

8. Ουΐβ ἢδδο ἀθογου 8106 Τυγῦμ ἢ Νυμπηαυϊὰ ἐπ νοο Πος 
ἐδῖ, δυΐ ποὴ ναίει Μογοδίογεβδ οἱῃβ φιογίοϑὶ, ὑπηοὶρϑα 
ἰογγϑο. 

9. Βομῃηίπιι8 δᾶ δοίἢ ἀδογουΐϊὶ ἀἰββϑοίγθγθ ὑπίνογβδηι βα- 
Ρογθίαπι ρ]ογίοβογαπι,, οἵ ἱπῃοπογᾶσο οπιπα ρίογίοϑυμ ϑυραῦ 
[οΥΓΆ ΠΏ. 

10. ΟΡΘγᾶΓΘ ἰογγᾶπι ἰυδη), οἰθη ἢ) ΠδΥθϑ ποη 0] Γὰ γεηϊυηξ 
ἂς ΟδυΠδρίηθ. 

11. Μδηυ8 δυίδτῃ ἔπ ποη α]ἰγὰ γα]οΐ ρβδγ Πηᾶγα, ἰγγ δη8 
Γοξ68. Ὠοπιίηυδβ 84 5801) τηδηάδν!᾽ ἀδ Ομδπδδη, ρογάθγα 
6᾽ι.5 ἰογυάἀΐηοη). 

12. Εἰ ἀϊοδθηῖ : ἤοῃ υἱίγα δά ϊεἰθίϊβ οουϊυπηο!ϊοβὶ 6556 οἱ 
ΔΠίοΟΓα ἰη) ΓΙ ἰδ ἢ] δ πὶ ϑἰἀοηΐα. Οὐυοά δὲ δἰίογὶβ δὰ Οἰωοβ, 
ὭΘαυΘ ἰδ] γα δ οὶ ΕὈὶ : 

18. οἱ ἰῃ ἰδγγδη] ΟἸ ΔΙ ἀδρογιη), οἵ πος ἀδβοϊαΐδ δϑὲ δῷ 
ΑΒΓ 8. συ ]8Π1 ΤΠ ΓᾺ8 6}115 σογτυϊξ. 

14, υἱἹυϊαῖα, πᾶνθβ Οδγι μδρίηϊβ, χαοηίδπν ροσγὶϊξ πηυη  ἷο 
γοϑίγα. 

15. Εἰ ογϊ ἴῃ ἀΐα 118, ἀογο! ηαπδίαν ΤΎΓΙΒ ΔΏΠ05 βδρίυδ- 
Εἰπίδ, βίουΐ ἰδιαρογᾷ γορὶβ, βίουϊ ἰορι8 Ποηχίηΐδ : οἱ ογὶϊ 

] Ροδί βορίυδρίηϊδ Δῆποβ, ογὶἱ ΤΎτιιβ φυδϑὶ οδηϊου τι τογα- 
{πἰοἷδ. 



ΕΒΑΙΑΒ. αν. ΧΧΙΥ. 

16. Λάθδε χιθάραν, ῥέμδευσον, πόλις πόρνη ἐπιλε- 
λησωένη, καλῶς χιθάρισον, πολλὰ ἄσον, ἵνα σου μνεία 
γένηται. 

17. Καὶ ἔσται μετὰ τὰ ἑδδομήχοντα ἔτη, ἐπισχο- 
πὴν ποιήσει ὁ Θεὸς Τύρου, καὶ πάλιν ἀποχαταστήσε- 
ται εἰς τὸ ἀρχαῖον, καὶ ἔσται ἐμπόριον πάσαις ταῖς 
βασιλείαις τῆς οἰκουμένης ἐπὶ πρόςωπον τῆς γῆς" 

18. χαὶ ἔσται αὐτῆς ἢ ἐμπορία χαὶ δ μισθὸς ἅγιον 
Κυρίῳ, οὐκ αὐτοῖς συναχθήσεται, ἀλλὰ τοῖς χατοιχοῦ- 
σιν ἕναντι Κυρίου" πᾶσα ἢ ἐμπορία αὐτῆς, φαγεῖν χαὶ 
πιεῖν χαὶ ἐμπλησθῆναι, χαὶ εἰς συμθολὴν μνημόσυνον 
ἕναντι Κυρίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΔ΄. 

:. Ἰδοὺ Κύριος χαταφθείρει τὴν οἰχουμένην, χαὶ 
ἐρημώσει αὐτὴν, χαὶ ἀνακαλύψει τὸ πρόςωπον αὐτῆς, 
καὶ διασπερεῖ τοὺς ἐνοιχοῦντας ἐν αὐτῇ Ὁ 

4. χαὶ ἔσται ὃ λαὸς ὡς ἱερεὺς, καὶ ὁ παῖς ὡς ὃ χύριος, 
χαὶ ἢ θεράπαινα ὡς ἣ χυρίχ" ἔσται ὁ ἀγοράζων ὡς ὃ 
πωλῶν, ὃ δανείζων ὡς ὁ δανειζόμενος, χαὶ ὁ ὀφείλων 
ὡς ᾧ ὀφείλει. 

8. Φθορᾷ φθαρήσεται ἣ γῇ, χαὶ προνομῇ προνομευ- 
θήσεται ἢ γῆ, τὸ γὰρ στόμα Κυρίου ἐλάλησε ταῦτα. 

4, Ἐπένθησεν ἢ γῆ, καὶ ἐφθάρη ἣ οἰχουμένη, 
ἐπένθησαν οἱ ὑψηλοὶ τῆς γῆς᾿ 

5. ἣ δὲ ἠνόμησε διὰ τοὺς χατοιχοῦντας αὐτὴν, διότι 
παρήλθοσαν τὸν νόμον, χαὶ ἤλλαξαν τὰ προςτάγματα, 
διαθήχην αἰώνιον. 

6. Διὰ τοῦτο ἀρὰ ἔδεται τὴν γῆν, ὅτι ἡμάρτοσαν οἱ 
χατοιχοῦντες αὐτήν. Διὰ τοῦτο πτωχοὶ ἔσονται οἱ ἐνοι-- 
χοῦντες ἐν τῇ γῇ; χαὶ χαταλειφθήσονται ἄνθρωποι 
ὀλίγοι. 

η. Πενθήσει οἶνος, πενθήσει ἄμπελος, στενάξουσι 
πάντες οἱ εὐφραινόμενοι τὴν ψυχήν" 

8. Πέπαυται εὐφροσύνη τυμπάνων, πέπανται φωνὴ 
χιθάρας. 

9. Ἠισχύνθησαν, οὐχ ἔπιον οἶνον, πιχρὸν ἐγένετο τὸ 
οαίχερα τοῖς πίνουσιν. 

10. Ἠρημώθη πᾶσα πόλις, χλείσει οἰχίαν τοῦ μὴ 
εἰςελθεῖν. 

τι. Ὀλολύζεται περὶ τοῦ οἴνου πανταχῇ, πέπαυται 
πᾶσα εὐφροσύνη τῆς γῆς, ἀπῆλθε πᾶσα εὐφροσύνη τῆς 

12. Καὶ καταλειφθήσονται πόλεις ἔρημοι, καὶ οἶκοι 
ἐγχαταλελειμμένοι ἀπολοῦνται. 

13. Ταῦτα πάντα ἔσονται ἐν τῇ γῇ ἐν μέσῳ τῶν 
ἐθνῶν. Ὃν τρόπον ἐάν τις χαλαμήσηται ἐλαίαν, οὕτως 
χαλαμήσονται αὐτούς" χαὶ ἐὰν παύσηται ὃ τρυγητὸς, 

14. οὗτοι βοῇ φωνήσουσιν, οἱ δὲ καταλειφθέντες ἐπὶ 
τῆς γῆς εὐφρανθήσονται ἅμα τῇ δόξη Κυρίου, ταρα- 
θήσεται τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης. 

15. Διὰ τοῦτο ἡ δόξα Κυρίου ἐν ταῖς νήσοις ἔσται 
τῆς θαλάσσης, τὸ ὄνομα Κυρίου ἔνδοξον ἔσται. 

16. Κύριε ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ, ἀπὸ τῶν πτερύγων τῆς 
γῆς τέρατα ἠχούσαμεν, ἐλπὶς τῷ εὐσεθεῖ. Καὶ ἐροῦσι" 
Οὐαὶ τοῖς ἀθετοῦσιν, οἱ ἀθετοῦντες τὸν νόμον" 

17. φόθδος καὶ βόθυνος καὶ παγὶς ἐφ᾽ ὑμᾶς τοὺς ἐνοι- 
χοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 

15, Καὶ ἔσται, ὃ φεύγων τὸν φόθον ἐυ πεσεῖται εἰς 
ΥΕΤΌΒ ΤΕΒΤΑΝΕΝΤΌΝ. -- ἴ]. 
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16. δυπη6 ΟἸΠΠΔγᾶη, γνᾶρᾶγα, οἷν 88 πηογοῖγιχ οὈ]ἑτἰοηὶ 
(τα α, Ὀόπθ οἰ] ᾶγχζα, τυ Π ο8η6, υἱ ἴαΐ τηρηηογὶδ 

5ἰ!. 
17. Εἰ ὁΠϊἱ ροϑί βαρίυδρίηϊα δῆηος, υΥἱϑί δι σηθη (δοϊοὶ 

Ὀθυβ Τγτγὶ, οἱ γύυγβυϑ γϑϑι δῖαν ἰῃ δηίααιπι, οἱ ογίξ θπη- 
ῬΟΓ.ΠῚ ΟἹ 118 ΓΟ 8 ΟΥ̓ΒΙ8 ΒΌρΟΓ ἰμοίθ) ἰθγγδ : 

18. οἱ ογἰϊ 6}}}8 ποροι!δῖϊο οἱ ὨΊΘΓΟΘ5 βδησίαπι) Ποπηΐῃο, 

ΏΟΙ) ἰρϑὶ58. σοηργορι τυ, 86 ΠΔὈϊ Δη( 1:15 δηΐο Ἰ)οπιίηυπι : 

ΟΙΏἢΪ5 Ὠρροί Δ (|0 6}.8, Θάογα οἱ ὈΙΡογ οἱ ἰπιρίαγα, οἱ ἰῃ Αγιπ- 
ὈΟΪΑΤῺ ΠΟΙ ΟΓΙ 816 οογδηὶ ὨΟΙχΐηΟ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΙΥ. 

1. Εοοθ Βοηνίηυ8 αἀἰβροιαϊξ ογθδηι ἰογγορ, οἱ ἀδβοίδῃϊ 

δου πη, οἱ γου ΙΔ} δοίη 6}0}8, οἱ αἰ βϑϑι παῖ ἱπῃ δ᾽ δηῖδ 
ἷη 60 : 

2. 6( οεἶΐ ρορυὶυβ βἰουΐ βδοογάοβ, οἱ ρυ6γ βίους ἀοηγίηιδ, 
οἱ δης }} ἃ δἰουΐ ἀοπμ!ηᾶ : οΓὶΐ ΘΠ16Π5 δίουϊ νϑηάθηϑ, ΠΟΓδίοῦ 

βίου φυΐ πηυΐυν πη δοοὶρί!, οἱ αυὶ ἀοροὶ οἱουΐ ουἱ ἀο) νεῖ. 

3. Ὀἰββιραιίίοηθ ἀἰβδίρδοίίαγ ἰογγα, οἱ ἀϊγοριίομο ἀϊγίρίο- 
(0 ἰογγα, 08 6ηϊπ| Ὠοιηϊηὶ ἰοσυΐυ!η 6δϑἱ ἢδοο. 

4, 1ιυχὶϊ ἰοῖτα, οἱ οογγυρίυβ 6δὲ οὐδίβ, ἰατογυαηΐ ὄχοοϑὶ 
ἰοιτῶ : 

5. 'ρβᾶ Ὑ6ΙῸ ἱπηρία ορὶἑ ργορίογ μα ἰδίογοβ δ008, ιυΐλ 

ῬΓρυδγίοδιϊ βυῃΐ ἰοσοπι, οἱ πυϊδυογιηὶ ρῃγεοορίδ, (ο51Δπηοῃ- 
ἴυ1π εἰ ΓΏ. 

6. Ῥτγορίογ ἢοοῦ πῃ] δ ἰοίο ἀθυογδϊ ἰογγαη, αυΐᾷ ρ6ο0δ- 
γογυηὶ Παρ δίογοβ ο᾽0υ5. [ἀ60 Ῥδυρογοβ ϑγιυπὶ ΠδὈϊδίογοβ 
ἴογγῶρ, οἱ ἀθγο χυδηῖαν ΠΟΠλ 68 ρϑυοὶ. 

7. Τασοῦὶϊ νἱηυμπ, ᾿υροθὶξ Υἱ 8, ζοηδηΐ ομλῃ68 ἰοοδηΐθα 
δηΪηΊΟ : 

8. ΟΟΣΒΑΥΪ [δ {{Ὶ8 γπρδηογῦπ), οοβϑαυ δ γοχ οἰ ΠἸᾶΓρο. 

9. σοπίυβὶ διιηϊ, ποὴ ὈΪΡΟσυΩΐ Υἱῆυπὶ, διηδγὰ ἰδοίᾳ δϑί 
βίοογα ὈΙΡΘΩ 0118. 

10. Παδοϊαῖα οϑὶ υηΐϊγογβα Οἰν 88, οἰδυάοί ἀοηηιτη δὰ 
δ0η ἱησγοαϊδηάυμῃ. 

11. υἹυϊδὶ ργο νὶπο υδίᾳθς, οαβϑαυὶὶ οὐ δ ̓ς {18 ἰαΓΓδο, 
Δ0Ϊ ΟΠ Ϊ8 [οἰ 18 (ΘΟ ΥΓΡΟ. 

15. ΕΠ ἀστοὶ παυοηΐυγ οἰ 4.68 ἀοδδοϊαίω», οἱ ἄοηχι5 46- 

τοὶ ἴδ ρογίυηί. 
(3. Ηφο οἤηηΐαᾶ ογαπὶ ἰῃ ἰογγὰ ἰῃ τηράϊο φοη!υπι. Ουο- 

Τηοάο 8 χυΐβ ἀχουιίαί οἰΐναπι, 85 δχου θη 608 : δἰ δὶ αυΐθ- 
βοδῖ υἱηἀθηγίᾶ, 

14. 151 οἰαπιογα νος δγαθιυιμίυν, φυὶ δυΐθη) γα οι! Γοτϊηὶ 
ϑ0ροὺ ἰογγϑη ἰδ Δ υηΐυγ 5ἰπλ0] ουτ φἰογία Ὠοπ)ηΐὶ, οοηίυ- 

Ὀαδίίυν δαυἃ πγᾶγ]8. 
15. Ρτορίοτγοα σἰοτγία Ὠομἰηὶ ἰῃ ἰη8ι.}}9 αγιὶ πιᾶγίβ, ΠΟΠΊΘΩ 

Βοιμίηὶ ρ]ογίοϑυπι ΟἹ. 
16. Ποιηΐπα Ὠρθυβ 15γδοὶ, δῇ 8}18 ἰϑῦγθ ρογίδηϊδ διάϊΐνὶ- 

118, ΒΡ65 Ρίο. Εἰ ἀϊορηΐ : Υξ ργανδγίοδίογθυβ, χαΐ ργδ- 
νδιϊοδηίυγ ἰοβοιῃ : 

17. {ποῦ οἵ ἰουθᾶ οἱ ἰδφιδϑυβ βυρδγ γ05 φυὶ ῃδθ (δ 18 (6γ- 
ΓΤ. 

18. Εἰ οτγίϊ, χυὶ υροῦγὶξ τἰοτγοπι ἱποϊοἱ ἰη ἰσγοδπι : οἱ αυΐ 

Ἵ 
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τὸν βόθυνον" καὶ ὃ ἐχόαίνων ἐκ τοῦ βοθύνου ἁλώσεται 
ὑπὸ τῆς παγίδος" ὅτι θυρίδες ἐχ τοῦ οὐρανοῦ ἀνεῴ- 
χθησαν, χαὶ σεισθήσεται τὰ θεμέλια τῆς γῆς. 
" Ταραλ ταραχθήσεται ἣ γῆ, καὶ ἀπορία ἀπο- 

σεται : 
᾿ 80. ἢ Ἐπ ὡς ὃ μεθύων χαὶ χραιπαλῶν, χαὶ σευ- 
σθήσεται ὡς ὀπωροφυλάχιον ἧ γῇ, χατίσχυσε γὰρ ἐπ᾽ 
αὐτῆς ἡ ἀνουία, χαὶ πεσεῖται, χαὶ οὐ αἡ δύνηται ἀνα- 
στῆναι. 

“1. Καὶ ἐπάξει ὃ Θεὸς ἐπὶ τὸν χόσμον τοῦ οὐρανοῦ 
τὴν χεῖρα, καὶ ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς. 

4), Καὶ συνάξουσι συναγωγὴν αὐτῆς εἰς δεσμωτή- 
ρίον, χαὶ ἀποχλείσουσιν εἰς ὀχύρωμα, διὰ πολλῶν 
γενεῶν ἐπισχοπὴ ἔσται αὐτῶν. , 

48. Καὶ ταχήσεται ἣ πλίνθος, χαὶ πεσεῖται τὸ τεῖχος. 
Ὅτι βασιλεύσει Κύριος ἐκ Σιὼν χαὶ ἐξ “Ἱερουσαλὴω, 
χαὶ ἐνώπιον τῶν πρεσδυτέρων δοξασθήσεται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΕ΄. 

ι. Κύριε ὃ Θεὸς, δοξάσω σε, ὑμνήσω τὸ ὄνομά 
σου, ὅτι ἐποίησας θαυμαστὰ πράγματα, βουλὴν ἀρ- 
χαίαν ἀληθινήν. Γένοιτο. 

4. Ὅτι ἔθηκας πόλεις εἰς χῶμα, πόλεις ὀχυρὰς, τοῦ 
μὴ πεσεῖν αὐτῶν τὰ θεμέλια - τῶν ἀσεδῶν πόλις τὸν 
αἰῶνα οὐ μὴ οἰχοδομηθῇ. 

8. Διὰ τοῦτο εὐλογήσει σε ὃ λαὸς ὃ πτωχὸς, χαὶ 
πόλεις ἀνθρώπων ἀδικουμένων εὐλογήσουσί σε. 

4. Ἐγένου γὰρ πάση πόλει ταπεινῇ βοηθὸς, χαὶ 
τοῖς ἀθυμήσασι δι᾿ ἔνδειαν -σχέπη: ἀπὸ ἀνθρώπων 
πονηρῶν ῥύσῃ αὐτούς" σχέπη διψώντων, χαὶ πνεῦμα 
ἀνθρώπων ἀδιχουμένων. 

5. Ὥς ἄνθρωποι ὀλιγόψυχοι διψῶντες ἐν Σιὼν, ἀπὸ 
ἀνθρώπων ἀσεθῶν, οἷς ἡμᾶς παρέδωχας. 

6. Καὶ ποιήσει Κύριος σαδαὼθ πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν᾽ 
ἐπὶ τὸ ὄρος τοῦτο πίονται εὐφροσύνην, πίονται οἶνον" 

7. γρίσονται μύρον ἐν τῷ ὄρει τούτῳ. Παράδος 
ταῦτα πάντα τοῖς ἔθνεσιν " ἣ γὰρ βουλὴ αὕτη ἐπὶ πάντα 
τὰ ἔθνη. 

8. Κατέπιεν ὁ θάνατος ἰσχύσας, καὶ πάλιν ἀφεῖλε 
Κύριος ὃ Θεὸς πᾶν δάχρυον ἀπὸ παντὸς προςώπου, τὸ 
ὄνειδος τοῦ λαοῦ ἀφεῖλεν ἀπὸ πάσης τῆς γῆς, τὸ γὰρ 
στόμα Κυρίου ἐλάλησε. 

9. Καὶ ἐροῦσι τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη " Ἰδοὺ ὃ Θεὺς ἡμῶν 
ἐφ᾽ ᾧ ἠλπίζομεν, καὶ σώσει ἡμᾶς. Οὗτος Κύριος, ὅπε- 
μείναμεν αὐτῷ, καὶ ἠγαλλιώμεθα, χαὶ εὐφρανθησόμεθα 
ἐπὶ τῇ σωτηρίᾳ ἡμῶν. 

τ0. Ἀνάπαυσιν δώσει ὁ Θεὸς ἐπὶ τὸ ὄρος τοῦτο, καὶ 
χαταπατηθήσεται ἢ Μωαόῖτις, ὃν τρόπον πατοῦσιν 
ἄλωνα ἐν ἁμάξαις. 

λ.5» ,ὔ .“«“ 9 “Ὥ Δ ΄ Α 3 

ι1. Καὶ ἀνήσει τὰς χεῖρας αὐτοῦ, ὃν τοόπον χαὶ αὐ- 
τὸς ἐταπείνωσε τοῦ ἀπολέσαι" χαὶ ταπεινώσει τὴν 
ὕδριν αὐτοῦ, ἐφ᾽ ἃ τὰς χεῖρας ἐπέδαλε. 

ι. Καὶ τὸ ὕψος τῆς καταφυγῆς τοῦ τοίχου ταπεινώ-- 
σει. χαὶ χαταθήσεται ἕως τοῦ ἐδάφους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κς΄. 

ι. ΤΆῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη ἄσονται τὸ ἄσμα τοῦτο ἐπὶ γῆς 

ἃς τῆς Ἰουδαίας" Ἰδοὺ πόλις ἰσγυρὰ καὶ σωτήριον θήσει 
τὸ τεῖγος, χαὶ περίτειχος. 

ἩΣΑΙ͂ΑΣ. 

δυρικπουκανοςο τας, τοκατιυπεει ερακομέμνεκικειακονααις αι νησαρετσ. δ σε ἐσ νεν στ τσ σατεταηρασασςσενρυδασατ ας. 
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᾿ 

Κεφ. Κς΄. 

οχίογιί ἀδ ἰονθᾶ οδρίθίνγ ἃ ἸδΠιι60 : φυΐα (δηοϑίγοο ἀθ 
δρογίς δυηί, οἱ σοπου(οηίυν [ππἀδηγοηΐδ ἴογγρ. 

19. Ταγ αι Ιοη6 ἰυγθαὈ  ὮΓ ἰογγα, οἱ οροβίδίο ἐσοῦὶὲ ἰοττὰ. 

20. ὨοΟΙ ΠΥ δἱοαΐ οθγί5 οἱ ρἰδηυβ ογᾶρυ]δ, οἱ οοπευ- 
{Ποῖ αιιδϑὶ Ροπη Γι πλ Οἰ5(0418 ἰειτὰ,, ἰηναίαἶί δηΐπν ΘΈΡΟΣ 
6Δη} ἰηἰυ 85, οἱ οαααί, οἱ ποὴ ροίοεἱ ΓΟδΌΓμΟΓα. 

21. Εἰ ἰπάιιοοί Ποπηίηι8 δυροῦ ογμαϊσιη οἱ πιδῆαῃι, οἱ 
ΒΌΡΟΓ γύβο5 ἴσγγερ, 

22. ΕΠ ὁΟηργοραθυηΐ οοηστορδιοηθπὶ 6}08 ἰπ σΑγοογοηι, 
οἱ οἰδιιἀοηϊ ἴῃ τ] ἰ ἰο 6 πν, ρ6. τη} 1848 σοπογαίίοηϑϑ Υἱκὶἴδ- 
το ογὶξ ΘΟΓΕΠῚ. 

23. Εἰ Ἰαυσῆοι αἴθ, οἱ δά θὲ τσγιβ. Οὐοηΐδηι) γοσηδθὶΐ 
Ὀομλΐηι8 6 δίοῃ οἱ ἀ6 7ογυβδίθπ), οἷ ἰῃ ὀοπϑροοῖα ϑθηἰογ μη) 
εἰονγ  Ποδ  υγ. 

ΟΑΡΌΤ ΧχΧν. 

Ι. Ποιπίης Ὠδυβ, ρου ἤσαθο (ὁ, δι ἀθο πόποι ἴυμηι, 
αυοηίδηι [δ 1511 Δ) ΓᾺ ἢ}}65 ΓΟΒ,, Θοηβ πὶ δηπ χααπι γογιῆι. 
Εἰαί. 

2. Ουὰ ροϑιυ}5.} οἰν 8165 ἰῃ ἰυπηυ]υπι, εἰν δος πηυηἱΐδ5, 

αἱ Ὧοη οδάδγρηί [πάτηθηΐα ϑάγιπι : ἱπηρίογαπι εἰν δ5 ἴῃ 
Φοίοη} ΠΟ}} δ Δ υΓ. 

ὃ. Ῥγορίογοι Ὀοπο οοΐ Εἰ] ρορυ 5. ρδιρόγ, οἱ οἰ νυ δῖος 
ΒοΙαΐηι} ἰῃ) υγδη] ϑυκ δηλ Ὀοηδαϊοοηϊ {0 ]. 

ή, Ἐπ1511 ὁπὶπι οπιηὶ οἰ ν 811 ΠΌΤΆΙ]Ϊ δαχ δῖον, οἱ (ΙΒ θὰ 
Ῥγορίοσγ ἱπορίδπι ργοίθοίίο : ἃ" μοπιι15 ρα ββί πη 5 {6 γαὶ. 
605 : ΠΗ ὈΥΔΟΌΪ πὶ 5 {ἰδ παπι, οἱ βρί γ ἴ5 Ποπιίηιιπι Ἰηἰ χυΐ- 
(λΐθηι 5560} [Π 1. 

ὃ. υᾶδὶ Πομλ 65. ΡΌ5.ΠΔη  πι0 5 5}{ἰ6ηΐ6 5 ἴῃ δίοη,, 80 ἢο- 
Πληἶδθι18 πρὶ 5. ΖαϊθῈ}8 π05 τγδα  ἰϑι!. 

6. Εἰ (Δοἰοί Πομλίηι}5 54 080{}} ΟΠΊη 115 σοης 8 : βυροῦ 
τηοπίθδῃ) ἰδίυπη ὈΙθΘηΐ ᾿οἰἰ{ἰδαὶ, ὨΡΘΩΐ νἱπιιηι : 

7. υπροηῖυγ ὑπριδηῖο 'ῃ οηία ἰβϑίο. Τγδὰθ ἤδος οπιηΐδ 
βοη θυ8 : ΠοΟὨϑ πὶ ΟΠ ΐΠ) ΠΟ ΒΌΡΘΓ ΟΠ.65 σοηίο8. 

8. Ὀαγογαθὶϊ ΠΊΟΓΒ ργθυδίθηβ, οἱ γυγδιπὶ δρδίι  Ποιηΐ- 

ἢ05 608 ΟΠΠ6ΠῚ ἰΔΟΥΎ ΠῚΔΠῚ ἃ}} ΟΠ ἴδοῖθ, ορργοῦτιιτη ρο- 
ΡΠ δϑία! ἃ οἰηπὶ ἰογγᾶ, ο5 δηΐπι [οπλἰηὶ Ἰοσίιπι 65.. 

9. Εἰ ἀϊορηὶϊ ἀΐο ΠΠ|ἃ : Εφοα [685 ποβίογ ἴῃ 400 ϑρογαϊν- 
[Ὧ118, οἱ βα γδῦ  ΠΟΒ. [516 Π)οηγέμ 5, 55{1Πυἱπι18. οἰιπὶ, οἱ 

Θχϑυ αν ηι5, οἱ Ἰϑοἰ Δ συγ ἰῃ 5α]υϊδ ὨοσίΓΆ. 

10. Βοαυΐδηι ἀδἰὶῖ Ποηηηυϑ ἰῃ Πιοπίς ἰβίο, δὲ ςοῃου]οῶ- 

δήατ ΜΟΔΌΙ 8, φμοπηδάπιοάυμι οδ]οδηΐϊ ἀγοᾶτη ἰῃ μ]δυϑίτγί5. 

11. Εἰ γοηλ6ἱ πιδηϊ15 δ.886, αιοιηοᾶο οἱ ἴγῃ86 Πανὶ 
δὰ ρογάθηάυμ : οἵ μυπ) 8011 Θῃ ρα πὶ 6}115., ΘΌΡΟΓ αιιὰ 
ΠΊΔΏ115 ἰη͵θ οἱ . 

12. Εἰ δἰ υάίπροιη γοίυ ὴ! πγυγὶ ᾿υπ}}} 1}, οἱ ἀοϑορηάοῖ 
ὑϑαυδ δα μϑνϊπηοηίυπι. 

ΟΑΡΟΌΤ ΧΧΥΪ. 

1. Ὠΐ6 1Π|ὰ εδηϊδυηΐὶ οδηϊίουπι ἰϑίυ!ἃ ΘΌΡΟΓ ἰδττᾶπη “4«Ὁ- 
ἀφᾶπι : Εσδρα οἰν (85 [ὉΓ118, οἵ βαϊυἱδια μοποίὶ πυγυϊῃ, οἱ 
Οἰγο ΒΒ) }}} ΓΔ. 



ἘΘΑΙΑΚ. καρ. ΧΧΥΊΤΙ. 

5. ᾿Ανοίξατε πύλας, εἰςελθέτω λαὸς φυλάσσων δι- 
χαιοσύνην, χαὶ φυλάσσων ἀλήθειαν, 

8. ἀντιλαμθανόμενος ἀληθείας, χαὶ φυλάσσων εἰ- 

ρήνην" 
4. ὅτι ἐπὶ σοὶ ἐλπίδι ἤλπισαν, Κύριε, ἕως τοῦ αἰῶνος, 

ὃ Θεὸς ὃ μέγας, ὁ αἰώνιος, 
δ. ὃς ταπεινώσας χατήγαγες τοὺς ἐνοιχοῦντας ἐν 

ὑψηλοῖς. Πόλεις ὀχυρὰς καταῤδαλεῖς, καὶ κατάξεις ἕως 
ἐδάφους. 

6. Καὶ πατήσουσιν αὐτοὺς πόδες πραέων καὶ ταπει- 
νῶν. 

7. Ὁδὸς εὐσεδῶν εὐθεῖα ἐγένετο, ἢ ὁδὸς τῶν εὐσε- 
δῶν χαὶ παρεσχευασμένη. 

8. Ἧ γὰρ ὁδὸς Κυρίου, χρίσις. Ἠλπίσαμεν ἐπὶ τῷ 
ὀνόματί σου, χαὶ ἐπὶ τῇ μνεία ἢ ἐπιθυμεῖ ἣ ψυχ, 
ἡμῶν. 

9. Ἔχ νυχτὸς ὀρθρίζει τὸ πνεῦμά μου πρὸς σὲ, ὃ 
Θεὸς, διότι φῶς τὰ προςτάγματά σου ἐπὶ τῆς γῆς. Δι- 
χαιοσύνην μάθετε, οἱ ἐνοιχοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς. 

τι... Πέπαυται γὰρ ὁ ἀσεθής. Πᾶς ὃς οὐ μὴ μάθη δι- 
χαιοσύνην ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλήθειαν οὐ μὴ ποιήσει. Ἀρθήτω 
ὁ ἀσεδὴς, ἵνα μὴ ἴδη, τὴν δόξαν Κυρίου. 

1. Κύριε, ὑψηλός σου ὃ βραχίων, χαὶ οὐχ ἤδεισαν, 
γνόντες δὲ αἰσχυνθήσονται. Ζῆλος λήψεται λαὸν ἀπαί- 
δευτον, καὶ νῦν πῦρ τοὺς ὑπεναντίους ἔδεται. 

12. Κύριεδ Θεὸς ἡμῶν, εἰρήνην δὸς ἡμῖν, πάντα γὰρ 
ἀπέδωχας ἡυῖν. 

ι8. Κύριε ὃ Θεὸς ἡμῶν, χτῆσαι ἡμᾶς" Κύριε, ἐκτός 
σου ἄλλον οὐχ οἴδαμεν" τὸ ὄνομα σου ὀνομάζομεν. 

ι4. Οἱ δὲ νεχροὶ ζωὴν οὐ μὴ ἴδωσιν, οὐδὲ ἰατροὶ οὐ μὴ 
ἀναστήσουσι. Διὰ τοῦτο ἐπήγαγες, χαὶ ἀπώλεσας, χαὶ 
ἦρας πᾶν ἄρσεν αὐτῶν. 

16. Πρόςθες αὐτοῖς χαχὰ, Κύριε, πρόςθες χαχὰ τοῖς 
ἐνδόξοις τῆς γῆς. 

16. Κύριε, ἐν θλίψει ἐμνήσθην σου, ἐν θλίψει μιχρᾷ 
ἢ παιδεία σου ἧμιν. 

17. Καὶ ὡς ἢ ὠδίνουσα ἐγγίζει τεχεῖν, ἐπὶ τῇ ὠδῖνι 
αὐτῆς ἐχέχραξεν, οὕτως ἐγενήθημεν τῷ ἀγαπητῷ σου. 

18. Διὰ τὸν φόθον σου, Κύριε, ἐν γαστρὶ ἐλάθομεν, 
καὶ ὠδινήσαμεν, καὶ ἐτέχομεν πνεῦμα σωτηρίας σου, 
ὃ ἐποιήσαμεν ἐπὶ τῆς γῆς. Οὐ πεσούμεθα, ἀλλὰ πε- 
σοῦνται πάντες οἱ ἐνοιχοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς. 

19. Ἀναστήσονται οἷ νεχροὶ, χαὶ ἐγερθήσονται οἵ ἐν 
τοῖς μνημείοις, χαὶ εὐφρανθήσονται οἱ ἐν τῇ γῇ. Ἢ γὰρ 
δρόσος ἣ παρὰ σοῦ ἴαμα αὐτοῖς ἐστιν, ἣ δὲ γῇ τῶν ἀσε- 
δῶν πεσεῖται. 

40. Βαδιζε, λαός μου, εἴςελθε εἰς τὰ ταμεῖα σου, 
ἀπόχλεισον τὴν θύραν σου, ἀποχρύδηθι μικρὸν ὅσον 
ὅσον, ἕως ἂν παρέλθη ἣ ὀργὴ Κυρίου. 

21. Ἰδοὺ γὰρ Κύριος ἀπὸ τοῦ ἁγίου ἐπάγει τὴν ὁρ- 
γὴν ἐπὶ τοὺς ἐνοιχοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς " χαὶ ἀναχαλύψει 
ἡ γὴ τὸ αἷμα αὐτῆς, καὶ οὐ καταχαλύψει τοὺς ἀνηρη- 
μένους. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΚΖ'. 

ι. Ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη ἐπάξει ὁ Θεὸς τὴν μάχαιραν 
τὴν ἁγίαν, χαὶ τὴν μεγάλην, χαὶ τὴν ἰσχυρὰν ἐπὶ τὸν 
δράχοντα ὄφιν φεύγοντα, ἐπὶ τὸν ὀράχοντα ὀφιν σχο- 
λιόν " ἀνελεῖ τὸν ὁράχοντα. 

419 

2. Αρογίΐα ρμογίδϑ, ἱπργθαϊαῖαγ ΡΟΡ]08 οἰβιοα 6 η8 [ι5[}- 
{14Π|, Θ᾽ οὐδ ἢ 5 νογ δίθῃῃ, 

3. Δρργδ μά 6η8 γογ δίθη), οἱ οιιϑίοὐἴ 5 ρᾷ66Π} : 

4, υοῃίδηγ ἴῃ [6 8068 ϑρογαγογιηΐ, Ὠοπιίπθ, ὑβ84π|6 ἰῃ 
ΒΟΙΏρ ἰγηθηι, θυ ΙΔΡΠΘ, φοίογῃ, 

5. 4} ᾿λΠλ}}|}Δη5 ἀθίγαχ 51] 608 4υΐὶ Πα Δηΐ ἴῃ Θχοο]ς 5. 
Οἰνιαἴδ5 πη! η 158 ἀθ δ 6 8, οἱ 8} 6ΓΠ6 5. υ8116 81 ρᾶνἰπηοη- 
01]. ᾿ 

6. Εἰ οοηου οδθυηΐ 608 ραάδς πηϑηϑαδίογι τη οἱ τ {1 1Π}. 

7. Υἱὰ μἱογυμ γϑείδ (δοίἃ δὶ, οἵ μγωραγαίδ Υἱα ῬΙΟΓηΊ. 

8. ἴα οηἷπὶ ΠΏ ΩΙ, ᾿πἰσίαμ. Θρογᾶν  πλ08 ἴῃ ΠΟΠΪΠΟ 
ἴυο,, οἴ ἰῃ πηοπηοτῖὰ 4υ8ἃ ἀσοἰἀο᾽ δὶ Δηϊπηὰ ἠοϑίγᾶ. 

9. δὲ ποσῖο τηδηθ σοῃβιγοὶΐ ἐγ (5 που δὰ ἴ6, Πουβ, 
ααΐα Ιὰχ ργωσορία ἴυ8 ΒΕ|00Γ ἰογγᾶη). 0. 5{1{|8π| ἀἰδοίί6, φαΐ 
08} {4115 ΒΌΡΘΙ ἰοΓΓΆΠι. 

10. Οδϑϑαν ῇ 6 ἢ 8 ἱπηρίυδ. ΟἸΏΏΪ5 411 ποη αἰ ϊοογῖί [ι51|- 
[1 πὰ 8106 Γ ἰδγγαηι, υϑγ ἰδίθπ) ποη (δοίοὶ. Αὐΐογαίωτ ἰτρίιϑ, 

υἱ ποὴ υἱάσαί ρφἱογίδιι Ὠοηηὶ. 

11. Ῥοπλίηθ, δχοθίβυ μη οϑί Ὀιδο! πη ἰσ, οἱ ἡθβοίθ- 

Γμηΐ, ϑβοίθηΐθθ δυίθιη οομἐηἀθηίωγ. ΖΘ] 8 δρργοποηκοὶ 
ΡοΟρυΐϊμπὶ ἱηογυα τ π, οἱ ἤθη ἰσπὶβ δ νογβαγὶοβ οοϊηθάοί. 

12. Βοπηηθα Ποὺ ποσίογ, ρϑύθπη ἀἃ πο 8, ΟἸηηΪἃ οπίηι 
γα ἀϊ5.} ΠΟ Ϊ8. 

13. Ποπιηίπα Ὠθι5 ποϑβίογ, ροβϑί 8 η095 : θοηγίῃα, οχίγα [6 
8] 1 ΠΟΘ ΟΙΓΏ118 : ΠΟΙΊΘἢ 0} ΠΟΙ ΔΙ. 

14. Μονίι δυΐοπι Υἱᾶπη πο υἱάδθυῃί, ποάυθ πηραϊοὶ 

Βυβοϊδυυηΐί. Ιἀοἶγοο ἱπαυχ δὶ, οἱ ρογαϊα 5, οἱ 11 151] οη 
ΓΔ 3Ο.]. ΠῚ ΘΟΓΊΙΠῚ. ᾿ ὶ 

15. Αἀὰδ οἷβ πιαἷδ, οπηῖπο, 846 πλ818 ρ]ογίοϑίβ ἰθγγῷ. 

16. Ὠοπιίηα, ἴῃ {ΓΙ Ρ]α οη6 γοοογάδίυβ δὺπὶ αἱ, ἰη γἰ- 
ΒιυΠδίοπα ρᾶτγνὰ (56! 01} η8ἃ ἴθᾳ8 ΠΟ Ϊ8. 

17. ΕἸ δε ραγίυ 05 Δρργορίηαιαῖ δὰ ραγίδηάαπι, ἰη 
ἀοΐοτγο 8110 οἰδι)ανῖ, 510 ἴδει βαιη5 ἀἰθοίο (υο. 

18. ῬτγΟΡΙ͂ΘΓ {ΠπΟΓΟΠὶ ἴσι1π|. Ποιηϊηθ, ἰπῃ αἴθ γο δΟ ΘΙ ΠΉ118., 

οἱ ρδγίμ ΓΙ ΓΏ118., οἱ ροροΓηλ8 50 ἰΓ (0 58} 18 ἔα δ᾽, ΘΠ) 
ἴδοι 8 ΘΌΡΟΓ ἴογγᾶπι). ΝΟῚ ὁδάθιηιβ, 568 ςΔάρηξ οπἤηηθς 
Π4ὈΠ Δίογοβ ἰθυγῶ. 

19. Βοδιγρθηὶ τηογία!, οἵ ὀχ ρογρ βοδηίιν αυὶ ἰἢ ΤΩΟΠιΙΠΊΘἢ- 
εἰν. οἱ ἰαἰδθυπίυγ αυΐ διιηΐ ἰη ἰογια. 08 δηΐπὶ 40] ἃ (6 
βδηδίϊο οἷ9 δϑί, (Ἔγγὰ δυυίθπ) ἱπηρίογιπ) σδοί. 

40. αάδ, ρορυ]ὺ8 πιθοῦ, ἰηρστοάογα ἰὴ οὐδίου]α ἴμᾶ, 
οἰδιιάθ οβίϊυπη ἔθιπὶ, δηϑοοηάογο ρα! πη αυδηΐ ! }- 
ΟὈΠΏ4ι6, ἀοπθο ρογίγδηϑοδί ἰγὰ Ὠοηγίηὶ. 

41. Εσορ οηἷπιὶ Ποπηίηιδ 46 5δηςσῖο ἰηάιοῖί ἰγᾶτη ΒΌΡΟΓ ἢ. 
Ὀἰἰδίοτοϑ ἰογγϑ : οἱ γϑυθ]8}}}} (δ γγᾷ 58ησυ πΠ6ηλ δι, οἱ ΠΟῚ 
Δβοοπάσί ἰπἰογίθοϊοϑ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΥΙΙ. 

1. 1π ἀΐο {Π|4 ἰηάμποοί 608 σά π) βδηοίυ πηι, οἱ ΠηΆσΏΙ1Π). 
οἱ (ογίθην βυρογ ἀγδοοηθη ΟΟἸ γυπη [ρθη 6 π), Βυρ6γ ἀγὰ- 
᾿Θοηση σοἰυθδτιπηι ἰογτίποϑαηι : οοοἰ οἱ ἀγδοοηθιῃ. 
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4. Τῇ ἡμέρα ἐχείνη, ἀμπελὼν χαλὸς, ἐπιθύμημα 
ἐξάρχειν κατ᾽ αὐτῆς. 

3 Ά ἤ » ᾽ ἤ 

8. Ἐγὼ πόλις ὀχυρά, πόλις πολιορχουμένη " μάτην 

ποτιῶ αὐτήν. Ἁλώσεται γὰρ νυχτὸς, ἡμέρας δὲ πεσεῖ-- 

ται τεῖχος. Οὐχ ἔστιν ἣ οὐχ ἐπελάδετο αὐτῆς. 
.. Τίς με θήσει φυλάσσειν καλάμην ἐν ἀγρῷ; Διὰ! 

τὴν πολεμίαν ταύτην ἠθέτηκα αὑτήν. 'Γοίνυν διὰ τοῦτο 
ἐποίησε Κύριος πάντα ὅσα συνέταξε. Καταχέχαυμαι, 

6. βοήσονται οἷ ἐνοικοῦντες ἐν αὐτῇ, ποιήσωμεν εἰ- 
ρήνην αὐτῷ, ποιήσωμεν εἰρήνην, 

6. οἱ ἐρχόμενοι τέχνα Ἰαχώδ. Βλαστήσει καὶ ἐξαν- 
θήσει Ἰσραὴλ, καὶ ἐμπλησθήσεται ἣ οἰχουμένγ, τοῦ 

χαρποῦ αὐτοῦ. 
η. Νὴ ὡς αὐτὸς ἐπάταξε, χαὶ αὐτὸς οὕτως πληγήσε- 

και; χαὶ ὡς αὐτὸς ἀνεῖλεν, οὕτως ἀναιρεθήσεται; ᾿ 

8. Μαγόμενος καὶ ὀνειδίζων ἐξαποστελεῖ αὐτούς. Οὐ 
σὺ ἦσθα μελετῶν τῷ πνεύματι τῷ σχληρῷ, ἀνελεῖν αὖ- 

τοὺς πνεύματι θυμοῦ: 
9. Διὰ τοῦτο ἀφαιρεθήσεται ἀνομία ᾿Ιαχὼδ, χαὶ 

τοῦτό ἐστιν ἢ εὐλογία αὐτοῦ, ὅταν ἀφέλωμαι τὴν ἁμαρ- 
τίαν αὐτοῦ, ὅταν θῶσι πάντας τοὺς λίθους τῶν βωμῶν 

χαταχεχομμένους, ὡς κονίαν λεπτήν χαὶ οὐ μὴ μείνη 
τὰ δένδρα αὐτῶν, καὶ τὰ εἴδωλα αὐτῶν ἐχχεχομμένα, 
ὥςπερ δρυμὸς μαχ ἄν" 

τυ. τὸ χατοιχούμενον ποίμνιον ἀνειμένον ἔσται, ὡς 
ποίμνιον χαταλελειμμένον, καὶ ἔσται πολὺν χρόνον εἰς 
βόσχημα, καὶ ἐκεῖ ἀναπαύσονται ποίμνια. 

"1. Καὶ μετὰ χρόνον οὐχ ἔσται ἐν αὐτῇ πᾶν χλωρὸν, 

διὰ τὸ ξηρανθῆναι. 1 υναῖχες ἐρχόμεναι ἀπὸ θέας, δεῦτε" 

οὗ γὰρ λαός ἐστιν ἔχων σύνεσιν" διὰ τοῦτο οὐ μὴ οἷ- 

χτειρήσῃ ὃ ποιήσας αὐτοὺς, οὐδὲ ὁ πλάσας αὐτοὺς οὐ μὴ 

᾿ἐλεήση. 
15. Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρα ἐκείνη. συμφράξει ὃ 

Θεὸς ἀπὸ τῆς διώρυγος τοῦ ποταμοῦ ἕως ’Ρινοχο- 

ύρων. Ὑμεῖς δὲ συναγάγετε κατὰ ἕνα τοὺς υἱοὺς 
Ισραήλ. 

18, Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη, σαλπιοῦσι τῇ 

σάλπιγγι τῇ μεγάλη, καὶ ἥξουσιν οἱ ἀπολόμενοι ἐν τῇ 
χώρᾳ τῶν ᾿Ασσυρίων, καὶ οἱ ἀπολόμενοι ἐν Αἰγύπτῳ, 
χαὶ προςχυνήσουσι τῷ Κυρίω ἐπὶ τὸ ὅὄοος τὸ ἅγιον ἐν 

Ἵερουσαλήυ. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΚΗ. 

ι. Οὐαὶ τῷ στεφάνῳ τῆς ὕόδρεως, οἱ μισθωτοὶ 
᾿Εφραίμ- τὸ ἄνθος τὸ ἐκπεσὸν ἐχ τῆς δόξης ἐπὶ τῆς χο- 
ρυφῆς τοῦ ὄρους τοῦ παχέως, οἱ μεθύοντες ἄνευ οἴνου. 

5. Ἰδοὺ ἰσχυρὸν χαὶ σχληρὸν ὃ θυμὸς Κυρίου, ὡς 
χάλαζα χκαταφερομένη οὐχ ἔχουσα σχέπην, βία χατα- 
φερομένη ὡς ὕδατος πολὺ πλῆθος σύρον χωραν, τῇ γῇ 
ποιήσει ἀνάπαυμα. Ταῖς χερσὶ 

8. καὶ τοῖς ποσὶ χαταπατηθήσεται ὁ στέφανος τῆς 
ὕῤρεως, οἱ μισθωτοὶ τοῦ ᾿Εφραίμ. 

4. Καὶ ἔσται τὸ ἄνθος το ἐχπεσὸν τῆς ἐλπίδος τῆς 
δόξης, ἐπ᾽ ἄχρου τοῦ ὄρους τοῦ ὑψηλοῦ" ὡς πρόδρομος 
σύχου, ὃ ἰδὼν αὐτὸ, πρὶν εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ λαθεῖν 
αὐτὸ, θελήσει αὐτὸ καταπιεῖ». 

5. ΤΊ ἡμέρα ἐκείνη ἔσται Κύριος σαβαὼθ ὁ στέφα- 
γος τῆς ἐλπίδος, ὃ πλεχεὶς τῆς δόξης, τῷ χαταλειφθέντι - 
τοῦ λαοῦ. 

β 

ἩΣΑΙΑΣ. Κεφ. ΚΗ͂΄. 

4. Ὅϊο ἴ10, νἴπθα Ροπᾶ, ἀδϑί ἀθυΐαπι ΟΔΠίΔΓΘ ΒΌΡΕΓ οδιτ. 

3. Ερο εἰν "δα πιηἶίδ,, εἰν 188 Ζυα ΟρρΡυρηδίυγ : {ΓτιβῖΓᾶ 
Ροΐαμῃ ἀδρο {1}. σαρίθίυν οθηΐῃ ποοίθ, ἀϊ6 δυΐοπι ὁδαδὶ Ππλιυ- 
Γυ8. ΝΟ 65 4 ΠΟῚ Δρργοιιθηάογὶ! 6Δῃ). 

4, Ουἷς ρμοποὶ πιὸ ουβίοδοπι 51100}85 ἰῃ ἃργτοῦ Ῥγορίεγ 
οἀνογβαγίδμη ἤδης ΓΟΡΪ δδῖη. Τἀοῖγοο ἰρίίυτ δεῖ. οι 5 
οἵμηηΐᾷ 4 ἀϊδροβυϊί. σου 58 δύῃ), 

58. ΟἸδιηδθυηΐ ΠαὈἰ δίογαβ ο᾽υ5., (Δοίδη)ι8 ρϑοοπὶ {ΠΠ|, [ἃ- 

οἰδη}}8 ρϑόθῃη, 
6. γρηϊοηΐοβ δ} 78. Ὁ. Οογπνηδοὶ! οἱ Ποῖ [5γϑοὶ, οἱ 

ἐπ ρ  ἰἴυγ ογθὶβ ἰογγᾶγιπι ἰγυσῖα 6}118. 

7. Νοη 5ἰουΐ 'ρ86 Ρογουδβδῖῖ, οἱ ρ86 8ϊ]6 ρογου(ἰοἴαν οἱ 
δἰσυΐ 'ρ56 ἰηἰογίοοϊ , ἰς ἰηἰογποϊοῖιγὺ 

8. Ἀἰχδηβ δ ὀχργοῦγδηβ οἰ οἱ 609. Νοπης ἴυ 6Γ85 ΠΩ} 

πραγ }5 ορί για ἀσγο ἰηἰογήσογα 608 ϑρί για [ατγογίβ ἢ 

9. Ῥγορίογοα δυίογείαγ ἰπἰαυ 5 9800, εἴ πος δϑῖ ὨΘΏ6- 
ἀϊείϊο 6)0.5, σηλ αὐδίυ!οτο ροοσαίυμη 6}085, συδπάο ροδιογιηῖ 
ΟἸΠΏ68 Ἰαρ ἀ68 ἀγᾶγιιπι σοηΐΓ 05, ΄υδϑοὶ οἰηθγθπη πἰηυΐυπι : 

οἱ Π0ῃ μοΓΘΘυ γαῖ ΔΓΌΟΓΟΒ Θογυηι, οἱ ἰὰοῖα δογυπὶ 500- 
οἶβα, φυδϑὶ Ἰυσι}5 ΙΟΏβΟ : 

10. ΠΑ ἴδηβ σγὸχ ἀϊπι ((οἴαγ, βίοαϊ ρσῦὸχ ἀδγοιεῖυβ, οἱ 

οὐἱΐ τ]ὸ ἰοροῦο ἰῃ ρδ5 ἘΠ] 0Π6 πη), οἱ ἰδὲ Γοαυϊοϑοθηΐ σγοβα5. 

{1. Εἰ ροβῖ (6 ΠρῈ}5 ποη οτἱ ἴῃ θᾶ οἴηηθ Υἱγίἀθ, αυΐὰ 6Χχ- 
ϑἰσοδίυπι δῖ. Μυϊΐογοβ νϑηϊοηΐοβ ἃ αρϑοΐδοιϊο, Ὑθηΐ : ΒΟῚ 
65 δηΐπι ρορυΐυ5 ἢδοπ5. ἰπ[6}}}σοη πὶ : ργορίογοδ πη πὶ 
ΒΟΙΘὈΪ αν δογὰπὶ 4υΐ ἴδοϊἑ ὁ05, δἱ φυὶ (Ὀγμδυ ἡ 6085 ὨΟη ΡδΓ- 
(οί. 

1). ΕΛ απ ἴῃ ἀΐα 18, οοποιυὰοὶ Που8 ἃ ἰο5888 Πυπιίηϊβ 
υδιι6 δὰ ΒἸιποοογυγᾶπ). 05 δυίΐίοθηι ὁοηρστοβδίο δίηρυϊος 
ΠΙΪοΒ [8.86]. 

13. Εἰ οτἱἶξ ἰὼ ἀΐα {Π1|4, οἀηρηΐ ἰυθ8 πιᾶρηᾶ, οἱ υδηϊθηϊΐ 4ιι] 
Ρογίογαηΐ ἴῃ γοϑίοηθ Αβϑυσγίουγιηι, οἱ χυΐ ρογίθγδηΐ ἰὼ ἘξΥ- 
Ρίο, οἱ δάογβθυηί Ποπλίηυπι βυρ6Γ πιοηίειῃ βαποΐμπι ἴῃ 6- 
γυβδ]οιη. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΥΪΙ. 

1. γὼ οογοηδ ἰηὐυγίδθ,, ΠῃΘγ θη δῦ ἘΡΉγαϊπι : ἤ08 σά Θἢ5 
ἀδ αἰογίᾶ δυρογ γϑγίίοθιῃ πηοητἰ8 ρἰηρυΐ5, φαὶ ΘὈ ΓΙ οι 8 ἃ. 

406 Υἱῃο. 
ὁ. Ἐσοδ ἰοτγία οἱ ἀυτγίπ [τοῦ Ποιγηϊηΐ, δίοσαϊ σταπὺπάο 4υ88 

[ογῖὰγ ἰῇ ργομυπι πο μᾶθ6Π5 ἰορπίοπ, 4υς8 Υἱοϊεηΐογ ἀδοὶ- 
ἀϊὶ : βἰουϊ δαυδὴ πιδροὰ πιο ἰγΔ 68 γαρίοπθημ, ἰετδο 

(Δοϊοὶ γοφυΐθημ. ΜΔη 05 

8. οἱ ροάϊθυδ σοπου!οδιἱΓ οογοηᾶ ᾿π) υΓΐδΒ, ΤΠ γοθηδτ 

Ἐρ)ιγδὶπι. 
4. Εἰ ογς ἤο8. φιὴὶ ἀδοϊἀ ἀ8 8ρ6 βογίδε,, ἱπ δυπηπηῖίδίς 

πιοηίἰ5. δχοοὶϑὶ : βίοαϊ ργωπιδίυγα ἤσ8, φυδη) φυὶ Υἱάστι, 

δηίοαιᾶπι Βυπιδῖ Ἰη8η1:, ουρὶοί οΔπὶ ἀρνόγάγο. 

5. Ὠϊε 14 οτἷι Ποπιίπιβ βαρδοῖῃθ σογοπᾶ δροὶ, αι 

οοπηρδοία 6581 ρἰογία, γϑ]  ι}}}8 ρορυὶὶ. 



ἘΒΑΙΑΒ. ἀλρ. ΧΧΎΥΙΠΙΙ. 

8. Καταλειφθήσονται ἐπὶ πνεύματι χρίσεως ἐπὶ χρί- 
σιν, καὶ ἰσχὺν χωλυόντων ἀνελεῖν. 

η. Οὗτοι γὰρ οἴνῳ πεπλημμελημένοι εἰσὶν, ἐπλανή- 
θησαν διὰ τὸ σίχερα, ἱερεὺς χαὶ προφήτης ἐξέστησαν 
διὰ τὸ σίκερα, χατεπόθησαν διὰ τὸν οἶνον, ἐσείσθησαν 
ἀπὸ τῆς μέθης, ἐπλανήθησαν" τουτέστι φάσμα. 

8. Ἂ πὰ ἔδεται ταύτην τὴν βουλὴν, αὕτη γὰρ ἣ βουλὴ 
ἕνεκα πλεονεξίας. 

9. Τίνι ἀνηγγείλαμεν χαχὰ, χαὶ τίνι ἀνηγγείλαμεν 
ἀγγελίαν; Οἱ ἀπογεγαλαχτισμένοι ἀπὸ γάλαχτος, οἱ 
ἀπεσπασμένοι ἀπὸ μαστοῦ, 

10. Θλῖψιν ἐπὶ θλῖψιν προςδέχου, ἐλπίδα ἐπ᾽ ἐλπίδι: 
ἔτι μικρὸν, ἔτι μιχρὸν, 

11. διὰ φαυλισμὸν χειλέων, διὰ γλώσσης ἑτέρας, ὅτι 
λαλήσουσι τῷ λαῷ τούτῳ, 

1. λέγοντες αὐτοῖς" Τοῦτο τὸ ἀνάπαυμα τῷ πει- 
νῶντι, χαὶ τοῦτο τὸ σύντριμμα, χαὶ οὐχ ἠθέλησαν 
ἀχούειν. 

ι3. Καὶ ἔσται αὐτοῖς τὸ λόγιον τοῦ Θεοῦ, ἐν τὸ ἐπὶ 
θλῖψιν, ἐλπὶς ἐπ᾽ ἐλπίδι" ἔτι μιχρὸν, ἔτι μιχρὸν, ἵνα πο- 
ρεύσωσι καὶ πέσωσιν ὀπίσω, χαὶ συντριδήσονται, χαὶ 
χινδυνεύσουσι. χαὶ ἁλώσονται. 

14. Διὰ τοῦτο ἀχούσατε λόγον Κυρίου, ἄνδρες τεθλιμ- 
μένοι, καὶ οἱ ἄρχοντες τοῦ λαοῦ τούτου τοῦ ἐν “Ἱερου- 

σαλήμ᾽ 
156. ὅτι εἴπατε’ Ἐποιήσαμεν διαθήχην μετὰ τοῦ 

ἄδου, καὶ μετὰ τοῦ θανάτου συνθήκας’ χαταιγὶς φερομέ- 
νη ἐὰν παρέλθη, οὐ μὴ ἔλθη ἐφ’ ἡμᾶς" ἐθήκαμεν ψεῦ- 
δος τὴν ἐλπίδα ἡμῶν, καὶ τῷ ψεύδει σχεπασθησόμεθα. 

16. Διὰ τοῦτο οὕτω λέγει Κύριος Κύριος: Ἰδοὺ ἐγὼ 
ἐυμδάλλω εἰς τὰ θεμέλια Σιὼν λίθον πολυτελῆ, ἐχλε- 
χτὸν, ἀχρογωνιαῖον, ἔντιμον, εἰς τὰ θεμέλια αὐτῆς, χαὶ 
ὃ πιστεύων οὐ μὴ χαταισχυνθῇ,. 

17. Καὶ θήσω χρίσιν εἰς ἐλπίδα, ἣ δὲ ἐλεημοσύνη 
μου εἰς σταθμοὺς, καὶ οἱ πεποιθότες μάτην ψεύδει" ὅτι 
οὐ μὴ παρέλθη ὑμᾶς χαταιγὶς, 

186. μὴ χαὶ ἀφέλη ὑμῶν τὴν διαθήχην τοῦ θανάτου, 
χαὶ ἢ ἐλπὶς ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν ἄδην οὐ μὴ ἐμμείνῃ; Κα- 
ταιγὶς φερομένη ἐὰν ἐπέλθη, ἔσεσθε αὐτῇ εἰς χατα- 
πάτημα' 

19. ὅταν παρέλθῃ, λήψεται ὑμᾶς, πρωΐ πρωΐ παρε- 
λεύσεται ἡμέρας, χαὶ ἐν νυχτὶ ἔσται ἐλπὶς πονηρά. 
Νάαθετε ἀχούειν, 

20. στενοχωρούμενοι' οὐ δυνάμεθα μάχεσθαι, αὐτοὶ 
δὲ ἀσθενοῦμεν τοῦ ὑμᾶς συναχθῆναι. 

“1. Ὥςπερ ὄρος ἀσεδῶν ἀναστήσεται Κύριος, χαὶ 
ἔσται ἐν τῇ φάραγγι Γαδαὼν, μετὰ θυμοῦ ποιήσει τὰ 
ἔργα αὐτοῦ, πικρίας ἔργον" ὃ δὲ θυμὸς αὐτοῦ ἀλλοτρίως 
χρήσεται, χαὶ ἡ σαπρία αὐτοῦ ἀλλοτρία. 

2. Καὶ ὑμεῖς μὴ εὐφρανθείητε, μηδὲ ἰσχυσάτωσαν 
ὑμῶν οἱ δεσμοί’ διότι συντετελεσμένα χαὶ συντετμημένα 
πράγματα ἤχουσα παρὰ Κυρίου σαδαὼθ, ἃ ποιήσει ἐπὶ 
πᾶσαν τὴν γῆν. 

28. ᾿Ἐνωτίζεσθε χαὶ ἀχούετε τῆς φωνῆς μου, προςέ- 
“ετε χαὶ ἀχούετε τοὺς λόγους μου. 

24, Μὴ ὅλην τὴν ἡμέραν ἀροτριάσει ὃ ἀροτριῶν, ἢ 
σπόρον προετοιμάσει πρὶν ἐργάσασθαι τὴν γῆν; 

45. Οὐχ, ὅταν ὁμαλίση τὸ πρόςωπον αὐτῆς, τότε σπεί- 
ρει ἐσον μελάνθιον ἢ χύμινον, καὶ πάλιν σπείρε: πυ- 
ρὸν, χαὶ χριθὴν, χαὶ χέγχρον καὶ ζέαν ἐν τοῖς δρίοις σου: 
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6. ἈοΙπαυδηίυτ ἰῃ δρίτἰία [1011 ϑυρος οί, οἱ ἴοτ- 
εἰἰυἀΐποπλ νοϊδηϊυμ ἰηἰ ΓσοΓα. 

7. 1511 οηΐαλ γἷπο ἀοΙἰχυσγυπί, ογγάσυμί ᾿γορίοσ βίοογδη, 

ΒΔΟΘΓΩΟΒ οἱ ργορ οῖδ Θχοϊἀδγυαηϊ πηοηΐθ ῥγορίογ φοίοογϑῃι, 
ΔΌΒΟΓΡΙΪ βυηΐ ργορίογ Υἱπιιπη, Ὑδοὶ ]ανογυηΐ ργορίογ θυ γίοίδ- 
ἴδῃ, ΟΥΓΑΥΘγΠηΐ : 00 65 ρἢδϑιωᾶ. 

8. Μαϊοαϊοῖϊο οοπηοαεί πος ΘΟΠΒΙΠἾ υπὶ, βιφυίϊάθῃηι ἰδιυ ἃ οοη- 
81 11π| ργορίου δυαγί {πὶ δϑί. 

9. Ουἱ δηηυῃδνίπ)υ8 π1818, οἱ οὐΐ δΔηππηἰΔΥ 0} ἢσ- 

[ὺπλ} Οὐ δϊδοίαιἱ διιηῖ ἃ Ἰδοῖα, 4] δβίγδοιἱ ἃ0 ὕὑθόγα. 

10. ΤΠθυϊδιοποιμ δυρεῦ {ΠΡυ]δίίομοαι) δχϑροοῖδ, βρϑῖι 
ΒΌΡΟΣ ΒρΘΙὰ : Δα 0 ρᾶγυπι, δάϊιυς ρᾶγυπη, 

11. ῥγορῖογ ἰγγ βίῃ τ ΔΙ ΟΓΌ ΠΣ, ρΓΟρίογ ᾿ἰησυδηι δἰίογδηι, 
φυΐα ἰοφυδηΐυν ρορυ]ο δυΐς, 

12. αἰοδηΐοϑ οἷβ : Ηδθο δϑὲ γοαυΐδβ δϑυγίθηϊὶ, οἷ ἰνδοο Θ0ἢ- 
ἰγἰεἶἰο, οἱ ποϊυσγυμί δυάϊΓα. 

18. ἘΠ οΥΪ οἷ ϑούτηο οιϊηΐ, ἰΠθυ]δίϊο βυροῦ {τὶ ν]δῖίο- 
Π6ΠῚ, ΒρΡ68 ΒΌΡΟΙ β8ρ6Πὶ: δμῃῃοσ ρᾶγυπι, δάῆυοσ, ράγτυηι, υἱ 
νδάδηί εἰ οδαάδηί γοϊγσογθυπι, οἱ οοπίογοηίαγ, οἱ ρογ οἰ Ἀθυη- 
ἴυγ, οἱ σἀρἰθηίυν. 

4, Ῥγορίογοα δυάϊϊα σοῦ θυ Ὠοπμϊηΐὶ, υἱγὶ (ἱυϊδίϊ, οἱ 
Ὀγποῖροβ ρορυ] ἢυ)5 φυὶ 681 ἴῃ ΨΦογυϑάίθηι : 

1δ. αυΐδ ἀϊχ᾽ 815 : Εδοΐηγυ8 ἰδϑίδιηθηίυμη συμ ἰπίδγπο, οἱ 

οὐπῖ ΠΟΙ ρδοίδ : ἰΘπηροϑ.85 ἰγΓγΓΏΘἢ 5 8] ρογίγδῃείογί( , ὩΘῺ 

ὙΘηΪΟΐ ΒΌΡΟΓ Ω08 : ΡΟδυϊ 08 ΤΠ ΠάδοϊΠὶ 5ρ6Πὶ ποβίγδιῃ, οἱ 
Ιῃηθηἀδοίο ργοίΐοσοηιυγ. 

16. Ῥτορίεγρα 5. ἀϊοὶ ᾿ϑοπηίηυβ Ποπιίπυ : ΕὐΩ6 660 ἴη)- 

γα  ᾶπὶ ἰπ ἰυπάδηηδηία δίοη Ἰαρίάδπι ργοιἰοϑυπι, οἰθοίυπι, 
ΒΌΓΠΩΠΊΠῚ, ΔΙ ΆγΘα.,, ΠΟΟΓΔ θαὶ, ἴῃ ἐπ παδηγοηΐᾷ οι, 
οἱ φυὶ ογοαϊἀοτῖξ ἤθη οοηίαηαοσίυΓ. 

17. Εϊ ροηδη }ιἀϊοίυπι ἱῃ ρθη, ἢ) ϑογοογάϊᾶ διιΐϑιη "6 Δ 

ἴῃ Ροῃάεγα, οἱ χυΐ οοῃδάρτγυηϊ͵ (Γυδῖτᾶ πιοηάδοίο : φυοηίδιη 
ὨΟῊ ἰγδη8.}}}1 ΡῸΓ Ὑ08 ἰοηροδίδβ, 

18. ΠΟΠΏΘ οἴΐδιη δυΐεγοῖ ἰθδίδιηθηίιπ) ποῦ 8, οἱ βρθ5 
γοβίγᾶ 40,9 ΟΓβᾺ ἱπίδγηυτ Ὠ0ἢ ρου ὩδηΘ Ὁ} " ΤΟΙ ροδῖ88 γιθις 
δὶ Βυρογυθῃθγιὶί, οὶ Ε18 οἱ ἰη σοῃοι] δ ΟΠ οι. : 

19. οὐπὶ Ῥογίγδηβίοσίὶ, [0116ἱ γο 8, ἵδη πιᾶπο ἰγδηϑὶθὶϊ 

ἀΐδ, οἱ ἴῃ ποοίδ δγὶἱ 6ρ68 ρϑϑδίπιδ. Ὠἰβοίία δυιάϊγα, 

20. 4υὶ 681}8 ἰῃ {πὴ θυ ]δίϊομΘ : ΠΟῺ μοβϑυπη8 ρυσηᾶγῳ, 
᾿ρ8ὶ δυΐοπι Ἰηῆγπη! ΒΌΠ)08 υἱ γ08 ΘΟησγορουχίηί. 

21. δ᾽ουῖ ΠΠ0η85 ἱπιρίογυπι οοπδυγροῖ Ποηιίηυδ, οἱ οσίϊ ἰῃ 
Υ4}}6 ἀδθδοη, οὐπὶ (Ὄγογα ἰδοὶοί ὀρθὰ 808, δηιαγἰυἀϊηὶα 
Ορυϑ : οἱ [ἼΓΟΥ 6}8 δἰίεπο υἱεΐωγ, οἵ ρογαϊιἴο δ᾽υ5 αἰΐδηᾶ, 

42. ἘΠ᾿ γο8 πο 6 Ἰεἴδγὶ, ἤθ4μι6 οοηίϊογίοηΐυγ τἱῆσα]α τὸ- 
βίγἃ : συΐδ ΘΟηδυπηπη]δίΔ5 οἱ Δ γον δίδ8 γα8 δυάϊνὶ ἃ Ποιηΐῃο 
βϑῦδοί!ι, 4085 ἰΔοίῃ ΓΒ 651 ΒΡ Γ ΟΠ) ΠΘΙῚ ἰδιτδῆ). 

23. Αὐγθυ8 ΡθΓΟΙρίί6 οἱ δυάϊί γόθθῃ) πηϑϑηὶ, δίἰοπαϊω 
οἱ δυά[!6 ΘΟΓΙΏΟΠ65 ΠΊΘΟΒ. 

24. Νυπισυϊά ἰοΐδ ἀΐθ ἀγα θὲϊ φαΐ ἀγαΐ, διιὶ ϑοπηδηΐδιη ργϑ- 
Ρᾶγδθ"Π δηίοάυδπι ορογοίυσ (ογγδηλὴ 

25. ΝοΠΠΘ, οὐπὶ δἀδραυδγογί (Δοίθη ο͵ι.5, ἰυ6 βοσηίηδί 
Ράγνυηὶ 6] Δη }ἶυ πὶ ἃυΐ ΟΥ̓ πεηυπι, οἱ Γυγδυβ βδηγίπαὶ {τἰ{ἰ- 
οὐαι, οἱ πογάδυῃι, οἱ πλ Π1π|Ππ} οἱ δρο! (4η} ἰῃ Πηΐδυς τυ 59 
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"6. Καὶ παιδευθήση χρίματι Θεοῦ σου, χαὶ εὐφραν-- 
θήση. , 

: 2.Ν , " ᾿ ἣ 37. Οὐ γὰρ μετὰ σκληρότητος καθαίρεται τὸ μελάν- 
θιον, οὐδὲ τροχὸς ἁμάξης περιάξει ἐπὶ τὸ χύμινον' ἀλλὰ 
ῥάῤδῳ τινάσσεται τὸ μελάνθιον, 

δι οὶ ἡ ν ᾿ 3 ἃ 
28. τὸ δὲ χύμινον μετὰ ἄρτου βρωθήσεται. Οὐ Ὑ 

εἰς τὸν αἰῶνα ἐγώ εἶμι ὑμῖν ὀργισθήσομαι, οὐδὲ φων 
τῆς πιχρίας μου καταπατήσει ὑμᾶς. 

“Ὄ » 4» τω ’ 

9. Καὶ ταῦτα παρὰ Κυρίου σαδαὼθ ἐξῆλθε τὰ τέ- 
ρατα. Βουλεύσασθε, ὑψώσατε ματαίαν παράχλησιν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΘ'. 

ι. Οὐαὶ ᾿Αριὴλ πόλις, ἣν ἐπολέμησε Δαυίδ, Συνα- 
γάγετε γεννήματα, ἐνιαυτὸν ἐπὶ ἐνιαυτὸν, φάγεσθε, 
φάγεσθε γὰρ σὺν Μωαό- 

4. ἐχθλίψω γὰρ ᾿Αριὴλ, καὶ ἔσται αὐτῆς ἡ, ἰσχὺς καὶ 
ὃ πλοῦτος ἐμοί. 

4. Καὶ χυχλώσω ὡς Δαυὶδ ἐπὶ σὲ, χαὶ βαλῶ περὶ 
σὲ χἄραχα, καὶ θήσω περὶ σὲ πύργους, 

4. καὶ ταπεινωθήσονται εἰς τὴν γῆν οἵ λόγοι σου, χαὶ 
εἰς τὴν γῆν οἱ λόγοι σου δύσονται᾽ καὶ ἔσονται ὡς οἵ 
φωνοῦντες ἐχ τῆς γῆς ἢ φωνή σου, χαὶ πρὸς τὸ ἔδαφος 
ἣ φωνή σου ἀσθενήσει. 

δ. Καὶ ἔσται ὡς χονιορτὸς ἀπὸ τροχοῦ ὃ πλοῦτος τῶν 
ἀσεβῶν, καὶ ὡς χνοῦς φερόμενος τὸ πλῆθος τῶν χαταδυ- 
ναστευόντων σε᾿ χαὶ ἔσται ὡς στιγμὴ 

6. παραχρῆμα παρὰ Κυρίου σαδαώθ. ᾿Ἐπισχοπὴ γὰρ 
ἔσται μετὰ βροντῆς χαὶ σεισμοῦ χαὶ φωνῆς μεγάλης, 
χαταιγὶς φερομένη χαὶ φλὸξ πυρὸς κατεσθίουσα. 

η. Καὶ ἔσται ὡς ἐνυπνιαζόμενος χαθ᾽ ὕπνους νυχτὸς, 
ὃ πλοῦτος ἁπάντων τῶν ἐθνῶν ὅσοι ἐπεστράτευσαν ἐπὶ 
Ἀριὴλ, καὶ πᾶντες οἱ στρατευόμενοι ἐπὶ “Ἱερουσαλὴμ, 
χαὶ πᾶντες οἷ συνηγμένοι ἐπ᾽ αὐτὴν, χαὶ οἱ θλίδοντες αὖ- 
τήν. 

8. Καὶ ὡς οἱ ἐν τῷ ὕπνῳ πίνοντες χαὶ ἔσθοντες, καὶ 
ἐξαναστάντων, μάταιον τὸ ἐνύπνιον' καὶ ὃν τρόπον ἐνυ- 
πνιάζεται ὃ διψῶν ὡς ὃ πίνων, καὶ ἐξαναστὰς ἔτι ὀιψᾶ, 
ἡ δὲ ψυχὴ αὐτοῦ εἰς χενὸν ἤλπισεν, οὕτως ἔσται ὁ πλοῦ- 
τος τῶν ἐθνῶν πάντων, ὅσοι ἐπεστράτευσαν ἐπὶ τὸ ὄρος 
Σιών. 

9. ᾿Ἐχλύθητε καὶ ἔχστητε, χαὶ χραιπαλήσατε οὐχ 
ἀπὸ σίχερα οὐδὲ ἀπὸ οἴνου, 

10. ὅτι πεπότιχεν ὑμᾶς Κύριος πνεύματι χατανύ- 
ξεως, καὶ χαμμύσει τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, καὶ τῶν 
προφητῶν αὐτῶν, χαὶ τῶν ἀρχόντων αὐτῶν, οὗ ὁρῶντες 
τὰ χρυπτά. 

ι1. Καὶ ἔσται διῖν τὰ ῥήματα πάντα ταῦτα ὡς οἱ 
λόγοι τοῦ βιόλίου τοῦ ἐσφραγισωένου τούτου, ὃ ἐὰν δῶ- 
σιν αὐτὸ ἀνθρώπῳ ἐπισταμένῳ γράμματα, λέγοντες" 
Ἀνάγνωθι ταῦτα, χαὶ ἐρεῖ: Οὐ δύναμαι ἀναγνῶναι, 
ἐσφράγισται γάρ. 

ι2. Καὶ δοθήσεται τὸ βιύλίον τοῦτο εἰς χεῖρας ἀνθρώ- 
που μὴ ἐπισταμένου γράμματα, χαὶ ἐρεῖ αὐτῷ: Ἀνά- 
γνωθι τοῦτο, χαὶ ἐρεῖ" Οὐχ ἐπίσταμαι γράμματα. 

18. Καὶ εἶπε Κύριος: Ἐγγίζει μοι ὃ λαὸς οὗτος ἐν 
τῷ στόματι αὐτοῦ, χαὶ ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτῶν τιωῶσί 
με, ἢ δὲ χαρδία αὐτῶν πόῤῥω ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμοῦ. Μάτην 

« 

διδασχαλίας. 
δὲ σέδονταί με, διδάσχοντες ἐντάλματα ἀνθρώπων χαὶ 

ΗΣΑΊΙ͂ΑΣ. Κεφ. ΚΘ'. 

26. Εἰ δγιάϊοι15 ἡυαϊείο αὶ ἰαἱ, οἱ ᾿α Δ ὨΟΓΐ5. 

27. Νοὴ οηΐῃ οὑπὶ αὐτὰ πηυπάδιυγ τ 6 δη ἰπ, 6] 06 
τοί ρ᾽δυδίγὶ οἰγοιϊ τ ΘΌΡΟΓ σγπιπυηλ : 564 Υἱγζᾶ Θχοι Ὁ 
το] δηϊ ἰη., 

28. ΟΥπηηυ }} Δ 16} οἴ) ρᾶ πο οοπηδαοίυγ. ΝΘΖΊΘ οπΐπ) ἴῃ 
βϑηρ ἰογηυ οαυ δι ἰγάϑοδν ὙοὈὶβ, ἢθς νὸχ δεηγᾶγὶ [1 ἀ1ι15 

τθδὴ ΠΟ! Δ Ϊ νΟ8. 

29. ΕἰΠὰ Ὁ ἃ Ὠοηηΐηο 88 ὈΔοῖἢ) διιηΐ οζγοβϑᾶ ρογίθηϊδ. [ηἰΐδ 
οοηϑι υπ), οχα δία νδηδηλ οΟηΒΟ Δ ἰοθ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΙΧ, 

1. νὼ Ατἱο] εἰν ἴδ8., φυδη ΘχρυριδΥυ Πανὶ. Οοηρσγοχαῖο 
ξουΪ Δ, ΔΠΏΙΠ συ ρ 6 Γ ἃππιηι, οοΟΙηδά 6, οομηδάσί 5 Θηΐηὶ 

οὐὰὴ ΜΟΔΡ : 

2. ΟὐΔΠρυβίδ 0 Θηΐ ΑΥἿΟ], οἱ ογὶ ἰογ 40 ἱΠΠ15 οἱ ἀϊγ!- 
165 πι! ἢ}. 

3. Εἰ εἰγουπηάδθο δἰουΐ ΠαΥὰ δυρογ (6, οἱ πη! ἴδηι ν4]}}υπὶ 
ἰη αἰγου αι ἴθ, οἱ ρΡοηδηλ ΡΘΓ ΘΎΓΙΠΙ ἰαἱ ἔμ ΓΓ68, 

4, οἱ Πυ ΠλΠ υηἴυΓ ἰπ (ΟΓΓᾺΠῚ ΒΟΓΠΊΟΠ68 αἱ, οἵ ἴῃ ἰοΓτᾶπη 
οσοἰἀθηΐ γογθᾶ ἰτᾶ : οἱ ογυηΐ βίοι! ἰοχυδηίίαηη ἀ6 ἰογγα γὸχ 

ἴυα, εἱ Δα ρᾶνἱπιοηΐυ!η Υοχ ἰυἃ ἱπῇτγιηδὈ  ιΓ. 

5. Εἰ δγυηί βἰοαΐ ρΪν]Β ἀδ γοίδ αἰν 18: ἐπηρίογαμη, οἱ 5ἰςσυϊ 
ἴδηυσο φυθ γὰρίϊαγ πὴ Πυἀο ορρτίπιοηίυπι (6 : οπχας 
4υδδὶ ρυηοίυϑ 

6. ΓΟρΡΟπίς ἃ Ποιηΐηο 580δοί!ι. Υ ἰδ ἰΔ 19 δηλ οσὶξ οιηὶ 
ἰοηἱίγα οἱ σοπηηοίομὸ οἱ γοοα πάρη, ἰοπηραδίδδ γος οἱ 
ἢδΠ)η)ὰ ᾿ζη 5 ἀσυ γδη8. 

7. Ελ ὁγυηΐὶ 50} ΒΟΠΊ ΔΒ ΘΓ ΒΟΠΏΠΟ8 ΠοΟΟΐΪ5, Αἰν ἢ Ἷδ0 
οἴηηϊυ ἢ σοηίηι 4: Πάν ογιηΐ οοηίγα Ασῖοὶ, δὲ ΟΠ 68 
«υΐ ρυρηαθαηί σοηΐγα ογιβδίθν, οἵ Ὀηίνογοὶ χυΐ σοπστορδί! 
501 ΒΌΡΟΓ ὁδπι, οἱ 410] ἈΠ ΚΟ Δ 681}. 

8. Εἰ δίοαϊ φυὶ 'ῃ δοπηηο Ὀἱθαπί οἱ οοπηοᾶυπξ, ΟΠΙΖΊ6 ΒΌΓΓΟ- 
χοεϊηξ,, ὙΔΏΌΠη 681 Βοπηηΐυτη : οἱ 5ἰουΐ βοιηπἰαὶ φαΐ 5. χυαϑὶ 
ὈΙθΘη8, δἰ ελη} δυσγθχογὶ δάϊμις 5{{1|, οἱ δηϊη)ᾶ οἦιι5 ἔγυιβίγα 
ΒΡΟΓΑΥ, δὶς ὀγυηΐ ἀἰν! 85 οὐμμ ιηλ Ζοη πη, φαϊουπηαυς 
τα ΠΠ ἀνογιμ ὁομίγα Τηοηίδῃ) δίοη. 

9. ὈΙββοϊ νηὶ οἱ Οὐδέ υροϑβοϊίθ, οἱ ὀγαρυ δπηΐπὶ θη ἃ 8ἰ- 
(δγὰ ΠΟ6 ἃ Υἱῆο, 

10. φυοπίδηι ροίΑΥ" γο08 Ποιηΐπ08 βρ᾽ γα οΟΙΠραυπεοίϊοηΐϑ5, 
οἱ οἰλυάοί οὐν]08 δογὰπ), οἱ ργορ ιοίᾶγυπι θογαπ), οἱ ργίη- 
αἰρυπ Θογαπηι, 4υἱ νἱάθηϊ οοου]ᾶ. 

11. Εἰ ὁγαπί το οαγηΐα Ὑογθᾶ ἰἰϑος βἰουϊ γογα Π γί 58|- 
δηλ! Ὠυ) 5, {{|6Π| 5] ἀδασγίηϊ ἴρϑμ) Ποιηϊπὶ βοίθηὶ ΠΠΠοτὰδ, 
ἀϊεδηίθ5 : Πόσα δ ο,, οἱ ἀϊορί : ΝΟ ροβϑυμῃ ἰοσθγα, βδἰρμδίυϑ 
ΘηἰΠπῚ 65. 

(2. Εἰ ἀσδίίαγ αν ἰς ἰῇ τδημ18 Πομἑηἷς ὨδϑΟΙ θη δ 

{π|ογᾶ5, οἱ ἀἰοοί οἱ : Κόρα ἤπης, οἱ ἀϊοοί: Νοϑοὶο {ΠῚ γ5. 

138. Εἰ αἷϊ Ποπηίμιι5 : ΑΡργορίμπηχυδὶ πλλλι ροΟρυ]ὺ5 ἰδία ογα 
800, 6ἱ ἴῃ [4}}}}8 8.18 Ποποιαηϊ Πλὸ., ΘΟΥ 8116Π} ΘΟΓΌΙΏ ἰσΠξα 

Δὐθδί ἃ πη|6. ἘΓαδίγα δυΐοπι ΘΟ] η)6, ἀοοδηίοδ Ποιηΐπιη) 
ργοορίᾶ αἴσας ἀος γί μὰ 8. 



ι4. Διὰ τοῦτο ἰδοὺ προςθήσω τοῦ μεταθεῖναι τὸν λαὸν 
τοῦτον, χαὶ μεταθήσω αὐτοὺς, χαὶ ἀπολῶ τὴν σοφίαν 
τῶν σοφῶν. χαὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν χρύψω. 

ι6. Οὐαὶ οἱ βαθέως βουλὴν ποιοῦντες, καὶ οὐ διὰ Κυ- 
ρίου. Οὐαὶ οἱ ἐν κρυφῇ βουλὴν ποιοῦντες, καὶ ἔσται ἐν 
σχότει τὰ ἔργα αὐτῶν' χαὶ ἐροῦσι" ᾿Γς ἑώραχεν ἡμᾶς: 
χαὶ τίς ἡμᾶς γνώσεται ἢ ἃ ἡμεῖς ποιοῦμεν; 

ι6. Οὐχ ὡς πηλὸς τοῦ χεραμέως λογισθήσεσθε; Μὴ 
ἐρεῖ τὸ πλάσμα τῷ πλάσαντι αὐτό" Οὐ σύ με ἔπλασας: 
Ἢ τὸ ποίημα τῷ ποιήσαντι: Οὐ συνετῶς με ἐποίησας: 

ι7. Οὐχέτι μιχρὸν, καὶ μετατεθήσεται ὁ Αίόανος, ὡςς 
τὸ ὄρος τὸ Χέρμελ, καὶ τὸ Χέρμελ εἰς δρυμὸν λογισθή- 
σεται; 

18. Καὶ ἀκούσονται ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη χωφοὶ λόγους 
βιδλίου, χαὶ οἱ ἐν τῷ σχότει, χαὶ οἱ ἐν τῇ ὀμίχλη. 
ὈΟφθαλμοὶ τυφλῶν ὄψονται, 

ι9. χαὶ ἀγαλλιάσονται πτωχοὶ διὰ Κύριον ἐν εὐ- 
φροσύνη, καὶ οἱ ἀπηλπισμένοι τῶν ἀνθρώπων ἐμπλη.- 
σθήσονται εὐφροσύνης. 

20. ᾿Εξέλιπεν ἄνομος, καὶ ἀπώλετο ὑπερήφανος, χαὶ 
ἐξωλοθρεύθησαν οἵ ἀνομοῦντες ἐπὶ χαχία, 

41. χαὶ οἱ ποιοῦντες ἁμαρτεῖν ἀνθρώπους ἐν λόγω" 
πάντας δὲ τοὺς ἐλέγγοντας ἐν πύλαις πρόςκουμα θή- 
σουσιν, ὅτι ἐπλαγίασαν ἐπ᾽ ἀδίχοις δίχαιον. 

2). Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰαχὼδ, 
ὃν ἀφώρισεν ἐξ Αδραάμ.- Οὐ νῦν αἰσχυνθήσεται Ἰα- 
χὺγδ, οὐδὲ νῦν τὸ πρόςωπον μεταθαλεῖ" 

3. ἀλλ᾽ ὅταν ἴδωσι τὰ τέχνα αὐτῶν τὰ ἔργα μου, 
δι᾿ ἐμὲ ἁγιάσουσι τὸ ὄνομά μου, χαὶ ἁγιάσουσι τὸν ἅγιον 
Ἰαχὼῤ, χαὶ τὸν Θεὸν τοῦ Ἰσραὴλ φοδηθήσονται. 

24. Καὶ γνώσονται οἱ πλανώμενοι τῷ πνεύματι σύν- 
ἐσιν, οἱ δὲ γογγύζοντες μαθήσονται ὑπαχούειν, χαὶ αἵ 
γλῶσσαι αἱ ψελλίζουσαι μαθήσονται λαλεῖν εἰρήνην. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Λ΄. 

ι. Οὐαὶ τέχνα ἀποστάται, λέγει Κύριος" ἐποιήσατε 
βουλὴν οὐ δι’ ἐμοῦ, καὶ συνθήχας οὐ διὰ τοῦ πνεύματός 
ψου, προςθεῖναι ἁμαρτίας ἐφ᾽ ἁμαρτίας, 

ἃ. οἷ πορενόμενοι καταβῆναι εἰς Αἴγυπτον, ἐμὲ δὲ 
οὐχ ἐπηρώτησαν, τοῦ βοηθηθῆναι ὑπὸ Φαραὼ, καὶ σχε- 
πασθῆναι ὑπὸ Αἰγυπτίων. 

8. ἔσται γὰρ ὑμῖν σχέπη Φαραὼ εἰς αἰσχύνην, καὶ 
τοῖς πεποιθόσιν ἐπ᾽ Αἴγυπτον ὄνειδος. 

4. Ὅτι εἰσὶν ἐν Τάνει ἀρχηγοὶ, ἄγγελοι πονηροί. 
6. Μάτην χοπιάσουσι πρὸς λαὸν, ὃς οὐχ ὠφελήσει 

αὐτοὺς εἰς βοήθειαν, ἀλλὰ εἰς αἰσχύνην καὶ ὄνειδος. 

ΗΠ ΟΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΠΟΔΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ 

ΕΡΠΜΩ. 

6. Ἔν τῇ θλίψει καὶ τῇ, στενοχωρία, λέων καὶ σχύ- 
μννος λέοντος. ἐχεῖθεν χαὶ ἀσπίδες, χαὶ ἔχγονα ἀσπίδων 
πετομένων, οἵ ἔφερον ἐπὶ ὄνων χαὶ χαμήλων τὸν πλοῦ- 
τον αὐτῶν πρὸς ἔθνος ὃ οὐχ ὠφελήσει αὐτούς. 

7. Αἰγύπτιοι μάταια καὶ χενὰ ὠφελήσουσιν ὑμᾶς; 
᾿Ἀπαγγεῖλον αὐτοῖς ὅτι ματαία ἢ παράχλησις ὑμῶν 

Ω͂ 

αὕτη. 
8. Νῦν οὖν χαθίσας γράψον ἐπὶ πυξίου ταῦτα χαὶ 

εἰς βιόλίον, ὅτι ἔσται εἰς ἥμερας ταῦτα χαιρῷ, καὶ ἕως 
εἰς τὸν αἰῶνα. 

ἘΘΑΙΑΘΒ. ἀαρ. ΧΧχΧ. 428 

14. Ὀτγορίογος οσοα δάἠϊείλη υἱ ἰγαηϑίογδῃ ρορυ υπὶ }.- 
βίυηι, οἴ ἰγϑηδβίθγδπ) 608, οἱ ρογάδη) βαρ θη (81 δαρί ηΐιπη, 

οἱ μγυδρη(ίδπι ργυάθηί1Π ΔΟΘΟΟΠ Δ). 

5. Υα" φυὶ ργοίυπάιιπι σΟμ 5] πὶ (ΔοϊηΣ, οἱ ποη ρου Ὠο- 

τηϊηυτη. ω αυἱ ἰῃ οὐου!ο οοπϑ πὶ [Δοϊυηΐ, οἱ ογυμί ἰῃ 

᾿οποῦγὶ5 ορογᾷ θογὺπὶ : οἱ ἀϊοθμὶ : Ου͵δ Υἱἀἰ η053 οἱ 408 

5οίδὶ ποῦ ΥῸ] 45 Ὡ05 (δοῖμηι}5 ἢ 

16. Νοηδα υἱ ᾿υἴὰη} σι} τορυ δὶ ηἱ ἢ Νυμηφυϊὰ ἀϊοεὶ 
ἢσιπθη πη) Ποίοτὶ 50 : Νοὴ ἴὰ τη6 (Ὀγηηαβίὶ ἢ Αὐἱ (Δείαν ἃ 

(Δοίοτὶ : ΝΟῚ βδρίθηϊου πηὸ ἴδο ϑί 

17. Νοπηθ δάιιο πῃηοάϊσιη, οἱ ἰγδηϑίογοίαγ 1,1 δηι15,, 816- 

εἱ πηοη8 ΟἸΙΘγη}6], οἱ ΟἸογηιδὶ ἴῃ 88} {π|ππ γορυϊδ ιίυν 9 

18. Εἰ δυάϊδηϊ ἰη ἀΐα || δυγάϊ νογθᾶ ᾿ἰ γί, οἱ φαΐ 'ῃ ἰ6Π6- 
Ὀγίδ, οἵ αυὶ ἰῃ παθυ]α. Οὐοὐ}} οδοοογιη νυἱἀοθιηΐ, 

9. οἱ Ἰδυπῦιγ ἰθορ68 Ὀγορίογ Ὀοιηϊηυπὶ ἰη [26 {Π|8, οἱ 
ἀοβρογδίϊ ΠΟπλἷπ65 ᾿πηρ] οἰ υηίαν ᾿οεἰ{ἰΔ. 

40. Ὠοίδοϊί ἰηΐαι8, οἱ ρου ϑυρογθιι5, οἱ οχιοι πὶ παι 

διιηΐ αυὶ ἰπίχυς δρυηῖΐ ἰῃ τ] 4}|8. 
41. οἱ φυὶ (Δεϊαηΐ ροοσᾶγα ΠοΠ 68 ἰῃ νοΓθῸ : ΟἸΏΠ68 δυΐθῃ) 

διρυσηίαβ ἰῃ μογί 8 οἴϊεῃϑίοηθμ) ροηδπΐ, 4υ͵ᾶ ΟὈἸ αυδνογυηὶ 

ὉΓῸ ἰη]} υ8118 )}υϑίυ. 1. 
42. Ρτορίογοα ἤφο ἀϊοὶ( Ποπλίηυ8 δ ρ6 Γ ἀοηγπηὶ 9800}, 

40δηι 5οραγαυ ἐχ Αὔγδδῃ : ΝΟ Ομ ΘΓ προ 7800", 
6406 πὰης ἰδοίοπι ηγ 80] : 

43. 864 οὐ Υἱάογίηϊ ἢ} δογιηὶ Ορογᾶ πγθᾶ, ργορίογ 1ὴ6 
δ ΠΟ Ποδθιηΐ Ποιηθὴ ΠΘΌΠ, οἱ βϑῃπο Πα θυπὶ βδηοίυηι 

ἰρϑίι8 9800, οἱ Πουμὰ 15γ86} {πιο υηὶ. 
44, ΕΠ 5εἰδηῖ 4] αγγδηΐ βρί γί ἰη(ο  Πἰσοη ἰδ}. οἱ τι1851- 

ἰαἰογο5 ἀΐϊϑοοθηΐ οροάϊγο, οἱ ᾿ίησυδ ὈδΙδυϊ δηΐ65 αἀἰδοσηΐ Ι0- 

ιὶ ῥδοεπι. 
ΟΑΡΌΤ ΧΧΧ. 

{. γε Π}} ἀδϑογίογοβ, ἀἰεδϊ οιηίπυβ : [δα β1}5 ΘΟ. 5} 10} 

ΟῚ ΡῸΓ ΠΙ6, εἰ ρδοΐᾶ ποἢ ΡῈ δρίγἰ στ τϑυτη, υἱ δ ἀογοί 5 

Ροοοδῖα ροοοδίϊβ8, 
4. 4υἱ νδαυπηί ἀδσϑοθηάδγο ἰὴ Ἐσγρίυπι, π|6 δυίοπι ΠΟ} 

ἰηϊογγορδνυοσπιηῖ, υἱ δοοίρογοηΐ δυχὶ ἢ ἃ ῬὨδγδοηθ, οἱ 
Ριοίορογοηῖιγ 80 Ἐσυρ 5. 

3. ἘΠῚ οηΐπλ γ Ὁ]8 ργοίθοϊΐο ῬΏΔΓΔΟΠ 58 ἴῃ σοηίιϑἰοΠαπ), 
οἱ Πὶβ8 φυὶ σοπῆαἀυηϊ ἰη ΞἘΖΥρίο ορργοδτίυπι. 

ἡ. δυηΐ ὁπίηι ἰῃ Τηΐ ὑγίποῖροβ, ηυπίϊϊ ρα 55] πηι}. 
5. Ἐγιϑίγα δογαδυπί δὰ ρορυ απ), αυἱ αἰ8 ποη ργοάοεὶῖ 

δὰ δυχὶ πὶ, 564 δα οοπίιϑίος ἢ οἱ ὀρργοθιίυη). 

ΥΙΟ ΟΥΑΘΑΠΡΕΌΌΜΊ ΙΝ ῬΕΒΕΚΤΟ. 

6. πι ἰγἰθυϊαίίοηα οἱ δηρσυϑίϊα, ἰ6ο οἱ σαί] 5 ἰδοιΐδ, ἱπά 6 

οἰΐδπλ δὐρίἀ65, οἱ φσϑηϊπηπ δϑρίἀυπλ νοϊδηςυπ), φυὶΐ ἴοΓ6- 

᾿δηΐ Βυρ6 Γ ἃϑῖπο8 δἷ Ἥδπη0]08 αἰν 88 8.88 δι ροηῃίοθῃ 408: 
οἷβ8 ποῃ ρυγοάογί. 

7. Ἐφυριϊὶ ἰηδηΐα οἱ σδοιιᾶ ῃργοάογυηί γνο ἱβ} Απημπηίία 
οἷ αυΐα νἂπμδ σοηβοίδιϊο γϑϑίγα ἢδθ6. 

8. Νυης ᾿σΓ Θ6 6 8 ΘΟ Γ 6 δυροῦ Βυχυη) ἰχδῖς οἱ ἰῃ 1}- 

ὕγο, φυοηΐδπι οππμΐ ἰῃ ἀΐ65 ἢξθο ἰθιῆρογα, οἱ ὑ8406 ἰπ δοίδι- 
Ὠσυηι. 
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ο. Ὅτι ὁ λαὸς ἀπειθής ἔστι, υἱοὶ ψευδεῖς, οἵ οὐχ 
ἠδούλοντο ἀχούειν τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ " 

10. οἵ λέγοντες τοῖς προφήταις: Νὴ ἀναγγέλλετε 
ἧμιν, καὶ τοῖς τὰ ὁράματα δρῶσι" Νὴ λαλεῖτε ἡμῖν, ἀλ-- 
λὰ ἡμῖν λαλεῖτε καὶ ἀναγγέλλετε ἥυἵν ἑτέραν πλάνησιν, 

"1. χαὶ ἀποστρέψατε ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ὁδοῦ ταύτης" 
ἀφέλετε ἀφ᾽ ἡμῶν τὸν τρίθον τοῦτον, καὶ ἀφέλετε ἀφ’ 
ἡμῶν τὸ λόγιον τοῦ Ἰσραήλ. 

12. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει ὃ ἅγιος τοῦ ΙΙσραήλ΄ “Ὅτι 
ἠπειθήσατε τοῖς λόγοις τούτοις, χαὶ ἠλπίσατε ἐπὶ ψεύ- 
δει, καὶ ὅτι ἐγόγγυσας, καὶ πεποιθὼς ἐγένου ἐπὶ τῷ 
λόγῳ τούτῳ, 

13. διὰ τοῦτο ἔσται ὑμῖν ἁμαρτία αὕτη ὡς τεῖχος 
πίπτον παραχρῆμα πόλεως ὀχυρᾶς ἑαλωχυίας, ἧς πα- 
ραχρῆμα πάρεστι τὸ πτῶμα" 

ι4. χαὶ τὸ πτῶμα αὐτῆς ἔσται ὡς σύντριμμα ἀγ- 
γέίου ὀστραχίνου, ἐκ χεραμίου λεπτὰ, ὥςτε μὴ εὑρεῖν 
ἐν αὐτοῖς ὄστραχον, ἐν ᾧ πῦρ. ἀρεῖς, χαὶ ἐν ᾧ ἀποσυ- 
ριεῖς ὕδιορ μιχρόν. 

15. Οὕτω λέγει Κύριος Κύριος ὃ ἅγιος τοῦ ᾿Ισραήλ. 
Ὅταν ἀποστραφεὶς στενάξῃς, τότε σωθήση, καὶ γνώσῃ 
ποῦ ἤσθα- ὅτι ἔπεποίθεις ἐπὶ τοῖς ματαίοις, ματαία ἡ 
ἰσγὺς ὑμῶν ἐγενήθη. Καὶ οὐχ ἐδούλεσθε ἀχούειν, 

16. ἀλλ᾽ εἴπατε" Ἐφ᾽ ἵππων φευξόμεθα, διὰ τοῦτο 
φεύξεσθε, χαὶ ἐπὶ χούφοις ἀναθάταις ἐσόμεθα" διὰ 
τοῦτο χοῦφοι ἔσονται οἱ διώχοντες ὑμᾶς. 

11. Χύλιοι διὰ φωνὴν ἑνὸς φεύξονται, καὶ διὰ φω- 
γὴν πέντε φεύξονται πολλοὶ, ἕως ἂν χαταλειφθῆτε, ὡς 
ἱστὸς ἐπ᾽ ὄρους, χαὶ ὡς σημαῖαν φέρων ἐπὶ βουνοῦ. 

18. Καὶ πάλιν μενεῖ ὃ Θεὸς τοῦ οἰχτειρῆσαι ὑμᾶς, 
χαὶ διὰ τοῦτο ὑψωθήσεται τοῦ ἐλεῆσαι ὑμᾶς" διότι χρι- 
τὴς Κύριος ὃ Θεὸς ὑμῶν. Μαχάριοι οἱ ἐμμένοντες ἐπ᾽ 
αὐτῷ, 

19. διότι λαὸς ἅγιος ἐν Σιὼν οἰχήσει, καὶ “Ἱερουσα- 
λὴμ χλαυθμῷ ἔκλαυσεν "᾿Ελέησόν με. ᾿Ελέησει σε, τὴν 
φωνὴν τῆς χραυγῆς σου ἡνίχα εἰδεν, ἐπήχουσέ σου. 

0. Καὶ δώσει Κύριος ὑμῖν ἄρτον θλίψεως, χαὶ ὕδωρ 
στενὸν, χαὶ οὐχ ἔτι μὴ ἐγγίσωσί σοι οἵ πλανῶντές σε" 
ὅτι οἵ ὀφθαλμοί σου ὄψονται τοὺς πλανῶντας σε, 

21. χαὶ τὰ ὦτά σου ἀχούσονται τοὺς λόγους τῶν ὀπίσω 
σε πλανησάντων, οἷ λέγοντες" Αὕτη ἣ ὁδὸς, πορευθῶ- 
μεν ἐν αὐτῇ, εἴτε δεξιὰ εἴτε ἀριστερά. 

2). Καὶ μιανεῖς τὰ εἴδωλα τὰ περιηργυρωμένα, καὶ 
περιχεχρυσωμένα λεπτὰ ποιήσης, χαὶ λιχμήσης ὡς 
ὕδωρ ἀποχαθυ μένης, καὶ ὡς χόπρον ὥσεις αὐτά. 

43. Τότε ἔσται ὁ δετὸς τῷ σπέρματι τῆς γῆς σου, χαὶ 
ὃ ἄρτος τοῦ γεννήματος τῇ; γῆς σου ἔσται πλησμονὴ 
καὶ λιπαρός. Καὶ βοσχηθήσεταί σου τὰ χτήνη τῇ ἡμέρα 
ἐχείνη τόπον πίονα χαὶ εὐρύχωρον. 

24. ὑἱ ταῦροι δμῶν χαὶ οἱ βόες, οἱ ἐργαζόμενοι τὴν 
Ἣν "ΡΞ ἄχυρα ἀναπεποιημένα ἐν χριθῇ λελι- 
χμημένη. 

45. Καὶ ἔσται ἐπὶ παντὸς ὄρους ὑψηλοῦ, χαὶ ἐπὶ 
παντὸς βουνοῦ μετεώρου ὕδωρ διαπορευόμενον ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ἐχείνη, ὅταν ἀπόλωνται πολλοὶ, χαὶ ὅταν πέσωσι 
πύργοι. 

86. Καὶ ἔσται τὸ φῶς τῆς σελήνης ὡς τὸ φῶς τοῦ 
ἡλίου, καὶ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου ἔσται ἑπταπλάσιον ἐν τῇ 
ἡμέρα, ὅταν ἰάσηται Κύριος τὸ σύντριμμα τοῦ λαοῦ 
αὐτοῦ, καὶ τὴν ὀδύνην τῆς πληγῆς σου ἰάσεται. 

ΗΣΑΙΑΣ. Κεφ. Δ΄. 

9. Ουἷδ ροΟρΡυ]υ8 ἱποροάΐθῃβ δϑὶ, Εἰ προπάδοθς, χαὶ πο- 
Ἰυηΐ διιάϊγα Ιορρη Ποὶ : 

10. 4φυΐϊ ἀϊοιιηΐ ργορ ποῖα : ΝΟΙ 6 δηπυηίίαγα πορίβ, οἱ 
Υἱἀθμ 08 ν᾽ βίοηθϑ : ΝΟΙΠ 6 Ἰοφαΐ ποδὶδ,, βθὰ 005 Ἰοχαϊπγϊηὶ 
οἱ δηηππίίαία ΠΟὈ 8 ἃ! ἰογᾶπι βοἀυοσίοῃοιη, 

11. οἵ ἀνογι ἴδ ὩΟῸϑ ἃ Υἱᾶ ἰδ : δυίογία ἃ ΠΟΐΒ ϑϑηλ [Δι 
Ὠδηο, οἱ δυίογα ἃ πο 5 Θἰοχυΐαπ) [5ΓΔ6]. 

12. Ῥτγορίογθα ἰδ ἀϊοϊἑ βαποῖι8 [8γ86] : Ουἱδ ἱπογοάυ]! 
[υ͵81}5 Ὑγἷ5 [ι18., οἱ ΒρΟΓΔ5118 ἰη Ἰηδηάϑοίο, οἱ φυΐδ ταυπηυ- 
Γαϑίὶ, οἱ Πάθηβ [υἱ51} ἰῃ γογθο ἰδίο, 

18. ῥγορίογρα ογίΐ γ δὲ ρϑοσδίυ ᾿ος δἰουΐ πηυγυ8 ἀσεὶ- 
ἀδηβ βυλίϊο οἰν (δι18 τηυπί δ σδρίδο, εὐὐὰ8 τοραηῖο δάδεὶ 
Γυϊηᾶ : 

14, οἱ γυΐπᾶ 6}08 6γ  ϑἰουΐ οοηϊγίιο νϑβὶ5 ἰοβίδοοὶἉ , ὃχ 
ἤφυ!ϊ οἤείηα σοπιηιίπυΐδ, ἰΐα αἱ Ποη ἰηνοηίδίυγ ἰῃ οἷβ ἰϑϑίδ, 
ἴῃ φυὰ ἰσποπὶ 1088. οἱ ἰη 4υδ Θχίγδἢ!88 δ4ι8π| ρι18}1 81. 

15. 51. αἰεὶ! Ποπιίηυβ Πομηίηυ8 5βδηοία8 [βγδοὶ. ΟἿ ΓΟ- 
ΥΘΓΒῚ15 ἰὨρΟΙΉυΟΓΒ, {0 ΒΔΙΥῸ5 ΟΥ8, οἱ δβοὶθβ "δὶ ἐπογίβ : 

4υΐα οοπῇά θα 8 ΒΙΡ6Γ νυδηΐβ, υδη8 ἰδοίδ 6ϑὶ [γί 40 Ὑοϑίγᾶ. 
Εἰ πο]υϊβ18 δυάϊγο, 

160. δορὰ ἀϊχ βιβ : ΦΌΡΟΙ οαυοβ Γι ρ ΘΠ1}}8, ρτορίογοδ [ι- 
Εἰοιἰ5, οἱ ϑροῦ ἰου θ8 ΒΟ ΠβΟ  θ0.5 ογίπηυ8 : ἰάθο Ἰανδδ 
Θγαηΐ φυὶΐ ρογβοχιυπίυγ γοδ. 

17. ΜΙ|Π6 δὰ νοοδ υηΐὰ8 [υρίοηΐ, οἱ δὰ γοσθῆὶ φυΐϊπαῦα 
[υρίοηΐ τη} 11, ἀοηθο το παυδιηίηί, αυδδὶ π181]08 Πᾶν 8 8ὺ- 
ΡΘΓ πηοηίθηι, οἱ 4υδδὶ Βἰζη0π) ἴδγθῃδ ΒΌΡΟΓ ΟΟἸ 6 Π}. 

18. Εἰ γτυγϑυβ ὀχβροοίδοϊ!! Ὠθαβ υἱ τ ϑογοδίυγ νοϑίσὶ, οἱ 
Ρτορίεογοδ ὀχδϊδυϊίυγ υἱ ρατγοδὶ γοῦΐβ : ᾳυΐϊὰ [άοχ ὨοΠλπυ8 
Όδι15 νοϑίογ. Βοδίϊ αυἱ ἱπμηπιδηθηὶΐ ἰη 60, 

19. χυΐᾷ ΡΟρυ}08 δδῃοῖυϑ ἰη δίοη πδοϊαυί, οἱ 96 Γ}5816πὶ 
Ὀογαίυ ρ]ογαυϊε : ΜΙ βογογο πηοί. Μιίβογοαγ ἰαΐ, γοοθῆι 
Οἰαπιοῦῖβ ἴυΐ φυδηαο Υἱάϊ!, ὀχδυάϊνιι ἰ6. 

20. Εἰ ἀδίϊ Ποπιΐηυβ γο8 ρδησιι {γἰ γυ] αἰ Ἰοπἰ5, οἱ ἃ40.8Π) 
δησυϑίδπι), οἱ ἠραυδυδη) υ] γα Δρργορίπαυδουηΐ {ἰθὶ χυὶ 
ἀοεϊρίδηϊ 16 : φυΐα οου! ἑυἱ νἱ δ υηί 605 αυἱ 6 δεἀυσοθδηΐ, 

21. οἱ ΔιυΓγ685 ἰπ δυύίοηϊ γογθᾷ ροβί ἰ6 ἀδοϊρίοπίίαπι, φυί 
αἰοορδηΐ : Ηἶδρο Υἱᾶ, διῃ υ]οηθ ἰῃ 68, δὶνα δὰ ἀοχίγαῃη 5' 6 
δα 5ἰηϊδίγϑη). 

22. Εἰ οοῃίδη) Δ 018 ἰάοἷα ἀρδγροηϊδία, οἱ ἀοδυγαῖδ σης 
Πηΐ 1168 68, οἱ ἀἰϑρογᾷδβ δίου! δψυδ πιοηϑίγιδίδο, οἱ δίουϊ 
δίογοι: 80) }16]68 68. 

23. Τυῃο οΥγ ρανίδα βοηληὶ ἰογγϑὸ ἰυ85, οἱ ρδη}8 γι ρυπὶ 
ἴον ἰθ850 οΥἱξ δρυμάδης οἱ ρἰηρυΐδ. Εἰ Ραβοθηίυγ ᾿Ππηοηϊδ 

ἰυδ ἴῃ ἀΐδ {|| Ἰοσιπὶ ρἰησιιθπι οἱ βρδίίοβυπι. 

4. Ταυγὶ νϑϑίγὶ οἱ θουθθ, 4] ορογδηΐυγ ἰογγᾶῃ), ΘΟΠΊ6- 
ἀρηϊ ρα1]688 ΟΟΙΠΠ 5.83 ἰῃ ογάθο υϑῃ ἰδίο. 

25. Εἴ ΘΓ ΒΌΡΟΓ οπηπρίῃ πηοῃίθη Θχοϑίϑαπη, δὲ 80 6Γ 
ΟΠΊΒΘἢΣ ΟΟἸΙΘ ο]οναίυπι δηυᾶ ἰγϑηδίθηβ ἰῃ ἀΐο {||}, σΠι ρο᾽ 

ογὶ πὶ τι. οἱ οιπὶ οροἰ σογὶ αἱ {ΠΓΓΘ8. 

η6. Εἰ οτἰξ Ἰαηθὴ ᾿υπδ 5ἰοαΐ ᾿Πππηδ 80}}5, οἱ ἸυΠη61 5015 

ογὶξ δβοερίυρ! πὶ ἰῃ ἀΐδ, ᾳυδηάο 8δηδνοτὶῖ Πομίημ8 ουπίτγί(ἰο- 
ΠρΙῺ ΡΟρυΪ; δυΐ, οἱ ἀοϊογθηι ρ᾽δαθθ ἴδ ΘυγΔὈΪ,. 



ΕΒΑΙΑΞΒ. ἀκρ. ΧΧΧΙ. ᾿ 

“1. Ἰδοὺ τὸ ὄνομα Κυρίου ἔρχεται διὰ χρόνου, καιό-- 
μενος θυμός" μετὰ δόξης τὸ λόγιον τῶν δ αι αὐτοῦ, 
λόγιον ὀργῆς πλῆρες, χαὶ ἣ ὀργὴ τοῦ θυμοῦ ὡς πῦρ 
ἔδεται. 

438. Καὶ τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ὡς ὕδωρ ἐν φάραγγι σύρον, 
ἥξει ἕως τοῦ τραχήλου, καὶ διαιρεθήσεται, τοῦ ταρά- 
ξαι ἔθνη ἐπὶ πλανήσει ματαία, χαὶ διώξεται αὐτοὺς 
πλάνησις, καὶ λήψεται αὐτοὺς χατὰ πρόςωπον αὐτῶν. 

29. Νὴ διαπαντὸς δεῖ ὑμᾶς εὐφραίνεσθαι καὶ εἰςπο- 
ρεύεσθαι εἰς τὰ ἅγιά μου διαπαντὸς, ὡσεὶ οἰ ύῤονρο 
καὶ ὡσεὶ εὐφραινομένους εἰςελθεῖν μετὰ αὐλοῦ εἰς τὸ 
ὄρος Κυρίου πρὸς τὸν Θεὸν τοῦ ἸΙσραήλ; 

30. Καὶ ἀχουστὴν ποιήσει Κύριος τὴν δόξαν τῆς φω- 
νῆς αὐτοῦ, χαὶ τὸν θυμὸν τοῦ βραχίονος αὐτοῦ, δεῖξαι 
μετὰ θυμοῦ χαὶ ὀργῆς καὶ φλογὸς χατεσθιούσης, χε- 
ραυνώσει βιαίως, χαὶ ὡς ὕδωρ καὶ χάλαζα συγχατα- 
φερομένη βίᾳ. 

31. Διὰ γὰρ τῆς φωνῆς Κυρίου ἡττηθήσονται Ἀσσύ- 
ρίοι τῇ πληγῇ ἧ ἂν πατάξη αὐτούς. 

832. Καὶ ἔσται αὐτῷ χυχλόθεν, ὅθεν ἦν αὐτῶν ἣ ἐλπὶς 
τῆς βοηθείας, ἐφ᾽ ἧ αὐτὸς ἐπεποίθει: αὐτοὶ μετὰ τυμ- 
πάνων χαὶ χιθάρας πολεμήσουσιν αὐτὸν ἐχ μετα- 
βολῆς. 

48. Σὺ γὰρ πρὸ ἡμερῶν ἀπαιτηθήση. Μὴ καί σοι 
ἡτοιμάσθη τὐρα τ ε φή μ, 8: βαθείαν, ξύλα κείμενα, 
πῦρ καὶ ξύλα πολλὰ, ὃ θυμὸς Κυρίου ὡς φάραγξ ὑπὸ 
θείου χαιομένη. ! 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΑ΄. 

ι. Οὐαὶ οἷ χαταδαίνοντες εἰς Αἴγυπτον ἐπὶ βοήθειαν, 
οἵ ἐφ᾽ ἵπποις πεποιθότες χαὶ ἐφ᾽ ἅρμασι" ἔστι γὰρ πολλὰ, 
καὶ ἐφ᾽ ἵπποις πλῆθος σφόδρα. Καὶ οὐχ ἦσαν πεποι- 
θότες ἐπὶ τὸν ἅγιον τοῦ ᾿Ισραὴλ, χαὶ τὸν Κύριον οὐχ 
ἐζήτησαν. 

ἃ. Καὶ αὐτὸς σοφῶς ἦγεν ἐπ᾽ αὐτοὺς χαχὰ, καὶ ὃ 
λόγος αὐτοῦ οὐ μὴ ἀθετηθῇ, καὶ ἐπαναστήσεται ἐπ᾽ οἵ- 
χους ἀνθρώπων πονηρῶν, χαὶ ἐπὶ τὴν ἐλπίδα αὐτῶν τὴν 
ματαίαν, 

8, Αἰγύπτιον ἄνθρωπον, χαὶ οὐ Θεὸν, ἵππων σάρ- 
χας, χαὶ οὐχ ἔστι βοήθεια" ὁ δὲ Κύριος ἐπάξει "νῷ 
«εῖρα αὐτοῦ ἐπ᾽ αὐτούς: χαὶ χοπιάσουσιν οἱ βοηθοῦν- 
τες, χαὶ ἅμα πάντες ἀπολοῦνται. 

.. Ὅτι οὕτως εἶπέ μοι Κύριος: Ὃν τρόπον βοήση ὃ 
λέων, ἣ ὃ σχύμνος ἐπὶ τῇ θήρα ἧ ἔλαθε, καὶ χεχράξη 
ἐπ᾽ αὐτῇ, ἕως ἂν ἐμπλησθῇ τὰ ὄρη τῆς φωνῇς αὐτοῦ, 
χαὶ ἥττέθησαν, χαὶ τὸ πλῆθος τοῦ θυμοῦ ἐπτοήθησαν, 
οὕτως καταθδήσεται Κύριος σαδαὼθ ἐπιστρατεῦσαι ἐπὶ 
τὸ ὄρος τὸ Σιὼν, ἐπὶ τὰ ὄρη αὐτῆς. 

86. Ὥς ὄρνεα πετόμενα, οὕτως ὑπερασπιεῖ Κύριος 
σαθαὼθ ὑπὲρ ᾿Ἱερουσαλὴμ,, ὑπερασπιεῖ, καὶ ἐξελεῖται, 
καὶ περιποιήσεται, χαὶ σώσει. 

6. ᾿Ἐπιστράφητε, οἱ τὴν βαθείαν βουλὴν βουλευό- 
μενοι χαὶ ἄνομον, υἱοὶ Ἰσραήλ. 

γη. Ὅτι τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη ἀπαρνήσονται οἱ ἄνθρωποι 
τὰ χειροποίητα αὐτῶν τὰ ἀργυρᾶ, χαὶ τὰ χειροποίητα 
τὰ χρυσᾶ, ἃ ἐποίησαν αἱ χεῖρες αὐτῶν, 

8. καὶ πεσεῖται Ἀσσούρ᾽ οὐ μάχαιρα ἀνδρὸς, οὐδὲ 
μάχαιρα ἀνθρώπου χαταφάγεται αὐτὸν, χαὶ φεύξεται 
οὐχ ἀπὸ προςώπου μαγαίρας. Οἱ δὲ νεανίσκοι ἔσονται 

εἰς ἥττημα, 
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27. Ἐσοδ ποηθῃ Ὠοιμίηϊ τυϑηΐξ ροϑί ἰθρυ8, ΔΓ ΘΏΒ [ὈΓΟΓ : 
οὐχ φἰοτγία οἰοφυίΐαπι ᾿δϊογαπ) 6}..8, δἰοαιυΐύπι ἱγϑθ ΡΘΌν, 
οἱ ἰγὰ [Ὀγογίϑ δου! ἰσηῖθ ἀδυογαῖῖ, 

28. Εἰ δρί 8 6͵08 δίουϊ δαυδ 'ῃ γ4}}6 ἔγϑῃθηβ, υϑηϊοὶ 
υϑαυὸ δὰ οΟἸ]υπὶ, οἱ ἀϊνϊἀοίυγ, υἱ οσοπίυγθοὶ σοηῖ68 ΒΌΡΟΓ 
ΘΓΓΟΓΘ Υ8η0, δἱ ρΟΙΘΟαΙ ΘΓ 608 ΘΟΓΓΟΓ, οἱ οδρίοί 608 δὰ [ἃ- 
οἶθπλ ἰρϑοι πη. 

29. Νυιηαυϊά 5ΟΠΊΡΟΓ ορογίοϊ γο8 ἰξοἰδγὶ οἱ ἰησγοὰϊ ἴῃ 
δδησίδ Πη68 ἰθἰίογ, ιιδϑὶ (δία (οἰ Ὀγαηΐθβ, οἱ ψιδβὶ ραυ- 
ἀφηῖοδβ ἱηρσγοαὶ οὐηι {ἰδ ἰῃ πηοηΐθιη Ποπηὶ δὰ ΠΘυΠὶ [ϑγ86] ὃ 

30. Εἰ δυά᾿ίδηι δοϊοὶ Πομπηΐηυ8 σ]ογίἂ πη γοοΐβ δι, οἷ ἔιν- 
τοῦθ ὈγΔΟ ΙΝ δι), οδίθηογο οὑπὶ ἔπγογο οἱ ἱγᾶ οἱ Πδπηπηἃ 

ἀονογδηία, (ἰμϊ Δ ὙΘοπηρηΐίον, οἱ δου! δ4υὰ οἷ σγᾶμὰο 

ἀσϑοθη ἀθη8 ΟΠ Υἱ. 

31. Ῥαγ γόοθπ θηΐπὶ ΠΟΙ ηΐ βυρογδθυηίυγ Αβουγὶΐ ρα 
4υδ Ρογου οί 605. 

32. Εἰ οΥἱΐ οἱ ρϑγ οἰγουϊατη, υπ46 ογαί δου. ἢ 8068 δυχὶ- 
1, ἴῃ φιᾶ 'ρθ6 οοηἤαοθαϊ : ἱρ5ῖ οὐπὶ ἐγαιρδηΐβ οἱ οἰ πᾶ Γὰ 
Ρυρπδθυηί οΟὨίΓᾶ Θὰ! ΟΧ σομηηἰδίϊοη6. 

338. Τὰ οπηίπ) δηΐε ἀΐ65 ὀχίρογ8. Νυι χα ἃ οἱ {δ᾽ ραγαίιιπε 
θ5ῖ γόσῃαγο 9 Υ8]16η} ργοίυππάδη, [ἰρπὰ ροβίίδ, ἰρῆθη οἱ ᾿ἴχηᾶ 
τυ}. (το Ῥομπιίῃ! βἰσυΐ γ8}}}8 δι ρἤυΓΟ δυσοδηβδ. 

ΟΑΡΕῚ ΧΧΧΙ. 

1. γὼ αυϊ ἀοδορηάυπὶ ἰῃ ἘρσΥρίυπι δὰ δἰιχί υπ, φαὶ ἰῃ 
ἐᾳυΐβ Παἀφηΐοβ δυηΐ οἵ ἰῃ ΟὐγΓυθυβ : αὐΐα τ} ἰ βυπὶ, οἱ ἰῃ 

Θ4ιυ}}8 τη Πυ 0 πιαρηᾶ. Εἰ πο πογυηὶ ἤάδη 68 βυροὶ 58ῃ- 
εἴυμ [5γ86], οἱ ἢοιηϊηυη ποη Γοαυϊβἰογυπί. 

2. ἘΠῚ 056 58ρίοηΐονῦ δα ἀυχὶϊ ΞΌΡΟΓ 608 πηᾶ]8, οἱ γϑγθυ πὶ 
ο]08 ΠΟ {Γυδίγδ δίυγ, οἱ ἰηϑυγροί ΒυρὸΓ ἀοηο8 ΠομλπθπΠ) 
ροδϑιμογυμ, οἱ ΒΌΡΟΓ βρθπὶ ΘΟΓΌΠῚ ὙΔΏΔΙ), 

3. Ἐφγρίϊυπι Ποπλίποπι, οἱ πο θυπι, Θ]ΌΟΓΙ σἄΓΏΘ65, 
οἱ Ὠοη 68] δυχ] πὶ : Ποπιΐηυ5 δυίθτῃ ἰμάποοὶ ΠηδΔηυΠι 8113Π| 

ΒΊΟΥ 608 : οἱ ἸΔΡογὈυπὶ δυχὶ! δίογοβ, οἱ δ Π1} ΟὨΊΠ65 ρ6Γ- 
ἰθδυμπί.) ἃ 

4. Ουἷὰ εἰς ἀϊχὶϊί πη ηἱ Ὠομπηυβ : Ουοπιοάο ΟἰΔη Δ ἰ60, 

δυΐ οσδίυ 8 Ἰοομἑβ βυρογ υϑηδίίοηα 4υδη} οορὶΐ, οἱ γοοϊογᾶ- 
Ὀἱίυῦ ΒΌρ6Γ 68, ἀοῃθο ἱπημ!οδηίυγ πηοηίθ8 γο06 68, αἱ Υἱοίὶ 
[υογὶπὶ, οἱ πιυϊἰἀΐποπι [ἀγογίϑ χρυ ογὶπὶ, 8. ἀδβϑοθηάοί 
Ἰ)οπιίηιιβ βαθδοίῃ; υἱ ργῳ θυ Γ ΒῈΡΟΓ τηοηΐθπ) δ᾽, 5061" 
Ἰποηϊ68 6}118. ᾿ 

5. δίοιιξ ἄν Ὑο]δηΐθϑ, 86 ργοίοροϊ Ποπλίηυ5 88 080}: 
ΒΊρΟΓ 96 Πιβδίοπη, ργοίοσεϊ, οἱ δγυοῖ, οἱ σοῃβογυδυῖϊΐ, οἱ 

Βα  νδ ϊί. 

6. Οοηγνογ( πϊηΐ, φυὶ ργοίαμ απ ΘΟΠ5}1}1ὰπὶ οοη 80} 4} γα 5 
οἱ ἰηἰχυυαι, ΠΕ [5γδ6]. : 

ἡ. 1ῃ ἀΐα δηΐῃ 1116 δ οἰοπί Πομληθ68 πηδηυίδοία 808 ἃ[- 

σοηῖοᾶ, οἱ τιδηυΐδοίᾶ ἀυγοᾶ, 408 (ΘΟΕ Γδηΐ Π]ΔΏ115 ΘΟΓΙΠῚ, 

8. οἱ οδάοί Αβϑδὺυγ : πο ρἰδάϊιι Υἱγὶ, ποχυδ ρααΐι5 110- 
Πἰπὶδ γογδϊ ουπ), οἱ Πιρσίοί πο ἃ [δεία εἰδαϊϊ. 7 αν θη 68 δι}- 

ι ἴδηγ Θγυηΐ ἴῃ εἰδάρηι, 
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9. πέτρᾳ γὰρ περιληφθήσονται ὡς ἀέθλι χαὶ ἣτ- 
τηθήσονται " ὃ δὲ φεύγων ἁλώσεται. Τάδε λέγει Κύριος" 
Μαχάριος ὃς ἔχει ἐν Σιὼν σπέρμα, χαὶ οἰχείους ἐν Ἵε- 
ρουσαλήμ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΒ΄. 

ι. Ἰδοὺ 'γὰρ βασιλεὺς δίκαιος βασιλεύσει, καὶ ἄρ-- 
γοντες μετὰ χρίσεως ἄρξουσι. 

. Καὶ ἔσται ὃ ἄνθρωπος χρύπτων τοὺς λόγους αὐ- 
τοῦ, καὶ χρυδήσεται, ὡς ἀφ᾽ ὕδατος φερομένου - καὶ 
φανήσεται ἐν Σιὼν ὡς ποταμὸς φερόμενος ἔνδοξος ν᾿ 
Υἢ διψώσῃ. 

8. Καὶ οὐχέτι ἔσονται πεποιθότες ἐπ᾽ ἀνθρώποις, 
ἀλλὰ τὰ ὦτα ἀκούειν δώσουσι. 

4. Καὶ ἡ καρδία τῶν ἀσθενούντων προςέξει τῷ ἀχούειν, 
χαὶ αἱ γλῶσσαι αἵ ψελλίζουσαι ταχὺ μαθήσονται λα- 
λεῖν εἰρήνην, 

5. χαὶ οὐχέτι μὴ εἴπωσι τῷ μωρῷ ἄρχειν, χαὶ οὐχ- 
ἕτι μὴ εἴπωσιν οἱ ὑπηρέται σου’ Σίγα. 

6. Ὁ γὰρ μωρὸς μωρὰ λαλήσει, χαὶ ἢ καρδία αὐτοῦ 
μάταια νοήσει τοῦ συντελεῖν ἄνομα, χαὶ λαλεῖν πρὸς 
Κύριον πλάνησιν, τοῦ διασπεῖραι ψυχὰς πεινώσας, χαὶ 
τὰς ψυχὰς τὰς διψώσας χενὰς ποιήσει. 

γ7η. Ἧ γὰρ βουλὴ τῶν πονηρῶν ἄνομα βουλεύσεται, 
καταφθεῖραι ταπεινοὺς ἐν λόγοις ἀδίχοις, καὶ διασχεδά- 
σαι λόγους ταπεινῶν ἐν χρίσει. 

8. Οἱ δὲ εὐσεθεῖς συνετὰ ἐδουλεύσαντο, χαὶ αὕτη ἡ 
βουλὴ μενεῖ. 

9. Τ᾿ Γυναῖχες πλούσιαι, ἀνάστητε, χαὶ ἀχούσατε τῆς 
φωνῇς μου" θυγατέρες, ἐν ἐλπίδι εἰςαχούσατε λόγους 
μου. 

10. Ἡμέρας ἐνιαυτοῦ μνείαν ποιήσασθε ἐν ὀδύνη 
μετ᾽ ἐλπίδος. Ἀνήλωται ὃ τρυγητὸς, πέπαυται, οὐχέτι 

μὴ ἔλθη: 
1. ἔχστητε, λυπήθητε αἱ πεποιθυῖαι, ἐχδύσασθε, 

γυμναὶ γένεσθε, περιζώσασθε τὰς ὀσφύας, 
12. χαὶ ἐπὶ τῶν μαστῶν κόπτεσθε, ἀπὸ ἀγροῦ ἐπιθυ- 

μήματος, καὶ ἀμπέλου γεννήματος. 
13. Ἡ γῆ τοῦ λαοῦ μου, ἄχανθα χαὶ χόρτος ἀναθ - 

σεται, χαὶ ἐχ πάσης οἰχίας εὐφροσύνη ἀρθήσεται" πόλις 
πλουσία, 

14. οἶχοι ἐγκαταλελειμμένοι πλοῦτον πόλεως ἀφή- 
σουσιν, οἴχους ἐπιθυμήματος. Καὶ ἔσονται αἱ χῶμαι 
σπήλαια ἕως τοῦ αἰῶνος, εὐφροσύνη ὄνων ἀγρίων, βο- 
σχήματα ποιμένων, 

15. ἕως ἂν ἔλθη ἐφ᾽ ὑμᾶς πνεῦμα ἀφ᾽ ὙὙ Ψηλοῦ. Καὶ 
ἔσται ἔρημος ὁ Χέρμελ, χαὶ ὃ Χέρμελ εἰς ὀρυμὸν λο-- 
γισθήσεται. 

16. Καὶ ἀναπαύσεται ἐν τῇ ἐρήμῳ χρίμα, καὶ δι- 
χαιοσύνη ἐν τῷ Καρμήλῳ χατοιχήσει. 

17. Καὶ ἔσται τὰ ἔργα τῆς δικαιοσύνης, εἰρήνη" καὶ 
χρατήσει ἡ δικαιοσύνη ἀνάπαυσιν, καὶ πεποιθότες ἕως 
τοῦ αἰῶνος, 

18. χαὶ χατοιχήσει ὃ λαὸς αὐτοῦ ἐν πόλει εἰρήνης, 
«αἱ ἐνοικήσει πεποιθὼς, καὶ ἀναπαυσονται μετὰ πλού-- 
ζου. 

19ϑ. Ἧ δὲ χάλαζα ἐὰν χαταῤῇ, οὐχ ἐφ᾽ ὑμᾶς ἥξει. 
Καὶ ἔσονται οἱ ἐνοιχοῦντες ἐν τοῖς ὄρυμο'ς πεποιθότες, 
ὡς οἱ ἐν τῇ πεδινῇ. 

Κεφ. ΑΒ'΄: 
9. ροῖγὰ θηΐῃ οἰγουπιἀδιυιηίυν φυδϑὶ γα ]]ο, αἱ τἰποθηίΐυγ: 

4υΐ δυΐδπ) [ρογ! οδρίοίυγ. Ηφο αἰεὶ Ποπιίηι8 : Βοδίαβ χυὶ 
μδροῖ ἰῃ δίοῃ βϑιηθῃ, οἱ ἀοῃπμγοβίϊουϑ ἰὴ Ζογυβαΐθῃι. 

ΟΑΡῸΤ ΧΧΧΠ. 

1. Ἐούδ δηΐπι Γὸχ }ιι5ὲ}}8 γορη δ, οἱ ργίποῖροβ οὐ [πάϊ- 
εἷο Ργφογιηί. 

2. Εἰ ογ᾿ ΠΟΠΊΟ ΘΟΟΌ [88 ΒΟΓΠΊΟΏΘΒ 8008, οἱ ἀυϑοοηάρίιγ, 
4υδ5ὶ 8) ἄφυᾶ ᾳυδ (Ὁγίων : οἵ δρραγθθὶϊ ἰῃ ϑίοη δίουΐ ἤυ- 
ΥἿ}8 ΟΌΓΓΘΙΏ5 ἱποὶ γίι8 ἴῃ ἰογτὰ βἰ(ἰθηίί. 

3. Εἰ πραᾳυδηυδιη υ]ΐγᾶ ὀγυηΐ οοπἤϊρη(65 ἰῃ Ποπιηΐθυι5, 
Βοὰ δυγο8 δὰ δυάϊοπάυπ)ι ἀδθυηί. 

4, Εἰ ὁογ ἰπῆτηοτγυπι ἃἰἰοπάοὶ δυάἑίυϊ, οἱ ᾿ηρσυαὶ Βα θυ- 

ιἰδηίον εἶἴο ἀϊδορηί Ἰοφαὶ ρᾶοδπι, 

5. οἱ ποαυδαυδη) υἱίγα ἀἰσοηΐξ 8ἴ}10 υἱ ργίποορ8 5[1, πὸ 
αἱ γα ἀἰόοηΐ τη] δέγὶ {πὶ : Τῶοο. 

6. Εδίυυβ 6η]Π) δίυδ Ἰἰυχισίωγ, οἴ οοΥΓ ο)ι.5 γδηᾶ ἴῃ Πἰποί 
δα ρογβοϊομάυπι ἰπίφυδ, οἵ Ἰοχιδηάμυπ)ι δὰ ᾿)οπλίπιιπι οττο- 
ΓΟ, οἱ ἀϊδρογάδί δηίπδ8 δϑυγίθηϊθα, οἱ δηϊπη)ᾶβ δἰ Εἰθη 68 
γδουδϑ (Δοϊϑί. 

7. Οοηδβι πὶ οηΐπὶ ροβϑιιπόγαηι ἰηἰχυδ οορὶ Δ}, ἰηἰοτῇ- 
ΟδΓ6 0 π|}}68 ἰῃ ΘΘΓΠΟὨ 115 ἰηἰαυΐβ, οἱ ἀἰδδϑίραγα υϑγρα ἢυ- 
τη τ ἰῃ ἰυαϊοίο. 

8. ΡΙΪ δυυΐδιῃ δαρίθη(ί οορίαγιηί, οἱ ἰοῦ ΘΟὨ 5.111} ροΓ- 
ιῃδηρῖ. 

9. Μυ]ΐογοβ αἰν 65, βυγαία, οἱ δυάϊϊο γόοθηι χηρᾶπ : 
6118, ἴῃ 506 δυάϊϊ6 νογθᾶ πιθᾶ. 

10. δὲ ἃπηὶ πηοιηογίδηῃ ἰδοϊΐα ἱπ᾿ ἀοΐογο οὔπι 8ρ6. (ἢ- 

ΘῈ Πριἃ 6ϑὶ Υἱπθηχία, οαβϑαυϊ, πο υ]ἴγὰ υθηϊοῖ : 

11. οδϑίυροϑοίίο, (ΓΙ ϑἰδηὶπὶ οομἀοπί68, οχιυιϊπιίηὶ, πυιάς 

Πληλίηὶ, δοοίησίίο απ ο5, 

12. οἵ δυρογ ὑθογὰ ρἰδηρίία, ἀκα ἄστὸ ἀοϑι ἀογὶΐ, οἱ υἱο ρο- 
Ὠἰπ)ἰηΪ8. 

13. Τογγὰ βορυ]ῖ πηοὶ, ϑρίηδ οἱ (ὐπυιϊη δϑοδινὰοῖ, οἱ ὁχ 
ομηπὶ ἀοπο ᾿ς Π{ἰ4 ΟΠ 6ἴιΓ : Οἱ 5 Ορυ]οπίδ, 

14. ἀοημι5 ἀογο οἴδα αἰ ν {85 οἰ} 4118 ἀἰηνδηΐϊ, ἀοπ08 

ἀοϑιἀογὶὶ. Εἴ ὁγυηῖ Ὑ] δροίυηοϑο 5716 ἰῇ 885. } υπ|,͵ [8- 
{{|4 ἀϑἰπογιμῃ ἀργοϑί! μη, ρᾶβουδ ραϑίογυπι, 

15. ἀοῃδο γϑηργὶὶ συ ρ6Γ γοϑ βρίγὶἰι18 80 Ετχοοΐβ8ο. Εἰ Οἰμοῖ- 
πηοὶ οὐ ἀεϑογίυι, οἱ ΟΠ ΓΠ.6] ἰῃ 834} {υπὶ ἀδριυιίδθϊυτ. 

106. Εἰ γοφυϊαϑοοῖ ἴῃ δαβογίο ᾿υἀϊοίυ;, οἱ δ Εἰ ἰη Οδτ- 
[610 [Δ 4011. 

17. ΕἘῤ δγυηΐ ορόγᾶ ἰδ. 185, ρᾶχ : οἱ οδίϊῃοῦ! )υ 5 118 
γοαυϊοιῃ, οἱ οὐμ ἀδηί6 8 0.54118 ἰη ΒΡ] υπ|, 

18. οἱ [Δ] 4011 Ρορι] 8. 6}05 ἰη οἰν ἰαῖα μδοΐὶβ, οἱ ἰη[8- 
δἰἰδθὶ( οοπβάρμίογ, οἱ γοχυϊθδοθηῖ οὐπὶ ἀἰν {{|8. 

19. αταπόο δυίοπι δὶ ἀδϑοδηάθγιϊ, Πο0 νϑηΐοῖ Βρ6Γ Υοϑ. 
Εἰ δγειμὶ 4 ἱημπδθι δεῖ ἰῃ ΒΥ}Υ 18 Πἀοπίθ8, βίου 40} ἰῃ οδπι- 

ροδίγὶ. 
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20. Μαχάριοι οἱ σπείροντες ἐπὶ πᾶν ὕδωρ, οὗ βοῦς 
χαὶ ὄνος πατεῖ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΓ΄. 

ι. Οὐαὶ τοῖς ταλαιπωροῦσιν ὑμᾶς, ὑμᾶς δὲ οὐδεὶς 
ποιεῖ ταλαιπώρους, χαὶ ὃ ἀθετῶν ὑμᾶς οὐχ ἀθετεῖ. 
Ἁλώσονται οἵ ἀθετοῦντες, χαὶ παραδοθήσονται, χαὶ ὡς 
σὴς ἐφ᾽ ἱματίου, οὕτως ἡττηθήσονται. 

2. Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, ἐπὶ σοὶ γὰρ πεποίθαμεν. 
Ἐγενήθη τὸ σπέρμα τῶν ἀπειθούντων εἰς ἀπώλειαν, ἣ 
δὲ σωτηρία ἡμῶν ἐν χαιρῷ θλίψεως. 

8. Διὰ φωνὴν τοῦ φόῤου ἐξέστησαν λαοὶ ἀπὸ τοῦ 
ἡθου σου, χαὶ διεσπάρησαν τὰ ἔθνη. 
4. Νῦν δὲ συναχθήσεται τὰ σχῦλα ὑμῶν μιχροῦ χαὶ 

μεγάλου" ὃν τρόπον ἐάν τις συναγάγη ἀχρίδας, οὕτως 
ἐμπαίξουσιν δωῖν. 

6. Ἅγιος ὃ Θεὸς ὃ χατοιχῶν ἐν ὑψηλῷ, ἐνεπλήσθη 
Σιὼν ΘΝ χαὶ δικαιοσύνης. 

8. ᾽ἢν νόμῳ παραδοθήσονται, ἐν θησαυροῖς ἣ σωτη- 
ρία ἡμῶν, ἐκεῖ σοφία χαὶ ἐπιστήμη χαὶ εὐσέδειχ πρὸς 
τὸν Κύριον" οὗτοι εἰσὶ θησαυροὶ δικαιοσύνης. 

η. Ἰδοὺ δὴ ἐν τῷ φόδῳ μῶν οὗτοι φοῤηθήσονται" 
οὖς ἐφοδεῖσθε, βοήσονται ἀφ᾽ ὑμῶν" ἄγγελοι ἀποσταλύ-- 
σονται, πιχρῶς χλαίοντες, παραχαλοῦντες εἰρήνην. 

8. Ἐρημωθήσονται γὰρ αἱ τούτων ὁδοί" πέπαυται ὃ 
φόβος τῶν ἐθνῶν, καὶ ἢ πρὸς τούτους διαθήχη αἴρεται, 
χαὶ οὐ μὴ λογίσησθε αὐτοὺς ἀνθρώπους. 

9. ᾿Επένθησεν ἣ γῇ, ἠσχύνθη ὃ Λίδανος, ἕλη ἐγένετο 
ὃ Σάρων. Φανερὰ ἔσται ἣ Γαλιλαία, καὶ ὃ Χέρμελ. 

Ι0θ. Νῦν ἀναστήσομαι, λέγει Κύριος, νῦν δοξασθή- 
σουαι, νῦν δψωθήσομαι. 

η. Νῦν ὄψεσθε, νῦν αἰσθηθήσεσθε: ματαία ἔσται ἣ 
ἰσχὺς τοῦ πνεύματος ὑμῶν, πῦρ κατέδεται ὑμᾶς" 

1. καὶ ἔσονται ἔθνη χαταχεχαυμένα, ὡς ἄκανθα ἐν 
ἀγρῷ ἐῤῥιμένη καὶ χαταχεχαυμένη. 

18, ᾿Αχούσονται οἵ πόῤῥωθεν ἃ ἐποίησα, γνώσονται 
οἱ ἐγγίζοντες τὴν ἰσχύν μου. 

14. Ἀπέστησαν οἱ ἐν Σιὼν ἄνομοι, λήψεται τρόμος 
τοὺς ἀσεθεῖς. Τίς ἀναγγελεῖ ὑαῖν ὅτι πῦρ καίεται; Τίς 
ἀναγγελεῖ ὑμῖν τὸν τόπον τὸν αἰώνιον; 

15. Πορευόμενος ἐν δικαιοσύνη, λαλῶν εὐθεῖαν δδὸν, 
μισῶν ἀνουίαν χαὶ ἀδιχίαν, χαὶ τὰς χεῖρας ἀποσειόμε- 
νος ἀπὸ δώρων" βαρύνων τὰ ὦτα, ἵνα μὴ ἀχούση χρίσιν 
αἵματος, χαμμύων τοὺς ὀφθαλμοὺς ἵνα μὴ ἴδη ἀδικίαν, 

16. οὗτος οἰκήσει ἐν ὑψηλῷ σπηλαίῳ πέτρας ἰσγυ- 
ρᾶς" ἄρτος αὐτῷ δοθήσεται, χαὶ τὸ ὕδωρ αὐτοῦ πιστόν. 

17. Βασιλέα μετὰ δόξης ὄψεσθε, οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν 
ὄψονται γὴν πόῤῥωθεν, 

18. ἣ ψυχὴ ὑμῶν μελετήσει φόθον. Ποῦ εἰσιν οἱ γραυ- 
ματιχοί; ποῦ εἶσιν οἱ συμθουλεύοντες; ποῦ ἐστιν ὃ 
ἀριθμῶν τοὺς τρεφομένους, 

19. μιχρὸν χαὶ μέγαν λαὸν, ᾧ οὐ συμθουλεύσατο, 
οὐδὲ ἤδει βαθύφωνον, ὥςτε μὴ ἀχοῦσαι λαὸς πεφαυλι- 
σμένος, χαὶ οὐχ ἔστι τῷ ἀχούοντι σύνεσις. 

20. Ἰδοὺ Σιὼν ἢ πόλις, τὸ σωτήριον ἡμῶν, οἱ ὀφθχλ- 
μοί σου ὄψονται Ἱερουσαλὴμ, πόλις πλουσία, σχηναὶ 
αἷ οὐ μὴ σεισθῶσιν, οὐδὲ μὴ χινηθῶσιν οἵ πάσσαλοι 
τῆς σχηνῆς αὐτῆς εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον, οὐδὲ τὰ σχοινία 
αὐτῆς οὐ μὴ πρεε πη: 

21. ὅτι τὸ ὄνομα Κυρίου μέγα ὑμῖν" τόπος ὑμῖν 
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20. ΒοδιΪ 80 πιηδηΐ68 ΒῈΡ6Γ ΟΠΊΠ6η) ἃΖυδη, αἱ ΡῸ58 εἱ 
δϑἴηι15 Οδ᾽οδί. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΙΙ͂. 

1. Νὰ φυὶ γὸβ5 πηΐίβεγοβ (δοϊιιηΐ, γὸ8 δα ϊ6Πὶ παπηο ἔδοίϊ 
ΤΐβΘΓΟ8, οἱ αυΐ ΓΟργοθᾶὶ γ08 ποῃ γργολ αὶ. Οδρίοηίυγ Γα- 
Ῥγοθδηί68, οἱ ἰγδάδθηϊυγ, οἱ χιδϑὶ {ἰπεὰ ἰὴ γὙϑϑίπηοηίο, δὶς 
ΒυΡρΟΓΑθι ΠΏ Γ. 

2. Ῥοπηΐηθ,, Πηίβογογα ποϑίγὶ, ἰη ἴ6 βηΐῃ σοηδάϊπηυβ, ἘΔ- 
Οἴυπι ε8ὲ βθηιθη ἱπογθάἀμ]ογαη) ἴῃ ρογα !οηθηι, 88]05 δυΐδτη 
ποϑίγᾶ ἴῃ ἰθιρογα {γὶ δυ αἰ ἰοηΐς. 

3. ῬτΟρΡΙ͂ΟΡ Ὑοοβπ) {ἰπηογίβ Οθϑιαρυθγυηΐ ΡΟΡΟ]ὶ ἃ {ἰπλοτγα 
ἴυο, οἱ ἀΐϑρογϑβθο βυπί ροηίοϑ. 

4. Νύπο δυΐδμ ΟΠ ρΙ σα ιη α ΒρΟΪ 8 νϑδίγα ραγυὶ οἱ 
πᾶρῃϊ : υοπηοῦο 8ἰ 408 οοηργοσοὶ ἰοοιδίδβ, 55. ΠΠἀρηί 
το ίϑ. 

5. δᾶποίυ8ϑ 608 φυὶ Πα δέ ἰῃ ὁχοοῖθο, γορ]οὶδ δοῖ δίοη 
}υάϊοῖο οἱ )υβε ἃ. 

ὅ. ἴῃ ἰεξὸ ἰγδάδηίων, ἴῃ {Ποϑδυγίβ β8]8 ποβίγα, {ΠΠ1|ς 88- 
ΡῬἰεμίία οἱ βοϊβηίία οἱ ρἰοίδ5 ογχὰ θοιηΐηαηι : ἰδιΐ βυηΐ {16- 
ϑδυγὶ ᾿5{{|88. ΄ 

7. Ἑροδ παῃο ἴῃ ἔηογα γὙδϑίσο ἱρβὶ {πη υῃὶ : 4008 {ἰπ|6- 
Π6115, οἰαπημαθυηΐ ἃ γοδΐ5 : ΔΩ ΘΟ τἰἰΘηΐαγ, ἀπιᾶγα ἤδηίος, 
ΟὨϑθογδηΐθϑβ ῃδΟθ). 

8.  εΒΟἸΔΌυη ΙΓ ΘΩΪΠ ἰδίογπ) Υἱδα : οαβϑαυὶῖ {ΠΠ}ῸΓ φοη- 

ἔπ, εἴ ἰεδἰδιηθηΐαπι φυοὰ ογρᾷ ἰδἴο5 [0], οἵ ἤθη γορυ- 
120} {15 ἰδίο5. Ὠοιίη68. 

9. μαχ} ἰογγα,, ΘΟΠΏ8115 6581 1 Ὀδηυ8, ρα] 465 (Δοίι5 οϑί 
ϑάγοη. Μδηϊς[οϑίᾷ ογὶὶ (δ]}| 88, οἱ ΟΠ ογηιοὶ. 

10. Νυῃο οχϑυγράπι, ἀϊοὶ! Ποπλίηι8, ἤθηο ]ου Ποδθογ, 
Ὡθης ΘΧΑ] Δ Ρογ. 

11. Νυης Υἱά 6} } 18, Ὥυης βϑηςοἰΐθ : γδηδ ογίϊ (ου υο 

βρ γι 115 νοϑίγὶ, ἰσηΐβ ἀδνογδθὶ γῸ8 : 

12. εἴ ἐγυηΐ ρϑηΐθϑ σοπη θυ (28, 5ἰοιΐ δρίῃδ ἰῇ ἄρστο γΓῸ - 
Ἰοοἷδ οἱ οομῃθυϑίδ. 

13. Αὐάϊΐοηΐ φαΐ Ιοησ6 δηΐ χιδὲ δεὶ, δοίδηΐ φυΐ ἀρργορίη- 
υδηΐ (ον Εἰ ἀπο πὶ ΠπηθᾶπΠι. 

[4. Ἀρορβδογαπΐ 4 ογδηΐ ἰῃ δίοη ἰυΐαυΐ, δρργο!δηὰοὶ 
ἰΓΕΠΊΟΓ ἱῃ1ρ108. Ουΐδ Δηπυπη δἰ γο ΐἷβ αιιΐα ἱρηΐβ ἀρ δ[ 9 Ουἱβ 
δΔηηθη18}}}} νοὈἱϑ ἰΙθσυ αὐἰυΠ Π9 

15. Ουΐ διηθυϊαί ἐμ 11 5{Π{Ὶ8, 4 Ιου ογ γϑοΐδηγ) υἱδπὶ, 
οὐϊὲ ἱπιρϊοἰαίοηι οἱ ἰηἰχυϊ (δίομμ, οἱ τῆϑηυβ Ἔχο 1 ἃ τηηογί- 

Ὧυ5 : ΄υϊ οθίυγαϊ διγΓ68, υἱ ποη δυάϊδί ᾿υἀϊοίιπι ϑδηρσυίηίβ, 

οἰαυ}} οου]οϑ πα νἱά θεῖ ἰηἰαυ δίθηι, 

16. ἰδία ὨΔὈ Δ ἴῃ ὀχοεῖϑα βροίαησα ροίγι [ΟΓ ἰβϑί πη : 
ραηΐ5 εἰ ἀδη , οἱ γι 6}. [16118. 

17. Ἀόοσδηὶ οὐπὶ ρ]ογία υἱ 6} 18, Οο1}}} γυρϑίγὶ νἱάθθυηὶ 

ἰογγδηλ ἀ6 Ἰοῆρα, ; 
18. δηἰτηδ γϑϑίγᾷ πηθα δ  αγ {ἰηγογοημ. ΟὈΪ βυηΐ σγαπι- 

τὩδίϊοἱ ἢ Ὁ] ΘΟὨ δἰ αῖοΓ68 9 δὶ 68. φυΐ ἢυμπιθγαί 605 4] ηι- 
(ἰυηΐαῦ, 

19. ΡΑΓΨΏΠ) οἵ ΤΠ πὶ ΡΟΡΌΪιΠ,, ουἱΐ ποὴ ἀ6α ϊ ΘΟ 51}, 

ΠΟ4Π6 βοίθθδὶ ργοϊιπάδηιμ γοοθπΣ Πα Θηΐοπι, ἰΐὰ υἱ ποη δυ4}- 
γοὶ ρορυ]υ8 σοῃ!οπιηρίι8, οἱ ΠΟΠ δϑὶ δι ἰθηϊὶ {6 }} πο πιά. 

20. Εσοα δίοῃ εἰν 85, 88] υἱᾶγὸ ποϑίγυπῃ, οσα}} ἴι1 Υἱά6- 

θυηὶ 7ογι δα οπι, οἰν 25 ἀἶνθβ, ἰὩθογηδοι] 8 υα ΠΟ σΟη)- 
του θθυπίυγ, ἤθ46 τ οΥ θυ πίΓ ΡΔΧ}}} ἰΔΌΘγηδου}! ο᾽.8 

ἰῃ 5οηρί ἰόγηυηὶ (ΘΩρι18, οἱ [ηϊου]} 6}115 ΠΟ ἀἰδγαπηροηίυτ, 

21. υἷα ἠομηθη Ὠοηληϊ πιᾶρῇιπι ΥΟὈΪ8 : [0018 ΤΟ 8 ογὶΐ, 



ἩΣΑΙΑΣ. 

ἔσται, ποταμοὶ χαὶ διώρυχες πλατεῖς χαὶ εὐρύχωροι. 
Οὐ πορεύσῃ ταύτην τὴν ὁδὸν, οὐδὲ πορεύσεται πλοῖον 
ἐλαύνον. 

24. Ὁ γὰρ Θεός μου μέγας ἐστίν. Οὐ παρελεύσεταί 
με Κύριος χριτὴς ἡμῶν, Κύριος ἄρχων ἡμῶν, Κύριος 
ἄρχων ἡμῶν Κύριος οὗτος ἡμᾶς σώσει. 

23, ἘἜῤῥαγησαν τὰ σχοινία σου, ὅτι οὐχ ἐνίσχυσαν. 
Ὃ ἴστός σου ἔχλινεν, οὐ χαλάσει τὰ ἱστία, οὐχ ἀρεῖ 
σημεῖον, ἕως οὗ παραδοθῇ εἰς προνομήν. Τοίνυν πολ- 
λοὶ χωλοὶ προνομὴν ποιήσουσι, 

84. χαὶ οὔ μὴ εἴπωσι" Κοπιῶ, ὃ λαὸς ἐνοιχῶν ἐν αὐ- 
τοῖς" ἀφεθῇ γὰρ αὐτοῖς ἡ ἁμαρτία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΔ΄. 
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1. Προζαγάγετε, ἔθνη, χαὶ ἀχούσατε, ἄρχοντες. 
Ἀχουσάτω ἣ γῇ καὶ οἱ ἐν αὐτῇ, ἡ οἰχουμένη δε ὃ λαὸς 
ὃ ἐν αὐτῇ. 

5. Διότι θυμὸς Κυρίου ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ὀργὴ 
ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν, τοῦ ἀπολέσαι αὐτοὺς, χαὶ πα- 
ραδοῦναι αὐτοὺς εἰς σφαγήν. 

8. Οἱ δὲ τραυματίαι αὐτῶν ῥιφήσονται, χαὶ οἱ νε- 
χροὶ, χαὶ ἀναβήσεται αὐτῶν ἣ ὀσμὴ, χαὶ βραχήσεται 
εἰ ὄρη ἀπὸ τοῦ αἵματος αὐτῶν. 

4. Καὶ ταχήσονται πᾶσαι αἵ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν, 
χαὶ ἐλιγήσεται ὃ οὐρανὸς ὡς βιόλίον, χαὶ πάντα τὰ 
ἄστρα πεσεῖται ὡς φύλλα ἐξ ἀμπέλου, χαὶ ὡς πίπτει 
φύλλα ἀπὸ συχῇς. 

5. Ἐμεθύσθη ἣ μάχαιρά μου ἐν τῷ οὐρανῷ: ἰδοὺ 
ἐπὶ τὴν Ἰδουμαίαν χαταδήσεται, καὶ ἐπὶ τὸν λαὸν τῆς 
ἀπωλείας μετὰ χρίσεως. 

6. Ἧ μάχαιρα τοῦ Κυρίου ἐνεπλήσθη αἵματος, ἐπα- 
χύνθη ἀπὸ στέατος, ἀπὸ αἵματος τράγων χαὶ ἀμνῶν, 
χαὶ ἀπὸ στέατος τράγων χαὶ χριῶν ὅτι θυσία τῷ Κυ- 
ρίῳ ἐν Βοσὸρ, καὶ σφαγὴ μεγάλη ἐν τῇ Ἰδουμαία" 

7. χαὶ συμπεσοῦνται οἱ ἁδροὶ μετ᾽ αὐτῶν, χαὶ οἱ 
ιοὶ καὶ οἱ ταῦροι, χαὶ μεθυσθήσεται ἣ γῇ ἀπὸ τοῦ 

ἐμένα, χαὶ ἀπὸ τοῦ στέατος αὐτῶν ἐμπλησθήσεται, 
8. Ἡμέρα γὰρ χρίσεως Κυρίου, καὶ ἐνιαυτὸς ἀνταπο- 

δόσεως χρίσεως Σιών. . 
9. Καὶ στραφήσονται αἱ φάραγγες αὐτῆς εἰς πίσσαν, 

χαὶ ἣ γῇ αὐτῆς εἰς θεῖον" χαὶ ἔσται ἣ γῇ αὐτῆς ὡς πίσσα 
χαιομένη 

10. νυχτὸς καὶ ἡμέρας, χαὶ οὐ σθεσθήσεται εἷς τὸν 
αἰῶνα χρόνον, χαὶ ἀναθήσεται ὃ χαπνὸς αὐτῆς ἄνω, εἰς 
γενεὰς αὐτῆς ἐρημωθήσεται, χαὶ εἰς χρόνον πολὺν 

τι. ὄρνεα χαὶ ἐχῖνοι, καὶ ἴδεις, χαὶ χόρακες χατοιχήσου- 
σιν ἐν αὐτῇ. Καὶ ἐπιδληθήσεται ἐπ᾽ αὐτὴν σπαρτίον γεω- 
μετρίας ἐρήμου. καὶ ὀνοχένταυροι οἰκήσουσιν ἐν αὐτῇ. 

15. Οἱ ἄρχοντες αὐτῆς οὐχ ἔσονται" οἱ γὰρ βασιλεῖς, 
καὶ οἱ μεγιστᾶνες αὐτῆς ἔσονται εἰς ἀπώλειαν. 

13. Καὶ ἀναφυήσει εἰς τὰς πόλεις αὐτῶν ἀχάνθινα 
ξύλα, χαὶ εἰς τὰ ὀχυρώματα αὐτῆς" χαὶ ἔσται ἐπαύλεις 
σειρήνων, καὶ αὐλὴ στρουθῶν. 

14, Καὶ συναντήσουσι δαιμόνια ὀνοχενταύροις, χαὶ 
βοήσονται ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον" ἐχεῖ ἀναπαύσονται 
ὀνοχένταυροι, εὑρόντες αὐτοῖς ἀνάπαυσιν. 

16. ᾿Εχεῖ ἐνόσσευσεν ἐχῖνος, καὶ ἔσωσεν ἣ γῇ τὰ 
παιδία αὐτῆς μετὰ ἀσφαλείας" ἐχεῖ συνήντησαν ἔλαφοι, 
χαὶ εἶδον τὰ πρόζωπα ἀλλήλων. 

16. Ἀριθμῷ παρῆλθον, καὶ μία αὐτῶν οἷχ ἀπώλετο" 

Κεφ. ΑΔ'. 

Πιυιπηὶπα οἱ γἰνὶ [δ[] οἱ βραίἰοβί. ἽΝου ἐθ8 βᾶπὸ υἱδῆι, ὮΡΩῸΘ 
[011 παΥΪβ ἱπηρ6}]6 5 ΓρΙηρίο. 

22. 608 ΘΠΪΠῚ Π165 ΠΙΔΡΏυ8 658ϊ. Νόη ἰγδηβίϊξ το [)0- 

τηΪη08 [υάδχ ὨοΒίογ, ΠοπλΪΠ 5 ρείποαρβ ποβίογ, Ὠοηγίπυ8 γὰχ 
ποδίογ : Πυιηϊηυ8 816 58] γ 8} 11 ΩΟ8. 

23. Ὀϊδγαρ! βυπὶ (υπΐου} ἰαΐ, αφαΐα ποη ργινα]υθγυηί, 
Μδ]ὰδ ἰυυ}5 1Π0] ]81}}8 68, ἤθη ἀδιεὶ γοὶδ, ποῦ οἰουδοϊ! 

βίβηιπι, ἄοηθο ἰγδάδίαν ἰη αἰγοριίοηοηι. Μυ}ὶ ἰρίαγ εἰδυάὶ 
Ῥγϑάδιῃ ἰδοίοηΐ, 

24. οἴποη ἀϊοραϊ : 1 θογᾶθο, ρορυ]υ8 φαΐ Πα αὶ ἰῃ οἷ : 
ἀϊπη οἴω ΘὨΐπὶ οἷβ ἀο!οἴυπι. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΙΓΨΥ. 

1. Αοοράϊία, ροηίο8, εἴ δυάϊία, ργίποὶροβ. Αὐάϊαὶ ἰογτὰ οἱ 
συΐ ἴῃ 68, οΥΐ5. ἴδγτγϑ εἴ ρορυϊυβ αυἱΐ ἴῃ θᾶ. 

2. Ουΐὰ γον οιηΐηΐ ΒΌρ6Γ ΟΠΊΠ68 σοηί68, οἱ ἱγᾶ ΒΌΡΕΓ 
ΠΕΠΊΘΓΙΠ) ΘΑΓΏΠΊ, δὰ ρΡοΓἀθη 08 608, οἱ ἰγϑάδθηάοβ 608 ἰῃ 
ΟΟΟἰΒἰΟΏ6ΠΊ. 

3. υϊηογαί δυΐδη) δου πὶ ργο]οίδηΐυτ, οἰἶδπ) τηογῖυΐὶ, οἱ 

ϑοσηδοῖ Θογὰπὶ οὐογ, οἱ γραθαπίν τηοηί68 ἃ βϑδησυΐηα 60- 
ΓΌΠΙ. 

4, Ε1᾿ ἰἀθοβοθηΐ ομηπ68 Υἱγίι68 οοὐἰόγυπι, οἱ σομρ οδ αι 

ΟΪυ 8ἰ σας Προ, οἵ ΟΏΠ68 5.6}125 οδάθηϊ κἰσυΐ [Ὁ]18 χ υἱΐδ, 
οἴ 5ουϊ σδαυηίΐ (0]16 ἀκα ἤου. 

ὅ. Ἱποργίδίαβ οϑὶ δά ϊι8 πιθυβ ἴῃ οοἶο : θοοδ βυροῖ [ὰυ- 
ΙὨζρᾶπ) ἀρϑοθηάοί, οἷ ϑιιρογ ρορυΐυμ ρογα ἰοἢΐ8 ουπι )υάϊοίο. 

6. ΟἸδάϊιι8 Ἰοπιὶηΐ ἱμπηρ οἰυ8 οδὲ βδηρυΐπο, ἱπογαββδίυβ 
6δῖ ἀδ δάΐρα, 46 βϑδησυίηα Πἰγοου τ οἱ ἀρηόγυηι, οἱ ἀ6 δάϊρε 
ὨΪΙΓΟΟΓΙΠῚ οἱ ἀγίθίυπι : βδογι οί ομὶπλ Ποηληο ἰῃ ΒΟΒΟΓ, οἱ 

τηδοίδι]ο πηϑσῃᾶ ἰῃ Τἀπηηερᾶ : 

7. οἱ οοῃοϊἀοηϊ τορδυϑιϊ οὐπὶ οἰβ, οἱ δγίθίθβ οἱ ἰδυγὶ, οἱ 
ἱμοὈγΔὈ ΓὙ ἰόγγαὰ ὁχ βδηρυΐηθ, οἱ ὁχ δΐρα δογιπὶ ἱπρ 6 Ὁ ]- 
ἰυΓ. 

8. Ὧ[ϊ68 δηΐπι ᾿[ἀ|οἷ} Ποπμἰηὶ, οἵ Δηπυ5 γαῖ θυ] Οἢ 5 ἀεὶ! 
δίοη. 

9. Εἰ νογίθη(γ γ8}}68 ο᾽ι}5 ἰπ ρίοδη, οἱ ἰογγὰ 6}0.8 ἴῃ 50}- 
Ῥἤυγ ; οἱ ογίξ ἰθγγὰ οὐυ8 αυδβὶ ρὶχ ἃγάθῃϑ 

10. ποοία οἱ ἀἷδ, οἱ ποῃ δχβίϊησυδίυνγ ἰῃ ΒΟ ΘΓηυΠ) 

ἰδ Ρυ5, οἱ δϑοθηάοί [ὑπ}}}8 6}0}8 5 ΓΒΌΠῚ, ἰῃ βΟηΘΓΔΙΪΟΏ 65 
8.85 ἀ65ο Δ᾽ υγ, οἱ ἰῃ Ἰοριι5 πηυ] 

{1. 8068 οἱ ογἱοὶϊ, οἵ ἱν65, οἱ οοῦνὶ μαι δ᾽υπὶ ἰῃ δᾶ. Εἰ 

ἐπι οἰ υὙ ΒΌΡΟΓ ὁ8π} [ὉΠ] Ου]8 σοοηγοίγὶδο ἀδϑογί!, οἱ οὔο- 

οδηίδυγὶ Δ] δου ἴῃ οδἃ. 

12. Ῥγηποίρθα ο͵υ5 ποῆ Θπηΐ : γορθ8 δηΐη οἱ τηδῦπδίοθβ 

6}08 ογυηΐ ἰῃ ρογα ΠΠΙΟΠΘΠΙ. 
13. Εἰ ρυ] υ]αθυπηῖ ἰῃ οἰ" δι 1.5 οογυϊη βρίποδ ᾿σηδ, οἱ 

ἴῃ παυη οηΐθι}8. 6}118 : οἱ ογὶἑ οδυϊθ δίγθηυπι, οἱ δίγ 

β: ΠΟ ΠΌΠι. 

14. Εἰ οσουτγοηΐ ἀανηηοηΐα οποοοηίδιγὶ8, οἵ οἰδιηδθυηΐ 

ΔΙΙον δὰ δἰίογυι : ἢ} ξῖς γοφυ οβοθηΐ οηοσοπίδιγὶ, ἱην θη θη 85 

δδὶ γϑαυΐθπι. 
15. ΠΠ|ς πἰάϊβοαν!! ογίοῖυβ8, οἱ βα!γανῖ! ἴοττα Π]105 6)05 

οὔπὶ βοουγίϊδία : ἰδὲ ὀσσυγγογυηΐ οογυΐ, οἱ νἱάογυηῖΐ (Δοὶ65 

ἰηΐογ 86. 

16. Νυπιεῖο ἰγπβίθγυηϊ, οἱ απ ἰρβᾶγυπι ἢ0η ΡΘΥΙ : ἃ]- 



ΕΒΑΙΑΚ. καρ. ΧΧΧΥΙ. 429 

ἑτέρα τὴν ἑτέραν οὐχ ἐζήτησαν, οτι ὁ Κύριος αὐτοῖς , ἴετὰ δἰίεγδαν πο του δίδγυῃί,, φυΐᾶ Ποπλίηιιβ εἰδ πιδηάανῖξ, 
ἐνετείλατο, χαὶ τὸ πνεῦμα αὐτοῦ συνήγαγεν αὐτά. οἵ βρίγίτι8 ἱρβίιιβ ΘΟ στοραυΐὶ 6. 

17. Καὶ αὐτὸς ἐπιδαλεῖ αὐτοῖς χλήρους, καὶ ἣ χεὶρ 17. Εἰ ἰρ86 πιβίοΐ οἷβ βογίοβ, οἱ τηδηιβ οὐυδ ἀϊδίγινυΐ αἱ 
αὐτοῦ διεμέρισε βόσχεσθαι: εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον χληρο- , Ῥαβοδπίαγ : πῃ διίεγηυπ) ἰδηριβ ροϑϑί θυ 8, ἐπ χοπαγαίίο- 
νομήσετε, εἰς γενεὰς γενεῶν ἀναπαύσονται ἐπ᾽ αὐτῆς. [ Ὧ68 βεπεογαιοηυπι γααϊθβοδῃΐ ΒΌΡΘΟΓ 68Π). 

ΘΑΡΌΤ ΧΧΧΥ͂. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕ’, 

1. 1ίαγα, ἀοϑογίυπ) 8. {1608, Ἔχ 0} 6] 5οἸἰυἀο, οἱ Πογοδί 
αυδϑὶ ΠΠ|Ππιπ|. 

2. Εἰ ἜΠΙογοθυηΐ οἱ ὀχβυ ! δηυηὶ ἀδϑογία Τογάδηΐβ : ρἰογία 
[Π0δηὶ ἀδιδ 68[ οἱ, οἱ ἸΟΠΟΓ Οδιπη ]ΐ, οἵ ρορυ 8 πιουβ τἱ- 
ἀδθιὶ οἰοτίαπι Ποπιηὶ οἱ δ) ἰυάἀΐῃοι αὶ. 

ι. Εὐφράνθητι, ἔρημος δυγῶσα, ἀγαλλιάσθω ἔρημος, 
χαὶ ἀνθείτω ὡς χρίνον. 

4. Καὶ ἐξανθήσει καὶ ἀγαλλιάσεται τὰ ἔρημα τοῦ 
Ἰορδάνου" ἣ δόξα τοῦ Λιδάνου ἐδόθη αὐτῇ, καὶ ἡ τιμὴ 
τοῦ Καρμήλου, καὶ ὃ λαός μου ὄψεται τὴν δόξαν Κυ- 
ρίου χαὶ τὸ ὕψος τοῦ Θεοῦ. : 

8. Ἰσχύσατε, χεῖρες ἀνειμέναι χαὶ γόνατα παραλε- 
λυμένα. 

4. Παραχαλέσατε, οἱ ὀλιγόψυχοι τῇ διανοίᾳ " ἰσχύ-- 
σατε, μὴ φοδεῖσθε. Ἰδοὺ ὃ Θεὸς ἡμῶν χρίσιν ἀνταποδί- 
δωσι, καὶ ἀνταποδώσει" αὐτὸς ἥξει χαὶ σώσει ἡμᾶς. 

5. Τότε ἀνοιχθήσονται ὀφθαλμοὶ τυφλῶν, χαὶ ὦτα 
χωφῶν ἀχούσονται. 

8. Τότε ἁλεῖται ὡς ἔλαφος ὃ χωλὸς, τρανὴ δὲ ἔσται 
γλῶσσα μογιλάλων, ὅτι ἐῤῥάγη ἐν τῇ ἐρήμῳ ὕδωρ, χαὶ 
φάραγξ ἐν γῇ διψώσῃ. : 

η. Καὶ ἔσται ἡ ἄνυδρος εἷς ἕλη, καὶ εἰς τὴν διψῶ- 
σαν γῆν πηγὴ ὕδατος ἔσται" ἐκεῖ εὐφροσύνη ὀρνέων, 
ἐπαύλεις χαλάμου χαὶ ἕλη. 

8. Ἔσται ἐχεῖ ὁδὸς χαθαρὰ, καὶ ὁδὸς ἁγία χληθή- 
σεται, χαὶ οὐ μὴ παρέλθη ἐχεῖ ἀκάθαρτος, οὐδὲ ἔσται 

ἐχεῖ δὲὸς ἀχάθαρτος" οἱ δὲ διεσπαρμένοι πορεύσονται 

ἐπ᾽ αὐτῆς, χαὶ οὐ μὴ πλανηθῶσι. 
9. Καὶ οὐχ ἔσται ἐχεῖ λέων, οὐδὲ τῶν πονηρῶν θη- 

3. Οὐπίογδιηληὶ, ΠηΔη}8 Γαπ 858 οἱ ῥθηυδ αἰδβοϊυίδ. 

4, ΟὈηΒο ἰδ] ἱ γ08, Ρ051}18}}Π|68 τηθηΐα : ΟΟΠηΟΥΒΪηΐ, 

ΠΟΙ 6 {ἰπηογο. Εοοα Πθυδ ποϑίογ ᾿πἀϊοίυπι γοϊ γί θα, οἱ γοιγὶ- 
δυσί : 'ρ56 γϑηΐοὶ οἱ β γα} 08. 

δ. Τπο δρογίοηΐυγ οοὐ ΐ οοδοογυμη, οἱ δυγοϑ. δ ΓἀΟΓΌΠΙ 
δυσίοηὶ. 

6. Τυηῃς 84]16ἱ δἰσαΐ ον οἰδυάι8, οχροαϊίδ δυίοιῃ οὐὶϊ 
᾿ἰησυᾶ ΡαΙ ογαπι,, φυΐᾶ δείδϑδ δβί ἰῃ ἀθβογίο δαυᾶ, οἱ γὙ4}}}8 
ἴη ἴογτα 8 {ἰδηι]. 

7. Εἰ ογὶϊ ἰηδαυοβα ἰῃ ρϑ]υάθ8, οἱ ἰῃ β᾽ (ἰδία ἰογγὰ (Ὁ 8 

485 ΟὟ : 10ὲ Ια εἰ {18 αν, οδι1185 ἀγα παϊηΐ8 οἱ ρ4] 0468. 

8. Ετγὶ ἰδ] νυἱὰ τουπάδ, οἵ νἱᾶ βδηοίδ ὙοοδὈϊγ, οἱ Ὠθὴ 

ἰγδηϑιἱς 116 ἱπηπιυπάυ 5, ἤραυδ ογὶξ "δὶ Υἱὰ ἱπηπηπάδ : αυὶ 
δυΐοηι ἀϊκρογοὶ βυπὶ ἰθυηΐ Βυρογ δ), εἴ βοὴ οιτδθυμί. 

9. Εἰ πορ ογὶϊ ἰδ] ἰθο. οἵ πηδῖα θοϑἕϊα ἤθη δϑοθηὰθὲ ἰῃ 

ρίων οὐ μὴ ἀναδῇ εἰς αὐτὴν, οὐδὲ μὴ εὑρεθῇ ἐκεῖ, ἀλλὰ ᾿ ἐᾶπι, ὨΘΩαδ ἱπγεπίθιαγ [δ], 504 δημθυϊδραπί ἴῃ 68 γϑάδπι- 

πορεύσονται ἐν αὐτῇ λελυτρωμένοι, ΡΙΙ. | | | 

10. καὶ συνηγμένοι διὰ Κύριον, χαὶ ἀποστραφήσον- [ 10- Θἴ ΘΟ δΓΕΘΑΙΙ ΡΟ ϑοτηϊπαπι, εἰ γογθγίθηΐαγ, εἰ γεηϊεπὶ 
ται, καὶ ἥξουσιν εἰς Σιὼν μετ εὐφροσύνης, χαὶ εὖφρο- ἰῃ ϑίοη ουπηὶ ἰςο {8 οἱ Ἰω ἰδ δοιρ᾿ ἰοΓηἃ ΒΟΡΕΓ οὀδρυΐ θ0- 

σύνη αἰώνιος ὑπὲρ χεφαλῆς αὐτῶν ἐπὶ γὰρ τῆς χεφα- ΤΌἢ] : ΒΌΡΟΓ οδριυῖ ὌΝ ΘΟΓῸΠ. ἰδυϑ εἰ ὀχβυίδιο, οἱ ᾿ερ ε1{|8 

λῇς αὐτῶν αἴνεσις χαὶ ἀγαλλίαμα, χαὶ εὐφροσύνη ΔΡργοιοηὰοί 608, (υρὶῖ ἀοἷον οἱ (γ 8118 οἱ ρϑῃλ ἴυ8. 

χαταλήψεται αὐτούς, ἀπέδρα ὀδύνη χαὶ λύπη χαὶ στε- 

ναγμός. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΔς'. ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΥΪ. 

1. Εἰ (Δεΐυπὶ 68. ἰῃ αυδΓῖο ὀΐ ἀφο] Π)0 ΔῆΠ0 Γορηδηία Ἐ,ΖΟ- 
οἷα, δβοθηᾶὶξ Θϑηηδοϊογὶ ἢ ΓΟχ ΑΘΒΥΓΙΟΓΌΠΙ 800 6 Ὁ οἰν δίοβ 

ψυάξδρδ ταυηΐΐ85, οἱ οορὶϊ 688. 

τ. Καὶ ἐγένετο τοῦ τεσσαρεςχκαιδεχάτου ἔτους βασι- 

λεύοντος ᾿Ἐζεχίου, ἀνέδη Σενναχηρεὶμ βασιλεὺς Ἀσσυ- 

ρίων ἐπὶ τὰς πόλεις τῆς Ἰουδαίας τὰς ὀχυρὰς, χαὶ ἔλαθεν 

αὖτας. 
ἃ. Καὶ ἀπέστειλε βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων τὸν Ραύσά- 

χὴν ἐχ Λάμης εἰς Ἱερουσαλὴμ πρὸς τὸν βασιλέα Ἔζε- 

χίαν μετὰ δυνάμεως πολλῆς, καὶ ἔστη ἐν τῷ ὑδραγωγῷ 

τῆς χολυμδήθρας τῆς ἄνω ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ ἀγροῦ τοῦ 

χναφέως. 
4. Καὶ ἐξῆλθε πρὸς αὐτὸν “Ελιαχεὶμ ὃ τοῦ Χελχίου 

ὃ οἰχονόμος, καὶ Σομνᾶς ὃ γραμματεὺς, καὶ Ἰωὰχ ὃ 
τοῦ ᾿Ασὰφ ὁ ὑπομνηματογράφος. 

4. Κα ἄτν αὐτῶι ἴα βσάκης: Εἴπατε ᾿Εζεχία- 

Τάδε λέγει ὃ πῆς ὃ μέγας, βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων᾽ 
Τί πεποιθὼς εἰ; 

5. Μὴ ἐν βουλῇ καὶ λόγοις χειλέων παράταξις γίνε- 

ται; Καὶ νῦν ἐπὶ τίνα πέποιθας, ὅτι ἀπειθεῖς μοι: 

6. Ἰδοὺ πεποιθὼς εἰ ἐπὶ τὴν ῥάόδον τὴν χαλαμίνην 

τὴν τεθλασμένην ταύτην, ἐπ᾽ Αἴγυπτον ὡς ἂν ἐπιστη- 

4. Εἰτίο τὸχ Αϑϑυτίογιπη Ἀδῦβδοθη ἀθ 1,80}165 ἰη Ψογυ- 
βᾶϊθαι δὰ γαβοπ ἘΖοοίδηι οὐπὴ Υἱγίυ[6 πη0} 8, οἱ 58.6[1 ἰῃ 
δαυδοαμποίυ ρἰβοίῃδο βυρογίοτ8 ἰῃ υἱὰ δργὶ (Ὁ ]0η18. 

38. Εἰ οβγοβδαβ 68ὲ δὰ διη) ΕἸϊδοίπι ἢ ἢυ.8 ΟἹ] οἶδα ΘοΟπο- 

τλυ.8, οἱ δοπιηᾶβ δου θα, οἱ Φοδοῖ ἢ] 8 Α58ρ}} ἃ ΟΟΙΠΠΊΘΠΙ8- 

113. 
4. Εἰ ἀϊχὶϊ αἷ58 Βαῦβδοοβ : Ὀϊεϊία Εζϑοίδ : Ηδβοο ἀἰοὶῖ γὸχ 

τηᾶϑηυβ, ΓΟΧ Αὐϑυγίογαπι : Οὐυἱὰ Πά6η8 68 

5. Νυπιχυίά ἴῃ σοη 5110 οἱ ϑοστηοηΐθυ8. ᾿ΔΪΟΓΌ πὶ ργβο πὶ 
81} Εἰ ἤυπηο δύρεγ 4υθηὶ οὐηῇαϊοίί, αυΐα ἱποθεά 68 65 
τ Πΐ ἢ 

ὃ. Εδοδ ἤάρηβ 656 5ροῦ Υἱγζᾶπι) γα πα ϊποδημ σΟὨ ΓΔΟΙΔΠ] 
ἰδίδῃι, δυροῦ Ἐδυρίυπι : βἰοιιϊ 8ὲ ἱπηπι δῦ ΥἹΓ ΒΌΡΟΓ δᾶπι, 



ἩΣΑΙΑΣ. 

ρισθῇ ἀνὴρ ἐπ᾽ αὐτὴν, εἰσελεύσεται εἷς τὴν χεῖρα αὐτοῦ, 
χαὶ τρήσει αὐτήν" οὕτως ἐστὶ Φαραὼ βασιλεὺς Αἰγύ-- 
πτου, καὶ πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ᾽ αὐτῷ. 

(7)7. Εἰ δὲ λέγετε" ᾿Επὶ Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν πε- 
ποίθαμεν, 

8. νῦν μίχθητε τῷ χυρίῳ μου τῷ βασιλεῖ Ἀσσυρίων, 
χαὶ δώσω ὑμῖν διςχιλίαν ἵππον, εἰ δυνήσεσθε δοῦναι 
ἀναθάτας ἐπ᾽ αὐτούς. 

9. Καὶ πῶς δύνασθε ἀποστρέψαι εἰς πρόςωπον τῶν 
τοπαρχῶν; Οἰχέται εἰσὶν οἱ πεποιθότες ἐπ᾿ Αἰγύπτιοις, 
εἰς ἵππον χαὶ ἀναθάτην. 

το. Καὶ νῦν μὴ ἄνευ Κυρίου ἀνέδημεεν ἐπὶ τὴν χώ- 
αν ταύτην πολεμῆσαι αὐτήν; Κύριος εἶπε πρὸς μέ’ 
Ἀνάδυθι ἐπὶ τὴν γῆν ταύτην, χαὶ διάφθειρον αὐτήν. 

τ. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ᾿Ελιαχεὶμ, χαὶ Σοωμνᾶς, 
χαὶ Ἰωάχ' Λάλησον πρὸς τοὺς παῖδας σου συριστί- 
ἀχούομεν γὰρ ἡμεῖς" καὶ μὴ λάλει πρὸς ἡμᾶς ἰουδαϊστί" 
χαὶ ἱνατί λαλεῖς εἰς τὰ ὦτα τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τῷ τείχει; 

τὼ. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς “Ραῤσάκυς. Μὴ πρὸς τὸν 
χύριον ὑμῶν ἢ πρὸς ὑμᾶς ἀπέσταλχέ με ὃ χύριος μου, 
λαλῇσαι τοὺς λόγους τούτους: Οὐχὶ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους 
τοὺς καθημένους ἐπὶ τῷ τείχει, ἵνα φάγωσι χόπρον, 
χαὶ πίωσιν οὐρον μεθ' ὑμῶν ἅμα;. 

13. Καὶ ἔστη ᾿Ραθσάχης, χαὶ ἀνεθόησε φωνῇ με- 
γάλη ἰουδαϊστὶ, καὶ εἶπεν: Ἀχούσατε τοὺς λόγους τοῦ 
βασιλέως τοῦ μεγάλου, βασιλέως ᾿Ασσυρίων. 

ι4. Τάδε λέγει ὃ βασιλεύς: Μὴ ἀπατάτω ὑμᾶς ᾽[ζε- 
χίας λόγοις, οὐ μὴ δύνηται ῥύσασθαι ὑμᾶς" 

16. καὶ μὴ λεγέτω ὑμῖν ᾿Ιἰζεχίας ὅτι ῥύσεται ὑμᾶς 
δ Θεὸς, καὶ οὐ μὴ παραδοθῇ ἣ πόλις αὕτη ἐν χειρὶ βα- 
σιλέως ᾿Ασσυρίων. 

16. Μὴ ἀχούετε ᾿Εζεχίου. Τάδε λέγει ὁ βασιλεὺς 
Ἀσσυρίων - Εἰ βούλεσθε εὐλογηθῆναι, ἐχπορεύεσθε πρὸς 
μὲ, χαὶ φάγεσθε ἕχαστος τὴν ἄμπελον αὐτοῦ χαὶ τὰς 
συλὰς, χαὶ πίεσθε ὕδωρ ἐκ τοῦ λάχχου ὑμῶν, 

17. ἕως ἂν ἔλθω, χαὶ λάθω ὑμᾶς εἰς γῆν, ὡς ἣ γῇ 
ὑμῶν, γῇ σίτου καὶ οἴνου χαὶ ἄρτων καὶ ἀμπελώνων. 

186. ἢ ἀπατάτω δυᾶς Ἐζεχίας, λέγων: Ὃ Θεὸς 
δύσεται ὑμᾶς. Μὴ ἐῤῥύσαντο οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν, ἕκαστος 
τὴν ἑαυτοῦ ““ὦραν ἐχ ψειρὸς βασιλέως ᾿Αισσυρίων: 

19. Ποῦ ἐστιν ὁ θεὸς ᾿Βωὰθ χαὶ Ἀρφαθ; χαὶ ποῦ ὃ 
θεὸς τῆς πόλεως Ἐπφαρουαίῳ; Μὴ ἐδύναντο ῥύσασθαι 
Σαμάρειαν ἐχ χειρός μου; 

20. Τίς τῶν θεῶν πάντων τῶν ἐθνῶν τούτων ὅςτις 
οωρῷ τὴν γῆν αὐτοῦ ἐχ χειρός μου, ὅτι ῥύσεται ὃ 

εὡς τὴν Ἱερουσαλὴμ. ἐχ χειρός μου: 
41. Καὶ ἐσιώπησαν, οὐδεὶς ἀπεχρίθν͵ αὐτῷ λόγον, 

διὰ τὸ προςτάξαι τὸν βασιλέα μηδένα ἀποχριθῆναι. 
95, Καὶ εἰςῆλθεν “Ελιαχεὶμ ὁ τοῦ Χελχίου οἰχονόμος, 

χαὶ Σομνᾶς ὁ γραμματεὺς τῆς δυνάμεως, χαὶ Ἰωὰχ ὃ 
τοῦ Ἀσὰφ ὃ ὑπουνηματογράφος, πρὸς ᾿Εζεχίαν, ἐσχι- 
σμένοι τοὺς χιτῶνας, καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῷ τοὺς λόγους 
Ῥαόδσάχου. 

430 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΛΖ΄. 

ι. Καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ ἀχοῦσαι τὸν βασιλέα ᾿Εζεχίαν, 

(“) 7. Εἰ δὲ λέγετε πρὸς μέ: Ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν πε- 
ποίθαμεν, καὶ μὴν οὗτός ἐστιν οὗ περιεῖλεν Ἐζεχίας τὰ ὑψηλὰ 
αὐτοῦ, καὶ εἰπε τῷ Ἰούδᾳ χαὶ τῇ ᾿Ιερουσαλήμ-: Κατὰ πρόζςωπον 
τοῦ θυσιαστηρίον τούτου προςχυνεῖτε. (Αἰα. Οοπιρί.) 

Κεφ. ΑΖ. 

ἰῃίγα ἢ ἴῃ π)δηιη α}1.5, οἱ ρου γα δα : δἰο ογὶΐ ῬΉΔΓΔΟ 
τοχ Ἐργυρίὶ, οἱ οπηηθϑ 411 οοπῇαυπίὶ ἰῃ 60. 

7. 5[η δυίδθηι ἀἰοἰ 5 : ΘΌΡΟΓ οιηϊπαπι Ὠθυ1πὶ ὨΟΒΙΓΙΠῚ 
οοηδάϊηιυϑ, 

8. ἢυῃς δαπ)ἰϑοθιηηὶ ἀοΠ ΠΟ Π|60ὺ γορὶ Αϑϑγείϊογυηι, οἷ 

ἄδρο νοδὶβ ἀυο τ} 18 Θαυογυπι, 8ἷ ροίεγ 8 ρΓΘΌΘΓΘ ἃθοθῃ- 
ΒΟΓΘΟΒ ΒΌΡΟΓ 608. 

9. Εἰ ᾳυοιηοᾶο ροίοκ[|5 Δύογίογα ἰὴ (δείθι ἰοραγο ΔΓΌΙΩ ἢ 
ΒΟΓΥΪ δι ηΐ 4] οοηΠἀογιπί ἰη ἘΡΥΡΙ 15, ἰῃ Θαιι οἱ ἃδοοῃ- 
ΒΟΓΘΠΊ. 

10. Εῤ ἢυηο π.Π| 5ῖη6 ΠΟΠΊΪΠΟ 5 Πα ἸΠ}}18 5006 τορίο- 
Ποῖ ἰδῆς 8] ΟρΡρυρῃαπαδπι οᾶπιῦ Ποιμηίηιι5 ἀἰχὶϊ δά τὸ : 
ΑΒΟΘΠΑΘ ΒῈΡΟΓ ἰογγδῃ) ἰϑίδηι, οἱ ἀϊδρογάθ ϑδη]. 

{1. Εἰ ἀϊχ!! δά ουπὶ ΕἸϊδοίπα, οἱ δοπημᾶβ, οἱ Φοδοῖ : [,0- 
αΌΟΓΕ δα 56ΓΥΟΒ ἴ1105 Βγ1ΐδο 8 : δι ἀ 18 ΘΠ ΠῺ 1108 : οἱ Π6 Ἶ0- 

αὐυδτὶ5 δὰ πο08 Ἰυάδίοθ : οἱ υἱ φυ!ϊαὰ Ἰοφυσγὶβ ἰῃ δῦγοβ ΠοΙηὶ- 
ὮΠΠῚ., 8|06Γ ΠΊΌΓΙΩῚ ἢ 

12. Εἰ ἀἰϊχ! δὰ οο8 Βδῦϑδοος : Νυηαυϊὰ δὰ ἀοπηηυπι το- 
βίΓιΠ| Υ6] δὰ γο8 Πηῖδὶ᾽ τη6 ἀοπηίη}8 συ, ἰο4] γογθα γρ.9 
Νομηθ δα ᾿ἸΟΠ 65 αυἱ βοάθηΐ ΘΌΡ6Γ υγυπὶ, υἱ οομηοάδηϊ 
βίογουβ, οἱ δ δδηΐ υγἱθάι γοὈδίβοιη) δίπημ] ἢ 

18. Εἰ βίοι δΌβδοοβ, οἱ οχοϊδιηδνυῖ γὐοοθ τηᾶρπᾶ }0- 
ἀδίοθ, οἱ ἀἰϊχὶί : Αὐάϊϊα γοῦθὰ Ταρὶβ τηδρηΐὶ, ΓοσΙΒ ΑϑϑΥτιο. 
ΤΌΓΏ. 

14. δος ἀἱοὶ γοκ : Νοὴ βαἀποδῖ γῸ8 ΕΖοοὶδ8 βογῃηοηΐθυϑ, 

ὨΟῆ ροίογ( ΘΓΊΊΘγο ΥῸ8 : 

15. δαυθ ἀϊοδὶ γοδὶβ ἘΖζοοίδϑ Ζυΐα ογιοΐῖ νοὸβ Ὠθυβ, οἱ 
θ0ῃ ἰγδάοίυγ οἰν 88 ᾿δοα ἴῃ πηδηιι ΓΟ 8 ΑΘ τ ογΊηι. 

16. ΝοΙ! δ δυάϊγε Ἐζθείδη). ἤφος ἀἰεϊϊ Γοχ Αβϑυγίογυπι : 

δὶ τυ} 15 θοηραϊοὶ, οσγοαϊπιϊηὶ δὰ πιο, οἵ οοπγοάϊϊα ἀπι)54υ 5- 

406 νἱίοπι 8υδπὶ εἰ ἤσι5, οἱ ὈΪὈ[6 δαιδηλ ἀδ οἰδίθγμῃδ γὸ- 
δίΓᾶ, 

17. ἀοῃθο γὙρηίΐδηη, οἱ (011 4π γὸ8 δά ἰδγγᾶη), δβίουιϊ ἰογγᾶ 
γοϑίγδ, ἴοστα (γι πη θη[ἰ οἱ Υἱηΐ οἵ ρδηιῶ οἱ υἱῃοδγαπι. 

18. Νὰ βοάυσαί γο8 Εχοοῖδθ, ἀἰοθηβ : Ὠθιι5 ΠΡογ Ϊ  νο8. 

Νυηχυϊὰ ΠΙΡογανογυμηί ἀϊ σοητὰπἢ, ὑπυβαχυΐϑαιυδ τορίοηθπιὶ 
518} 46 ΠηΔηι1 ΓΟΡῚ8. ΑϑϑΥγίογυ ὃ 

19. δὶ οϑι ἀδιι8 Εἰηδίἢ οἱ Αγρ να} οἱ αἱ ἀθὺβ οἰν 818 
Ἐρρπδᾶγνφιῦῷ Νυμπηιαυϊὰ ροϊυδειηΐξ δγιιογα ϑαπηδγίδη) ἀδ 

τΙηδηυ ΠΊ68 9 

20. Ουΐδ 651 οχ οῃγηί θυ ἀἰ8 φοη(ίυηι ἰϑίδγυπι αὶ ΘΓιο- 
τὴ ἰογγᾶπ) 81:80} ὧδ π)ᾶπὺ τη68, 4(υἱὰ ογυοῖ 605 Φογαϑδιθηι 
ἀ6 τηδηιϊ! π|68 ἢ 

21. ἘΠ᾿ 58]0δγυηΐ, οἱ ποηλὸ γοϑροηαϊί οἱ νογθαπι, 4υἷὰ 

πηδηάδγνογαῖ ΓΟΧ ΠΟΙΠΪΠ6ΠῚ ΓΟΘΡΟΠάθΓΟ. 
22. ΕΠ͵ησΓθδ680.5 οϑἱ ΕἸϊδοὶπ ἢ] 15 ΟΠ 6] οἷδε Θοοποιη8, οἱ 

ΒΟΠΊΏΔ8 δογ θα ΥἱΓ( 118, οἱ Ζοδοὺ {ἢ Π π58 Α88ρ}} ἃ σοι ἢ ἰΔ- 
Υἶ 5, δὰ ΕΖοοϊδίῃ, 836}5815 ἰυπἰοἰ8, οἱ ηυηιἰανογυηί οἱ υοῦρᾶ 

ἈΔΡΒδοίβ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΥΙΙ. 

1. Εἰ (δοίυπι αἴ, οὑπὶ διά δδοὶ γὸχ ΕΖϑοίδθ, βοιϊϊ γὸ- 

7. 81 ἀἰο εἰ δὰ τὸ : ἴῃ Ὠοϊηΐηο θῸ ποβίγο ςοῃἤΠαϊπηι5. εἰ 
φυϊάοπι ἱρδθ δοὶ οὐ 5 δϑδία  Εζοοίΐδβ Ἔχοθίσδᾶ οἰυδ, οἱ ἀἰχ! 

δυάα οἱ Τογυκαίραη : Αἀ ἰδείοση δ᾽ (Δ γ5 ἢυ}118 ΔΟγα (15. 
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ἔσχισε τὰ ἱμάτια, χαὶ περιεθάλετο σάχχον, χαὶ ἀνέξη ι Βιπιοηῖᾶ, οἱ ΟὈγοϊαΐα8 68ὲ 5δθοο, οἵ δβοθηδὶξ ἴῃ ἀογχυ τα 
ι Βοῃηϊηί, εἷς τὸν οἶχον Κυρίον, 

ἃ. χαὶ ἀπέστειλεν “Ἑλιαχεὶμ, τὸν οἰχονόμον, χαὶ Σο- 
ανᾶν τὸν γραμματέα, καὶ τοὺς πρεσθυτέρους τῶν ἱερέων 
περιδεθλημένους σάκχους, πρὸς Ἡσαΐαν υἱὸν ᾿Αμὼς, 

τὸν προφήτην, 3. ὦ γ Φ [ 3 ’ « ’ὔ 

4. χαὶ εἶπαν αὐτῷ Γάδε λέγει ᾿Εζεχίας- Ἡμέρα 
θλίψεως καὶ ὀνειδισμοῦ καὶ ἐλεγμοῦ καὶ ὀργῆς ἢ σήμε- 
ρὸν ἡμέρα, ὅτι ἥχει ἡ ὠδὶν τῇ τιχτούση, ἰσχὺν δὲ οὐχ 
ἔχει τοῦ τεχεῖν. 

.. Εἰςαχούσαι Κύριος ὃ Θεός σου τοὺς λόγους 'Ραό- 
σάχου, οὺὃς ἀπέστειλε βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων, ὀνειδίζειν 
Θεὸν ζῶντα, χαὶ ὀνειδίζειν λόγους οὺς ἤκουσε Κύριος ὃ 
Θεός σου, καὶ δεηθήσῃ πρὸς Κύριόν σου περὶ τῶν χα- 
ταλελειμμένων τούτων. 

56. Καὶ ἦλθον οἱ παῖδες τοῦ βασιλέως ᾿Εζεχίου πρὸς 
Ἡσαΐαν, 

8. χαὶ εἶπεν αὐτοῖς ᾿Ησαΐας: Οὕτως ἐρεῖτε πρὸς τὸν 
χύριον ὑμῶν Τάδε λέγει Κύριος: Μὴ τοδηθῆς ἀπὸ τῶν 
λόγων ὧν ἤχουσας, οὺς ὠνείδισάν με αἱ πρέσδεις βασι- 
λέως Ἀσσυρίων. 

η. Ἰδοὺ ἐγὼ ἐμάλλω εἰς αὐτὸν πνεῦμα, καὶ ἀχού- 
σας ἀγγελίαν ἀποστραφήσεται εἰς τὴν χώραν αὐτοῦ, 
καὶ πεσεῖται μαχαίρα ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ. 

8. Καὶ Πρένδις Ῥαθσάχης, καὶ χατέλαδε τὸν 
βασιλέχ ᾿Ασσυρίων πολιορχοῦντα Λούνάν χαὶ ἤχουσεν 
ὅτι ἀπῆρεν ἀπὸ Λαχίς. 

ν. Καὶ ἐξῆλθε Θαραχὰ βασιλεὺς Αἰθιόπων πολιορ- 
χῆσαι αὐτόν: χαὶ ἀχούσας ἀπέστρεψε, καὶ ἀπέστειλεν 
ἀγγέλους πρὸς ᾿Εζεχίαν, λέγων᾽ 

ιο, Οὕτως ἐρεῖτε ᾿Εζεχία βασιλεῖ τῆς Ἰουδαίας" Μή 
σε ἀπατάτω ὁ Θεός σου, ἐφ᾽ ᾧ πέποιθας ἐπ᾽ αὐτῷ, 
λέγων" Οὐ μὴ παραδοθῇ Ἱερουσαλὴμ ἐν χειρὶ βασιλέως 
᾿Δσσυρίων. 

11. Σὺ οὐχ ἤκουσας ἃ ἐποίησαν βασιλεῖς ᾿Ασσυρίων, 
πᾶσαν τὴν γὴν ὡς ἀπώλεσαν; χαὶ σὺ ῥυσθήση ; 

15. Νὴ ἐῤῥύσαντο αὐτοὺς οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν, οὃς ἀπώ- 
λεσαν οἱ πατέρες μου, τήν τε Γωζᾶν, χαὶ Χαῤῥὰν, καὶ 
Ῥαφὲθ, αὖ εἰσιν ἐν χώρᾳ Θεεμαθ; τῇ 

13. Ποῦ εἶσι βασιλεῖς ᾿Εμὰθ χαὶ ποῦ Ἀρφὰθ, καὶ 
ποῦ πόλεως ᾿Επφαρουαὶμ, ᾿Αναγουγάνα; 

14. Καὶ ἔλαῤεν ᾿Εζεχίας τὸ βιθλίον παρὰ τῶν ἀγγέ-- 
λων, χαὶ ἀνέγνω αὐτὸ, χαὶ ἀνέθη εἰς κὸν Κυρίου, 
χαὶ ἤνοιξεν αὐτὸ ἐναντίον Κυρίου. 

15. Καὶ προςηύξατο ᾿Ἐζεχίας πρὸς Κύριον, λέγων . 
16. Κύριος σαύαὼθ. ὃ Θεὸς Ἰσραὴλ, ὃ καθήμενος 

ἐπὶ τῶν Χερουόιμ., σὺ εἴ ὃ Θεὸς μόνος πάσης βασιλείας 
τῆς οἰκουμένης, σὺ ἐποίησας τὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν γῆν. 

171. Κλῖνον, Κύριε, τὸ οὖς σου. εἰσάχουσον, Κύριε, 
ἄνοιξον, Κύριε, τοὺς ὀφθαλμούς σου" εἴςόλεψον, Κύριε, 
καὶ ἴδε τοὺς λόγους Σενναχηρεὶμ, οὺς ἀπέστειλεν ὀνει- 
δίζειν Θεὸν ζῶντα. 

ι86. Ἐπ᾿ ἀληθείας γὰρ, Κύριε, ἠρήμωσαν βασιλεῖς 
Ἀσσυρίων τὴν οἰκουμένην ὅλην, χαὶ τὴν χώραν αὐτῶν, 

19. καὶ ἐνέδαλον τὰ εἴδωλα αὐτῶν εἰς τὸ πῦρ᾽ οὐ γὰ 
θεοὶ ἦσαν, ἀλλὰ ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων, ξύλα καὶ λίθοι, 
καὶ ἀπώσαντο αὐτούς. 

0. Νὺν δὲ, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, σῶσον ἡμᾶς ἐκ χει- 

2. οἷ πηϊϑὶὶ ΕἸ Δοῖτα ΘΟΟποπημη,, οἱ ΒΟ πδπὶ βογίθδαη, οἱ 
δθηίογεβ βδοογἀοίαπι ΟροΓίο5 58οοίβ, δὰ Εδβϑίδῃ ἢ] πὶ ΑΠΊΟ5, 
ῬγορΠοίδηι, 

3. εἱ ἀϊχογυηΐ οἱ : Ηδοὸ ἀϊοὶΐ Ἐχϑοὶδβ : Ὀΐἷθ5 {θυ ]δἰϊοηία 
Εἴ ΟΡΡΓΟΌΓΙΪ οἱ Θογ"ΘρΕοηΐ5 οἱ ἱγὰβ ῃποάίογπα ἀΐθα,, φυΐα σϑηϊὶ 
ἀοἱοῦ ραγίαγιεμίί, υἱγι ἴθι δαίθιη ποὴ μαθοὶ ρατίοπάϊ. 

4. Ἐχδυάϊαϊ Ποῃλίπυβ Π 615 ἴα γοῦρα Βαρβαοῖβ, χα 
τη ἶδὶ᾿ Τὸχ Αβϑυγίογυ!η, δ δχργοθγαηάυπι Ποῖ υἰνοπίοπι, 
οἱ ΘΥΡΓΟΡγδη Δ} ΒΟΓΤΏΟΠἾθι18 408 Διιάϊν!ς Πομηίπιι8 θδὰ5 
ἰυυϑ, οἱ οΟΥΔΌΪ5 δ Βοπρίηυπμ ἴα ργοὸ ἀθγο οἰ β ἢ 5. 

5. Εἰ γϑηθγυηΐ ρυδτγὶ γορ 8 ΕΖϑοίϑ δὰ Εβαίΐδηι, 

6. εἰ ἀϊχὶὶ οἰ8 Ἐπδἰδ8 : δἷς ἀἰοοιΐβ δά ἀοπγηιπι γοϑίγυμ : 
Ηδο ἀἰοῖ! Βοπιίπυβ : Νᾷ {{πϑὰ5 ἃ υϑυλἶβ αυς δια ϊβιὶ, χφυΐ- 
05 ΘΧρΓΟΒγδυθγυηΐ π|6 Ἰοραΐ γοσὶβ Αϑϑυτίοσυπι. 

7. ΕσοΘ 660 ἱπηηλ 10 ἴῃ 611Π} δρ  γἰ ἴω πὶ, οἱ δῃάἀϊθης πα πΕ  0Πὶ 

ΤΟΥ ΓίοΙΌΓ [η γορ ο ΘΠ ϑιι8πι, οἱ οδάοὶ ρἰδαάϊο ἴῃ ἰθγγὰ βυᾶ. 

8. Εἰ τουθγιϊ Βδυβδοοβ, οἱ ἱηυϑηΐ γοσθη] ΑΒΒΥΓΙΟΓΙΠῚ 
ΟΡρΡυρβηδηΐοηι) ΠΟ ηδιῃ : οἱ δυάϊνογαῖ αυΐᾶ ργοπηουογαὶ ἀ6 
1μ80}}|8. 

9. Εἰ οργοβϑδι8 6581 Τῃαγδοδ γὸχ “ἘΠ ορυῦ δὰ ορρυρπδη- 
ἀυπι διιπ : οἱ δυ ἰδηδ γαυογιζ, οἱ πηἰϑὶξ πα 08 δὰ ἘΕΖοοίδι, 

ἀΐσθῃ8 : 
10. 516. ἀϊοοιῖβ Εζθοιθ γορὶ Φυάδοδ : Νοὴ ἴδ ἀρεϊρίαϊ Πδι15 

ἴυυ8, ἰῃ 4υὺ ΟΟὨΠαἾ511 ἰῃ θο, ἀἰσθηβ : Νοὺ ἰγδάρίυγ Ζογυ- 
586Π} ἴῃ πΊδηυ ΓΟΡῚ5. ΑΞΘΞΥΓΙΟΓΆΌΠΙ. 

11. Τὰ ποη διάϊβιϊ χυϑ ἐρόδυαηΐ γοθ8 Αϑυγίογῃ!, τηϊ]- 
γΘΓΒ8ΠῚ ἰσγτᾶπ) συοιηοο ἀἰδρατα  ἀδγυη!9 οἱ ἰὰ ΠΡΟ θοΥἷ5 9 

12. Νυπιαιϊὰ δγυδγυηΐ 608 αἰ σοηίϊυμι, 405 ἀἰδρογαϊάο- 
τυηΐ ρδῖγοβ τηδὶ, ἀοΖϑῃ, οἱ Οἰάγγδη, οἱ Ἀδρῃοίῃ, συ δυηὶ 
ἰη τορίοηο ΤἼὨθοιηδίῃ ἢ 

13. δὶ βυηῖ γορθ8 Ετμδίῃ οἱ Ὁ] Αὐρ μα, οἱ υδὶ εἰν [15 
ἘΡρΠδιγπ), Απδρηραηᾶ ὃ 

14, Εἰ δοοθρὶϊ ΕΖϑοία8 {ΠΡ ὯΠῚ ἃ πυη 118, οἱ Ἰοσὶ! 1] πὶ, οἱ 
δϑοθηάϊξ ἰῃ ἀοταιηὶ Ὠοπιίηὶ, οἱ ἀρδγυΐϊ ἢ] πὶ δηΐα Π)οη)ὶ- 
ΠΙ1ΠῚ. 

15. Εἰ ογυῖ ἘΖϑοίαϑ δὰ Ποῃιίησηι, ἀἰοθη8 : 
16. Βυοπηΐπιι5 βδδοί!, Π6Ὲ}5 [δγϑοὶ, 40] 8668 βυρογ ΟΠ 6- 

ΓΟ ΐπη, ἰὰῈ 65 Ὠδι15 50108 ΟἸμηΐβ8 Γοσηὶ οΥΐ8 ἰογγάγυπι, ἰὰ 
[ἐοἰ511 στη} οἱ (ογγδπι. 

17. πο] πᾶ, Ὠοιηΐηθ, δυγοπὶ ἰυδη : οχαυᾶΐ, Βοῃιΐηο, 

δρογὶ, οπηῖπθ, οοι]05 ἰυ08 : ἰηδρίοο, Ὠομμΐηθ, αἱ νὰ γογθᾶ 

ΒΘὨΠΔΟ ΘΓ ΠῚ, 4υ5 ΠιϊδὶΣ δὰ ΘΧργοθγαπάσπη Ὠθιπ) υἱΥθἢ- 
16. 

18. Ιη νοι δία θηἶπι, 1) ΟΠ) η6, ἀοϑοϊυ θγιιηΐ ΓΟΖ65 Αδ5Υ- 
Πογαηλ ἰοίιπ ογθθηλ ἰογτῷ, οἱ γορίομοπι θογυηι, 

19. οἱ ἰηὐδοογαηὶ ἰάο!α ΘοΓυ πὶ ἰῃ ἰσπθηλ : ἢ0η οηΐπι αἱ] 

ογϑηΐ, 56 ορογὰ τη ηθιπι Ποηλίηυη, ᾿ἰσηᾶ οἱ ἰαρί 65, οἱ 
Δ) Θοογυηΐ 608. 

20. Νυης δυίοηι, Ποπιΐηα Πδυ5 Ποϑβίου, βΆ [νᾶ η05 ἀ6 τηδηι 
ρὸς αὐτοῦ, ἵνα γνῷ πᾶσα βασιλεία τῆς γῆς ὅτι σὺ εἶ δ᾽ εις, αἱ οὐαποδοδῖ οπηπδ γοβῃυι ἴΘΥΓθὸ 4υΐα ἴῃ 68 Ὠδιι8 50- 
Θεὺς μόνος. Ιυ.8. 
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4. Καὶ ἀπεστάλη Ἡσαΐας υἱὸς Ἀμὼς πρὸς Ἐζεχίαν, 
χαὶ εἶπεν αὐτῷ: Τάδε λέγει Κύριος ὃ Θεὸς Ἰσραήλ᾽ 
Ἤνχουσα ἃ προςηύξω πρὸς μὲ περὶ Σενναχηρεὶμ βασι- 
λέως ᾿Ασσυρίων. 

22. Οὗτος ὃ λόγος ὃν ἐλάλησε περὶ αὐτοῦ ὃ Θεός" 
Ἐφαύλισέ σε, καὶ ἐμυχτήρισέ σε, παρθένος θυγάτηρ 
Σιών ἐπὶ σοὶ πταλὴν ἐχίνησε, θυγάτηρ Ἱερουσαλήμ. 

43. Τίνα ὠνείδισας χαὶ παρώξυνας; ἣ πρὸς τίνα 
ὕψωσας τὴν φωνήν σου; Καὶ οὐχ ἦρας εἰς ὕψος τοὺς 
ὀφθαλμούς σου πρὸς τὸν ἅγιον τοῦ Ἰσραήλ; 

“44. Ὅτι δι᾿ ἀγγέλων ὠνείδισας Κύριον. Σὺ γὰρ εἶπας" 
Τῷ πλήθει τῶν ἁρμάτων ἐγὼ ἀνέθην εἰς ὕψος ὀρέων, καὶ 
εἷς τὰ ἔσχατα τοῦ Λιβάνου, χαὶ ἔχοψα τὸ ὕψος τῆς χέ- 
ὃρου αὐτοῦ, καὶ τὸ κάλλος τῆς χυπαρίσσου, καὶ εἰςῆλθον 
εἰς ὕ ἔρους τοῦ ὀρυμοῦ, 
“ι ἴθηκα οὐ ε με 5, χαὶ ἠρήμωσα ὕδατα χαὶ πᾶ- 

σαν συναγωγὴν ὕδατος. 
46. Οὐ ταῦτα ἤχουσας πάλαι ἃ ἐγὼ ἐποίησα ; ̓Εξ 

ἡμερῶν ἀρχαίων συνέταξα, νῦν δὲ ἐπέδειξα ἐξερημῶσαι 
ἔθνη ἐν ὀχυροῖς, καὶ οἰχοῦντας ἐν πόλεσιν ὀχυραῖς. 

27. ᾿ἈΑνῆχα τὰς χεῖρας, καὶ ἐξηράνθησαν, χαὶ ἐγένοντο 
ὡς χόρτος ξηρὸς ἐπὶ δωμάτων, καὶ ὡς ἄγρωστις. 

48. Νῦν δὲ τὴν ἀνάπαυσίν σου, καὶ τὴν ἔξοδον σου, 
χαὶ τὴν εἴςοδόν σου ἐγὼ ἐπίσταμαι" 

49. ὃ δὲ θυμός σου ὃν ἐθυμώθης, καὶ ἣ πιχρία σου 
ἀνέδη πρὸς μὲ, καὶ ἐμ δαλῶ φιμὸν εἰς τὴν ῥῖνά σου, χαὶ 
αλινὸν ἐἰς τὰ χείλη σου, καὶ ἀποστρέψω σε τῇ ὁδῷ ἦ 
θες ἐν αὐτῇ. 
80. Τοῦτο δέ σοι τὸ σημεῖον. ὥαγε τοῦτον τὸν ἐνιαυ-- 

τὸν ἃ ἔσπαρχας, τῷ δὲ ἐνιαυτῷ τῷ δευτέρῳ τὸ χατά- 
λειμμα, τῷ δὲ τρίτῳ σπείραντες ἀμήσατε, χαὶ φυτεύ- 
σατε ἀμπελῶνας, χαὶ φάγεσθε τὸν χαρπὸν αὐτῶν. 

81. Καὶ ἔσονται οἱ χαταλελειμμένοι ἐν τῇ Ἰουδαία, 
φυήσουσι ῥίζαν χάτω, καὶ ποιήσουσι σπέρμα ἄνω. 

42. Ὅτι ἐξ Ἱερουσαλὴμ. ἔσονται οἱ χαταλελειωμένοι, 
καὶ οἱ σωζόμενοι ἐξ ὄρους Σιών ὃ ζῆλος Κυρίου σαδαὼθ 
ποιέσει ταῦτα. 

88. Διὰ τοῦτο οὕτως λέγει Κύριος ἐπὶ βασιλέα Ἀσσυ- 
ρίων Οὐ μὴ εἰςέλθη εἰς τὴν πόλιν ταύτην, οὐδὲ μὴ βάλῃ 
ἐπ᾽ αὐτὴν βέλος, οὐδὲ μὴ ἐπιδάλῃ ἐπ᾽ αὐτὴν θυρεὸν, 
οὐδὲ μὴ χυχλώση ἐπ᾽ αὐτὴν χάραχα᾽" 

84. ἀλλὰ τῷ δὸζ᾽ ἧ ἦλθεν ἐν αὐτῇ ἀποστραφήσεται, 
χαὶ εἷς τὴν πόλιν ταύτην οὐ μὴ εἰςέλθη " τάδε λέγει Κύ- 

ἌΝ 
85. Ὑπερασπιῶ ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύτης τοῦ σῶσαι 

αὐτὴν δι᾽ ἐμὲ, χαὶ διὰ Δαυὶδ τὸν παῖδά μου. 
846. Καὶ ἐξῆλθεν ἄγγελος Κυρίου, χαὶ ἀνεῖλεν ἐχ τῆς 

παρεμθολῆς τῶν ΑΙσσυρίων ἑκατὸν ὀγδοηχονταπέντε χι- 
λιάδας" καὶ ἀναστάντες τοπρωὶ εὗρον πάντα τὰ σώματα 
νεχρά. 

37. Καὶ ἀπῆλθεν ἀποστραφεὶς Σενναχηρεὶω βασιλεὺς 
᾿λσσυρίων, χαὶ ᾧχησεν ἐν Νινευῆ" 

88. χαὶ ἐν τῷ αὐτὸν προςχυνεῖν ἐν τῷ οἴκῳ Νασαρὰχ 
τὸν πάτραρχον αὐτοῦ, ᾿Αδραμέλεχ καὶ Σαρασὰρ, οἱ υἱοὶ 
αὐτοῦ, ἐπάταξαν αὐτὸν μαχαίραις" αὐτοὶ δὲ διεσώθησαν 
εἰς ᾿Αρμενίχν, χαὶ ἐδασίλευτεν Ἀσορδὰν ὃ υἱὰς αὐτοῦ 
ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΗ΄. 

'. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ χαιρῷ ἐχείνω, ἐμλαλαχίσθη Ἔζε- 

ΗΣΑΙΑΣ. Κεφ. ΔΗ͂΄. 
41. Εἰ πηΐ8808 68ὲὶ Ἐ88185 ἢ] 08 ΑΠ]08 δά ΒΖοοίδι, οἱ ἀϊχίί 

οἱ : Ηξο αἰεὶ! Ποπκίηυβ Ὠδυ.8 [5Γ86] : Αὐαϊν! 4185 ογαϑίΐ δὰ 
ΤῺ6 46 ΒΟΠΉΔΟΙΘΓΙΠῚ ΓΟΡΟ ΑΘΘΥΓΙΟΓΌΠῚ. 

22. Ηος 6ϑ8ὲὶ νϑγθυπ χυοὰ Ἰοσυΐι5 65 ἀ6 60 Ὥδιιβ : ΥἹ 
Ρομάϊϊῇ 6. οἱ δυθδδηηδυῖ (6, Υἱγρὸ 8 5΄'0Ππ : ρον ἴα οἃ- 
Ρυὶϊ πιονὶϊ, 118 76 88] τη. 

43. Οὐδπὶ ΘΧΡΓΟὈ ΓΑΙ οἱ ἱγτὶ ἰδ ἢ δυΐϊ ογρᾶ {Ζῦθπὶ οχαΐ- 
ἰΔ511 νοῦδπὶ ἰπᾶπ|9 ΕἸ ὨΟη οἰοΥδδιῖ ἰῃ δἰ ἰξυἀΐηθ πη οὐ ]ο8 
ἰυο8 8ἃ βδηοσίιπ) [δγδεὶ : 

24. Ουἱὰ Ρ6Γ πιηίίο5 Θχρτοῦγαϑίὶ Ὠοιηίηυμ. Τα Θπέηι ἀϊΐ- 
χίδίὶ : Μυὶτυἀϊπα ουγγαθπ) 6520 Δϑο αἱ ἰη ἃ} εἰ πα πα τηοῃ- 

{πη}, Οἱ ἴῃ υἱ{ἰπ|8 1, 8ηὶ, οἱ βυοοαϊ δ {{π4ϊΠ Ποῖ οδατὶ ου5, 

οἱ μυ]ελεἸ υἀΐηθη) σα ργοβϑὶ, οἱ ἱπίγαν! ἴῃ δ {πα π6πὶ ῥᾶΓ- 
118 εγῖνῳ, 

2ὅ. οἵ ροϑιι!]ὶ ροπίοιῃ, οἱ ἀσϑοϊδυὶ δηυδβ οἱ οἴγῆθηι οΟῦ- 
δγΟΑΙΪΟΠΟΙῚ 84 1185. 

2, Νοὴ ἴμδὸο δι 151} οΟἸἸπὶ 485 680 ἴδε! ἢ Εχ ἀΐδθῦι8 ἃηί,- 
σφυὶβ (οἠϑέϊυϊ, υης δυίαη) οδίθπαὶ ἀθβοϊαγα ροηΐθϑ ἰπ τηι- 
Ὠἰἰοηΐ 8, οἱ Δ ἈΠπί68 ἰη οἷν Δι} 08 ΠγῈΠ {8. 

27. Ἀδιηἶδὶ τπδῆυ8, οἱ οχαγυσγυηΐ, οἱ δοι! βυηὶ αυδϑοὶ 
(Ὁ υμὰ ἃγἀυπὶ 506 Γ ἰοοίᾷ, οἱ 4088] ατδιηθῆ. 

28. Νυπο δυίοπι Γοαυ οι ἰπδη}, οἱ ὀχ ( (πὶ, οἷ ἰη- 
ἰγοϊ απ ἔππππ 660 560 : 

29. ἴυγοΥ δυΐδπι ἴυυ5 400 (ιΓ5, οἱ διγ)δγὶ [0 ἰυἃ δϑοοοηάϊ! 

δα πιο, οἱ ἱπηπι  ἰ8πὶ Οἰγου! υπ ἰῃ πά80π) ἰυυπ|, οἱ ἔγορυ 
ἴῃ ἰδ ἰυ8, οἱ ἀνϑγίδιῃ ἰ6 υἱᾶ 4υἃ νη ϊϑίϊ ἰῃ θᾶ. 

30. Ηος δυΐοπι δὶ ϑἰσξηυμ. σοπιοάο ἴος δῆΠ0 406 56Π|;- 

ὨδΔ5[!, ΔΏηΟ δυΐθῃῃ βϑουῃάο το] αυΐϊᾶς, ἰογϊο δυΐδπι 561}]- 
πϑδηΐ68 πηοίἰΐα, οἱ ρἰδηίδῖα νἱῆθᾶβ, οἱ οὐπηοραϊΐα (Γυσίυηλ 68- 
Γυϊῃ. 

31. Εἰ ὀγυηΐ ἀργοὶ οῖὶ ἰῃ Ζυάφρα, ρυ]  υαραῖ ταάΐοθπι 
ἀδογβϑῦμα, οἱ (δοϊοηΐ βϑιηθη βδυγϑιιηι. 

32. Οὐοηίΐδηη ἀ6 Φεγυδδίθι ογυηὶ τοὶ οιϊ!, οἱ βδϊνδίΐ ἀδ 

τποηΐα 5ίοη : 26} υ5 οι ΐη! δδδοῖὶ ἰδοϊοΐ ἢΠδθο. 

33. Ῥγορίογθα 5. αἀἰοὶξ ϑοπη 8 ΒΌΡΟΓ Γαρθῦι ΑΒΥΓΟΤΌΙΙ : 
Νοη ἱπργοάϊοίγ ἴῃ αἰν᾽ἰδίοι ἤδης, ἤοαυο ͵δοίοὶ ἴῃ οᾶπὶ 58 6}1- 
ἴΔπ|, ΠΟαυΟ ἱπγη 6. βυροΓ οδ βουΐθ), ἤδ4υ6 οἰγουπιάδοὶ 
ΒΌΡΟΙ Θ8Π} ΥΔ}}0} : 

34. 86 νἱὰ 4φυᾶἃ γοηϊξ ἰὴ 68 γουουοίυν, οἱ ἰη οἰνιδίοη, 
ἰδῆς ποῦ ἱηργοαϊοίυγ : Πὲρς ἀϊοὶὶ Πομηΐπι : 

35. Ῥγοίορδπι μΓῸ οἰ ν δα Πδς δὰ 54 γδῃπάδπ) 68) ργορίοι 
6, οἱ ρῥγορίον αν ἀ ῬΏΘΓΙ ΠῚ ΠΊΘΌΠΙ. 

36. Εἰ ὀρξγθ85115 δϑὶ 8Δησ6}5 Ὠοπ)ῖηί, οἱ οσοίἀϊ ἀ6 οδοίτθ 

Αϑϑυγίογυπι οθηΐυπ) οοἰυδρίηϊδ φυΐη 46 πλ}ΠΠ|ἃ : οἱ βυγροηίος 
ἴΏΔΠ6 ἱπυθηογιηῖ οπιηΐδ Οὐγρογᾶ τηογίιἃ. 

37. Εἴ ΔΌΪΠῚ γοϑογϑὺβ ΘΘΏΠΔΟΠΟΓΠ τὸχ Αδϑυγίογυπι, οἱ 
μδοϊ αν ἰῃ Νίπονο : 

38. οἱ οὔτ ἰρ56 δἀογαγοί ἰὴ ἀοο Νδϑδγδοῦ ρδίγί γοἢ ΠῚ 
ϑυῦπι), Αὐἀγαπιοίθος οἱ ϑϑγαβᾶγ, ΕΠ] 67.185, Ρογοιιβδογαηῖ ουηὶ 

σἰδαὶβ : ἱρϑὲὶ δυΐδηι 84} γι} βυπὶ ἰῃ Ατὐτηθηίΐδηι, οἱ γοσηανῦὶὶ 
᾿Αϑβογάδη {105 6}}}8 ἤΓῸ Θὺ. 

ΟΑΡΓῚ ΧΧΧΥΠΙ]. 

1. Ἑδοίια) 65. δυίοπι ἴῃ ἰοπηροτο ἢ᾿ο, τοι ΥἹ  Εχθοὶδ5 υ6-. 



ἘΒΘΑΙ͂ΑΒ. καρ. ΧΧΧΥΙΙΙ͂. 

χίας ἕως θανάτου. Καὶ ἦλθε πρὸς αὐτὸν Ἡσαΐας υἱὸς 
Ἀμὼς, δ προφήτης, καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν: Τάδε λέγει 
Κύριος: Τάξαι περὶ τοῦ οἴκου σου, ἀποθνήσχεις γὰρ σὺ, 
χαὶ οὐ ζήση, 

α. Καὶ ἀπέστρεψεν ᾿Εζεχίας τὸ πρόςωπον αὐτοῦ πρὸς 
τὸν τοῖχον, χαὶ προςηύξατο πρὸς Κύριον. 

8. λέγων" Μνήσθητι, Κύριε, ὡς ἐπορεύθην ἐνώπιόν 
σου μετὰ ἀληθείας, ἐν χαρδίᾳ ἀληθινῇ, καὶ τὰ ἀρεστὰ 
ἐνώπιόν σου ἐποίησα. Καὶ ἔχλαυσεν 'Ἐζεχίας χλαυθμῷ 
ικεγάλῳ. 

4, Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Ἡσαΐαν, λέγων " 
ὅ. Πορεύθητι, καὶ εἶπον Ἐζεχίᾳ- Τάδε λέγει Κύριος 

ὃ Θεὸς Δαυὶδ τοῦ πατρός σου- Ἤχουσα τῆς προςευχῆς 
σου, χαὶ εἶδον τὰ δάχρυά σου ἰδοὺ προςτίθημι πρὸς τὸν 
χρόνον σου δεκαπέντε ἔτη, 

6. χαὶ ἐχ χειρὸς βασιλέως ᾿Ασσυρίων ῥύσομαί σε χαὶ 
τὴν πόλιν ταύτην, καὶ ὑπερασπιῶ ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύ- 

της. 
7. Τοῦτο δέ σοι τὸ σημεῖον παρὰ Κυρίου, ὅτι ποιήσει 

ὃ Θεὸς τὸ ῥῇμω τοῦτο. 
8. Ἰδοὺ ἐγὼ στρέψω τὴν σχιὰν τῶν ἀναδαθμῶν οὖς 

χατέθη τοὺς δέχα ἀναδαθμοὺς τοῦ οἴχου τοῦ πατρός σου 
ὃ ἥλιος: ἀποστρέψω τὸν ἥλιον τοὺς δέκα ἀναδαθμούς. 
Καὶ ἀνέόδη ὁ ἥλιος τοὺς δέκα ἀναδαθμοὺς, οὖς χατέδη ἥ᾿ 
σχιά. 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΖΕΚΙΟΥ͂ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤῊΣ 

ΙΟΥ̓ΔΑΙ͂ΑΣ, 
ἩΝΙ͂ΚΑ ἘΜΑΛΑΚΙ͂ΣΘΗ, ΚΑῚ ΑΝΕΣΤΗ͂ ΕΚ ΤΗΣ ΜΑ- 

ΛΑΚΙΑΣ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

10. ᾿Εγὼ εἶπα ἐν τῷ ὕψει τῶν ἡμερῶν μου, πορεύ-- 
σομαι ἐν πύλαις ἄδου: Καταλείψω τὰ ἔτη τὰ ἐπίλοιπα. 

11. Εἶπα. Οὐχέτι οὐ μὴ ἴδω τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ 
ἐπὶ γῆς ζώντων, οὐχέτι “ἢ ἴδω τὸ σωτήριον τοῦ Ἰσραὴλ 
ἐπὶ γῆς, οὐχέτι μὴ ἴδω ἄνθρωπον. 

14. ᾿Ἐξέλιπεν ἐχ τῆς συγγενείας μου, χατέλιπον τὸ 
ἐπίλοιπον τῆς ζωῆς μου, ἐξῆλθε χαὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾽ ἐμοῦ 
ὥςπερ ὃ σχηνὴν χαταλύων πήξας" ὡς ἱστὸς τὸ πνεῦμά 
μου παρ᾽ ἐμοὶ ἐγένετο, ἐρίθου ἐγγιζούσης ἐχτεμεῖν. 

12. Ἔν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη παρεδόθην ἕως πρωΐ ὡς 
λέοντι, οὕτως συνέτριψε πάντα τὰ ὀστᾶ μου" ἀπὸ γὰρ 
τῆς ἡμέρας ἕως νυχτὸς παρεδόθην. 

14. Ὡς χελιδὼν, οὕτω φωνήσω, χαὶ ὡς περιστερὰ, 
οὕτω μελετῶ. ᾿Εξέλιπον γάρ μου οἵ ὀφθαλμοὶ τοῦ μ 
πειν εἰς τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ πρὸς τὸν Κύριον, ὃς ἐξείλατό 
με, καὶ ἀφείλατό μου τὴν ὀδύνην τῆς ψυχῆς. ( 

16. Κύριε, περὶ αὐτῆς γὰρ ἀνηγγέλη σοι, χαὶ ἐξήγει- 
ράς μου τὴν πνοὴν, χαὶ παραχληθεὶς ἔζησα. 

17. Εἴλου γάρ μου τὴν ψυχὴν, ἵνα μὴ ἀπόληται, χαὶ 
ἀπέῤῥιψας ὀπίσω μου πάσας τὰς ἁμαρτίας. 

18. Οὐ γὰρ οἱ ἐν ἄδου αἰνέσουσι. σε, οὐδὲ οἱ ἀποθα- 
νόντες εὐλογήσουσί σε, οὐδὲ ἐλπιοῦσιν οἱ ἐν ἄδου τὴν 
ἐλεημοσύνην σου. 

10. Οἱ ζῶντες εὐλογήσουσί σε ὃν τρόπον χἀγώ. Ἀπὸ 
γὰρ τῆς σήμερον παιδια ποιήσω, ἃ ἀναγγελοῦσι τὴν δι- 
χαιοσύνην σου, 

30. Θεὲ τῆς σωτηρίας μου, καὶ οὐ παύσομαι εὐλογῶν 

(ἢ) 156. Καὶ αὐτὸς ἐποίησε χαθοδήγησιν πάντας ἐνιαυτούς 
μον. ((οπιρί.) ᾿ 

γΕΤῦ8 ΤΕΔΤΑΝΈΝΤΟΜ. -- []. 
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406 δά πιογίεπ). Εἰ υϑηἱ! δὰ οὐτὴ Εβαίδϑ ἢ]]8 Απιοβ, ργο- 
Ῥμείδ, εἰ ἀϊχ! δὰ δὰπὶ: Ηδς ἀϊεὶξ Ποπηηυϑ : Ὀΐδροηα ἀ6 
ἀοπιο ἴυ8,, πηοΓ ΓΒ Θηΐηι ἴα, οἱ ΠΟῺ Υἱγοβ. 

2. Εἰ οοηγογίϊ ΕΖΟοΙΔ8 (Δοΐο πὶ 8018Π| δὰ ραγίθίθπι, οἱ ογᾶ- 
γι δὰ ᾿οπιίπυηι, 

3. ἀϊοθηβ : Μοϑιμοηΐο, Ὀοπηΐηα, φιομιοὰο δηιθυϊανογΐηλ 

οοΥᾶπι ἰ6 οὔπὰ γογίἰδίθ, ἰῃ οογὰθ υϑγο, οἱ μϊἰδοίία οογϑῃ [6 
[δοογίμι. Εἰ ρ]ογαυὶΐ ΕΖϑοίδϑ Ὀ]οσϑιϊοῃθ πιδρηδ. 

4, ΕΠ (Δοϊπι 681 γϑγθδυπ Ποιηίηὶ δὰ Ἐδαΐδη, αἰ θη 8 : 

ὅ. δάα, οἱ ἀἰο ΕΖοοίω : Ηδϑοε ἀϊοὶξ Ποηγίπυβ Ὀδυ8 ΠὨαγίὰ 
ΡΔΙΓί8 ἰυἱ : Αὐἀΐγὶ ογαιοηθη ἴυδηι, οἱ τἱὰΐ Ἰδογγηχδβ ἴμδ8 : 
Θ006 δαϊοίο δὰ ἰδρι8 ἴυυπι αὐἱηἀοοίπι ΔΏΠοΟΒ, 

6. οἵ ἀδ πηδηῆ γορί8 Αββυγίογι πὶ Θγυδτη ἰ6 οἱ οἰ ν 1δίθι μᾶπο, 
οἱ ῥγοίορδιῃ βιρ6Γ οἰν  Δίθπι ἢδηο. 

7. Βοο δυΐδηι 10] βἰσηυπι ἃ Ὠοπιῖηο, φαΐ (Δοϊοί Πδυ.8 γοῖ- 
Ὀυπὶ Ποο. 

8. ἘσοΘ 600 γογίδηι ὑπ] γᾶπμη σγδάυθπι 4008 ἀδβοοηά ( ἀ6- 
ο6Π| στδὰϊ8 ἀοπλ8 ραίγὶ8 (υἱ 80] : γράϊγο (οϊδπη 80] ἀθοθῃ) 

στδάυβ. ΕΠ δδοθηδίὶ 80] ἀθόθῃ σγδάυ 8, 4008 ἀσδοδηδογαὶ 
υτῦγᾶ. 

ΟἈΑΤΙΟ ἘΖΕΟΙΖΚ ΒΕΟΙ5 ΨΦ0ΖΞΕ4, 

ΟὕΑΝΡΟ ΓΤΑΝΟΌΙΤ. ΕΤ ΒΌΒΒΕΧΙΤ ὈῈ ΙΝΕΙΑΜΊΤΑΤΕ 

950.Α. 

10. Εξο ἀϊχὶ ἴῃ Θχοθὶβο ἀΐθυμη ΠὩΘογυπι, νυδάδπ) δὰ ροῖ- 
(88 ἰηίογὶ : ΚΟΙΠαυδηι ΔΠΠΟῸΒ ΓΟβί 0.05. 

11. ὈΪχὶ : Νραυδαιδηὴ υἱγὰ νἱάθθο δδ]υΐαᾶγα οὶ ἰῃ ἰθγγᾶ 
γἱνοηςπ|, ΠΟ Δ [05 νέο 00 88] υἱᾶγο [5γδαὶ ΒΌΡΟΓ ἰοΓΓΔΠῚ, 
ΘΟ Υἱάοθο υἱ Γᾶ που ΠΘΠ. 

12. Ἀοίρεϊϊ οχ οορμῃδίϊομο πηρᾶ, ἀδγοϊαυὶΐ τοβί ϊΠ} Υἱίδο 

ἴηΘ685, ΟΧὶΥἹ οἱ γϑοθβϑὶϊ ἃ πη6 βἰουΐϊ ἰδΔογηδουϊ πὶ 80] 68 

φυὶ ἄχογαῖ : βἰοαί (618 δρὶ 5 τγθυ8 ἃρυὰ τη6 ἰδοῖι 65ί, [6- 
χοϑηΐο δρργορὶπαυδηΐο δὰ δυοοϊἀοηάυπ). 

13. Τὴ {Π14 ἀΐα ἰγδά τυ δυπὶ 0540} πηδηθ δβἰουϊ Ἰοοηὶΐ, 5ἷς 

ΘΟΒΙΠΥ ογηπὶᾶ οΟδδἃ Πη6ᾶ : ἃ ἀΐδ 6ηἷπΠὶ ὕὑδ406 δὰ ηοοΐδη) ἰΓᾶ- 
ἀϊυϑ δυη,. 

14, Ουδεὶ Πἰγυηάο, 58) οἰᾶπιδῦο, οἱ χυδϑὶ ΟΟἸ δ, [6 
τηραϊίον. Ποίδοογυπὲ ΘηΪΠ) ΟΟ1}}} πιοὶ δδρίοἰθπὰο ἰῃ Θχοο βη} 
ΟῚ δὰ οι μυηι, ΄Ταϊ ογυΐϊ πιὸ, οἱ δρδῖυ ἃ πα ἀο]ογθη) 
ΔηΪπη. 

16. Ὠοπιίηο, ἀδ 'ρ88 Θηἷπι δηηυηίίδίαπι οδἱ {{Ὀ], οἱ βυδοὶ- 
(Δ51 βρίγυπι πηϑῦπι, οἱ οΟηϑβο]δίΐοποπι δοοίρίθηϑ υἱχίὶ. 

17. Ἐγυΐδι! οῃἷπὶ δηϊπιὰπι) πιθᾶπιὶ, υἱ Ὠθη ρογὶγαΐ, οἱ ργο- 
᾿οοεἶβιὶ ροϑὲ τη6 οπηηΐα ροοῦδίδ. 

8. Νοη Θπὶπὶ αυὶ ἰῃ ἰμίδγπο ἰδυάδθυηὶ ἰ6, ἤθχαθ πηογίυὶ 
Ὀοποάϊορηϊ 6, ΠΟαῸ6 Βρογδυυηί αυὶΐ ἀρυὰ ἰηΐδγοβ βυῃΐ Πηΐ86- 
τἱοογαΐδπι ἰυδη,. 

19. Ὑἱνοηῖοθϑ Ὀοπραϊοδηί Εἰ] δἰοαΐ οἱ ὁ5ο. ΑὉ ποάϊΐα Θηΐπιὶ 
Π]108 (Δοίδπι, υΐ δηηυη ἰδθυηὶ [0 5{{{18π| ἰυδη), . 

40. [66 5810{}8 τπγδδΡ, οἱ ΠΟ Ο6588 00 ΟΠ ΘΟ Ο6Π8 {0ὲὶ οὐ πὶ 

 νέπ ἢ 

15. Εἰ ἰρδα ἰρεϊΐ ἀθἀυσοηδτ οἴ Πθ 8 ΔΠΏΟΒ "2606. 
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σε μετὰ ψαλτηρίου πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου, 
χατέναντι τοῦ οἴχου τοῦ Θεοῦ. 

21. Καὶ εἶπεν Ἡσαΐας πρὸς ̓ Εζεχίαν  Λάθε παλάθην 
ἐχ σύχων, χαὶ τρίψον, καὶ χατάπλασαι, καὶ ὑγιὴς ἔση. 

25. Καὶ εἶπεν ᾿Εζεχίας- Τοῦτο σημεῖον πρὸς Ἐζε- 
χίαν, ὅτι ἀναδήσομαι εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ; ' 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΔΘ'. 

ι. Ἐν τῷ καιρῷ ἐχείνῳ ἀπέστειλε Μαρωδὰχ Βαλα- 
δὰν ὁ υἱὸς τοῦ Βαλαδὰν, ὃ βασιλεὺς τῆς Βαδυλωνίας, 
ἐπιστολὰς καὶ πρέσδεις χαὶ δῶρα ᾿Εζεκίᾳ" ἤχουσε γὰρ 
ὅτι ἐμαλαχίσθη ἕως θανάτου, χαὶ ἀνέστη. 

.. Καὶ ἐχάρη ἐπ᾽ αὐτοῖς ᾿Εζεχίας, καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς 
τὸν οἶχον τοῦ Νεχωθᾶ, καὶ τοῦ ἀργυρίου χαὶ τοῦ χρυ-- 
σίου, καὶ τῇς σταχτῆς, χαὶ τῶν θυμιαμάτων, χαὶ τοῦ 
μύρου, καὶ πάντας τοὺς οἴχους τῶν σκευῶν τῆς γάζης, 
χαὶ πάντα ὅσα ἦν ἐν τοῖς θησαυροῖς αὐτοῦ. Καὶ οὐχ ἦν 
οὐθὲν ὃ οὐχ ἔδειξεν ᾿Εζεχίας ἐν τῷ οἴχῳ αὐτοῦ, καὶ ἐν 
πάση τῇ ἐγ αὐτοῦ. 

9. Καὶ ἦλθεν Ἡσαΐας ὃ προφήτης πρὸς τὸν βασιλέα 
Ἐζεχίαν, χαὶ εἶπε πρὸς αὐτόν. Τί λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι 
οὗτοι, καὶ πόθεν ἥκασι πρὸς σέ; Καὶ εἶπεν ᾿Ἐζεχίας: ᾽᾿Εχ 
γῆς πόῤῥωθεν ἥχασι πρὸς μὲ ἐχ Βαδυλῶνος. 

4, Καὶ εἶπεν Ἡσαΐας Τί εἴδοσαν ἐν τῷ οἴχῳ σου; 
Καὶ εἶπεν ᾿Εζεχίας: Πάντα τὰ ἐν τῷ οἴκῳ μου εἴδοσαν, 
γχαὶ οὐχ ἔστιν ἐν τῷ οἴχῳ μου ὃ οὐχ εἴδοσαν, ἀλλὰ καὶ τὰ 
ἐν τοῖς θησαυροῖς μου. 

5. Καὶ εἶπεν Ἡσαΐας αὐτῷ " Ἄχουσον τὸν λόγον Κυ- 
ρίου σαδαώθ- 

6. Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, καὶ λήψονται πάντα τὰ ἐν 
τῷ οἴκῳ σου, καὶ ὅσα συνήγαγον οἱ πατέρες σου ἕως τῆς 
ἡμέρας ταύτης, εἷς Βαδυλῶνα ἥξει, καὶ οὐδὲν οὐ μὴ 
χαταλείπωσιν εἰπε δὲ δ Θεός" 

η. Ὅτι χαὶ ἀπὸ τῶν τέχνων σου, ὧν γεννήσεις, λή- 
ψονται, καὶ ποιήσουσι σπάδοντας ἐν τῷ οἴχῳ τοῦ βασι- 
λέως τῶν Βαδυλωνίων. 

8. Καὶ εἶπεν Ἐζεχίας Ἡσαΐᾳ" ᾿Αγαθὸς ὃ λόγος Κυ- 
ρίου ὃν ἐλάλησε᾽ γενέσθω δὴ εἰρήνη χαὶ δικαιοσύνη ἐν 
ταῖς ἡμέραις μου. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Μ΄. 

ι. Παραχαλεῖτε, παραχαλεῖτε τὸν λαόν μου, λέγει 
ὃ Θεός: 

ἃ. ἱερεῖς, λαλήσατε εἰς τὴν χαρδίαν Ἱερουσαλὴμ, 
παρακαλέσατε αὐτὴν, ὅτι ἐπλήσθη ἡ ταπείνωσις αὐτῆς, 
λέλυται αὐτῆς ἢ ἁμαρτία, ὅτι ἐδέξατο ἐκ χειρὸς Κυρίου 
διπλᾶ τὰ ἁμαρτήματα αὐτῆς. 

8. Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε τὴν 
ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίδους τοῦ Θεοῦ 
ἡμῶν. 

4. Πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται, καὶ πᾶν ὄρος χαὶ 
βουνὸς ταπεινωθήσεται" χαὶ ἔσται πάντα τὰ σχολιὰ 
εἰς εὐθεῖαν, καὶ ἡ τραχεῖα εἰς πεδία, 

56. χαὶ ὀφθήσεται ἣ δόξα Κυρίου, καὶ ὄψεται πᾶσα 
σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ, ὅτι Κύριος ἐλάλησε. 

6. Φωνὴ λέγοντος " Βόησον. Καὶ εἶπα- Τί βοήσω; 
Πᾶσα σὰρξ χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα ἀνθρώπου ὡς ἄν-- 
θος χόρτου. 

7. Ἐξηράνθη ὃ χόρτος, χαὶ τὸ ἄνθος ἐξέπεσε, 

ΗΣΑΙ͂ΑΣ. Κεφ. Μ΄. 

Ρβδ!ἰογὶο οπγηίθιι8 ἀἰθθυδ Υἱϊδο πιθθθ, ἰῃ οομβροοῖυ ἀοιηυ» 
θεὶ. 

21. Εἰ ἀϊχὶ᾽ Εδβδίδβ δὰ Ἐζοϑοίδηῃ : ϑυπιὸ "ηδ888Πη} ἀδ ἤςίβ, 
οἱ ἰογὸ, οἱ σδίδραβηδ, οἱ βδη08 ΘΓ. 

422. Εἰ αἀἰχὶ( Ἐζϑοΐδβ : ΗοΟ δίρηυηι δὰ Εζϑοΐδη), αυΐᾶ ἃ9- 
οοπάδπη ἰη ἀομηθπι οὶ ὃ 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΙ͂Χ. 

1. ἴῃ (οροτο 1Π|0 πιὶδὶ᾿ Μαγοάδοῃ Βαϊδάδη {5 ΠΒαϊδάδῃ, 
τὸχ ΒδΌν)]οηΐδ, ὀρ βίο β οἱ Ἰομαῖοβ οἱ τηυηογὰ Ἐζϑοΐξ : δυ- 
ἀϊογαΐ θηἰμ φυοὰ Ὡρτοίδϑδοϊ ὑβαπο δὰ πηογίοπι, οἱ ΒΌΓΓΟΧΙδ- 

86ῖ. 

2. 1,οἰδίυϑαῃο 65. 806 Γ οἷβ ἘΖϑοίδβ, οἱ οβίδη δι! εἰ8 ἀοπηυ] 
ΝΟΟΙΟΙ ἃ, οἱ ἀγροηϊὶ οἱ δυγὶ, οἱ βίδοίθβδ, οἱ ἐπγηιϊδιηδίυπι, 

οἱ υησυθῃζὶ, οἴ ΟΠ}1168 ἀοΠ)08 γΔϑΟΓΊ ρ8736, οἱ οπχηΐδ 4υ8- 
οὐμαυο ογδηΐ ἰη {Πποδϑυγβ ἰρείυϑ. Εἰ ποῺ ζυ}} χυϊοχυδι φυοὰ 
ὨΟ0Ώ οϑβίοηδογι ἘΖροὶδ8 ἰῃ ἀοη)0 808, οἱ ἰη οπιηΐ ροίοϑίδί ὁ 
88δ. 

3. Εἰ γρηϊ Εβδΐίδβ ργορ ιϑΐδ δὰ γοβζοπὶ Ἐζθϑεΐδη, οἱ ἀἰχί! 
δὰ οὐπὶ : Οὐἱὰ ἀϊουπί ΠΟΙΠλΐΪπο8 ἰδιὶ, οἱ ὑπὰ6 γοπογυπηί δὰ ἰ63 

Εἰ αἰχὶ! ΕΖϑοΐδβ : "6 ἴοττᾷ ἰοηρίησυδ γοπογυηὶ 84 Γη6 ἀδ ΒΔ- 

Ὀγ]ΟΏ6. 

4, ΕΠ αἰχὶί Εβαὶδβ : Ουἱά νἱὰοτγιπί ἴῃ ἀοηο ἰυ8Ὁ Εἰ ἀϊχὶὶ 
Ἐσοοΐδδ : Οὐηπίδ 408 ἰῃ ἀοπη)0 πηθᾶ βυηῖ Υἱάογυηΐ, οἴ Πποη δ. 
ἴῃ ἀπο τηθ8 φυοὰ ποη Υἱὰογίηί, 586 οἰΐδη αι ἰῃ {Ποϑδυτῖ 
πιοίβ. 

5, Ε ἀϊχὶ! Εβ8188 οἱ : Αὐἀϊ γεγθυπὶ Ὠοηλίηϊ ΒΔ ΌΘΟΙΆ : 

6. Ἑσοδ ἀϊΐ65 νϑηϊυηΐ, οἱ ἰΟ]]6Ὡΐ οπιηΐᾶ αιι85 ἰῃ ἀοηο [ἃ 
βυηΐ, οἱ φυδρουηαυδ οΟὨρτορᾶνογυηΐ ρδίγοβ ἴπϊ ὑϑαυδ δὰ 
ἀΐοια ἤδης, ἰῃ ΒΑΡΎ] ΟΠ. υϑῃϊθηϊ, οἱ ηἰ ἢ] γο πχυθηῖ : ἀϊχὶϊ 
δυΐοιι Ὠουϑ : 

7. Ουἷά οἱ ἀκα ἢ1118 (8, 41108 σοηυοτίβ, ἰοἸ]οηΐ, οἱ (δεϊοηῖ 
βρδάοῃοϑ ἴῃ ἀοπηο γορὶβ ΒΑ Υ]οηϊογυη,. 

8. Εἰ ἀϊχὶῖ ΕΖοοίδ5 Εβδίδο : Βοπυπι νογθιη) Ποπλίηἱ φυοὰ 

Ἰοσυΐυ8 οϑί : δῖ ὐπὸ ρᾶχ οἱ [118{{|8 ἴῃ ἀΐθθι}8 πηγοὶβ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙῪῚ 

1. σοπεοϊδηγίηὶ, ΘοηϑοἸδηλίηὶ ρορυϊυπὶ πουπι, ἀἰοὶϊ Ὠδα5 : 

4, βδοογαοίοβ, Ἰοαυϊπιηὶ δὰ οοῦ 26 ΓΒΔ] 6), ΘΟ 50] πη 

Θδιῃ, 4υΐᾶ τορ]οἰδ αβί ΠΝ Π1}}1{88 6718, βοϊυΐυηι 658. μϑοσδίυῃι 
ἀ}}.9, φυΐα γοοορὶξ ἀδ δηυ Τ)ομιὶπὶ ἀυρ οα ροοοδίδ δυᾶ. 

3. Ὑοχ οἰδιωδηῖβ ἰη ἀσβογίο : Ῥαγαία υἱᾶπι Ὠοζηΐηϊ, γϑοίδϑ 

(δεὶία βου 85 6ἱ μοϑβίγὶ. 

4. Οἰπηΐβ γ8}}18 ἱπιρ!οἱαγ, οἱ ΟἹ ηΐ8 τη 8 οἱ 00}}18 μυμη- 
Ἰϊα ιν : οἵ ὁγυηῖ οπιηΐα ργᾶν ἰῃ ἀϊγθοίδη), οἱ Ἀβρεγᾶ ἴῃ σϑῖῃ- 

8, 
»" οἱ Δρράγοθῖὶ ροτία Ὠοπιίηὶ, οἱ υἱ δ ἱΐ ΟΠΊΪ8 ΟΩΓῸ 580" 

ίδγο Ποΐ, φυΐα Ποπιίηι8 Ἰοου 115 651. 

8. Ὗοχ ἀϊορηιὶβ : Οἴωηδ. Εἰ ἀϊχὶ : Ουἱὰ οἸδίμαῖνο ὃ ΟἸηηΐ5 

οὍγο ἴοπυμῃ, οἷ οπληΐβ μἰοτίδ Ποηιηἰδ 4088] 08 [(εὩὶ. 

7. Ατοΐϊὶ ηυπι, οἱ ἴ08 οδοίαϊξ, 



ΕΘΑΙΑΞ. 

8. τὸ δὲ ῥῆμα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν μένει εἷς τὸν αἰῶνα. 
9. Ἐπ᾿ ὄρος ὑψηλὸν ἀνάδηθι, ὁ εὐαγγελιζόμενος 

Σιὼν, ὕψωσον τῇ ἰσχύϊ τὴν φωνήν σου, ὃ εὐαγγελι-- 
ζόμενος Ἱερουσαλήμ ὑψώσατε, μὴ πρδεῖσθε" ἡ τον 
ταῖς πόλεσιν Ἰούδα" Ἰδοὺ ὃ Θεὸς ὑμῶν, 

1ο. ἰδοὺ Εὐι Κύριος μετὰ ἰσχύος ἔρχεται, καὶ 
ὁ βραχίων μετὰ χυρίας. Ἰδοὺ ὃ μισθὸς αὐτοῦ μετ᾽ αὐ- 
τοῦ, χαὶ τὸ ἔργον ἐναντίον αὐτοῦ. 

1. Ὥς ποιμὴν ποιμανεῖ τὸ ποίμνιον αὐτοῦ, καὶ 
τῷ βραχίονι αὐτοῦ συνάξει ἄρνας, καὶ ἐν γαστρὶ ἐχού-- 
σας παραχαλέσει. 

15. Τίς ἐμέτρησε τῇ χειρὶ τὸ ὕδωρ, καὶ τὸν οὐρα- 
γὸν σπιθαμῇ, καὶ πᾶσαν τὴν γῆν ὁραχί; Τίς ἔστησε 
τὰ ὄρη σταθμῷ, καὶ τὰς νάπας ζυγῷ; 

18. Τίς ἔγνω νοῦν Κυρίου, καὶ τίς αὐτοῦ σύμδου-- 
λος ἐγένετο, ὃς συμόιῤᾷ αὐτόν : 

14. Ἦ πρὸς τίνα συνεδουλεύσατο, χαὶ συνεδίδασεν 
αὐτόν; Ἢ τίς ἔδειξεν αὐτῷ χρίσιν; ἢ δὲὸν συνέσεως 
τίς ἔδειξεν αὐτῷ; 

15. Εἰ πάντα τὰ ἔθνη ὡς σταγὼν ἀπὸ χάδου, χαὶ 
ὡς ῥοπὴ ζυγοῦ ἐλογίσθησαν, ὡς οίελος λογισθήσονται ; 

16. Ὁ δὲ Λίβανος οὐκ ἱκανὸς εἰς χαῦσιν, χαὶ πάντα͵ 
τὰ τετράποδα οὐχ ἱκανὰ εἷς ὁλοκάρπωσιν, 

17. καὶ πάντα τὰ ἔθνη ὡς οὐδέν εἶσι, χαὶ εἷς οὐθὲν 
ἐλογίσθησαν. 

18. Τίνι ὡμοιώσατε Κύριον, καὶ τίνι ὡμοιώματι 
ὡμοιώσατε αὐτόν; 

ι9. Μὴ εἰχόνα ἐποίησε τέχτων, ἢ χρυσοχόος χω- 
νεύσας χρυσίον περιεχρύσωσεν αὐτόν ; ὁμοίωμα χα- 
τεσχεύασεν αὐτόν : 

20. ξύλον γὰρ ἄσηπτον ἐχλέγεται τέχτων, χαὶ σο- 
φῶς ζητήσει πῶς στήσει εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ ἵνα μὴ σα- 
λεύηται. 

Ὧι. Οὐ γνώσεσθε; οὐχ ἀχούσεσθε ; οὐχ ἀνηγγέλη 
ἐξ ἀρχῆς ὑμῖν; οὐκ ἔγνωτε τὰ θεμέλια τῆς γῆς; 

92. Ὃ χατέχων τὸν γῦρον τῆς γῆς, καὶ οἵ ἐνοικοῦντες 
ἐν αὐτῇ ὡς ἀχρίδες. Ὃ στήσας ὡς χαμάραν τὸν οὐρα- 
νὸν, χαὶ διατείνας ὡς σχηνὴν χκατοιχεῖν. 

28. Ὁ διδοὺς ἄρχοντας ὡς οὐδὲν ἄρχειν, τὴν δὲ γῆν 
ὡς οὐδὲν ἐποίησεν. 

44. Οὐ γὰρ μὴ φυτεύσωσιν, οὐδὲ μὴ σπείρωσιν, 
οὐδὲ μὴ ῥιζωθῇ εἷς τὴν γῆν ἢ ῥίζα αὐτῶν. "πνευσεν ἐπ᾽ 
αὐτοὺς, καὶ ἐξηράνθησαν, χαὶ καταιγὶς ὡς φρύγανα 
λήψεται αὐτούς. 

45. Νῦν οὖν τίνι με ὡμοιώσατε, καὶ ὑψωθήσομαι, 
εἶπεν ὃ Ἅγιος. 

6. ᾿Ἀιναδλέψατε εἰς ὕψος τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν, καὶ 
ἴδετε τίς κατέδειξε ταῦτα πάντα; Ὃ ἐχφέρων χατ᾽ 
ἀριθμὸν τὸν κόσμον αὐτοῦ͵, πάντας ἐπ᾽ ὀνόματι καλέσει 
ἀπὸ πολλῆς δόξης, χαὶ ἐν χράτει ἰσχύος αὐτοῦ οὐδέν 
σε ἔλαθε. 

41. Μὴ γὰρ εἴπης Ἰαχὼδ, καὶ τί ἐλάλησας Ἰσραήλ; 
Ἀπεχρύθδη ἣ ὅδός μου ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ Θεός μου 
τὴν χρίσιν ἀφεῖλε, καὶ ἀπέστη. 

48. Καὶ νῦν οὐχ ἔγνως, εἰ μὴ ἤχουσας; Θεὸς αἰώ- 
γιος, ὃ Θεὸς ὃ χατασχευάσας τὰ ἄχρα τῆς γῆς, οὐ 
πεινάσει, οὐδὲ χοπιάσει, οὐδὲ ἔστιν ἐξεύρεσις ἧς φρο- 
γήσεως αὐτοῦ᾽ 

29. διδοὺς τοῖς πεινῶσιν ἰσχὺν, καὶ τοῖς μὴ ὀδυνω- 
μένοις λύπην. 

αλρ. ΧΙ, 485 

8. γϑγθυπι ϑιιίοπι [οὶ ποδίσὶ πηδηοῖ ἰῃ δοι:  ΘΓυ ἢ. 

9. Βύρογ ΠηΟηΐ6ΠῚ ΘΧΟΘ]511Π) ἃ8ο 6 πᾶ, 4 ουδηρο] Ζᾶ8 ϑίοῃ, 
ἜΘΧΑΠ Δ ἰῃ (ογι ἀΐῃ6 γοῦθπ) ἔυ8π|, ΄ιιΐὶ ΟΥΔηρ611288 ΖΘ ΓΌ 88] 6 : 
Θχα ἰδία, ΠΟ] 116 {ΘΓ : ἀἰς οἰ  διΐθυ9 συ : Εορα δι ν6- 
ϑῖοΓγ, 

10. θὁ006 Ὠοηλίηυ8. Ὠοηηη8 οὑπὶ Υἱγία!6 γοηΐ!, οἱ Ὀγᾶ- 
αἰνϊαπι ουπ) ἀοπιηδί!0η6. ΕΘΟ6 ΠΊΘΓΟΘΒ 6}8 ουΠπὶ 60, εἴ Ορὰδ 
πῃ σοημϑροοῖι {Π|0.8. ᾿ 

11. δἰοαϊ ρδϑίοῦ ρϑβοδί βγοβδθπὶ βυυηι, οἱ ὈΓΔΟΙΐο δυο σοη- 
διοραῦὶῖ ἀσηοδ, οἱ ργεθρηδηΐθβ ΘΟηβο δ  ἴγ. 

12. Ου͵ϑ ΠΙΘΏ80.8 6δ8ὲ Πηδη0 δαυδηη, δὲ ΟΟἾ πὶ ραηιο, οἱ 
ΟΠΠΏΘΠ) ἰθγγϑη ρυ 1110 ἢ Ουἱδ δίδίιϊ πηοηΐο8 ροηάογο, οἵ τὰ- 
Ρ68 βίδίογα᾽ 

13. Ουΐ8 ΘΟβηοΥ ῇ τηθηΐοπ) Ὠομιίηί, δυὲ αυΐβ σΟμ 8:1 Αγία 8 
οἷυ8 (αἱϊ, φυὶϊ ἀοοσοδῖ ουπὶῦ 

4. Αυΐ οὔπῃ 400 σοηῃδι πὶ ἰηἰ, οἱ ἱπδίταχὶ! ΠΤ ὃ Ψοὶ 
4υ}8 οβίθηα!ῇ οἱ Ἰυάϊοί τη ἢ γα] υἱᾶπὶ ἰη 6} η [186 φαΐβ οβίϑη- 
αἰ! 1}}}9 

156. 81 ΟὨΠ65 βαηίο8 βίου 8Ε}}18 ἀδ βἰΐυ]δ, οἵ ψυδϑὶ πηοῃγθη- 
ἰμπ| Βίδίογο γορυΐϊδίδ δϑυπί, 40.858] 858|{νἃ ΣΟρυ ΔΘ ἰΟΓ ἢ 

16. {|0δηυ8 δυΐοπι ποὴ ϑβυϊοὶί δὰ οοπηθιγοηάυπι, οἱ 
οἵηπίδ φυδάγυροαΐδ ποὴ βυϊὴ]οϊυηΐ δὰ Ποϊοοδυδίυμι, 

17. οἵ ουποίξξ σοηίθ5 σιδδὶ Πἰ ἢ υπ| δυηΐ, αἴ ἰη πἰ δὲ] 1} ΓΘ- 
Ῥυϊαίδο δυηΐ. 

(8. Ουἱ δἰπιΐοηη ἐραίβεἰ8 ομλίηυση, αἱ οὔΪ δἰ) ]ΔΟΤῸ δδ8ῖ- 
τα ἢ 45118 οὐ. ὃ 

19. Νυπιχυίὰ ἱπιδρίποιη ἰοοὶἱ (Δ ΡΟΥ, δυΐ δυγίίδχ (ὁπ 
δύγυπι οἰγουχμιδυγαυβ {Π 10 ἢ δ᾽ πη] Δ ΟΣ 1) Δρραγαυ ἰΐ θυ. ἢ 

40. Πιίσηυπι οηΐπὶ ἱρυ 16 οἰορὶς ΠΟΥ, οἱ βδρίθῃίοῦ 
αυδογοῖ φυομηοῦο δβίδίυοί ἱπγαρίηοπι 6}118, οἱ υἱ ΠΟΠ ΤΟΥΘδ- 
ἴυγ. 

Δί. ΝΟΏΏΘ 50:6 {18 " ὨΟηη6 δ ἰο 8 ΠΟΠΠ6 δηπυη(ἰδίυη) 681 
τ δἱβ ἃ ρυποὶρίο ἢ ΠΟ σΟρΠΟΥ 515 ἰδ 6η(8 ἰδ ΥΓ8 ἢ 

22. Ουἱ ἰοηοί ργπτη) ἴογγοθ, οἱ ΠδὈϊ δίογοϑ 6) 08 φαδϑὶ Ἰοου- 
δίξβ. Ουἱ δἰδίυϊξ φαδλδὶ οδιηθγᾶμ ουπ, οἱ οχίοπαϊί χυδεὶ 
ἱΔθογηδουλ πὶ δὰ Ππδοϊ δηάυπ). : 

13. ΟιυἽ ἀδί ργίμοὶροβ χυδδὶ ὨΪΠἢ] ργῆθοϑϑο, ἴθῦγδγ δι (θη) 
φυδεί πἰ μὲ] (Θοἱΐ. 

44. Βἰχυίάδιῃ θ᾿ ἱδηϊδουηΐ, ποαυδ βογοηΐ, 60 γδάϊοδ- 
Ὀἱέυγ ἰῃ ἴογτϑ γδαάΐχ θογυ). ΕἰδΥϊ ΒΌΡΟΓ 608, οἱ δγοίδοιὶ 
δυηΐ, οἱ ἰοηροδίδ8 Δ) ΖΌδΔΙΩ 8[]}00}88 [0116 6008. 

45. ΝΌΠΟ οΥΓρῸ Ουΐ 8.851 185118 η6, οἱ ὀχδιδρογ, αἰχὶί 
ϑδησίυϑ.. 

46. ΕἸογδῖθ ἱπ ὀχοθίϑυπι ΟΟΌ]08 Ὑοδίσοϑ, οἱ υἱάοία χυίΐβ 
οδϑίοῃα!!ἑ ἤδοο οπιηΐδῦ Ουἱ οἀυχὶΐ μιχίδ ΠιΠΊΘΓΠΠὶ ΟΥΔίυ 1 
δυθηι, ΟΠΠ68 ἰῃ ΠΟΙ ἷπ6 γοσδῦϊί ἃ }{8 αἰογίδ, οἱ ἰῃ γοῦογο 

(ογ υαἀϊη 5 δ.88 Ὠ1}}}} (6 ἰδίυϊί, 

47. Νοη δηΐπὴ ἀΐοδδ 7800}, δἱ φυϊὰ Ἰοσιῖι8 66 [8Γ86] ὃ ΑΒ- 
βουη 8 65 Υἱδ πηϑ8 ἃ Ὠ60, οἱ Παὺδ πηϑυμῃ ᾿υἀϊοίυτ δυδία- 
ΗΠ, οἱ γϑορθυϑὶῖ. 

48. Εἴ πυης ποϑοΐβ, οἱ ποὴ δυά δ} } θυ δείογηυβ, Πδυ8 
φαΐ ἀρραγδυ ι ἰουτη 05 ἰοΥΓϑδ, ΠΟῚ οδυγίοί, ἢ60 ἸΔΡΟΓΔΒΙ, πος 
οϑΐ ἰην θη ργυάοηίίδο 6}1}8 : 

29. φυὶ ἀδὶ οβυπεηίδυδ ἰογ υἀΐποπ) εἰ ποὴ ἀρ] επί. 
ΠΟ ΓΟΓΘΠῚ. 

28. 
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30. Πεινάσουσι γὰρ νεώτεροι, καὶ χοπιάσουσι νεα- 
νίσχοι, καὶ ἐχλεχτοὶ ἀνίσχυες ἔσονται. 

81. Οἱ δὲ ὑπομένοντες τὸν Θεὸν ἀλλάξουσιν ἰσχὺν, 
πτεροφυήσουσιν ὡς ἀετοὶ, δραμοῦνται χαὶ οὐ χοπιά- 
σουσι, βαδιοῦνται χαὶ οὐ πεινάσουσιν. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΜΑ΄. 

ι. Ἐγκαινίζεσθε πρὸς μὲ, νῆσοι, οἷ. γὰρ ἄρχοντες 
ἀλλάξουσιν ἰσχύν" ἐγγισάτωσαν χαὶ λαλησάτωσαν 
ἅμα, τότε χρίσιν ἀναγγειλάτωσαν. 

. Τίς ἐξήγειρεν ἀπὸ ἀνατολῶν διχαιοσύνην, ἐχά- 
λεσεν αὐτὴν τ τὰ πόδας αὐτοῦ, χαὶ πορεύσεται; Δώσει 
ἐναντίον ἐθνῶν, χαὶ βασιλεῖς ἐκστήσει. Καὶ δώσει εἰς 
γῆν τὰς μαχαίρας αὐτῶν, χαὶ ὡς φρύγανα ἐξωσμένα 
τὰ τόξα αὐτῶν" 

8. χαὶ διώξεται αὐτοὺς, διελεύσεται ἐν εἰρήνη ἧ 
δὲὸς τῶν ποδῶν αὐτοῦ. 

4, Τίς ἐνήργησε, καὶ ἐποίησε ταῦτα; ᾿Εχάλεσεν αὖ- 
τὴν ὁ χαλῶν αὐτὴν ἀπὸ γενεῶν ἀρχῆς. γὼ Θεὸς 
πρῶτος, καὶ εἰς τὰ ἐπερχόμενα ἐγώ εἶμι. 

δ. Εἴδοσαν ἔθνη καὶ ἐφοδήθησαν, τὰ ἄχρα τῆς γῆς 
ἤγγισαν, καὶ ἦλθον ἅμα, 

6. χρίνων ἕχαστος τῷ πλησίον, καὶ τῷ ἀδελφῷ βοη- 
θῇσαι, χαὶ ἐρεῖ" 

7. Ἴσχυσεν ἀνὴρ τέχτων, χαὶ χαλχεὺς τύπτων 
σφύρῃ, ἅμα ἐλαύνων" πότε μὲν ἐρεῖ" Σύμδλημα χα- 
λόν ἐστιν, ἰσχύρωσαν αὐτὰ ἐν ἥλοις, θήσουσιν αὐτὰ, 
χαὶ οὐ χινηθήσονται. 

8. Σὺ δὲ, Ἰσράὴλ, παῖς μου Ἰαχὼθδ, χαὶ ὃν ἐξε- 
λεξάμην, σπέρμα Ἀδραὰμ, ὃν ἠγάπησα. 

9. οὗ ἀντελαθόμην ἀτὲ ἄχρων τῆς γῆς, καὶ ἐχ τῶν 
σχοπιῶν αὐτὴς ἐχάλεσά σε, χαὶ εἶπά σοι" Παῖς μου 
εἶ, ἐξελεξάμην σε, καὶ οὐχ ἐγκατέλιπόν σε. 

ῖο. Μὴ φοθοῦ, μετὰ σοῦ γάρ εἰμι, μὴ πλανῶ ἐγὼ 
γάρ εἶμι δ Θεός σον, ὁ ἐκεί ταε σε, χαὶ ἐδοήθησά 
σοι, καὶ ἠσφαλισάμην σε τῇ ὀὲεξιᾷ τῇ δικαίᾳ μου. 

11. Ἰδοὺ αἰσχυνθήσονται καὶ ἐντραπήσονται πάν- 
τες οἷ ἀντιχείμενοί σοι, ἔσονται γὰρ ὡς οὐχ ὄντες, χαὶ 
ἀπολοῦνται πάντες οἱ ἀντίδιχοί σου. . 

12. Ζητήσεις αὐτοὺς, χαὶ οὐ μὴ εὕρης τοὺς ἀνθρώ-- 
πους οἷ παροινήσουσιν εἰς σέ. [σονται γὰρ ὡς οὐχ 
ὄντες, χαὶ οὐχ ἔσονται οἱ ἀντιπολεμοῦντές σε" 

18. ὅτι ἐγὼ ὁ Θεός σου, ὃ χρατῶν τῆς δεξιᾶς σου, 
ὃ λέγων σοι’ Μὴ φοδοῦ, 

(4. Ἰαχὼθ ὀλιγοστὸς Ἰσραὴλ, ἐγὼ ἐδοήθησά σοι, 
λέγει ὃ Θεός σου, ὃ λυτρούμενός σε ᾿Ισραήλ. 

10. Ἰδοὺ ἐποίησά σε ὡς τροχοὺς ἁμάξης ἁλοῶντας 
χαινοὺς πριστηροειδεῖς, χαὶ οὐ οήσως ὄρη, καὶ λεπτυ- 
νεῖς βουνοὺς, χαὶ ὡς χνοῦν θήσεις, 

16. χαὶ λιχμήσεις, καὶ ἄνεμος λήψεται αὐτοὺς, καὶ 
καταιγὶς διασπερεῖ αὐτούς. Σὺ δὲ εὐφρανθήσῃ ἐν τοῖς 
ἁγίοις Ἰσραήλ. 

17, Καὶ ἀγαλλιάσονται οἱ πτωχοὶ χαὶ οἱ ἐνδεεῖς, 
Ζητήσουσι γὰρ ὕδωρ, καὶ οὐχ ἔσται" ἣ γλῶσσα αὐτῶν 
ἀπὸ τῆς δίψης ἐξηράνθη. ᾿Εγὼ Κύριος ὁ Θεὸς, ἐγὼ ἐπα- 
χούσομαι ὃ Θεὸς Ἰσραὴλ, καὶ οὐχ ἐγχαταλείψω αὐτοὺς, 

18. ἀλλὰ ἀνοίξω ἐπὶ τῶν ὀρέων ποταμοὺς, χαὶ ἐν 
μέσῳ πεδίων πηγάς" ποιήσω τὴν ἔρημον εἰς ἕλη ὑδάτων, 
χαὶ τὴν διψῶσαν γῆν ἐν ὑδραγωγοῖς. 

Κεφ. ΜΑ΄. 

30. Εξυγίοηί οηΐαν "0 61165, οἱ ἸΔθογδθυμ δ οἰ οϑοθηῖθα, οἱ 

οἰδοῖὶ ἱπῆγτηϊ ογυηί. ; 

31. Ουἱ δυΐρηι ὀχβρϑοίδηϊ Ὠδυπὶ πιυϊδθυηΐ ἰογἰυἀΐποι, 

85δι:πηθηΐ [88 αιδδί ἃυιϊ5., ουττοηΐ οἱ ἤθη ἸΔθογδθυπί, σγᾶ- 
ἀϊφηίΐυν οἱ ποη δϑυγίοηϊ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙ. 

Ἱ. ηπουδιρϊηὶ δὰ πη6, ἰῃ8ῃ}8, ργίποὶροβ οηΐπῃ πυίαδυπὶ 
(ογ υαίποηι : ἀρργορίπαιοηὶ οἱ Ἰοφυδηΐυγ βίπιυϊ, ἰυης ἰυάϊ- 
αἷυπι δηηυμίϊοηί. 

2. Ουἱδ 8υβοι αν! ἀς ογίαπία ᾿υϑι"ἰδπι, νοσδυὶϊ οδηὶ δὰ 

ΡΘά68 βι108, οἱ νδάοί "ὶ Παδίξ ἰῃ οοπδρθεία ρεπίίυπι, οἴ Γο68 

οβρϑίυροίδεϊοί, Εἰ ἀδοὶΐ ἰῃ ἰδετδιη ρἰδαάϊοϑ βογυπ), οἱ βίου 5[}- 
Ῥυ 8 ῥγοϊδοίδβ ἄγοι Θογυπ : 

3. οἵ ρογθοχιθίαν 608, ἰΓδηβι}}[ ἰῃ ῥ806 νἱᾶ ροάυπι ο0υ8. 

4, Ουἱβ ορογδίι 65, οἱ (δε ἤδος " γοοδυὶ 6δπ φυὶ γοοδὲ 

ΘΔ Π| ἃ βοηογδοηυπὶ ργηοὶρίο. Ερο Ὠοὺβ ῥγίημιβ, οἱ ἐπ 
θἃ συδ γοηίϊυΓᾶ διηΐ 6ρΡῸ δι1η). 

ὅ. Ὑἱάογυμπὶ ροπίθϑ οἱ {ἱπηυογυηΐ, ἰοττηίηΐ ἰοτῶ δος 65- 
βογυηΐ, οἱ νγοπογυηΐ βἰπηυὶ, 

6. ᾿υαϊοδηβ υπυβαυΐϑαυς ρῥγοχίπιο, οἱ ἤαἰγὶ δὰ δυχι!δῖ.- 
άμη), οἱ ἀϊοοί : 

7. Ῥιφυδιυὶ γῖγ ἀγα οχ, οἱ ϑυδυῖι8 ρογου 6.5 Π181160., 

58Π}0} ργοάῃυοθῃβ : δ χυδηᾶο ᾳιίάσπι ἀϊοοῖ : δοϊἀαιο θοπα 
δδῖ,, οοῃίογίδυθγυηϊ 68 ἰὴ οἰδυΐβ, ρομθηί 68, οἱ Ποῦ ἴὩΟΥ6- 
Βυμίυν. 

8. Τὺ δυΐδῃ!, Ιϑγδοὶ, βῬΌΘΓ πλθι18 Φ8 00}, οἱ φυσι οἰορὶ, 
βθιηθη ΑὮγδδπη), 46 πὴ ἀϊϊοχὶ, 

9. 4Ζυθη) δϑβυμπηρδὶ 8) δα γθῃ}}8 ἰθγτῶθ, οἱ ἃ ϑυμπμηίίδίϊ - 
Ὀυ5 6}08 γοοδυὶ ἰδ, οἱ ἀϊχὶ δὶ : ΡΟ Ὡθυ8 68, οἰοζὶ ἴδ, 
οἱ ποῃ ἀογο! 4υΐ [6. 

10. ΝΟΙῚ {ἱπηογα, ἰθουΠ οηΐῃ) 501, Ποη [Δ}10 : Θοθδ δηΐηὶ 
δῦ) Ποὺ ἴᾳυ8, αυΐ οοηίογίανϊ ἴ6, εἱ δυχὶ!δίυδ δυπὶ {ἰΐ, 
οἱ γτομογανὶ 6 ἀθχίδγα Ππιδἰᾶ Ππηοᾶ. 

11. Εδοα Θοπδιπαθηίγ οἱ Θγυ οβοθηΐ οπηθ5 δάυογβασιὶ 
ἰαἱ, ὁγτυμΐ Θηϊπη αιιδϑὲ Π0. 5ἰηΐ, οἱ ρογίθυμπί οπιηθβ ἰηἰηνίοἱ 
[υΐ. 

12. Ουξγθδ 608, οἱ θῇ ἱπυθηΐθ8 ποπιΐηοδ 4υὶ ἰῃβδηϊοηὶ 

ἰη 16. Ετυμί οηἰπὶ αυδδὶ πο βἰηΐ, οἱ ποὴ ογυηΐ ρυρηδηῖοβ 
δάνογβυϑβ ίο : 

13. φυΐα ορὸ δι ἴαυδ, ΄υὶ (ποὺ ἀδχίθγδῃ ἰππὶ, αυΐ 
ἀΐωο εἰδὶ : 

14. Να {ἰπ|688, 800} ΡΑΓΤΪῈ Ιδγϑοὶ,, 650 δυχὶ 8 5ιιὶ 
ΕἾδΙ, ἀϊεὶί Πουβ ἴυυ8, 4] τοαϊΐπηο (6 15Γδ6]. 

15. σε! ἔδοϊ (6 αμδϑὶ γοίΐδϑ ῥ]δυϑβίγὶ {ὙΠ {π|Γϑηΐ 8. ὨΟΥ 88 
ἴῃ ΒΟΓΓΆΓΙΠὶ πιοάυηι, οἱ ἰΓ ΓΔ. Τηοηἴ68, οἱ ΘΟ 68 
ΟΟ1168, οἱ υἱ ρυ ]Υ ΓΘ ΡΟΠΘδ, 

6. οἱ γρῃ 8} 15, οἱ υϑηΐυ8 δυίδγοϊ 608, οἱ ἰοιηροδίδϑ 
ἀϊδρογαοῖ ||08. Τὰ δυΐδηι ᾿δο Δθογὶ8 ἰῃ βδησί 5 15γᾶρ]. 

17. Εἰ οχβυ] δθυπίὶ ΡδΌροΟΓοΒ οἱ ἰθοροβ. Οὐυφγοηΐ δηὶπὶ 
δαυδηι, οἱ ποὴ οὐ : ᾿ἰπρυδ ΘΟΓΌΠῚ γδϑὸ 8111] οχαρυϊί. ἔμο 

Ῥοπλΐηιι8 Ὀθιβ, ο50 ὀχδιυάϊδηη ὨΘὺ8 [6Γ86], οἴ ποθὴ ἀογο]η- 

δ) 608, 
8. βορὰ δρογίδῃ ἐπ τη 0118 Πυπκίπδ, οἱ ἰῃ τηρὰΐο οδπηι- 

Ρογι ἰοηίο5 : δοίδη) ἀδϑουίυπ) ἱῃ ραϊυάθ5 δχυδγῃηι, οἱ 

δἰ ἰοηἴοπ) ἴδγιδῖ ἱπ δαυςαυοίυβ. 
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ιοθ. Θήσω εἰς τὴν ἄνυδρον γὴν κέδρον χαὶ πύξον, [ 
μυρσίνην χαὶ χυπάρισσον χαὶ λεύχην " 

20. ἵνα ἴδωσι ταὶ γνῶσι, χαὶ ἐννοηθῶσι χαὶ ἐπιστῶν- 
ται ἅμα, ὅτι χεὶρ Κυρίου ἐποίησε ταῦτα, καὶ ὁ ἅγιος 
τοῦ Ἰσραὴλ χατέδειξεν. 

41. Ἐγγίζει ἢ χρίσις ὑμῶν, λέγει Κύριος ὃ Θεός" 
ἤγγισαν αἵ βουλαὶ ὑμῶν, λέγει ὃ βασιλεὺς Ἰαχώό. 

22. Ἐγγισάτωσαν, χαὶ ΠΑ Υ τυσεν ὑμῖν ἃ συμ- 
θήσεται, ἣ τὰ πρότερον τίνα ἦν᾽ εἴπατε, καὶ ἐπιστή- 
σομεν τὸν νοῦν, χαὶ γνωσόμεθα τί τὰ ἔσχατα χαὶ τὰ 
ἐπερχόμενα. Εἴπατε ἡμῖν, 

23. ἀναγγείλατε ἡμῖν τὰ ἐπερχόμενα ἐπ᾽ ἐσχάτου, χαὶ 
γνωσόμεθα ὅτι θεοί ἐστε. Εὐποιήσατε καὶ χαχώσατε, 
καὶ θαυμασόμεθα, καὶ ὀψόμεθα ἅμα 

24. ὅτι πόθεν ἐστὲ ὑμεῖς, χαὶ πόθεν ἡ ἐργασία δμῶν᾽ 
ἐχ γῆς βδέλυγμα ἐξελέξαντο ὑμᾶς. 

85. ἐγὼ δὲ ἤγειρα τὸν ἀπὸ βοῤῥᾶ, καὶ τὸν ἀφ᾽ ἡλίου 
ἀνατολῶν " χληθήσονται τῷ ὀνόματί μου. ᾿Ερχέσθωσαν 
ἄρχοντες, χαὶ ὡς πηλὸς χεραμέως, καὶ ὡς χεραμεὺς χα- 
ταπατῶν τὸν πηλὸν, οὕτω χαταπατηθήσεσθε. 

86. Τίς γὰρ ἀναγγελεῖ τὰ ἐξ ἀρχῆς, ἵνα γνῶμεν χαὶ 
τὰ ἔμπροσθεν; Καὶ ἐροῦμεν, ὅτι ἀληθῇ ἐστιν. Οὐχ ἔστιν 
ὃ προλέγων, οὐδὲ ὁ ἀκούων ὑμῶν τοὺς λόγους. 

41. Ἀρχὴν Σιὼν δώσω, χαὶ Ἱερουσαλὴμ. παραχα- 
λέσω εἰς ὁδόν. 

28. Ἀπὸ γὰρ τῶν ἐθνῶν ἰδοὺ οὐδεὶς, χαὶ ἀπὸ τῶν 
εἰδώλων αὐτῶν οὐχ ἦν ὃ ἀναγγέλλων χαὶ ἐὰν ἐρωτήσω 
αὐτοὺς, πόθεν ἐστὲ, οὐ μὴ ἀποχριθῶσί μοι" 

49. εἰσὶ γὰρ οἱ ποιοῦντες ὑμᾶς, καὶ μάτην οἱ πλα- 
νῶντες ὑμᾶς. 

ΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ ΜΒ΄. 

1. Ἰαχὼδ ὁ παῖς μου, ἀντιλήψομαι αὐτοῦ - Ἰσραὴλ 
ὃ ἐχλεχτός μου, προςεδέξατο αὐτὸν ἣ ψυχή μου, ἔδωκα 
τὸ πνεῦμά μου ἐπ᾽ αὐτὸν, χρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἐξοίσει. 

ἃ. οὐ χεχράξεται, οὐδὲ ἀνήσει, οὐδὲ ἀκουσθήσεται 
ἔξω ἢ φωνὴ αὐτοῦ. 

8. Κάλαμον τεθλασμένον οὐ συντρίψει, καὶ λίνον 
χαπνιζόμενον οὐ σδέσει, ἀλλὰ εἰς ἀλήθειαν ἐξοίσει χρί- 
σιν. 

4. Ἀναλάμψει, χαὶ οὗ θραυσθήσεται, ἕως ἂν θῇ ἐπὶ 
τῆς γῆς χρίσιν, χαὶ ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦ- 
σιν. 

5. Οὕτω λέγει Κύριος ὃ Θεὸς, ὃ ποιήσας τὸν οὐρα- 
γὸν καὶ πήξας αὐτὸν, ὃ στερεώσας τὴν γῆν χαὶ τὰ ἐν 
αὐτῇ, καὶ διδοὺς πνοὴν τῷ λαῷ τῷ ἐπ᾽ αὐτῆς, χαὶ πνεῦμα 
τοῖς πατοῦσιν αὐτήν : 

6. Ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ἐχάλεσαά σε ἐν δικαιοσύνη, 
καὶ χρατήσω τῆς χειρός σου, καὶ ἐνισχύσω σε, καὶ ἔδωχά 
σε εἰς διαθήκην γένους, εἰς φῶς ἐθνῶν, 

η. ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς τυφλῶν, ἐξαγαγεῖν ἐχ δεσμῶν 
δεδεμένους καὶ ἐξ οἴκου φυλαχῇς, δι χαθημένους ἐν 
σχότει. 

8. Ἐγὼ Κύριος ὃ Θεὸς, τοῦτό μου ἐστὶ τὸ ὄνομα, 
τὴν δόξαν μου ἑτέρῳ οὐ δώσω», ᾿οὐδὲ τὰς ἀρετάς μου 
τοῖς γλυπτοῖς. 

9. Τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἰδοὺ ἥκασι, χαὶ χαινὰ ἃ ἐγὼ ἀναγ- 
γέλω, καὶ πρὸ τοῦ ἀναγγεῖλαι ἐδηλώθη ὑμῖν. 

10. Ὑμνήσατε τῷ Κυρίῳ ὕμνον χαινόν: ἣ ἀρχὴ 
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19. Ῥοηδηὶ ἰῃ ἰογγϑη) Δ054}6 δ]ζὺδ οδράγῃπι οἱ Ὀυχυπι, 
τηγγίυση οἱ ογραγίδϑυμπ οἵ ρορυϊυτ : 

20. υἱ νἱάδδηϊ οἰ βοίδηξ, οἱ οορίίδι!ξ οἱ ἠογογίηϊ βίπνυ!, 

φυὶΐϊδ πηδηϊ8 Ὠοπιληΐ ἴδοὶϊΐ ἤξος, οἱ βαῃοίυβ [βγδοὶ οβίϑηϊίξ. 

21. Φυχίδ οδὶ ᾿υἀϊοίυτη γοβίγυῃι, αἰεὶ! Ποπιίηυ5 Ὠδιβ : 
ΔρΡΡτορίηχυδνυογυμῖ ΟΟὨ 8118 νοδίγα, αἀἰοὶΐ γὸχ 7800}. 

22. Αρργορίηχυθηΐ, οἱ δηηυπίίοη! νοῦ β 48 νϑηίυγα 
δυηῖ, δϊ ὈΓίογᾶ αυδρηδπ) ογαηΐ : ἀϊοϊΐα, οἵ δρροῃθῆμ5 
δΟΏΒΌΠΩ, οἷ 50,6) 4182 δἰηΐ που βϑέγηδ οἱ νρηΐυγα. Ὀἱεϊϊο 
ΠΟΡίδ, 

23. ηὐυπ[ϊδίθ πορὶβ 4υ88 γϑηίυγα ἰῃ ΠΟΥ βίο, οἱ 8οἷθ- 
Τὴ}8 συοπίδη αἰ! οδί[5. Βοποίδοίία οἱ τηδἹοίδοϊία, οἱ δάμη- 
ΓΑ πη Γ, οἱ ν᾽  Ὀἰ πηῈ}8 δίπλυ] 

24. ὕὑπὰ6 5118 γο8, οἱ υηὰδ 81} Ορυβ γϑϑίγιπι : ἀ6 ἰδγγᾶ 
ΔΡΟΙ Πα ΙΟΠ6Π) δἰοζογυηΐ το. 

25. Εξο δυίδῃι 8.80 ]}1ΑΥἱ Θι1π| αι] 80 δααίομπα οϑί, οἱ 

40} 80 οτἶἴῃι 50}15 : γοσαθυηΐυγ πομλίηο πηθο. Ὑοηΐδηϊ μγίηοὶ- 
ῬαΒ, οἱ βίοιιί Ιαΐυπὶ ἤσυ]!, οἱ βίουϊ συ σοηου οδη8 Ἰεἴωπι, 
δῖ. ΘΟὨΟΟ]ΟΔΟΪ Πἰηΐ. 

26. Ουΐδ οηἰπιὶ δηη πε} 68 αυδο ἃ ῥγίμοί ρίο βυηΐ, υἱ 
ΟΟΞΠΟΒΟΔΠ)118 ΘΔ αι δὰ ἰδοίθμι βυπὶῦ ΕῚ ἀϊοοίηυβ, φιίΐα 
γογὰ βυηϊ. ΝΟΩ ο6ϑἱ αυΐ ριδαϊοδί, ἤραυθ αφυΐ διιάϊαί νοῦῦδ 
γοϑίγα. ᾿ 

27. Ῥηποίρίυμι δίοη ἀδῆθο, οἱ 26 γ 88] 6 πη σοηϑοίδθον ἰῃ 
Υἱὰ. 

28. Νδιὴ ἀδ 568 ΘΟ06 1108 65ἰ, οἱ ἀδ ἰἀοἸ᾽8 ἐρϑογυπι 
ΠΟΙ ογαΐ αυϊ δηηυηίίαγοί : οἵ ἱ ἰῃ(θυσορδυοσο 6ο8, πηᾶθ 
οδ[Ϊ8, ὨῸἢ ΓΟΒΡΟΠἀΘθυπί τ] ιὶ : 

29. διηΐ οηΐη ἰδοίογοβ νοϑίσγὶ, οἱ ἔγηβίγα χυὶ δοἀυσυπί 
ΥοΒ. 

ΘΑΡΌΤ ΧΗ. 

1. 1Δ00Ὁ ῬΌΟΣ ὩΘ08, ἀβϑυ 28) ΘυΠ| : 5γ86] οἹθοίυβ 
τηδυ8, Βυδοορὶΐ ουπὶ ΔηΪπλὰ πηρᾶ, ἀδὰϊ βρὶγ πὶ που 8ι:- 
ΡΘΓ ουπὶ, Ἰυἀϊοίυ τ φοητ θυ 5 ῥγοίογοϊ, 

4. ὭΟη Οἰδη)Δ 1, ὨΟΤ΄υΟ ἀϊην οἱ, πος δυάϊθιιγ ἴογβ νὸχ 

08. 

3. Οδἰδιηυπ ἰγδοίυμι ἤ0π οοηίογοΐ, οἱ ᾿ἰίηυπι διηχίζδης 
ΟῚ Θχϑίἰηρσιοί, βδὰ ἰῃ τεγἰδίθ ργοίογοί [υἀϊοϊυμη. 

4, ϑρ!οηάοδίῖ, οἵ ἤοὴ ὁοηίϊοτγοῖαγ, ἀόηθο Ῥοηδὶ βυρογ 
ἰρίτδηι ἡυἀϊοίυ, οἱ ἰῃ ποιηΐπα ο͵8 βαηίοβ Βρογδθαηίῖ. 

δ. 8. ἀϊοὶϊξί Ποπιΐηυ8 ὨΘ058, αυὶ ἴδοὶξ οοϊυτ) οἱ ἀοῆχὶξ 
{Πυἀ4, χυὶ Πγτηδνὶ ἰουτπὶ οἱ 485 ἰῃ 68, οἱ χυἱ ἀαί βρίΓγᾶ- 
Ποποι ΡΟρΡυΪΟ χφυΐ δυροῖ 68π), οἱ βρίγὶ [}π} ΟΔΙοδηΕθυ.5 οᾶπι : 

6. Εφο Ὠοπιίηυβ Ὠου8 τοοδυὶ ἴθ ἰῃ 818, οἱ ἰθποῦο 
ἀοχίογδπι ἰδ, οἱ οοηίογίδρο (6, οἱ ἀρὰϊ [6 ἰη ἰδβίδιῃηθη- 
ἴυπ| ΚΟΠΟγί8,, ἰη [6 πὶ ΚΘΗ Ό1, 

Ἴ. δὰ δρογίδη πη ΟΟΌ]08 οθοογύπι, δὰ οἀυοοηάυμ ἀδ 
ψίου} 5 υἱποίοα οἱ ἀ6 ἀοῖιο οδσοοσίβ, οἱ δοάδηϊθδ ἰῃ (6ῆ6- 
Ὀγίδ. 

8. Ἐξὸ Ὀοιηίπυβ Ὠου8, ᾿ος πιοὺπὶ οϑὶ ΠΟΘ, βἰογίδηι 
τηθδῖη διίδγὶ πο ἀδῦο, Ὠθχυθ Υἱγίυ!οβ πγ6 88 800} 6} 88. 

9. Ουξ ἃ ρῥυϊποίρίο ϑοοο γοηογιηΐ, οἱ ΠΟΥὰ 40:0 660 δη- 
θη ο, οἱ δΔηίθαυδπι δηθυη ἰοηίυτ πηδηϊίδοίδίδ ϑιιηὶϊ γ δ ἱ8. 

10. Οδηλθ Ὀομλίηο οδηίίουπ) πουυπι : ργϊποὶραΐιβ οἢυς, 
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αὐτοῦ, δοξάζετε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἀπ᾽ ἄχρου τῆς γῆς, οἵ 
καταβαίνοντες εἰς τὴν θάλασσαν, χαὶ πλέοντες αὐτὴν, 
αἷ νῆσοι χαὶ οἱ χατοιχοῦντες αὐτάς. ᾿ 

ιι. Εὐφράνθητι, ἔρημος χαὶ αἱ χῶμαι αὐτῆς, ἐπαύ- 
λεις καὶ οἱ χατοιχοῦντες Κηδάρ" εὐφρανθήσονται οἵ 
κατοικοῦντες πέτραν, ἀπ᾿ ἄχρου τῶν ὀρέων βοήσουσι. 

12. Δώσουσι τῷ Θεῷ δόξαν, τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ ἐν ταῖς 
νήσοις ἀναγγελδῦσι. 

13. Κύριος ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων ἐξελεύσεται, χαὶ 
συντρίψει πόλεμον " ἐπεγερεῖ ζῆλον, χαὶ βοήσεται ἐπὶ 
τοὺς ἐχθ οὺς αὐτοῦ μετὰ ἰσχύος. 

14. ᾿Εσιώπησα, μὴ καὶ ἀεὶ σιωπήσομαι χαὶ ἀνέξο-- 
μαι; Ὥς ἡ τίχτουσα ἐχαρτέρησα, ἐχστήσω χαὶ ξηρανῶ 
ἅμα, 
δ", ἐρημώσω ὄρη καὶ βουνοὺς, καὶ πάντα χόρτον 

αὐτῶν ξηρανῶ, χαὶ θήσω ποταμοὺς εἰς νήσους, χαὶ 
ἕλη ξηρανῶ. 

16. Καὶ ἄξω τυφλοὺς ἐν ὁδῷ ἧ οὐχ ἔγνωσαν, καὶ τρί- 
ὄους ἃς οὐχ ἤδεισαν πατῆσαι ποιήσω αὐτούς " ποιήσω 
αὐτοῖς τὸ σχότος εἰς φῶς, χαὶ τὰ σχολιὰ εἰς εὐθεῖαν. 
Ταῦτα τὰ ῥήματα ποιήσω χαὶ οὐχ ἐγκαταλείψω αὐτούς. 

17. Αὐτοὶ δὲ ἀπεστράφησαν εἰς τὰ ὀπίσω. Αἰσχύν-- 
θητε αἰσχύνην, οἱ πεποιθότες ἐπὶ τοῖς γλυπτοῖς, οἱ λέ-- 
γοντες τοῖς χωνευτοῖς᾽ Ὑμεῖς ἐστε θεοὶ ἡμῶν. 

18. Οἱ χωφοὶ, ἀχούσατε, χαὶ οἱ τυφλοὶ, ἀναδλέψατε 
ἰδεῖν. 

ιο. Καὶ τίς τυφλὸς ἀλλ᾽ ἣ οἱ παῖδές μου, καὶ χωφοὶ 
ἀλλ᾽ ἣ οἵ χυριεύοντες αὐτῶν; Καὶ ἐτυφλώθησαν οἱ δοῦ- 
λοι τοῦ Θεοῦ. 

0. Εἴδετε πλεονάκις, καὶ οὐχ ἐφυλάξασθε" ἠνοιγμένα 
τὰ ὦτα, καὶ οὐχ ἠχούσατε. 

41. Κύριος ὁ Θεὸς ἐδουλεύσατο ἵνα δικαιωθῇ, καὶ 
μεγαλύνη αἴνεσιν. 

25. Καὶ εἶδον, καὶ ἐγένετο δ λαὸς πεπρονομευμένος 
χαὶ διηρπασμένος, Ἢ γὰρ παγὶς ἐν τοῖς ταμείοις παν-- 
ταχοῦ, χαὶ ἐν οἴχοις ἀν ὅπου ἔχρυψαν αὐτούς" ἐγέ- 
νοντο εἰς προνομὴν, χαὶ οὐχ ἦν ἐξαιρούμενος ἅρπαγμα, 
χαὶ οὐχ ἦν ὃ λέγων" Ἄπόδος. 

4. Τίς ἐν ὑμῖν ὃς ἐνωτιεῖται ταῦτα; Εἰςαχούσατε 
εἷς τὰ ἐπερχόμενα. 

“4. Τὶς ἔδωχεν εἰς διαρπαγὴν Ἰαχὼ δ χαὶ Ἰσραὴλ 
τοῖς προνομεύουσιν αὐτόν; Οὐχὶ ὁ Θεὸς ᾧ ἡμάρτοσαν 
αὐτῷ, χαὶ οὐχ ἠδούλοντο ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ πορεύε-- 
σθαι, οὐδὲ ἀχούειν τοῦ νόμου αὐτοῦ; 

46. Καὶ ἐπήγαγεν ἐπ᾽ αὐτοὺς ὀργὴν θυμοῦ αὐτοῦ, 
χαὶ χατίσχυσεν αὐτοὺς πόλεμος, χαὶ οἱ συμφλέγοντες 
αὐτοὺς χύχλῳ, χαὶ οὐχ ἔγνωσαν ἕχαστος αὐτῶν, οὐδὲ 
ἔθεντο ἐκὶ ψυχήν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΓ΄. 

:. Καὶ νῦν οὕτως λέγει Κύριος ὃ Θεὸς ὁ ποιήσας σε, 
Ἰαχὼό, χαὶ ὁ πλάσας σε, Ἰσραήλ’ Μὴ φοθοῦ, ὅτι ἐλυ- 
τρωσάμην σε΄ ἐχάλεσά σε τὸ ὄνομά σου. Ἐμὸς εἶ σύ. 

8. Καὶ ἐὰν διαδαίνης δι᾿ ὕδατος, μετὰ σοῦ εἶμι, χαὶ 
ποταμοὶ οὐ συγχλύσουσί σε’ χαὶ ἐὰν διέλθης διὰ πυ- 
ρὸς, οὐ μὴ καταχαυθῇς, φλὸξ οὐ χαταχαύσει σε᾿ 

8. ὅτι ἐγὼ Κύριος ὃ Θεός σου, ὃ ἅγιος Ἰσραὴλ, ὃ 
σώζων σε. ᾿Κποίησα ἄλλαγμα σου Αἴγυπτον, χαὶ Αἰ- 
θιοπίαν, καὶ Σοήνην ὑπὲρ σοῦ. 

Κεφ. ΜΙ". 

αἰογβοδίθ ποι θῇ οὐιι8 ἃ βὰτηνηϊ δία ἰοιτῶθ, φυΐ ἀδϑοοπάυπι 
ἰδ πηᾶγ6, οἱ παγίρδηϊ ἰΠυὰ, ἰηδυ]α οἱ δου ̓ δίοτοβ θδγ ἢ). 

11. 1ρῖδιο, ἀσβογίυπη οἱ υἱοὶ οἷα, Υἱ δ οἱ ἢαϊδίογοβ 

Οδάδγ : ἰξοδθαηίογ αυὶ μδοϊδηΐ ἱπ ροΐίγα, ἀ6 διιπηη δία 
τιοπίυπι οἰδιηδθιηί. 

12. ϑαδυηὶ 60 ρ]ογίδηι, Υἱγίυί68 6.8 ἰῃ ἰπδυ}}5 ἡ ἰδ- 
θυηί. 

13. Βοιηίηυ8 Ὠδα8 Υἱγίυϊζι ἐσγοάϊοίυγ, οἱ οοηίογοῖ Βο]- 
θη : δυο δὶς ΖΘ υπ, οἱ οΟἰδιηδΌϊ ϑαροῦ ἰπἰπιίθος δυο 
οὐμὴ ἰογ  υάΐηα. 

14. Τασυΐ, ἢυπὶ οἵ ΒΟΙΏΡΟΓ ἰδοθῦο οἱ βυβίϊηοθο» ϑίουῖϊ 
Ραγίθηβ Ῥδύθη(ο Γ᾽ ορὶ, γα ρδιη οἱ δγοίδοίδπι δἰπυϊ, 

15. ὙΩΒΙΔθΟ οηΐδ8 οἱ 600]168, οἱ οπίθο ἴηυπη) ΘΟΓΌΓΩ 

τοίδοίδῃι, οἱ ροηδη Πυπιῖ8 ἰῃ ἰπβ0}88, οἱ ρ! 68 βίοοδθο. 

16. Εἴ δάἀυοδηι οὭ5008 ἰῃ υἱᾶ φυδίη ποϑοίυηΐ, οἱ βοη δα 
4088 ἱφπογάνογιηΐ οδ᾽ γα 608 ἰδοίδηη : (δοίδην οἷβ ἰϑθγας 
ἴῃ ᾿σδαλ, οἱ ργᾶγδ ἰῃ ἀϊγθοίϊι. Ηδοο υογθα (δεέδπ) οἱ Ὡθἢ 
ἀογϑιχυᾶπὶ 608. 

17. Ἰρδὶ σγϑγοὸ οοηγογαὶ βυηΐ γοίγογβυμῃ. Οουηζιπαδηνηὶ 
Οὐῃἰιδίοπα, 4υἱ οοηῇαϊ (8 δυροῦ δου!  νυ8, φαΐ ἀϊοϊ(ἐ 5 
οΟρΠ ΔΒ : γο8 6518 ἀϊῖ ποβίσί. 

18. δυγάϊ, δυάϊϊοθ, οἱ οὐϑοὶ, ϑυϑρίοἰϊα υἱ γἱἀθαί 5. 

19. Εἰ χυὶβ 6δὲ σξθουδ ηἰδί ρυστὶ πιοί, οἱ βυγὰϊ ηἰδὶ χυὶ 
ἀοηπιέηδηΐον δου} ΕΠ ὀχοσθοδίὶ βυηΐ ςογγνὶ [)οΐ. 

40. Ὑἱαβ(ἰ8 β8δθρ6, δἱ ποῃ οὐυδίοα δι}8 : ἀροτγίδο βυηΐ 8- 
Γ68, οἱ ἤθη δι 818. 

21. Ποπιίπυϑ Ὠδυβ οορίἀνὶ υἱ ᾿υδιδολγοίυγ, οἱ πιᾶση!ῆ- 
οᾶγοί ἰδυάθδηι. 

42. ΕΠ νἱάϊ, οἱ ὀγαΐὶ ρορυ]υβ γαδίδίυβ δίφιβ αἰγορίαβ. 1,8- 
{που Θηΐπὶ ἰη ΟΡ θὰ8 υδίσχυσδ, οἱ ἰῃ ἀοηλθδυ8 δίπη, ἴῃ 
χυΐδιι8 δυϑοοπάδγυηϊ 608 : (Δο(ἱ βυηί ἴῃ ἀϊγοριθησηι, οἱ ποῦ 
ογαΐ ᾳυΐ ὀγιογεῖ ργοάδιῃ, δἰ πο ογαὶ αυὶ ἀϊοογοῖ : Κθαάδ. 

23. Ουἱδ 651 ἰῃ γοδὶβ αὶ πᾶ. δυγῖ νι ροτγοὶρίαὶ " Ἐχδυάϊῖθ 
ἰῃ (υἴυΓᾶ. 

44. Ουἱἷδ ἀοάϊι ἴῃ ἀϊτορίίοηθπι 7 8οοῦ οἱ 15γὰ6] υδϑίδη 8 
ου3 ΝΟΏΠΘ Ὠδὺβ ουἱ ροσοδυογυηί οἱ, οἱ ποϊποευηῖΐ 1 γἱ 8 

{18 διηθυΐαᾶγο, ἢθ4υ6 δυάϊτο ἰοβοπ) 6}0.8} 

45. ΕΠ ἱπάυχὶϊ ΒΌΡΟΥ 608 ἰγδαι Πιγογ8 δυὶ, οἱ ὑγϑνδὶ ῖ 
δάνογϑιιϑ 605 Ὀ6] πὶ, οἱ φαΐ ΘΟ θυ γοδηΐ 608 ροῪ οἰγουϊ υπι, 
οἱ βοῇ σορηῃογογιπί υπυδαυΐδαυ δ Θογαπι, Ὡ6Ο ῬΟΒΌΘΓΕΠΙ δ1- 
ΡΟΓ δηϊπηδη1. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙ]. 

1. Εἴ ηυηο δἰ ἀϊοῖϊ! Ποιηίηυβ Ὠδ08 4υὶ (δοὶξ [6, 7}20οὉ, 

οἱ ᾳυὶ ἰοττηδυ! ἴ6, [ΒΓΔΕ] : ΝΟΙ͂Ϊ {ἰπηθγο, αυοῃίδι γϑάθῃηι) (6 : 
ΥὙΟΟΔΥΪ ἴ6 ΠΟΙΪΏ6 ἴυο. Μου 5 68 ἰυ. 

ἃ. Εἰ 5ἱ ἰγδῃβίογ 5 ὕΡ6 Γ δηυδπι, ἰθοιπὶ βύπι, οἱ Πυπηΐπδ ἤθἢ 
ἐοοροείοηϊ ἴ6 : οἷ 5ἱ ἰγωη βίο 8 ῬῈΓ 'βπθπ), Ὠοἢ ΟΟΒΟΓΟΓΙΒ, 
βδηιηλδ ἤθη ὀτυγοὶ ἰ6 : 

3. χυία ἐσοὸ Ὠομιίηυδ 608 ἴυ08, βδποί!}8 [Βγϑοὶ, 5 υδίοῦ 

ἴυυϑ. Εδοὶ οοπηηιδιίίοηοι ἰυδηὶ ἘΕαγΥρίυπι, οἱ ΔΕ ορίαπι, 

οἴ ΒΟΘΠΟΘΙ ρΙῸ [6. 



ς ΕΒΑΙΑΞΚ. ΟΡ. ΧΙΠΠ 
4. Ἀφ᾿ οὗ ἔντιμος ἐγένου ἐναντίον ἐμοῦ, ἐδοξάσθης, 

καὶ ἐγώ σε ἠγάπησα, καὶ δώσω ἀνθρώπους ὑπὲρ σοῦ, 
καὶ ἄρχοντας ὑπὲρ τῆς χεφαλῇς σου. 

6. Μὴ φοθοῦ, ὅτι μετὰ σοῦ εἶμι. Ἀ'πὸ ἀνατολῶν 
ἄξω τὰ σπέρμα σου, καὶ ἀπὸ δυσμῶν συνάξω σε. 

6. Ἔρῶ τῷ βοῤῥᾷ- Ἄγε, καὶ τῷ λιδί- Μὴ χώλνε᾽ 
ἄγε τοὺς υἱούς μου ἀπὸ τῆς πόῤῥωθεν, καὶ τὰς θυγατέ- 
ρᾶς μου ἀπ᾽ ἄχρων τῆς γῆς, 

1. πάντας ὅσοι ἐπιχέχληνται τῷ ὀνόματί μου. Ἔν 
γὰρ τῇ δόξη μου χατεσχεύασα αὐτὸν, καὶ ἔπλασα αὐ- 
τὸν, χαὶ ἐποίησα αὐτὸν, 

8. χαὶ ἐξήγαγον λαὸν τυφλὸν, καὶ ὀφθαλμοί εἶσιν 
ὡςαύτως τυφλοὶ, χαὶ χωφοὶ τὰ ὦτα ἔχοντες. 

9. Πάντα τὰ ἔθνη συνήχθησαν ἅμα, καὶ συναχθή- 
σονται ἄρχοντες ἐξ αὐτῶν. Τίς ἀναγγελεῖ ταῦτα : ἢ τὰ 
ἐξ ἀρχῆς τίς ἀναγγελεῖ ὑμῖν ; Ἀγαγέτωσαν τοὺς μάρτυ- 
ρας αὐτῶν χαὶ διχαιωθήτωσαν, καὶ ἀχουσάτωσαν, χαὶ 
εἰπάτωσαν ἀληθῆ. 

10. Γένεσθέ μοι μάρτυρες, χαὶ ἐγὼ μάρτυς, λέγει 
Κύριος ὃ Θεὸς, χαὶ ὃ παῖς μου ὃν ἐξελεξάμην, ἴα 
γνῶτε καὶ πιστεύσητε χαὶ συνῆτε ὅτι ἐγώ εἶμι. ΓΕμπρο- 
ἤων μου οὖχ ἐγένετο ἄλλος Θεὸς, χαὶ μετ᾽ ἐμὲ οὐχ 
σται. 

ιι. Ἐγὼ ὁ Θεὸς, χαὶ οὐχ ἔστι παρὲξ ἐμοῦ σώζων. 
1. Ἐγὼ ἀνήγγειλα χαὶ ἔσωσα, ὠνείδισα χαὶ οὐχ 

ἦν ἐν ὑμῖν ἀλλότριος. Ὑμεῖς ἐμοὶ μάρτυρες, χαὶ ἐγὼ 
Κύριος ὃ Θεὸς 

12. ἔτι ἀπ᾽ ἀρχῆς, καὶ οὖχ ἔστιν ὃ ἐχ τῶν χειρῶν 
μου ὃ ἐξαιρούμενος. Ποιήσω, καὶ τίς ἀποστρέψει αὐτό; 

14. Οὕτως λέγει Κύριος ὁ Θεὸς, ὃ λυτρούμενος ὑμᾶς, 
ὃ ἅγιος τοῦ Ἰσραήλ. “ἕνεχεν ὑμῶν ἀποστελῶ εἰς Βαόυ- 
λῶνα, χαὶ ἐπεγερῶ φεύγοντας πάντας, χαὶ Χαλδαῖοι 
ἐν πλοίοις δεθήσονται, 

156. Ἐγὼ Κύριος ὃ Θεὸς ὃ ἅγιος ὑμῶν, ὃ καταδείξας 
Ἰσραὴλ βασιλέα ὑμῶν. 

16. Οὕτως λέγει Κύριος ὃ διδοὺς ἐν θαλάσση δδὸν, 
καὶ ἐν ὕδατι ἰσχυρῷ με 0581 

17. ὃ ἐξαγαγὼν ἅρματα καὶ ἵππον καὶ ὄχλον ἰσχυ- 
ρόν. Ἀλλ᾽ ἐκοιμήθησαν, καὶ οὐχ ἀναστήσονται ἐσθέ- 
σθησὰαν ὡς λίνον ἐσύεσμένον. 

18. Μὴ μνημονεύετε τὰ πρῶτα, χαὶ τὰ ἀρχαῖα μὴ 
συλλογίζεσθε- 

19. ἰδοὺ ἐγὼ ποιῶ χαινὰ, ἃ νῦν ἀνατελεῖ, χαὶ γνώ- 
σεσθε αὐτά" χαὶ ποιήσω ἐν τῇ ἐρήμῳ ὁδὸν, χαὶ ἐν τῇ 
ἀνύδρῳ ποταμούς. 

40. Εὐλογήσουσί με τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ, Σειρῆνες, 
χαὶ θυγατέρες στρουθῶν, ὅτι ἔδωχα ἐν τῇ ἐρήμῳ ὕδωρ, 
καὶ ποταμοὺς ἐν τῇ ἀνύδρῳ ποτίσαι τὸ γένος μου τὸ 
ἐχλεχτὸν, 

21. λαόν μου ὃν περιεποιησάμην τὰς ἀρετάς μου 
διηγεῖσθαι, 

«. Οὐ νῦν ἐχάλεσά σε, Ἰαχὼδ, οὐδὲ χοπιάσαι σε 
ἐποίησα, Ἰσραήλ’ 

58. οὐχ ἤνεγχάς μοι πρόδατά σου τῆς δλοχαρπώσεώς 
σον, οὐδὲ ἐν οἰδῳ Ὑαν ἐρῶ ἐδόξασάς με, οὐχ ἐδούλως 
σά σε ἐν θυσίαις, οὐδὲ ἔγχοπαον ἐποίησά σε ἐν λιδάνῳ. 

44. Οὐδὲ ἐχτήσω μοι ἀργυρίου θυσίασμα, οὐδὲ τὸ 
στέαρ τῶν θυσιῶν σου ἐπεθύμησα, ἀλλὰ ἐν ταῖς ἅμαρ- 
τίαις σου προέστης μου χαὶ ἐν ταῖς ἀδιχίαις σου. 
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4, Ἐχ 400 ΠΟΒΟΓΔΌΙ 5 (δου 685 ἰῃ σοπδροοίυ πη6ο,, βἰοτί- 
ἢοαῖυβ 68, οἱ 6ρὸ ἀἰ]οχὶ (6, οἱ ἀδθο Ποπηῖπο8 ρῖὸ (6, οἵ ργίῃ- 
αἶραδ ριῸ οδρίϊο ἴυο. : 

ὅ. ΝΟΙ͂Ϊ πιθοῦ, φυοηΐδηι ἰδοῦ βΠ). ΑὮ οὐοπία δά ἀυοδπὶ 
866 ἴυυπι, οἱ Δ οὐοἰάδηΐς Θοησγοραθο ἴο. 

8. ὈὨίοδηι δαυϊοπὶ : Αὐάυς, οἱ δἴγίοο : ΝΟΙΪ ργομίθογο : 
δάάυο Π]ΐο8 πη608 ἀδ ἰδτῖτὰ Ἰυπφίηπαυδ, οἱ Π]188 πηδᾶ5 ἃ ἰδγηνὶ- 
ὯΪΒ ἰογτῶ, 

7. ΟἸΠΠ68 Ζυὶ γΟΟΔΠ[ΙΓ ΠΟΙ ΠΟ Π160. [η ρἱοτία 6 ΠῈ Πη6ᾶ 
ΟτοδΥΐ {Πυ πὶ, οἱ Ρ]Δϑπ Δ ΥΪ οὐπι, οἱ ἰδοὶ ΠΠΠατὰ, 

8. οἱ οἀυχὶ ρορυϊυηι οδρουῃ, οἱ οὶ ὁυπί οδοοὶ δἰ πα Πογ, 
οἱ βυγάϊΐ αυΐ ἀυΓ65 ΠΔῃ θη. 

9. Ομηη68 βοηΐ68 σοηρτοραῖδο 81ηΐ 8ϊ:Π})0}, οἱ σοηγυθηϊοηϊ 

Ῥγίμοῖρ68 ὁχ οἷβ. Οὐ͵β δππυηἨ 8} 260} δ αυδ ἃ ργπείρίο 
βυιπΐὶ 4υΐἷ8 ΔηΠυ Δ] γοῦἱβ ὃ Αἀἀιυοδηὶ (6568 δυ05 οἱ ἰυδι:- 
βορηίυγ, οἱ δυάΐδηϊ, οἱ ἰοχυδηίυγ γογᾶ. 

10. Εϑίοϊβ πιϊπιὶ ἰοβῖθϑ,, οἱ οῇο (68118, ἀἰοἰξ Ποπιίηυβ Πδα8, 

εἴ ρυδῦ πηοῦδ αυδῖη οἰορὶ, υἱ βείδιϊβ οἱ σγοάδίῖβ οἱ ἱπί}]} μδ- 
ι.5 αυΐδ 660 81). ΑὨΐδ Π16 ποὴ [υἱΐ 4|108 Πδυδ, οἱ ροϑί Πι6 
Ὠοὴ ΟΥΠ. 

11. Εξο Ὀευβ, οἴ ΠΟ 681 ργδοίογ Π)6 δ] γδῖογ. 

12. Εξο δηηῃηίίανξ οἱ δδιναυΐ, Ἔχργοῦγδυὶϊ δὲ ΠΟ ἐγδὶ ἰπ 
γοδὶϑ δἰθηθ8. Ἅοδ πιοὶ ἰοβϑίθβ, οἱ οῇὸ δοπιίηυθ Ὠθυ8 

13. υϑΖ06 ἃ ῥγἱηοὶρίο, οἱ πο οϑὶ φυΐ ἀ6 πηδηΐθυδ πιοίβ 
ογυδί. Ἐδοίΐδηη. οἱ χυΐὶδ ἀυογίοί "]υὰ ἢ 

14. δίς ἀϊοὶϊξ ομηΐηυβ Πδυ5, αὐἱ τοαΐπι! γοῸ8, 8δησίι5 
18γδ6]. Ῥγορίοσγ Υγο8 στη ἴδῃ ἰη ΒΑΡΎ] ΟΠθη, οἱ δ βοἰ (Δ 00 [Ὁ- 
εἰοηΐδδ υῃίγογθοβ, οἱ Ὁ δ] ἀδοὶ ἰῃ παυΐθι8 υἱηῃοϊθηΐυν. 

15. Ἐφο Βοηλίηι8 Ὠ608 8δηοίικ γοϑίογ, φυΐ οδίϑησί [8.86] 
τοροῖη γοδίΓΠ). 

16. 5,ο αἰεὶ! Πυοπιίηυβ φαὶ ἀδὶ ἰῃ τηδγὶ υἱδηι, οἱ ἰῃ δαιιὰ 
γΟΠΟΘΙΏΘΏ[Ι 56 ἴδ, 

{7. φυὶ οἀποὶξ ουὐττυ8 οἱ δαυυμ οἱ τυ] ἰυἀϊηο τοθῦ- 

βίδηι. ϑοὰ ἀοιτηϊογιηῖ, οἴ πο γοϑυγροηῖ : οχϑίϊποίὶ βυηΐ 4υδϑὶ 
᾿ἸηυπῈ Θχϑι που). 

18. ΝΟἸ [6 τοι ἰπἾ856 Ὀγογυη, οἱ τοίογδ πὸ γϑοορ οι : 

19. 6006 οζο(δΔοὶο ΠοΥἃ, 7185 ἡυης οΥἰδηίυΓ, οἱ ΟΟφῃοϑο δῖ 8 
68 : οἱ (Δοίδπη ἰῃ ἀοδβογίο Υἱδηι, οἱ ἰῃ ἰῆδ4ι.080 Πυπηίηδ. 

40. Βοηράϊοορηϊ πι6 Ὀδ8ῖ:δ5 δρτί, δίγοηρϑδ, οἱ (185 βίγυ!πο- 
ἢυπι, αυΐδ ἀδάϊ ἰῃ ἀθϑβογίο δαυᾶπι, οἱ ἤιιπιίηδ ἴῃ ἰηδαυοϑο : 

υἱ δίθεγο (δοίδιη 56 η0.8 που οἰθοίυ πηι, 

41. ρορυϊυπὶ τηθυπὶ Ζυοπ δοχυΐδίνὶ υἱ υἱγίυ 68 Π16Δ5 Ὠδῖ- 

Γοῖ, 

42. ΝΟὨ ὨμσπῸ γοοδυὶ ἴθ, 9800, Ὠραυ6 ἰΔθογᾶγο ἴ6 ἴδεΐ, 

18Γ86] : 

43. ποῃ δί(υ δὶ τΐῃ! οὐοδ ἴυ85 ποϊοοδιυϑϊ ἰαἱ, ὨΘΧ406 ἴῃ 

γἱ οι π}}8 (8 τηδρη  Ποδ811 πι6, πος βογυίγα ἴα ἴδοὶ ἰῃ Ὠοδί 8, 
560 ἰΔθογοῖι ἘἰΡὶ ργθοθυΐ ἰπ ἰυΓα. 

44. Νίϑο διηγϑεὶ πὶ ἀγροηΐο {ΠγΠιΐδιτιϑ, ἢθο δάϊΐρθηι ᾿0- 

βιίδγυπ) ἴυδγυπὶ οοῃουρῖνί, 86ὰ ἰῃ ροοσδίϊθ ἰπὶ5 δΔη16 [26 

βιοιἰδιὶ αἱ ἰῃ ἱηπι δε δυ5 ἰυ]8. 
. 



440 ΗἩΣΑΙΑΣ. 

486. Ἔγώ εἶμι, ἐγώ εἶμι ὁ ἐξαλείφων τὰς ἀνομίας 
σου ἕνεχεν ἐμοῦ, χαὶ τὰς ἁμαρτίας σου, χαὶ οὐ μὴ 
μνησθήσομαι. 

46. Σὺ δὲ μνήσθητι, χαὶ χριθῶμεν. Λέγε 
ἀνομίας σου πρῶτος, ἵνα δικαιωθῇς. 

“7. Οἱ πατέρες ὑμῶν πρῶτοι, χαὶ οἱ ἄρχοντες ὑμῶν 
ἠνόμησαν εἰς ἐμέ" - 

28. χαὶ ἐμίαναν οἱ ἄρχοντες τὰ ἅγιά μου, καὶ ἔδωχα 
ἀπωλέσαι ἸΙαχὼδ χαὶ πὰ εἰς ὀνειδισμόν. ᾿ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Μδ'. 

Ἁ 
σὺ τὰς 

ι. Νῦν δὲ ἄχουσον, Ἰαχὼθδ ὃ παῖς μου, καὶ Ἰσραὴλ 
ὃν ἐξελεξάμην. 

4. Οὕτω λέγει Κύριος ὃ Θεὸς ὃ ποιήσας σε, καὶ ὃ πλά- 
σας σε ἐχ χοιλίας, ἔτι βοηθηθήση" μὴ φοβοῦ, παῖς 
μου Ἰαχὼδ, καὶ ἠγαπημένος Ἰσραὴλ Υ ἐξελεξάμην. 

8. Ὅτι ἐγὼ δώσω ὕδωρ ἐν δίψει τοῖς πορευομένοις 
ἐν ἀνύδρῳ, ἐπιθήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τὸ σπέρμα σου, 
χαὶ τὰς εὐλογίας μου ἐπὶ τὰ τέχνα σου, 

4. χαὶ ἀνατελοῦσιν ὡς ἀναμέσον ὕδατος χόρτος, χαὶ 
ὡς ἰτέα ἐπὶ παραῤῥέον ὕδωρ. 

5. Οὗτος ἐρεῖ! 'Γοῦ Θεοῦ εἶμι, χαὶ οὗτος βοήσεται 
ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰαχὼῤ, καὶ ἕτερος ἐπίροει ειρὶ αὖ- 
τοῦ" Τοῦ Θεοῦ εἰμι, καὶ ἐπὶ τῷ ὀνόματι ᾿ πεν βοή- 
σεται. 

6. Οὕτως λέγει ὃ Θεὸς ὃ βασιλεὺς Ἰσραὴλ, καὶ ῥυ- 
σάμενος αὐτὸν Θεὸς σαδαώθ- ᾿Εγὼ πρῶτος, χαὶ ἐγὼ 
μετὰ ταῦτα. πλὴν ἐμοῦ οὐχ ἔστι Θεός. 

1. Τίς ὥσπερ ἐγώ; Στήτω, καὶ χαλεσάτω, καὶ ἀναγ- 
γειλάτω, χαὶ ἑτοιμασάτω μοι ἀφ᾽ οὗ ἐποίησα ἄνθρω- 
πον εἷς τὸν αἰῶνα, χαὶ τὰ ἐπερχόμενα πρὸ τοῦ ἐλθεῖν 
ἀναγγειλάτωσαν ὑμῖν. 

8. Νὴ παραχαλύπτεσθε, μηδὲ πλανᾶσθε. Οὐχ ἀπ᾽ 
ἀρχῆς ἠνωτίσασθε, καὶ ἀπήγγειλα ὑμῖν; Μάρτυρες 
ὑμεῖς ἐστε, εἰ ἔστι Θεὸς πλὴν ἐμοῦ. 

9. Καὶ οὐχ ἤχουσαν τότε οἱ πλάσσοντες, καὶ οἱ γλύ-- 
φοντες, πάντες μάταιοι, ποιοῦντες τὰ χαταθύμια αὐὖ- 
τῶν, ἃ οὐκ ὠφελήσει αὐτούς" (5) ἀλλὰ αἰσχυνθήσονται 

10. οἱ πλάσσοντες θεὸν, χαὶ γλύφοντες πάντες ἀνω- 

φελῇ ; 
11. χαὶ πάντες ὅθεν ἐγένοντο ἐξηράνθησαν. Καὶ χωφοὶ 

ἀπὸ ἀνθρώπων συναχθήτωσαν πάντες" χαὶ στησάτωσαν 
ἅμα, χαὶ ἐντραπήτωσαν, χαὶ αἰσχυνθήτωσαν ἅμα" 

12, ὅτι ὥξυνε τέκτων σίδηρον, σχεπάρνῳ εἰργάσατο 
αὐτὸ, χαὶ ἐν τερέτρῳ ἔστησεν αὐτὸ, χαὶ εἰργάσατο αὐτὸ 
ἐν τῷ βραχίονι τῆς ἰσχύος αὐτοῦ" καὶ πεινάσει, χαὶ 
ἀσθενήσει, καὶ οὐ μὴ πίη ὕδωρ, 

1. ᾿Εχλεξάμενος τέχτων ξύλον, ἔστησεν αὐτὸ ἐν 
μέτρῳ, χαὶ ἐν χόλλῃ ἐῤῥύθμισεν αὐτὸ, χαὶ ἐποίησεν 
αὐτὸ ὡς μορφὴν ἀνδρός, χαὶ ὡς ὡραιότητα ἀνθρώπου, 
στῆσαι αὖτο ἐν οἴχῳ. 

ι4. Ἔχοψε ξύλον ἐκ τοῦ δρυμοῦ, ὃ ἐφύτευσε Κύ- 
ριος, πίτυν, χαὶ ὑετὸς ἐμήχυνεν, 

15. ἵνα ἢ ἀνθρώποις εἰς καῦσιν, καὶ λαύὼν ἀπ᾽ αὐ- 
τοῦ ἐθερμάνθη, καὶ χαύσαντες ἔπεψαν ἄρτους ἐπ᾽ αὐὖ- 
τῶν᾽ τὸ δὲ λοιπὸν εἰργάσαντο θεοὺς, χαὶ προςκυνοῦσιν 
αὐτοῖς. 

(ἢ) 9. ...- καὶ μάρτυρες αὐτῶν εἰσιν, οὐχ ὄψονται, καὶ οὐ 
γνώσονται... (ϑΘοδοί. Κοηι.) 

Κεφ. ΜΔ'. 

25. ἔξο ϑπη), 620 50η: αυἱΐ ἀ6|60 ἰηἰφαϊ(δίο8 ἴᾳ88 ΡιΟρίο 
6, οἰ ροοοδίδ ἴυ8, οἱ Ὠθη γοοογάδθοσ. 

20. Τὰ γὙϑΓῸ πηθηηθηΐο, οἱ ᾿υἀϊοοηλυγ. Ὠΐο ἴα ἰπίαυϊίαῖοϑ 
(0.88 ὈΓΠπη05, υἱ {80 Π οὶ. 

27. Ῥαῖγοβ υϑϑίγὶ ργηὶ, οἱ ὑγί ποῖ ραβ γϑβίγὶ ἰπϊ Ζ δρογυηί 
ἴῃ πιὸ: 

28. οἱ οοηίδιηιίπαγνογυηΐ Ὀγῃοὶρο8 8δηοξᾶ πη68, οἱ ἀδὰϊ υἱ 
Ρογάδγοιη 78 οὸῦ οἱ 18Γ86] ἰῃ Ορργοθγίυη). 

ΟΑΡΌΤ ΧΙΩ͂Υ. 

1. Νῦυπο δυΐοπ) διιάΐ, 938000 ΡυΟΓ πιθοῦ, δἱ [5Γδ6] αυδίη 
δορὶ. 

2. 5ῖο ἀΐοὶξ Ποιηίηυβ Ὁδυ5 χυὶ ἔδοὶ! (6, οἱ φαὶ ρ] 5η)ΑΥ 
(6 ἀδ νϑηῖγε, δάϊιυο Παρ  ΐβ δυχ ἢ}. : ΠΟ]Ϊ ἘΠΏΘΓΟ, ρυδῖ 

ἸΏΘ18 9282000,, οἱ ἀϊ!θοία 15γ86] 4Ζ6π) οἰοφί. 

3. Ουἷὰ ορὸ ἀδθο δ4ιιδῃηὶ ἰῃ 511] ἰΐβ φυὶ δηη θυ]δηίὶ ἰη ἰηδ- 
40.080, ἐππροπδᾶπ) βρί Γ(υπὶ ΠΊΟυΠ 5Ὲ ΡῈ βθιηδὴ ἴσυμπη, οἱ 
Βοποαϊοϊίοπο5 Ππηθᾶ5 ΒΌΡ6Υ ἤΠἸ05 ἴυο8, 

ά, οἵ οὔ͵οηΐαγ τ ἴῃ πηοαΐϊο δας βησπι, οἱ βίου! βαϊὶχ 
ΒΌΡΟΥ ργουΠυθηίοπ) 84 0.8Π}. 

δ. Ιδί6 ἀΐοοὶ : οὶ δυηχ, οἱ ἰδία οἱἰδ)δἱ ἴῃ ποπλΐηα Ψδορῦ, 
οἱ 4118 βου οῖ ἰῃ ππδηὰ 518 : αὶ βυπι|, δὲ 'π ποιηΐπο [5γδοὶ 
ΟἰδιδΟ ὶί. 

ὅ. δ[. ἀϊεὶϊϊ Πθυ8 τὸχ 18γδο], οἱ χυΐ ογαὶϊΐ ουπὴ Ποὺ 538- 
Βδοίῃ : Εξο ῥγΪπ)08, οἱ 660 ροβί ᾿δὸ : ργϑίθ ΠΏ 8 ποὺ δβὶ 
θου8. 

7. ΟυϊΐΞ δίουΐ 6ρο9 5[οῖ, οἱ νοσεῖ, οἱ δηπιυηίοι, οἱ ραγοὶ 
τηϊἱ ὁχ 'φυο ἴδοὶ Ποπηίηθπι ἰἱῃ βϑρουϊυμ, οἱ ἑπίυγα δηϊθαυδια 
νοηϊδηΐ δηηυηίίοηὶ γΟ 8. 

8. Νὰ διρδβοοηάδιηγηΐ, ΠΟαΠ6 ογγοίΐ8. ΝΌΠΠ6 ἃ ῥγίῃεϊρίο 
δυγίθυδ ῬΟΓΟΘΡ 5118, οἱ δηηυηἰΑ Υ] νοὶ Τοϑίθ8 γῸ 5 65:18, 
8ὶ οδί Πθ0}8 ᾿γϑοίογ π|6. 

9. Εἰ ποη δυάϊογυηί ἴπης αὐΐ [ΟγπιΔΌδηϊ, οἱ βου ροθδηΐῖ, 
ΟΙΏ65 Υδηΐ, [δεϊθ 65 ἀοοί ἀογίδ δυδ, φυδ ποη ῃγοάἀογυπὶ 

ἱρδἰ8 : 56ἃ οοπίυπάρδηϊυΓ 

10. 4} ρ]αβϑηιδηί ἀθυ, οἱ οπηηθ8 βου! ροηίθ8 πε}, 

11. οἱ οπηῆθϑ πὰρ δοῖϊ βιιηΐ οχαγυογυηῖ. Εἰ δυγάϊΐ οχ [ι0- 
ΓΪηἶ 8 ΟΠ ΡΤ ΟΠ Γ ΟΠΊΏΘ65 : οἱ δβἰϑηΐ δίῃ), οἱ οοηίιῃ- 
ἀδηΐυν, οἱ Θγυθοβοδηῖ 5ἰπ)υὶ : 

12. υοηΐδηι δου! ἴα οῦ (όγιυπ), ᾿ἰπ|ἃ ὁρογαῖι8 οϑὲ ἐἸυὰ, 

οἱ ἰὴ ἴθγθῦγο 5ἰδίαϊ {Ππὰ,, οἱ ορογδίιι5 δϑδί ᾿Πἀ ἰὼ Ὀγϑοῆο 
[ον τυ πἰβ 508 : οἱ οϑδυνοΐ, οἱ ἱπῆγπιιβ ογὶί, οἵ ποι δἰθεὶ 
Δ4118Π,. 

13. ΕἸΙΖοη5 θοῦ ᾿ἰξηυηι, δἰδίυ! {1 ἰὴ πιϑηϑαγα, οἵ ἰῃ 

αἰυϊίπα οοπιροδι δ {Ππ|4, οἱ ἴδοϊ ᾿ρϑυπ 4υδϑὶ (Ογπηδῆη Υἱγὶ, 
οἱ ἰλπηαυδη ϑροοίθηλ Ποπλ 8, δὰ 5ἰδίυδηάιππη) 1 πὰ ἰη ἀσδιο. 

14. δυσοία!ᾳ ᾿σηυπὶ ἀθ ϑυῖνα, χυοά ᾿]δηίδυ!! Ποπνίηυβ, 
Ρἰπιπλ, οἱ ρὶυνία ργοάυχῇ ἰῃ Ἰοπρ  αἀΐθπι, 

15. υἱ 5ἷ1 ποῃχὶηἰ 5 δά δοσθηἀοηάιπ), οἷ δ ΠΊ6 9 Οχ 60 

εα]οίδοϊυβ 6δί, οἱ βυζσοθηθηΐῖθ8 Θοχϑγιΐ ρΡΔΠΟΘ ΔΌΡΘΓ δᾶ: 

τοβἰ ἀπ πὶ δυΐοηη (Δ γιοδίϊ ϑυηΐ ἀθ6ο05, οἵ δαἀογδηΐ 608. 

9. ... οἱ ἰοδῖ65 θοῦ) δυηΐ, ἢοη γἱάθυηΐ, ρα οορηοκδοδηί. 



ΕΘΑΙΑΞΒ. ΟκρΡ. ΧΙ͂ΓΥ. 

16, Οὗ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ χατέκαυσεν ἐν πυρὶ, χαὶ ἐπὶ 
τοῦ ἡμίσους αὐτοῦ ἔπεψεν ἐν τοῖς ἄνθραξιν ἄρτους, χαὶ 
ἐπ᾽ αὐτοῦ χρέας ὀπτήσας ἔφαγε, χαὶ ἐνεπλήσθη, χαὶ 
θερμανθεὶς εἶπεν: Ἡδύ μοι δι ἐθερμάνθην καὶ εἶδον πῦρ. 

17. Τὸ δὲ λοιπὸν ἐποίησεν εἰς θεὸν γλυπτὸν, χαὶ 
προςχυνεῖ, χαὶ προςεύχεται, λέγων: ᾿Ἐξελοῦ με, ὅτι 
Θεός μου εἰ σύ. 
"18, Οὐχ ἔγνωσαν φρονῆσαι, ὅτι ἀπημαυρώθησαν τοῦ 
τώρα τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶν, καὶ τοῦ νοῆσαι τῇ χαρ- 
ἰᾳ αὐτῶν. 

ι9. Καὶ οὐχ ἐλογίσατο τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, οὐδὲ ἔγνω τῇ 
ρονήσει, ὅτι τὸ ἥμισυ αὐτοῦ χατέχαυσεν ἐν πυρὶ, χαὶ 
πεψεν ἐπὶ τῶν ἀνθράχων αὐτοῦ ἄρτους, καὶ ὀπτήσας 
χρέα ἔφαγε, χαὶ τὸ λοιπὸν αὐτοῦ εἰς βδέλυγμα ἐποίησε, 
χαὶ προςχυνοῦσιν αὐτῷ. 

20. Γνῶθι ὅτι σποδὸς ἣ χαρδία αὐτῶν, χαὶ πλανῶν- 
ται, χαὶ οὐδεὶς δύναται ἐξελέσθαι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. 
Ἴδετε, οὐχ ἐρεῖτε, ὅτι ψεῦδος ἐν τῇ δεξιᾷ μου. 

91. Μνήσθητι ταῦτα, Ἰαχὼθδ χαὶ Ἰσραὴλ, ὅτι παῖς 
μου εἶ σύ' ἔπλασά σε παῖδά μου, χαὶ σὺ, Ἰσραὴλ, μὴ 
ἐπιλανθάνου μου. 

22. Ἰδοὺ γὰρ ἀπήλειψα ὡς νεφέλην τὰς ἀνομίας σου, 
χαὶ ὡς γνόφον τὴν ἁμαρτίαν σου. ᾿Επιστράφηθι πρὸς 
μὲ, καὶ λυτρώσομαί σε. 

24. Εὐφράνθητε, οὐρανοὶ, ὅτι ἠλέησεν ὃ Θεὸς τὸν 
Ἶσραήλ΄ σαλπίσατε, τὰ θεμέλια τῆς γῆς, βοήσατε, 
ὄρη, εὐφροσύνην, οἱ βουνοὶ χαὶ πάντα τὰ ξύλα τὰ ἐν 
αὐτοῖς, ὅτι ἐλυτρώσατο ὃ Θεὸς τὸν Ἰαχὼό, καὶ Ἰσραὴλ 
δοξασθήσεται. 

44. Οὕτω λέγει Κύριος ὃ λυτρούμενός σε, καὶ πλάσ- 
σων σε ἐχ χοιλίας: Ἔγω Κύριος ὃ συντελῶν πάντα, ἐξέ- 
τεινα τὸν οὐρανὸν μόνος, χαὶ ἐστερέωσα τὴν γῆν. 

25. Τίς ἕτερος διασχεδάσει σημεῖα ἐγγαστριμύθων, 
χαὶ μαντείας ἀπὸ χαρϑίας: ᾿Αποστρέφων φρονίμους εἰς 
τὰ ὀπίσω, χαὶ τὴν βουλὴν αὐτῶν μωραίνων, 

46. καὶ ἱστῶν ῥῆμα παιδὸς αὐτοῦ, χαὶ τὴν βουλὴν 
τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ ἀληθεύων ὁ λέγων τῇ Ἱερουσαλήμ." 
Κατοιχηθήσῃ, χαὶ ταῖς πόλεσι τῆς Ἰδουμαίας" Οἶχο-- 
δομηθήσεσθε, καὶ τὰ ἔρημα αὐτῆς ἀνατελεῖ. 

2. Ὁ λέγων τῇ ἀδύσσῳ-: ᾿ἘΕρημωθήσῃ, καὶ τοὺς 
ποταμούς σου ξηρανῶ" 

48. ὃ λέγων Κύρῳ φρονεῖν, καὶ πάντα τὰ θελήματά 
μου Ὡν μὴ δ λέγων Ἱερουσαλήμ’ Οἰχοδομηθήση, 
καὶ τὸν οἶχον τὸν ἅγιόν μου θεμελιώσω. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΕ΄. 

ι. Οὕὔτω λέγει Κύριος ὃ Θεὸς τῷ χριστῷ μου Κύρῳ, 
οὗ ἐχράτησα τῆς δεξιᾶς, ἐπακοῦσαι ἔμπροσθεν αὐτοῦ 
ἔθνη, καὶ ἰσχὺν βασιλέων διαῤῥήξω, ἀνοίξω ἔμπροσθεν 
αὐτοῦ θύρας, καὶ πόλεις οὐ συγχλεισθήσονται. 

2. Ἐγὼ ἔμπροσθέν σου πορεύσομαι, χαὶ ὄρη ὁμα-- 
λιῶ, θύρας χαλκᾶς συντρίψω, χαὶ μοχλοὺς σιδηροῦς 

᾿ συγχλάσω. 
3. Καὶ δώσω σοι θησαυροὺς σχοτεινοὺς, ἀποχρύφους, 

ἀοράτους ἀνοίξω σοι, ἵνα γνῷς ὅτι ἐγὼ Κύριος ὃ Θεός 
σου, ὃ καλῶν τὸ ὄνομά σου, ὃ Θεὸς Ἰσραήλ. 

4. Ἕνεχεν τοῦ παιδός μου Ἰαχὼδ χαὶ Ἰσραὴλ τοῦ 
ἐχλεχτοῦ μου, ἐγὼ χαλέσω σε τῷ ὀνόματι σου, χαὶ 
προςδέξομαί σε. Σὺ δὲ οὐκ ἔγνως με. 
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16. Ουὐι8 ἀϊπηέάΐῃπι 6᾽8 οὐ 881 τη ἱριὶ, οἱ βυρεγ ἀϊ- 
τοϊιπ 6}8 οοχὶξ ἰῃ ΟΔΓΡΟῦΐ 0.8 ρΔΠ68, οἷ ΒΌΡ6Γ "ἃ ἃ588 85 
ΟΔΓΏ65 ΟΟπιραϊϊ, οἱ βδίυγαίι οδἱ, οἱ οδ]οίδείυβ ἀϊχὶξ : ϑιιδνᾳ 
τα χυΐα οαἰοίδοίι.5 δύῃ οἱ νἱὰϊΐ ἰψῃθι. 

17. Ἀοβίἀυυπι Υογὸ (οὶ! ἰη ἄθυπι βευ!ρίαηι, οἱ δάοταὶ, οἱ 
οἴδῖ, ἀϊσοδ ; ΕΓΌΘ Πη6, 4υΐδ Π6ι18 Πι6 08 685 ἴα. 

18. Ναϑοϊδγυπί βᾶρογθ, χυΐδ ΟὈϑουγδῖ! βυηΐϊ η6 Υἱάδδηὶ 
οΟυ] 8 808, οἱ ἰῃ(6}Πἰσαηὶ οογάθ βυο. 

19. Εἴποη οορίίΑΥ] ἀπ ΠΊ|0 8.0, παι σορβπιον ΐ μοῦ ρτι- 
ἀθηίδηι, αυΐδ αἰϊπαΐιπι 6}0.8 οὐ θβδὶϊ ἰῃ ἐρηΐ, οἱ οοπιθυ8- 

δ'1 ΒΌΡΕΓ ΟΔΓΡΟΏΘΒ 6}118 868, οἱ ἀββϑαίδϑ ὀδγῃθα Ἴοοπιοάϊξ, 
οἱ γοϑίἀυυπὶ 6118 ἰῃ δροῃιηδοηριῃ ἔδοὶί οἱ δάογδηίΐ διιηι. 

20. δοἰἴο φυΐδᾶ οἰ πβ ΟΟΥ Θογυπι, οἱ ὀγγδηΐ, οἱ ἤδῆ)ο ροίοϑβὶ 
ΠΡ ΟΓᾶΓΘ δἰ πηδῃ) δι8η). ὙἹάοίθ, ποῦ ἀϊοοίΐβ, φυΐᾶ πιοηάδ- 
οἷσι ἰῃ ἀοχίογα Ὠ1θᾶ. 

21. Μοιηθηΐο μογυπι, 9800} οἱ 1βγδοὶ, φυοηίδιῃ ρΌΟΓ ΘΒ 
65 ἴα : (ΟΥ̓ΠΊΔΥΪ (6 Ῥυσγυπὶ Ὠϊδιη, οἱ ἴὰ, [5Γ8 6], Ὧ6 ΟὈΙΥ]- 
Β0ΔΓ18 τηοὶ. 

2... Ἐσοα θη ἀσ]οΥΐ βίουϊ δυθο ἱπίαυλίαί68 ἰυ88, εἱ 

βίουϊ οΔ] σποπλ ροοοδίυμῃ ἴυυ. Ἀουογίογε δὰ ἢγαῈ, οἱ γοὰϊΐ- 
ΓΔ ἴα. 

43. 1,ἰδηγϊηΐ, ΟἿ! φιιοηΐδηλ πιίβογίι}8 68ὲ Ὦθυβ 15γ86}}8 : 
οδηϊΐα ἴυθά, (πἀδηγοηΐδ ἴοττερ, οἰδηδίθ, τηοη68,, [51 }{|8ῃ], 

00]165 οἱ οἰηηΐὰ ἰδ 418 ἴῃ οἷβ ϑυηΐ,, φιοπίδπι γοάδηὶ ἤθυ8 
Φδοον,, οἱ 15Γ86] μ] ογ Ποδοίζαε. 

44. 5'ο ἀεὶ! δοιηίηυϑ φαΐ το ἰ6, οἱ (ὈΓΙΏ8 5 ἴθ οχ 
υἱογο : Ερὸ Βοπ)ίηυ8 411} οΟΙΏρΙΘο οπιηία, οχίθηἀϊἑ οο]υτὴ 
80.0.5, οἱ ΠΓΠιΔΥΪ ἰογγΆῃ). 

25. ΟυΪδ δ᾽ ἀἰβϑ, ρϑῃ βίσηα ρυϊποηυπι, οἱ ἀἰ νἱ ἃ (1068 
ἀκ οογάεν Αὐδγίθῃϑ ργυ ἀθηίοβ γοϊγογδιιηι, οἵ ΘΟ δὶ 1 ΘΟΓΌΠῚ 
βἰυ!ιυπ) ἰδοίοΠ8, 

26. οἱ βίδίυδῃηβ γογθυ ραθι 50}, οἱ ΘΟ 8.1} πὶ ΔΗΡΘΙΟΓΌΠῚ 
ΒΌΟΓΙΙΠΊ ΥΟΓΆΠῚ ὈΓΟΌΔΩΒ : ϊοθηϑ5 δὰ 76 Γγιιϑδ] θη) : ΗΔ ὉΠ ΔΡΟΓΙ5, 
οἱ εἰν! δ 08 Ιἀυπηθρο : ΗΔὈ  ΔΌΪΠἰηἰ, οἱ ἀοϑογί {8 σοΓ- 
ὨΝηΔηί. 

47. Ὀἱοδηβ ΔΌγ850 : Π6βο ρογίϑ, οἱ Παπιὶπὰ ἴυΔ ἀγοίδοϊδΠ1: 

428. ἀΐϊοοη8 ΟΥτὸ υἱ δαρίδΐ, οἱ οπιῃθ58 γος 5 Πη685 [ἃ- 
αἰαὶ : ἀἰοθηβ δὰ Ζογυδβδίθη : “ΞΕ αΙ βοδογ 8, οἱ ἀομλιπλ 88η- 
οἰδῃ) πηθδη) [ππάδθο. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙΥ. 

1. δος ἀϊεὶί Βοπιίηυ8 608 οἰγὶδίο 60 ΟὙτΟ, οὐδ ΔΡ- 

Ργθ θη ἀσχίογαμι, υἱ Ορραϊδηί ἀηΐα ἴδοϊοπ) 6}085 οηί68, εἴ 
[οτἰἰυάποπι γοσζυηι ἀἰδγυπηρϑπι, ἀρογὶαπὶ δηΐα οι ͵δη0.88, 

οἱ εἰν ἰδοῦ ποη οἰδυιάοηίυγ. 
2. ἘφῸ δηίο ἰ6 ἰδο, οἱ πιοῃίο8 ΘΟΠΙ ΙΔ 0, ΡοΓγίδϑ δ γθᾶϑ 

οὐπίογδπι, οἱ γνοοῖθϑ ἔργγθοβ οοηίγίησδη). 

3. Εἰ ἀδθο {{0] [Παβᾶυγοβ ἰΘμοὮΓΟΘ08, δϑοοη 08, ἰηΥὶ- 

8.}}}65 ἀρογίδη) {Π0|], αἱ βοΐδ5 φυΐᾶ 6ερῸὸ Ὠοιηΐηυ8 δι ἴυυ8,, 

αυΐ γοῦο ποιηθῃ ἰυυπι, 605 [5Γ86]. 

ἅ,, Ργορῖογ ρυογυπι πιθιπὶ ὅδοοῦ οἱ [δγδοὶ οἰθοίυπ) τηθῦ!, 
δ8ὸ γοοδθο (6 ποιηΐηα ἰυο, οἱ ϑυδεὶρίδη) ἰ6. Τὰ δυΐοη) Ποὴ 

ἙοσηοΥ 81] 6, 
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ὅ. ὅτι ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς, καὶ οὐχ ἔστιν ἔτι πλὴν 
ἐμοῦ Θεός. ᾿Ενίσχυσά σε, καὶ οὐχ ἤἥδεις με᾿ 

6. ἵνα γνῶσιν οἱ ἀπ’ ἀνατολῶν ἡλίου καὶ οἱ ἀπὸ δυ-- 
σμῶν, ὅτι οὐχ ἔστι Θεὸς πλὴν ἐμοῦ. Ἐγὼ Κύριος ὁ 
Θεὸς, καὶ οὐχ ἔστιν ἔτι. - 

7. ᾿Εγὼ ὃ χατασχευάσας φῶς, χαὶ ποιήσας σχότος, 
ὃ ποιῶν εἰρήνην, χαὶ χτίζων χαχά’ ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς, 
ὃ ποιῶν πάντα ταῦτα. 

8. Εὐφρανθήτω ὃ οὐρανὸς ἄνωθεν, καὶ αἵ νεφέλαι 
ῥανάτωσαν δικαιοσύνην" ἀνατειλάτω ἡ γῇ, καὶ βλα- 
στησάτω ἔλεος, καὶ δικαιοσύνην ἀνατειλάτω ἅμα" ἐγώ 
εἶμι Κύριος ὁ χτίσας σε. 

9. Ποῖον βέλτιον χατεσχεύασα ὡς πηλὸν κεραμέως; 
Μὴ ὁ ἀροτριῶν ἀροτριάσει τὴν γῆν ὅλην τὴν ἡμέραν; 
Μὴ ἐρεῖ ὁ πηλὸς τῷ χεραμεῖ" 'ΓΓί ποιεῖς, ὅτι οὐχ ἐ 
γάζη, οὐδὲ ἔχεις χεῖρας; Μὴ ἀποχριθήσεται τὸ πλάσμα 
πρὸς τὸν πλάσαντα αὐτό; 

10. Ὃ λέγων τῷ πατρί - Τί γεννήσεις; καὶ τῇ μη- 
τρί: Τί ὠδίνεις; 

τι. Ὅτι οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεὸς ὃ ἅγιος Ἰσραὴλ, 
ὃ ποιήσας τὰ ἐπερχόμενα: ᾿Ἐρωτήσατέ με περὶ τῶν 
υἱῶν μου, χαὶ περὶ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν μου ἐντεί-- 
λασθέ μοι. 

1. ᾿Εγὼ ἐποίησα γῆν καὶ ἄνθρωπον ἐπ᾽ αὐτῆς, ἐγὼ 
τῇ χειρί μου ἐστερέωσα τὸν οὐρανὸν, ἐγὼ πᾶσι τοῖς 
ἄστροις ἐνετειλάμην. 

12. ᾿Εγὼ ἤγειρα αὐτὸν μετὰ δικαιοσύνης βασιλέα, 
χαὶ πᾶσαι αἱ δδοὶ αὐτοῦ εὐθεῖαι. Οὗτος οἰχοδομήσει 
τὴν πόλιν μου, καὶ τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ λαοῦ μου ἐπι- 
στρέψει, οὐ μετὰ λύτρων, οὐδὲ μετὰ δώρων, εἶπε Κύ- 
ριος σαδαώθ. 

14. Οὕτω λέγει Κύριος σαδαώθ: Ἐχοπίασεν Αἴγυ- 
πτος, χαὶ ἐμπορία Αἰθιόπων, χαὶ οἱ Ζαδαεὶμ ἄνδρες 
ὀψηλοὶ ἐπὶ σὲ διαδήσονται, χαὶ σοὶ ἔσονται᾽ δοῦλοι, 
χαὶ ὀπίσω σου ἀχολουθήσουσι δεδεμένοι χειροπέδαις, 
χαὶ διαδήσονται πρὸς σὲ, καὶ προςκυνήσουσί σοι, χαὶ 
ἐν σοὶ προςεύξονται᾽ ὅτι ἐν σοὶ ὁ Θεός ἐστι, χαὶ οὐχ ἔστι 
Θεὺς πλὴν σοῦ. 

15. Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς, καὶ οὐκ ἤδειμεν, ὃ Θεὸς τοῦ 
Ἰσραὴλ σωτήρ. 

16. Αἰσχυνθήσονται χαὶ ἐντραπήσονται πάντες οἱ 
ἀντιχείμενοι αὐτῷ, καὶ πορεύσονται ἐν αἰσχύνῃ. Ἔγχαι- 
νίζεσθε πρὸς μὲ, νῆσοι" 

17. Ἰσραὴλ σώζεται ὑπὸ Κυρίου σωτηρίαν αἰώνιον 
οὐχ Δ ΤΟΝ φονεει οὐδὲ μὴ ἐντραπῶσιν ἕως τοῦ αἰῶ-- 
νος ἔτι. 

18. Οὕτως λέγει Κύριος ὃ ποιήσας τὸν οὐρανὸν, οὖ-- 
τος ὃ Θεὸς ὃ καταδείξας τὴν γῆν, χαὶ ποιήσας αὐτὴν, 
αὐτὸς διώρισεν αὐτήν οὐχ εἷς χενὸν ἐποίησεν αὐτὴν, 
ἀλλὰ χατοιχεῖσθαι ἔπλασεν αὐτήν. Ἐγώ εἶμι Κύριος, 
χαὶ οὐχ ἔστιν ἔτι. 

ι9. Οὐχ ἐν χρυφῇ λελάληχα, οὐδὲ ἐν τόπῳ γῆς σχο- 
τεινῷ. Οὐχ εἶπα τῷ σπέρματι Ἰαχώδ- Μάταιον ζητύ- 
σατε. ᾿Εγώ εἶμι, ἐγώ εἶμι Κύριος ὃ λαλῶν δικαιοσύνην, 
καὶ ἀναγγέλλων ἀλήθειαν. 

20. Συνάχθητε χαὶ ἥχετε, βουλεύσασθε ἅμα, οἱ 
σωζόμενοι ἀπὸ τῶν ἐθνῶν. Οὐχ ἔγνωσαν οἱ αἴροντες τὸ 
ξύλον γλύμμα αὐτῶν, καὶ οἱ προςευχόμενοι πρὸς θεοὺς 
οἵ οὐ σώζουσιν. 

91. Εἴ ἀναγγελοῦσιν, ἐγγισάτωσαν, ἵνα γνῶσιν ἅμα 

ΗΣΑΙΑΣ. Κεφ. ΜΕ΄. 
5. 4υΐδα 650 Ποῃλίηι5 Ὠδυ5, δἱ ποῇ δαί δι ΡΙυ8 Ὀγροίδῦ 

ἴὴ6 [)6118. ΟΟΒἰΟΓΙΔΥΪ (6, οἱ ἤθη ον βΐ τη : 

6. υἱ βοίδηΐί ᾿ἰ 4υΐ δ ογίυι 50118 οἱ 4υὶ 4) οοοἰἀρπΐα, 
συσπίδηι ΠΟῺ δὶ 608 ργθίοῦ π|6. ΕρῸ Πομιΐηι8 θουβ, οἱ 
ΠΟΗ 6δῖ ΔιΏρ] ἰυ8. 

7. Ἐδο φυὶ (Δθτίοανὶ Ἰυθθπ, οἱ ἔροὶ ἰοποῦγδβ, [Δ θπ8 ρᾶ- 
ΟΘΠ; Οἱ ΟΥΟΔἢ8 πη8]8 : 650 Ὠομηΐηυ8ϑ Ὠοθυβ, ἰδοίθηβ ομηηὶδ 
ἢμ896. 

8. 1,δοἰοίυγ ΘΟΪαπι ἀσβυρογ, ὀΐ υ 68 δράαγρδηὶ [ι5{ἰΠ|8 πὶ : 
βεογηγίηαῖ ἰοῖτα, οἱ ργοίδγαϊ πηϊβϑογοογάΐδηιν, οἱ ἠιι ἰδπ ροτ- 
μχΐηοῖ βίτηυ] : 660 δι Ποπηίηυβ φαΐ οτοανὶ ἴα. 

9. Ουἱὰ πιο] }π8 ἴδοί φυδη Ἰυΐαπι ἤφῃ!!" Ναιϊηχαίά ἀγαπς 
ΔΥΔΌΪ ἰογγδη ἰοΐδ ἀΐα. Ὁ Νυμηχυϊὰ ἀϊοοί Ἰαΐαπι ἤρσυϊο : Ουἱὰ 

ἴδοίβ, φυοῃίδηι ἤῸΠ ΟρογΑγίβ, ποὸ ὕᾶθοβ πδηυβὴ Νυμηηυϊὰ 
τοβροπάρθίϊ σπηρηίυχη δὰ Ποίογοι βυυπι 

10. Ουἱ ἀϊοϊ( μαίτί : Ουὰ σρηογαθίδ᾽ δ πηδίγὶ : Ουἱὰ ρᾶτ- 
ἔυγῖ9} 

11. 5] ϑηίΐηι ἀϊοϊὶ οπηίπιυβ Πδ8 88ποίυ 19Γ86], φιὶ (δαὶ! 
γοηΐυΓΔ : [πἰθυτορδία τη6 ἀ6 ΠΠ}18 πιοὶβ, οἱ ἀ6 ορογίβυϑ πιδ- 
ὩυΐΠῈ ΠΊΘΔΓΙΠῚ Γηδηάδία πη ϊἱ. 

12. Ερο ([δοὶ ἰδγγὰπι οἱ ΠΟΙ Π6 ΠῚ ΒΌΡΟΓ 68Π), 6ῷ0 δηιϊ! 
τηδδ ἤγηηδγὶ ΟΟἸιη1, ὁρὸ οΟὔγηΐ 8 8.6}}}5 πηδηάδγί. 

13. Ε50 βυβοίϊδυ! οιπλ ουπ} {π18{{{|ἃ ΓΟΘ ἢ}, οἱ ΟΠΊΠ 65 νΥἱδο 
ΠΠ1}υ8 τϑοίδθ. [ρ86 δ {πολ ὶὶ οἰ δίο πη πγϑϑῃ, οἱ οδρεϊνἡδίθηι 
ΡΟρΡΟΪ πιοὶ οοηγογίοί, ποῦ ουπλ ργοῖίο, ΠΟΘ οὐπὶ τηυποτί- 
θυϑ, ἀϊχὶῖ Ὠοπηίηυϑ βδρδοίῃ. 

14, 5ἰο ἀϊοὶξ Ποπηίπ8 βδθδοίῃ : 1,Δθογαν Ἐργρίυβ, οἱ 
ποροίδίϊο “Εἰ Πἰορυμ, οἱ ϑαθαὶπι υἱγὶ Θχοοὶδὶ δὰ 6 ἰγδηβὶ- 
θυηί, οἱ (υἱ ογαηΐ βογνὶ, οἱ ροϑί [6 δοζυθηῖαγ υἱησίὶ μηληϊοΐβ, 
οἱ ἰγδηδίθυηί δὰ 6, οἱ δἀογδθυπηί (6, οἱ ἰῃ ἴδ ὀγδθυηΐῖ : 4υο- 

πίδη ἰῃ ἰ6 θυ 68ι, οἵ 0 68[ Ὠδὺ5 Δ056416 ἰα. 

15. Τὰ οἰ 608 65, οἱ ΠΟΒΟΙΟΒδπιυ8, 6.8 [5Γδ86} 88] γἃ- 
ἴογ. 

16. σοπίυπαρηϊυῦ οἱ ΘΓ θοβοθηΐ Οπηη68 δ νογβαγὶϊ 6}}8, 
οἱ Δ υἸδυπί ἰῃ οσηζαϑίοῃθ. ἱππουδηγίη! δὰ Ππι6,, ἰπϑα δ : 

Ἷ 

17. Ι8Γ86] 88 1 γἀϊγ ἃ Ποιηΐηο 581π|6 δοίο Γᾶ : ΠΟῚ ΘΟ Π- 

ἀδηίυγ, ΠΟΘ ΘΓ θοβοθηῖ υϑ406 ἰῃ δι ἰΘΓΏ. πὴ ΔΙ: 0]108, 

18. ϑἰς ἀϊεοὶϊξ Πογμΐηι8 4ηὶ δος οὐὐἰυπι, ἰδία Πδι.8 αυὶ 
οδίθῃαϊ ἰούτάπ, οἱ ἔδοὶξ δ), ρ86 ἀἰϑιἰηχὶῖ 68Π : ΠΟη ἰη γἃ- 

ουυχὴ ἴδοὶϊ ὁδ, 8οὰ υἱ Πα δγοίυν Ρ]Δϑη)αυὶξ 68π|. Ε5Ο ϑ0υπὶ 
Βοηλίηυδ, οἱ ποη 6δβί υἱγᾶ. 

19. Νοη ἰῃ διβοοησίίο Ἰοοπῖαβ 5}Π}, ΠΟ486 ἰῃ ἰοο0 ἰοΓΤδ 
ἰοποῦγοϑο. Νοὴ ἀἰϊχὶ βοπιΐηὶ 7800} : Ὑδῆθπι ΄φυξεῖῖδ. ΕΘῸ 808), 
620 βυπι Ὠοπιίηυβ ΄υὶ ἰοχιοῦ 70.8{Π14π|, αἴ Δηπυη[ίο γογ δἃ- 
1601. 

40. Οοηρτοραμηηίη! οἱ υϑηΐϊΐδ, ΘοηβΌ} 6 βἰπιιῖ, Τυὶ ΒΑ }νἃ- 
μϊπὶ ἀδ φοηιὕυ8. Νου οοσπογνοσγυπηῖ αὶ ρογίδηϊ ᾿σηυ) 56} 
ΡίυγδΠ) Ββαδη), οἱ ογδηΐ ἀθ08 ἤθη 88 Ὑδηΐεϑ. 

21. 8] δηηυπίίδηϊ, Δρργορίπαιοηί, εἱ 5οἰδηῖ δἰπ)ὺ! 4υΐ}5 



ΕΒΑΙΑΒ. ΟΑ». ΧΙΥ͂ΙΙ. 

τίς ἄχουστα ἐποίησε ταῦτα ἀπ᾽ ἀρχῆς τότε ἀνηγγέλη 
ὁμῖν. Ἐγὼ ὃ Θεὸς, χαὶ οὐχ ἔστιν ἄλλος πλὴν ἐμοῦ" 
δίχαιος χαὶ σωτὴρ, οὐχ ἔστι πάρεξ ἐμοῦ. 

45." Ἐπιστράφητε ἐπ᾽ ἐμὲ, χαὶ σωθήσεσθε, οἱ ἀπ᾽ 
ἐχότω τῆς γῆς. Ἐγώ εἶμι ὃ Θεὸς, καὶ οὐχ ἔστιν ἄλ- 
ος. 

23. Κατ᾽ ἐμαυτοῦ ὀμνύω εἶ μὴ ἐξελεύσεται ἐκ τοῦ 
στόματός μοὺ δικαιοσύνη, οἵ λόγοι μου οὐχ ἀποστραφή- 
σονται" 

“4. ὅτι ἐμοὶ χάμψει πᾶν γόνυ, χαὶ ὀμεῖται πᾶσα 
γλῶσσα τὸν Θεὸν, 

85. λέγων; Διχαιοσύνη χαὶ δόξα πρὸς αὐτὸν ἥξει, 
καὶ αἰσχυνθήσονται πάντες οἱ διορίζοντες αὐτοὺς ἀπὸ 
Κυρίου - 

46. διχαιωθήσονται, χαὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐνδοξασθήσεται 
πᾶν τὸ σπέρμα τῶν υἱῶν Ἰσραήλ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Μ-ς'. 
᾿ 

1. Ἔπεσε Βὴλ, συνετρίδη Ναδὼ, ἐγένετο τὰ γλυπτὰ 
αὐτῶν εἰς θηρία, χαὶ τὰ χτήνη" αἴρετε αὐτὰ χαταδεδε- 
μένα ὡς φορτίον χοπιῶντι, 

α. ἐχλελυμένῳ, καὶ πεινῶντι, οὐχ ἰσχύοντι ἅμα οἵ 
οὗ δυνήσονται σωθῆναι ἀπὸ πολέμου, αὐτοὶ δὲ αἰχμά- 
λωτοι ἤχθησαν. 

8. Ἀχούετέ μου, οἶχος τοῦ Ἰαχὼδ, καὶ πᾶν τὸ χα- 
τάλοιπον τοῦ Ἰσραὴλ, οἱ αἰρόμενοι ἐχ χοιλίας, χαὶ παι- 
δευόμενοι ἐκ παιδίου 

4. ἕως γήρως. Ἐγώ εἶμι, καὶ ἕως ἂν χαταγηράσητε, 
ἐγώ εἶμι" ἐγὼ ἀνέχομαι ὑμῶν, ἐγὼ ἐποίησα, χαὶ ἐγὼ 
ἀνήσω - ἐγὼ ἀναλήψομαι, καὶ σώσω ὑμᾶς. 

5. Τίνι με ὡμοιώσατε; Ἴδετε, τεχνάσασθε, οἱ πλα- 
νώμενοι, 

6. οἱ συμθαλλόμενοι χρυσίον ἐκ μαρσυππίου, χαὶ 
ἀργύριον ἐν ζυγῷ" στήσουσιν ἐν σταθμῷ, καὶ μισθωσά- 
μένοι χρυσοχόον ἐποίησαν χειροποίητα, καὶ χύψαντες 
προςχυνοῦσιν αὐτοῖς " 

7. αἴρουσιν αὐτὸ ἐπὶ τοῦ ὥμου, καὶ πορεύονται" ἐὰν 
δὲ θῶσιν αὐτὸ ἐπὶ τοῦ τόπου αὐτοῦ, μένει, οὐ μὴ χι- 

νηθῇ᾽ καὶ ὃς ἐὰν βοήσῃ πρὸς αὐτὸν, οὐ μὴ εἰςαχούση, 
ἀπὸ χαχῶν οὐ μὴ σώσῃ αὐτόν. 

8. Νινήσθητε ταῦτα, χαὶ στενάξατε" μετανοήσατε, 
οἵ πεπλανημένοι" ἐπιστρέψατε τῇ καρδίᾳ, 

9. χαὶ μνήσθητε τὰ ρος ἀπὸ τοῦ αἰῶνος, ὅτι ἐγώ 
εἶμι ὃ Θεὸς, χαὶ οὐχ ἔστιν ἔτι πλὴν ἐμοῦ, 

10. ἀναγγέλλων πρότερον τὰ ἔσχατα πρὶν γενέσθαι, 
χαὶ ἅμα συνετελέσθη. Καὶ εἶπα" Πᾶσα ἣ βουλή μου 
στήσεται, καὶ πάντα ὅσα βεθούλευμαι ποιήσω. 

[- Καλῶν ἀπὸ ἀνατολῶν πετεινὸν, χαὶ ἀπὸ γῆς 

πόῤῥωθεν περὶ ὧν βεδούλευμαι - ἐλάλησα, χαὶ ἤγαγον" 
ἔχτισα χαὶ ἐποίησα, ἤγαγον αὐτὸν, καὶ εὐώδωσα τὴν 

δδὸν αὐτοῦ. 
1. Ἀχούσατέ μου, οἷ ἀπολωλεχότες τὴν χαρδίαν, 

οἱ μαχρὰν ἀπὸ τῆς δικαιοσύνης. 

18. Ἤγγισα τὴν δικαιοσύνην μου, χαὶ τὴν σωτηρίαν 

τὴν παρ᾽ ἐμοῦ οὐ βραδυνῶ. Δέδωχα ἐν Σιὼν σωτηρίαν 
τῷ Ἰσραὴλ εἰς δόξασμα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΖ. 

ι. Κατάθδηθι, χάθισον ἐπὶ τὴν γῆν, παρθένος θυγά- 
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δυάίία (δοὶΐ π2θο 8ὺ ἰηἱτίο : ἰαης δηηυηίδίαπι 651 γορίβ. ἘΦῸ 
δυ8, 6 Πο0η 6ϑὲ 8108 ΔΘ4υΘ Π26 : [8δ[..8 οἱ 86 1 γδῖογ, ὩΘῺ 
681 ῬγΘοΓ ΠΊ6. 

22. Οομυοηπιϊηὶ δὰ π|6, οἱ 841γν1} οὐἱεἴ8, ααὶ δΌ Ἔοχίγοη 8 
ἰογγ. Εξο δύ) Ὠδυ8, οἴ ΠΟη 6δἱ 8118. 

43. ῬῸΥ πη 6 ἰρ80 ἴΌΓῸ : Πἰδὶ οργοαϊ θυ ἀ6 ΟΓΟ τη60 ]υ- 
δ.1{18., ΒΟΓΓΏΟΠΘ6Β Γηθὶ Ποη δυΥθηἰυῦ : 

44. αυΐδ τ ἱπουτγδΌΐϊ Ομὴ6 σοηι, οἱ ἰυγαδὶξ οπηηΐδ 
ἰησυδ Ὠουμι, 

25. αἰοδηϑ : 7υ8{}|8 οἱ ρ]οτίαᾶ δὰ δου γϑηϊοΐ, οἱ σοῃη[ιη- 
ἀθηΐυῦ ΟΠΠ65 ΄υὶ ϑοράγδηϊ 86 ἃ Ὠομηΐῃο : 

26. υβεδοδδυηΐυγ, οἱ ἰῃ [60 ρον Ποδἱ ΟΠ βοηθῶ 
δ] ογαπι [ϑγδοὶ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΗΥ͂Ϊ. 

1. σοοίαϊ! ΒΕ], οουίτῖι.8 ο81 Νά δο, ἰδεΐδ βυηΐ βου] ρι} ἃ 
ΘΟΓΌΣΩ ἰῃ Βοϑ(ἰ48, οἱ }ιιπηοηΐᾶ : ρμογίαι 8 68 (0) 1σαῖδ αυδϑὶ 
ΟὨ5 ἰΔρογδηίὶ!, 

ἃ. ἀοβοίοπεϊ, οἱ Θβυγθη], ἢ60 ὈΓΔΟΥΔΙΘΏ[Ι 51Π}}} : φαΐ Ποῖ 
Ροϊογυηϊ βαἰναγὶ ἃ θ6 110, ἱρϑὶ δυίΐίθπι οδρίϊνὶ ἀυοῖΐ βυηὶ. 

3. Αὐάϊία τη6, ἀομγι8 9800}, δἰ ΟΠ}165 ΓΕ αυΐδο 1βγδοὶ, 
αυὶΐ ρογίδιίπὶ ἀδ6 υἱόγο, οἱ δγιἀϊπηίηΐ ἃ ράγυυΐο 

ά, υ8406 δὰ βοπροίυίοη. ΕΟ δῦπ), οἱ ἀοῆθο βϑηθϑοδίϊβ, 
οῷο β0πὶ : 660 διιϑίίη60 ΥΟ8, 660 ἴδοὶ, οἱ 6,0 Ῥογίδθο : 680 
88οἰρίυμμ, οἱ βᾶῖνοϑβ γ08 δοίδηι. 

5. σαὶ 885ἰΠ}}185[18 τη6 ἢ Υἱάοσία, οχοοσίίδιθ, φυὶ ογγδι δ, 

6. «υὶ οοηίογί!8 δυγυπ ἀθ βοου]ο, οἱ ἀγροηί! πη ἰῃ δίδίογα : 
βίδιυοηί ἰῃ ρΡοηάογο, οἱ οοπάυοοπίοβ δυγ βοδπὶ ἰοοογυΐ Ορογὰ 
τηδηυ), οἷ ἱπουγναῖΐ δἀογδηΐ 68 : 

7. Ῥογίδηϊ ΠΠΠυἀ Βυρ6 Ὁ Πατμογυμι, οἱ γδαυηῖ : 5ἱ δαυΐοπη ρο- 
βυσγίηί ΠΠΠυὰ ἴῃ Ιοο0 δυ0, τηδηοῖ, ΟῚ τ ΟΥ ΘΓ : οἱ χυΐβαυ β 
οἰδιμαυοσιὶ δὰ ἱρϑυμ, 0 Θχδιυάϊοϊ, ἀδ 128}18 Ὡθὴ ϑ  υδ ΐ 
ΘΠ]. 

8. Μοπιοηίοίο Πογαπι, οἵ ἱηροηγ ϑο 6 : δραὶϊο ρα πἰἰοηίδπι, 
αυὶ ἐγΓαβ118 : γουθγ πη ηἱ οογάθ, 

9. οἵ πιοιηδηίοία ὑΓΪΟΓΌ ἢ ἃ βέθ00}]0, συοῃίδπι Ο90 δ} 
Ῥοι5, αἱ ΠΟ. δϑὲ υἱ γᾶ ργεοῖογ Π16, 

10. φαΐ ἀππυηίίο ῥγίυ8 που βϑἰπιδ δηϊοσυδη) ἤδηϊ, οἱ 5βἰ- 
τὴ} οοτηρὶοίδᾶ βυηΐ. Εἰ ἀϊχὶ : ΟΠ ΟΟὨΒ 1 πλουπὶ δίδὶὶ, 
οἵ οὐυποίδ 4ιδ ἀο! Ρογανὶ (δοίη. 

{1. Ουἱ νοοο δῦ ογδηΐα ἄνθη, οἷ ἀθ ἴδιτὰ Ἰοηρίηαυδ οἃ ἀθ 
φυΐθυϑ οορὶίαν! : Ἰοσαΐυ8 80πι, οἱ δ άιϊιχὶ : ογοδυὶ οἱ [60], 
δαάαχὶ οὐ, οἱ ρΓΟΒΡΕΓΑΥΪ Υἱδη} 6118. 

1. Αὐάϊΐία τηο, αφυΐ ρογ 5118 οογ, 4υΪ Ιοηρ6 6518 ἃ [- 

βἐ1{|8. 
(3. Ῥτορα [δοὶ ᾿υ δ 1{18πΔ πιοᾶπι, οἱ 88] υἱθη) 485 ἃ [26 ἐδὶ 

ἰΔτάδτγα ποὴ (δείδηι. Π6αϊΐ ἰῃ ϑίοῃ δαϊυΐοπι [8γ86]} ἰη σἰοτίδτ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΗΥ͂Π. 

{. Ποδβοοπᾶθ, 806 ΒΌΡΟΙ ἰοιτᾶπι, Υἱγῖο ἢ ΒΑΡΎ ]ΟΩΪδβ : 
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τὴρ Βαδυλῶνος" κάθισον εἰς τὴν γῆν, θυγάτηρ Χαλ- 
δελών, ὅτι οὐχέτι προςτεθήσῃ χληθῆναι ἁπαλὴ καὶ τρυ- 
ερά. 

᾿ ᾿ Λαθε μύλον, ἄλεσον ἄλευρον, ἀποχάλυ' 
ταχάλυμμαά σου, ἀνακάλυψαι τ 
χνήμας, διάδηθι ποταμούς: 

8. ἀναχαλυφθήσεται ἡ αἰσχύνη σου, φανήσονται οἵ 
ὀνειδισμοί σου" τὸ δίχαιον ἐχ σοῦ λήψομαι, οὐχέτι μὴ 
παραδῶ ἀνθρώποις. 

4. Ὁ ῥυσάμενός σε Κύριος σαθαὼθ, ὄνομα αὐτῷ 
ἅγιος Ἰσραήλ. 

6. Κάθισον κατανενυγμένη, εἴςελθε εἰς τὸ σχότος, θύ- 
1ατερ Χαλδαίων" οὐχέτι μὴ χληθήση ἰσχὺς βασιλείας. 

8. Παρωξύνθην ἐπὶ τῷ λαῷ μου, ἐμίανας τὴν χλη- 
ρονομίαν μου. ᾿Εγὼ ἔδωχα αὐτοὺς εἰς τὴν χεῖρά σου, 
σὺ δὲ οὐχ ἔδωχας αὐτοῖς ἔλεος, τοῦ πρεσόυτέρου ἐδά-- 
ρυνὰς τὸν ζυγὸν σφόδρα, 

7. καὶ εἶπας: Εἰς τὸν αἰῶνα ἔσομαι ἄρχουσα. Οὐχ 
ἐνόησας ταῦτα ἐν τῇ καρδία σου, οὐδὲ ἐμνήσθης τὰ 
ἔσχατα; 

8. Νῦν δὲ ἄχουε ταῦτα, τρυφερὰ, ἣ καθημένη, ἣ 
πεποιθυῖα, ἣ λέγουσα ἐν καρδίᾳ αὑτῆς" ᾿Εγώ εἶμι, καὶ 
οὖχ ἔστιν ἑτέρα" οὐ καθιῶ χήρα, οὐδὲ γνώσομαι ὀρφα- 
νίαν. 

9. Νὺν δὲ ἥξε: ἐπὶ σὲ τὰ δύο ταῦτα ἐξαίφνης ἐν ἡμέρα 
μιᾷξ ἀτεχνία χαὶ χηρεία ἥξει ἐξαίφνης ἐπὶ σὲ, ἐν τῇ 
φαρμαχείᾳ σου, ἐν τῇ ἰσχύϊ τῶν ἐπαοιδῶν σου σφόδρα, 

10. τῇ ἐλπίδι τῆς πονηρίας σου. Σὺ γὰρ εἶπας" Ἐγώ 
εἶμι, καὶ οὐχ ἔστιν ἐπ Γνῶθι" ἢ σύνεσις τούτων ἔσται, 
καὶ ἥ πορνεία σου σὸ αἰσχύνη. Καὶ εἶπας τῇ καρδία 
σου" ᾿Εγώ εἶμι, καὶ οὐχ ἔστιν ἑτέρα. 

τι. Καὶ ἥξει ἐπὶ σὲ ἀπώλεια, καὶ οὐ μὴ γνῷς" βό- 
θυνος, καὶ ἐμπεσῇ εἰς αὐτόν χαὶ ἥξει ἐπὶ σὲ ταλαιπω- 
ρία, καὶ οὐ μὴ δυνήση καθαρὰ γενέσθαι" καὶ ἥξει ἐπὶ 
σὲ ἐξαπίνης ἀπώλεια, καὶ οὐ μὴ γνώση. 

15. Στῆθι νῦν ἐν ταῖς ἐπαοιδαῖς σου, χαὶ ἐν τῇ πολ- 
λῇ φαρμαχεία σου, ἃ ἐμάνθανες ἐκ νεότητός σου, εἰ 
δυνήση ὠφεληθῆναι. 

13. Κεχοπίαχας ἐν ταῖς ΓΝ σου" στήτωσαν δὴ, 
χαὶ σωσάτωσάν σε οἱ ἀστρολόγοι τοῦ οὐρανοῦ, οἱ δρῶν- 
τες τοὺς ἀστέρας ἀναγγειλάτωσαν σοι τί μέλλει ἐπὶ 
σὲ ἔρχεσθαι. 

ι4. Ἰδοὺ πάντες ὡς φρύγανα ἐπὶ πυρὶ χαταχαυθή- 
σονται, χαὶ οὐ μὴ ἐξέλωνται τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἐχ φλο- 
γὸς, ὅτι ἔχεις ἄνθραχας πυρὸς, χάθισαι ἐπ᾽ αὐτοὺς, . 

16. οὗτοι ἔσονταί σοι βοήθεια " ἐχοπίασας ἐν τῇ με- 
ταδολῇ ἐκ νεότητος, ἄνθρωπος χαθ᾽ ἑαυτὸν ἐπλανήθη, 
σοὶ δὲ οὐχ ἔσται σωτηρία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΒ΄. 

ι τὸ χα- 
ολιὰς, ἀνάσυρε τὰς 

ι. Ἀχούσατε ταῦτα, οἶκος Ἰαχὼδ, χεχλημένοι ἐπὶ 
τῷ ὀνόματι Ἰσραὴλ, χαὶ ἐξ Ἰούδα ἐξελθόντες, οἱ ὀμνύ- 
οντες τῷ ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ Ἰσραὴλ, μιμνησχόμενοι 
οὐ μετὰ ἀληθείας, οὐδὲ μετὰ διχαιοσύνης, 

2. χαὶ ἀντεχόμενοι τῷ ὀνόματι τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, 
χαὶ ἐπὶ τῷ Θεῷ Ἰσραὴλ ἀντιστηριζόμενοι " χύριος σα- 
δαὼθ ὄνομα αὐτῷ. 

8. Τὰ πρότερα ἔτι ἀνήγγειλα, χαὶ ἐχ τοῦ στόματός 
μου ἐξῆλθε, καὶ ἀχουστὸν ἐγένετο" ἐξάπινα ἐποίησα, 
χαὶ ἐπῆλθεν. 

ἩΣΑΙ͂ΑΣ. Κεφ. ΜΗ. 

806 ἰῃῃ ἰδίτϑ), ἢ] ἃ ΟἸ ΙΔ] ἀδροιῃ), φυοπίδηη ἠρηυδαύδιῃ υἱ- 
{τὰ Δρρομηογὶβ γοοδγὶ Π10}}18 οἱ ἰθῆθγᾶ. 

2. ΤΟΙΪΟ πηοΪδηι, Π10]6 [ΔΓ ἤδη), ΓΟΥ οἷ Ορογὶπιοηΐαη) [πα ΠΠ|, 

ἀδηυάδ οΔΠο8, ἀϊδοοοροτί {10 188. ἰγᾶηδὶ Πυμηγίηᾶ : 

3. ΤΟΥ ΙΔ  Γ ἱρποιίηΐα (08, ἀρραγορθυηὶ Ορρτγολτίᾶ ἰυᾶ : 
χυοά᾽ ᾿υβίυπι δὲ ἀ6 ἴ6 δυΐδγαῃι, ποαυδαυδηΐ υἱἰγὰ ἰγδάδηι 
μοι ἰηΐθυ8. 

4 Ουἱ οτἰ (6 Ποπλὶηυ8 ΒΔ 080 {1}. ΠΟΙΊΘἢ οἱ 5Δηοίῃ8 [δΓδοὶ. 

δ. 5666 σοῃρυποίδ, ἱηστούοσγο ἴῃ ἰομοῦγδϑ, ἢ]ϊδ Ο]ιδ)ἀϑο- 
ΓῸΠ : Ποαυδαύυδιη υἱΐγα νοσϑρογ 8 ἰογυἀο τορηὶ. 

6. ᾿Ιγδῖ}8 δυ1 σοηΐγα ρορυ]υπ τηθυπι, ΘΟ Δι) ηδ511 ἢ δ ΓΟ- 
ἀϊίδίοπι τηθᾶπι. ἘφοῸ ἀδάϊ 608 ἷἱπ τηδῆυπι ἰυδπ), ἴθ γ6γῸ Ὡ0ὴ 
ἀδάϊδ(ὶ εἷβ πιὶδογιοογάϊδη), 86η1 δρρτγαυδβίὶ ᾿υσιιπὶ γαϊάθ, 

7. οἱ αἰχίδίἑ : Ιὴ δίογηυπι) ΟΓῸ ἀοχηΐηα. ΝΌΩ ἰπίο ]οχίβίὶ 
[ιδ00 ἴῃ οογὰθ ἴυ0, 6406 τοοογάδίϑ 68 ΠΟΥ β8ἰ ΠΟΓᾺΠῚ Ὁ 

8. Νυῃς δυΐειη δυάΐ δος, ἀο! δία, 785 Βδοά68, 485 ὁοῃ- 
βάϊδβ, φυδ ἀϊεὶϑ ἰῃ οογάδ ἴυο : ΕΡῸ βαηϊ, οἱ ποῃ οϑδὶ αἱΐοσα : 
ΠΟΏ 86 600 Υἱάμϑ, 6416 οὐρποδοδῃ οΥ (δίρα,, 

9. Νυῃο δυίδηῃ γϑηϊθηϊ Βυ}6Γ (6 ἄν0 ἢδο0 δι Ὀὲΐο ἰη ἀΐα υπᾶἃ : 
οΓΟἑ 88 οἱ ν᾽ 85 γοπίοηϊ γορθηΐα ϑυρογ ἴ6, ἴῃ τηδιϑποίο ἴθ, 
ἰη (ογευἀΐπα ἱποδηϊδίογαμ ἰυογιπι γὰ]άθ, 

10. βρὲ τη} }{|Φ ἴπ86. Τὰ οηίῃ ἀἰχίδιϊ : ἔσο ϑυπ, οἵ ποῦ 

δδί δ᾽ίογα. ϑοίίο : ἱη|6]]Πσοητ8 πογυπὶ ογὶΐ, οἵ ἰογηϊςδίΐο [υἃ 
ΕὈϊ οοηἤιδίο. Εἰ ἀἰχὶθιϊ οογάθ ἰμο : Εφο βύυμ, οἱ πο δϑῖ αἱ- 
[ογἃ. 

11. Εἰ νϑηΐϊδθῖ βυρογ ἴα ρογάϊϊο, οἱ μοβοΐϑθϑ : ἰουρᾶ, οἱ ἰποὶ- 
Ὧ68 ἴῃ 681 : οἱ γϑηϊδὶ δ ρ6Ὁ [6 Γι βουίδ, οἴ ΠΟῚ ρβοϊογὶ5 πηιη δ 
βοτὶ : οἵ γδηϊδὶ βιρογ ἴ6 δυδὶίο ρογαϊο, οἱ ἢ6βο 68. 

12. δία πυῆς ἴῃ ἱποδηϊδι!οηΐθυ8 ἰυἷδ, οἱ ἰῃ Ἰη0}10 πη δ] οἤοὶο 
ἴυο, χυξ ἀἰβοθῦββ ἃ} δα οἰοβορηίία ἰπ8, 8ὶ ροίοτ!5 δΔἀλυνδγί. 

{3. [,ΔΡΟΓΔ51ὶ ἴῃ ΠΟ 8118 (αἷ8 : βίδηϊ ἡμπης, οἱ ΒΔ] ν8η)1 ἰὸ 
[Δοϊδηΐί δϑίγοϊοσὶ οἱ, 4υὶ σομ δι] δηίυν 8.6}188 δηπυη(ίοηὶ 
εἰδὲ ᾳφυϊὰ ψροηζυγυμη 581} ΒΌΡΟΓ ἴ6. 

14, ἘΘΟδ ΟΠΠ68 488] ΡΠ γσδηδ ἴῃ ἰβηθ οομιθυτοπίωυν, οἱ 
ΟῚ ΘΓΠΘΩΣ ΔΗΪΠ18ΠΊ δι: 6 Πδη)πΊα, (υΐᾶ 868 ΟΔυ ΒΌΠ65 
ἰρηΐθ, βοὰδ Βιρ6γ θοβ, 

15. ᾿ν] ογυηῖ {Π0ῸῚ δα)υϊογί) : ἸΔθογαϑιὶ ἴῃ σοι δίϊοπὸ 

8} δΔΟΙ]οβοθηϊϊ, ΠΟΠΊΟ ἰῃ βοιπηθίΐρϑο δγγαυϊξ, Εἰ] δυΐοιχι ποὸπ 
οὐ 5δ]υ8. 

ΟΑΡῸΤ ΧΙΥΠΙ. 

1. Αὐάϊΐα ῃἢῷο, ἀοπηυ8 924000, φυὶ γοσδίϊ 65.115 ἰῃ ὨοηγΐηΘ 
ἴϑγδοὶ, οἵ ἀθ 7υιὰδ 6Χ 8118, χυΐ ἡγᾶ 158 ἰῃ ποιμΐπὸ Ποιηΐηὶ οὶ 
[βγϑθὶ, ΟΟπη]Πογϑη 68 ΠΟ Οὐ] γογἰδίθ, 6416 ουπ }υ51}- 

6, 
2. οἱ Ἰπῃφγρη6 8 ποημλὶηὶ οἷν 8.18 βδηοίξο, οἱ βιιρογ Ὠσιπὶ 

[3.86] ἱπη! Θη(65 : ἀοΠη 5 88 οί) ΠΟΙΏΘη οἱ. 

3. Ρηογὰ δάϊιις δηηυηίανὶ, οἱ 46 ΟΓα 60 οὐγοβ88 δυῃηΐ, 

οἱ αυάϊίυμη ἰδείυπη 651 : 5} 10 οὶ, οἱ δά υθηδγιηῖ. 



ἘΒΑΙΑΒ. καρ. ΧΙΙΧ. 

4. Γινώσχω ὅτι σχληρὸς εἶ, καὶ νεῦρον σιδηροῦν ὃ 
τράχηλός σου, καὶ τὸ μέτωπόν σου χαλχοῦν. 

6. Καὶ ἀνήγγειλά σοι πάλαι ἃ πρὶν ἐλθεῖν ἐπὶ σέ. 
Ἀχουστόν σοι ἐποίησα, μήποτε εἴπης ὅτι τὰ εἴδωλά μοι 
ἐποίησε, χαὶ εἴπης ὅτι τὰ γλυπτὰ χαὶ τὰ χωνευτὰ ἐνε- 
τείλατό μοι. 

8. Ἠχούσατε πάντα, καὶ ὑμεῖς οὐχ ἔγνωτε. Ἀλλὰ 
ἀχουστά σοι ἐποίησα τὰ χαινὰ ἀπὸ τοῦ νῦν, ἃ μέλλει 
γίνεσθαι. 

η. Καὶ οὐχ εἶπας: Νῦν γίνεται, καὶ οὐ πάλαι, χαὶ 
οὐ προτέραις ἡμέραις ἤχουσας αὐτά. Νὴ εἴπῃς" Ναὶ γι- 
νώσχω αὐτά. 

8. Οὔτε ἔγνως, οὔτε ἠπίστω, οὔτε ἀπ᾽ ἀρχῆς ἤνοιξά 
σου τὰ ὦτα- ἔγνων γὰρ ὅτι ἀθετῶν ἀθετήσεις, χαὶ 
ἄνομος ἔτι ἐχ χοιλίας χληθήση. 

9. “Ἕνεχεν τοῦ ἐμοῦ ὀνόματος δείξω σοι τὸν θυμόν 
μου, καὶ τὰ ἔνδοξά μου ἐπάξω ἐπὶ σὲ, ἵνα μὴ ἐξολο-- 
θρεύσω σε. 

10. Ἰδοὺ πέπραχά σε, οὐχ ἕνεχεν ἀργυρίου ἐξειλά- 
μὴν δέ σε ἐκ χαμίνου πτωχείας. 

1. Ἕνεχεν ἐμοῦ ποιήσω σοι, ὅτι τὸ ἐμὸν ὄνομα βε- 
Θηλοῦται, καὶ τὴν δόξαν μου ἑτέρῳ οὐ δώσω. 

12. ἀχουέ μου, Ἰακὼδ, καὶ Ἰσραὴλ ὃν ἐγὼ καλῶ. 
Ἐγώ εἶμι πρῶτος, καὶ ἐγώ εἶμι εἰς τὸν αἰῶνα" 

18. χαὶ ἡ χείρ μου ἐθεμελίωσε τὴν γῆν, καὶ ἢ δεξιά 
μου ἐστερέωσε τὸν οὐρανόν. Καλέσω αὐτοὺς, καὶ στή- 
σονται ἅυα, 

ι4. χαὶ συναχθήσονται πάντες, καὶ ἀχούσονται. Τίς 
αὐτοῖς ἀνήγγειλε ταῦτα; ᾿Αγαπῶν σε ἐποίησα τὸ θέλεμά 
σου ἐπὶ Βαδυλῶνα, τοῦ ἄραι σπέρμα Χαλδαίων. 

156. Ἐγὼ ἐλάλησα, ἐγὼ ἐκάλεσα, ἤγαγον αὐτὸν, καὶ 
εὐώδωσα τὴν δὲὸν αὐτοῦ. 

16. Προςαγάγετε πρὸς μὲ, χαὶ ἀχούσατε ταύτα - οὐχ 
ἀπ᾽ ἀρχῆς ἐν χρυφῇ λελάληχα " ἡνίχα ἐγένετο, ἐχεῖ ἥμην, 
καὶ νῦν Κύριος Κύριος ἀπέστειλέ με, καὶ τὸ πνεῦμα 
αὐτοῦ. 

17. Οὕτω λέγει Κύριος, ὃ ῥυσάμενός σε, ἅγιος Ἰσ- 
ραήλ: ᾿Εγώ εἶμι ὁ Θεός σου, δέδειχά σοι τοῦ εὑρεῖν σε 
τὴν ὁδὸν ἐν ἦἧ πορεύσῃ ἐν αὐτῇ. 

18. Καὶ εἰ ἤχουσας τῶν ἐντολῶν μου,, ἐγένετο ἂν ὡσεὶ 
ποταμὸς ἣ εἰρήνη σου, χαὶ ἣ δικαιοσύνη σου ὡς χῦμα 
θαλάσσης" 

19. χαὶ ἐγένετο ἂν ὡς ἡ ἄμμος τὸ σπέρμα σου, χαὶ 
τὰ ἔχγονα τῆς χοιλίας σου ὡς ὃ χοῦς τῆς γῆς οὐδὲ νῦν 
οὐ μὴ ἐξολοθρευθῇς, οὐδὲ ἀπολεῖται τὸ ὄνομά σου ἐνώ- 
πῖον ἐμοῦ. 

20. Ἔξελθε ἐχ Βαδυλῶνος, φεύγων ἀπὸ τῶν Χαλ- 
δαίων’ φωνὴν εὐφροσύνης ἀναγγείλατε, χαὶ ἀχουστὸν γε- 
νέσθω τοῦτο ἀναγγείλατε ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. Λέγετε" 
Ἐῤῥύσατο Κύριος τὸν δοῦλον αὑτοῦ Ἰαχὼδ, 

41. χαὶ ἐὰν διψήσωσι, δι᾽ ἐρήμου ἄξει αὐτοὺς, ὕδωρ 
ἐκ πέτρας ἐξάξει αὐτοῖς, σχισθήσεται πέτρα, χαὶ ῥυή- 
σεται ὕδωρ, καὶ πίεται ὁ λαὸς μου. 

22. Οὐχ ἔστι χαίρειν, λέγει Κύριος, τοῖς ἀσεδέσιν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜθΘ'. 

:. Ἀχούσατέ μου, νῆσοι, χαὶ προτέχετε, ἔθνη Διὰ 
χρόνου πολλοῦ στήσεται. λέγει Κύριος" ἐκ χοιλίας μη- 
τρός μου ἐχάλεσε τὸ ὄνομά μου, 
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4, δεἷο αφιΐδ ἀγα 65. οἱ ΠοΓΥῸ5 ἔογτοι 8 ΘΙ πὶ ἔσθ πι, οἱ 
(το}8 ἴυ8 δρηθᾶ. ' 

5. Εἰ ἀπηυπίαν! ΕΠ ὲ ΟἹ πὶ 485 δηΐϊοχυᾶπι Ὑθηίγθηΐ ΒΌΡΟΥ 
(6. Αὐυάϊίαπι ΤΌΣ [δοἱ, μα ἰογία ἀΐοδγθβ χιιίίδ ἰάο]8 ταϊ πὶ δεϊξ, 
οἱ ἀΐοἂβ χυΐᾶ βου! 1114 οἱ οομῇ δε ἃ τηδηάανἐὶ τ]. 

6. Αὐα 8.18 οἸηηΐδ, οἵ γὙ08 ΒΟἢ ΤΟρΒΟΥ 3118. δοὰ δυάϊίδ (ἰδὲ 
[δοἱ ποτὰ ἃ ἢυης, 4.8 [υἰΓγ8 δυηί. 

7. Εῤποη ἀϊχίβ(! :Νυπο Βαηΐ, οἵ ποη οἰ πὶ, οἵ ποὺ ρτγίοτὶ- 
θ08 ἀΐεθυ8 δυάϊϑι! 68. Να ἀΐο88 : Ε{δ1) πουὶ θᾶ. 

8. ΝΘΟ48 ΠΟΙ, ποα06 8681, πραυ 8 ἃ ργϊποὶρίο δρογυὶ 
δΌΓΟΒ [0185 : 800 Θηΐη) Ζυοηΐδη ρΓΔΟΥ ΔΓ ΟΔῺΒ ὈγροΥ ΓΔ θοΓ8, 
οἱ ἰηΐχυυβ δάῃυς 6χ υἴογῸ γοσδθογίβ. 

9. Ῥτγορίοθγ ποθ τηϑυτὴ οϑίθηάδη {ἰδὲ [πΓοτοπ πηϑυπ,, οἱ 
Βἰογίοϑα πηθᾶ ἰηίδγδμ 50Ρ6Γ 6, αἱ ποη ἴδ ἐπί ογβοίδη). 

10. Ἐροδ γϑηϊὰϊ (6, ποἢ ργορίον ἀγροηΐυπι : ογυΐ δυΐοιη 
ἴε ἀδ ἰογηδος ρδυροτίδι 8. 

11. Ῥγορίογ π|6 [δοίη {1 ὶ, χα ΐα ΠΟΠΊΘΠ θυ ρο]]υἱτυγ, 
οἱ φ]ογίδπη πηθϑῖ δἰίδγὶ ἢ ἀδθο. 

12. Λυὰϊΐ τη, 924000, οἱ 5τ86] Ζυθπι ὁρὸ γοῦο. ΕδῸ 80π| 
ΡΠ}, οἱ 6950 δι ἰὴ βοι)ρίἰογηυη : 

13. οἵ ΠΏδΔη:}8 πιθᾶ Πιηάδγὶὶ ἰογγᾶηι, οἱ ἀσχίογα Πη68 ἢττηδ- 
Υἱὶ οοἸυπ). ὙΟΟΔΡΟ 608, οἱ βἰδθυηῖΐ 5ἰπ)μ}, 

14. οἰ ΘΟ ρσγορΑ δ ΟὨΠ68, οἱ δυάϊθηΐ. Οὐδ οἷβ ἡπηί(ἰδ- 
Υἱὲ Πῶς ἢ Ὀ]ΠΠ6 68 (6 δοὶ γο]υηίδίθῃι ἰυ8π| ΒΌρ6Γ ΒΔΌΥ]ΟΠΘΙ,, 
αἱ δυίξογγοιη 8626 ΟΠ ΔΙ ἀδρογιπι. 

15. Εξο Ἰοουΐυ8 βϑυπι, 630 γοσᾶνΐ, δ ἀυχὶ ουπι, οἷ ργοβρθ- 
τῶπι ἴθοὶ Υἱδῆη δἦ118. 

16. Αὐσοραϊίρ δά πι6, οἱ δυ [16 ἢδ50 : Ποὴ ἃ ργίῃοθίο ἴῃ 8)8- 
ΘΟΠάϊἴο ἰοουΐιδ δυ1 : ᾳφυδηὰο Περδί, ἰδὲ Θγᾶγη, οἵ σης Ὠο- 
Πηΐηυ5 Ποιηΐηι5 Πλ 151 της, οἱ δρὶ γι} ο΄ 8. 

17. 5.0 ἀϊοϊί ϑοπιίηι8, φυὶ δγυἑ ἰ6, βδποίυβ Ι5γδοὶ : Εῷοὸ ὦ 
80) Ὠ6υ8 ἔν, ἀοοῦ! (6 υἱ ἱΠΥΘὨΪΓ6Β Υἱδῃλ ἴῃ 488 διθι 8 ῖ8 
ἰῃ 68. 

{8. Ουοά 8ὶ δι 183568 πηδηάαίδ πηο8, ἰΔείδ ο6886ΐ βου! ἤυ- 

ΤΏ Ρᾶχ ἴῃΔ,, Εἴ [08{{8 ἰυδ 5[οιιῖ βΊΙΓΩΘ5 ΠΙΔΓΙΒ : 

19. εἰ [(υἱ8β6ῖ βἰσα!ί ἀγθῶδ βογθῃ ἴυυηι, οἱ [ἴὰ8 υἱοτὶ τυἱ 

αυδϑβὶ Ρυ]Υ 5 ἰογγθθ : 646 ΠΌἢΟ ΘΧ(ΘΥΤΩ ὩΔΡΟΓΪ8, ΠΘαΌ6 ροσὶ- 
δ΄1 ποιηθη ἰσυπι ΘΟγᾶπι Π16. 

20. Εφτοάογε ἀθ ΒΔΌΥΙ]ΟΠΘ, ἤθη β ἃ ΟΠΔ] ἀδοῖβ : γοσθ πὴ [26- 
εἰ ἀηηυπίϊαῖο, οἱ δυάϊξιπ) ἢδι ᾿ο0 : δηηυηίίαία υϑαυ6 δὰ 
ὀχίγοιηυπι ἴογγϑ. Ὠϊοίία : {|θογᾶν τ ΠΟΙ πυ8 ΒΟΓΥ ΠῚ 8500 
800}, 

21. οἱ 8] βἰτἰογίη!, ῥοῦ ἀδβογίιπι ἀυοοῖ 608, ΘΖυδη ἀ6 ρ6- 
γα οἀυοοῖ ο͵8, βοἰπάοίυγ ρείγα οἱ Πυοῖ δαυδ, οἱ Ὀἱραΐ ρΡΟρυ]υ8 
ΤΘ6Ε18. 

42. Νοη 681 σδυύογο, ἀϊοὶὶ Πομηίπαβ, ἱπ1ρ 18. 

ΟΑΡΌΤ ΧΕΗΙΧ. 

1. Αὐυάϊία πιο, ἰπβιυϊ86, οἱ διίθπάϊία, βοηΐθβ : Ρογ τυ] πὶ 
ἰοτρυ8 δἰδυὶϊξ, ἀϊοὶὶ Ποπιίπυϑ : οχ υἱ6ΓῸ πηδί στ 8. γ688 γοζδυὶϊδ 

ΠΟΠΊΘΏ ΤΏΘΌΠῚ, 
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ἃ. χαὶ ἔθηχε τὸ στόμα μου ὡς μάχαιραν ὀξεῖαν, χαὶ 
ὑπὸ τὴν σχέπην τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἔχρυψέ με. "Ἔθηχέ με 
ὡς βέλος ἐχλεχτὸν, καὶ ἐν τῇ φαρέτρᾳ αὐτοῦ ἔχρυψέμε, 

8. χαὶ εἶπέ μοι" Δοῦλός μου εἶ σὺ, Ἰσραὴλ, καὶ ἐν 
σοὶ ἐνδοξασθήσομαι. 

4. Καὶ ἐγὼ εἶπα: Κενῶς ἐχοπίασα, εἰς μάταιον χαὶ 
εἰς οὐδὲν ἔδωχα τὴν ἰσχύν μου" διὰ τοῦτο ἣ χρίσις μου 
παρὰ Κυρίῳ, καὶ ὃ πόνος μου ἐναντίον τοῦ Θεοῦ μου. 

5. Καὶ νῦν οὕτω λέγει Κύριος, ὁ πλάσας με ἐχ χοι- 
λίας δοῦλον ἑαυτῷ, τοῦ συναγαγεῖν τὸν Ἰαχὼδ πρὸς 
αὐτὸν χαὶ Ἰσραήλ. Συναχθήσομαι καὶ δοξασθήσομαι 
ἐναντίον Κυρίου, καὶ ὃ Θεός μου ἔσται μοι ἰσχύς. 

6. Καὶ εἶπέ μοι: Μέγα σοι ἐστὶ τοῦ κληθῆναί σε 
παῖδά μου, τοῦ στῆσαι τὰς φυλὰς Ἰαχὼδ, καὶ τὴν δια- 
σπορὰν τοῦ Ἰσραὴλ ἐπιστρέψαι. Ἰδοὺ δέδωχά σε εἰς 
διαθήχην γένους, εἰς φῶς ἐθνῶν, τοῦ εἶναί σε εἰς σωτη- 
ρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. ἌΨᾳ{ῳῃῇἤ 

7. Οὕτως λέγει Κύριος, ὃ ῥυσάμενός σε, ὃ Θεὸς 
Ἰσραήλ. Ἁγιάσατε τὸν φαυλίζοντα τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, 
τὸν βδελυσσόμενον ὑπὸ τῶν ἐθνῶν τῶν δούλων τῶν ἀρ- 
χόντων. Βασιλεῖς ὄψονται αὐτὸν, χαὶ ἀναστήσονται ἄρ- 
χοντες, χαὶ προςκυνήσουσιν αὐτῷ ἕνεχεν Κυρίου ὅτι 
πιστός ἐστιν ὃ ἅγιος ᾿Ισραὴλ, χαὶ ἐξελεξάμην σε. 

8. Οὕτως λέγει Κύριος" Καιρῷ δεχτῷ ἐπήχουσά σου, 
χαὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐδοήθησά σοι, καὶ ἔπλασά σε, 
καὶ ἔδωχά σε εἰς διαθήχην ἐθνῶν, τοῦ χαταστῆσαι τὴν 
γῆν, καὶ χληρονομῆσαι χληρονομίας ἐρήμους, 

9. λέγοντα τοῖς ἐν δεσμοῖς: Ἐξέλθατε, καὶ τοῖς ἐν 
τῷ σχότει, ἀναχαλυφθῆναι. Ἔν πάσαις ταῖς ὁδοῖς βο- 
σχηθήσονται, καὶ ἐν πάσαις ταῖς τρίδοις ἣ νομὴ αὐτῶν. 

10. Οὐ πεινάσουσιν, οὐδὲ διψήσουσιν, οὐδὲ πατάξει 
αὐτοὺς ὃ χαύσων, οὐδὲ ὁ ἥλιος, ἀλλ᾽ ὃ ἐλεῶν αὐτοὺς πα- 
ραχαλέσει, χαὶ διὰ πηγῶν ὑδάτων ἄξει αὐτούς. 

1. Καὶ θήσω πᾶν ὄρος εἰς ὁδὸν, καὶ πᾶσαν τρίδον 
εἰς βόσχημα αὐτοῖς. 

ιν, Ἰδοὺ οὗτοι πόῤῥωθεν ἥξουσιν, οὗτοι ἀπὸ βοῤῥᾶ 
᾿ καὶ θαλάσσης, ἄλλοι δὲ ἐχ γῆς Περσῶν. 

13, Εὐφραίνεσθε, οὐρανοὶ, καὶ ἀγαλλιάσθω ἢ γῆ" ῥηξά- 
τωσαν τὰ ὄρη εὐφροσύνην, ὅτι ἠλέησεν ὁ Θεὸς τὸν λαὸν 
αὐτοῦ, χαὶ τοὺς ταπεινοὺς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ παρεχάλεσεν. 

ι4. Εἶπε δὲ Σιών - Ἐγκατέλιπέ με Κύριος, καὶ ὅτι 
Κύριος ἐπελάθετό μου. 

16. Μὴ ἐπιλήσεται γυνὴ τοῦ παιδίου αὐτῆς, ἢ τοῦ 
μὴ ἐλεῆσαι τὰ ἔχγονα τῆς χοιλίας αὐτῆς; Εἰ δὲ χαὶ 
ταῦτα ἐπιλάθοιτο γυνὴ, ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐχ ἐπιλήσομαί σου, 
εἶπε Κύριος. 

16. Ἰδοὺ ἐπὶ τῶν χειρῶν μου ἐζωγράφηκά σου τὰ 
τείχη, καὶ ἐνώπιόν μου εἶ διαπαντὸς. 

17. χαὶ ταχὺ οἰκοδομηθήσῃ ὅφ᾽ ὧν καθηρέθης, καὶ 
οἵ ἐρημώσαντές σε ἐξελεύσονται ἐχ σοῦ. 

18. Ἄρον χύχλῳ τοὺς ὀφθαλμούς σου, καὶ ἴδε πάν-- 
τας ἰδοὺ συνήχθησαν καὶ ἤλθοσαν πρὸς σέ. Ζῶ ἐγὼ, 
λέγει Κύριος, ὅτι πάντας αὐτοὺς ὡς χόσμον ἐνδύσῃ, καὶ 
περιθήσεις αὐτοὺς ὡς χόσμον νύμφη " 

19, ὅτι τὰ ἔρημά σου χαὶ τὰ χατεφθαρμένα χαὶ πε- 
πτωχότα, ὅτι νῦν στενοχωρήσει ἀπὸ τῶν χατοιχούντων, 
χαὶ μαχρυνθήσονται ἀτὸ σοῦ οἱ καταπίνοντές σε. 

20. ἜἘροῦοι γὰρ εἰς τὰ ὦτά σου οἱ υἱοί σου, οὖς ἀπο- 
λώλεχας" Στενός μοι ὃ τόπος, ποίησόν μοι τόπον ἵνα 
χατοιχήσω. 

ἩΣΑΙ͂ΑΣ. Κεφ. ΜΘ΄. 

2. οἵ ροϑυϊξ ὁ5 πηοὺυμὰ αιδϑὶ ρἰδϊαπι δοιιΐυτ, οἱ δὰ} Ρ[ο- 
ἰθο 0 Π6 πιδηι8 8088 ΡΒΟΟἢαἱ᾿ πι6. Ῥοβιυΐ πη6 χυδϑὶ βδ σι ἴδπὴ 
αἰοείδη;, οἱ ἰῃ ρῃδγείγα δυᾶ δυβοοπάϊί Πη6, 

8. οἱ ἀἰχὶ( τ ἱ : ΒΕΓ Πγθι}8 68 ἴᾳ:, 16τ86] » 6 ἰῃ (6 σίογι 
Πἰοᾶθον. 

4. Εἰ 6ρὸ ἀϊχὶ : Ιὴ γδουυπὶ ἰδθογανΐ, ἰῃ Ὑδῆμπηι δἰ ἰῃ ἢἰηΐ- 
ἴαπιὶ ἀρὰϊ ἰογ ἀπο) τθδπι : ργορίογθα λυιαϊοίυ) τθῦῃ 
δρυὰ Ῥοπηίηι, οἱ ἰδ ΟΓ Πη6 08 ΟΟΓΆΠῚ 60 τηρ0. 

δ. Εἴ πυμῃο 5[0 ἀϊοὶῥ Ποπηίπυβ, αὶ ἑοττηδυὶβ πδ δχ αἴδγο 
ΒΘΡΥ͂Ό ΠῚ δὲ δὶ, υἱ Οοηρτοβᾶγοῃῃ 2800 δὰ βιμπὶ οἱ 15γ86]. σου- 
ΒΙορδΒΟΥ οἱ ρου βοδθοῦ ὁογὰπι Πομηιΐπο, οἱ Π δὰ} πιδιιβ ογὶϊζ 
τ] (ογ υάο. 

6. Εἰ ἀϊχί! πὐΐπὶ : Μάρηυπὶ {ἰΠ] δὲ αἱ γοσογῖβ ῬΟΓ πηθαβ, 
υἱ δι1801165 (τ δ08 ΦΔΟ0, οἱ ἀϊβραγεβίοῃρθιῃ 15γδοὶ οοηγαγίδβ. 
Ἐδοδ ἀράϊ (6 ἰῃ ἰδϑἰδιηγοηία πη βο ποῦ, ἰῃ Ἰυσθ φϑηϊ πὶ οὐ 
815 ἴῃ βαϊαΐ6 πὶ υϑ406 δὰ ΘχίΓγοπ)υ;λ ἴογγῶ., 

7. δῖ. ἀἰοὶί ᾿οπιπιυιβ, φαὶ ογυϊ ἰ6, θδυ9 [6γδ6]. ϑδης- 
οδίο ὁπ 4υϊ ἀοδρίοἱ( Δινϊπηδη) δυδπι, 4υιΐ Δοπιϊηαίαν ἃ βοη- 
{ἰθὺ βεγΥ 8 ργποίρυπι. Ἀδρ68 νἱάθθαηί ουπι, οἱ οοηϑυγροηΐ 
Ρυϊμοῖρθβ, οἱ δἀογδθυηΐ διπὶ ργορίον Ὀοιίηιιμ : φυΐα ἢ ἀ6}15 
Θδὲ βδηοίυβ 1β5γδ6], οἱ οἱορὶ (6. 

8. δὶς ἀϊοὶα Ἰϑοπιίμυβ : Τοπιρογα δοοορίο δχδυάϊγὶ ἴα}, οἱ 
ἰῃ ἀἴδ 88 1υ}8 δυχ!] δῖιυ8 δι πὶ {ἰ0ὲ, δ ρ]αβιηανὶ ἰ6, οἱ ἀράϊ ἴ6 
ἴῃ ἰοδίδιηθπίαμ) σοηἰίαηι, υἱ οοπδίϊϊογο5 (ογγᾶτη, οἱ Ροβϑὶ- 
ἄδγο8 ᾿ιϑογοα ἰδί68 ἀοβογίδϑ, 

9. ἀϊοσοηδ [8 υΐ ἴῃ υἱῃου δ δαί : Εχίίθ, οἱ 1εἰ8 χαὶ ἰὴ 
(θηθ 8, υἱ τονοϊθηίγ. 1η οπηηΐθυ8 Υἱῖθ ρᾷβοθηίυτ, οἱ ἰῃ 
ομηΐδυ8 861} 1118 ραβοι!ἃ ΘΟΓΌΠΙ. 

10. Νοὺ Θδυγίοηΐ, πραυθ β(ἰδηΐ, πϑααο ρδγουοξ δοκ 
ξοδίυϑ, Ὠ646 80], 86ἃ 4υἱ τηϊδαγοίυγ δογυμ σοηβοίδἑζυγ 
608, Οἱ ρογ ἰοηΐ65 δαυδγυμ ἀυσοῖ 1108. 

11. ῬΟ;ΔΙΏΖΌ6 ΟΠΊΏΘΙΩ τοηΐ6Πὶ ἰῃ Υἱδπ), οἱ οὐγη θη) 5ϑῃ)- 
δ ἰῃ ρβϑοῦδη) οἶδ. 

12. ἘΘΟΘ ἰδίϊ. 46 Ἰοῆψο γϑηϊθηί, ἰδιΐ Δ δαυΐΐομα δἱ πδτὶ, 
8}1}} δυΐοη ἀδ ἰογγᾶ ῬογβδΓ ἢ). 

13. 1 δηϊπὶ, ΟαἸΪ, οἱ Ἔχϑυ] οὶ ἰογτᾶ : γα πιρδηΐ πηοηίο5 
᾿φουΠ8π|, χυΐα τιϊϑογίυϑ 681 δὰ ρορα]ὶ δυΐ, δὲ ᾿νυηι}69 Ρο- 
Ῥυ}} 5υΪ] οοηβο]δῖυ 6ϑβί. 

14. ὈΪχ᾿ δαΐεπι δίοη : Πθγο! χυϊ 26 Ποπιίηι8, οἱ χυϊᾶ 
Βοιηίηυβ ΟὈ] 8 οΒὲ πηεὶ. 

15. Νυπιαυΐϊὰ ΟὈ] ν δορί Γ τυ οτ ράγν αἱ δυΐ, υἱ ΠΟῺ τχΐ- 
βογοδίυγ ἰίυυπι υἱογὶ δυΐ" δίῃ δυΐδηι οἱ ογυχῃ οδ]ϊία ἕιογὶϊ 
ΤΌ] ΟΓ, 86 6β0 θη ΟὈΪἸ ν βοᾶν ἰυἱ, ἀἰχὶ Πομηίηυϑ. 

16. ΕΘΟδ βυροῦ πιδῆυ8 Πι688 ἀθρίηχὶ ΠΓΟΒ ἴυ08, οἷ ὁ0- 
ΓΙ ΠῚΘ 68 ΒΟ ΠΊΡΟΓ, 

17. οἰἴοφυα ἐρά βοδθου 8 ἃ αυΐρυ8 ἀδδίγυοίδ ἤμογαβ, οἱ 
4υ} (6 ἀἰβδοὶραγογδηί ἐργοάϊοθηΐυγ Θχ ἴ6. 

18. 1μ6γὰ ἰῃ σἰγου αι οο0}}08 ἴυο8, οἱ Υἱὰ6 ΟἸΏΏΘ68 : 6006 Θ0ῃ- 

βιοβαί! βυηΐ οἱ υθηογυηΐ δὰ ἴθ. ΥἹΥΟ οῷο, ἀϊοί! Ποηκίπυδ, 

4υΐδ οἰηηΐθυ8 1ι)8 φυδ8ὶ ογμδηηθηΐο γοϑίϊογίβ, οἱ οἰὐγοηγάϑοίβ 
ἘΠῚ 608 8'ουΐϊ ΟΙΠΔΠΊΘΠΌ ΤΠ ΒΡΟΠΒΆ : 

19. φυοηίδη) ἀοϑογίδ ἰυᾶ οἱ 4υ8 αἰ58ἰραίδ οἱ {ιι88 ΘΟΙΤΈΘ- 
τοί, φυΐϊδ πὰ ΠΟ Δηρι δία θυ ᾿γὼ Παρ αἰοτγίθυδβ, οἱ Ἰοη σα 
Πρηΐ ἃ ἴ6 αυὶΐ 6 ἀφγνογδῦδηϊι. 

20. Ὀορηί Θπὶπὶ ἴῃ δυτί θα 8 ἀ|5 ΠΗ} τα, χιο8 ρεγάϊἀϊδιὶ : 
Αηρυδίυδ τλΐ ἢ Ἰθου 6δί, ἴδο πὶ ἰοουπι αἱ ΠΔΡ ίΘἢ,. 



ΕΒΑΙΑΞΒ. 

“1. Καὶ ἐρεῖς ἐν τῇ χαρδίᾳ σου Τίς ἐγέννησέ μοι 
τούτους; ᾿γὼ δὲ ἄτεχνος χαὶ χήρα, τούτους δὲ τίς 
ἐξέθρεψέ μοι; ᾿Εγὼ δὲ κατελείφθην μόνη, οὗτοι δέ μοι 
ποῦ ἦσαν; 

5. Οὕτως λέγει Κύριος Κύριος: Ἰδοὺ αἴρω εἰς τὰ 
ἔθνη τὴν χεῖρά μου, χαὶ εἰς τὰς νήσους ἀρῶ σύσσημόν 
μου, καὶ ἜΣ αὶ τοὺς υἱούς σου ἐν χόλπω, τὰς δὲ θυ-- 
γατέρας σου ἐπ’ ὥμων ἀροῦσι, 

28. καὶ ἔσονται βασιλεῖς τιθηνοί σου, αἱ δὲ ἄρχουσαι 
αὐτῶν τροφοί σου. ᾿Επὶ πρόςωπον τῆς γῆς προςχυνή- 
σουσί σε, χαὶ τὸν χοῦν τῶν ποδῶν σου λείξουσι, χαὶ 
γνώσῃ ὅτι ἐγὼ Κύριος, καὶ οὖκ αἰσχυνθήσονται οἱ ὑπο- 
μένοντές με. 

, 94. Μὴ λήψεταί τις παρὰ γίγαντος σχῦλα ; χαὶ ἐὰν 
αἰχμαλωτεύσῃ τις ἀδίχως, σωθήσεται; 

96. Ὅτι οὕτω λέγει Κύριος" ᾽Εαν τις αἰχμαλωτεύσῃ 
γίγαντα, λήψεται σχῦλα᾽ λαμβάνων δὲ παρὰ ἰσχύον- 
τος σωθήσεται. ᾿Εγὼ δὲ τὴν χρίσιν σου χρινῶ, καὶ ἐγὼ 
τοὺς υἱούς σου ῥδύσομαι, 

46. χαὶ φάγονται οἵ θλίψαντές σε τὰς σάρκας αὐτῶν, 
χαὶ πίονται ὡς οἶνον νέον τὸ αἷμα αὐτῶν, χαὶ μεθυσθή- 
σονται, χαὶ αἰσθανθήσεται πᾶσα σὰρξ ὅτι ἐγὼ Κύριος 
ὃ ῥυσάμενός σε χαὶ ἀντιλαμβανόμενος ἰσχύος Ἰαχώδ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ν΄. 

1. Οὕτως λέγει Κύριος: Ποῖον τὸ βιόλίον τοῦ ἀπο- 
στασίου τῆς μητρὸς ὑμῶν, ᾧ ἐξαπέστειλα αὐτήν; ἢ 
τίνι ὑπόχρεῳ πέπραχα ὑμᾶς; Ἰδοὺ ταῖς ἁμαρτίας μῶν 
ἐπράθητε, χαὶ ταῖς ἀνομίαις ὑμῶν ἐξαπέστειλα τὴν 
καητέρα ὑμῶν. 

ἃ. Τί ὅτι ἦλθον, καὶ οὐκ ἦν ἄνθρωπος; ἐκάλεσα, καὶ 
οὐχ ἦν ὁ ὑπαχούων; Μὴ οὐχ ἰσχύει ἡ χείρ μου τοῦ ῥύ- 
σασθαι, ἣ οὐχ ἰσχύω τοῦ ἐξελέσθαι ; Ιδοὺ τῷ ἐλεγμῷ 
μου ἐξερημώσω τὴν θάλασσαν, χαὶ θήσω ποταμοὺς 
ἐρήμους, χαὶ ξηρανθήσονται οἱ ἰχθύες αὐτῶν ἀπὸ τοῦ 
μὴ εἶναι ὕδωρ, καὶ ἀποθανοῦνται ἐν δίψει, 

8. ᾿Ενδύσω τὸν οὐρανὸν σχότος, χαὶ ὡς σάχχον θήσω 
τὸ περιδόλαιον αὐτοῦ. 

4, Κύριος Κύριος δίδωσί μοι γλῶσσαν παιδείας, τοῦ 
γνῶναι ἡνίχα δεῖ εἰπεῖν λόγον. ΓΕθηκέ μοι πρωΐ, προς- 
ἔθηχέ μοι ὠτίον ἀχούειν, 

δ. καὶ ἡ παιδεία Κυρίου Κυρίου ἀνοίγει μου τὰ 
ὦτα, ἐγὼ δὲ οὐκ ἀπειθῶ, οὐδὲ ἀντιλέγω. 

6. Τὸν νῶτόν μου ἔδωχα εἰς μάστιγας, τὰς δὲ σια- 
γόνας μου εἰς ῥαπίσματα, τὸ δὲ πρόςωπόν μου οὐχ 
ἀπέστρεψα ἀπὸ αἰσχύνης ἐμπτυσμάτων, 

7. καὶ Κύριος Κύριος βοηθός μοι ἐγενήθη " διὰ τοῦτο 
οὐχ ἐνετράπην, ἀλλὰ ἔθηχα τὸ πρόςωπόν μου ὡς στε-- 
ρεὰν πέτραν, χαὶ ἔγνων ὅτι οὐ μὴ αἰσχυνθῶ" 

8. ὅτι ἐγγίζει ὃ δικαιώσας με. Τίς ὃ χρινόμενός μοι; 
ἀντιστήτω μοι ἅμα. Καὶ τίς ὃ χρινόμενός μοι; ἐγγι- 
σάτω μοι. 

9. Ἰδοὺ Κύριος Κύριος βοηθήσει μοι" τίς χαχώσει 
με; Ἰδοὺ πάντες ὑμεῖς ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσεσθε, χαὶ 
σὴς καταφάγεται ὑμᾶς. 

10. Τίς ἐν ὁμῖν ὃ φοδούμενος τὸν Κύριον; ὕὅπαχου- 
σάτω τῆς φωνῆς τοῦ παιδὸς αὐτοῦ. Οἱ πορευόμενοι ἐν 
σχότει, χαὶ οὐχ ἔστιν αὐτοῖς φῶς, πεποίθατε ἐπὶ τῷ 
ὀνόματι Κυρίου, καὶ ᾿ΒΑΔΑΠ ΔΘΡῸΝ ἐπὶ τῷ Θεῷ. 

11. Ἰδοὺ πάντες ὑμεῖς πῦρ καίετε, χαὶ χατισχύετε 
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21. Εἰ ἀΐοθ8 ἰῃ οογὰθ ἴυο : Ουΐδ οδυΐξ παϊῃὶ ἰδίοβ "Ὁ Εροὸ 
δα ΐεπ) ΔθΒαυο ᾿Ιθογίβ οἱ υἱάυδ, οἱ ̓ Ιϑίοβ 41:18 δηυϊσι νης τὶ ὃ 
Ἐξο δυΐδπηι ἀοτο ϊοίᾶ δυηι βόα, οἱ ἰδι1 τα ϊπἱ αδὲ ογδηϊῦ 

22. 516 ἀϊοῖ( Ῥοπιίηιβ Ποηιίπυβ : ΕδΟΒΘ οἴδνο δὰ σοηίθϑ 
ἸΏΔΏῸΠῚ ΠΊ68Π), οἱ δὰ ἴη5ι145 ᾿θυάθο βίσῃυπι πηθυη], οἱ δά- 
ἀυοοηΐ Π]105 ἰυ08 ἰῃ δίηυ, οἱ ἢ] 85 ἰυ}85 50ΡΟΓ ΠυπΠΊΕΓῸ8 Ροτ- 
ἰδθυηῖ, 

23. οἱ Θγυηΐ γορο8 ἠυςΓ {1 ἐαΐ, οἱ ρυϊηοὶρ68 (ΡΠ ἢ 85 ΘΟΓΊΙΙΣ 
ΠΌΓΓΙΟΩΒ ἰΏ85. 50 ρ6Γ ἰδοίθ [ογγϑο δάογαθαπί ἴα, οἱ ρυ ϊνθγθπΣ 

᾿Ρθάιϊμῃ ἰυοπιμ Πἰηροηΐ,, οἱ 8665 φυΐα 650 Πυοιηίηυβ, οἱ Π0ἢ 
οοπίυπάρηΐυγ χυὶΐ ὀχϑροοίδηϊ τη6. 

λ4. Νιμηχυϊὰ δοοίρίοί χυΐβ ἃ σἰρδηία 8ρο] 89 οἱ 5ἱ οδρίϊ- 
γψυ ἀυχοεὶὶ φαΐ ἰηίφυς, 8 να τυ ἢ 

25. Οὐυοηΐδπι 8ἰς ἀϊοὶϊξ Ποπηίηυβ : δὶ φυΐβ οδριἱναγοῦί 
Εἰξαπίοπι, δοοὶρίεί βρο]ϊα : φυὶ δυΐδῃ) δοείρ ! ἃ (ογιὶ βα! ν δὈί- 

ἴυγ, ἔσο δυΐδηι ἰπἀϊοίυπ) ἰυυπὶ υἀΐοαῦο, οἱ ορὸ Π]Ϊοβ ἰυο8 
ΘΓυδη), 

26. οἱ οοπιοάρῃηϊΐ 4ᾳυὶ ἰγἰ δυϊαγογιπί ἰ6 ΟΔΓΠ65 δυᾶ8, οἱ ἱ- 
θεηΐ χιδϑὶ Υἱθυ πὶ ΠΟΥῸΠῚ δδηρυϊποίη δυυυπι, οἱ ἱπουσίδθυη- 
ἴυγ, οἱ βρη δὲ μη ΐ8. ΟΔΓῸ αυΐᾶ ορῸ Ποπηίμυϑ αυΐ δγυὶ ἰ6 οἱ 
4υΐ δάὐυνο (οὐ υάΐποι 94 000. 

ΟΑΡΌΈ 1. 

1. 8ὶς ἀἰεῖί Βοιηΐπαβ : ΟὐΔ8}18 681 Πἰδοτ γορυϊὶ πηδίγῖ8 γ6- 
δίγδο, 400 αἰπιῖδὶ 6δῃ} διῖ ουἱ σγοάϊοτγί νοηάἀϊὰϊ γοβ" Εδοθ 
Ρϑοοσδίϊ8 Ὑϑϑίγὶ8 Ὑθημηγάδῇὶ οβ 8, οἱ ἰῃ υϑϑίγὶβ ἰηἰαυ δι 8 
ἀϊηγδὶ τηδίγθῃι γϑϑί ϑηι. 

2. Ουἱά χυία γοηΐ, οἱ ΠΟ ογαί ΠΟΠΊΟ ἢ υοοδῦΐ, οἵ Ποὴ ογδῖ 
αυἱ ονεάϊγοῖ} Νυμηαυ ἃ Ὠ0η Ῥοίαβὶ πηδηι8 τηδᾶ ᾿ΙΠΟΓάγα, δυΐ 
ΟΠ ὈΓΟΡΥΔΪΘΟ υἱ ΘΥΓυΔΓη ἢ ἘΘΟΘ ἱπουορδαίΐοημθ τηθ8 ἀρϑβογίυπ) 
(οἰ πηᾶγα, οἱ ροῃδηὶ Πυπιὶηᾷ ἀδϑογίδ, οἱ διθϊοηΐ θβ068 
ΘΟΓΆΠὶ 60 αυοα ποῃ δἰϊ δα, οἱ ΤΟΥ ΘὨΓῸΓ ἰῃ 511]. 

3. Ιπάυδηι ΟΟἸπηι ΘΟ Ὀγῖβ, οἱ φυδϑὶ ΟΠ εἰ Π} ῬΟΠΔΙΩ ΟΡ6- 
τἰπηοηΐυπι 608. 

4. οπιίηυβ8 Ποπιίηυ ἀδὲ χἱῃΐ ᾿ἰησυδπὶ ἀἰβο ρ ἰη80, υἱ 
βοἰδπὶ ΄φιδηᾶο ορογίοδὶ ἰοχψυὶ γογθυπι. Ῥοϑυϊΐ πὶ Τηδῃ6, 
δι άϊάϊὶ π! ἰ δυγοηη δὰ δυἀϊοηάυμῃ, 

5. οἱ ἀϊδοίρ! μα Ποτμὶηὶ Ὠοηγΐηϊ ἃροῦ ἅυΓ08 Ππιοᾶβ, 660 
δυίοῃ) ΟῚ ΓΘΏΠΟ, ΠΘ4Ὲ6 οοηϊγδάϊοο. 

6. Βογϑυπ τρυμ ἀσαϊ δά Πἀ96}18, οἱ σο 8 [2685 δὰ δΪ8- 
Ρᾶ8, οἱ (Δοίδη) Ὠγ68ηι ΠΟῚ ἃΥοΓΪ ἃ ΟΠ 5] 0η6 Βρυϊογυπι, 

7. οἱ Βομίημ8 Ποιηΐπι8 δι χ᾽]! δίοῦ πηθβ [Δοίυ5 681 : ῃΓῸ- 
Ρίογοϑ ποὴ ϑὺπ) σθηίυδυ8, 86ἀ ροϑβυὶΐ ἴΔοὶθπ) τηθᾶπῃ δίουϊ 
8011 ἀλη ρμαίγϑη, οἱ ὨοΥΐ χυοηΐδη] ΠΟη ΘΟΠΓΙΠ ΔΓ : 

8. υΐα [υχίδ 6βὲ αιυὶΐ ̓ υ8{πΠοαυϊῖ τη6. Οὐυ5 68ὶ χυΐ Ἰυἀϊο6- 
ἴυγ πηδουπη] ἢ τοδί ϑίδι ἢ] δἰπιυ}. ΕΓ αυΐ8 6δὲ αυἱ ἡἀϊοῖ! 
ἰπραΐ ΔΎ ΓΒ.) π16" Δρργορίηφυσί ΠΝ] ΐ. 

9. Εοοο Πομηίηυβ Πομλίπι8 Δα) ΟΥ̓ΔΌΪ πΊ6 : 48 αἰπίροιϊ 
τοῦ ἘσΟδ ΟΠΠ68 γοδ αυδδὶ γϑβϑίϊπηθηΐυπη γαϊογββοθίβ, οἱ 
[ἰη68 οοπηθάεί γο8. 

10. Ουἱἷβ οὶ ἰῃ γοδίβ φυΐ {ποῖ Ποπιίπιυπη" ὀχαυάΐδὶ γὸ- 
οδηι ρθογὶ οὐυ5. Ουἱ δι θυϊδηΐ ἰῃ ἰΘΠΘὈγ 8, δ[ ΠΟῚ Θϑΐ οἷβ 
Ιυχ, οοπῆάἑία ἰμ ποπλῖπα Ὀοιίηὶ, οἱ ἱπη {πη ἢἰ δΌΡΟΓ 60. 

11. Ἐσοδ ΟἸΠΠἢ68 Υ08 ἰζηθίη Δοοδη {ἰ8, οἱ οοηίογίδί [8 Πα Π1- 
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φλόγα πορεύεσθε τῷ φωτὶ τοῦ πυρὸς ὁμῶν, καὶ τῇ 
φλογὶ ἧ ἐξεχαύσατε: δι’ ἐμὲ ἐγένετο ταῦτα ὃμῖν, ἐν 
λύπη χοιμηθήσεσθε. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΝΑ΄. 

1. Ἀχούσατέ μου, οἱ διώχοντες τὸ δίχαιον, χαὶ ζη- 
τοῦντες τὸν Κύριον" ἐμδλέψατε εἰς τὴν στερεὰν πέτραν 
᾿ ἐλατομήσατε, καὶ εἰς τὸν βόθυνον τοῦ λάχχου ὃν ὠρύ- 
ατε. 

ι. ΡΣ εἰς Ἀδραὰμ τὸν πατέρα ὑμῶν, καὶ 
εἰς Σάῤῥαν ν ὠδίνουσαν ὑμᾶς" ὅτι εἷς ἦν, χαὶ ἐκά- 
λεσα αὐτὸν, χαὶ εὐλόγησα αὐτὸν, χαὶ ἠγάπησα αὐτὸν, 
χαὶ ἐπλήθυνα αὐτόν. 

3, Καὶ σὲ νῦν παραχαλέσω, Σιὼν, καὶ παρεχάλεσα 
πᾶντα τὰ ἔρημα αὐτῆς, καὶ θήσω τὰ ἔρημα αὐτῆς ὡς 
παράδεισον, χαὶ τὰ πρὸς δυσμὰς αὐτῆς ὡς παράδεισον 
Κυρίου εὐφροσύνην καὶ ἀγαλλίαμα εὑρήσουσιν ἐν αὐτῇ, 
ἐξομολόγησιν καὶ φωνὴν αἰνέσεως. 

4. Ἀχούσατέ μου, ἀχούσατέ μου, λαός μου, χαὶ οἵ 
ἐπ πε πρὸς αὲ ἐνωτίσασθε, ὅτι νόμος παρ᾽ ἐμοῦ 
ξελεύσεται, καὶ ἣ χρίσις μου εἰς φῶς ἐθνῶν. 

6. Ἐγγίζει ταχὺ ἣ δικαιοσύνη μου, καὶ ἐξελεύσεται 
ὡς φῶς τὸ σωτή οιόν μου, χαὶ εἰς τὸν βραχίονά μου ἔθνη 
ἔλπιοῦσιν: ἐμὲ νῆσοι ὑπομενοῦσι, καὶ εἰς τὸν βρα- 
χίονά μου ἐλπιοῦσιν. 

6. Ἄρατε εἰς τὸν οὐρανὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν, καὶ 
ἐμόλέψατε εἰς τὴν γὴν κάτω, ὅτι ὁ οὐρανὸς ὡς χαπνὸς 
ἐστερεώθη, ἢ δὲ γῇ ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσεται, οἱ δὲ χα-- 
τοιχοῦντες ὥςπερ ταῦτα ἀποθανοῦνται" τὸ δὲ σωτήριόν 
μου εἰς τὸν αἰῶνα ἔσται, ἣ δὲ δικαιοσύνη μου οὐ μὴ 
ἐχλείπη. 

7. Ἀχούσατέ μου, οἷ εἰδότες κρίσιν, λαὸς οὗ ὃ νόμος 
μου ἐν τῇ χαρδία ὑμῶν. μὴ φοθεῖσθε ὀνειδισμὸν ἀν- 
θρώπων, καὶ τῷ φαυλισμῷ αὐτῶν μὴ ἥττᾶσθε. 

8. Ὥς γὰρ ἱμάτιον βρωθήσεται ὑπὸ χρόνου, χαὶ ὡς 
ἔρια βρωθήσεται ὑπὸ σητός" ἧ δὲ δικαιοσύνη μου εἰς 
δ αἰῶνα ἔσται, τὸ δὲ σωτήριόν μου εἰς γενεὰς γενεῶν. 

9. ᾿Ἐξεγείρου, ἐξεγείρου, Ἱερουσαλὴμ,, καὶ ἔνδυσαι 
τὴν ἰσχὺν τοῦ βραχίονος σου ἐξεγείρου ὡς ἐν ἀρχῇ 
ἡμέρας, ὡς γενεὰ αἰῶνος. 

ιό. Οὐ σὺ εἶ ἢ ἐρημοῦσα θάλασσαν, ὕδωρ ἀδύσσου 
πλῆθος; ἣ θεῖσα τὰ βάθη τῆς θαλάσσης ὁδὸν διαθά- 
σεως ῥυομένοις 

τι. χαὶ λελυτρωμένοις; Ὑπὸ γὰρ Κυρίου ἀποστρα- 
ἥσονται, χαὶ ἥξουσιν εἰς Σιὼν μετ᾽ εὐφροσύνης καὶ 
Τ ἀλια ματος αἰωνίου. ᾿Επὶ χεφαλῆς γὰρ αὐτῶν αἶνε- 
σις, καὶ εὐφροσύνη χαταλήψεται αὐτούς" ἀπέδρα ὀδύνη 
καὶ λύπη καὶ στεναγμός. 

ι5. Ἐγώ εἶμι, ἐγώ εἰμι ὃ παρακαλῶν σε" γνῶθι τίς 
οὖσα ἐφοθήθης ἀπὸ ἀνθρώπου θνητοῦ, καὶ ἀπὸ υἱοῦ 
ἀνθρώπου, οἵ ὡσεὶ χόρτος ἐξηράνθησαν. 

13. Καὶ ἐπελάθου Θεὸν τὸν ποιήσαντά σε, τὸν ποι- 
ἥσαντα τὸν οὐρανὸν χαὶ θεμελιώσαντα τὴν γῆν" καὶ 
ἐφόδου ἀεὶ πάσας τὰς ἡμέρας τὸ πρόςωπον τοῦ θυμοῦ 
τοῦ θλίδοντός σε. “Ὃν τρόπον γὰρ ἐδουλεύσατο τοῦ 
ἄραί σε, καὶ νῦν ποῦ ὁ θυμὸς τοῦ θλίθοντός σε; 

ι4. Ἐν γὰρ τῷ σώζεσθαί σε οὐ στήσεται, οὐδὲ χρο- 
νιεῖ, (ἢ 

(5) 14. ... καὶ οὐ θανατώσει εἰς διαφθορὰν, χαὶ οὐ μὴ 
ὑστερήσει ἄρτος αὐτοῦ. (Οοπιρὶ.) 

ἩΪΙΣΑΤΑΣ. Κεφ. ΝΑ΄. 

Ὠ1ΔΠῚ : ΔΙ ΡυΪδίο ἴω Ἰυπλΐμο ἰρηΐ8 γοϑίγὶ, οἵ ἰῃ Πδυηπηδ αυλπι 
ΒΠΟΘΠ 5118 : ργορίογ πιο ἰδοίδ βδιιηΐ ἰμϑϑο ὙΟΐἷβ, ἰῃ ΠιαΧΌΓΟ 
ἀογιμηίοι 8. 

ΟΑΡΌΤ ΠΙ. 

1. Αὐάϊΐο π|6, φυΐ ρογβϑοχυϊϊηὶ ΄υοά ᾿υβίυπλ 6δβῖ, οἱ 
φυφγί(ἰ8 Ποπηΐηι}} : ἱπδρίοἰϊο ἰῃ 501} ἀδπ ροϑίγδιῃ φυδηὶ ὁχοὶ- 

ἀϊδιϊβ, οἱ ἰη ἑουϑδῃλ ἰδοὶ φυδηὶ οι 5118. 

2. Ἀοβρίοϊ δ ἰῇ ΑὈγδδηι θίγῃ) τδϑίγιπ), οἱ ἰῇ ϑδτγδπὶ 
ᾳυδ ροροΐ γοΒ : αυΐᾶ ὕπ08 ογδῖ, οἱ γοοδΥ  ουῦι, οἱ Ὀ6Ώ6- 
ἀϊχὶ ουπι, οἱ ἀΠοχὶ {ΠΠππὶ,, οἱ πυ  ἰρ!οανὶ οὐ. 

3. Εἴ τ΄6 ἡπησ ΘΟμβο δον, ϑίοῃ, οἱ σοῃϑ0 δίι}8 δ.) ΟἸηΐἃ 
ἀοβογίδ οἷυδ, οἱ ροῆδπὶ ἀδϑογίᾶ 6}.5 φυδδὶ ρᾶγδάϊβυπ, οἱ θᾶ 

ᾳυδ δὰ οὐεἰἀοηΐδηχ 68 δβυηϊ αυδ5ὶ ραγϑάϊβυη) Ὠομμηὶ : 
ἰεἰΠὯπὶ οἱ Ἔχϑυ! δἰομθη ἱηνθηϊθηΐ ἰη θὰ, οοηδδβϑίοποπῃι οἱ 

νούδηῃ ἰδι 8. 
4. Αὐυάϊΐα πι|δ, διά 6 π|Θ, ρορυ]υβ τηθῦ8, οἵ τοροθβ, δὰ 

Π16 Δι γί δυ.5 διίοηα ἴθ, αυὶΐδ Ι6χ ἃ π16 δαγοαϊοίων, οἱ ᾿υάϊοίμπι 
ΠγΘΌΠὶ ἰῃ ᾿πσδη ρσοη[ 1. 

5. ΑΡρτορίπαυδὶ οἷΐο }51{Π|8 πηοᾶ, οἱ οφγοάϊοίγ δίοαὶ 
Ιυχ βδυΐδγο πιθυπι, οἱ ἰῃ Ὀγϑοῃΐο 260 ρροηΐθ8 βρογδθιηί : 
ἸῺ6 ἰηβ0}: ἀχϑρϑοίδθυηϊ, οἵ ἰῃ ὈΓδΟΙο 260 βρογδθιηῖ. 

6. [μναία ἰῃ αὐ υπὶ ΟΟὈ] 05 γοδίγος, οἱ ἰμϑρίεἰἰθ ἴῃ ἰδγγδπὶ 

ἀδογϑυηι, πυοηίΐδιηῃ οαἰυπ) δίουϊ ἔπη ἤγιμδίυπι) δϑὶ, 
ἰογγὰ δυΐθηγ βίος νυϑϑιϊπηοηϊυμ) τοίογαβοοῖ, οἱ Πα δίογος 

6ἦ8 δίοι!ΐ πδρο πιογίοηΐαν : δ] υἱἷᾶγο δυϊθη) 60 ἴῃ ΟΠ} - 

ἰογηυμι οτὶϊ, οἱ }115{}}}8 Τηθ8 πο ἀοῇἤοίοί. 

7. Αὐάϊΐα π|6, ᾳυὶ δ01{18 μὰ !οίαπη, ρορυ 8 οὐ}08 ἰδχ 
Ιη68 ἰῃ οογὰδ γϑβίγο : ΠΟ] 6 ΠπΊΘγῈ ὀρργοθγίαπη ποτα ΐμυπι, 
οἵ οοῃἰθιηρία ΘΟΓΌΠ Ὧ6 Υἱῃοδηλίηὶ. 

8. δίουΐ οηΐτα γοδι ρηΐυπιὶ οοπιοθηίυγ ἃ ἰοιηροτα, εἰ 
βίοι! Ἰδηδο οοιηδαδηίυγ ἃ {{η68 : ̓ ι8{{18 δυΐδπι πηδᾶ ἴῃ δῖε" 
ἢπ ογΐ, οἱ 58410.8 πη6ᾶἃ ἰῃ φοῃογδίί ἢ θ8 σοπογδίοηυηι. 

9. Εχδβυγῇα, οχϑυγζα, 7ογυδδίθ, οἱ ἰηάσογα (τ υὐΐῃο 

Ὀγδο ἑ ἰαΐ : Οχβύγχα βίουΐ πῃ ῥγποὶρίο ἀϊεὶ, βἰσαΐ σθπογδίο 

56: ρ 1618. 
10. Νοηπα ἴα 65 ΄υ ἀοϑογίυπι (δοἰδ(1} ΠΠΔΓΟ, Δ 8Π| ΔΟΥ 851] 

τυ} 181} χιιξὲ Ροβυ δὶ ργοίαπαδ τηᾶγὶ8 Υἱϑίῃ ἰγαηδίϊα8 ἢ 5 

αυὶ [υοτδηΐ ἰθογδ 
11. οἱ γοἀθηρίὶ "Ὁ Α Ποιηίηο δηΐτ γοἀυςζαοπίαν, οἱ νϑηΐδπί 

ἴῃ δίοη οὐπὴ ἸφΕἰ{ἰ4 οἱ Ἔχ ϑυ} 8 10η θ᾽ δίογηδ. ϑυρογ οἂραΐ ΘὨἰΠὶ 
δογυπ ἰδα5, οἱ ᾿ξ {{|8 ΔΡργοθηαοὶ 608 : ἔμεὶΐ ἀοίογ οἱ π- 
«ῸΓ οἱ ρομῃλίίυ8. 

12. Ἐρο β80π|, 60 580π|ὶ 4ιυὶ ΟΟΠΘΟΪοΓ ἴδ : 8010 4188 σΠΠὶ 
65368 {Ππη06Γγ8 ἃ Ποιηΐπα τπιογίδὶἱ, οἱ ἃ ἢ]ΐο Βοιηίη!β, 4] 

4υδ5] (ρηππ} ἀγοίδοϊὶ βυηῖ. 
3. Εἰ ὁ0}18 65 οὶ ἰδείογὶ8 ἰυἱ, χυὶ (δεῖς οοἸυπ οἱ (υη- 

ἀδνὶϊ ἰογγᾶπι : οἵ {ἰπη0 088 56 ρΡΟΓ ουποί8 ἀΐεθ8 (δοίη, ἢ" 
τογίβ {τυ ] απ }5 6. ϑίουϊ οηἰπὶ οορίίανὶϊ δυίογγο ἰ6, οἵ ἢυπὸ 

υὐὶ οδὲ γον ἰγἰδυ ϊδη 8 (6 ἢ 

14. Οὐ δηΐπ) 8δῖνα ἴδοίδ [Πογ8 ο δίδϊ[, ποαὺθ ΡΕΓ- 

τιδηθ ίΐ, 

14. .... δ δοη προσ  !οδθίὶ ἰὴ οοστυρίοῃοπι, εἰ πο ἀεβοίεί 

ὈδΏ([5 6.8. 



ἘΒΑΙΑΞΒ. 

16. Ὅτι ἐγὼ ὃ Θεός σου, ὃ ταράσσων τὴν θάλασσαν, 
καὶ ἠχῶν τὰ χύματα αὐτῆς" Κύριος σαδαὼθ ὄνομά μοι. 

16. Θήσω τοὺς λόγους μον εἰς τὸ στόμα σου, χαὶ 
ὑπὸ τὴν σχιὰν τῆς χειρός μου σχεπάσω σε, ἐν ἦ ἔστησα 
τὸν οὐρανὸν, χαὶ ἐθεμελίωσα τὴν γῆν καὶ ἐρεῖ Σιών" 
Λαός μου εἰ σύ. 

ι7. ᾿Εξεγείρου, ἐξεγείρου, ἀνάστηθι, Ἱερουσαλὴμ, 
ἣ πιοῦσα ἐχ χειρὸς Κυρίου τὸ ποτήριον τοῦ θυμοῦ αὐ- 
τοῦ τὸ ποτήριον γὰρ τῆς πτώσεως, τὸ χόνδυ τοῦ θυ- 
μοῦ ἐξέπιες καὶ ἐξεχένωσας, 

15. χαὶ οὐχ ἦν ὃ παραχαλῶν σε ἀπὸ πάντων τῶν 
τέχνων σου ὧν ἔτεχες, χαὶ οὐκ ἦν ὃ ἀντιλαμβανόμενος 
τῆς χειρός σου, οὐδὲ ἀπὸ πάντων τῶν υἱῶν σου ὧν 
ὕψωσας. : 

19. Διὸ ταῦτα ἀντιχείμενά σοι, τίς συλλυπηθήσεταί 
σοι; Πτῶμα χαὶ σύντριμμα, λιμὸς καὶ μάχαιρα" τίς 
παραχαλέσει σε: 

0. Οἱ υἱοί σου, οἱ ἀπορούμενοι, οἱ καθεύδοντες ἐπ᾽ 
ἄχρου πάσης ἐξόδου ὡς σευτλίον ἡμίεφθον, οἱ πλήρεις 
θυμοῦ Κυρίου, ἐχλελυμένοι διὰ Κυρίου τοῦ Θεοῦ. 

21. Διὰ τοῦτο ἄχουε, τεταπεινωμένη, χαὶ μεθύουσα 
οὐχ ἀπὸ οἴνου. 

5. Οὕτω λέγει Κύριος ὃ Θεὸς ὁ χρίνων τὸν λαὸν 
αὐτοῦ - Ἰδοὺ εἴληφα ἐχ τῆς χειρός σου τὸ ποτήριον τῆς 
πτώσεως, τὸ χόνδυ τοῦ θυμοῦ μου, χαὶ οὐ προςθήση 
ἔτι πιεῖν αὐτό" 

42. χαὶ δώσω αὐτὸ εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἀδικησάντων 
σε χαὶ τῶν ταπεινωσάντων σέ, οἱ εἶπαν τῇ ψυχῇ σου" 
Κύψον, ἵνα παρέλθωμεν: καὶ ἔθηκας ἴσα τῇ γῇ τὰ 
μέσα σου ἔξω τοῖς παραπορευομένοις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΝΒ΄. 

ι. Ἐξεγείρου, ἐξεγείρου, Σιών" ἔνδυσαι τὴν ἰσχύν 
σου, Σιών" χαὶ σὺ ἔνδυσαι τὴν δόξαν σου, Ἱερουσαλὴμ, 
πόλις ἡ ἁγία" οὐχέτι προςτεθήσεται διελθεῖν διὰ σοῦ 
ἀπερίτμητος χαὶ ἀχάθαρτος. 

4. ᾿Εχτίναξαι τὸν χοῦν χαὶ ἀνάστηθι" χάθισον, Ἵε- 
ρουσαλήμ. ἔχδυσαι τὸν δεσμὸν τοῦ τραχήλου σου, ἣ 
αἰχμάλωτος θυγάτηρ Σιών. 

8. Ὅτι τάδε λέγει Κύριος: Δωρεὰν ἐπράθητε, χαὶ 
οὐ μετὰ ἀργυρίου λυτρωθήσεσθε. 

4. Οὕτως λέγει Κύριος: Εἰς Αἴγυπτον χατέδη ὃ 
λαός μου τὸ πρότερον παροιχῆσαι ἐχεῖ, χαὶ εἰς Ἀσσυ- 
ρίους βίᾳ ἤχθησαν" 

5. καὶ νῦν τί ἐστὲ ὧδε ; Τάδε λέγει Κύριος" Ὅτι 
ἐλήφθη ὃ λαός μου δωρεὰν, θαυμάζετε χαὶ ὀλολύζετε. 
Τάδε λέγει Κύριος" Δι᾿ ὑμᾶς διαπαντὸς τὸ ὄνομά μου 
βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι. 

6. Διὰ τοῦτο γνώσεται ὃ λαός μου τὸ ὄνομά μου ἐν 
τῇ ἡμέρα ἐκείνη, ὅτι ἐγώ εἶμι ἀν ὃ λαλῶν παρειμι" 

7. ὡς ὥρα ἐπὶ τῶν ὀρέων, ὡς πόδες εὐαγγελιζομένου 
ἀχοὴν εἰρήνης, ὡς εὐαγγελιζόμενος ἀγαθά. “Ὅτι ἀχου- 
στὴν ποιήσω τὴν σωτηρίαν σου, λέγων Σιὼν, βασιλεύ-- 
σει σου ὃ Θεός. 

8. "ἢ ὠνὴ τῶν ἀϑλερϑθθαν σε ὑψώθη, χαὶ τῇ 
νῇ ἅμα εὐφρανθήσονται" ὅτι ὀφθαλμοὶ πρὸς ὀφθαλ- 

ΜῈ ἐδ ον τος ἂν ἐλεήση ἐρψεν τα 
γΕΤῸΒ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΌΜ. -- ἴ1. 

σαν. ΕΠ. 449 

15. Ουἷὰ ὁ5οὸ Ὅδιυϑ ἴυυ.8., αΐ σΟΠΟΓΡΟ ΠηᾶΓΟ, δῖ ΒΟΠΆΓΘ 

δοὶο Πποίυ8 ο᾽5 : Ποπιλΐηυ8 δδῦδοί ἢ ποιηθὴ τα ἰιΐ. 

16. Ῥοηδη) ΥοΓθᾶ τη68 ἱπ Οἵα ἴυο, οἵ 50 ὑπιῦτϑ Τηδηυ8 
[γ688 διοίοσδῃη (6, ἴῃ φυᾶ βίδα Οὐ υπ}, εἰ (υπαᾶνὶ ἰοιτᾶῃ : 

οἱ ἀϊοοῖ δίοη : Ρορυΐϊυβ πηθὺ8 65 ἰὰ. 

17. Εχβυγρθ, ὀχϑύυγαο, οἰοναγθ, 96 ΓΌ5816 πὶ, φυδ ὈΪΠ δι} ἀ6 
ἴδηι Ποῃιίηΐ οΔ]οΘ) [ὩΓΟΓΙ5 6}}}5 : οδ οθπ) οηΐπὶ τυΐϊηδο, 
ΟΟΠαγ [Ὠγογὶβ ΟὈ  δἰ8ι1 οἱ ονυδουδϑίὶ, 

8. οἴ ποι) ογδί φυΐ σοηβο ἀγθίι ἴα ὁχ οπηηΐθυ5 {118 τυ ΐβ 
4105 σοηυϊδιὶ, οἵ πο δ δἰ αὶ δρργοθηάογοὶ δηυτὰ ἴυδη), 
ὨΘΩῸ6 Θχ ΟΠ ΡῈ5 [115 6 4ι105 Θχα! (Δϑ]. 

19. ΟυδΓα πόρο σοηίγαγὶδ (ἰδὲ, αι 8 εοηἰτϑίαθίτυτ ἰδουπ ἢ 

Ἀυϊΐπᾶ αἱ ΘΟὨΙΓ ΪΟ, ἴδιη65 οἱ ρα : 405 ΘΟηϑοϊδὈϊίυῦ ἰ6 ἢ 

20. ΕἸΠῚ τὰΐ, πα ἰσαηῖθβ,, ἀοιτηίοηίοϑ ἴῃ οδρἶΐ6 ΟΠ ΐ8 Υἱδ8 
βίουΐ Ὀοῖδ βοιηϊοοοὶδ, ρῥἰθηὶ [ιγοῦΐὶβ Ποπιίηΐ, ἀσβοίοηί6 5 ΡῸΓ 
Ὀομίηϊπ) Πουηι. 

21. Ῥτιορίογρα δυάϊ, ᾿ιπ)}}Πΐ8, οἱ δ γία ΠΟ ἃ Υἱῆο. 

22. 80 ἀΐοὶϊΐ Ποπιίηυ5 Ποὺ αυὶ ἱιάϊοδί ρορυΐυπὶ δυυμ : 
Εσος 0} ἀδ πῆϑπὰ ἰυἃ 081} 06Π| ΓυΪΠδΡ, ΟΘΟΠΟΥ ΠιΓΟΙ 8 τοὶ, 
οἵ πο δάϊιοίθϑ Ὀίθογο {Ππὰτ υ] Γᾶ : 

23. οἱ ἀᾶῦο ουπὴ ἴῃ πηᾶπυ8 ΘΟΓῸΠ) 4] [6 ἰπ 4116 ΟΡΡΓΕΒ86- 
τυηί οἱ Πυμπι]ανογυπί, αυΐ ἀἰχογιιηὶ δπ πα» (1186 : ΠΟΙ ΏΔΓΘ, 
αἱ ἰΓΔΗΒΘΔΠΙ8 : οἱ ροϑυϊδεὶ ὁραυ δ] α ἰογγ πηοάΐα ἰυὰ ἰοτγὶ ῥα 
ἰγδηϑου θυ. 

ΟΑΡΌΤ {Π1|.ὕ 

1. Εχϑιγρα, ΘΧΒΌΓσΘΟ, 510 : ἱπάποτγε (οὐ υἀΐηα ἴ018, δ 0 : 
οἱ ἰὰ ἰηάμογα ο]ογίδ σὰ, δγυδαίοη), οἰ 85 δδποίδ : πραυδ- 

αυδηι υΐτα δάϊοίοί υἱ ρογίγδηβοαΐ μοῦ [6 ἱποϊγουηγοΐβ.}8 οἱ 
ἰπηπυηαυ8. 

2. Ἐχουΐα ρυϊνογθ οἱ βυγβο : 8646, 76Γυ 58] 6 ἢ : 5Β0|0Υ6 
Υἱηοῦϊυπι ΟΟ}} (αἱ, οδρίίνα ἢ]18 δίοη. 

ΠῚ 

3. Ουἷαά ως ἀἰοὶξ Ποηγίηυβ : αγδίἰβ γοηυμπηάδιϊ 65ιἰ8, οἱ 
οη οὐ ἀγβζοηΐο γοαϊπηοπηΐ. 

4, δίς ἀἰοὶξ Ποπηίπυβ : [η ργρίυπι ἀοδοοηᾶϊξ ρορυΐυβ 
ΓΠΘΌ5 ὈΓΐυ5 υἱ ροΓΟρΓηδγοίυγ ἰδ], οἱ ἰῇ Αβϑυγίοβ υἱοί θηΐοῦ 
δάυοί 5υηῖ : Ἐ 

5, οἱ πυῆς αυϊὰ 658{1|5 ἰοῦ Ηεφρο ἀϊοὶϊὶ Ὠομΐηυβ8 : Ουἱΐᾶ 

ΔηΪαίυ8 οϑί Ῥορυ 8 πηθὺ8 ργδί8, δαιηϊνδηνίηὶ οἱ υἱυϊδία. 

το ἀϊοεὶϊί Ποπιηυβ : Ῥγορίογ γῸ8 ΒΟΠΊΡΟΓ ΠΟΠΊΘΩ ΠΊΘΌ) ὉΪ8- 
ΒρὨῃδιηδίαΓ ἰη ροηι 08. 

6. Ρτγορίογθα βεϊθί ρορυ]8 πηϑὺβ ποιηδη πηθη) ἰῃ ἀΐα 
116.. φυΐᾶ ὁ50 'ρ86 ΄φυὶ Ἰοφυοραῦ δάδυπ : 

7. δἰουΐ ᾿ογὰ 5006 Γ πιοηίεβ, δίουϊΐ ρρὰθ8 ουδηρο! 28 η1|8 
δυάϊίιπ Ρδοὶβ, δἰουΐ ουδησο ίχᾶηβ θοπᾶ. Ουΐα δυάϊίδπ ἴΔ- 
οἶδπι 58 υἱ6π ΠηοᾶπΠ), ἀΐοθη8 : ϑίοῃ, γοσηδΌϊ 608 ἴαιι8. 

8. Ουἷά γνοχ οιδίοαἀϊοηϊίαπ ἰ6 οχα!δῖδ οϑὶ, οἱ γοοῦ β᾽Π}}} 

Ιεοἰαϊνυπίυγ : φιΐδ οου}} δὰ οουΐϊο5 νἱὰθθυηΐ, σΤυδηάο Γαΐθαυ- 
8 ἰσογ οπιίηυ8 δίοη. ἡ 

29 
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ν. Ῥηξάτω εὐφροσύνην ἅμα τὰ ἔρημα Ἱερουσαλὴμ, 

ὅτι ἠλέησε Κύριος αὐτὴν, χαὶ ἐῤῥύσατο Ἱερουσαλήμ. 

ιο. Καὶ ἀποκαλύψει Κύριος τὸν βραχίονα τὸν ἅγιον 
αὐτοῦ ἐνώπιον πάντων τῶν ἐθνῶν, χαὶ ὄψονται πάντα 
ἄκρα τῆς γῆς τὴν σωτηρίαν τὴν παρὰ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 

ι1|-. Ἀπόστητε, ἀπόστητε, ἐξέλθατε ἐχεῖθεν, χαὶ ἀχα- 

θάρτου μὴ ἅψησθε: ἐξέλθετε ἐχ μέσου αὐτῆς, ἀφορί- 
σθητε, οἵ φέροντες τὰ σχεύη Κυρίου, 

1. ὅτι οὐ μετὰ ταραχῆς ἐξελεύσεσθε, οὐδὲ φυγῇ 

πορεύσεσθε. Προπορεύσεται γὰρ πρότερος ὑμῶν Κύριος, 
ἐμ ὁ ἐπισυνάγων ὑμᾶς, Θεὸς Ἰσραήλ. 

13. Ἰδοὺ συνήσει ὃ παῖς μου, καὶ ὑψωθήσεται, καὶ 

δοξασθήσεται σφόδρα. 
14. Ὃν τρόπον ἐχστήσονται ἐπὶ σὲ πολλοὶ, οὕτως 

ἀδοξήσει ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τὸ εἶδός σου, καὶ ἣ δόξα 
σου ἀπὸ υἱῶν ἀνθρώπων. 

16. Οὕτω θαυμάσονται ἔθνη πολλὰ ἐπ᾽ αὐτῷ, χαὶ 

συνέξουσι βασιλεῖς τὸ ἐπε νι αὐτῶν ὅτι οἷς οὐχ ἀνηγγέλη 

περὶ αὐτοῦ, ὄψονται, καὶ οἷ οὐχ ἀχηχόασι, συνήσουσι. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΝΙ΄. 

ι. Κύριε, τίς ἐπίστευσε τῇ ἀχοῇ ἡμῶν, χαὶ δ βρα- 
χίων Κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη; 

4, Ἀνηγγείλαμεν ὡς παιδίον ἐναντίον αὐτοῦ, ὡς 
δίζα ἐν γῇ διψώση Οὐχ ἔστιν εἶδος αὐτῷ, οὐδὲ δόξα" 
καὶ εἴδομεν αὐτὸν, καὶ οὐχ εἶχεν εἶδος οὐδὲ κάλλος: 

8. ἀλλὰ τὸ εἶδος αὐτοῦ ἄτιμον, καὶ ἐχλεῖπον παρὰ 

τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. Ἴνθρωπος ἐν πληγῇ ὦν, καὶ 

εἰδὼς φέρειν μαλαχίαν, ὅτι ἀπέστραπται τὸ πρόςωπον 

αὐτοῦ, ἠτιμάσθη, χαὶ οὐχ ἐλογίσθη. 
4. Οὗτος τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν φέρει, χαὶ περὶ ἡμῶν 

ὀδυνᾶται, καὶ ἡμεῖς ἐλογισάμεθα αὐτὸν εἶναι ἐν πόνῳ, 

χαὶ ἐν πληγῇ. καὶ ἐν χαχώσει" 

6. αὐτὸς δὲ ἐτραυματίσθη διὰ τὰς ἁμαρτίας ἥμῶν, 
χαὶ μεμαλάχισται διὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν’ παιδεία 
εἰρήνης ἡμῶν ἐπ᾽ αὐτὸν, τῷ μώλωπι ἀὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθη- 
μεν. ᾿ 

6. Πάντες ὡς πρόδατα ἐπλανήθημεν" ἄνθρωπος τῇ 
ὁὲῷῃ: αὐτοῦ ἐπλανήθη. Καὶ Κύριος παρέδωχεν αὐτὸν 
ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν, 

η. καὶ αὐτὸς διὰ τὸ χεκαχῶσθαι οὐχ ἀνοίγει τὸ στόμα 
αὐτοῦ. Ὥς πρόῤατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη, χαὶ ὡς ἀμνὸς 
ἐναντίον τοῦ χείροντος ἄφωνος, οὕτως οὐχ ἀνοίγει τὸ 
στόμα. 

8. Ἐν «ἢ ταπεινώσει ἣ χρίσις αὐτοῦ ἤρθη. Τὴν γε- 
νεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται; Ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἣ 
ζωὴ αὐτοῦ, ἀπὸ τῶν ἀνομιῶν τοῦ λαοῦ μου ἤχθη εἰς 

θάνατον. 
9. Καὶ δώσω τοὺς πονηροὺς ἀντὶ τῆς ταφῆς αὐτοῦ, 

χαὶ τοὺς πλουσίους ἀντὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ" ὅτι ἀνο- 
μίαν οὐχ ἐποίησεν, οὐδὲ δόλον ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ. 

10. Καὶ Κύριος Ὁ αβλο. χαθαρίσαι αὐτὸν τῆς πλη- 
γῆς. Ἐὰν δῶτε περὶ ἁμαρτίας, ἣ ψυχὴ ὑμῶν ὄψεται 
σπέρμα μαχρόδιον. Καὶ βούλεται Κύριος 

11. ἀφελεῖν ἀπὸ τοῦ πόνου τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, δεῖξαι 
αὐτῷ φῶς, χαὶ πλάσαι τῇ συνέσει, δικαιῶσαι δίκαιον 
εὖ δουλεύοντα πολλοῖς, καὶ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν αὐτὸς 
ἀνοίσει. 

ἩΣΑΙ͂ΑΣ. Κεφ. ΝΙ. 

9. Εγυηρδηΐ ἰε18πὶ δἰπη} ἀοβοτίδ 16γυ5δίοη), αυΐδ 
Ὠλἱβουίι5 δοί Ποιπίηυδ 6}05. οἱ οπιὶξ 26 88 |6Π|. 

10. Εἰ τγονοὶδῦὶ Ποπλΐπι5 Ὀγδοίἑιι πὶ δδηοσίιπὴ δυθ πὶ ἰῃ 
οοηϑρθοίι: οὐηεσίδγιπι μαηιιπ), οἱ υἱάθθυ!ΐ ΟἴμΠη6 8 [ἰπ68 
(ογγϑὸ 88 }0}161}} {τι ἃ ὮΘ60 ΠΟΒΙΓΟ. 

{1. Ἀορράϊία, γτοοθάϊ 6, οὐγοαἀϊηγίηΐ ἱπάὰθ, οἱ ἱπμιηυηα 
ΠΟΙ 6 ἰδηφογα : οχίία ἀθ τηράϊο 6}118, βορδγδηγίηὶ, φυΐ ροτίδ- 
(18 νᾶ88 )οημίηί, ᾿ 

13. χαΐα πο οὑπὶ ἰυτυ} οτ 8, ἤοσασ οὐπὶ ἔυσδ ἰὈ]- 

(15. Ῥγωοράσί οηΐηλ ργίοῦ νοθἱβ Θοηιίημ8, οἱ αὶ οοηστορδί 

γΟ8, 6018 [5Γ86]. 

13. Εροδ ἱπίο! σοΐ ρυ 6 πιθοῦ, οἵ Ἔχϑι δ υτ, οἱ ρ]ογηῖ- 

οδδίίυγ γα]άδ. 
14. δίοσυϊ δίπροθυπὶ δυΡοΥ (6 πὰ}, 5]. ἱπριογία ογὶΐ δὴ 

Βοιηϊηΐθυ5 βρϑοΐθϑ ἴυδ, οἱ α]ονίδ ἰυλ ἃ {Π}18 ποηλίημηι. 

5. δῖ. ΓΑ υπΣ βοηΐ68 Π}0185 ΘΌΡΟΙ 60, οἱ σομίῃθ- 

θυπί Γοσθ5 ὁ8 βϑυυπι : αυΐδ φαΐθυι8 Ὡοη 681 δηηιιηἰδίιπι ἀὲ 
60, γἱἀοθυῃηὶ, οἱ φαΐ ἤοη δυάϊογυηϊ, ἱπίοΠἰροηί. 

ΟΑΡΌΤ {1Π. 
Φ 

1. Ποηιίηα, 48 ογοάϊαϊξ δυάϊία! ποβίγο, οἱ Ὀγδοίνυπιὶ 
Ἠοιηἰηὶ οὐἱ τουοἰδίυπ) 6ϑί ἢ 

ἃ. Απηιϊπηϊανίπηβ αυδϑὶ ρᾶγνυϊαπὶ ἰῃ οοηδβροοία 6}118, 
ϑἰου! γαᾶϊχ ἰῃ [οΓγᾶ δἰ ἐἰθηιϊὶ : ΝΟη οδΐ βρθοῖθβ οἷ, θα ρίοτδ : 
οἱ νἱάϊπιαβ δου. οἱ ποὴ μθο ϑί βρθοΐθπι θαυ ἀοοογοιη : 

3. 8564 ΒρΘΟΐ68Β 6}118 ἰπ Ὠποηοιδίδ, εἱ ἀδβοίθῃβ ργαὰ []1|8 
ποπηίπαπι. ΗοπΟ ἰῃ οἰδρα ροβίϊυ8, οἱ βοίθηβ ἴδσγα ἱπῆιτηϊ- 
ἰδίοπη, φυΐα ἀνογβϑᾶ οϑί ἴδοῖθβ 6)08, ἀδβρθοΐδ, οἵ ποῦ τερῦ- 

ἰΔῖδ. 
4, Ἰβῖ6 ρϑοοδία ποβίγᾶ ροιίδι, εἴ ργοὸ ποῦ!8 ἀο]θῖ, οἵ ποβ 

τορυϊαυίμηιδ δι πὶ 6856 ἰῃ ἰδῦογα, οἱ ἰῃ μἰαθᾶ, οἱ ἰῃ ῇδι- 

οἰϊοη6. 

5. 1058 δυίΐοπι γυϊπογαίιι8 δϑὶ ργορίεγ ρμϑοοδίδ ποϑβίγδ, οἱ 

ἰπῆνπιδίαβ 6βῖ ῥγορίογ ἱπί φυϊδίθβ ποβίγαϑ : ἀἰβοί ριηᾶ ῥδοὶ5 
Ποδίγοδ ΒΈΡΟΓ Οὐ ΠῚ, ἸΙΤΟΓΕ 6}18 ΠΟΒ 58η8[ἰ Β0} 1118. 

8. Οπιη68 συδδὶ ΟΥ̓68 ΘΙ ΤΑΥΠ]0Β : ΒΟΠΊΟ ἶπ Υἱὰ 5018 ΕἸΤα- 

γἱῖ. Εἰ Ὀοχηίπυβ ἰγδάϊἀϊϊ οαπι ργορίογ ἰηἰ χυϊδίθ8 ποβίγᾶθ, 

7. οἱ ἴρβα Ῥγορίον δἰ οἰ ἰομθπι ὩῸΠ ἀραγίξ οϑ δυυηι. 5[0π 

οΥἷβ δὰ υἱοϊίπιδπὶ ἀυοίιι 651, οἵ βίοαϊ ὅῆι8 οογϑηὶ ἰομἀοηῖθ 

Τηυΐι8,, δἰς ἤθη δρογὶΐ 05. 

8. ἴὰ δυπμ δῖ ἡυάϊείαπι οὐυ5 βυδίδίαπι εδῖ. ἀερεγαιίο- ι 

ποτὶ 6}08 4υ͵β ΘΏΔΓΓΔΌΪ ἢ Ουἷδ [ΟΠ ἀδ ἰογγὰ υἱίδ 6)}8, 

8 ἰηἰχυϊίδί! 5 ρορυϊὶ πποὶ ἀσοίυ 5 681 δά τπογίθῃ). 

9. Εἰ ἄδθο ραοββίῃγοβ ὕγὸ βϑθρυϊίυγα ο͵08, εἰ ἀἰνιϊε8 ΡΓ0 

ποτα ἰΠυ8 : χυία ἰπἰφυϊδίοι ποι ἴδοϊϊ, ποαυα ἀοίυπι ἴῃ 

ΟΓΟ 800. 

10. Εἰ θοπιίπυϑ γὰϊξ τυπάλτε δυτ ἃ μίαρσα. δὲ ἀθάεγ5 

ρΓὸ ρΡοοοδίο, διιίπιδ νοϑίγα υἱάθοιί ϑϑίμθῃ ἰΟΠΒΥΙΠΊ, Εἰ 

γα Ποπλίηυ8 

11. δυΐογγα ἀδ ἀοίογθ δηϊπηδια 608, οϑἰοηάοτο εἰ ᾿106Π|, 

οἱ ἔοσιᾶγα ἰηί 6} Πσδημὰ, ᾿υβ| {ἢ γα ᾿υδίαπ) ὈΕΠ6 βου θη ί6Π) 

Ι τυ ἶθ, οἱ ροοοδίδ δογυχὴ 'ρβα ρογίδιί. 
ὲ 



. ΕΒΑΙΑΒΝ. Οκν. ΕΥ̓. 

14. Διὰ τοῦτο αὐτὸς χληρονομήσει πολλοὺς, χαὶ τῶν 
ἰσχυρῶν μεριεῖ σχῦλα ἀνθ΄ ὧν παρεδόθη εἷς θάνατον ἢ 
"υχὴ αὐτοῦ, χαὶ ἐν τοῖς ἀνόμοις δον εῦνς χαὶ αὐτὸς 
ἁμαρτίας πολλῶν ἀνήνεγχε, χαὶ διὰ τὰς ἀνομίας αὐτῶν 
παρεδόθη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΝΔ'. 

ι. Εὐφράνθητι, στεῖρα ἢ οὐ τίχτουσα " ῥῆξον χαὶ 
βόησον, ἣ οὐκ ὠδίνουσα " ὅτι πολλὰ τὰ τέχνα τῆς ἐρή- 
μου μᾶλλον ἣ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα. Εἶπε γὰρ Κύριος" 

2. Πλάτυνον τὸν τόπον τῆς σχηνῆῇς σου χαὶ τῶν αὖ- 
λαιῶν σου" πῆξον, αἡ φείση " μάχρυνον τὰ σχοινίσματά 
σου, χαὶ τοὺς πασσάλους σου χατίσμυσον" 

8, ἔτι εἷς τὰ δεξιὰ καὶ τὰ ἀριστερὰ ἐχπέτασον" χαὶ 
τὸ σπέρμα σου ἔθνη χληρονομήσει, καὶ πόλεις ἠρημωμέ- 
νας χατοιχιεῖς. 
τ᾿ 4. Μὴ φοθοῦ, ὅτι χατησχύνθης, μηδὲ ἐντραπῇς, ὅτι 
ὠνειδίσθης" ὅτι αἰσχύνην αἰώνιον ἐπιλήσῃ, χαὶ ὄνειδος 
τῆς χηρείας σου οὐ μὴ μνησθήσῃ ἔτι. 

6. Ὅτι Κύριος ὁ ποιῶν σε, Κύριος σαδαὼθ ὄνομα 
αὐτῷ χαὶ ὃ ῥυσάμενός σε, αὐτὸς Θεὸς Ἰσραὴλ, πάση 
τῇ Ὑῇ κληθήσεται. 

6. Οὐχ ὡς γυναῖκα χαταλελειμμένην χαὶ ὀλιγόψυχον 
χέχληχέ σε ὁ Κύριος, οὐδ᾽ ὡς γυναῖκα ἐχ νεότητος με- 
μισημένην, εἶπεν ὃ Θεός σου. 

7. Χρόνον μιχρὸν χατέλιπόν σε, χαὶ μετ᾽ ἐλέους με- 
γάλου ἐλεήσω σε. 

8. Ἔν θυμῷ μιχρῷ ἀπέστρεψα τὸ πρόςωπόν μου ἀπὸ 
σοῦ, καὶ ἐν ἐλέει αἰωνίῳ ἐλεήσω σε, εἶπεν ὁ δυσάμενός 
σε Κύριος. 

ν. Ἀπὸ τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπὶ Νῶε τοῦτό μοι ἐστὶ, χα-- 
θότι ὥμοσα αὐτῷ ἐν τῷ χρόνῳ ἐχείνῳ τῇ γῇ, μὴ θυμω- 
θήσεσθαι ἐπὶ σοὶ ἔτι, 

10. μηδὲ ἐν ἀπειλῇ σου τὰ ὄρη μεταστήσεσθαι, οὐδ᾽ 
οἵ βουνοί σου μεταχινηθήσονται. Οὕτως οὐδὲ τὸ παρ’ 
ἐμοῦ σοι ἔλεος ἐχλείψει, οὐδὲ ἢ διαθήχη τῆς εἰρήνης σου 
οὐ μὴ μεταστῇ. εἶπε γὰρ ἵλεώς σοι, Κύριε. 

11. Ταπεινὴ καὶ ἀχατάστατος οὐ παρεχλήθης. Ἰδοὺ 
ἐγὼ ἑτοιμάζω σοι ἄνθραχα τὸν λίθον σου, καὶ τὰ θεμέ- 
λιά σου σάπφειρον, 

14. χαὶ θήσω τὰς ἐπάλξεις σου ἴασπιν, χαὶ τὰς πύλας 
σου λίθους χρυστάλλου, χαὶ τὸν περίδολόν σου λίθους 
ἐχλεχτοὺς, 

13. καὶ πάντας τοὺς υἱούς σου διδαχτοὺς Θεοῦ καὶ 
ἐν πολλῇ εἰρήνη τὰ τέχνα σου. 

14. Καὶ ἐν δικαιοσύνῃ οἰκοδομηθήσῃ. ᾿Ἀπέχου ἀπὸ 
ἀδίκου, χαὶ οὐ φοδηθήσῃ, χαὶ τρόμος οὐχ ἐγγιεῖ σοι. 

ι6. Ἰδοὺ προςήλυτοι προςελεύσονταί σοι δι’ ἐμοῦ, 
χαὶ παροιχήσουσί σοι, καὶ ἐπὶ σὲ χαταφεύξονται. 

16. Ἰδοὺ ἐγὼ ἔχτισά σε, οὐχ ὡς χαλκεὺς 15 
ἄνθρακας, χαὶ ἐκφέρων σχεῦος εἷς ἔργον - ἐγὼ δὲ ἔχτισά 
σε, οὐχ εἰς ἀπώλειαν φθεῖραι. 

17. Πᾶν σχεῦος σχευαστὸν ἐπὶ σὲ οὐχ εὐοδώσω χαὶ 
πᾶσα φωνὴ ἀναστήσεται ἐπὶ σὲ εἰς χρίσιν, πάντας αὐ- 
τοὺς “ἡττήσεις, οἱ δὲ ἔνοχοί σου ἔσονται ἐν αὐτῇ. Ἔστι 
χληρονομία τοῖς ἀερυ τοισι Κύριον, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ 
μοι δίκαιοι, λέγει Κύριος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΝΕ΄. 

ι. Οἱ δυγῶντες, πορεύεσθε ἐφ᾽ ὕδωρ, καὶ ὅσοι μὴ 
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12. Ῥγορίογοδ 1086 ροβϑί θυ]  πιυ]οβ, οἱ ἑογίϊυν ἀϊνί οὶ 
ΒΡ0]18 : ὕγὸ 60 αυοά ἰγϑάϊίδ 681 δὰ. πιογίοπι δηϊπιᾶ οὐυβ, οἱ 
ἴῃ ἱπι χυΐβ γερυϊαίι 6δί, οἱ ἰρ86 ροοοαίδ πη! ογαπι ({{, οἱ 
Ῥγορίογ ἰηἰχυϊδίο5 θογυιη ἰγαά! 5 6ϑί. 

ΟΑΡΌΤΊΗΝ. 

1. 1μοῖδγο, 506 γ}}}8 4088 ΟῚ Ρ ΑΓ 8 : ΘΓΠΠΊΡ6 οἱ οἰδπηᾶ, 
υδ ἤθη ρᾶγίυγίβ : φυΐα τη} {ἰ ΑΓ} ἀοϑασγῖδδ απ) 6} 5 486 
Πδροῖ νἱγυπι. Ὠἱοὶϊξ οηΐπὶ Ὠοπγίηι5: 

2. Ὠιαῖδ Ἰοσιιπη ἰδθγηδουὶ ἰυΐ οἱ δυϊόσιτὴ ἰυογυπὶ : 

ἤρα, 6 ρᾶΓΟΔΒ : ργοΐθπαδ {πῃ 0}08 ἴυ08, 6ἷ ρα]08 ἰῃ08 οο0η- 
[οτγίδ : 

3. δάῃπο ἴῃ ἀσχίγὶ8 οἱ δἰηϊβίγι8 αἰ δᾶ : οἱ βοίηθῃ ἰυυπὶ 
ΡΟΒϑι 68}: σροηΐο5, οἱ ον ἰδ 5 ἀσδογίαϑ Ὠδἱΐαγο ἴδε 68. 

4, ΝΟΙῚ ὕπιογο, χυΐὰ οοηἤιδ8 68, ΠΟ4Π0 σΟηΓυηἀδτί5, 4υΐδ 
ΘΧργο γδίυπι {ΠῚ οϑὶ : οοη[υδἰοηθπ) ΘηΪπὶ δοίογηδηι ΟὈΠΥ - 
806Γ18, οἱ Ορριο τ υἱάυ 118 (85 ΠΊΘΠΊΟΓ ΠΟ Ογὶβ υἱ Γᾶ. 

5. Ουἷὰ Ποπλίηυϑ 4υ] [δΔεϊς (6, Ποπιῖη8 δ δοίΐ, ὨΟΠΊΘΩ 
1} : οἱ φυΐ ὀγυλί ἰ6, ἰρ86 θυ [ϑγδοὶ, οπηηὶ ἰδγγορ Ὑοοδὶ- 
ἔυγ. ᾿ 

6. Νοη υἱ πλ0}]}6Γοῖ ἀργοὶ ἴδηι οἱ υυ5.δηἰ πηδαὶ νοσδν 
[6 οπληυ8, ὨΘΖΙΘ υἱ Π: 0] ΘΓ πῚ 4.85 ἃ.) δΔἀοἰοβοθια οἀΐοδα 
οδῖ, ἀϊχὶί Πδυ8 ἴυυ8. 

7. ΤΟΙΊΡΟΓΟ τηοάϊοο το] αὶ ἴ6, δἱ οὐπὶ πιϑογοογά δ Πηᾶἃ- 
58 Τδούθ θοῦ ἰυΐ. ; 

8. ἴῃ [ὌΓΟΓΘ ρᾶγγο δγυογίὶ (δοίοιῃ τηθᾶπὶ ἃ ἴδ, οἵ ἰῃ τη ΐβογὶ- 
οὐγάϊα βοιρίογηᾶ τ βογοογ ἴπὶ, ἀϊχὶέ φαΐ ογαϊ [6 Ποηῖ- 
118. 

9: ΑὉ φᾷ χυθ ἔἱ 88 ΝΘ ἢοῦ ταἰΠὶ οϑί, βἰουΐ Ἰυγανὶ 
οἱ ἰῃ ἰδ ρογο ἰΠῸ ἴογγδθ, ἡδραυδααδηι 0] Σὰ ἰΓαϑοὶ δΌροΓγ ἰ6, 

10. ποαυδ ἰῃ σομηπηδίίοης ἴσδ πηοηί685 ἰΓΔηΒίδ ΓΙ, ὨΘ406 
Ο0}]65 ἰυἱΐ ἰΓαποίογοηςιγ. δος ἤθαὺδ φυῷ ἃ τὴδ {Εἰ ὲ πη ΞΟ οοῦ- 
ἀΐα ἀεῆοείοί, πος (οϑἰδπηθηΐιπι ρῥδοὶβ ἴυ86 ἀυίογοίῃγ : ἀϊχὶϊ 
Θηΐπ ργορ (5 {{0], ΠΟΙ ΪΏΘ : 

11. Ηυμπ}} 8. οἱ ἰῃβίδὈ!}!}8 ποῦ Παρυϊδίΐ οοπϑοϊδίοηρηι. 
Ἐσοδ 650 ργϑορδᾶῖο {ἰδὲ σἀγθυπουϊαπὶ ἰὰρίάθπηὶ ἰυυπ|, εἴ {0η- 
ἀδιηηοηίδ ἰυᾶ βδρρῃηϊίγυτῃ, 

12. οἱ ροπᾶπι ργορυβηδοι] ἴθἃ 1Δϑρίη, οἵ ρμογίδϑ {188 
ἰδρί 65 ογυβίδι!ἑ, οἱ τηυγυπὶ απ ἰαρίἀ65 οἰοοίοΒ, 

13. οἷ οπηῃθϑ8 1105 ἴυο08 ἀϊδοίρυ]ο8 Παὶ : οἵ ἰῃ τηυϊᾶ ρ806 
6}1} (υἱ, ᾿ 

14. Εἰ ἰὴ υδι1{|ΔΔ τ ΠοΔΡογῖβ. Βθοδάθ 80 ἰπίαυο, οἱ Ποὴ 
{ἰπμποὈ]5, οἵ ἰγοοΓ 0 Δρργορίηα|υδοὶ! ΠΌΪ. 

15. Εδοδ ργοβοὶ γί! δοοράρηΐ δὰ ἴρ ρὸγ πα, οἱ οΟ]οπὶ ογπηΐ 
(υἱ, οἱ δὰ (6 οοηἰυρίθηϊ. 

16. Ἐξοα οζο ογοᾶνὶΐ 6, πο υἱ ξογᾶγὶυ8 βυΐδῃϑ ὈΓΌΠΔΒ, 

οἱ ρΓΟΐΌΓΘἢ 5. ὙΔ8 ἴἢ ΟΡ : 660 Δυΐδπη ογοδυὶΐ (6, ΠΟ ἴῃ ρ6Γ- 

ἀϊἰοηοηι ἰη ἐγ θ6Γο. 
17. Ομηῃο γδ8 φυοά (Δοίιπι 651 ΘΟηΓᾶ [6 ὨΟῺ ρΓΟΒΡΟΓΔΒΟ : 

οἱ οπηηΐβ νοχ ϑιγαοὶ οοηῖγα ἰ6 ἴῃ [υάεϊαπι, ΟἸΠ65 608 Υἱἢ- 

665, οἵ οὔηοχὶΐ ἰυἱ οπιηΐ ἰῃ οἃ. Εδὶ Ὠργοα δ5 βογυ θη θι18 

Ὠοιηίηο, οἱ γο8 ογ εἶ8 ταὶ [δ], ἀϊοὶί Ποιηίηυδ. 

ΘΑΡΌΤ ΚΥ͂. 

1. Θυΐ εἰε{:18, [6 δὰ ἀαυδίῃ, οἱ φυοίχιοί ΠΟΏ ΠΡΟ 5 ρ6- 

29. 
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ἔχετε ἀργύριον, βαδίσαντες ἀγοράσατε, χαὶ φάγετε ἄνευ 
ἀργυρίου καὶ τιμῆς οἶνον χαὶ στέαρ. 

3. Ἱνατί τιμᾶσθε ἀργυρίου, χαὶ τὸν μόχθον ὑμῶν 
οὖχ εἰς πλησμονήν; Ἀχούσατέ μου, χαὶ φάγεσθε ἀγαθὰ, 
χαὶ ἐντρυφήσει ἐν ἀγαθοῖς ἢ ψυχὴ ὑμῶν. ; 

8. Προςέχετε τοῖς ὠσὶν ὑμῶν, καὶ ἐπαχολουθήσατε 
ταῖς ὁδοῖς μου" εἰςαχούσατέ μου, χαὶ ζήσεται ἐν ἀγαθοῖς 
ἡ ψυχὴ ὑμῶν, καὶ διαθήσομαι ὑμῖν διαθήχην αἰώνιον, 
τὰ ὅσια Δαυὶδ τὰ πιστά. 

4, Ἰδοὺ μαρτύριον ἐν ἔθνεσιν ἔδωκα αὐτὸν ἄρχοντα 
χαὶ προςτάσσοντα ἔθνεσιν. 

6. Ἔθνη ἃ οὐχ οἴδασίν σε ἐπικαλέσονταί σε, χαὶ λαοὶ 
οἱ οὐχ ἐπίστανταί σε ἐπὶ σὲ χαταφεύξονται, ἕνεχεν 
Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου τοῦ ἁγίου Ἰσραὴλ, ὅτι ἐδόξασέ σε. 

6. Ζητήσατε τὸν Κύριον ) χαὶ ἐν τῷ εὑρίσχειν αὐτὸν 
ἐπιχαλέσασθε. Ἡνίχα δ᾽ ἂν ἐγγίζη ὑμῖν, : 

η. ἀπολιπέτω ὁ ἀσεδὴς τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ, χαὶ ἀνὴ 
ἄνομος τὰς βουλὰς αὐτοῦ, καὶ ἐπιστραφήτω ἐπὶ Κύριον, 
χαὶ ἐλεηθήσεται, ὅτι ἐπὶ πολὺ ἀφήσει τὰς ἁμαρτίας 
ὑμῶν. 

8. Οὐ γάρ εἶσιν αἱ βουλαί μου ὥςπερ αἵ βουλαὶ ὑμῶν, 
οὐδ’ ὥςπερ αἱ ὁδοὶ ὑμῶν αἵ ὁδοί μου, λέγει Κύριος. 

9. ᾿Αλλ᾽ ὡς ἀπέχει ὃ οὐρανὸς ἀπὸ τῆς γῆς. οὕτως 
ἀπέχει ἣ ὁδός μου ἀπὸ τῶν ὁδῶν ὑμῶν, χαὶ τὰ διανοή- 
ματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς διανοίας μου. 

ῖ.θ. Ὥς γὰρ ἂν χαταδῇ ὁ ὑετὸς ἢ χιὼν ἐχ τοῦ οὐ-- 
ρανοῦ, χαὶ οὗ μὴ ἀποστραφῇ ἕως ἂν μεθύση τὴν γῆν, 
χαὶ ἐχτέχη, καὶ ἐχδλαστήση, καὶ δῷ σπέρμα τῷ σπεί - 
ροντι, χαὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν, 

11. οὕτως ἔσται τὸ ῥῆμά μου, ὃ ἐὰν ἐξέλθη ἐχ τοῦ 
στόματός μου" οὐ μὴ ἀποστραφῇ, ἕως ἂν τελεσθῇ 
ὅσα ἂν ἠθέλησα, χαὶ εὐοδώσω τὰς ὁδούς σου, χαὶ τὰ 
ἐντάλματά μου. 

12. Ἐν γὰρ εὐφροσύνη ἐξελεύσεσθε, χαὶ ἐν χαρᾷ 
διδαχθήσεσθε. “Γὰ γὰρ ὄρη χαὶ οἱ βουνοὶ ἐξαλοῦνται 
προςδεχόμενοι ὑμᾶς ἐν χαρᾷ, χαὶ πάντα τὰ ξύλα τοῦ 
ἀγροῦ ἐπιχροτήσει τοῖς χλαδοις. 

18. Καὶ ἀντὶ τῆς στοιδῇς ἀναδήσεται χυπάρισσος, 
ἀντὶ δὲ τῆς χονύζης ἀναδήσεται μυρσίνη. Καὶ ἔσται 
Κύριος εἰς ὄνομα, καὶ εἷς σημεῖον αἰώνιον, καὶ οὐχ 
ἐχλείψει. ' 

ΚΈΦΑΛΑΙΟΝ Νς΄. 

ι. Τάδε λέγει Κύριος: Φυλάσσεσθε χρίσιν καὶ ποι- 
ἤσατε διχαιοσύνην, ἤγγιχε γὰρ τὸ σωτήριόν μου πα- 
ραγίνεσθαι, καὶ τὸ ἔλεός μου ἀποχαλυφθῆναι. 

4. Μαχάριος ἀνὴρ ὁ ποιῶν ταῦτα, καὶ ἄνθρωπος 
ὃ ἀντεχόμενος αὐτῶν, καὶ ταν τὰ σάδδατα μὴ 
πεῖ ονν χαὶ διατηρῶν τὰς χεῖρας αὐτοῦ μὴ ποιεῖν 
διχα. 

8. Μὴ λεγέτω ὃ ἀλλογενὴς ὃ προςχείμενος πρὸς 
Κύριον- Ἀφοριεῖ με ἄρα Κύριος ἀπὸ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. 
Και μὴ λεγέτω ὁ εὐνοῦχος, ὅτι ξύλον ἐγώ εἶμι ξηρόν. 

ς, Τάδε λέγει Κύριος τοῖς εὐνούχοις. “Ὅσοι ἂν 
φυλάξωνται τὰ σάδόατά μου, χαὶ ἐχλέξωνται ἃ ἐγὼ 
θέλω, χαὶ ἀντέχωνται τῆς διαθήχης μου, 

6. δώσω αὐτοῖς ἐν τῷ οἴχῳ μου, καὶ ἐν τῷ τείχει 
μου τόπον ὀνομαστὸν, χρείττω υἱῶν καὶ θυγατέρων" 
ὄνομα αἰώνιον δώσω αὐτοῖς, χαὶ οὐχ ἐχλείψει. 

ἩΣΑΙ͂ΑΣ. Κεφ. Νοε΄. 

ουπίδπ), ΘΠ 68 ΘΠ} 16, οἱ σοπιράϊϊδ δ᾽ 6 ἈΓΞΟΠΙΟ οἱ ργείίο 
Υἱηυπὶ οἱ δά! ρδ6η,. 

2. Ουδτὸ οἰ 8 ροουηΐα, οἱ ἰΔθΟΓΘΙ. γΟΒίΓ ΠῚ ΠΟΙ ἰῃ 38- 
τυγ ἰδίοιῦ" Αὐάϊῖα πα, οἱ οοτῃράϊϊα Ὀοηδ, οἰ ἀο]οοϊδὈϊίυτ ἰῃ 
Ὀοηΐδ Δηϊπ)δἃ ψοϑίγα. 

3. Αἰἰοπάϊϊα δυτί]18 νϑδίγίὶ8β, οἵ βϑαυ πὶ Υἱδϑ πηθᾶ8 : 
οχδυάϊ 6 πι6, οἱ νἱγοῖ ἰῃ ὈΟὨΪ8 δηἰπιὰ γοβίγα, οἱ οοῃδιυδιῃ 
γ δ 5 ἰοδἰδιηθηίῃηι δοίογηυ, βδηοῖδ αν Π46]18. 

4, Εδεδ ἰοδἰἸπιοηΐυμ ἰῃ βοη δ5 ἀδὰϊ ουπὶ ῥτϊηείροηι εἰ 
ὈΓοροϊρίοηΐοτῃ σοηιρυδ. 

5. Οἀδηΐ68 ιιϑ ποβοθθδηΐ ἴθ ἱηγοσδθυπί ἴα, οἱ ρορυ!ΐ 
χυὶ ἱξῃογαθδηῖ ἰ6 δὰ 6 οοπίυρίεηι, ργορίογ οιίπυπ Ποῦηι 
ἴσυπΔ 88} Οἰυ π [5Γ86], φυΐδ σογ ΠοδΥ ἴα. 

6. Ουφτίία οιηίηπη), οἱ ἰῃ ἱηυθηίοπᾶο δὺπὶ ἱηγοοσδία. 
Εἰ ροδίφυδη) νοῦΐδ Δρργορὶ παυδγοτγίί, 

7. τοὶ ἡυδῖ ἱπηρίπ8 Υἱδϑ 8085, οἱ Υἱγ ἰηίζυυβ σορσί δι 6 8 
8088. οἱ οοηγογίδίυγ δὰ Ὠοιηίπυῃι, οἱ πικἰβοτσογάΐδηι (Οἢ- 
δοαυσίυγ, φυΐα πιυιϊυπὶ ἀϊην δὲ ροοοδίδ υοδίγᾶ. 

8. Νοαυδ δηΐπὶ βυηὶ οορὶ δι 0Π68 πγθϑ0 δίουϊ σορίδίϊομοβ 

γοβίγο., ἢδς βἰουΐ Υἱδὲ τηθϑ νἱϑ τϑδίγο, αἰεὶ οι ηυ. 

9. δοὰ δ5ἰουί ἀϊδῖδίὶ οὐ σπἢ ἃ ἰογτα, δἰς ἀἰδίδί υἱᾶ πιοᾶ ἃ 
ΥὙἱ 8. νρϑίγὶ8, οἱ οοριδίίομοϑ γϑϑίγο ἃ οορ  διίοης πη6ᾶ. 

10. Ουοτηοῦο Θηΐη) 8ὲ ἀδβοοτ δὶ ρ]υνὶδ δυΐ ηἰσ ἀ6 οὔἶϊο, 
οἵ π0ὴ γονογίδίυσγ ἀοηθο ἱῃοθγὶοὶ ἰογγαμ, οἱ σοηογοῖ, οἱ ογία- 

ἴυγ, οἱ ἀοὶ Βοθῃ ϑοηγίηδηῖὶ, οἱ ρδηρθίῃ δὰ οομμοἀοηδυπ, 

11. 8ἷο γί σϑγθυπὶ πιθυπι, αυοὰ οπχίογ ἀ6 ΟΓΘ Π160 : Π0ῃ 

τουθγίδίυγ, ἀοηθο σοιῃρ οδίῖ φυς γοϊυὶ, οἱ ργοϑρθγδβ δοίη) 
Υἱδβδ ἰι188, οἱ ργεοορίδ μπηθᾶ. 

12. ΤΙ 1οο0{|8 οηΐπι ορτοαϊθιηηὶ, οἱ ἰη ραιἀΐο ἀοοουοιμηίηί. 
Μοηΐο8 Θῃίπ) οἱ 001168 ΟΧ ]ἰηΐ ὀχβροοίδηξο5 γοϑ ἰῃ φδαυάϊο, οἱ 
ομηηΐὰ ἰ'σῃα ἃστγὶ δρρίδυάδση!ϊ γδηιίβ. 

13. Εἰ γγὸ β(αθα δδοδηδοί οὐρδιΐβϑι8, εἰ ὕγο οοὐῃῦσεᾶ 
δδοοβάσί τηγτίι8. Εἰ οὐ Ποιηΐηυδ ἱῃ ποίηθῃ, εἴ ἰπ ίσζουπι 

βοεηρί(ογηυπ), οἱ ποὴ ἀδσβείοί, 

ΟΑΡΌΤ ΟΥ̓]. 

1. Ηφο ἀἰεῖϊ θοπίηυϑ8 : Ουβίοαϊο ἰυἀϊοίυπι οἱ (Δεϊ(6 }1- 
δι ἰτἰδπὶ, αυΐὰ ᾿χίδ 65 δδ!υἱᾶγα Ὡλοὺπὶ υἱ δἀνθηϊδί, οἱ ἢ 

βουϊοογάΐα πηθὰ υἱ γαυοϊοίυγ. 

4. Βοδίυβ νυἱγ αυἱϊ (Δοὶἱ ἢδρο, οἱ ἤοῃιο (υϊ γο(ηοὶ ἰβία, οἵ 

ουϑίοαϊ! δρὈθδίδ υἱ Ὠοη ῥγοίδποί 68, οἱ βεγυδὶί ΠΊΔΏ0}8 81:88 
ἢ6 (Δοίδὶ ἰηΐχυδ. 

3. Νὰ ἀϊοδὶ δ᾽᾽οηίφοηα χυΐ δρροβίϊυβ οδϑί Ποηῃγίηο : ϑερᾶ- 
ΓΑΙ. τθδ υἱΐσυς Βοιπηίηυβ ἃ ρΡΟρυΪο δυο. Εἰ η6 αἰοδί ουπυ- 
οἴυδ, φυΐᾶ 660 8} ᾿ἰσηυπὶ ἃγίἀιμ. 

4, φρο ἀἰοῖϊ θοπιίηυ οαδυοὶνἶδ : Οὐἰσαηχαο ουδίοἀϊογίηϊ 
ΒΑΘ ΔΙΔ πγοᾶ, οἱ οἰορογίπὶ Ζυδ 30 γοϊο, οἱ ἰδηυογίηί (εδἰ8- 

πιθηίθῃ} Π1611Π|, 

5. ἀδθο οἷβ ἰῃ ἀοῃο τ)68, οἱ ἷῃ πιυγο π60 ἰοευπι πΟΠιΐ- 
Ὠδίυπι, πιο ϊογθη, ἢ1|8 οἱ ΠἸ ΑΕ : ΠΟΠΊΘΩ δορ  ΓΉΘΠΏ 

ἄἀδῦο οἷδθ, οἱ ἤοὴ ἀσβοίοί. 



ἘΘΑΙΑΒ. ἀλρ. ΠΥῚῚ. 

6. Καὶ τοῖς ἀλλογενέσι τοῖς προςχειμένοις Κυρίῳ, 
δουλεύειν αὐτῷ καὶ ἀγαπᾷν τὸ ὄνομα Κυρίου, τοῦ Π22. 
αὐτῷ εἰς δούλους χαὶ δούλας" χαὶ πάντας τοὺς φυλασ- 

᾽ , ἊΞ σομένους τὰ σάδύατά μου μὴ βεδηλοῦν, καὶ ἀντεχο- 
μένους τῆς διαθήχης μου, 

7. εἰςάξω αὐτοὺς εἰς τὸ ὅρος τὸ ἅγιόν μου, χαὶ εὐ- 
ρανῶ αὐτοὺς ἐν τῷ οἴκῳ τῆς προςευγῆς «μου. Τὰ 
3 αὐτῶν χαὶ αΐ θυσίαι αὐτῶν ἔσονται δε-- 
χταὶ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν μου. Ὁ γὰρ οἶκός μου οἶχος 
προςευχῆς κληθήσεται πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν, 

8. εἶπε Κύριος ὃ συνάγων τοὺς διεσπαρμένους 
Ἰσραήλ - ὅτι συνάξω ἐπ᾽ αὐτὸν συναγωγήν. 

9. Πάντα τὰ θηρία τὰ ἄγρια, δεῦτε " φάγετε, πάντα 
τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ. 

10. Ἴδετε ὅτι ἐχτετύφλωνται πάντες, οὐχ ἔγνωσαν᾽ 
χύνες ἐνεοὶ οὐ δυνήσονται ὑλαχτεῖν " ἐνυπνιαζόμενοι 
χοίτην, φιλοῦντες νυστάξαι. 

11. Καὶ οἱ χύνες ἀναιδεῖς τῇ ψυχῇ, οὐκ εἰδότες πλη- 
σμονήν. Καί εἶσι πονηροὶ, οὐχ εἰδότες σύνεσιν " πάντες 
ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν ἐξηκολούθησαν, ἕχαστος χατὰ τὸ ἕαυ- 
τοῦ. (Ἷ 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΝΖ΄. 

ι. Ἴδετε ὡς ὃ δίχαιος ἀπώλετο, χαὶ οὐδεὶς ἐχδέχε- 
ται τῇ καρδίᾳ, χαὶ ἄνδρες δίκαιοι αἴρονται, καὶ οὐδεὶς 
χατανοεῖ. Ἀπὸ γὰρ προςώπου ἀδιχίας ἦρται ὃ δίκαιος. 

4. ἔσται ἐν εἰρήνη ἡ ταφὴ αὐτοῦ, ἦρται ἐκ τοῦ μέ- 
σου 

μοιχῶν χαὶ πόρνης. 
4. Ἐν τίνι ἐνετρυφήσατε, χαὶ ἐπὶ τίνα ἠνοίξατε τὸ 

στόμα ὑμῶν, χαὶ ἐπὶ τίνα ἐχαλάσατε τὴν γλῶσσαν 
ὑμῶν; Οὐχ ὑμεῖς ἐστὲ τέχνα ἀπωλείας, σπέρμα ἄνομον, 

6. οἱ παραχαλοῦντες εἴδωλα ὑπὸ δένδρα δασέα, σφά- 
ζοντες τὰ τέχνα αὐτῶν ἐν ταῖς φάραγξιν ἀναμέσον τῶν 
πετρῶν; 

6. ᾽Ἐχείνη σου ἣ μερὶς, οὗτός σου ὁ κλῆρος, χάχεί- 
νοις ἐξέχεας σπονδὰς, χαὶ τούτοις ἀνήνεγχας θυσίας. 
ἘΞπὶ τούτοις οὖν οὐχ ὀργισθήσομαι; 

1. Ἐπ᾽ ὄρος ὑψηλὸν χαὶ μετέωρον, ἐχεῖ σου ἣ χοίτη, 
χαὶ ἐχεῖ ἀνεδίδασας θυσίας σου, 

8. χαὶ ὀπίσω τῶν σταθμῶν τῆς θύρας σου ἔθηχας 
μνημόσυνά σου. ἴβου ὅτι ἐὰν ἀπ᾿ ἐμοῦ ἀποστῇς, 
πλεῖόν τι ἕξεις; Ἠγάπησας τοὺς χοιμωμένους μετὰ σοῦ, 

9. χαὶ ἐπλήθυνας τὴν πορνείαν σου μετ᾽ αὐτῶν, χαὶ 
πολλοὺς ἐποίησας τοὺς μαχρὰν ἀπὸ σοῦ, καὶ ἀπέστει- 
λας πρέσθεις ὑπὲρ τὰ ἐριά σου, χαὶ ἐταπεινώθης ἕως 
ἅδου. 

1οθ. Ταῖς πολυοδίαις σου ἐχοπίασας, καὶ οὐχ εἶπας" 
Παύσομαι ἐνισχύουσα, ὅτι ἔπραξας ταῦτα, διὰ τοῦτο 
οὐ κατεδεήθης μου σύ. 

τι. Τίνα εὐλαδηθεῖσα ἐφοδήθης; χαὶ ἐψεύσω με, 
χαὶ οὐχ ἐμνήσθης, οὐδὲ ἔλαδές με εἰς τὴν διάνοιαν, 
οὐδὲ εἷς τὴν χαρδίαν σου; Καὶ ἐγώ σε ἰδὼν παρορῶ, 
χαὶ ἐμὲ οὐχ ἐφοδήθης. 

(5) 11. ... πλεονέχτημοι ἅμα, ἀπ᾽ ἄχρου αὐτοῦ. 
12. Δεῦτε, λάδωμεν οἶνον, καὶ οἰνοφλυγήσωμεν μέθην, καὶ 

ἧσται τοιαύτη ἡμέρα αὔριον μεγάλη [μᾶλλον σφόδρα. ((ογμιρὶ.) 

3. Ὑμεῖς δὲ προςαγάγετε ὧδε, υἱοὶ ἄνομοι, σπέρμα 

4848 

6. Εἰ αἰϊδηϊοη 8 φυὶΐ δὰ  βαηι Ὠοπιίπο, βογυΐγο οἱ οἱ 
ἀἰΠσογο ποπιθῇ οἷυβ, υἱ 5ἰηΐ οἱ ἰῃ βογνοβ οἱ δηρί!!δ8 : οἵ 

Ομληθ8 4υὶ ουδίοαϊυηί ΘΑ ὈΌδἰΔ πηθᾶ υἱ ποη Υἱοϊθηί 68, οἱ ἰο- 
Ὠρηΐ ἰρδἰδηγθηίυπ) Ιηθυ}, 

7. ἰηάυοσδῃηι 1108 πῃ τηθπίδπη βδηοΐυπι πηθυπὶ, οἱ ᾿ς ἢ- 
οδδΟ 608 ἴῃ ἀοίηο ΟΓΔΙΪΟηἶ8 πηθ686. Ηο]οσδυδίομηδί φοτυηχ οἱ 
Υἱοιἑπηδο Θογυη) ΘΓ δοσορίδ Ὁ} 168 ΒΌΡΟΓ δ ἴᾶγα πηθυτ. Ὠο- 
Τὴ }8 ΘὨΪΠ) πηθὰ ἀοη}08 ΟΓα(ἰοηΐἷδ Ὑοσδ ὐταΓ Οὐ ΠΟ[15 σομίθειδ, 

8. ἀἰχὶ Ῥομηίηυϑ σαὶ οοπρτοραὶ ἀΐβραῦβοβ [βγδαὶ : χαὶδ 
ΠΟΏΨΤΟΡΆΒΟ δὰ ουπὶ ΘΟηργορδ[ ΟΠ ΠΏ. 

9. ΟΙΏΠ68 Ὀοδίί85 δγεθ, υδηϊΐα : οὐῃγϑαϊΐθ, οπγηθ8 θ6βῖϊδο 
ΒΥ ν 8, 

10. Υἱάεία ᾳφυοηίΐδη Θχοδοοδίΐ βυηΐϊ ΟΠ Ώ68, ΟῚ ΘΟΖΠΟΥ͂Θ- 
Τυηΐ : ὁΔη65 πηὰ(ἱὶ ποη ροίαγιπηίξ ᾿δίΓαγα : βοπηηἰδηΐο8 Ἰδοία- 
Ἰυπι, δηδηΐ68 ἀοΥ ΔΙ Οηθπι. 

11. Εἴ οδῃ68 ἱπιρυ ἀοηΐδ5 δηΐπιο, ἱβῃογδηΐθβ βαίυγί δίθη. 
Εἰ ϑυηΐί Π18]}}, Ὠοϑοϊοηίδβ ἰῃ(6]]σοηςἰδπὶ : ΟΏ68 Υἱδ8 8085 
ϑ6 0 ϑυηϊ, υηυϑαυΐδαυς ᾿υχίδ βυυπι. 

ΟΑΡΌΤ ΠΥῚΙ. 

1. Νἱάδία φυομηοάο ᾿π8ἴιι8 μοῦ τ, οἵ ἤδη βυβοὶρὶ! οογὰδ, 

οἱ Υἱεὶ ᾿υδιΐ ἰοἸ]αηίυγ, οἱ ἤδηο οοηδίἀογαί. Α ἰδοὶθ δηΐμῃ ἰηϊ- 
αυϊιαιἷ8 δΔιυ]δῖυβ οϑἰ ᾿υβίυ8, 

2. οτἰΐ ἴῃ ρδοδ βορυϊυγα 6)}0.5, 8041. 65ὶ ἀδ πηραϊΐο. 

3. ο5 δυίοπι δοοδάϊΐια ἢυς, ΑἸ ἰηἰχυΐ, βοθη δά υ]ίογο- 
γυ οἱ πηογοίγοἶϑ. 

4, [ὴ αὐ] ΟΒ]οοίδίΐ οϑ118, οἱ ΞΌΡΡΓ 406 ἀρογυ δίϊβ ο5 
γΟΒΙΓΆΠ,, οἱ βιιρ6γ αυδηη ο͵θοἰδι 18 ̓ϊησιιδηη νϑϑίγδη " ΝΟΏΏδ 
Υγο8 68{15 8}1} ρεγά ἰοηΐβ, Βοιηθη ἰπίαυιπι, 

5. 4υἱ νοοδί[8 [40]8 βυ θίογ ἰγοημ ἀ0888 ἄγθογθδ, ἱπη οἰ δηΐ68 
θ] 108 νϑϑίγοβ ἰῇ υδ  Πθὺ8 ἰῃ πηθα 0 ροΙΓᾶΓΌΠ) 

6. ΠΙ6 οὐΐ ρᾶγβ ἴυϑ, δος 681 80Γ8 ἴι18, οἱ {}18 οἰ δὶ 
᾿ἰθαπιίπα, οἱ 8 Οὐ 1511} Ὠοδίΐδδ8. ϑυρονῦ ᾿ιἰ8 ογζὺ ΠΟ ἰΓγᾶ- 
ΒΟΔΥ 9 

7. Β0Ρ6ΓὙ πιοπίθπι δχοοίβυπι οἱ βυ ]  πηοπι, 11}. σα] 6 
ἴαυπι, οἱ {80 δϑοδθηάδγο [δοίϑιὶ Ποϑ[185 ἰυ.88, 

8. οἱ ροβὶὲ οΒεἰΐ ἰαἱ ροϑί68 ροϑβυϊδιὶ πηοπηογίδ]! ἰὰ ἴυ. Ῥυΐδ- 
μ45 φυοπίδῃι 5] γοοϑϑϑὶ5868 ἃ Πη6, ρῥίυ8 8 χυἱὰ ΠΔΌΘΓΟΒ ἢ ὮΪ- 
Ἰοχὶβιὶ ἀογηθηίο8 ἰδουηι, 

9. οἱ πη} ἰρ]Ἰοα 51) [οὐτι! δ ομθ τ ἴυδηι οὐαὶ οἶ8., Πη]Π]}054116 
(οοἰδίὶ 608 φυὶλ ργοσυ] ἃ ἴα, οἵ χηΐϑἰδιϊ ἰοραίοι ᾽1Γὰ ἰογηΐηος 

ἴυο08, οἱ Ὠυπι [8 65 840. 84 ἰηίογοδ. 

10. Μυϊεῖ5 ἐεἰπογίθυ8 ἰυ͵ἷ8 ἰΔοΓαβιϊ, οἱ ἤθη ἀϊχίδί! : Πδδὶ- 

Ὠδη) οοηίοτίδίδ, 4υΐδ δοϊδίϊ ἤδθ0, ργορίθγθδ ἤθη γοβδϑ[ϊ ") . 

11. Οὐδε {ἰθηβ ρογίογγὶ δ 68 Ὁ οἱ πῃθητ δ 65 μρἰ , ἢθς 

γοοογάδίδ 65 τηϑὶ, Ὠ6406 Βυρ5ἰ8(ϊ Π16 ἰῃ πηθηΐθη, πο ἴῃ 
οοὐ ἰαυπηῦ} Εἴ απο ἴα νἱάθηβ ἀδβϑρίεϊο, οἱ πιὸ ποὴ {ἰπλυ δι. 

11. ... ϑὅΜαῆὭἫι ἈΝΆΓΙ ἰ ΔΩ, ἃ 511Π|Π|0 6115. 
12. γοηϊΐίο, βυπηαπιυδ νίπαπι, οἱ ἱπουγίοηυγ οἰγίοίδίθ. αἱ 

οεἰς (Δ}}5 ἀϊ65 οτασίίηδ δρηὴδ δδυπάδηίονῦ ηἰπιίδ. 



454 

1. Καὶ ἐγὼ ἀπαγγελῶ τὴν δικαιοσύνην σου, καὶ τὰ 
χαχά σου, ἃ οὐχ ὠφελήσει σε" | 

12. ὅταν ἀναθοήσης, ἐξελέσθωσαάν σε ἐν τῇ θλίψει 
σου" τούτους γὰρ πάντας ἄνευος λήψεται, χαὶ ἀποίσει 
χαταιγίς. ΟἹ δὲ ἀντεχόμενοί αου χτήσονται γῆν, καὶ 
χλγρονομύσουσι τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου, 

14. χαὶ ἐροῦσι. Καθαρίσατε ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ 
δὲοὺς, καὶ ἄρατε σχῶλα ἀπὸ τῆς δὸοῦ τοῦ λαοῦ μου. 

ι6. [αδὲε λέγει ὅ Ὕψιστος ἐν ὑψηλοῖς κατοιχῶν 
τὸν αἰῶνα, ἅγιος ἐν ἁγίοις, ὄνομα αὐτῷ, Ὕψιστος ἐν 
ἁγίοις ἀναπαυόμενος χαὶ ὀλιγοψύχοις διδοὺς ἀαχρο- 
θυμίαν, καὶ διδοὺς ζωὴν τοῖς συντετριμμένοις τὴ χαρ- 
δίαν. 

ι6. Οὐχ εἷς τὸν αἰῶνα ἐχδιχήσω ὑμᾶς, οὐδὲ διαπαν- 
τὸς ὀργισθήσομαι ὑωῖν " πνεῦμα γὰρ παρ᾽ ἐμοῦ ἐξελεύ-- 
σεται, καὶ πνοὴν πᾶσαν ἐγὼ ἐποίησα. 

17. Δι’ ἁυαρτίαν βραχύ τι ἐλύπησα αὐτὸν, χαὶ 
ἐπάταξα αὐτὸν, χαὶ ἀπέστρεψα τὸ πρόςωπόν ᾧου ἀπ᾽ 
αὐτοῦ, χαὶ ἐλυπήθη, καὶ ἐπορεύθη στυγνὸς ἐν ταῖς 
δὸοις αὐτοῦ. 

18. Τ᾿ ὰς ὁδοὺς αὐτοῦ ἑώρακα, χαὶ ἰασάμην αὐτὸν, 
χαὶ παρεχάλεσα αὐτὸν, χαὶ ἔδωχα αὐτῷ παράχλησιν 
ἀληθινὴν, 

10. εἰρήνην ἐπ᾽ εἰρήνη τοῖς μαχρὰν χαὶ τοῖς ἐγγὺς 
οὖσι. Καὶ εἶπε Κύριος - Ἰάσομαι αὐτούς " 

20. οἱ δὲ ἄδιχοι χλυδωνισθήσονται, χαὶ ἀναπαύ- 
σασθαι οὐ δυνήσονται. 

41. Οὐχ ἔστι χαίρειν τοῖς ἀσεθέσιν, εἶπεν δ Θεός. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΝΗ’. 

ι. Ἀναδόησον ἐν ἰσχύϊ, χαὶ μὴ φείση" ὡς σάλπιγγι 
ὕψωσον τὴν φωνήν σου, χαὶ ἀνάγγειλον τῷ λαῷ μου 
τ ἁμαρτήματα αὐτῶν, χαὶ τῷ οἴχῳ Ἰαχὼδ τὰς ἀνο- 
μίας αὐτῶν. ᾿ 

2. ᾿Εμὲ ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ζητοῦσιν, καὶ γνῶναί μου 
τὰς δδοὺς ἐπιθυμοῦσιν, ὡς λαὸς διχαιοσύνην πεποιγκὼς, 
χαὶ χρίσιν Θεοῦ αὐτοῦ μὴ ἐγχαταλελοιπώς. Αἰτοῦσί 
με νῦν χρίσιν δικαίαν, χαὶ ἐγγίζειν Θεῷ ἐπιθυμοῦσι, 

8. λέγοντες: Τί ὅτι ἐνηστεύσαμεν, χαὶ οὐχ εἶδες; 
ἐταπεινώσαμεν τὰς ψυχὰς ἡμῶν, χαὶ οὐκ ἔγνως ; Ἔν 
γὰρ ταῖς ἡμέραις τῶν νηστειῶν ὑμῶν εὑρίσχετε τὰ θε- 
λήματα ὑμῶν, καὶ πάντας τοὺς ὑποχειρίους ὑμῶν ὑπο-- 
γύσσετε. 

.. Εἰ εἰς χρίσεις χαὶ μάχας νηστεύετε, χαὶ τύπτετε 
πυγμαῖς ταπεινὸν, ἱνατί μοι νηστεύετε ὡς σήμερον, 
ἀχουσθῆναι ἐν χρχυγῇ τὴν φωνὴν ὑμῶν; 

5. Οὐ ταύτην τὴν νηστείαν ἐξελεξάυνην, καὶ ἡμέραν 
ταπεινοῦν ἄνθρωπον τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, οὐδ᾽ ἂν χάμυψης 
ὡς κρίκον τὸν τράγηλόν σου, χαὶ σάχχον χαὶ σποδὸν 
ὑποστρωση, οὐδ᾽ οὕτω χαλέσετε νηστείαν δεχτὴν. 

6. Οὐχὶ τοιαύτην νηστείαν ἐξελεξάυτην, λέγει Κύριος, 
ἀλλὰ λύε πάντα σύνδεσμον ἀδιχίας, διάλυε στραγγα- 
λιὰς βιαίων συναλλαγμάτων, ἀπόστελλε τεθραυσμέ- 
νους ἐν ἀτέσει, χαὶ πᾶσαν συγγραφὴν ἄδιχον διάσπα. 

7. Διάθρυπτε πεινῶντι τὸν ἄρτον σου, χαὶ πτωχοὺς 
ἀστέγους εἴςαγε εἰς τὸν οἶχόν σου. ᾿Ἐὰν ἴδῃς γυωνὸν, 
περίδαλι, χαὶ ἀπὸ τῶν οἰκείων τοῦ σπέρματός σου οὐχ 
ὑπερόψει. 

8. Τότε ῥαγήσεται πρώϊμον τὸ φῶς σου, χαὶ τὰ 

ΗΣΑΙΑΣ. Κεφ. ΝΗ’. 
12. Εἰ ἐθο ἃῃημη( "0 }υδ{{{|4π| ᾿π1Ὧπ|, οἱ πηδῖα ἴυδ, χυξ 

ποη ργοάογιηι {0 ] : 

3. οὐπὶ οἰδιηδυογίβ, οὐυδηΐ ἴ6 ἰη {ἐγ ει αἰΐοηθ ἰυᾶ : ἰδίοβ 

ΘἢΪΠ) ΟΠΊΠΟ5 ἰοἰ οί νϑηΐι5, οἱ διιίογοί (δηηροκίαβ. Ουἱ δυί6πὶ 
πη πη[Γ ΩΝ Π ροϑϑίσθι ἰογγαπη, οἱ Ποργοαά δῖ6 οοη86- 
4ιηθηλ Π)ΟΠΙΘ6ΠῚ 521) {{|}Π} 161, 

14. οἱ ἀΐϊοειὶ : Μυμάδς (Δοἰα ἃ (Δοἷδ 6}1|5 Υἱὰβ, αἱ δυ[ογία 
οἴεπαϊοια 46 Υἱᾶ ρΟρ}] 116]. 

15. ΗδῸ ἀεὶ Εχοδίϑβιι5 ἰῃ δχοοϊϑὶς μ 4 Ὁ Δ} ἰῃ δίΘΓΏΠπι, 

58ηςίι15 ἰῃ 58η0(15., ΠΟηγθι {1}, Βιχοοῖϑιι5 πὶ βαπς 8 γοαυΐθ- 
806η8, δἰ μ0.5}η "5 ἀΔη8 μαι θη αι), οἱ ἀδη5 υἱίδπλ ["}8 
αυϊ οογάδ οὐπί(} διιηΐ. 

16. Νοη ἰῃ δ'ἴθγμι ἢ} εεἰϑοῶνγ ἰῇ νΟ8, Ὠ6ΑΊΙ6 56ΙΏΡΘΓ ἰΓᾶ- 
80 γ ὙΟὈΪ5 : 80 {5 Θηΐ ἢ ἃ Πι6 Θσγοα δίῃ, οἱ Παϊι1}}) ΟΠΊΏΘΠῚ 
680 ἴδεϊ. 

17. Ῥτγορίογ ρροοδίιπ) δὰ ηοάΐσαπι αυϊὰ ὁοη ἰδίαν] Θ.1ΠῚ, 
οἱ ρμογοιϑϑὶ οαπὶ, οἱ νογίιὶ (Δοΐθ πὶ πιθᾶπὶ ἃ) 6θ0, δὲ οὐμέγὶ- 
δίδί 15 Θϑὶ, οἵ δι υ αν" (1519 ἴῃ Υἱΐς δυΐϑ. 

[8. Ὑἱδ5 οἦὖτι5 Υἱάΐ, οἱ ὁδηδῦϊὶ δυπὶ, οἱ οοῃϑοίαίι!5 βδυῃ ἰ]- 
ἰυηγ, αἱ ἀδαϊ οἱ φοηϑοίδι οΠ6Π| γογϑπι, 

19. ΡΔΟΟΠ ΞΌΡΘΓ Ρδοδπ ᾿κῖ5 φυὶ Ιοησα οἱ αυΐ ὨΓΟΡΟ βυηῖ. 

Εἰ ἀϊχὶ Ποπηΐπιλ8 : 5808 0 605: ᾿ 

20. ιὸὶὴ δυίοπ ἰπἰ αι διηΐ Παοίυδθυηί, οἱ {φυἱοδοθγο ποθὴ 
ροίογυηί. 

21. ΝΟ 6ϑὶ ρδιάΐυπη ἱπιρ 15, ἀἰχὶῖ θυ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΥἹ1Π. 

1. ΟἸαπιὰ ἰη (ογυἀΐηα, οἵ 6 ρᾷγοδϑ : ιδϑὶ ἰυδα οχα!δ 
γΟΟΘΠὶ ἰτιᾶπ|, Οἱ Δη 18 ρΟρυΪΟ πῖθὸ ροοοδίδ θογιηὶ, οἱ 
ἀοηλυΐ ΨΔοοῦ ἱηἰψυ (165 ΘογΌ ἢ}. 

4. Μα ἀο ἀἷα ἰη ἀΐοηγ αυφογιπῖ, οἱ βοῖγο υἱδβ πηθᾶβ νοϊυηΐ, 
“ιιᾶϑὶ σθῃϑ 4πα" }ι15{π|2ην (οὐογϊ, οἵ }υἀϊοίαπι οὶ δ] ποὺ 
ἀογο!χυοτὶι. Ροίυπὶ πιὸ πυης ͵υἀϊοίυηι }υϑἴυχ , οἱ Δρργορίη- 
4Ζυᾶγο 60 ΟΡ, : 

3. ἀϊόοηί65 : Οὐᾶγο 6) Πᾶν Πη1118, οἱ Ὡοη ΥἹ 511} ΠΠ1}}18- 
Υἱπηι}15 δηΐ)5 ΠΟ51148, οἵ ΟΠ ΘΟρηονυ 513 [ἡ αἀἰθθι8 Θηΐμὶ 

οι ἰοτγυπι ναϑίγογι 1 ἱμυ {5 γοΪ απ δί6 5 γϑϑῖγα 8, οἱ ΟΠ 6 5 

δι] 6οίο5 το ὶ5 ἢ} 5. 

ἡ. 58ὶ δὰ }ι0ἰοία οἱ ὑγσία οὐ υπα115, οἱ ρογου} 18 ρησηΐδ 
Ἀθη) ΠΘη, υἱ φυϊὰ νι 76) η8ι15 αἱ Ποάΐα,, δυάϊαϊυγ ἰῃ οἰΔ- 

ΙΏΟΓΘ Υοχ ὙρϑίγδΡ 

5. Νόοη ἰδ16 ἰοὐυπίυη) οἱασὶ, οἱ ἀΐθ Ὠυχῃ]Ἕᾶγα Ποηἰθ. 
8}}}1}})8Π} 5187}, ὨΘ6Ω16 51 ᾿ῃου γυαυογ 5 4ιδϑ5ὶ Οἰγου πὶ 601}Π| 
(υυτη οἱ οἰ οἰιπλ, οἱ εἰμβογαπὶ 5.05 Γανογίβ., Ὡ6ς δὶς γοςσδῇϊ- 
{15 16} ππίιῖπ δοσορίδ 6. 

6. Νοι ἰνος [ο) μέ οἷορίὶ, αἰοϊ( οηλΐπ 5, 56 βοῖνα 
ΟΠηοΠὶ οἰ Π πλς γαῖ ἰπὶ απ {|5., αἀἰδϑοῖνα ΟὈΠ σαι οη6 8 Υἱὸ- 
ἰοπϊογι πὶ οομίγασίαμπι, αἰπης6 (γδοῖοϑ ἴῃ γϑηγϑϑἰοηθπι, οἱ 
ΟἸΠΘΠῚ Βογρίγαη} ἰηἰηιιᾶπι οοηϑοϊη 6. 

7. Ἐγάηρα ΘϑΌΓΙ 6 πιΪ "Δ ηο πὴ ἴυαμπὶ, οἱ ρΔΌΡΟΓΘΟϑ βίης ἰσοίο 
ἱπόπο ἰη ἀοπηιπη ἰυδιη. δἰ υἱάογὶβ θυ άϊηι, οροιΐ, οἱ ἀυπηροιί- 
005 86") ηἷ5 (υ 6 ἀρϑρθχογίβ. 

8. Τυης ογυπιροί πηδίυ(ἱηυπ ᾿πλση ἰαυπι, οἱ 5δη  (Δ(68 



ἘΒΑΙΑΒ. Οαρ. [1Χ. 

ἰάματά σου ταχὺ ἀνατελεῖ" χαὶ προπορεύσεται ἔμπρο- 
σθέν σου ἣ δικαιοσύνη σου, χαὶ ἣ δόξα τοῦ Θεοῦ περι- 
στελεῖ σε. 

9. Τότε βοήσῃ, χαὶ ὁ Θεὸς εἰςαχούσεταί σου" ἔτι 
λαλοῦντός σου ἐρεῖ᾽ ᾿Ιδοὺ πάρειμι. ᾿Ἐλν ἀφέλης ἀπὸ 
σοῦ σύνδεσμον χαὶ χειροτονίαν, χαὶ ῥῆμα γογγυσμοῦ, 

10. καὶ δῷς πεινῶντι τὸν ἄρτον ἐκ ψυχῆς σου, χαὶ 
ψυχὴν τεταπεινωμένην ἐμπλήσης, τότε ἀνατελεῖ ἐν 
τῷ σχότει τὸ φῶς σου, χαὶ τὸ σχότος σου ὡς μεσημόρία, 

11. χαὶ ἔσται ὃ Θεός σου μετὰ σοῦ διαπαντός" χαὶ 
ἐμπλησθήση χαθάπερ ἐπιθυμεῖ ἡ ψυχή σου, χαὶ τὰ 
ὀστᾶ σου πιανθήσεται. χαὶ ἔσται ὡς χῇῆπος μεθύων, χαὶ 
ὡς πηγὴ ἣν μὴ ἐξέλιπεν ὕδωρ. 

ι. Καὶ ΑΝ μα δήσοντεῖ σου αἷ ἔρημοι αἰώνιοι 
καὶ ἔσται τὰ θεμέλιά σου αἰώνια γενεῶν γενεαῖς, καὶ 
χληθήση οἰχοδόμος φραγμῶν, χαὶ τὰς τρίδους σου ἀνα- 
μέσον παύσεις. 

12. ᾿Εὰν ἀποστρέψης τὸν πόδα σου ἀπὸ τῶν σαδβά- 
των, τοῦ μὴ ποιεῖν τὰ θελήματά σου ἐν τῇ ἡμέρα τῇ 
ἁγίᾳ, καὶ χαλέσεις τὰ σάδύατα τρυφερὰ, ἅγια τῷ 
Θεῷ" οὐχ ἀρεῖς τὸν πόδα σου ἐπ᾽ ἔργῳ, οὐδὲ λαλήσεις 
λόγον ἐν ὀργῇ ἐκ τοῦ στόματός σου, 

ι4. χαὶ ἔσῃ πεποιθὼς ἐπὶ Κύριον, καὶ ἀναδιδάσει σε 
ἐπὶ τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς, χαὶ Φφωμιεῖ σε τὴν χληρονομίαν 
Ἰαχὼθ τοῦ πατρός σου" τὸ γὰρ στόμα Κυρίου ἐλάλησε 
ταῦτα. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΝΘ΄. 

ι. Μὴ οὐχ ἰσχύει ἣ χεὶρ Κυρίου τοῦ σῶσαι; ὃ 
ἐδάρυνε τὸ οὖς αὐτοῦ τοῦ ᾿ εἰςαχοῦσαι; 

». Ἀλλὰ τὰ ἁμαρτήματα ὑμῶν διϊστῶσιν ἀναμέσον 
ὑμῶν καὶ ἀναμέσον τοῦ Θεοῦ, χαὶ διὰ τὰς ἁμαρτίας 
ὁμῶν ἀπέστρεψε τὸ πρόςωπον ἀφ᾽ ὑμῶν τοῦ μὴ ἐλεῆσαι. 

8. Αἴ γὰρ χεῖρες ὑμῶν μεμολυσμέναι αἵματι, χαὶ 
οἱ δάχτυλοι δμῶν ἐν ἁμαρτίαις" τὰ δὲ χείλη ὑμῶν ἔλά 
λησεν ἀνομίαν, χαὶ ἣ γλῶσσα ὑμῶν ἀδικίαν μελετᾷ. 

«. Οὐθεὶς λαλεῖ διχαια, οὐδὲ ἔστι χρίσις ἀληθινή. 
Πεποίθασιν ἐπὶ ματαίοις, χαὶ λαλοῦσι χενὰ, ὅτι χύουσι 
πόνον, χαὶ τίχτουσιν ἀνομίαν. 

δ. Ὧὰ ἀσπίδων ἔῤῥηξαν, χαὶ ἱστὸν ἀράχνης ὑφαί- 
νουσιν᾽ χαὶ ὁ μέλλων τῶν ὠῶν αὐτῶν φαγεῖν, συντρί- 
ᾧας οὔριον, εὗρε καὶ ἐν αὐτῷ βασιλίσκον. 

6. Ὁ ἱστὸς αὐτῶν οὐχ ἔσται εἰς ἱμάτιον, οὐδὲ μὴ πε 
ριθάλωνται ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῶν: τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν 
ἔργα ἀνομίας" 

7. οἱ δὲ πόδες αὐτῶν ἐπὶ πονηρίαν τρέχουσι, ταχινοὶ 
ἐκχέαι αἷμα, καὶ οἵ διαλογισμοὶ αὐτῶν διαλογισμοὶ ἀπὸ 
φόνων σύντριμμα χαὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, 

8. χαὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐχ οἴδασι, χαὶ οὐχ ἔστι χρίσις 
ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν αἱ γὰρ τρίόοι αὐτῶν διεστραμ- | 
μέναι, ἃς διοδεύουσι, χαὶ οὐχ οἴδασιν εἰρήνην. 

9. Διὰ τοῦτο ἀπέστη ἢ χρίσις ἀπ᾿ αὐτῶν, χαὶ οὐ μὴ 
χαταλάδῃ αὐτοὺς διχαιοσύνη - ὑπομεινάντων αὐτῶν 
φῶς ἐγένετο αὐτοῖς σχότος, μείναντες αὐγὴν ἐν ἀωρία 
περιεπάτησαν. 

10. Ἰψηλαφήσουσιν ὡς τυφλοὶ τοῖχον, χαὶ ὡς οὐγ ' 
ὑπαρχόντων ὀφθαλμῶν ψηλαφήσουσι, χαὶ πεσοῦνται ἐν ᾿ 
ἐσημόρίαᾳ ὡς ἐν μεσονυχτίῳ, ὡς ἀποθνήσχοντες στενά- | 
ουσιν, 
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ἴυδε οἱΐο οτἱεπίαγ : οἵ ργϑίθίϊ ἰὴ σοπϑρθοῖα ἰυο [πι8{{{18 ἴμἃ, 
οἵ σοτγίδ [εἰ οἰγσγουμπμ)άδρϊί ἴθ. Ϊ 

9. Τυπο οἰαπηδὈΐ5, οἱ Πουβ δτδῃάϊθί ἰ6 : δάξπιυς Ἰοφαθμς 
(6 ἀἰοεῖ : Εσοο δάϑιμπι. δἰ δ βίου ἃ 16 οΟἸ Πἰσαιοηθη) οἱ οτ- 
ἀἰϊηδίίοποπ), οἵ γϑγθαμα πυγηυγδοη 8, 

10. οἱ ἀδάογ8 Θϑυγ δὶ ρϑη6Πὴ ὁχ δηϊπιᾶ ἰυ8, οἴ δ. Ϊ Π181}}} 
πα πι ]Ἰαΐδπι βαίιγαυργίθ, ἴαμο ογθίαγ ἴθ (ΘΟ Ὀγὶ8. ̓ χπηθὴ 

ἴυσῃ, οἱ ἸΘηΘΌ γα 85 ὀγηΐ 8[οι ΠΥ] ἀρ, 

11. οἱ ὁπ θι8 ἴσ.8 ἰΘΟΌΠῚ ΒΘΙΏΡΘΓ : οἷ ἰΠ 0] Υ8 δἰουὶ 

ἀρϑίάογαΐ δηἱπ)ἃ ἴυδ,, οἱ οββᾶ ἰυδ ρΡἰησιδδοθηΐ, οἱ ΘΓἢΐ 5ἰοαΐ 
μοτίιιϑ ουτυδ, οἱ δἰουΐ (05 ουΐ ποη ἀδίδοϊ! ἃ4ιδ. 

12. Εἴ φαϊδοδηιυιηίυν {{0] ἀοϑουίδ ἃ 5δοι]ο, οἱ ογυηί (α1- 
ἀδιηθηῖδ ἰυ 8 βοηηρίΘγηδ σοηογδι οησπὶ σοηογδαιϊοηΐϊθυδ, οἱ 
γοΟΔθ Γ18 ρα  Ποδίοῦ βορίυπι, οἱ βοιηὶΐδ5 ἰυ88 ἰπ πηράϊο αυΐα- 

Β0θγὸ ἴδοϊθβ. 

13. 51] ἀγογίογί 8 ροάδθῃ ἔυυπι ἃ 58 008[15, υἱ ποη ἴδοὶδ5 
γοϊυηίδίο5 ἴιμ88 ἰῃ ἀΐᾳ βδῃοίβ, οἱ νοῦδΐβ βδρδία ἀοἰἰοδῖδ, 

δδησίᾳ 60 : Π0ἢ 101168 ροάθηι ἴα δὰ ορυϑ, Π6416 ἸΟαυοΓ 5 
γογθυ ἰῃ ἷγὰ ἀ6 οἵα ἴυο, ' 

14. οἱ ογὶβ οῃ ἢ 6 Π5 ΒΌΡΟΓ Ὠομπιΐπυπι, οἷ οἰ ον δὶ ἴ6 Θ0} 6 Ὁ 
Ὀοηδ ἴογγ, οἱ οἰ θα} 6 ποογοάϊ δία 5800} ραῖγ 8 ἰυἱ : Ο8 ΘΠ ΠΊ 
Ῥοιηΐϊ ἰΙοουίυη οδῖ ᾿δρα. 

ΟΑΡΌΤ ΠῚ. 

1. Νυιηφυϊὰ ποῦ γΑ]δἱ πηδηι18 ΠΟΙλἰηὶ βαῖνοβ (δοθγθ ἢ δαὶ 
Ετᾶνδνυ ΐ ἀιΊ ΓΟ 5081) υἱ πΠοη οχδυάϊδὶ 

2. ϑ6ὰ ροοοδία γὙϑβῖγᾶ βορδγδηΐ ἰῃίογ γοβ οἱ ἤδαη), δὲ ῃγο- 
Ρίου ρϑοσδίδ υϑϑίγα δύ (Δ! 61 ἃ γοἱβ. 6 Πιίβογραίυγ. 

3. Μᾶπι}8 6ηΪπὶ ψοϑίγο ἰησυϊηδίϑ υηΐ βδηριυΐηθ, οἱ ἀϊσία! 
ὙΟΒίΓΙ ἴῃ ρμοοσδί!β : Ἰδἱδ δυΐοπη. γϑϑῖγα Ἰοουΐα ϑυηΐ ἱπίαυΔ- 
(6 πη}, οἵ ᾿ΐησιυδ νϑϑίγα 1} 05 1{{᾿8Π| πηρα ἰδίυγ, 

4, Νεδηιο οαυϊίυγ ᾿υβΐ8.., Ὠ64 06 68. [υἀ οί πη γογυμῃ. Εἰαυηὶ 

ἰη νδηΐβ, οἱ ἰοψυυηίυγ ἰηδηΐδ, αυΐϊα ραγίυγίυπί ἀοϊο οηι, οἱ 
μαπυμί ἰηἰχυϊιοη,. 

ὅ. ΟΥὰ δϑρίάππὶ ἰγοσογυηΐ, οἱ ἰ6᾽ Δι ἀγᾶηθ ἰοταπῖ : οἵ χυὶ 
ἀδ ΟΥ̓8 δογὰπι σοιηδάσγα νοὶ υογὶΐ, Γδησοη8 μυϊγίἀυτη, ΓΘΡ6- 
τὴ οἰἶαπ ἰῇ 60 τορι ΐϊυηι. 

6. ΤοΙὰ ΘΓ. ΠΟΩ ΘΓ ἰῃ γοϑ Εἰ ΘΠ, ΠΟΖΠ6 οραγίθηϊιγ 
ἀ6 ορογθυβ 8818 : Ορϑγᾶ ΘηΪπ} δογυη) ορογᾶ ἰῃἰ χα (δι 8 : 

7. οἱ μαάδ8 Θογυπ) δὰ πη ἰἰᾶπη ουγγαπί, γοϊοσοα δὰ οι π- 
ἀσπάυπη) βδηρυΐηθηι, οἱ σΟρ! δίϊομ68 Θογὰπη) οοσὶἰδίίοποϑ ἀὸ 

Ποιη οἰ ἀ 8 : σοη!γ ἶο οἱ πηϊδογία ἰῇ Υἱ 8 ΘΟΓΌΠ, 

8. οἱ νἱδῆι ρδοῖὶβ πο οοβπουθγαῃηῖΐ, οἱ ἤθη οϑί [Δ Ἰοἰ πὶ ἐμ 

ΥἹ8. ΘΟΓΌΠῚ : βθη} 85 ΘΠΪ ΠῚ -ΘΟΓΌΠῚ ΡΟΓΥΘΓβ8Ρ, 4088 ἰγαπϑρυηί, 
οἱ ποϑοϊυηΐ Ρδοθηι. 

9. Ῥγορίογρδ γϑοϑβϑὶΐ [υἀϊοίιπι 80 οἶδ, οἱ ποῦ Δρρυθμοηάοί 
608 ᾿δ(ἰ{18 : σὕπα Θτβροοϊδγοηϊ υ06Πὶ (Δοίδο δι ηΐ οἷ ἰΘῃοὮγθρ, 
ὈΓγφϑἰοἰδηῖ68 ΒΡ] ἀΟγθ ἰῃ ΟὈδουγίίδια δι θυ]αγυηί. 

10. ΡαΙραθυηί βἰεαὶ οεροὶ ραγοίδηι, οἱ συ 88] ἤθη ΠΔ᾽ρη (68 
ΟΟΙΪ05 δίἰγοοίδθυηϊ, οἱ οδάθηϊ ἰῃ ποῦ αἶα αιιδδὶ ἴῃ ποοία 
Ιηράϊα, αυαδὶ ἸοΥ ἐὨῖ68 οηθηΐ, 
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11. ὡς ἄρχος χαὶ ὡς περιστερὰ ἅμα πορεύσονται. 
᾿Ανεμείναμεν χρίσιν, καὶ οὐχ ἔστι σωτηρία, μαχρὰν 
ἀφέστηκεν ἀφ᾽ ἡμῶν. 

1. Πολλὴ γὰρ ἡμῶν ἣ ἀνομία ἐναντίον σου, χαὶ αἵ 
ἁμαρτίαι ἡμῶν ἀντέστησαν ἡμῖν. Αἴ γὰρ ἀνομίαι ἡμῶν 
ἐν ἡμῖν, χαὶ τὰ ἀδικήματα ἡμῶν ἔγνωμεν. 

13. Ἠσεδήσαμεν καὶ ἐψευσάμεθα, καὶ ἀπέστημεν 
ὄπισθεν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐλαλήσαμεν ἄδικα, καὶ ἠπει- 
θήσαμεν᾽ ἐχύομεν, χαὶ ἐμελετήσᾶμεν ἀπὸ χαρδίας 
ἡμῶν λόγους ἀδίκους, 

ι4. χαὶ ἀπεστήσαμεν ὀπίσω τὴν χρίσιν, χαὶ ἣ δι- 
χαιοσύνη μαχρὰν ἀφέστηχεν" ὅτι χατηναλύθη ἐν ταῖς 
ὁδοῖς αὐτῶν ἢ ἀλήθεια, χαὶ δι᾿ εὐθείας οὐχ ἐδύναντο 
διελθεῖν. ᾿ 

ι56. Καὶ ἢ ἀλήθεια ἦρται, καὶ μετέστησαν τὴν διά- 
νοιαν τοῦ συνιέναι. Καὶ εἶδε Κύριος, καὶ οὐχ ἤρεσεν 
αὐτῷ, ὅτι οὐχ ἦν χρίσις. 

ι6. Καὶ εἶδε, καὶ οὐχ ἦν ἀνὴρ, χαὶ χατενόησε, καὶ 
οὐχ ἦν ὃ ἀντιληψόμενος" καὶ ἠμύνατο αὐτοὺς τῷ βραχί- 
ονι αὐτοῦ, καὶ τῇ ἐλεημοσύνη ἐστηρίσατο. 

17. Καὶ ἐνεδύσατο δικαιοσύνην ὡς θώραχα, χαὶ πε- 
ριέθετο περικεφαλαίαν σωτηρίου ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, χαὶ 
περιεθάλετο ἱμάτιον ἐχδικήσεως, χαὶ τὸ περιθόλαιον 
αὐτοῦ, 

18. ὡς ἀνταποδώσων ἀνταπόδοσιν ὄνειδος τοῖς ὑπε- 
γαντίοις... (ἢ) 

ι9. Καὶ φοδηθήσονται οἱ ἀπὸ δυσμῶν τὸ ὄνομα Κυ- 
ίου, χαὶ οἱ ἀπ᾽ ἀνατολῶν ἡλίου τὸ ὄνομα τὸ ἔνδοξον. 
ξει γὰρ ὡς ποταμὸς βίαιος ἣ ὀργὴ παρὰ Κυρίου, ἥξει 
μετὰ θυμοῦ. 

0. Καὶ ἥξει ἕνεχεν Σιὼν ὃ ῥυόμενος, χαὶ ἀποστρέ- 
ψει ἀσεθίας ἀπὸ Ἰαχκώό. 

“τ. Καὶ αὕτη αὐτοῖς ἡ παρ᾽ ἐμοῦ διαθήχη, εἶπε 
Κύριος" τὸ πνεῦμα τὸ ἐμὸν, ὅ ἐστιν ἐπὶ σοὶ, χαὶ τὰ 
ῥήματα ἃ ἔδωχα εἰς τὸ στόμα σου, οὐ μὴ ἐχλίπη ἐχ 
τοῦ στόματός σου, χαὶ ἐχ τοῦ στόματος τοῦ σπέρμα- 
τός σον" εἶπε γὰρ Κύριος ἀπὸ τοῦ νῦν χαὶ εἷς τὸν αἰῶνα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ξ'΄. 

ι. Φωτίζου, φωτίζου, Ἱερουσαλὴμ, ἥχει γάρ σου τὸ 
φῶς, χαὶ ἣ δόξα Κυρίου ἐπὶ σὲ ἀνατέταλκεν. 

.. Ἶδοὺ σχότος χαλύψει γῆν, χαὶ γνόφος ἐπ᾽ ἔθνη" 
ἐπὶ δὲ σὲ φανήσεται Κύριος, χαὶ ἡ δόξα αὐτοῦ ἐπὶ σὲ 
ὀφθήσεται" ᾿ 

8. χαὶ πορεύσονται βασιλεῖς τῷ φωτί σου, χαὶ ἔθνη 
τῇ λαμπρότητί σου. 

4. Ἄρον χύχλῳ τοὺς ὀφθαλωούς σου, καὶ ἴδε συνη- 
ἡμένα τὰ τέχνα σου" ἥχασι πάντες οἱ υἱοί σου μαχρό- 
θεν, καὶ αἱ θυγατέρες σου ἐπ᾽ ὥμων ἀρθήσονται. 

6. Τότε ὄψη, χαὶ φοδηθήσῃ, καὶ ἐχστήση τῇ καρδία, 
ὅτι μεταδαλεῖ εἰς σὲ πλοῦτος θαλάσσης, καὶ ἐθνῶν χαὶ 
λαῶν, 

6. καὶ ἥξουσί σοι ἀγέλαι χαμήλων, χαὶ ο: ἘΠ ΝΩΝ 
σε χάμηλοι Μαδιὰμ, χαὶ Γαιφά, Πάντες ἐχ Σαδὰ ἥξουσι 
ἐβ δι χρυσίον, καὶ λίδανον οἴσουσι, καὶ τὸ σωτήριον 

υρίου εὐαγγελιοῦνται. 

18. ... αὐτοῦ, ἄμνναν τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ, ταῖς νήσοις ἀντα- 
πόδωμα ἀνταποδώσει. (Εχ ΟΥαῦ.) 

ἩΣΑΙΑΣ. Κεφ. Ξ΄. 

11. φιδϑὶ υτϑι}8 οἱ αιιλδδί οοἸαπηθα ρδγίϊοῦ διηθδυ]δυηῖ, 
Ἐχβρεθοίϊδυϊμηυβ ᾿υἀϊοίῃπι, δὲ ποη δβϑῖ βᾶ]08, Ἰοῆρα γϑοθβϑὶϊ ἃ 
ὨΟδΙ8. 

12. Μυϊΐδ οηἷπὶ δδὲ ἰμί φαϊδ8 ποδίγα ἰῃ οοηϑροοία ἴυο, οἱ 
ΡΘοοδίδ ποδίγα γϑϑιϊθγιηΐ ὨΟΝ 8. Ιηἰ υ 865 δηΐπ Ὠοβίγδο 
ἴῃ ΠΟ 5 βιιηΐ, οἷ ἰη)υ81{188 ποβίγδβ οοζηονυ πηι8. 

13. Ἰηηρίε ορίπιη5 οἱ πηθη{ ϑαπηας, σἱ ΓΟΟΟδϑί Πλὺ8 ἃ ὯΘΟ 

Ὠοϑῖγο : ἰοσυϊΐ βυπι08 ἰπίφυδ, οἱ ἱποδοάϊσπίοϑ (ιΐηι5 : ρᾶγ- 
ἰυγὶ νἱπλι18, οἱ τηρὰ ! διΐ δαπγυ8 ἀδ οογάϊθυ8 ποδίγὶ8 υογθδ ἰηΐ- 
ᾳυᾶ, 

14, οἱ γΓϑοβϑϑϊ πη ἃ ̓ υδίεῖο, οἱ [υ5{{{18 Ἰοσο βίϑιϊ : φυΐα 
ΟΟΠδυπιρίδ οδὲ ἴῃ Υἱΐβ ϑογὰπι Ὑογδ8,, οἱ ῥδὺ γϑοῖιπι ἰοῦ 
᾿ΓΔΗδΙγΘ ΠΟΩ ροίεογδηί. 

15. ΕΠ γογ 88 βιι δία οδί, οἱ ἰγδηςίυϊογυηΐί τηϑηΐίθη δὺ 

ἱπ(ο! !ροπάο. ΕΠ υἱάϊέ ᾿ομηΐηυβ, οἱ πο ρἰδου!ῇ οἱ, φαοπίδηι 
ΠΟἢ οἴαΐ "υἀϊοίαη. ; 

16. Εἰ υἱάϊϊ, οἱ ποῃ εγαὶ Υἱγ, οἱ οοῃδίἀδγαυ, οἱ ποὴ ογαὶ 
αυὶ ἀοίδηἀογοῖ : οἱ υἱΐι5 ο5ἱ 608 ὈγΔΟΙΐΟ 500, οἷ πιἰβογοογάϊᾶ 
ϑυδιίηυ}. : 

17. ΕΛ ἱπάυϊυ8 οδὲ ᾿υδι {πὶ 4υδδὶ Ἰογίοαπι, οἱ ροϑβυὶϊ! 
ξδἸοδπλ 58}1}}5 ἰῃ σδρίίς, οἱ οἰγουπγάδίυ 651 γοϑιϊμιθηΐο νἱη- 
ἀϊοῖδ5, οἱ Ρ41110 800, 

18. αυδϑδὶ τοεἰγ αΐϊυγυβ γοιγ θυ] Ομθ σρρεοῦθγίαμῃ δάνοτ- 
ΒΆΓΙΪ5. 

19. Εἰ ἐπημοθαπὶ αυὶ 80 οοοἰἀδηΐα ποιηθῃ Ποιηϊηΐ, οἱ φυΐ 

δὺ ογίυ 580}18. ποηθὴ ἱποϊγίμπι. Ὑοδηΐϊοὶ οηΐπη αυδϑὶ Πανίυβ 
Υἱοϊδηίυϑ ἱγὰ ἃ Ποπιΐπο, γνϑηϊοὶ ουη) ἔΌΓΟΓΕ. 

20. Εἰ νδηϊεῖ ργορίον δίοῃ αυΐ ΠΡογαὶ, οἱ δυδγίοι ἰπηρίο- 
(αἴ65 ἃ 780 00. . 

21. ΕΓ Ποο δγὶϊ οἱ ἃ τ) ἰοδίαπιθηΐυπι), αἰχὶξ Ποπιίηιϑ : 

βρίγυ8 πιθιι8, φυΐ 68ὶ ἰη (6, οἱ σογθᾶ 108 ἀδάϊ ἐπ οτὲ ἴυο, 

ἤοη ἀοἢεϊοηΐ ἀ6 ΟΥ̓ ἴυο, οἱ ὁχ ΟΓ6 δοιηίηΐβ (υἱ : αἰΐ οηίΐπ 

Βοηιίπαβ 6Χ ἤϊη0 οἷ ἰῃ δορί ΓΏ. ἢ. 

ΟΑΡΌΤ ΙΧ. 

1. 1Πυπιίπᾶγα, ἐἰΠυπιίηδγο.,, 9 Γιιϑδ]θη), υϑηΐΐ θηϊηι [16 ἢ 

ἰαυπι, οἱ αἰοτία Ὠοηχίπὶ δυρογ (6 ογίδ 6ϑί. 
2. ἘσΟδ ἰΘΠΘΌΓδΟ ορουῦϊοηΐ ἰογγδηι, οἱ σΠ 50 δι ρογ βοηί65 : 

ΒΏΡΟΓ ἴδ δυίοπι Δρραγοϊΐ Ὀοπιίηυβ, οἱ μογίδ {1108 ἴῃ ἰὲ 

υἱάοθίίυν: 
3. οἵ Δι) υϊαθυπί ΓΟΖ65 ἰῃ Ἰυπλίηα ἴυ0, οἱ σοηΐο68 ἰῃ 5Ρ|6}- 

ὄογο ἴιιο. 
ά, 1μονᾷ ἴη οἰγουΐϊτι ΘΟ. ]08 ἴυο5, οἴ υνἱάδ οοηρστορᾶῖοϑ ἢ]108 

008 : να ΠοΓυὩΐ ΟΠΊΏ6Β {1} ἔυἱ 46 Ιομσα,, οἱ ΗΠ 185 ἴθ ΒΌΡΕΓ 
ὨΘΠΊΘΓΟΒ ρογδυηίυγ. 

5, Τυπς νἱἀονὶδ, οἱ {Ππ|6 018, οἱ βίαρορίβ οογὰδ, χιοηίδαι 
ἰγδηϑίογομίυγ ἰῃ (6 αἰ ν 185 πηδΓ5, οἱ σοπίιην οἱ ρορυϊογυπι, 

6. οἱ νρηϊοηΐ {ἰ0ὶ ργοζοδ Οδη)θἰοση, οἱ ορογίοηΐ ἰ6 Ο8- 
πιο Μδάϊΐαπι οἱ σερίιᾶ. Οπηηο8 ἀθ ϑ58ῦα γὙϑηΐοπὶ ἰδγθηίεδ 
δυγυη, οἱ (ἢ ἀσίδγοηϊ, οἱ 58] υἱδγὸ Ποιηΐηί δηπυπεδρυπί. 

ϑνεισταν πεντυκοίσανςκνσται. 

18. ... 80{5, Υἱπάϊοϊδιη ἰηϊτη οἱ 5 5, ἰη50}}5 το θυ 0061 
τοί ραοί. 



ΕΒΑΙΑΒ. σκρ.. 1Χ1. 

. η. Καὶ πάντα τὰ πρόδατα Κηδὰρ συναχθήσονται, 
καὶ χριοὶ Ναθαιὼθ ἥξουσι, καὶ ἀνενεχθήσεται δεχτὰ 
ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν μου, χαὶ ὃ οἶχος τῆς προςευχῆς μου 
δοξασθήσεται. 

8. Τίνες οἵδε, ὡς νεφέλαι πέτανται, χαὶ ὡςεὶ περι- 

στεραὶ σὺν νοσσοῖς ἐπ᾽ ἐμέ; 
9. Ἐμὲ αἱ νῆσοι ὑπέμειναν, καὶ πλοῖα Θαρσὶς ἐν 

πρώτοις, ἀγαγεῖν τὰ τέχνα σου μαχρόθεν, καὶ τὸν ἄργυ- 
ρον καὶ τὸν χρυσὸν αὐτῶν μετ᾽ αὐτῶν, χαὶ διὰ τὸ 
ὄνομα Κυρίου τὸ ἅγιον, χαὶ διὰ τὸ τὸν ἅγιον τοῦ Ἰσραὴλ 
ἔνδοξον αι 

ιθ. Καὶ οἰχοδομήσουσιν ἀλλογενεῖς τὰ τείχη σου, 
χαὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν παραστήσονταί σοι διὰ γὰρ ὀρ- 
γήν μου ἐπάταξά σε, καὶ διὰ ἔλεον ἠγάπησά σε. 

ι1. Καὶ ἀνοιχθήσονται αἵ πύλαι σου διαπαντὸς, ἧμέ- 
ας χαὶ νυχτὸς οὐ χλεισθήσονται, εἰςαγαγεῖν πρὸς σὲ 

5} ἐθνῶν, χαὶ βασιλεῖς αὐτῶν ἀγομένους. 
1. Τὰ γὰρ ἔθνη χαὶ οἱ Ἰῤύῳ οἵτινες οὐ δουλεύ- 

σουσί σοι, ἀπολοῦνται, καὶ τὰ ἔθνη ἐρημίᾳ ἐρημωθή- 
σεται. 

12. Καὶ ἡ δόξα τοῦ Λιβάνου πρὸς σὲ ἥξει, ἐν χυ- 

παρίσσῳ καὶ πεύχῃ καὶ χέδρῳ ἅμα, δοξάσαι τὸν τόπον 

τὸν ἅγιόν μου. 
ι4. Καὶ πορεύσονται πρὸς σὲ δεδοικότες υἱοὶ ταπεῖνω»- 

σάντων σε καὶ παροξυνάντων σε (ἢ), καὶ χληθήσῃ πόλις 
Σιὼν ἁγίου Ἰσραήλ᾽ 

16. διὰ τὸ γεγενῇσθαί σε ἐγκαταλελειμμένην χαὶ με- 
μισημένην, καὶ οὐκ ἦν ὃ βοηθῶν. Καὶ θήσω σε ἀγαλ- 
λίαμα αἰώνιον, εὐφροσύνην γενεῶν γενεαῖς. 

16. Καὶ θηλάσεις γάλα ἐθνῶν, καὶ πλοῦτον βασιλέων 
ἄγεσαι᾽ χαὶ γνώση ὅτι ἐγὼ Κύριος ὃ σώζων σε, χαὶ 
εὐνὰς σε Θεὸς Ἰσραήλ. 

17. Καὶ ἀντὶ χαλχοῦ οἴσω σοι χρυσίον, ἀντὶ δὲ σι- 
δήρου οἴσω σοι ἀργύριον" ἀντὶ δὲ ξυλων οἴσω σοι χαλ- 
χὸν, ἀντὶ δὲ λίθων σίδηρον. Καὶ δώσω τοὺς ἄρχοντάς 

σου ἐν εἰρήνη, καὶ τοὺς ἐπισχόπους σου ἐν δικαιοσύνη 

18. χαὶ οὐχ ἀχουσθήσεται ἔτι ἀδικία ἐν τῇ γῇ σου, 
οὐδὲ σύντριμμα, οὐδὲ ταλαιπωρία ἐν τοῖς τὰ; σου, 
ἀλλὰ χληθήσεται σωτήριον τὰ τείχη σου, καὶ αἱ πύλαι 

σου γλύμμα. 
ι9. Καὶ οὐχ ἔσται σοι ἔτι ὁ ἥλιος εἰς φῶς ἡμέρας, 

οὐδὲ ἀνατολὴ σελήνης φωτιεῖ σου τὴν νύχτα, ἀλλ᾽ 
ἔσται σοι Κύριος φῶς αἰώνιον, χαὶ ὁ Θεὸς δόξα σου. 

20. Οὐ γὰρ δύσεται ὃ ἥλιός σοι, καὶ ἣ σελήνη σοι 

οὖχ ἐχλείψει" ἔσται γάρ σοι Κύριος φῶς αἰώνιον, καὶ 
ἀνακληρωθήσονται αἵ ἡμέραι τοῦ πένθους σου. 

αι. Καὶ ὃ λαός σου πᾶς δίκαιος, δι’ αἰῶνος χληρο- 
νομήσουσι τὴν γῆν, φυλάσσων τὸ φύτευμα, ἔργα χει- 
ρῶν αὐτοῦ εἰς δόξαν. 

42. Ὃ ὀλιγοστὸς ἔσται εἷς χιλιάδας, καὶ ὁ ἐλάχιστος 
εἰς ἔθνος μέγα " ἐγὼ Κύριος χατ χαιρὸν συνάξω αὐτούς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΞΑ΄. 

ι. Πνεῦμα Κυρίου ἐπ’ ἐμὲ, οὗ εἵνεχεν ἔχρισέ με, 
εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπεσταλχέ με, ἰάσασθαι τοὺς 
συντετριμμένους τὴν χαρδίαν, κηρύξαι αἰχμαλώτοις 
ἄφεσιν, καὶ τυφλοῖς ἀνάόδλεψιν, 

(ἢ) 14. ... καὶ προςκυνήσουσιν ἐπὶ τὰ ἴχνη τῶν ποδῶν σον 
πάντες οἱ παρωξύναντές σε΄ ... (δολοί. Κοπι.) 
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Ἵ. ΕΛ ΟΠΊΏΘ6Β ΟΥ̓ ΟὀΟΟΔΓ ΘΟΙρΤορδυηίυν, οἱ ἀγίοίαβ Νἃ- 
οί; γϑηΐθηϊ, οἱ οἴϊδσθηΐυν δΔοοορίΔ Ὀ}}1ἃ ΒΌΡΟΙ ἃ] ἅΓΟ6 που), 

. οἵ ἀοπη118 ΟΥΔΙΪΟΠ 8 πηθδ σ]οΣ ΠΟΔΌΪ Γ. 

8. Θυΐηδη) ἰδίϊ, υἱ ἢυ}}85 γοϊδηί, οἱ βίουϊ οοϊ υπηῦδο οὐ ἢ] 
0}}18 δα ηγ69 

9. Μο ἰηβυΐβ ὀχϑρθοίδγυηϊ, οἱ δυθ8 'ΓΠΔΓΒ18 ἴῃ ργὶπιΐ5, υἱ 
δἀἀυοσδηὶ ἢ]108 ἴι05 ἀδ ἰοῆμρα, οἱ δυρϑηΐι τ οἵ ΔΌΓΙΙΏ) ΘΟΓΌΙῚ 
ΟἿΠὶ οἶδ, οἴ ργορίθνγ ποιηθῇ δοιμίηϊ βδαποίυ μη, οἱ χφυΐᾶ βδηῃοίι8 
18Γ86] ρου οδίυ 8 δῖ. 

10. Εἰ ἀϊοαθυπί Δ᾽ ἢ  ζοῃδ ὨΕΓῸΒ ἴπ08, οἱ ΓΟΖ65 ΘΟγ ἢ] 

ϑϑἰδίδηϊ {0} : ργορίδυ ἰγδη) θηΐπλ πηθδῃ) ρογουϑβδὶ ἴ6, οἷ ριῸ- 
Ρίδγ τη ϊϑογί οογαϊδηιχ ἀἰ!οχὶ (6, 

{1, Εἴ δρογθηίυγ ροΓίῶ ἴδ 86ΙΏΡΟΓ, ἀΐθ δο ῃορεία πο 
οἰδυάἀδηίυγ, αἱ ἰῃἰγοἀυσδηϊ δά 6 ἐογί ἀΐποπλ σοπιίμηη, οἱ 

1 τοβθ8 θάγυηι φυὶ δἀἀυοσρηδὲ δυηΐ. 
12. ἀθηίοβ οηΐπι οἱ γοζϑϑ, αυΐ Ὠθἢ βογυϊθηΐ {ἰδ], ρου υηΐ, 

οἱ βοηΐε8 530] }υἀϊηα ἀδδοϊδυηίιΓ. 

138. Εἰ ρμίογία 1ιἰραηὶ δὰ 6 υϑηΐεΐ, 'ῃ ΟὙραγ880 οἱ ρίπο οἱ 
᾿Θάγο βίη], υἱ μ]ογβοοίυγ ἰοοιι8 βαποίι 8 Π161}8. 

14, Εἰ ἰθυηί δὰ ἴδ {ἰτηρηΐο5 [1 Θογαπι χαυΐ (6 υτ Πᾶν 6- 
γυπί οἱ ἰγγδυογιηῖ ἴ6, οἱ ὙοΟΔθογὶβ οἰν 85 δίοι βδηοί 

1βγδεὶ : ὲ 
15. ΡΓῸ 60 φυοῦ [υἱ8[} ἀογο]οἰδ οἱ οὐΐο παρᾶ, αἱ πο δγαὶ 

αυΐ δυχὶ Πατοίυγ. ΕΠ ροηδπι ἰ6 Οχϑυ (Δ[οποῖ φἰογηδηιϊ, ρᾶυ- 
ἀϊυπὶ φοηογαίοηυ ροπογδιοη 8. 

16. Εἰ 5 σ65 ἰᾶς σοηίίυπι, οἱ ἀἰν 188 γοσυτη ΘΟΠ)6 168 : οἵ 
8665 ΄φυΐᾶ ὁ50 οπιίηι5 4} 5 γα ῦο (6, οἱ ᾳυΐ Θγυο ἴα Πδυϑ 

18γδ6]. 

17. ΕΛ ῥγὸ δῖ δϊἌεγδι {ΠὈ] δυγαπι, οἵ ρΓῸ ἴδττο ΔΙΌγϑῃ: 
Εἰδὶ ἀγροηίυπι : οἴ ῥγὸ Πἰρη 5 ἃγδηι Εἰ 855, οἱ ῥγὸ ἰδρίἀΐδ5 
ἴδεγυτα. Εἴ ἀδῦο Ῥυϊῃοῖν 8 [108 ἴῃ ρᾷ06, δὲ ΘΡΊΒΟΟΡΟΒ ἴυ08 ἰῃ 

᾿υδεία : 
.18. οἵ ποῃ δυάϊοίαγ υἱἵγα ἰπίχυϊδ8 ἰῇ ἰογγὰ ἰ)8ἃ, ὨΘαῸ8 
σομί γί ἰο, που γἰβογίδ ἰῃ Πηϊθυ8 ἴυ}8, δ6ἃ γοσδθυηίυν 88- 

Ιαἴᾶγα λυτὶ ἰυἱ, οἱ ρογίδε ἴυ80 ϑουϊρίυγᾶ. 

19. Εἴ ποῃ οὐ! ἰδὲ] 801 υἱῖγα ἰῃ Ἰυσθηι ἄϊοὶ, Ὠθ,α6 ογίι8 
Ἰαπεα Ἰυτηθη ργοθθυΐξ ἰδὲ ποοίς, 86 εγὶὶ {{0] Ποπιίηυ8 ἴὺχ 

δοίογῃδ, οἱ Πδὺ8 φἰογία ἰυἃ. ᾿ 
40. Νοη οηΐπι οοοἰάοί 50] ἰδὲ, οἱ [πᾶ 110] πο ἀοἤοϊοὶ : οεἰϊ 

δηΐπῃ {δὶ Ποπιίηυ8 ἰὰχ δοηιρίίογηα, δἱ σοιρ!ορυηίαυγ ἀ168 

ἰυσῖυ8 τυ]. 
21. Εἰ μορυϊυβ ἴᾳυδ οπιηΐ5 ἰυ8ΐ08, 56 πηροῦ ροβϑι ἀἜθυηῖ 

(ογγᾶπι, οἰιϑιοἀϊδηβ ρἰδηϊδίϊομθη, Ορογᾶ Πηβῃ 11} 8012 Γ1}}}} 

ἰὴ σἰοτίδῃι. 
42. Ουἱ ρᾶυσαβ ο8ὲ ογίΐ ἰῃ τ} }]}18., οἱ 4ι} Πηἰἰ πη} ἰῃ σθη- 

ἰδ} τῃϑση8ΠῈ : 680 Ὠοπιΐηι8 ἰῃ [ΘΙ ΡΟΓΟ ΟΟΩΘΓΟβΔΡΟ 608. 

ΟΑΡΌΤ [ΧΙ]. 

1. δρίγυ8 Ποπιϊπὶ ΒΡῈ πι6, ργορίογ φυοαά υπχὶΐ πι6, 

οΥδη οἰ Ζᾶγα θυ ροΓ 8 πλΐδὶ ̓  Πη6., βϑηᾶγα σΟη ΓΙῸ 8 οοΙθ, 

ργϑρϊοᾶγο οδρε ἰδ Γετηἰβϑίομθι, οἱ οἕβοὶβ Υἱδιιτα, 

14. ... εἵ δἀογανυμπὶ νοοι ἰδ ροάυπι ᾿πογαπι Ομ 65 4υἱ θχᾶ- 

οοΥυανογυηξίθ : ... 
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3. χαλέσαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεχτὸν, χαὶ ἡμέραν ἀν- 

ταποδόσεως, παραχαλέσαι πάντας τοὺς πενθοῦντας, 
ἃ. δοθῆναι τοῖς πενθοῦσι Σιὼν αὐτοῖς δόξαν ἀντὶ 

σποδοῦ, ἄλειμμα εὐφροσύνης τοῖς πενθοῦσιν, χατὰ στο- 
λὴν δόξης ἀντὶ πνεύματος ἀχηδίας" χαὶ χληθήσονται 
γενεαὶ δικαιοσύνης, φύτευμα Κυρίου εἰς δόξαν. 

4, Καὶ οἰκοδομήσουσιν ἐρήμους αἰωνίας, ἐζηρημο»- 
μένας πρότερον ἐξαναστήσουσι, χαὶ χαινιοῦσι πόλεις 
ἐρήμους, ἐξηρημωμένας εἰς γενεάς. 

5. Καὶ ἥξουσιν ἀλλογενεῖς ποιμαίνοντες τὰ πρόθατά 
σου, χαὶ ἀλλόφυλοι ἀροτῆρες καὶ ἀμπελουργοί. 

6. Ὑμεῖς δὲ ἱερεῖς Κυρίου κληθήσεσθε, λειτουργοὶ 
Θεοῦ, ἰσχὺν ἐθνῶν χατέδεσθε, καὶ ἐν τῷ πλούτῳ αὖ- 
τῶν θαυμασθήσεσθε. 

(5) 1. Οὕτως ἐχ δευτέρας χληρονομήσουσι τὴν γῆν, 
καὶ εὐφροσύνη αἰώνιος ὑπὲρ χεφαλῇς αὐτῶν. 

8. Ἐγὼ γάρ εἶμι Κύριος ὃ ἀγαπῶν δικαιοσύνην, 
χαὶ μισῶν ἁρπάγματα ἐξ ἀδιχίας. Καὶ δώσυν τὸν μό- 
χθον αὐτῶν ἐμὰ οις, καὶ διαθήχην αἰώνιον διαθήσομαι 
αὐτοῖς. . . 

9. Καὶ γνωσθήσεται ἐν τοῖς ἔθνεσι τὸ σπέρμα αὐτῶν, 
χαὶ τὰ ἔχγονα αὐτῶν ἐν μέσῳ τῶν λαῶν. Πᾶς ὃ δρῶν 
αὐτοὺς ἐπιγνώσεται αὐτοὺς, ὅτι οὗτοί εἶσι σπέρμα ηὐ- 
λογημένον ὑπὸ Θεοῦ, 

10. χαὶ εὐφροσύνη εὐφρανθήσονται ἐπὶ Κύριον. Ἀγαλ- 
λιάσθω ἣ ψυχή, μου ἐπὶ τῷ Κυρίῳ " ἐνέδυσε γάρ με ἱμά- 
τιον σωτηρίου χαὶ χιτῶνα εὐφροσύνης, ὡς νυμφίῳ πε- 
ριέθηκέ μοι μίτραν, καὶ ὡς νύμφην κατεχόσμησέ με 
χόσμῳ" 

Η. χαὶ ὡς γῆν αὔξουσαν τὸ ἄνθος αὐτῆς, χαὶ ὡς 
χἧπος τὰ σπέρματα αὐτοῦ, οὕτως ἀνατελεῖ Κύριος Κύ- 
ρίος δικαιοσύνην χαὶ ἀγαλλίαμα ἐναντίον πάντων τῶν 
ἐθνῶν. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΞΒ΄. 

τ. Διὰ Σιὼν οὐ σιωπήσομαι, καὶ διὰ “Ἱερουσαλὴμ 
οὐχ ἀνήσω, ἕως ἂν ἐξέλθη ὡς φῶς ἡ διχαιοσύνη αὐτῆς, 
τὸ δὲ σωτήριόν μου ὡς λαμπὰς καυθήσεται 

ἃ. χαὶ ὄψονται ἔθνη τὴν δικαιοσύνην σου, χαὶ βασι- 
λεῖς τὴν δόξαν σου, χαὶ χαλέσει σε τὸ ὄνομα τὸ χαινὸν, 
ὃ ὃ Κύριος ὀνομάσει αὐτό. 

8. Καὶ ἔση στέφανος χάλλους ἐν χειρὶ Κυρίου, χαὶ 
διάδημα βασιλείας ἐν χειρὶ Θεοῦ σου. 

4, Καὶ οὐχέτι χληθήση Καταλελειμμένη, καὶ ἣ γῇ 
σου οὐ χληθήσεται ἔτι ἔρημος. Σοὶ γὰρ χληθήσεται, θέ- 
λημα ἐμὸν, καὶ τῇ γῇ σου, οἰχουμένη, ὅτι εὐδόκησε 
Κύριος ἐν σοὶ, καὶ ἣ γῇ σου συνοιχισθήσεται. 

ὅ, Καὶ ὡς συνοιχῶν νεανίσχος παρθένῳ, οὕτω χατοι- 
χήσουσιν οἱ υἱοί σου " χαὶ ἔσται, ὃν τρόπον εὐφρανθή- 
σεται νυμφίος ἐπὶ νύμφη, οὕτως εὐφρανθήσεται Κύριος 
ἐπὶ σοί. 

6. Καὶ ἐπὶ τῶν τειχῶν σου, ἱἱἹερουσαλὴμ,, χατέστη- 
σα φύλαχας ὅλην τὴν ἡμέραν χαὶ ὅλην τὴν νύχτα, οἵ 
διὰ τέλους οὐ σιωυπήσονται μιμνησχόμενοι Κυρίου. 

η. Οὐχ ἔστι γὰρ ὑμῖν ὅμοιος. ᾿Εὰν διορθώση, καὶ 
ποιήση “ἹἹερουσαλὴμ. γαυρίαμα ἐπὶ τῆς γῆς" 

(5) 7. ᾿Αντὶ τῆς αἰσχύνης ὑμῶν διπλᾶς καὶ ἐντροπῆς ἀγαλλιά- 
σονται μερὶς αὐτῶν... (Επρ σταῦ.) 

Κεφ. ΞΒ΄. 

. ὙΟΟΔΣΟ δπηυπὶ Ποιηίηϊ δοοορίδυίίθσ, οἱ ἀΐθη) 
εἰοπΐβ, οοηδβοϊδῦὶ ΟΠ]η68 ἰυροηίοδ, : 

3. δ ἀοίυν Ἰυροπῦθιβ δίοη σογία οἷ ῃγΓῸ οἰπογο, υποϊο 

᾿ερε ἴδ ᾿Ιᾳσοπεθυ8, δοουηάυπι Ξἰοἰδιη ρἰογίδ' ρΓῸ βρί γί πκὸ- 
ΤΟΡΒ : οἷ γοΟΔηΓ ΘΟ ΠΟΓΔΈΏΟΙΘΒ [115{{|85, ΡΙδηίδιο Ποπιηί 
ἰῃ μἱοτίδι.θ 

4, ἘΠ ἀαϊπιδθυπί ἀδδογίδ 80 ἢ γα, 4υδ ἀ6501δΔ ἔμο- 
ταηΐ ῃγίιδ βυδοϊδνυηΐ, οἵ ἱππονδθυῃὶ εἰν ἰΔί65 ἀοδογίδϑ, ἀθ- 

8018(88 ἰῃ σοηογδίοῃθϑ. 

ὅ. Εἰ νϑιηΐθηί 8] 6 ηἰ σθῆδο μᾶβΟΘ ἢ 68 ΟΥ̓ΔΒ {π|28, οἱ 818 ΣῈ} 
ΒΟΠΓ ΠῚ ἀγδίογοϑ οἱ Υἱηϊΐογθβ. 

6. Ὗοβ δυΐομη 8δοογάοίθβ Ποπιηὶ ὙοοδὈϊ πη εἰ, πλἱῃ δΕ] 
οὶ, ἰογιυἀΐποιαι σοι ὁοπιράοίϊβ, οἱ ἰῃ αἰν 15 οᾶγυπι 
ογὶ 18 δαιη γα }}}68. 

7. 510 ἰογγᾶπὶ βοοῦυπάο ροββίἀθθυηΐ, οἱ σαυάίυμ ϑοιηρὶ:- 
τογυπὶ ογὶΐ δυροῦ οἂρυΐ ΘοτγΌπ). 

8. Ερο οηἰπὶ δυπ Πομηΐηυ8 αι ΑἸΠἶμο }δι1{18π|, οἱ οἀϊ γᾶ- 

ΡἰπδΒ ἐχ ἰηυϊίδία. Εἰ ἀδνο ἰαθοζοπὶ ουζγιηι ᾿υ 58, οἱ ἰδςῖδ8- 
τηθηΐυπ) δοἰογηιιη) ἀἰβροπϑη οἷ5. 

γοιγη- 

9. Εἰ βοϊθίυγ ἰη ἐδοϊίθυ8 ΒΟΙΏΘῊ ΘΟΓΌΠΙ, οἱ ποροῖθδ ΘΟΓΙΙΠ) 
ἰῃ πηράϊΐο ρΡορυϊοτυμῃ. Οπληΐδ 4υὶ νἱά γί 605 οορβηοϑοορί 1105, 
αυΐᾷ ἰδι1 βυπί βδοηθη θεποάϊοίυπ) ἃ Ὠ60, 

10. οἱ ᾿φ Εἰ ᾿δοἰΔθυπίυΓ δυρογ οπιίηυμι. Εχβυ οὶ αἰἱηλ 
τη 8 ἰῃ Ὠοηλίηο : Ἰπάι} ΘὨΪπι 6 νθ αἰ πηδηΐο 581015 οἱ (0 Δ 

Ια 126, βίουϊ Θροῦδο αἰγουμπηροδυϊΈ Ὠ)ῖ}ι} πη γα, οἱ 5ἰσαυΐ 
ΒΡΟΏ98Π1| ΟΥΒΑΥΪ Πγ6 ΠΙΠΠ 0 πλ0] 16 Ὁτὶ : 

11. οἱ βἰσυΐ ἰογγδι οἴδγοηΐδθῃ) Πογοπὶ βυυπι, οἱ βἰσυΐ Ποῖ- 

ἴυ.5 δοηλίπα 808, 8[6 “οΓΠἰάΓ ἰδοοὶ Πορχίπιιδ Ὠοηλί8 }0- 
δ("{ἰ8πὶ οἱ Ἔχβυ διϊοηθη ἰῃ οοηδρροία οαχηΐυπι φοη σι. 

ΟΑΡΌΤ {Χ. 

1. Ῥγορίογ 51:0 ἤοῃ ἰδΔοθῦο, οἱ ργορίδσ 76 γ}58]6 ἢ} ΠΟῺ Γο- 
᾿πχυδηι, ἀοποο ἐργοάϊΐδίυν βίου ᾿υπλοη ᾿υδ|}{18 ο᾽ 5, οἱ 5διυ- 
ἵδγο πηθῦπὶ δίουϊ Ἰδπηρδβ ἀγα θὈὶ : 

2. οἱ υἱάδδυηι φοηΐδβ [υ5{Π{18πῈ ἰυᾶπι., οἱ ΓΕορ65 σ)ογὶδπ) 
ἴυδη), οἱ γοοδὈϊϊ [6 Ὠοίηθπ Ὠουυπ), φυοά 1γοπίπι!δ Ὠοπλίπδὶνὶ 
᾿Πυὰ, 

3. Εἴ 6γ.8 οογοὴδ ἀδοοσὶβ ἰῇ ἴδηι; Πομίηὶ, οἱ αἰδάοτιδ 
τοξηὶ ἴῃ ἤδηιῖϊ Ὠοὶ [υἱ. 

ἡ, Εῤ ποχυδαιδη) υ[{Γἃ γοσδθογὶ8 Ὠογο]οία, οἱ ἰογγᾷ [08 
ὯΟ0Π νοσδῃϊίυν δάϊιιο ἀδϑδογίδ. Τίυὶ ϑηΐπὶ νοοδϊυγ, τοϊπηῖϊδι 

Βηρᾶ, οἱ ἰοττϑ ἰδ, ὨδΔοΠ Δία, αυΐὰ οοι ρου [)ολῖπο ἐμ ἴὸ, 
οἱ ἰογγὰ ἴιιἃ ΘΟ} Ὁ 14} υΓ. 

5. Εἰ βἰουΐ δ ίδῃ5 ᾿υγοη 8 σππὶ Υἱγρίηθ, δίο ΒδΌ δἰνιηι 

ΘΕ ἰαἱ : οἵ ἐγ, φιιομηοάο 114 Γ ΘΡΟηδυ.5 ϑυρογ ϑροηβᾶ, 
δίς ᾿ξ δ τυ ΒυροΓ [6 Ποιΐηι8. 

6. Εἰ βυροῦ ΠΊυΓΟΒ ἴυ08, ΦοΓ 5816, σοηδίϊαἱ εὐιδιοίος 

ἰοΐδ αἰ6 οἵ ἰοἱδ ποεῖδ, 4αυὶ ἠυπ)αυδη) ἰδοουηΐ γοοογάδηεϑ 
Ὀοιηϊηί. 

ἡ. Νοη δβδὲ οηΐῃῃ υρϑίγὶ δἰ} 18. δὶ οοιτοχοῦί, οἱ ἐροθηι 
Φογυβδ] θη) σδυάϊ}} ΒΌΡΟΓ ἰθστδηι : 

7. Ῥγὸ ρυάογο νϑβίγο ἀπρ) οὶ οἱ οοπϊιδίοηα Ἔχ ΒΔ  ροτῆο 
ΘΟΣΌΠΙ.... 

| 



ἜΘΑΊΑΞΒ. λν. ΠΧΠΙῚ. 
8. ὥμοσε Κύριος χατὰ τῆς δόξης αὐτοῦ, χαὶ χατὰ 

τῆς ἰσχύος τοῦ βραχίονος αὐτοῦ, εἰ ἔτι δώσω τὸν σῖτόν ᾿ 
’ 
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8. ᾿υΥὙν ΠΟΙΆΪΠ118 ρ6Γ φ]οτίδη 80.8Π), οἱ μ6Ὺ Του υἀΐη6Πὶ 
ὈΓΔΟΝΪΪ δυΐ,, 5] υ] γα ἀθάθγο {τὶ ἰσυπὶ ἴυυπι, οἱ οἰ δοδ ἴυοβ ἰηΐ- 

σου, χαὶ τὰ ἐξ ηῆς σου τοῖς ἐχθροῖς σου, καὶ εἰ ἔτι ' πηϊοῖα ἰυΐδ, οἱ δὶ Ὁ] γα Ὀἰδογίηι ΠῚ} διθηὶ υἱθὰπὶ ἰασμ, ἰα 
πίονται υἱοὶ ἃ ξ 

9. Ἀλλ᾽ οἱ συναγαγόντες φάγονται αὐτὰ, χαὶ αἰνέ-- 
σουσι Κύριον, καὶ οἱ συναγαγόντες πίονται αὐτὰ ἐν ταῖς 
ἐπαύλεσι ταῖς ἁγίαις μου. 

10. Πορεύεσθε διὰ τῶν πυλῶν μου, καὶ ὁδοποιήσατε 
τῷ λαῷ μου, χαὶ τοὺς λίθους ἐχ τῆς ὁδοῦ διαῤῥίψατε, 
ἐξάρατε σύσσημον εἰς τὰ ἔθνη. , 

11. Ἰδοὺ γὰρ Κύριος ἐποίησεν ἀχουστὸν ἕως ἐσχά- 
του τῆς γῆς. Εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών: Ἰδοὺ ὃ Σωτήρ 
σοι παραγέγονεν ἔχων τὸν ἑαυτοῦ μισθὸν, χαὶ τὸ ἔργον 
αὐτοῦ πρὸ προζωπου αὐτοῦ. 

12. Καὶ χαλέσει αὐτὸν λαὸν ἅγιον, λελυτρωμένον ὑπὸ 
Κυρίου: σὺ δὲ χληθήση ἐπιζητουμένη πόλις, καὶ οὐχ 
ἐγκαταλελειμμένη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΞΙ᾿. 

ι. Τίς οὗτος ὃ παραγενόμενος ἐξ ̓ Ἐδὼμ,, ἐρύθημα 
ἱματίων ἐχ Βοσόρ; Οὕτως ὡραῖος ἐν στολῇ, βία μετὰ 
ἰσχύος; ᾿Εγὼ διαλέγομαι δικαιοσύνην χαὶ χρίσιν σωτη- 
ίου. 

, 2. Διατί σου τος τὰ ἱμάτια, χαὶ τὰ ἐνδύματά 
σου ὡς ἀπὸ πατητοῦ ληνοῦ; ᾿ 

8. Πλήρης χαταπεπατημένης, καὶ τῶν ἐθνῶν οὐχ 
ἔστιν ἀνὴρ μετ᾽ ἐμοῦ’ καὶ χατεπάτησα αὐτοὺς ἐν θυμῷ 
μου, χαὶ κατέθλασα αὐτοὺς ὡς γῆν, χαὶ χατήγαγον τὸ 
αἷμα αὐτῶν εἰς γῆν. 

4. Ἡμέρα γὰρ ἀνταποδόσεως ἐπῆλθεν αὐτοῖς, καὶ 
ἐνιαυτὸς λυτρώσεως πάρεστι. 

6. Καὶ ἐπέδλεψα, καὶ οὖκ ἦν βοηθός: καὶ προςενόγ- 
σα, χαὶ οὐθεὶς ἀντελαμθανετο. Καὶ ἐῤῥύσατο αὐτοὺς ὃ 
βραχίων μου, καὶ ὃ θυμός μου ἐπέστη, 

8. καὶ χατεπάτησα αὐτοὺς τῇ ὀργῇ μου, χαὶ χατή- 
γαγον τὸ αἷμα αὐτῶν εἰς γῆν. 

7. Τὸν ἔλεον Κυρίου ἐμνήσθην, τὰς ἀρετὰς Κυρίου 
ἐν πᾶσιν οἷς ἡμῖν ἀνταποδίδωσι. Κύριος χριτὺὴς ἀγαθὸς 
τῷ οἴχῳ Ἰσραὴλ, ἐπάγει ἡμῖν ὑσὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ, 
χαὶ χατὰ τὸ πλῆθος τῆς διχαιοσύνης αὐτοῦ. 

8. Καὶ εἶπεν - Οὐχ ὁ λαός μου; τέκνα οὐ μὴ ἀθετή- 
σωσι. Καὶ ἐγένετο αὐτοῖς εἰς σωτηρίαν 

9. ἐχ πάσης θλίψεως αὐτῶν. Οὐ πρέσβυς, οὐδὲ ἄγ- 
γελος, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἔσωσεν αὐτοὺς, διὰ τὸ ἀγαπᾶν αὐὖ-- 
τοὺς καὶ φείδεσθαι αὐτῶν. Αὐτὸς ἔλυτρώσατο αὐτοὺς, 
χαὶ ἀνέλαῤεν αὐτοὺς, χαὶ ὕψωσεν αὐτοὺς πάσας τὰς 
ἡμέρας τοῦ αἰῶνος. 

10. Αὐτοὶ δὲ ἠπείθησαν, χαὶ παρώξυναν τὸ πνεῦμα 
τὸ ἅγιον αὐτοῦ. Καὶ ἐστράφη αὐτοῖς εἰς ἔχθραν, αὐτὸς 
ἐπολέμησεν αὐτοὺς, 

Π. χαὶ ἐμνήσθη ἡμερῶν αἰωνίων. Ποῦ ὃ ἀναδιθδά- 
σας ἐχ τῆς θαλάσσης τὸν ποιμένα τῶν προδάτων:; ποῦ 
ἐστιν ὁ θεὶς ἐν αὐτοῖς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ; 

12. Ὁ ἀγαγὼν τῇ δεξιᾷ Μωσῆν, ὃ βραχίων τῆς δό- 
ξης αὐτοῦ; Κατίσχυσεν ὕδωρ ἀπὸ προζώπου αὐτοῦ, 
ποιῆσαι ἑαυτῷ ὄνομα αἰώνιον. 

13. Γγαγεν αὐτοὺς δι’ ἀδύσσου, ὡς ἵππον δι᾽ ἐρή- 
μου, χαὶ οὐχ ἐχοπίασαν, 

14. χαὶ ὡς χτήνη διὰ πεδίου. Κατέθη πνεῦμα παρὰ 
Κυρίου, χαὶ ὡδήγησεν αὐτούς" οὕτως ἤγαγες τὸν λαόν 
σου, ποιΐῆσαι σεαυτῷ ὄνομα δόξης. 

ὅτριοι τὸν οἶνόν σου, ἐφ᾽ ᾧ ἐμόχθησας, 4υο ἰΔθοναϑῖ!. 

9. 568 αυὶ Οοῃσγοραγνογηί σοηγοάοηϊ οἃ οἱ Ἰαπἀδῦυπὶ Πο- 
ἸὨΪΠΗ τὴ, οἱ 4υΐ σοῃατγορανογίηϊ Ὀἰθοηῖ 6 ἰῃ δἰτγϊ8 δδηςβ 
[η6ἰ3. : 

10. 16 ΡῈΓ ρμογίδβ πι|θᾶ8, οἱ υἱδη) ἴδοϊΐε ρόρῃ]ο 60, οἵ 
ἰαρί 65 ἀ6 υἱὰ ργοἠοΐία,, Ἰουδίθ βίσηυπι ἴῃ βϑηΐα8. 

11. Εδοδ οηΐπι Ὀομηίπυβ ἔδοὶί δυάϊ πὶ 8406 δὰ ΘχιΓοΠΊυπὶ 
ἰοῖτα. Ὠοἰ 6 ἢ]185 δίοῃ : Εὐοδ ϑαϊναῖίοσ ἴυυβ υϑηϊὶ μᾶθἢβ 
[ΠΘΓΟΘΘΠ) 808), οἱ Ορυ8 βιιη) δηίο δοίοιη διιδίη. 

12. Εϊνοοδἱ ουπ ρορυϊιπὶ βἀποίιτη, γοἀρηρίυπ) ἃ Πο- 
ἸηΐῃΟ : ἴὰ δυΐθπ) γοοΔθοΓ8 γραυϊ δἰ ἰδ οἰν "88, οἱ πο ἀδγοὶϊοῖδ. 

ΟΑΡΌΤ {Χ11Π. 

Ἱ, ΟυΪ5 681 ἰδ φυὶ γϑηἱ ἂς Εάομῃ, πιθοῦ νϑϑίϊυτη ἀ6 Βο- 
50Γ9 δῖο [ΟΥΠΊΟϑ18 ἰῃ βίοϊδ, υἱοϊοηξδ οὐτὰ (ογ υἀΐπο ὃ ἘρΟῸ 
Ιοφυογ ι8{{{18π| οἱ Ἰυἀϊοἰυπὶ 88] υἱδιῖ5. 

2. Οὐδ Γυῦγα ϑιηΐ Ὑοϑι θη ἴθ, οἱ ἱπάυπιοηίδ ἰι8 
βίου! ἀα οαἰοδίο ἰογου 811 ὃ 

3. Ρ]Οη5 Ροτγοδίοδίο, οἱ ἀθ σοπίϊ 08 ΠΟῚ 6ϑἰ Υἱγ Του: 

οἱ οοπουϊοανὶ 608 ἰῃ [ΠΓΟΓΟ Ιη60, οἱ ΟΟηἴγοσὶ 608 485] ἴδτ- 
γ8η), οἱ ἀραυχὶ 5δησυϊηθπι ΘΟΓΌ ΠῚ ἴῃ ἰοΥΓΆΠ,. 

4. Ὠΐϊθ5 οηΐβὴ τοι θυ ἰο} 18 γϑηΐξ οἷβ, οἱ Δῆηι.8 γϑάθη]- 

Ρἰἰοηΐβ δά σϑί. 
ἢ. Εἰ δβροχὶ, οἱ ποῇ ογδί δυχὶ ϊδίου : οἵ οοπδίἀογαυΐ, οἱ 

ΠῈ]1ὰ8 ργθοαῖ δυχι! υπι. ΕἸ ὀγυ 605 Ὀγδαοϊΐυπι πηουπι, οἱ 
(ὉΓῸΓ 608 δΔαγρηϊξ, 

6. οἱ σοησ!  νανΐ 605 ἰῃ ἰγ8 πηθᾶ, οἱ ἀδάυχὶ ἰῃ ἰογτδϊη 58}- 

συΐϊηθη} ΘΟΓΌΠΏ. 

ἡ. ΜιΙβογίοογάϊα Ὠοπλίηὶ τοοογάἄδίι5 δῦ, Υυἱγίυ αὶ Πο- 
γΪηΐ ἰπ οπμηΐθι5 ΄αυϑ Γαι θυ ΠΟἢΪ8. Ποιηΐπι8 υἀ6χ ὈΟηυ8 
ἀοπμυὶ 18γ86], δἀδαοὶῖ ΠΟὈΐ8 δοευπάυῃ} Γι δογοογ ΐδη} δυ8Π), 

οἱ βοουπάστῃ τυ ἰἀϊπδη) [υ 8.185 5128. 

8. Εἰ αἰχὶϊ : ΝοΠμηδΘ ρορυ 5 που ᾽ {11 ποη Γοργοραθιηῖ. 
Εἰ (δοίυ 6581 οἷ5 ἰη βδ᾽ αἴθ 

9. ὁχ οπηηὶ {γυϊδιίοπο οθογαπι. Νοη ᾿ἰοραία8, ΠΟαΊ6 8η- 
σ6]8, 568 'ῃ86 βαϊ γαυΐ θοβ, χυοὰ αἰ σογοῖ 608 οἱ ραγοδγοί 
οἶβ. [ρΡ86 τοάδπιξ 608, οἱ βυϑοθρὶΐ [105, οἵ ϑιυδιίαυ! 605 

ομγηΐδυβ ἀἰοθι8 8860 }}. 

10. Ιρ5ἱ δυΐοι ποη ογράϊἀογιῃΐ, οἱ ὀχδοογραυθγιηΐ 50- 
Πίΐυμι βδποίυμ οἦυ8. Εἴ ΟΟΠΨΘΟΓΒΌΒ Θϑὶ οἷβ ἰῃ ἱῃἰ πιο {181}, 

ἶρ86 ρυρπαν!ῖ οπῖγα 605, 

{1. δ τοοογάδίυϑ 68 ἀΐογυμπι δη(χυοτγυπι. {Π0] οοῖ αυΐ 

οἀυχίί 6 τηϑγὶ ρδϑίογθῃ οὐΐὰπι} Ὀδὶ 6δί χυὶ ροβυϊ ἴῃ οἱβ 

βρ γἰ [ὑπ βδηοίαπι ἢ 
12. Ουἱ οἀυχὶὶ ἀοχίγα Μουϑ6π), Ὀγδοϊ τη αἰ ογα; δ8 Ὁ 

δυρογανὶ ἀαυδπι ἃ (Δοἷο 6).8, υἱ ἰΔοεγαοῖ 8:0] ὨΟΠΊΘΤΙ 561η- 

Ρἰἰογηυ. 
13. Αἀάυχὶξ Θ08 Ῥ6Γ ἀυγββυπ), βίσαί Θαυυπη ροΓ 80] υἀ]- 

61, οἱ ἤθη Ἰδδοτανογυηΐ, 
(4. οἱ βίειιί Ἰυπιομίδ μοῦ οαηρηπι. Ὠδβοθηᾶϊ βφρὶ γι 5 ἃ 

Ποπιίηο, οἱ ἀυχ δογαχῃ [υἱ : δὶς δά ἀυχϑ[ ρορυϊυπ ἰυυπι, 

υἱ ἔδοογοβ {01 ποιηθ ρον. 
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15. Ἐπίστρεψον ἐχ τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ ἴδε ἐκ τοῦ οἴχου 
τοῦ ἁγίου σου χαὶ δόξης σου. Ποῦ ἐστιν ὃ ζῆλός σου χαὶ 
ἡ ἰσχύς σου; Ποῦ ἐστι τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους σου, καὶ 
οἰχτιρμῶν σου, ὅτι ἀνέσχου ἡμῶν; 

16. Σὺ γὰρ εἶ πατὴρ ἡμῶν, ὅτι Ἀδραὰμ οὐχ ἔγνω 
ἡμᾶς, καὶ Ἰσραὴλ οὐχ ἐπέγνω ἡμᾶς, ἀλλὰ σὺ, Κύριε 
πατὴρ ἡμῶν, ῥῦσαι ἡμᾶς" ἀπ᾽ ἀρχῆς τὸ ὄνομά σου ἐφ᾽ 
ἡμᾶς ἐστι. 

1.. Τί ἐπλάνησας ἡμᾶς, Κύριε, ἀπὸ τῆς ὁδοῦ σου; 
᾿ἘἘσχλήρυνας τὰς χαρδίας ἡμῶν, τοῦ μὴ φοθεῖσθαί σε; 
ἐν οεν ἣν διὰ τοὺς δούλους σου, διὰ τὰς φυλὰς τῆς 
χληρονομίας σου, 

18. ἵνα μιχρὸν χληρονομήσωμεν τοῦ ὄρους τοῦ ἁγίου 
σου. (ἢ 
᾿ Ἐγενόμεθα ὡς τὸ ἀπ’ ἀρχῆς, ὅτε οὐχ ἦρξας 

ἡμῶν, οὐδὲ ἐχλήθη τὸ ὄνομά σου ἐφ᾽ ἡμᾶς. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΞΔ'. 

1. ᾿Ἐὰν ἀνοίξῃς τὸν οὐρανὸν, τρόμος λήψεται ἀπὸ 
σοῦ ὄρη, χαὶ τακήσονται, 

ἃ. ὡς χηρὸς ἀπὸ προςώπου πυρὸς τήχεται, χαὶ χα- 
ταχαύσει πῦρ τοὺς ὑπεναντίους, χαὶ φανερὸν ἔσται τὸ 
ὄνομά σου ἐν τοῖς ὑπεναντίοις. Ἀπὸ προςώπου σου ἔθνη 
ταραχθήσονται, 

8. ὅταν ποιῆς τὰ ἔνδοξα" τρόμος λήψεται ἀπὸ σοῦ ὄρη. 
4, Ἀπὸ τοῦ αἰῶνος οὐχ ἠχούσαμεν, οὐδὲ οἱ ὀφθαλ- 

μοὶ ἡμῶν εἶδον Θεὸν πλὴν σοῦ, καὶ τὰ ἔργα σου, ἃ 
ποιήσεις τοῖς ὑπομένουσιν ἔλεον. 

δ. Συναντήσεται γὰρ τοῖς ποιοῦσι τὸ δίκαιον, καὶ 
τῶν δὲῶν σου μνησθήσονται. Ἰδοὺ σὺ ὠργίσθης, καὶ 
ἡμεῖς ἡμάρτομεν. Διὰ τοῦτο ἐπλανήθημεν, 

6. καὶ ἐγενήθημεν ὥς ἀχάθαρτοι πάντες ἡμεῖς, ὡς 
ἐπ ἀποχαθημένης πᾶσα ἣ διχαιοσύνη ἡμῶν’ χαὶ 
ξεῤῥύημεν ὡς φύλλα διὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν. Οὕτως 
ἄνεμος οἴσει ἡμᾶς, 

7. καὶ οὐχ ἔστιν ὁ ἐπικαλούμενος τὸ ὄνομά σου, καὶ 
ὃ μνησθεὶς ἀντιλαδέσθαι σου. Ὅτι ἀπέστρεψας τὸ πρός- 
ὠπόν σου ἀφ᾽ ἡμῶν, χαὶ παρέδωχας ἡμᾶς διὰ τὰς 
ἁμαρτίας ἡμῶν. 

8. Καὶ νῦν, Κύριε, πατὴρ ἡμῶν σύ" ἡμεῖς δὲ πη- 
λὸς, ἔργα τῶν χειρῶν σου πάντες. 

9. Μὴ ὀργίζου ἡμῖν σφόδρα, καὶ μὴ ἐν χαιρῷ μνη- 
σθῇς ἁμαρτιῶν ἡμῶν. Καὶ νῦν ἐπίδλεψον, ὅτι λαός σου 
πάντες ἡμεῖς. 

ι0. Πόλις τοῦ ἁγίου σου ἐγενήθη ἔρημος, Σιὼν ὡς 
ἔρημος ἐγενήθη, ερούσαλα εἰς χατάραν. 

τι. Ὁ οἶχος τὸ ἅγιον ἡμῶν, καὶ ἧ ὀόξα ἣν εὐλόγη- 
σαν οἱ πατέρες ἡμῶν, ἐγενήθη πυρίχαυστος, χαὶ πάντα 
ἔνδοξα ἡμῶν συνέπεσε. 

12. Καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις ἀνέσχου, Κύριε, καὶ ἐσιώ- 
πησας, καὶ ἐταπείνωσας ἡμᾶς σφόδρα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΞΕ’. 

1. ᾿Εμφανὴς ἐγενήθην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσιν, εὗ- 
ρέθην τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν. Εἶπα" Ἰδού εἰμι τῷ ἔθνει, 
οὗ οὐχ ἐχάλεσάν μου τὸ ὄνομα. 

(5) 18. ... οἱ ὑπεναντίοι ἡμῶν χατεπάτησαν τὸ ἁγίασμά 
σον. (Αἰ6χ.) 

ΗΣΑΙ͂ΑΣ. Κεφ. ΞΕ΄. 
15. σοπγογίογα ἀδ οαϊο, οἱ υἱὰρ ἀδ ἀοίλο βδηςοίδ ἰι οἱ 

Βἰοτγίς ἴι20. δὶ 681 ζοίυβ ἰυϊι8 οἱ ἐοτιἰυὰο ἰὰδὴ δὶ δδὶ 
τ] ἱυἀ0 πιϊϑεγίοογά 85 ἔι88,, οἱ πιδογαιἰοηπμη ἰυδγυπι, χυΐδ 
805 ηυ 8} Π08 ἢ 

16. Τυ φδηΐπι 65 ῥδίοσ ῃοβῖθυ, χυΐϊὰ ΑὈγδᾶπὶ ποὺ φοροΥ ὶ 
08, Οἱ [ϑγδ6] ΠΟῚ ΟΟΘΏΟΥΪ Ὠ05, 86 ἴυ, Ποχηίῃο ρϑῖογ ὨῸ- 

δίογ, ΠΟ γᾶ ΠΟΘ : ἃ Ὀγίποὶρὶο ποῃλθη [υ}Π} ΒΌΡΟΓ Π05 6βί. 

17. Οὕδγό βοάυχίδιϊ η08, Ὠοπιίηθ, ἀδ γἱὰ ἰὴ Τηἀυγδϑδίὶ 
οογάδ Ὠοβῖγα, 6 {ππογϑη)8 6 ἢ Οοηγοσίογα ργορίοι ΒΟΓΥΟ5 
ἴυ05, Ῥγορίογ (ἰθὺ Ποογθα [8118 ἴπιδ6, 

18. υἱ τποάϊοιπι μοβϑί 68 η}}}8 Το η{18 βδης ἰυ]. 

19. Ἐδοῖϊ 80.118 χιδϑὶ ἃ Ὀγίπεὶρίο. οὐπὰ ἢῸἢ ἀομ ΠΔΓΟσὶ5 
ὨΟΒΙΓΪ , ΠΟΤᾺ ἰηγοσδίι) 6586 ΠοῃΊθη ἰυ πὶ ΒΠΡΟΙ ΠΟΒ. 

ΟΑΡΌΤ [(ΧΙΝ. 

1. δὲ ἀροπιογὶβ ΟΠ}, ἰΓΟΠΊΟΓ Δρργομοπάαί οχ (6 Πηοηΐ68, 
οἱ ᾿ἰχυοϑβορηϊ, 

2. δίουϊ οδγᾷ ἃ ἴδοϊβ ἰζηΐβ ᾿ἰχυδβοῖί, οἱ οοιῃδυγοῖ ἱρτιὶ 
δάνογϑδγίοβ, οἱ πηδηἰοβίυ τη ογὶ᾿ Ὠοηγθη ἰυσπ ἰῃ δάνογβαγιῖς. 
Α (δεὶθ ἴυ8 φοηί68 ᾿υγθδθυηίυτγ, 

3. οὔηι (ΘΟΟΓ8 σογίοϑᾶ : ΓΟ ΠΟΥ Δρργοϊιδηδοί οχ 6 Πηοηΐο68. 

ή, Α 58! !] 0 ΒΟ δυα! Υ  Ὠ}}18, ΠΘ006 ΟΟΌ]} ποβίγὶ υἱάθγαπὶ 
Ὀουπὶ ργϑίον (6, οἱ ορογᾶ ἰυὰἃ, 4υδ8 (Δοίο8. ὀχβρϑοίδη( νυ 
το σογά 41). 

ὅ. Οοουτζτοῖ οηἶπὶ (οἰ ηΓἾ 0.8 }51{18π|, οἱ νἱᾶτιπι {πάγῃ 
γοοογἀδριηίυγ. ΕσΟΘ ἴα ἰγϑῖυβ 68, οἱ 208 ρδοσδυϊηυ8. 1ἀ- 
Οἶγοο ΘΥΓΑΥΪ ΏῈ5, 

6. οἱ Δοῖϊ 80}π}1}18 φιιδϑὶ ἱγηπηθηἀϊ ΟΠ η6 8 Ὧ08, υἱ ΡδΠΠι5 
βοάθῃ 8 ΟΠηἶβ 10.81}{|8 ΠοΒίγα : οἱ ἀσῆυχίπιυϑ συδϑοὶ (ἃ 
Ργορίογ ἰηἰχυϊ(δῖθ58 Ὠοϑίγαβ. 5. υφηΐιβ δυΐογοί η05, 

7. οἵ πο δδῖ αυὶ ἰηγοοοῖ ποῆθῃ ἴυσπι, οἱ φυὶ γοοογάδῖυς 
Δρργοῃοηάδί ἴθ. Οὐοηΐδπι δυογί σι! (Ἀοΐθ ἢ) ἰυδπ ἃ Οὐδ, οἱ 
ἰγδ ἀ1511 08 ῬγΓΟρίογ ρϑοοδίδ ποβίγδ. 

8. Εἰ πυης, Ὠοιμηΐηα, ρᾶϊον ποϑβίθγ ἴυ : Ω08 δυΐδῃι ᾿ἴΠ}, 
ΟΡΟΓᾺ ΠΒΠΌ1ΠῚ 8 ΓΌΠ) ΟἸΏΏ68. 

9. Νὼἕ ἰγδδοδγίβ ποδὶβ ηἰῃ 8, οἵ Π6 ἰῃ ἰθροΟΓα ΠΟΙ τ ϑ 
ῬοΟΟΔίοΓΕΠΙ ΠΟΒίΓΟΓΟΠ,. Εἰ ὩΠ ΠΟ Γοϑρίοθ, χυοηΐδιῃ ρορυϊυ3 
ἴυυβ ΟΠΠ6Β ΠΟΒ. 

10. Οἰνὶῖ88 βδποῖϊ ἰυἱ ἰδοία οϑὲ ἀδβογίδ, δίοῃ χυδϑὶ 80]]- 
[(υάο ἰδείδ ο8ὶ, 7ογ βάθη ἰῃ πιδἰοάϊοςοησἢ). 

{1{. Βοιι8 βδησίυδτγί πὶ Ὠοβίγαηῃ), οἱ σἱοεὶδ ουἱ Ὀοηράϊ- 
χογυηΐ ρϑίγοϑ ποβίσγί, ἰδοΐϊδ οϑὶ ἰγῃὶ οοϊηθαβίδ, οἱ ομηϊδ 
εἰοτίοϑβδ Ὠοϑίγα οοῃοϊοζυηί. 

1.. Εἰ ϑυροῦ οἵηηίθυδ 5 ϑυδιπευϊδι!, Ὠοπιίηθ. οἱ ἰδουϊ- 
811, οἱ Πα π}}} 1851] Ὠ08 ΥΔ]ὰ6. 

ΟΑΡΌΤ ΕΧΥ͂. 

1. Μαηϊίδβίυβ δοί8 80Π) ἤρθη ἐπίοιτορ η  0)}8 π26, ἰητοῦ- 
ἴπ5 δῦπι δὺ [ιἷβ8 φιυὶ πὸ ποὴ αυδογοθδηί. Ὀἰχὶ : ΕσΟΘ ΘρῸ 
βοηῖ!, αυὶΐ ἤθη γοσδυογπηΐ ΠΟΠΊΘΩ Τ6ΠΠπι. ᾿Ἤ 

18. ... μοδῖδα Ὠοβίτὶ σου ολγογυηῖ βδησ ποδί στ ἴΌ ΔΗ. 



ἘΒΑΙΑΒ. αλρ. χΥ͂. 

4. Ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου ὅλην τὴν ἡμέραν πρὸς 
λαὸν ἀπειθοῦντα χαὶ ἀντιλέγοντα, τοῖς πορευομένοις 
δὲδῷ οὗ χαλῇ, ἀλλ᾽ ὀπίσω τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν" 

8. ὃ λαὸς οὗτος ὃ παροξύνων με ἐναντίον ἐμοῦ δια- 
παντός. Αὐτοὶ θυσιάζουσιν ἐν τοῖς κήποις, χαὶ θυμιῶσιν 
ἐπὶ ταῖς πλίνθοις τοῖς δαιμονίοις ἃ οὐχ ἔστιν 

4. ἐν τοῖς μνήμασι καὶ ἐν τοῖς σπηλαίοις χοιμῶνται 
διὰ ἐνύπνια, οἱ ἔσθοντες χρέας υΐειον, καὶ ζωμὸν θυσιῶν" 
μεμολυμμένα πάντα τὰ σχεύη αὐτῶν, 

6. οἱ λέγοντες: Πόῤῥω ἀπ᾽ ἐμοῦ, μὴ ἐγγίσης μοι, 
ὅτι χαθαρός εἶμι. Οὗτος χαπνὸς τοῦ θυμοῦ μου, πῦρ 
χαίεται ἐν αὐτῷ πάσας τὰς ἡμέρας. 

6. Ἰδοὺ γέγραπται ἐνώπιόν μου: Οὐ σιωπήσω ἕως 
ἂν ἀποδώσω εἰς τὸν χόλπον αὐτῶν 

.η. τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν χαὶ τῶν πατέρων αὐτῶν, λέ 
γει Κύριος. Οἱ ἐθυμίασαν ἐπὶ τῶν ὀρέων, καὶ ἐπὶ τῶν 
βουνῶν ὠνείδισάν με, ἀποδώσω τὰ ἔργα αὐτῶν εἰς τὸν 
χόλπον αὐτῶν. 

8. Οὕτως λέγει Κύριος: Ὃν τρόπον εὑρεθήσεται ὃ 
δὼξ ἐν τῷ ΠΡ χαὶ ἐροῦσι" Μὴ λυμήνη αὐτὸν, ὅτι 
εὐλογία ἐστὶν ἐν αὐτῷ, οὕτως ποιήσω ἕνεχεν τοῦ δου- 
λεύοντός μοι, τούτου ἕνεχεν οὐ μὴ ἀπολέσω πάντας. 

ο. Καὶ ἐξάξω τὸ ἐξ Ἰαχὼδ σπέρμα καὶ ἐξ Ἰούδα, 
χαὶ χληρονομήσει τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου, χαὶ χληρονο- 
μήσουσιν οἵ ἐκλεχτοί μου χαὶ οἱ δοῦλοί μου, ἐδ χα- 
τοιχήσουσιν ἐχεῖ" 

ιο. χαὶ ἔσονται ἐν τῷ δρυμῷ ἐπαύλεις ποιμνίων, καὶ 
φάραγξ Ἀχὼρ εἰς ἀνάπαυσιν βουχολίων τῷ λαῷ μου, 
οἵ ἐζέτησαν με. 

ι1. Ὑμεῖς δὲ οἱ ἐγκαταλιπόντες με, καὶ ἐπιλανθα- 
νόμενοι τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου, καὶ ἑτοιμάζοντες τῷ 
δαιμονίῳ τράπεζαν καὶ πληροῦντες τῇ τύχῃ κέρασμα, 

12. ἐγὼ παραδώσω ὑμᾶς εἰς μάχαιραν, πάντες ἐν 

σφαγῇ πεσεῖσθε" ὅτι ἐχάλεσα ὑμᾶς, καὶ οὐχ ὑπηχού- 
σατε᾿ ἐλάλησα, καὶ παρηχούσατε, χαὶ ἐποιήσατε τὸ 
ΤΡΝ ἐναντίον ἐμοῦ, χαὶ ἃ οὐχ ἐδουλόμην ἐξελέ-- 

ασθε. - 

138. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος" Ἰδοὺ οἷ δουλεύοντές 

οι φάγονται, ὑμεῖς δὲ πεινάσετε" ἰδοὺ οἱ δουλεύοντές 

μοι πίονται, ὑμεῖς δὲ διψήσετε" 
ι4. ἰδοὺ οἱ δουλεύοντές μοι εὐφρανθήσονται, ὑμεῖς 

δὲ αἰσχυνθήσεσθε - ἰδοὺ οἱ δουλεύοντές μοι ἀγαλλιάσον- 

ται ἐν εὐφροσύνῃ, ὑμεῖς δὲ κεχράξεσθε διὰ τὸν πόνον 

τῆς χαρδίας ὑμῶν, καὶ ἀπὸ συντριβῆς πνεύματος ὑμῶν 

ὀλολύξετε. ᾿ 
156. Καταλείψετε γὰρ τὸ ὄνομα ὁμῶν εἰς πλησμονὴν 

τοῖς ἐχλεχτοῖς μου, ὑμᾶς δὲ ἀνελεῖ Κύριος" τοῖς δὲ δου- 
λεύουσί μοι κληθήσεται ὄνομα χαινὸν, 

16. ὃ εὐλογηθήσεται ἐπὶ τῆς γῆς" εὐλογήσουσι γὰρ 

τὸν Θεὸν τὸν ἀληθινόν" χαὶ οἱ ὀμνύοντες ἐπὶ τῆς γῆς 

ὀμοῦνται τὸν Θεὸν τὸν ἀληθινόν. ᾿Επιλήσονται γὰρ τὴν 

θλῖψιν τὴν πρώτην, καὶ οὐχ ἀναθήσεται αὐτῶν ἐπὶ τὴν 

χαρδίαν. 
175. Ἔσται γὰρ ὃ οὐρανὸς καινὸς χαὶ ἥ γῇ καινὴ, 

χαὶ οὐ μὴ μνησθῶσι τῶν προτέρων, οὐδ᾽ οὐ μὴ ἐπέλθη 

αὐτῶν ἐπὶ τὴν χαρδίαν, 
18. ἀλλ᾽ εὐφροσύνην καὶ ἀγαλλίαμα εὑρήσουσιν ἐν 

αὐτῇ ὅτι ἰδοὺ ἐγὼ ποιῶ ἀγαλλίαμα Ἱερουσαλὲμ., χαὶ 
τὸν λαόν μου εὐφροσύνην. 
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2. Ἐχρδῃάϊ πηϑηι18 πη6858 ἰοῖδ ἀΐδ δά μορη]υπ) ἰπογοά]υ πὶ 
οἱ οοη(γαἀϊοοηίσημ, φυΐ δι θυ Ὀδηΐ ἰῃ νἱᾶ ἤοη Ὀοπᾶ, ἐρὲ 
Ροβὶ ροοοδῖδ 5υᾶ : 

3. Ρορυ!υβ ἢἷς φυΐ ὀχδοογθδὶ π|6 ἰῇ οοηϑρθοία Π260 56Π- 
Ρογ. 1ρϑὶ ἱπηιηοϊδηΐ ἰῃ Πογί[8, οἱ δαοίθηϊΐ ᾿ῃοθηβυ πηι) ΒΡ ΘΓ 

Ἰδίθγθηι ἀφπιοηΐθυβ 4υϊ ποη δυηΐ : 

ἅ, ἴῃ 8600] οΓ8 οἵ βρϑουθυβ ἀογηηϊυηί ργορίοσ δβοιηπία, 
χυὶ οοπηοάπηΐ σἀΓΠοΠ. 801} Π},, οἱ ᾽115 Ποδιϊαγαη : Ἰηαυϊπαία 
ΟΠηἷΔ γα β8 ΘΟΓΠΏ., 

5. αὖυἱ ἀϊουηΐ : οηρο ἃ 16, Ὧ6 ΔΡΟΓΟΡΙΏΖῈ68 ΠΗ, 4υ0- 
πἰδη ποιά ι8 βυτ. [816 6δὲ (08 [ΓΟΥΪ5 τηδὶ, ἰρ 5 ἀγάεὶ 

ἴῃ 60 Ομ: 6[18 ἀΐϊοῦΌυ8. 
ὃ. Εσοα βου ρίυμη δϑὲ ἰῃ ΘΟηβρΘΟῖ Π160 : ΝῸΠ ἴδοθὺ 

ἄἀοῃρο τοἰγὶ λυ πὶ ἰῃ 81ὴ11} ΘΟΓΙ ΠῚ 

7. γεοοδῖδ 808 οἱ ρδίγιπι βυογαμα, ἀἰοὶ( Ὠοπιίηυδ. Οἱ 
δ ο]οθδηΐί ἱποθη 30} ΒΊΡΟΓ πιοηΐο5, οἱ ΒΌΡΘΓ Ο01168 ΘΧρΡΓΟΌΓΔ- 
γογυηί ὨἰΠὶ, το δι ορογᾶ ΘΟΓΌΠῚ ἰῃ 8180} ΘΟΥΙῚΠ,. 

8. ϑἷς ἀϊοὶί οιηίηυβ : Οὐοιϊηοᾶο ἱηνοηϊοίυγ δοίμῃπι ἴῃ 

Ροίγο, εἴ ἀϊορηΐ : Νὰ νεγὰδϑ {Πυὰ., φυΐα Βαποάϊ!οίϊο 651 ἰῃ 60, 
8ἷο ἐλοίδη) Ῥγορίεγ βουυθηίθι πὶ, ργορίδγ ἰναῆς ποη αΪ8- 

ρΡογάδηι ΟΠΊΠ68. 

9. Εἰ οἀυοδπι φαοὰ ἀδ 7800} βαπηθ εἰ ἀδ 7υἀδ, οἱ Πδ- 
το 0]: τηοηίοη βαποΐαπη πιουῦ, οἱ ᾿ιδογθα δυπὶ οἰ οοίὶ 

ηἸὰϊ οἱ βοσγυΐ τοὶ, οἱ "δ! δρυηΐ δ: 

10. αἱ οπιπῖ ἰῃ 538]1 ΟΥ̓ στοσύυπι, οἱ γἃ}}}8 Αοῆοῦ ἴῃ 
γοααΐθηι ἃ ΘΓ} ΡΟρΡυΪΟ πη60, 4υἱ γοαυ βἰθγιηί ΠΊ6. 

11. οβ δυίΐοπι 4υἱ ἀογο φυ 5.18 τη6, οἱ ΟὉ}1}}} 68{18 Ὠ10η- 
ιἰφ δδηο! πιοὶ, οἱ ραγαῖ[8 ἀδοιμοηὶ πηθηϑᾶπ) εἴ ἱπρ οἰ }8 [0Γ-» 

(υπδ85 ρΟΙΟΠΘΠ,, 
12. 650 ἰγδδπη γὸ8 ἴῃ μ᾽ δ Ππι, ΟΠ 65 ἴῃ πηδοίδ ΟΠ 6 πη 

οδάοῖβ : φιΐα νοοδυὶ γ08. οἱ ποὴ οὐ 818 : ἰοσυ 8 δύῃ, 

οἱ εοπίοπηρϑίϑι18, οἵ ἔδοῖβι 18. πδ] ἢ} ἴῃ σοηϑρθοία πι60, οἷ 

4υδ ποϊοθδιη οἰ ορ 518. 

13. Ῥγορίογοα μδοὸ ἀϊοὶ( Πομηΐηιβ : ΕΘΟΘ 4υΐ βογυϊαηὶ πγδι! 

τοδηυςδθυηΐ, γο8 δυΐοῃλ δδβυγίοῖβ : δοῦ8 αυΐ ϑογυὶυπίὶ 

τὐὲ Ὀἱθοηΐ, γὸ8 δυΐίθη 8ἰ {1618 : 

14. 6δοοβ Ζυΐ βογυίυμί πλ} ι ̓ ἰδθυιηΐυΓ, Υ05 δαΐθπη Ο0η- 

[απἀοηηὶ : 6006 χυὶ βογυίυπΐ Πλι! ὁ ϑυ} δθυπηὶ ἴῃ ᾿Π{|8., 

το 8 δυΐδιῃ ΟἰδπιδΌ 15 ργορίου ἀοϊογοπὶ οογ 5 υθϑίγὶ, οἱ Ργο- 

Ρἴος ὁοη  ΠΠομθτι βρέ γίἐι8 γεβίγὶ Ὁ] 0] 115. 

(5. Βοἰ παι οε8. ΘὨΐπ) ΠΟΠΊΘΏ ὙΘΒίΓΌΠ) ἰῃ βδίυ [8.6 πὶ Εἰ6- 

οἰϊςτωοίβ, γοδδαΐίδη πἰογἤοϊοί ΠΟ η08 : Βουυ θη θυ δυυ 6} 

τἱμὶ γοοδυϊγ ποιηθῇ ὨΟΥυΠΊ, 

6. οηἱ Βοποαϊοδίας κυρογ ἰογγάμῃ : Βοοοοηΐ οηἷπὶ Ὠδυ πη 

σϑγῦχ : οἱ {αὶ )υγαπὶ βαρεῖ ἰογγαπὶ υγαθυηΐ Ὠθὰπι ὙΘΓΌΤΑ. 

ΟΡ: νἰβοοηΐαγ οπίπα ἐγ θυ! δι! οἢ 8 Ὀγογὶ8, οἱ Βοη δϑοθηβοῖ δι:- 

ΡΟΓ ΟΟΓ ΘΟΓΏΏ,. 

47. Ἐπὶ δηΐηι οοϊυπι πούυτ οἱ ἰοττὰ ΠΟΥἃ, οἱ ΒΟΉ ΓΕΟΟΓ- 

ἀδυηίυν ῥγίογαπι, οἱ ἤο Ὑδηϊθηΐ ΒΌΡΟΓΟΟΓ ΘΟΓΌΏΣ, 

8. δορὰ φαυάϊιιπι οἱ ὀχϑυ δίίοποπι ἰηγθηϊθηΐ ἴῃ 68 : 4υΐδ 

6066 680 ἔδοὶο ὀχϑι  διϊοποῖ ὦ ογυβδίοθη, εἵ ρορα!υπὶ ποῦπι 

᾿φο ἰ{ἰᾶτ :ἢ 
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ι9. χαὶ ἀγαλλιάσομαι ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ, καὶ εὖφραν- 
θήσομαι ἐπὶ τῷ λαῷ μου" χαὶ οὐχέτι μὴ ἀχουσθῇ ἐν 
αὐτῇ φωνὴ χλαυθωοῦ, καὶ φωνὴ χραυγῆς, 

40. οὐδ᾽ οὐ μὴ γένηται ἿΝ ἐχεῖ ἄωρος καὶ πρεσδύ- 
της, ὃς οὐχ ἐμπλήσει τὸν χρόνον αὐτοῦ. Ἔσται γὰρ ὃ 
νέος ἑκατὸν ἐτῶν, ὁ δὲ ἀποθνήσχων ἁμαρτωλὸς ἑκατὸν 
ἐτῶν, καὶ ἐπικατάρατος ἔσται. 

αι. Καὶ οἰχοδομήσουσιν οἰκίας, χαὶ αὐτοὶ ἐνοιχή- 
σουσι" χαὶ χαταφυτεύσουσιν ἀμπελῶνας, χαὶ αὐτοὶ 
φάγονται τὰ γεννήματα αὐτῶν. 

2. Οὐ μὴ οἰκοδομήσουσι, καὶ ἄλλοι ἐνοιχήσουσι, 
χαὶ οὐ μὴ φυτεύσουσι, καὶ ἄλλοι φάγονται" χατὰ γὰρ 
τὰς ἡμέραι τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς ἔσονται αἵ ἡμέραι τοῦ 
λαοῦ μου" τὰ γὰρ ἔργα τῶν πόνων αὐτῶν παλαιώσου- 
σιν. 

28. Οἵ ἐκλεχτοί μου οὐ κοπιάσουσιν εἷς χενὸν, οὐδὲ 
τεχνοποιήσουσιν εἰς χατάραν, ὅτι σπέρμα εὐλογημένον 
ὑπὸ Θεοῦ ἐστι, καὶ τὰ ἔχγονα αὐτῶν μετ᾽ αὐτῶν. 

94. Ναὶ ἔσται, πρὶν ἢ χεχράξαι αὐτοὺς, ἐγὼ ὑπα-- 
χούσουαι αὐτῶν" ἔτι λαλούντων αὐτῶν ἐρῶ " Τί ἐστι; 

56. Τότε λύχοι χαὶ ἄρνες βοσχηθήσονται ἅμα, καὶ 
λέων ὡς βοῦς φάγεται ἄχυρα, ὄφις δὲ γῆν ὡς ἄρτον" 
οὐχ ἀδιχήσουσιν, οὐδὲ λυμανοῦνται ἐπὶ τὸ ὄρει τῷ ἁγίῳ 
μου, λέγει Κύριος. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ξΞς΄. 

ι. Οὕτως λέγει Κύριος: 'Ο οὐρανός μου θρόνος, καὶ 
ἣ ΥἹ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου. Ποῖον οἶχον οἰχοῦδο- 
μήσετέ μοι; χαὶ ποῖος τόπος τῆς χαταπαύσεώς μου; 

2. Πάντα γὰρ ταῦτα ἐποίησεν ἣ χείρ μου, καὶ ἔστιν 
ἐμὰ πάντα ταῦτα, λέγει Κύριος. Καὶ ἐπὶ τίνα ἐπι- 
δλέψω ἀλλ᾽ ἢ ἐπὶ τὸν ταπεινὸν χαὶ ἡσύχιον, καὶ τρέ- 
μόντα τοὺς λόγους μου; 

8. Ὁ δὲ ἄνομος ὁ θύων μοι μόσχον, ὡς ὃ ἀποχτέν- 
γῶν χύνα᾽ ὁ δὲ ἀναφέρων σεμίδαλιν, ὡς αἷμα υἵειον " ὃ 
διδοὺς λίδανον εἰς μνημόσυνον, ὡς βλάσφημος. Καὶ αὐ- 
τοὶ ἐξελέξαντο τὰς ὁδοὺς αὐτῶν, καὶ τὰ βδελύγματα αὐ- 
τῶν ἢ ψυχὴ αὐτῶν ἠθέλησε, 

4, χαὶ ἐγὼ ἐχλέξομαι τὰ ἐμπαίγματα αὐτῶν, καὶ τὰς 
ἁμαρτίας ἀνταποδώσω αὐτοῖς. “Ὅτι ἐχάλεσα αὐτοὺς. 
χαὶ οὐχ ὑπήχουσάν μου" ἐλάλησα, χαὶ οὐχ ἤχουσαν, χαὶ 
ἐποίησαν τὸ πονηρὸν ἐναντίον ἐμοῦ, χαὶ ἃ οὐχ ἐδουλό- 
μὴν ἐξελέξαντο. -, 

6. Ἀχούσατε ἔβη Κυρίου, οἱ τρέμοντες τὸν λόγον 
αὐτοῦ᾽ εἴπατε, ἀδελφοὶ ἡμῶν, τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καὶ 
βδελυσσομένοις, ἵνα τὸ ὄνομα Κυρίου δοξασθῇ, καὶ 
ὀφθῇ ἐν τῇ εὐφροσύνη αὐτῶν, χαὶ ἐχεῖνοι αἰσχυνθήσον- 
ται. 

86. Φωνὴ χραυγῆς ἐχ πόλεως, φωνὴ ἐκ ναοῦ, φωνὴ 
Κυρίου ἀνταποδιδόντος ἀνταπόδοσιν τοῖς ἀνταειμίνοις 

η. Πρὶν τὴν ὠδίνουσαν τεχεῖν, πρὶν ἐλθεῖν τὸν 
νον τῶν ὠδίνων, ἐξέφυγε χαὶ ἔτεχεν ἄρσεν. 

8. Τίς ἤχουσε τοιοῦτο, χαὶ τίς ἑωραχεν οὕτως, εἰ 
ὥδινε γὴ ἐν ἡμέρα μιᾷ, ἢ καὶ ἐτέχθη ἔθνος εἰς ἅπαξ, 
ὅτι ὥδινε καὶ ἔτεκε Σιὼν τὰ παιδία αὐτῆς; 

9. ᾿Εγὼ δὲ ἔδωχα τὴν προςδοχίαν ταύτην, χαὶ οὐχ 
ἐμνήσθης μου, εἰπε Κύριος. Οὐχ ἰδοὺ ἐγὼ γεννῶσαν καὶ 
στείραν ἐποίησα, εἶπεν ὃ Θεός σου; 

1οθ. Εὐφράνθητι, ἹἹερουσαλὴμ., χαὶ πανηγυρίσατε ἐν 

πό- 

ἩΣΑΙ͂ΑΣ. Κεφ. Ξ-ς΄. 

19. οἱ Θχβυ 880 ΘΌΡΟΓ Ζογαβδιθηι, οἱ 1ϑοἴδθου 5Ό ΡΟΣ Ῥὸ- 
ΡυΪο προ : οἵ πο υἱίγἃ διιάϊθίιγ ἰῃ θὰ γοχ ἤρίυβ, αἱ τοχ ε]8- 
πλογΐβ, 

20. ποσαο ἢοί ἰδὲ υ] Γᾶ ἱπηπηδἰα Γι οἱ βοῆθχ, 4] Ὡοἢ ἐτα- 
Ρἰθδί ἰθηρυ8 βυυπ. Ετὶΐ Θηΐπὶ Δ ΟἸΘ80θη8 Οδηΐυ πὶ ΔΩΟΓΊΙΠΙ, 
4υΐ δυίοπι που ροοσδίου ὁδηϊθηδγίιιβ, δἰἰδη) ἠνα!ραϊςΐως 
ογΙΐ. 

21. Εἰ φάϊβοαθαηί ἀοπιο5, οἱ ̓ ρ8ὶ ἱπΠ 80 δ θιηΐ : εἴ μἰδηία- 
᾿Βυηΐ γἱπθδϑ8, οἱ ἰρ8͵ οοηχοάρηϊ φοηϊπιλίπᾶ οαγαηι. 

2. Νοὺ ταϊβοδθυμὶ, οἱ 811} ἱμμδθ! δθυηὶ, οἱ ποη ρίδη- 

ἰδθυηί, 811} γθγὸ οοπιράδπί : δἰθηΐπι δοουπά πὶ ἀΐθ8 ᾿ἰρηὶ 

Υἱἱδὲ ὀγυηΐ ἀἴ68 ΡΟΡΟΪ πγδὶ : ορογᾶ δηΐῃ ἰδ θογαΠν βυοιτιπι 
ἰηγοίογαθοογο (δΔοίθηΐ. 

23. ΕἸΘΟΙΪ ποῖ ποη ἸΔρογαθυηὶ ἴῃ υδουιπι, ὨΘΧυΟ Π] οι 
βομογδθυηΐ ἴῃ τ] 8] οἰ] οπόπι, αυΐδ βοίηθη Ὀοηράϊοίμπι ἃ 
60 6βΐ, οἱ πϑροίθϑ Θογιηὶ οὔτ οἶδ. 

24. Εἰ ογἱ, δηίθαυδπι ἱρ8, οἰδπηδηΐ, ορὸ Ὄχαυάϊδπη θοὸς: 
δυο Ἰοφισηιίθυ5 1118 ἀΐοδην : Οὐυἱὰ 68} ᾿ 

25. Τυμο Ἰυρὶ οἱ ἀρῃΐ ραϑοθηΐιγ βυϊ, οἱ ἰθὺ υδδὶ Βὺ5 
ὁοιηδάοί ρΆ]688, Βδγρθῇβ δυΐθη) ἰ6ΥΤᾺΠὶ 4υδδὶ ρϑῆθῃ) : Πποη 
ΠΟΟΘΡΌΩΐΪ, ΠΟ4ῸΘ ΘΟΥΓυΙροηΐ ἰπ Ἰποπίθ βδποίο πηρο, ἀϊαϊ 

Βοιμΐηυδ. 

ΟΑΡΌΤ ΕΧΥΎῚἹ. 

1. δῖ. ἀϊεῖξ Ποιηΐπυβ : ΟαἸυπι ᾿Ὠγοη5 π26 05, οἱ ἰογγα βὰρ- 
Ροάδηδιη ροάππ τπθόγηηι. Οὐδη} ΩλἾ}ι} ἀοπγυτη Ὡρά ποι ϊ 15 ὃ 
δ} φιυΐδ Ιοο118 γρααΐοί 8 πηθῶ ἢ 

2. Οπηηΐᾶ Θηΐπη ἰδία (θοἰἱ πιᾶηυ8 πλθᾶ, οἱ πηοᾶ δυηΐ ΟἸηΐδ 

ἰδία, αἰεὶ Ποπιίπυβ. ΕΠ Βιροῦ χυδῶλ γαβρί οἶδ) ηἰϑὶ ΞΌΡΘΟΓ 

Ὠυπυΐδη) οἱ χυίϊοίυπι, οἱ ἰγοιγδηίδη) ΒΟΓΠΊΟἢ 68 1605 

3. Ἰηΐσυ8 δυΐίοπη χυΐ ἐπηηοἶδί πλἰ πὶ υἱζαϊ μι, χυδβὶ αὶ 
οοοἱάδί οδῆθῃι : 4υἱ δυΐδηι οἴεγί βίη δ πι, φυδδβὶ βδησι Π6 1 
50 Πυτὴ : φὰΐ ἀδί {Ππι8 ἴῃ πηθπιογία]θ, φυδϑὶ Β]ασρθθη,α5. Εἰ 
ἰρϑὶ οορογυηΐ νἱᾶ8 8118, οἱ δῃοῃπηηδίϊοῃδβ 8185 δηϊηϊᾶ Θογυπη 
γΟ]υϊί, 

ά, οἱ δρὸ οἰΐψαιη ᾿ΠΠυϑἰοη 68 Θογυπι, οἱ ρϑοοδίδ γι θυ δι 

οἰ8. Ουΐᾶ γοσϑΥνΐ 608, δἰ ποη οὐϑαϊδγαηΐ πλ}}ιὶ : ἰΙοου 5 5υπὶ, 

οἵ ἤοη δυύΐδγυηὶ, οἱ (δοογυηΐ Τη41ε1Ππ| ἰῃ͵ Θοηδροοία Πγ60, οἱ 

4υϑ ΒΟ θδηι οἰοσογυηΐῖ. 

5. Αὐὐϊΐθ γοῦθα Ὀομίηΐ, Ζαΐ ἰγθη} 1} 5 βου ἤθπ} δὰ : 
αἀἰείία, [γδίγοϑ ῃοϑίγὶ, 118. χιιΐ οἀδγιιηΐ γο8 δἱ δυοπιηηδηίυγ, 

υἱ ποηηθὴ Ὠομμκίηὶ φἰογβοορίυν, οἱ ἀρρμαγοαῖ ἰη 1οο {18 δοτγυηι, 
οἷ 11} οοῃίυῃφηίυΓ. 

ὁ. Υοχ οἰδιηογὶβ ἀδ εἰν ἰδία, γὸχ ἀ6 ἰθρ]ο, γοχ Ὠοηλιίηί 
γοιγὶ θυ ηι15 γι γἰ ΕΟ Θπὶ Δα νου βδι 8. 

7. ΔΑηϊδαυδηη ραᾶγίυγ 8 ρϑγίαὶ, δηίθαιδηι υὙϑηΐδὶ ἰδ θοῦ 
ραυίυν σίηυμ, οἴυρὶ! οἱ ρορογὶ πηδϑου]υη). 

8. Ουἰβ διαϊν}ΐ ἰ4]6., οἱ 4υ}8 Υἱὰ!! εἰς, δἰ ραγίυγι τς ἰογγὰ 
ἴη ἀϊδ τιη8, δυὶ οἰΐᾶπὶ πᾶ 681 σὴ ἰοἷδ δίγωμ!, 4υΐᾶ ρᾶτγίι- 
τἰν! οἱ ροροτὶ δου ράγνυ οβ 5.108} 

9. Ερο διίοιῃ ἀδἀϊ αχϑρϑοίδιϊοπθη δῆς, οἵ ποη γοογάδιδ 
658 πικροί, ἀϊοίς: Ποηλίηιι8. ΝοηΠ6 οὐ ρδγθηϊοιη οἱ δίθγι θη) 
[οεἰ, ἀἰχὶϊ δὰ ἰυυ5ὴ 

10. 1,μδρίαγο, Φογυβδιθη,, οἱ ὀοηυθηίιτ ἴδοϊ6 ἰ} ὀᾶ, ΟΠΊΠδ5 



ΕΒΑΙ͂ΑΚ. καρ. ΕΧΥ]. 

αὐτῇ, πάντες οἱ ἀγαπῶντες αὐτήν" χάρητε ἅμα αὐτῇ 
χαρᾶ, πάντες ὅσοι πενθεῖτε ἐπ᾽ αὐτῇ, 

1. ἵνα θηλάσητε, χαὶ ἐμπλησθῆτε ἀπὸ μαστοῦ πα- 
ραχλήσεως αὐτῆς, ἵνα ἐκθηλάσαντες τρυφήσητε ἀπὸ εἰς- 
δου δόξης αὐτῆς" 

15. ὅτι τάδε λέγει Κύριος" Ἰδοὺ ἐγὼ ἐχχλίνω εἰς αὐ- 
τοὺς ὡς ποταμὸς εἰρήνης, χαὶ ὡς χειμάῤῥους ἐπιχλύζων 
δόξαν ἐθνῶν. Τὰ παιδία αὐτῶν ἐπ᾽ ὥμων ἀρθήσονται, 
καὶ ἐπὶ γονάτων παραχληθήσονται. ᾿ 

13. Ὥς εἴ τινα μήτηρ παραχαλέσει, οὕτω χἀγὼ 
παραχαλέσω ὑμᾶς, χαὶ ἢ Ἱερουσαλὴμ παραχληθή- 
σεσθε. 

(4. Καὶ ὄψεσθε, χαὶ χαρήσεται ἡ καρδία ὑμῶν, καὶ 
τὰ ὀστᾶ ὑμῶν ὡς βοτάνη ἀνατελεῖ. Καὶ γνωσθήσεται ἧ 
χεὶρ Κυρίου τοῖς φοδουμένοις αὐτὸν, χαὶ ἀπειλήσει τοῖς 
ἀπειθοῦσιν. 

156. Ἰδοὺ γὰρ Κύριος ὡς πῦρ ἥξει, χαὶ ὡς καταιγὶς 
τὰ ἄρματα αὐτοῦ, ἀποδοῦναι ἐν θυμῷ ἐχδίχησιν αὐτοῦ, 
καὶ ἀποσχοραχισμὸν αὐτοῦ ἐν φλογὶ πυρός. 

16, ᾽ν γὰρ τῷ πυρὶ Κυρίου κριθήσεται πᾶσα ἣ γῆ, 
καὶ ἐν τῇ ῥουφαία αὐτοῦ πᾶσα σάρξ" πολλοὶ τραυμα- 
τίαι ἔσονται ὑπὸ Κυρίου. 

17. ΟἹ ἁγνιζόμενοι χαὶ καθαριζόμενοι εἰς τοὺς χή- 
πους, χαὶ ἐν τοῖς προθύροις ἔσθοντες χρέας υἴειον, καὶ 
τὰ βδελύγματα, χαὶ τὸν μῦν, ἐπιτοαυτὸ ἀναλωθήσον.-- 
ται, εἶπε Κύριος. 

ι8. Κἀγὼ τὰ ἔργα αὐτῶν χαὶ τὸν λογισμὸν αὐτῶν, 
ἔρχομαι συναγαγεῖν πάντα τὰ ἔθνη χαὶ τὰς γλώσσας, 
χαὶ ἥξουσι καὶ ὄψονται τὴν δόξαν μου. 

19. Καὶ χαταλείψω ἐπ᾽ αὐτῶν σημεῖον, χαὶ ἐξαπο- 
στελῶ ἐξ αὐτῶν σεσωσμένους εἰς τὰ ἔθνη εἰς Θαρσὶς, 
χαὶ Φοὺδ, χαὶ Λοὺδ, χαὶ Μοσὸχ. καὶ εἰς Θοδὲλ, χαὶ 
εἰς τὴν Ἑλλάδα, χαὶ εἰς τὰς νήσους τὰς πόῤῥω, οἵ οὐχ 
ἀχηκόασί μου τὸ ὄνομα, οὔτε ἑωράχασί μου τὴν δόξαν. 
Καὶ ἀναγγελοῦσι τὴν δόξαν μου ἐν τοῖς ἔθνεσι, 

40. χαὶ ἄξουσι τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν ἐχ πάντων τῶν 
ἐθνῶν δῶρον Κυρίῳ, μεθ᾽ ἵππων χαὶ ἁρμάτων, ἐν λαμ- 
πήναις ἡμιόνων μετὰ σχιαδίων, εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν 
Ἱερουσαλὴμ, εἶπε Κύριος, ὡς ἀνενέγχκαισαν οἱ υἱοὶ 
Ἰσραὴλ τὰς θυσίας αὐτῶν ἐμοὶ μετὰ ψαλμῶν εἰς τὸν 
οἶχον Κυρίου. 

“1. Καὶ ἀπ᾽ αὐτῶν λήψομαι ἱερεῖς χαὶ Λευίτας, εἶπε 
Κύριος. 

2. Ὃν τρόπον γὰρ ὃ οὐρανὸς καινὸς χαὶ ἧ γῇ χαινὴ, 
ἃ ἐγὼ ποιῶ, μένει ἐνώπιον ἐμοῦ,, λέγει Κύριος, οὕτω 
στήσεται τὸ σπέρμα ὑμῶν καὶ τὸ ὄνομα ὑμῶν. 

42. Καὶ ἔσται μὴν ἐχ μηνὸς, χαὶ σάδθατον ἐχ σαό- 
βάτου - ἥξει πᾶσα σὰρξ τοῦ προςκυνῆσαι ἐνώπιον ἐμοῦ 
ἐν Ἱερουσαλὴμ., εἶπε Κύριος. 

44. Καὶ ἐξελεύσονται, χαὶ ὄψονται τὰ χῶλα τῶν 
ἀνθρώπων τῶν παραῤδεδηχότων ἐν ἐμοί: ὃ γὰρ σχώ- 
ληξ αὐτῶν οὐ τελευτήσει, χαὶ τὸ πῦρ αὐτῶν οὐ σόεσθή- 
σεται, χαὶ ἔσονται εἰς ὅρασιν πάσῃ σαρχί. 

4608 

χαυὶ ἀρ 1119 οἀπι : ραυάαίδ δίπλα! ουπ 68 ρδυάίο, φυὶΐ Ἰυροῖβ 
ΒΌΡΟΘΓ ΘΔ ΠῚ, 

11. ὧϊ βυρδί[5, οἱ ̓ ΠΊρΡ] 6 διε: ἃ ΌΘΓΟ ΟΟὨ 80 Δ. 18 6118, 

υἱ ροδίᾳυδῃι βυχογ 18 ἀρ] οἰ δ ηλϊηὶ 40 ἰηἰγοῖτα ρσἰοτίδα 6}118 - 

12. φιΐδ ἰδδο αἰεὶ! οΠλΐπ}8 : Εὐοθ ορὸ ἀδο]ηῆο δὰ 608 
4υδ5] Πυνῖυ5 ρμᾶςῖθ, εἰ χυδϑὶ ἰοττθη8 ἱπυηάδηβ φογίδηι βοη- 
(απ. Ῥαγνυ]} δογῦμῃ ἰῃ ᾿γογίὶβ ρογίδυηίυτν, οἱ ΞΌΡΟΓ σοηυδ 
οΟΠϑοἰδθυηίυγ. 

13. Ουοπηοᾶο δὶ φυθηὶ τηδίοῦ οοηϑοϊοΐυγ, ἰΐδ οἵ ὄρὺ οοη- 
801800ΓὙ νοϑ, οἱ ἰῃ 96 Γι 88]6η) σοηϑοΟἸΔὈϊμἰηϊ. 

14. Εἰ νἱ ἀ6 0 118, οἱ καυάουϊϊ οοὐ νϑϑίγυπ), οἱ οϑϑὰ νοϑίγα 
δουΐ πεγθδ σογηηἰμαθιηὶ. Εἰ οοσποδοδθίυγ πηλᾶμῃιις Ὠοηλίηϊ 1|- 
τηθης 08 οὐ, οἱ πηηδθὶ αν οομίυπηδοίθιι. 

156. Εσοδ βηἰπὶ Ποηγίπι8 βἰουί ἰσῃ 5 Ὑθηΐσὶ, οἱ βἰουὶ ργο- 
Ο6}1ἃ συγγυ8 678, τοάάογα ἰῃ ΓἸΌΓ6 Ὁ] ΟΠ ΘΙ 8ι8πι, οἱ ἰῃ- 
ΓΥΘΡΔΙΪΟ ΘΠ 51:18Π} ἰῃ 8 πηηπ)ἃ ἱζη 8. 

16. [πῃ ἰζπα δηίπι Πομηίηὶ [υἀοδοΐίαΓ ομμηΐβ ἰογτα, οἱ ἴῃ 
Εἰδάϊο {11}1|8 πὶ γογβᾶ ΟΔΓΟ : τι] Ὑὐ]ηθγαίὶ ογυπὶ ἃ Ὠο- 
Καΐῃο. 

17. Ουἱ ρΡυγίβοδηίυγ οἱ ηυπάδηϊυν ἰῃ Πογίΐβ, αἱ ἰῃ 1ἰΠιΐ- 

ηἰδυ8 οοπιράθηί68 ΓΔΓΏΘΠ. ρογοίπδη), οἱ δρομηαιοη68, οἱ 
ΤΙ ΓΟ), δ8[Π}}}} οοηδιυπηρηίυτν, ἀἰχὶί Ποιμίηιιϑ. 

18. Εἰ ορὸ οροδ δογὺπ) οἱ οορ᾿ (Δ[]0Π6 πη} Θογαπ), Ὑϑῆϊο 
ΟΟΏΡΤΟΡΆΓΟ ΟἸΏΠΘ5 βοη68 οἱ ᾿ίησυ88, οἱ γϑηϊοηί οἱ υἱάθθυπὶ 
ϑἰογίδπη Πη68Π). 

19. Εἰ ἀϊεη! ἴλη) 5.006 Γ 608 βίρῃμπι, οἱ Θη {8 Π| ὁχ οἷβ φαΐ 
δα ναὶ [πδείηΐ δα σοηί68 ἰῃ ΤΊ] Γϑί8, οἱ Ρυὰ, οἱ Π,υἀ, οἱ Μο- 

βοῇ, οἱ ἰῃ ΤἼΟΌΕΙ, οἱ ἰῃ Οτγιοίδι, οἱ ἴῃ ἰῃ8185 χυδὲ Ιοῆζα, 
αυΐ πο δυάϊογαηϊ ΠοπηΘΏ πιοῦπι, ἤρα υἱάθγυμΐ βἰΟΓίδΠ 
ἴθ 8. Εἰ δηηυπίίδυυηί ρἰοτγδῃ) 681 ἰη βοη( 0.5, 

20. εἴ δἀἀποδηΐ γαίγοϑ γὙϑβϑίγοϑ ἀ6 οπμηΐδυ8 πδιοαΐ δ... 
ἀοηυπ Ὠοπλίπο, οὑπὶ 640}5 οἱ τῇ θα 8, 'ῃ ΔΊ ροηὶδ Π}0}]0- 

Τυπι οἰ ὉΠ ΓΔΟΙ 18, ἰῃ ϑαποίδη) οἰ] δίοπη Ζ92ΟΓυ 8816 ΠῚ, 
ἀϊχῖ! δοηγίηυ5, ᾳφυδδὶ αἴεναηϊ Π]Ϊϊ 1Θγδοὶ υἱοί πιὰ 8 5.88 πὶ 
ουηι 0 881Π|18 πῃ ἀοῃιυ ΟΠ, ί. 

᾿φ21. ΕἘϊαχ οἷβ βυιπηΔηὶ 5βδοογιὶοίοβ οἴ 1,οΥἱίλ5, ἀἰχί᾿ θοϊαίηυ. 

22. δίειιξ δηΐπη οΟ Ππὸ πουύιηι οἱ ἰογγὰ ΠΟΥ, 4.88 620 
(Δεῖο, ρογπιδηθηῖ ἰῇ οοπϑρθοῖυ 60, αἰεὶ Ποπιίπιι8, δἷὸ 
β8[4}0ὲ}1 ΒΘ 6 νΟδίΓΟΠ οἱ ΠΟΠΊΘ ὙΘΒίΓΙΠΙ. 

43. ΕΠ ογἰΐ τηϑηϑὶβ οχ ηθῆδα, δὲ ΒΔ Δί ΠῚ ὁχ Βα Ὀθδίο : 

γοηϊοὶ οἵηηΐδ σᾶζο υἱ δἀογεὶ ἱπ οὐηβροοία πιο ἰῃ 7 ογυβδ θη, 
αἰχὶὶ Βοπιίημ8. 

,4. Ελ οργοἀϊοηίατ, οἱ νἱἀδρυηὶ σδάδλγογα ποπιίηυπ) αυὶ 
ῥγευαγίοδι! βυπὶ ἰῃ Πη6 : ὙοΓΠἷϑ᾽ ΘὨἶΠπῚ ΘΟΓΌΠ) ΠΟῺ Πιογίοίυγ, 

οἱ ἱσηΐβ Θογυμ Ὠοη Θχδίἰησυδίυ, οἱ ἀγαηΐ ἰῃ Υἱδίομοπι οπηηΐ 
οδγηΐϊ. 
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ΙΕΡΕΜΙΑΣ. 
---“πἂἁνδ 000 εἱὖ------ 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Α΄. 

ι. Τὸ ῥῆμα τοῦ Θεοῦ, ὃ ἐγένετο ἐπὶ Ἱερεμίαν τὸν 
τοῦ Χελχίου, ἐχ τῶν ἱερέων, ὃς χατῴχει ἐν ᾿Αναθὼθ ἐν 
γῇ Βενιαμείν- 

2. ὡς ἐγενήθη λόγος τοῦ Θεοῦ πρὸς αὐτὸν ἐν ταῖς 
ἡμέραις Ἰωσία υἱοῦ ᾿Αμὼς βασιλέως Ἰούδα, ἔτους 
τριςχαιδεχάτου ἐν τῇ βασιλεία αὐτοῦ. 

8. Καὶ ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἰωακεὶμ υἱοῦ Ἰωσία 
ασιλέως Ἰούδα, ἕως ἑνδεκάτου ἔτους τοῦ Σεδεχία υἱοῦ 
Ιωσία βασιλέως Ἰούδα, ἕως τῆς αἰχμαλωσίας Ἱερου- 
σαλὴω ἐν τῷ πέμπτῳ μηνί. 

4. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς αὐτόν" 
6. Πρὸ τοῦ με πλάσαι σε ἐν χοιλία, ἐπίσταμαί σε, 

χαὶ πρὸ τοῦ σὲ ἐξελθεῖν ἐκ μήτρας, ἡγίακά σε" προφή- 
τὴν εἰς ἔθνη τέθειχά σε. 

8. Καὶ ἐἶπα- Ὦ ὦν, δέσποτα Κύριε, ἰδοὺ οὐκ ἐπί- 
σταυαι λαλεῖν, ὅτι νεώτερος ἐγώ εἶμι. 

η. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς μέ’ Μὴ λέγε, ὅτι νεώτερος 
ἐγώ εἶμι, ὅτι πρὸς πάντας οὖς ἐὰν ἐξαποστείλω σε, πο- 
ρεύσῃ, χαὶ χατὰ πάντα ὅσα ἐὰν ἐντείλωμαί σοι, λαλή- 
σεις. 

8. Μὴ φοθηθῇς ἀπὸ προςώπου αὐτῶν, ὅτι μετὰ σοῦ 
ἐγώ εἰμι τοῦ ἐξαιρεῖσθαί σε, λέγει Κύριος. 

9. Καὶ ἐξέτεινε Κύριος τὴν χεῖρα αὐτοῦ πρὸς μὲ, χαὶ 
ἥψατο τοῦ στόματός μου, χαὶ εἰπε Κύριος πρὸς μέ" 
Ἰδοὺ δέδωχα τοὺς λόγους μου εἰς τὸ στόμα σου. - 

10. Ἰδοὺ καθέσταχά σε σήμερον ἐπὶ ἔθνη καὶ ἐπὶ 
βασιλείας, ἐχριζοῦν, χαὶ χατασχάπτειν, χαὶ ἀπολύειν, 
χαὶ ἀνοιχοδουμεῖν, χαὶ καταφυτεύειν. 

ι1. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων " Τί 
σὺ ὁρᾶς; Καὶ εἶπα - Βαχτηρίαν χαρυΐνην. 

14. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς μέ: Καλῶς ἑώραχας, 
διότι ἐγρήγορα ἐγὼ ἐπὶ τοὺς λόγους μου τοῦ ποιῆσαι 
αὐτούς. 

18. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου ἐκ δευτέρου πρὸς μὲ, 
λέγων: Τί σὺ δρᾶς; Καὶ εἰπα - Λέδθητα ὑποχαιόμενον, 
χαὶ τὸ πρόςωπον αὐτοῦ ἀπὸ προςύπου βοῤῥᾶ. 

ι4. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς μέ: Ἀπὸ προςώπου βοῤ-- 
δᾶ ἐχχαυθήτεται τὰ χαχὰ ἐπὶ πάντας τοὺς χατοιχοῦν- 
τας τὴν γῆν. 

15. Διότι ἰδοὺ ἐγὼ συγχαλῶ πάσας τὰς βασιλείας 
τῆς γῆς ἀπὸ βοῤῥᾶ, λέγει Κύριος. Καὶ ἥξουσι, καὶ 
θήσουσιν ἕκαστος τὸν θρόνον αὐτοῦ ἐπὶ τὰ πρόθυρα τῶν 
πυλῶν Ἱερουσαλὴμ, χαὶ ἐπὶ πάντα τὰ τείχη τὰ χύχλῳ 
αὐτῆς, χαὶ ἐπὶ πάσας τὰς πόλεις Ἰούδα. 

16. Καὶ λαλήσω πρὸς αὐτοὺς μετὰ χρίσεως περὶ πά- 
σὴς τῆς χαχίας αὐτῶν, ὡς ἐγχατέλιπόν με, καὶ ἔθυταν 
θεοῖς ἀλλοτρίοις, καὶ προςεχύνησαν τοῖς ἔργοις τῶν χει- 
ρῶν αὐτῶν. 

17. Καὶ σὺ περίζωσαι τὴν ὀσφύν σον, χαὶ ἀνάστηθι, 
χαὶ εἶπον πάντα ὅσα ἂν ἐντείλομαί σοι. Μὴ φοδηθῇς 
ἀπὸ προςώπου αὐτῶν, μηδὲ πτοηθῆς ἐναντίον αὐτῶν, 
ὅτι μετὰ σοῦ εἶμι τοῦ δξαιρεῖσθαί σε, λέγει Κύριος. 

18. Ἰδοὺ τέθεικά σε ἐν τῇ σήμερον ἡμέρα ὡς πόλιν 

ΠΙΕΡΕΜΊΙΑΣ. Κιφ. Α΄. 

ἩἨΠΕΒΕΜΙΑΞΘ. 

ΟΑΡΟΤ 1. 

1. Νεογθυμ οὶ, φυοὰ [δεοίυμ 651 δὰ Ζεγοη ἴδηι) ἢ] Ἰ0Π| 
Οοιοίθβ, ἀδ βϑδοογάοί διι8, χυὶ δηϊθαΐ ἴῃ Απδίμοι! ἰῃ 
ἴογεδ ΒΘη) Δ Π] : 

2. 5ἰουὶ (Δοΐυπῃ 6δί υογθυμ Ὠοἱ δά {ΠΠὰπὶ ἰῃ ἀΐοθυς ]οϑἷδ 
111 Απποβ γορὶβ ᾿υάδ, ἃπηο ἰογίϊο ἀθείμηο ἴῃ γοβπο οὐυ8. 

3. Εἰ (Δοίυπι 681 ἰπ ἀΐδθυ8 7οδείπι 411} 7ο5185 τορίβ υάδ, 
5416 δὰ υπάδοίπιυμ δηηυπὶ δοάοείς ἥΠ]1| 71οδὲδο γορὶβ δυάδ, 
8406 δὰ οσἀριἰγἼϊαι6 πὶ ΖΟΓυ 88] 6 ἰῃ 4υ ΠΟ Ἰ6Ώ86. 

4, Εἰ (Δείυ) 651 γογθυμ Ὠομΐηΐ δὰ δ. : 
5. Απίοαυδη) [ὈΓΤ δγθηι [6 ἰῃ Ὀἴογο, ΠΟΥΪ ἴδ, οἱ δηϊδζιιδηι 

ΟΧΓῈ5 ἀθ νυ} γᾶ, βδηο  ΠΟΑΥΪ ἰδ : ὑγορῃοίδην ἰῃ βοηίοβ ρο- 
δυὶ ἴο. 

6. Εἰ αἰχὶ : Ὁ Οη, ἀομηίηδίον Ποιηΐηθ, δοδα ἢθβοίο [0- 
αυΐϊ, φαΐδ [ΠΟΥ 650 βυη). 

7. ἘΠ. ἀϊχὶί Πομιίηυς δᾶ π1|6 : ΝοΙΪὶ ἀΐοογα, φυΐδ ἰοῦ 680 
5022. αυΟΠἰδΠ| δ ΟΠη65 δὰ 4105 Ὠγΐδ6ΓῸ (6, ἰδ 18, οἱ [υχία 
οἴμγηΐᾷ 785 πιδηάδγυοιο Ε}ὶ, ἸΟΖυογί8. 

8. Να {{πη688 8 (Δοὶα ΘΟΓΌΠΙ, 4υἷὰ ο20 ἰδοὰπ βιμη αἱ 
Θγιδ ἴα, ἀἰοὶϊί Πορλίηυ. 

9. Εἰ οχίθηαὶ! οι ΐηι}8 ΤηΔΏυ ΤΩ βυ8 δ πηο, οἱ (οἰφὶ 

08 Ιου, οἱ ἀϊχὶὶ Ποιμηίηυδ δὰ τη : Εοσα ἀδαϊΐ νουθἃ πιοὰ 

ἴῃ ΟΝ 08. 

10. Ἑσοα οοπϑβίϊαεϊ (6 Ποάϊδ ΒΌΡΟΓ σοηῖθϑ οἱ βυροῦ γορῆδ, 
ΐ ογδάϊοθβ, οἵ ἀδβίσιιδϑ, οἱ ἀϊβρεγάας, οἱ γοβῆοθβ, οἱ 
Ρἰδηίοβ. 

11. Εἰ (Δείυπι δὲ νογθυ Ποπὶηὶ δὰ πηθ, ἀϊσοθηϑ : Ουἱὰ 

(υ νἱάδ68" Εἰ ἀϊχὶ : Βασι!υπη ὨυΘυΠΙ. 

13. Εἰ ἀϊχὶξ Ποηνίπι8 δὰ τηδ : Βθῃθ υἱάϊβί!, φυΐδ υἱρί αν! 
690 ΒΌΡΟΓ ΥΟΥΒ ἃ πη68 υἱ (Δοίδηι 118. 

13. Εἰ (δείυμη 6δδὲ νογθυηι ΠΟΙ πὶ βοουπαο δὲ πιο, 

Ο6η8 : Ουἱὰ ἰὰ νἱά65}Ὁ ΕἸ ἀϊχὶ : ΟΙΔπὶ ϑιισοδηβδπι)ι, οἱ [Δο θυ 

ο͵υ5 ἃ δοὶα 84] οη 8. 
14. Εἰ ἀιχὶί υμηίηυβ δὰ τη6 : Α δοϊα δαυϊοηΐβ οταγάθ- 

βοθηΐ ΠΔ18 ΒΌΡΟΙ ΟἸΏΠΘ8 ΠΔὈἰΔίοΟΓΟΒ ἰοΓΓθ. 

15. Ουΐᾶ ὁο.6. δρὸ ΟΟΏΥΟΟΟ οΟἸηἷδ ΓΕΡΙΔ ἰοτγῖδ Ὁ Δ4η]- 

Ιοπο, αἷΐ ϑοπιίηυϑ. Εἰ νοηἰοηΐ, οἵ ροποιὶ υπυϑαυΐβαιο 50- 

Ἰϊὰπι 80} ΘΌρΟΥ γοϑΕ 1.18 ΡοΓίδΓΙ ΠῚ 76 ΓΌ5ΔΙΘη,, οἱ ΒΌΡΕΥ 
ΟΙΏΏ6Β ΓὩΌΓΟΒ Ζυΐ ἰη οἰγτουϊα 68, Οἵ ΒΌΡΟΙ αηΐγογϑ89 ὈΓΡῸῦ 

Ζυάξ. 
16. Εἰ Ιοφυὰγ δά 608 οὐτ Ἰυἀϊοίο ἀ6 οἸηπὶ τη Δ}}1ϊἃ ΘΟΠΙῺ, 

φυοπιοάο ἀεοτο] φυογυπί τη6, οἱ δδογ ἢοδυθγαηὶ ἀΓ}8 δ] δηΐβ, 
οἱ δἀογδυογιηΐ Ορογᾶ ΠηΔΠ00Π) Βυ ΔΥΌ ΠῚ. 

17. Ε΄. δοοίηρε θύῃ ἰασπ, οἱ βυγαα, οἱ ἀΐο οπληΐᾶ 
αυδιουχας πιδηάδνορο {{0]. Νὰ {{π|688 ἃ [δε δογυπὶ, πέ- 
4.6 Οχίογγθαγίβ Οὐγϑπὶ οἷβ, ηυΐα ἰθουπ) 80πὶ υἱἱ ΠΡΟ γαπι ἴδ, 

ἀϊεὶ! Ἰϑοπιῖπι8. 

18. ἔσοα ροϑαυΐ ἰ6 ἰπ Ποἀϊογηδ ἀϊ6 ἴῃ εἰ Υὐ ἐδίθμῃ τυ ὯΠ|, 
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ὀχυρὰν, χαὶ ὡς τεῖχος χαλχοῦν ὀχυρὸν πᾶσι τοῖς βασι- οἴ ἴἢ ΤηυΓΌ ΠῚ ΣΡΩΘΌΠΙ πη ηπὶ γορῖθυ8 Τα, οἱ ργϊποὶρίδυς 
᾿λεῦσιν Ἰούδα, χαὶ τοῖς ἄρχουσιν αὐτοῦ, χαὶ τῷ λαῷ 
τῆς γῆς. 

ι0θ. Καὶ πολεμήσουσί σε, χαὶ οὐ μὴ δύνωνται πρὸς 
σὲ, διότι μετὰ σοῦ ἐγώ εἶμι, τοῦ ἐξαιρεῖσθαί σε, εἶπε 
Κύριος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. 

(") .. Καὶ εἶπε- Τάδε λέγει Κύριος" ᾿Εμνήσθην 
ἐλέους νεότητός σου, χαὶ ἀγάπης τελειώσεώς σου, τοῦ 
ἐξαχολουθῆσαί σε τῷ ἁγίῳ Ἰσραὴλ λέγει Κύριος. 

3. Ὁ ἅγιος Ἰσραὴλ τῷ Κυρίῳ, ἀρχὴ γεννημάτων 
αὐτοῦ πᾶντες οἱ ἔσθοντες αὐτὸν πλημμελήσουσι, χαχὰ 
ἥξει ἐπ’ αὐτοὺς, φησὶ Κύριος. 

4. ᾿Ἀχούσατε λόγον Κυρίου, οἶκος Ἰαχὼδ, καὶ πᾶσα 
πατριὰ οἴχου Ἰσραήλ. 

5. Τάδε λέγει Κύριος" Τί εὕροσαν οἱ πατέρες ὑμῶν 
ἐν ἐμοὶ πλημμέλημα, ὅτι ἀπέστησαν μαχρὰν ἀπ᾽ ἐμοῦ, 
χαὶ ἐπορεύθησαν ὀπίσω τῶν ματαίων, χαὶ ἐκαταιώθησαν; 

6. Καὶ οὐκ εἶπαν: Ποῦ ἐστι Κύριος ὁ ἀναγαγὼν 
ἡμᾶς ἐχ γῆς Αἰγύπτου, ὁ καθοδηγήσας ἡμᾶς ἐν τῇ ἐρύή- 
ψῳ ἐν γῇ ἀπείρῳ χαὶ ἀδάτῳ, ἐν γῇ ἀνύδρῳ χαὶ ἀχάρπῳ, 
ἐν γῇ ἢ οὐ διωδευσεν ἐν αὐτῇ ἀνὴρ οὐθὲν, καὶ οὐ χατώ- 
κησεν ἄνθρωπος ἐχεῖ; 

7. Καὶ ἤγαγον ὑμᾶς εἰς τὸν Κάρμηλον, τοῦ φαγεῖν 
ϑμᾶς τοὺς χαρποὺς αὐτοῦ χαὶ τὰ ἀγαθὰ αὐτοῦ" χαὶ 
εἰςήλθετε, χαὶ ἐμιάνατε τὴν γῆν μου, καὶ τὴν χληρονο- 
μίαν μου ἔθεσθε εἰς βδέλυγμα. 

8. Οἱ ἱερεῖς οὐχ εἶπαν: Ποῦ ἐστι Κύριος; Καὶ οἱ ἀν- 
τεχόμενοι τοῦ νόμου οὐχ ἠπίσταντό με, χαὶ οἱ ποιμένες 
ἢσεθουν εἷς ἐμὲ, χαὶ οἱ προφῆται ἐπροφήτευον τῇ Βάαλ, 
χαὶ ὀπίσω ἀνωφελοῦς ἐπορεύθησαν. 

9. Διὰ τοῦτο ἔτι χριθήσομαι πρὸς ὑμᾶς, καὶ πρὸς 
τοὺς υἱοὺς τῶν υἱῶν ὑμῶν χριθήσομαι. 

10. Διότι ἔλθετε εἰς νήσους Χεττιεὶμ,, χαὶ ἴδετε, χαὶ 
εἰς Κηδὰρ ἀποστείλατε, καὶ νοήσατε σφόδρα, καὶ ἴδετε 
εἰ γέγονε τοιαῦτα; 

τι. Εἰ ἀλλάξωνται ἔθνη θεοὺς αὐτῶν, καὶ οὗτοι οὐχ 
εἰσὶ θεοί. Ὃ δὲ λαός μου ἠλλάξατο τὴν δόξαν αὐτοῦ, 
ἐξ ἧς οὐκ ὠφεληθήσονται. 

12. Ἐξέστη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ τούτῳ, χαὶ ἔφριξεν ἐπὶ 
πλεῖον σφόδρα, λέγει Κύριος. 

13. Ὅτι δύο χαὶ πονηρὰ ἐποίησεν ὃ λαός μου’ ἐμὲ 
ἐγχατέλιπον πηγὴν ὕδατος ζωῆς, καὶ ὥρυξαν ἑαυτοῖς 
λάχχους συντετριμμένους, οἷ οὐ δυνήσονται ὕδωρ συνέ- 

ειν. 
4. Μὴ δοῦλός ἐστιν Ἰσραὴλ, ἢ οἰχογενής ἐστι; 

Διατί εἰς προνομὴν ἐγένετο; 
16. Ἔπ᾽ αὐτὸν ὠρύοντο λέοντες, χαὶ ἔδωχαν τὴν 

φωνὴν αὐτῶν οἵ ἔταξαν τὴν γῆν αὐτοῦ εἰς ἔρημον, χαὶ αἱ 
πόλεις αὐτοῦ κατεσχάφησαν, παρὰ τὸ μὴ κατοιχεῖσθαι. 

16. Καὶ υἱοὶ Μέμφεως καὶ Τάφνας ἔγνωσάν σε, καὶ 
χατέπαιζόν σου. 

17. Οὐχὶ ταῦτα ἐποίησέ σοι τὸ καταλιπεῖν σὲ ἐμὲ, 
λέγει Κύριος ὁ Θεός σου. 

(5) 1. Καὶ ἐγένετο ῥῆμα Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων " 
2. Πορεύου καὶ βόα εἰς τὰ ὦτα Ἱερονσαλὴμ,,. .. ἐν τῇ 

ἐρήμῳ, ἐν γῇ μὴ σπαρείσῃ... ((ο»»ρ{.) 

γΈΤι 5 ΤΈΒΤΑΝΈΝΤΟΝ. --- Ἰ]. 

-..- 

6)}08, οἵ ρΟΡΠ]Ο (οΓται. 

19. Εἰ Βο]δθυηί δάνδγρυπ (6, οἵ πο ργωυδίθθυηὶ δά- 
ΥΘΓΒ11Π) 16, 4υ18 ἰδο.1ἢ} 660 ϑ8υτω, υἱ Πἴθογαπὶ ἰ6, δῖ Ποηι- 
Ὧ5. 

ΟΑΡΌΤ 1Ἱ. 

2. Εἰ ἀϊχίϊ : Ητρο ἀΐοῖὶ Ποπιίηυϑβ : Ἀδοογάδῖυβ βιη χη ΐ86- 
ΤοΟγ 8 δαο]οδοθηκία: ἰδ, οἱ αἰ]θο οηΐ8 ρογίδοιἰοηΐβ ἰδ, 
υδη6ο ἰυ δοουΐᾶ 65 880 ἴηι 16γ86], ἀἰο! Ποπλίηι8. 

3. δδποίῃ8 [Βγ86] Βοιηίηο,, Ὠγϊποὶρίπὶ ΦΘΠΪΠλίπιΠὴ 608 : 
ΟἸΠΏ65 4 οοπγοάδηϊ ουπὶ ἀο]ηαυδηΐ, πηᾶ]4 γὙθηϊθηΐ ΒῈΡΟΓ 
605, ἀϊοὶϊὶ Ποιϊηίμῃυ8. 

ή, Αὐαϊῖο νογθυηλ Ὠοπλίηϊ, ἀοῃυβ 7140 000, οἱ οπηηΐβ ο0- 
φηδίῖο ἀομηυ8 [5Γδοὶ. 

ὅ. δο ἀϊοὶϊῖϊ Βοπιίηυ8 : Οὐοά ἰῃηγαπογυηΐ ρϑίγοβ νοϑίτγὶ ἰῃ 

ἴὴ6 ἀοἰοῖϊυπι, αιιΐᾶ γροδβϑογυηΐ ᾿φηρο ἃ Πη6, οἱ ΔΙ θαυ γυηὶ 
ρΡοϑβί νδηᾶ, οἱ γϑῃὶ] (δοιΐ δυηϊ 

6. Εἰ ποη ἀϊχογυηῖ : δὲ 65ῖ Πομηίηυβ Χυἱ οἀυχὶΐ πο5 ἐδ 
ἰογα ἜΠΥΡΙΪ, φυὶ ἀράυχὶῖ Π08 ἴῃ ἀδβογίο ἰὴ ἰογγᾶ ἰηυβίίδιᾶ 
οἱ Ἰηνΐα, ἰῃ ἰδγγὰ ἰηδαιοβᾶ οἱ ἰηίγιοίαοβα, ἰῃ ἰΟΓΓδ ἐπ αυὰ 
ΠΟῚ ῬΟΓγδηϑἰΥἹ ἴῃ Θἃ Υἷγ ἘΠ4Ιδη), Ὠδ4υ6 δον ΠΟΙΟ 
1116 

7. Εἰ ἀυχὶ Υο8 ἴῃ σδγηοίυμ, υἱ οομηράογοι 5 (γυσία8 605 

οἱ θΟΠΆ 6}118: οἱ ἰηργοβϑὶ 6ϑ 18, οἱ οοῃ δηη  δ5.8 (οΓτᾶΠ) τηθδίῃ, 
οἱ ᾿ιδογοα ἰδίθπν τηθδῖ Ροϑυ 51}5 ἰῃ δοπ Ὠδ ΟΠ θη]. 

8. ϑδοριοίθϑ ἤθὴ ἀϊχουιηῖ : {Π0ὲ] 6581 Ποιπηΐηυ5}Ὁ Εἰ ἰδρηρηίοα 

Ιοβϑηι ποϑοίθγυηΐ 6, οἱ ρϑϑίογαϑ ἱπιρίθ δρογυπὶ ἰῃ ἴη6, οἱ 

ΡΓορΠοῖϑ ργορῃοίδδηΐ ἰῃ Βαδὶ, οἵ ροϑὶ ἰηυ 6 δι θυ] ᾶγ6- 
Γυηί. 

9. Ργορίογορα δάϊιυς μιάϊοϊῖο οοηϊοηδδηη γτοθίϑουμῃ, οἱ 

οὐ [1118 Π]ογαπι νοδίγογυμπ ᾿ἀἰεὶο οΘοηϊοηάδῃ. 

10. ΙΔεἶγοο νϑηϊΐία δὰ ἰηβι} 188 ΟἹ θ Πἶπ, οἱ υἱὰθία, οἱ ἰῃ 
Οδάδγ εἰ 16, οἱ οοηϑιἀογδίο νοϊιθηγοηΐίογ, οἱ υἱάθὶο δἱ (δοῖδ 

δι ηΐ Ὠυ)υδηηοά 9 

11. 51 τηυϊδγογίηί μϑηΐθϑ ἀθ05 8008, οἱ ἰδιΪ πο βυηὶ ἀϊ!. 

ῬΟΡυΪ]υ8 νΘΓῸ Π160}8 πηι ΑΥ ρ]ογίδΠι 81:18Π| ἰη ἰὰ, 6χ 4ὺο ηἰ- 
Ὦ}] [αν υ ΠΌΓ. ᾿ 

12. Ορδίυρυϊϊ! οοἰυ θΌΡ6Γ πος, οἱ ἱπποιγυΐ οχίγα π)ὸ- 
ἄἀυπι νοῃοηγοηίοι, ἀἰοὶξ Ποηιίηυ. 

13. Ῥυο οδηίΐπι οἱ πιδὶδ ίδοϊξ ρορμυϊι8 πηθυ5 : πη6 ἀδγα!}6- 
γαηί (οηίοπι 8408 Υἱνῷ., οἱ (σἀδγιηϊ 5.0] οἰβίργηδδ οοπίΓι (85, 
408 ποη ροίογτυπὶ σοΠ ἾἸΠΟΓΟ Δ408Π|. 

14. Νυπιαυϊὰ Β6ΓΥ 15 6051 [5Γ86], ἃ} γοτγηδου 8 65 Ὁ Οὐδγο 

[Δοίιι5 δδβί ἰῃ ργϑοάδι : 
15. ϑύρογ ουπλ ΓυρίογΓυηΐ ἰθ0Π68. οἱ ἀδασγιιηῖ γοΟθ ἢ 8118Π} 

αυὶ ροδιογιιηΐ ἰΘΓΓΔΠῚ 6}116 'ῃ 50} ἀπο), οἱ οἰγ ἰδ(65 1Π1}115 
ἀσβίγυοίδο δυηΐ, 60 φυοά ποῃ Παρ δηΐυγ. 

16. Εἰ ΗΠ} ΜοΡΠΘΟ8 οἱ Γδρἢηδ5 οορξπούογυπί (6, οἱ ἢΠΠὰ- 
βογιηῖ {0]. 

17. Νοπηδ Ἶἰνδρο (δοἰϊ {ἰϊνὲ ἃ φιοά ἀσγο!  υ δι της, αἀἰοὶὶ 
οιηίηυ8 Ὠδι5 ἰυυ89 

1. Εἰ ἰΔοϊυη} 6δὶ ὑϑγθιπὶ Ὠοπιίηϊ δὰ πι6, ἀϊοθῃδ : . 
, γαάο οἱ οἰαπηᾶ ἰῇ 4065 16 Γ.58 6}... ἰῃ ἀσδογίο, ἰῃ ἰογσᾶ 

4υδ ηοη 586ηϊηδίαΓ... 

Ὁ 
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18. Καὶ νῦν τί σοι χαὶ τῇ ὁδῷ Αἰγύπτου, τοῦ πιεῖν 
ὕδωρ Γηῶν; Καὶ τί σοι χαὶ τῇ ὁδῷ Ἀσσυρίων, τοῦ 
πιεῖν ὕδωρ ποταμῶν; 

19. Παιδεύσει σε ἣ ἀποστασία σου, χαὶ ἣ χαχία σου 
ἐλέγξει σε. Καὶ γνῶθι, καὶ ἴδε, ὅτι πιχρόν σοι τὸ χα- 
ταλιπεῖν σε ἐμὲ, λέγει Κύριος ὃ Θεός σου χαὶ οὐχ εὖ- 
δόχησα ἐπὶ σοὶ, λέγει Κύριος δ Θεός σου᾿ 

20. ὅτι ἀπ᾽ αἰῶνος συνέτριψας τὸν ζυγόν σου, καὶ 
διέσπασας τοὺς δεσμούς σου, χαὶ εἶπας" Οὐ δουλεύσω 
σοι, ἀλλὰ πορεύσομαι ἐπὶ πάντα βουνὸν ὑψηλὸν, χαὶ 
ὑποκάτω παντὸς ξύλου χατασχίου, ἐχεῖ διαχυθήσομαι 
ἐν τῇ πορνεία μου. 

“1. Ἐγὼ δὲ ἐφύτευσά σε ἄμπελον χαρποφόρον πᾶ- 
σαν ἀληθινήν " πῶς ἐστράφης εἰς πιχρίαν, ἣ ἄμπελος ἣ 
ἀλλοτρία; 

25. ᾿Ἐὰν ἀποπλύνη ἐν νίτρῳ, καὶ πληθυνῇς σεαυτῇ 
ποίαν, χεχηλίδωσαι ἐν ταῖς ἀδικίαις σου ἐναντίον ἐμοῦ, 
λέγει Κύριος. 

22, Πῶς ἐρεῖς - Οὐχ ἐμιάνθην, χαὶ ὀπίσω τῆς Βάαλ 
οὐχ ἐπορεύθην; "ἴδε τὰς δδούς σου ἐν τῷ πολυανδρίῳ, 
χαὶ γνῶθι τί ἐποίησας. Ὀψὲ φωνὴ αὐτῆς ὠλόλυξε, 

44. τὰς ὁδοὺς αὐτῆς ἐπλάτυνεν ἐφ᾽ ὕδατα ἐρήμου, ἐν 
ἐπιθυμίαις ψυχῆς αὐτῆς ἐπνευματοφορεῖτο, παρεδόθη" 
τίς ἐπιστρέψει αὐτήν; Πάντες οἱ ζητοῦντες αὐτὴν οὐ 
χοπιάσουσιν, ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτῆς εὑρήσουσιν αὐτήν. 

486. ᾿Ἀπόστρεψον τὸν πόδα σου ἀπὸ ὁδοῦ τραχείας, 
χαὶ τὸν φάρυγγά σου ἀπὸ δίψους. Ἡ δὲ εἶπεν Ἀνδριοῦ- 
μαι, ὅτι ἠγαπήχει ἀλλοτρίους, καὶ ὀπίσω αὐτῶν ἐπο- 
ρεύετο. 

268. Ὥς αἰσχύνη κλέπτου ὅταν ἁλῷ, οὕτως αἰσχυνθύ- 
σονται οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ, αὐτοὶ καὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν, 
χαὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν, καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτῶν, καὶ οἵ προ- 
φῆται αὐτῶν. 

21. Τῷ ξύλῳ εἶπαν, ὅτι πατήρ μου εἶ σὺ, χαὶ τῷ 
λίθῳ, σὺ ἐγέννησας με. Καὶ ἔστρεψαν ἐπ᾽ ἐμὲ νῶτα, 
χαὶ οὐ πρόςτωπα αὐτῶν. Καὶ ἐν τῷ χαιρῷ τῶν χαχῶν 
αὐτῶν ἐροῦσιν - ᾿Ανάστα χαὶ σῶσον ἡμᾶς. 

8. Καὶ ποῦ εἰσὶν οἱ θεοί σου, οὃς ἐποίησας σεαυτῷ ; 
Εἰ ἀναστήσονται καὶ σώσουσιν ἐν χαιρῷ τῆς χαχωσεώς 
σου; Ὅτι χατ᾽ ἀριθμὸν τῶν πόλεών σου ἦσαν θεοί σου, 
Ἰούδα, καὶ κατ᾽ ἀριθμὸν διόδων τῆς Ἱερουσαλὴμ ἔθυον 
τῇ Βααλ. 

29. Ἵνατί λαλεῖτε πρὸς μέ; Πάντες ὑμεῖς ἠσεδήσα- 
τε, καὶ πάντες ὑμεῖς ἠνομήσατε εἰς ἐμὲ, λέγει Κύριος. 

2.0. Μάτην ἐπάταξα τὰ τέχνα ὑμῶν, παιδείαν οὐχ 
ἐδέξασθε. Μάχαιρα κατέφαγε τοὺς προφήτας ὑμῶν ὡς 
λέων ὀλοθρεύων, χαὶ οὐχ ἐφοδήθητε. 

31. Ἀχούσατε λόγον Κυρίου" Τάδε λέγει Κύριος" Μὴ 
ἔρημος ἐγενόμην τῷ Ἰσραὴλ, ἣ γῇ κεχερσωμένη; Διατί 
ἰὸς ὃ λαός μου" Οὐ χυριευθησόμεθα, καὶ οὐχ ἥξομεν 
πρὸς σὲ ἔτι; 

32. Μὴ ἐπιλήσεται νύμφη τὸν χόσμον αὐτῆς, καὶ 
παρθένος τὴν στηθοδεσμίδα αὐτῆς; Ὃ δὲ λαός μου ἐπε- 
λάθετό μου ἡμέρας ὧν οὐχ ἔστιν ἀριθμός. 

48. Τί ἔτι χαλὸν ἐπιτηδεύσεις ἐν ταῖς ὁδοῖς σου, τοῦ 
ζητῆσαι ἀγάπησιν; Οὐχ οὕτως: ἀλλὰ χαὶ σὺ ἐπονη- 
ρεύσω τοῦ μιάναι τὰς ὁδούς σου, 

34. χαὶ ἐν ταῖς χερσί σου Ὁ τας δὶ αἵματα ψυχῶν 
ἀθῴων. Οὐχ ἐν διορύγμασιν εὗρον αὐτοὺς, ἀλλ᾽ ἐπὶ 
πάση δρυΐ. 

ΙΕΡΕΝΙΑΣ. Κεφ. Β΄. 

18. Εἰ ἢυης χυϊὰ {{0ὶ εἴ νἱε Ἐργριξ, μἰ [588 δ]υΔη) 
ἀδθοηϑ Εἰ αυἱά {{0] οἱ νῷ Αϑβυγίογυπι, υἱ Ὁϊδα5 ἀχύυδη ἤα- 
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19. Οοτγείρίεΐ [6 γθῦθ! !ἶο ἰᾳᾶ,, οἱ πη} }{| (μὰ ἀγρυοὶ (6. Εἰ 
80][0, οἱ νἱάδθ, χιΐὰ διηδγαπι {ΠῚ φυοά ἀθγο  χυδγίβ της, ἀϊ- 
οἷῖ Βοπιίηυβ δυ5 ἰυ08 : οἱ ποὴ οομηρδουΐ ἰη 6, ἀϊεὶΐ Ὀο- 
Ιηἶπ18 ὕθι}5 ἴυυ8 : 

20. Ζυΐδ ἃ δου !ο οοηίγορίδι! Ἰασυπι ἰασπὰ, οἱ ἀϊγαρί δι! 
Υἱποια ίυδ, οἱ ἀἰχίδι! : Νοὴ βογυίδη εἰ, 568 'νὸ δὰ Οπηηθη) 
ΟΟΙΪΘῚ ὀχοϑίδυπι, οἱ 0 ἴδ. ομμηδ ᾿ἰἰξῃυπι Ὀπιργοόϑυμ, ἰδ 
αἰ ἀπά γ ἰῃ [Ογηϊοδίίοπα πηρᾶ. 

21. Εδο διιίδῃ) ρἰδηΐανὶ (6 νἱΐθῃι (το Ὁ ΓΔ ΠῚ ΟΥ̓ Π6Π] γο- 

ΓΔΠῚ : 4ΙΙΟΙΟ 0 ΘΟΠΥΘΓΘἃ 68 ἰῃ διηδγί ἀπο η), ΥὙἱΕ}5 8] 16 η8} 

22. 81 αν γ 5 6 ἰῃ ηἱγο, οἱ πηι} ΠΟ γογί 5 Εἰ ἱ Πυθα, 
τηδοι]αίδ 65 ἰῃ (68 ἰηἰφα δι! 8 οογᾶπι πα, ἀἰοὶξ Ποιηίηυϑ. 

28. Ουοπηοᾶο ἀΐοθδ : ΝΟῚ 81πὶ ΡΟ ]υἷδ,, οἱ ροβὶ Β84] ποι 
δι διυ αν! "ἢ Ὑἱάθ υἱἷᾶ ἴυδθ ἰῃ βΘρΌ]οΟ πιυϊ ἰξυἰπἰ5, οἱ 
πο806 αιϊὰ δοογὶ8. Αἀ υοϑρογδπὶ γοὸχ 6}0}8 Ὁ] υ]ανὶϊ, 

24. Υἱλδ 5885 ἀἰϊαίαν ἢ δΌΡΟΓ Δαυᾶβ ΒΟ! τυἀϊη}5., ἰη ἀοδί- 
ἀογ 5. δηΐπηῶΣ 8185 5ρί γι ρογίαδίυτ, ἰγδά ἃ οϑί : φυὶβ η- 
γογίοϊ οδῃ) ἢ ΟἸΠ68᾽ 4ἱ φιιγυηΐ {{14π| ποὶ Ἰδθοτγδθυπὶ, ἱπ 
ἢ] 4[6 111} .5 ταροτίοηϊ 1118 Π}. 

245. Αὐογία ρϑάδῃ ἰυυμῃ ἃ νἱᾶ ἅβρογδ, οἱ φυίἴυγ ἰυυπὶ ἃ 

δἰ(ϊ. Π1ὰ νϑῦὸ ἀϊχὶξ : Υ ἐγ Πον ἀσᾶπι, φαὶδ ἀϊ!οχὶ 8Ι16η08, εἰ 
Ροϑβί 605 δι} θυ Δθ αὶ. 

26. δἰοιΐ οοηίυδίο ἴμγ8 οὐτὰ ἀοργο δη805 [ιογίί, 5ἰς 
οοηαπασηΐιν ἢ] 1Βι8οὶ, ἰρϑὶ οἱ γοβθϑ δογιπι, οἷ Ὀγίβοῖροβ 
ΘΟΓΙΠΊ,, αἱ βδοθγάἀοίθϑ θογιη), οἴ ρΓΟΡ]Θίδ8 ΘΟΓΌΠ,. 

27. 1ἴσηο ἀϊχογυηΐϊ, αυΐᾶ ρϑῖθῦ πηθι5 65 ἴυ, οἱ Ἰαρίαϊ, ἴυ 
δοηιδιΪ πιθ. Εἰ οοηγοιίογαηΐ δα πὲ ἀογϑᾶ, οἱ ἤρθη ἴδοϊοϑ 
81:88. Εἰ ἰηῃ ἴθι ροΓο Π]ΔΙΟΓΠῚ βυόγαπὶ ἀϊοοηί : ϑυγρα οἱ β8|τὰ 
ΠΟδ. ἔ 

28. ΕΠ.ῸΔἱ δαηί αἱ] (μ}, 4ι105 (δοἰ σι ΕἸ" 5] βι Γθηί οἱ 58]- 
γνδρυπηί ἰῃ ἰοΠρογο Δ[ΠΠ οἰ Οἢ 5 πὸ ἢ Ουΐα ᾿υχίᾶ Ὠππιογυπὶ 
οἰνηδῖιπὶ ἰυᾶγυπ ογδηΐ αἱ (υ], Ζυὰδ, οἱ μαχία ὨθμΊΟΓυπι 
νἱδιὰ πὶ Φογυ5816Π) ἱπηπιο δῆ Β88]. 

49. ὕϊ αὐυἱὰ ἸΙοφυϊπηϊηὶ δὰ τη6 Ὁ ΟΠΊΠ68 Υο08 ἱπηρῖ6 ορίδι15, 
οἴ ΟΙΠΠΘΒ ΥΟ5 ἰΠ|406 ορσίϑιἷ5 ἰὴ ἴηθ, ἀἰοὶξ Ποπηίπυ8. 

30. Ἐτγυδβίγα ρογουϑϑὶ ἢἰ 08 ὙΘδίΓΟβ, αἸ56 1 01} Π 811 ΟῚ ΓΟ: 

οΟρ 5118. Οαἰδάἑιβ ἀσνογαυ ργορ! οἴδ8 νοϑίτοβ αφιιδϑὶ [60 Υὰ- 
βίδίογ, οἱ ποη {ἰπ|υ 5.18. 

341. Αὐάϊία σόγθιπι Ὠοιηϊπὶ : ως ἀϊοὶξ Ποπιίηι : ΝυΠν 
αιὰ δο! 40 (Δοίυ.5 511π| Βγδοὶὶ, ἰογγὰ ρθηδ δϑηι υπ|" ΟἿ 
ἀϊχὶς ῬΟρΡυ 8 Πιδι}8 : ΝΟῚ Βοσυ δ} 8, Π6Ο Ὑϑηΐθηυ8 υἱ Γὰ 

Ἀἀὰ το 
32. Νυμηαυϊά Οὔ ν ΘΟ ΘΠ ΒρΟοη δα ΟΓΏΔΙΏΘΗΙ 50], οἱ Υἱγδὺ 

[λςοῖδο ρϑοίογα! 5 δυδ ἢ Ῥορυ]ὺβ δαυΐοιη πιθὺ5 ΟὈ] 5 65. πιοὶ 

ἀϊοῦυβ φυογυπι Ποὴ Θ5[ ΠΙΙΠΊΘΓΙ5. 
33. Ουοάδάπυς Ὀοηυ1) δἀϊην θη θ8 ἴῃ ΥἹ 5 {τ|15. δὰ 4ΈΘΟΓΟΙ- 

ἄδηχ ἀϊ!οοιἰοποπ,} ΝΟ 5ἷο : 56 οἱ ἴὰ πη ζηδίδ 65 ρο ]υθηδο 

γ5 ἴ.85, 
34. οἵ ἴῃ πηδηΐδυ5 [8 ἱηνορτὶ δυηΐ 5δηρῸ  Π6 8 ΔηΪΠΔΓΟΠῚ 

ἱπποορηίίπι. Νοη ἴῃ [5515 ἰμυ ηὶ 005, 56 ἰῃ οπιηΐ φυτοῦ, 



ΦΕΒΕΜΙΑΞΘ. ἀκρ. 11]. 

86. Καὶ εἶπας- ᾿Αθῷός εἶμι, ἀλλὰ ἀποστραφήτω δ᾽; 
θυμὸς αὐτοῦ ἀπ᾽ ἐμοῦ. Ἰδοὺ ἐγὼ χρίνομαι πρὸς σὲ, ἐν 
τῷ λέγειν σε Οὐχ ἥμαρτον. 

46. Ὅτι κατεφρόνησας σφόδρα τοῦ δευτερῶσαι τὰς 
δδούς σου. Καὶ ἀπὸ Αἰγύπτου χαταισχυνθήση, χαθὼς 
χατησχύνθης ἀπὸ Ἀσσοὺρ, 

37. ὅτι χαὶ ἐντεῦθεν ἐξελεύοη ν Χαὶ αἵ χεῖρές σου ἐπὶ 
τῆς χεφαλῆς σου’ ὅτι ἀπώσατο Κύριος τὴν ἤπίδα σου, 
χαὶ οὐχ εὐοδωθήσῃ ἐν αὐτῇ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. 

ι. ᾿Εὰν ἐξαποστείλῃ ἀνὴρ τὴν γυναῖχα αὐτοῦ, χαὶ 
ἀπέλθῃ ἀπ᾽ αὐτοῦ, καὶ γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ, μὴ ἀνα-- 
χάμπτουσα ἀναχάμψει πρὸς αὐτὸν ἔτι; οὐ μιαινομένη 
μιανθήσεται ἥ γυνὴ ἐχείνη ; Καὶ σὺ ἐξεπόρνευσας ἐν 
ποιμέσι πολλοῖς, καὶ ἀνέχαμπτες πρὸς μὲ, λέγει Κύριος. 

5. Ὦρρον τοὺς ὀφθαλμούς σου εἰς εὐθεῖαν, χαὶ ἴδε ποῦ 
οὐχὶ ἐξεφύρθης. Ἔπὶ ταῖς ὁδοῖς ἐχάθισας αὐτοῖς ὡςεὶ 
χορώνη ἐρημουμένη, χαὶ ἐμίανας τὴν γῆν ἐν ταῖς πορ- 
νείαις σου καὶ ἐν ταῖς χαχίαις σου, 

8. χαὶ ἔσχες ποιμένας πολλοὺς εἰς πρόςχομμα σεαυτῇ. 
Ὄνψις πόρνης ἐγένετόσου,ἀπηναισχύντησας πρὸς πάντας. 

4. Οὐχ ὡς οἶκόν με ἐχάλεσας χαὶ πατέρα καὶ ἀρχη-᾿ 
γὸν τῆς παρθενίας σου; 

5. Μὴ διαμενεῖ εἰς τὸν αἰῶνα, ἢ φυλαχθήσεται εἰς 
νῖχος; Ἰδοὺ ἐλάλησας, καὶ ἐποίησας τὰ πονηρὰ ταῦτα, 
χαὶ ἠδυνάσθης. 

6. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς μὲ ἐν ταῖς ἡμέραις Ἰωσίου 
τοῦ βασιλέως Εἶδες ἃ ἐποίησέ μοι ἢ κατοικία τοῦ Ἶσ- 
ραήλ; Ἐπορεύθησαν ἐπὶ πᾶν ὄρος ὑψηλὸν, καὶ ὑποχάτω 
παντὸς ξύλου ἀλσώδους, καὶ ἐπόρνευσαν ἐχεῖ. 

7. Καὶ εἶπα, μετὰ τὸ πορνεῦσαι αὐτὴν ταῦτα πάντα. 
Πρὸς μὲ ἀνάστρεψον. Καὶ οὐχ ἀνέστρεψε. Καὶ εἶδε τὴν 
ἀσυνθεσίαν αὐτῆς ἣ ἀσύνθετος Ἰούδα. Καὶ εἶδον, ' 

8. ὅτι περὶ πάντων ὧν χατελήφθη, ἐν οἷς ἐμοιχᾶτο 
ἣ κατοικία Ἰσραήλ᾽ χαὶ ἐξαπέστειλα αὐτὴν, καὶ ἔδωχα 
αὐτῇ βιδλίον ἀποστασίου εἰς τὰς χεῖρας αὐτῆς. Καὶ οὐχ 
ἐφοθήθη ἡ ἀσύνθετος Ἰούδα, χαὶ ἐπορεύθη, καὶ ἐπόρ- 
νευσε χαὶ αὐτὴ, 

9. καὶ ἐγένετο εἰς οὐθὲν ἢ πορνεία αὐτῆς, καὶ ἐμοί- 
γευσε τὸ ξύλον χαὶ τὸν λίθον. 

10. Καὶ ἐν πᾶσι τούτοις οὐχ ἐπεστράφη πρὸς μὲ ἣ 
ἀσύνθετος Ἰούδα ἐξ ὅλης τῆς καρδίας αὐτῆς, ἀλλ᾽ ἐπὶ 
ψεύδει. 

τ. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς μέ: ᾿Εδικαίωσε τὴν ψυχὴν 
αὐτοῦ Ἰσραὴλ ἀπὸ τῆς ἀσυνθέτου Ἰούδα. 

15. Πορεύου, καὶ ἀνάγνωθι τοὺς λόγους τούτους πρὸς 
βοῤῥᾶν, καὶ ἐρεῖς" Ἐπιστράφηθι πρὸς μὲ, ἣ χατοιχία 
τοῦ Ἰσραὴλ, λέγει Κύριος" χαὶ μὴ στηριῶ τὸ πρόζω- 
πόν μου ἐφ᾽ ὑμᾶς, ὅτι ἐλεήμων ἐγώ εἶμι, λέγει Κύριος, 
χαὶ οὐ μηνιῶ ὑμῖν εἰς τὸν αἰῶνα. 

13. Πλὴν, γνῶθι τὴν ἀδικίαν σον᾽ ὅτι εἰς Κύριον τὸν 
Θεόν σου ἡσίξησας, χαὶ διέχεας τὰς ὁδούς δου εἷς ἀλ- 
λοτρίους ὑποχάτω παντὸς ξύλου ἀλσώδους, τῆς δὲ φω- 

᾿ γῆῇς μου οὐχ ὑπήκουσας, λέγει Κύριος. : ! 
4. ᾿Επιστράφητε, υἱοὶ ἀφεστηκότες, λέγει Κύριος, 

διότι ἐγὼ χαταχυριεύσω ὑμῶν, χαὶ λήψομαι ὑμᾶς ἕνα 
ἐχ πόλεως χαὶ ξύο ἐκ πατριᾶς, καὶ εἰςάξω ὑμᾶς εἰς Σιὼν, 
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38. Εἰ αἰχίδί! : ΙΠΠΟΟΘἢ5 βυπι, 564 ΔΥθγίδ[ιγ {ΠΓΟΓ οὐκ ἃ 
Τγ6. ἔσοδ 6ρὸ }υάϊοῖο οοῃίδηάο ἴδουηῃι, ἰπ ἀϊοοηάο (α : Νου 
ΡΘΟΟΔΥ!. 

36. Ουΐα ὁοπιοιηρδϑιῖ γα]άθ ἰἰογᾶπο νἱᾶβ ἰυδς. ΕΓ ἢ 
ΤΕ εΥρΡίο οί παογ8, δίουϊ σΟηἤι58 65 80 Αββ0γ, 

37. αυΐδ οἱ Ἰνῖπο ἐργοάϊογιβ, εἰ πηδῆι18 (τι ΒΌΡΘΓ εἀρυΐ 
ἴυσπι : φυοηΐδη) γορυ}} Ποπηΐηυ8 5ραπὶ ἴμδπ), οἱ ΠΟ ΡΓῸ» 
ϑρογαθογίβ ἰὴ θᾶ. 

ΟΑΡΌΤ ΠΙ. 

1. δὶ ἀϊπιίϑογί Υἱγ ἀχόγθηι 8ι18Π|, οἱ γροθϑϑοῦῖ 80 θο, οἱ 

[δοία (υογὶϊ νἶγὸ δἰίογὶ, πυπιφυϊᾷ γανογίθηβ γονογίρίυγ δὲ 
δου υ] γᾷ 9 ὨΟΉΠ6 ἱηαυϊηδία ἰηυ Δ τὰ τι] γ ἰΠα}Ὁ Εἰ 
ἴα (ογηϊοδίδ 68 ἰῃ ραᾳϑίογ "1.8 τυ} 18, οἱ γενογθθαγὶ8 δὰ π|6, 
ἀϊοὶὶ Βοπίηυϑ. 

2. [,ονᾷ οσι|05 π|05 ἴῃ ἀϊγοοίυῃ, οἱ υἱὰθ υδὲ ποη διογία 

ῬΘγτηϊβίἃ. [ἢ ΥἹἱβ 866 083 οἷβ φυδδὶ οογηὶχ ἀδδογίδ, οἱ ρο]: 
᾿υἱδῖ] ἰδγγάπι ἰῃ (Ογηϊοδιϊοηΐθυβ ἰυΐ5 οἱ ἴῃ ΠιΔ}18 ἰυΐδ,, 

3. οἱ Πᾶθυΐ511 ραϑίογοϑ τυ] 085 ἰι οἴδηδίοποημ (ἰδὲ. ΕΔ- 
εΕἶ68 ἴυδ [Δοίδ 68. πηογοίγοἱβ, βίη6 ΓΌΡΟΓΟ (Δοίδ 68 δὰ ΟΠ,Π68. 

ά, Νοηηο ἰΔηγ)ζυδηη ἀοη}1}Π) [26 γοοδϑίϊ οἱ ρϑίγοπι οἱ ἀυ- 
ὁ6. Υἱγαηἰ 815 (088 ἢ 

ὅ. Νυιησυ!α ρογδηθὈ! ἴῃ ρογροίυυμι, δυΐ ΘΟμβογυδθὶ- 
ἴαγ ἴῃ νἱοϊογίδιι ἡ Ἐσοδ Ἰοουΐδ 68, οἱ ἔδοὶβϑι! πηδὶδ δος, οἱ 
Ροιυϊϑι. ᾿ 

6. Εἰ αἰχ!! Ῥοπιίηυ δὰ τὴη6 ἰῃ ἀΐθθυ5 Τοβἰδο γορὶβ : Υ]- 
ἀἰδιῖ φυδ» ἰδοἰζ παῖ! ἀοπηυ8 15Γ86} " Τγϑγυηΐ ΒΌΡΟΓ ΟΠΊΠΘΠ) 

ΤΟ ηΐθῺ Θχοοϊδυμῃ, οἱ δυ ίογ οἤμηθ ᾿ἰβηαπ [τοηάοβιπι, οἵ 
(ογηϊοδίϊΐ βυμηὶ ἰδ]. 

7. ΕΠ ἀϊχὶ, ροϑβίσυδη) (ογηϊοδίδ ογαΐ ᾿δοὸ οὔηηΐᾶ : Αἀ ἢὸ 
τουογίογο. Εἰ ποὺ δὲ γεύογδβᾶ. Εἰ υἱἀϊ ργυδγ οδ [ΠΟ ἢ ΘΉ 6}}8 
ργενδγοδίγὶχ δυάδ. Εἰ υἱάθγυηϊ, 

8. αυΐϊᾶ ργῸ οἸηπίθι5 ἰη φυΐθυ ἀδργθηθηβ8 οβί, ἰῃ αυΐδυ5 
ΤΟ ΟΠ αΐδ οϑὶ ἀοηι5 18Γ86] : οἱ ἀϊΠηϊδὶ 64ηι, οἱ ἀοαϊΐ οἱ 1106]- 

ἴυα) τορυαϊὶ ἰπ δῆ 6}08 Εἰ πο [ἰηυἱξ ργαγαγίδιγίχ 
Φυάδ, οἱ ἱνἱϊ, οἱ ἰογη!οδία οδὶ οἰΐδηι ἰρ88, 

9. οἱ (λοίδ 681 ἰῇ ἱΠΠ πὶ (οΓΠΙοδἴϊο ᾿ρ8105, οἱ τη οαΐδ 
6ϑ81 ᾿ἰσηιηι οἱ Ἰαρίἀθημ. 

10. Εἴ ἰὴ ομμηΐδυβ ἢΐ5 ΠΟἢ δϑὶ γαυθγβᾶ δ 126 Ὀγῳνυδιὶοδ- 
(γἰχ 1υἀδλ ὁχ ἰοἴο οογὰδ 81:0, 86 ἰὴ πῃηρπα δοίο. 

11. Εἰ ἀϊχ! Βοιηΐη}8 δ πη6 : Ψυ5{ΠπΠ0δΥὶ} δηϊ Πηᾶπι 5118Π| 
15γ86] ρυϑθ ργωναγίοδίγιοα Ψυἀἃ, 

12. γδάδ, οἵ ἰοϑθ Ξογῃ ἸΏ 8 ἰδίοϑ σοηίγ Δαυϊοηοιη, αἱ 
ἀΐορβ : Βανογίογο δά πι6, ἀοπη!8 [5Γ86], αἀἰοὶ Πομίηϊϑ : οἱ 

ΠΟΗ Πγηδῦο δοίοπη πηθᾶπ) ϑ0Ρ6Γ ΥΟΒ, αι "ΒΟ ΓΙΟΟΓβΒ ο50 
δυπ), αἰεὶ Ποπιίημ8, οἱ ΠΟ ἰγάϑοαγ υΟδἷ5 ἴῃ ρογροίαυ Πι. 

13, ογυμπιίδιηοη, 56 ἴο ἐπ) υ5Π{πλπΔ ἰυδι : αυοηΐδηι ἰη 

Ῥοιηίπυιι θοῦ πὶ ἱπηρία ορίδι!, οἱ οὔ ἰδ} υἱὰθ ἴ185 

δὰ αἰ οπόβ δυῦ οπιηὶ Ἰΐσῃο ἐγοπάοϑβϑο, ὑοςὶ δυΐϊθη) τηοαν Πποὴ 

Ομοαΐβι]., ἀϊοὶα Βοηιίηυ5. 
14. Οοηνογπιπὶ, ΠῚ «υὶ τοροβδίβιῖθ, ἀἰεὶ Ποπιϊπήϊς, 

αυΐᾳ ορο ἀοπιίπαθοῦ νοϑίγὶ,, οἵ ἅ550}Π)8Π| γ08 ὉΠπὶ 46 Εἰν]- 
ἰαΐθ οἱ ἀυο8 οχ οοφηδίίοπο, οἱ ἰηἰΓοά δ Π) γΟῸ5 ἰῃ δίοη, 

30. 
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15. χαὶ δώσω ὑμῖν ποιμένας χατὰ τὴν χαρδίαν μου, 
χαὶ ποιμανοῦσιν ὑμᾶς ποιμαίνοντες μετ᾽ ἐπιστήμης. 

16. Καὶ ἔσται, ἐὰν πληθυνθῆτε, χαὶ αὐξηθῆτε ἐπὶ 
τῆς γῆς, λέγει Ἀύριος, ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις οὐχ 
ἐροῦσιν ἔτι, χιδωτὸς διαθήχης ᾿Αγίου Ἰσραήλ οὐχ 
ἀναθήσεται ἐπὶ χαρδίαν, οὐχ ὀνομασθήσεται, οὐδὲ ἐπι- 
σκεφθήσεται, χαὶ οὐ ποιηθήσεται ἔτι. 

17. Ἔν ταῖς ἡυέοαις ἐχείναις καὶ ἐν τῷ χαιρῷ ἐχείνῳ 
χαλέσουσι τὴν ᾿ἱερουσαλὴμ θρόνον Κυρίου, χαὶ συν- 
ἀχθήσονται πάντα τὰ ἔθνη εἰς αὐτὴν, χαὶ οὐ πορεύσον- 
ται ἔτι ὀπίσω τῶν ἐνθυμημάτων τῆς χαρδίας αὐτῶν 
τῆς πονηρᾶς. : 

18. ᾽Ἔν ταῖς ἡμέραις ἐχείνχις συνελεύσονται ὃ οἶχος 
Ἰούδα ἐπὶ τὸν οἶχον τοῦ Ἰσραὴλ, χαὶ ἥξουσιν ἐπιτοαυτὸ 
ἀπὸ γῆς βοῤῥᾷ καὶ ἀπὸ πασῶν τῶν γωρῶν ἐπὶ τὴν γῆν 
ἣν χατεχληρονόμησα τοὺς πατέρας αὐτῶν. 

ι9θ. Καὶ ἐγὼ εἶπα. Γένοιτο, Κύριε ὅτι τάξω σε εἰς 
τέχνα, χαὶ δώσω σοι γῆν ἐχλεχτὴν, χληρονομίαν Θεοῦ 
παντοχράτορος ἐθνῶν. Καὶ εἶπα" Πατέρα χαλέσετέμε, 
χαὶ ἀπ᾽ ἐμοῦ οὐχ ἀποστραφήσεσθε. 

20. Πλὴν ὡς ἀθετεῖ γυνὴ εἰς τὸν συνόντα αὐτῇ, οὕ- 
τως ἠθέτησεν εἰς ἐμὲ ὁ οἶκος Ἰσραὴλ, λέγει Κύριος. 

41. Φωνὴ ἐχ χειλέων ἠχούσθη χλαυθμοῦ καὶ δεή- 
σεως υἱῶν Ἰσραὴλ, ὅτι ἠδίκησαν ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, 
ἐπελάθοντο Θεοῦ ἁγίου αὐτῶν. 

22. Ἐπιστράφητε, υἱοὶ, ἐπιστρέφοντες, χαὶ ἰάσομαι 
τὰ συντρίμματα ὑμῶν. Ἰδοὺ δοῦλοι ἡμεῖς ἐσόμεθά σοι, 
ὅτι οὺ Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν εἶ. 

23. Ὄντως εἰς ψεῦδος ἦσαν οἱ βουνοὶ, καὶ ἣ δύναμις 
τῶν ὀρέων᾽ πλὴν διὰ “Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν ἣ σωτηρία 
τοῦ Ἰσραήλ. 

"4, Ἢ δὲ αἰσχύνη κατηνάλωσε τοὺς μόχθους τῶν 
πατέρων ἡμῶν ἄπο νεότητος ἡμῶν, τὰ πρόθατα αὐτῶν 
χαὶ τοὺς μότχους αὐτῶν, χαὶ τοὺς υἱοὺς αὐτῶν χαὶ τὰς 
θυγατέρας αὐτῶν. 

25. Ἐχοιμήθημεν ἐν τῇ αἰσχύνη ἡμῶν, καὶ ἐπεχά- 
λυψεν ἡμᾶς ἢ ἀτιμία ἡμῶν, διότι ἔναντι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν 
ἡμάρτομεν ἡμεῖς, χαὶ οἱ πατέρες ἡμῶν, ἀπὸ νεότητος 
ἡμῶν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης" χαὶ οὐχ ὑπηχούσαμεν 
τῆς φωνῇς Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄. 

ι. ᾿Ἐὰν ἐπιστραφῇ Ἰσραὴλ, λέγει Κύριος, πρὸς μὲ, 
ἐπιστραφήσεται᾽ χαὶ ἐὰν περιέλη τὰ βδελύγματα αὐτοῦ 
ἐκ στόματος αὐτοῦ, χαὶ ἀπὸ τοῦ προςώπου μου εὖλα- 
δηθῇ, 

.. χαὶ ὀμόσῃ, ζῇ Κύριος, μετὰ ἀληθείας ἐν χρίσει 
χαὶ ἐν δικαιοσύνη, χαὶ εὐλογήσουσιν ἐν αὐτῷ ἔθνη, 
χαὶ ἐν αὐτῷ αἰνέσουσι τῷ Θεῷ ἐν “Ἱερουσαλήμ. 

8. Ὅτι τάδε λέγει Κύριος τοῖς ἀνὸράσιν Ἰούδα, 
χαὶ τοῖς χατοιχοῦσιν Ἱερουσαλήμ' Νεώσατε ἑαυτοῖς 
νεώματα, χαὶ μὴ σπείρητε ἐπ᾿ ἀχάνθαις. 

4. Περιτμήθητε τῷ Θεῷ ὑμῶν, χαὶ περιτέμεσθε τὴν 
σχληροχαρδίαν ὑμῶν, ἄνδρες ᾿Ιούδα χαὶ οἵ χατοιχοῦντες 
Ἱερουσαλήμ μὴ ἐξέλθῃ ὡς πῦρ ὁ θυμός μου, χαὶ ἐχχαυ- 
θήσεται, χαὶ οὐχ ἔσται ὁ σδέσων, ἀπὸ προςώπου πονη- 
ρίας ἐπιτηδευμάτων ὑμῶν. 

56. Ἀναγγείλατε ἐν τῷ Ἰούδα, χαὶ ἀχουσθήτω ἐν ᾿ 

ΙΕΡΕΜΙΑΣ. Κεφ. Δ΄. 

15. οἵ ἀδῆο νοδἱβ ρᾳϑίογοβ ἰυχίδ Οογ ἤιδουπι, οἱ ραϑοδοῖ 
γ068 ρΡϑϑοδηΐθ5 ΟΌΠῚ βείθηίίδ. 

16. Εἰ ογϊ,, 8] τυ} Ρ] 1081] ογὶ 18, οἱ ΟΓΟΥ ΘΓ 8 ΒΌΡΟΓ ἰοΓ- 
ΓΆΠῚ, 811 ᾿)οπηίπυβ, ἰῃ ἀΐοθυβ 1118 ποη ἀϊεοϑηί υἱίνα, ἃγοᾶ 
ἰοδίδΠΊ 11 δᾶποῖϊ Βγᾶθ] : 6706 δϑδοθηᾶδί ΒΌΡΟΓ ΟΟΥ, πο 
ΠΟΙ] Δ , ὨΘΤμΟ νἱϑ ἰδ αγ, ποαυα ἢἤσῖ υ] γᾶ. 

17. Τὴ ἀΐρθιι5 1}}}5 οἱ ἰῃ ἰθιηρογα 1Π|ὸ νοοδϑυηί 36 Γυδδίθη 
501 πὶ Π)οπληΐ, οἱ ΘΟησγοσδθιη 0  ΟΠΊΠΘ65 σοπίοβ δὰ θᾶπι, οἱ 

Ὠοη ἃπ)θ}]θιηὶ υἱίγᾶ ροϑί οορ ἰδ 10Π65 σοΓά 5 51} ροβϑἰ πη. 

18. [ῃ ἀἰοῖγυ9. 1118 σοηνοηίθηϊ ἀοπιυβ υάδ δὰ ἀοπιαπι 
5786], οἱ υρηϊθηϊ ϑϊπ}|}} ἀξ ἰογτὰ 8108 οἱ ἀθ οἱῃηΐθυς 
τοσϊοηΐθυ8 δὰ ἰογγᾶη) χφιδη) ἀδαϊ ἰπ ᾿ογοα ἰδίοπη ρϑίγίθι5 

γοϑίγίϑ. : 

19. Εἴ ορο ἀϊχί : Εἰαῖ, δοπιῖμο : χυΐα ροηδῃι ἰο ἰῃ ἢ ἰοΒ, 

οἱ ἀδρο Εἰθὶ ἰογτϑηη οἰθοίδπι, ᾿εργοαἑ δίοι Π δὲ οὐ ροίθῃ 15 
Βοηϊίιπι. Εἰ αἰχὶ : Ραΐγθη) γ οδ 15 πιο, οἱ ἃ πιὸ Ὠοη ἃΥ6Γ- 
ἰοπηϊηί. 

20. ΥδΓΙΠ ΔΠΊΘἢ δίουΐ μευ γί [}Γ Πλ8116Υ ἴῃ οο Δ Δῃ- 
ἰθπὴ οἱ, δὶς ῃγδουαγίεδίδ οϑί ἰῃ πὸ ἀοπηὰ5 [5γΓλ6], ἀἰοἰϊΐ Ὠο- 
[ηΐη118. 

21. Ὗοχ ἀδ ἸΔ0}}8 δυάδα 68 μ]ογαίυβ οἱ ἀδργοοδίοη β 
ΒΠϊοτγιπὶ [5γ86], φυοπίδη ἰη)υ5ί6 ορογιπΐ ἰῃ Ὑ118 518, ΟΡ 
ϑυηϊῖ οὶ 58ιοἰϊ 81}. 

4. Βονου πηΐ, ἢ], το οτίθηΐθϑ, οἱ βῆ θο οοη  γἰ ἰθη65 
γΟΒΙΓΔ5. ΕσΟδ ϑογΥΐ ΠΟ08 δου υ 0ὶ, (1 δηΐ πῇ 65 Ὀοηγίηυϑ 

ὈΘ.8 ποϑῖοργ. 

43. ογοίη πηοηαδαυπ) ογδηΐ Θ0}[68, οἱ (οτϊ 60 πηοηίίυπι: 

ἰδηίυ ροὸγ Βοιμηίηυπι Πθυ πὶ Ὠοβίγιπι 8810.8 [5Γ86]. 

44, (οι ϑἰο δυΐοπη Θοηϑυ πη ρδὶϊ ἰἸΔΌΟΓΘΒ ρϑί γι) ὨΟβ ΓΟΓΌΠῚ 
8} δάοϊοβοθπίϊα ποϑίγα, ΟΥ̓Θ8. ΘΟγιη} οἱ Υἱΐ}] 08 δοόγυηι, εἰ 

ΠΙϊο5. οοταπι οἱ ἢ} 88 ΘΟΓΙΠι. 

45. ΒογΥἱΠ}116 ἰῃ οοηϑίοηθ ποϑῖγα, οἵ οοορογυΐϊ! Π05 
ἱρηοπλίηἶα ποβίγᾶ, 4 ηΐδι ΟΟΓΔΠῚ ὮΘ6Ὸ ΠΟΘίγΟ ρϑοσδΥ Π}8 

ΠΟΒ, οἱ ρϑίγθϑ ποδίγὶ 80 Διο οβοθηιἷδ ποϑίγα 5406 ἰῃ ἀΐεπιὶ 
ἤδηο : οἱ ποη ομράϊνίπϑ γοοὶ δοιηὶ Ὠοὶ ποϑίγὶ. 

ΟΑΡΌΤ ΙΝ. 

1. δὲ οοηγογϑυϑ (υογϊ Ι5γϑοὶ, δἷΐ Ποῃγίηυβ, δά π)6, Οὔ" 

γογίοίῃγ : οἱ δὶ δδοίυϊογὶ! δρογηϊπδιοὴθ8 81:28 ἀθ ογὸ 500, εἰ 

ἃ (Δεἰα τηθ8 γονογ 0.8 ΓυοὙΐ, 

ἡ. οἵ ψυγαγογὶῖ, υἱνῖϊ ομηίηυδ, οὐπὶ νογιδία ἴῃ [υὐϊοο 

οἱ ψιιδειεἰα, οἱ θοπαάϊοδηϊ ἰῃ 60 φοπί68, οἴ ἰῃ 80 ᾿δυάβδῃ ἀϊ- 

οοηΐ ὮρΟ ἴη 7οΓυ 88] 6Π). 

4. Ηζος οηἰπν ἀϊεὶξ Ποπιίπ8 υἱγὶβ συάδ, οἱ Πδ  ἰδιογθυ9 

]οτγυβδίοιῃ : Νοναῖθ υοἱὲβ Ὠουδὶᾶ, οἱ πο δ ΘΟΓΟΓῈ 50} ῈΓ 

βρίηδ8. 

4. Οἰγουπχοϊἀϊπιίηὶ Πθ0 γϑϑῖγο, οἱ οἰγουπιοίά 6 ἀυπ ἰαπι 

οογά 8 νϑϑίγὶ, υἱγὶ συάδ οἱ μδυϊδίογθϑ 9688 16Πι : ΠῈ ἐΕΓδ' 

ἀϊδίυγ υἱ ᾿σηΐβ ἱπάϊσηδίίο τπιθᾶ, οἱ βυσοδιαδίιγ, οἱ ποῦ ἐπὶ 

χιυΐ Ἔχϑιησυαίῖ, ἃ δεῖ που δ δά ἑν θη οητπὶ ὙΘΒΙΓΑΓΊΙΠΙ. 

5. Αππυπίϊαία ἴῃ δ υάδ, οἱ αὐάϊδίαν ἴῃ 1ογυβ8]6ηὶ : ἀἰοΙ ε : 



ΖΕΒΕΜΙΑΒ. Ολν. ᾿Υ. 
Ἱερουσαλήμ. εἴπατε" Σημάνατε ἐπὶ τῆς γῆς σάλπιγγι, 
χεχράξατε μέγα, εἴπατε" Συνάχθητε, χαὶ εἰςέλθωμεν 
εἷς τὰς πόλεις τὰς τειχήρεις, 

6. ἀναλαθδόντες φεύγετε εἰς Σιών’ σπεύσατε, μὴ 
στῆτε, ὅτι χαχὰ ἐγὼ ἐπάγω ἀπὸ βοῤῥᾶ, καὶ συνε ίοὴν 
μεγάλην. 

7. Ἀνέθη λέων ἐχ τῆς μάνδρας αὐτοῦ, ἐξολοθρεύων 
ἔθνη ἐξῇρε, χαὶ ἐξῆλθεν ἐχ τοῦ τόπου αὐτοῦ, τοῦ θεῖναι 
τὴν γῆν εἰς ἐρήμωσιν " καὶ αἱ πόλεις χαθαιρεθήσονται, 
παρὰ τὸ μὴ χατοιχεῖσθαι αὐτάς. 

8. ᾿Επὶ τούτοις περιζώσασθε σάχχους, καὶ χόπτεσθε, 
χαὶ ἀλαλάξατε, διότι οὐχ ἀπεστράφη ὃ θυμὸς Κυρίου 
ἀφ᾽ ὑμῶν. 

9. Καὶ ἔσται ἐν ἐχείνη τῇ ἡμέρα, λέγει Κύριος, 
ἀπολεῖται ἣ καρδία τοῦ βασιλέως χαὶ ἢ χαρδία τῶν 
ἀρχόντων, χαὶ οἱ ἱερεῖς ἐκστήσονται, χαὶ οἱ προφῆται 
θαυμάσονται. 

ι0. Καὶ εἶπα: Ὦ δέσποτα Κύριε, ἄρά γε ἀπατῶν 
ἠπάτησας τὸν λαὸν τοῦτον χαὶ τὴν ἱΙερουσαλὴμ., λέγων’ 
Εἰρήνη ἔσται, χαὶ «ἰδοὺ ἥψατο ἢ μάχαιρα ἕως τῆς 
ψυχῆς αὐτῶν; 

οι πὶ Ἐν τῷ καιρῷ ἐχείνῳ ἐροῦσι τῷ λαῷ τούτω καὶ 
τῇ [Ἱερουσαλήμ νεῦμα πλανήσεως ἐν τῇ ἐρήμῳ, 

ὃς τῆς θυργατὸς τοῦ λαοῦ μου οὐχ εἰς χαθαρὸν, οὐδ᾽ 
εἰς ἅγιον" 

12. πνεῦμα πληρώσεως ἥξει μοι νῦν δὲ ἐγὺν λαλῶ 
χρίματά μου πρὸς αὐτούς. 

15. Ἰδοὺ ὡς νεφέλη ἀναδήσεται, καὶ ὡς χαταιγὶς τὰ 
ἅρματα αὐτοῦ " χουφότεροι ἀετῶν οἱ ἵπποι αὐτοῦ. Οὐαὶ 
ἡμῖν, ὅτι ταλαιπωροῦμεν. 

14. Ἀπόπλυνε ἀπὸ χαχίας τὴν καρδίαν σου, ἹἽερου- 
σαλὴμ,, ἵνα σωθῇς. “ἕως πότε ὑπάρχουσιν ἐν σοὶ δια- 
λογισμοὶ πόνων σου; 

16. Διότι φωνὴ ἀγγέλλοντος ἐχ Δὰν ἥξει, καὶ ἀχου- 
σθήσεται πόνος ἐξ ὄρος ᾿Εφραίμ. 

16. Ἀναμνήσατε ἔθνη, ἰδοὺ ἥκασιν" ἀναγγείλατε ἐν 
Ἱερουσαλὴμ, συστροφαὶ ἔρχονται ἐχ γῆς μακρόθεν, 
χαὶ ἔδωχαν ἐπὶ τὰς πόλεις ᾿Ιούδα φωνὴν αὐτῶν " 

17. ὡς φυλάσσοντες ἀγρὸν ἐγένοντο ἐπ᾽ αὐτὴν χύ- 
χλῳ, ὅτι ἐμοῦ ἠμέλησας, λέγει Κύριος. 

18. Αἱ ὁδοί σου χαὶ τὰ ἐπιτηδεύματα σου ἐποίησαν 
ταῦτά σοι" αὕτη ἣ καχία σου ὅτι πιχρὰ, ὅτι ἥψατο 
ἕως τῆς καρδίας σου. 

19θ. 'Γὴν χοιλίαν μου, τὴν χοιλίαν μου ἀλγῶ), καὶ 
τὰ αἰσθητήρια τῆς χαρδίας μου, μαιμάσσει ἣ ψυχή 
μου, σπαραάσσεται ἣ χαρδία μου. Οὐ σιωπήσομαι, ὅτι 
φωνὴν σάλπιγγος ἤχουσεν ἣ ψυχή μου, χραυγὴν πολέμου 

40. χαὶ ταλαιπωρίας, συντριμμὸν ἐπιχαλεῖται, ὅτι 
τεταλαιπώρηχε πᾶσα ἢ γῆ, ἄφνω τεταλαιξώρηχεν ἥ 
σχηνὴ,, διεσπάσθησαν αἱ δέῤῥεις μου. 

91. Ἕως πότε ὄψομαι φεύγοντας, ἀχούων φωνὴν 
σαλπίγγων; 

23. Διότι οἵ ἡγούμενοι τοῦ λαοῦ μου ἐμὲ οὐχ ἤδει- 
σαν. ΥἹοὶ τρὶς εἰσι χαὶ οὐ συνετοὶ, σοφοί εἰσι τοῦ 
χαχοποιῆσαι, τὸ δὲ χαλῶς ποιῆσαι οὐχ ἐπέγνωσαν. 

43. ᾿Επέδλεψα ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἰδοὺ οὐθὲν, χαὶ εἰς 
τὸν οὐρανὸν, χαὶ οὐκ ἦν τὰ φῶτα αὐτοῦ. 

34. Εἶδον τὰ ὄρη, καὶ ἦν τρέμοντα, καὶ πάντας τοὺς 
βουνοὺς ταρασσομένους. 

20. Ἐπέδλεψα, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν ἄνθρωπος, καὶ 
πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ἐπτοεῖτο. 
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δἰρη!ἤοδῖθ βυροῦ ἰογγᾶπὶ ἰᾳ0α, οἰαπιδῖα (ογιϊον, ἀϊοϊία : 
ΟΟὨρΓο δι ηΪ, οἱ ἱηρτοα Δ Π}0Γ ἴῃ οἷν 8.68 πιυγαῖαϑ, 

ὅ. Δδβυμπιθηίθβ. [πριἰ6 ἰπ 5Ί0ὴ : (ρϑπαϊθ, πο] ΐα βίδα, 
41 τπᾶῖα οο δἀυοθ 80 δαιΐίίοηα, οἱ σοῃίγ ἰοηθι Πηὰ- 
ξηδτη. 

7. Αβορθῃάϊ  ]οὸ ἀδ οὐ}}}}} δὺο, οχίθγιηϊδη5 ρϑηΐθβ Ἰονᾶ- 
Υἱί 86, οἱ οβγ6881}8 6ϑί ἀ6 ἰοοῦ δυο, υἱ ροπαί ἰογγδη) ἰῃ φοἱὶ- 

τυάίπαπι : οἵ εἰν ἰΔ165 ἀδδίγαθηίυν, 60 φαοὰ ποη Πα ἰΘηΓαΓ. 

8. ϑυροῖ Ὠἰβ δοοίηρίία γοϑ οἰ ἰοἰϊβ,, οἱ ρἰδηρίία, οἱ υἱυ]δῖς, 
4αΐδ ποη δϑὶ ἀνογβυϑ ἴυγον Ποιἷπὶ ἃ γΟθἷβ. ἡ 

9. Εἴ ἐπ ἴῃ ἀΐα ἢ, ἀϊοἰ᾽ Ἰϑοηχίπυ8, ρογί θὲ: οοΓ γορὶς οἱ 
ΟΟΥ ΡΓποίρυπι, οἱ ορδβιπροβοθηΐ βδοθγάοίβ8, δὲ ργορῃοίς 
τηἰγαδυηίυν. 

10. Εἰ ἀϊχὶ : Ο ἀοπιίῃδῖονγ Ποπηΐπα, ὀγσοῃ 6 ἀδο ρίοπ5 ἀ6- 
Οθρίδι} ρορυυπι ἰδίαπι οἱ :6γυβδίθπι, ἀΐσθῃϑ : Ῥὰχ ογίί, οἱ 
Θο(6 (εἰρη ρδάϊυδ υϑαυς δὰ ΔηϊΠη8Π) ΘΟΓΌΠῚ Ὁ 

11. Ἰῃ ἰθίῆρογα ἴΠΠ9 ἀϊοοηῖΐ μορυΐο Ὠυΐο οἱ 7ογυβαίδῃχ : 

δρίγίΐίυϑ οἴτοῦὶβ ἰῇ ἀρϑογίο, υἱὰ ἢ] ρῬΟρυ] πηοὶ ἢ δὰ 
Ρυγυπη, Ὠ64υς δὰ βαποίυμι : ᾿ 

12. δρί γι γϑρ!ϑοηΐβ υϑηΐθί πὰ] : πὰ ηΟ δυΐθΠ 690 |ο- 
4υογ }ἀϊοὶα πλθᾶ δ γογβι}8 608. 

18. Εσοο 4ιυδϑὶ 068 δϑοθηάοὶ, οἵ χυδϑὶ ἰδιηροϑίδϑ οἰν- 

ΓΒ 65 : ἸΘΥΪΟΓΕΒ 841}}}18. Θαυὶ 608. Ὑἀὶ ΠΟ ΐ8, υΐᾷ πηΐϑογο 
ΨΟΧΔΗΊΙΓ. 

14. 1,ᾶγὰἃ ἃ τη} }{ἰἃ ΘΟΓ ἰαι1π|, 76γυδδὶθπὶ, αὐ βάν ἢδ5. 

ὕδβαυδαυο δβυδδἰδίυπηί ἰῃ ἰ6 οορίδίίοπο 5 Ἰανθογυχῃ ἰυογαη) 9 

15. οχ Θηϊη) δηπυη ἘΠ {18 6 δη γνοηϊοῖ, οἱ δυάϊοθίυγ 
ἀοοὸγ ἀδ τηοηὶὸ ἘρΠγαίηι. 

16. σοπμποηρίδοϊ! α σοηΐο5, δῦσα Ὑϑηργηί : δηπυπηίίδῖα 
ἰῃ Τογυδβδίθηι, οδίογν υὙδηϊιηΐ ἀς ἴϑεγὰ Ἰοηρίπαιδ, οἱ 666. 
ΓΌΝΙ βυρογ οἰν ἰδίθϑ ψυἀδ γούδ 808 : 

17. ἀυδϑὶ ουϑίοὐρ8 δρτὶ Δοῖ! δυηΐ βυροῦ οᾶπι ἰὴ εἰγουϊίω, 

αυΐὰ π|6ὸ πορ!οχίβιὶ, ἀἰοὶὶ Ποηηι8. 

18. Υἱῷ ἰυ8 οἱ δαϊηυθης 65 ἰθ ἰδοογυηὶ πὸ ἰδὲ : 

ἰϑῖδ πα! ἶὰ (υΔ φυΐδ διηᾶγα, αιυϊᾶ ἰαἰϊσὶὶ υϑαι6 δὰ οοΥ ἰυ. 

19. Ὑδηίγοιι τηδυπὶ, Ὑϑηΐγθη) Ὠ16 πὶ 40160, αἱ βοηδουΐᾶ 

οὐγάϊβ τηρίὶ, ΠἸυοΐυδὶ δηΐπηα Πηθᾶ., ΑἰἸἰδοογαίγΓ ΟΟΓ ΠΊΘΆΠ). 

ΝΟὴ ίδοορθο, αιοπίδῃ νοσδῆι θα) Δαν δηΐπηα πηρᾶ, 

Οἰαηογϑίῃ Ὀγ ἰἰὶ 

20. οἱ πηίϑογίοο, σοηίΓ ἰοποπὶ δάνοοσαϊ, αιΐα τδοίαΐδ 68ὶ 
ΟΠΊΠΪ8 ἰογγᾶ, γαροηΐο γνϑίδίυπ) οδἱ (Δ ΡΟΓ δΟΊ] υπ), αἰδοογαῖδ 
ΒΌΠΙ ρ61165 πηθ28. 

21. ὕϑαυδαυο νἱάθρο ἰυρίοηΐ65, δυάΐθηβ γόοσθπη ἰ ΒΑΓΌΠῚ 

42. Ουἱᾶ ἀπχοθβ. ΡΟΡΌΪ πιοὶ πὸ ποὴ οορηουογυηί. ΕἸ 
ἰπδίρίθηΐθ8 δυηΐ οἱ ποη ἰῃ 16} σοηΐθ8, βαρί θη 68 βιιηὶ υἱ (ἃ- 

οἰδηῖ τγᾶῖᾶ, Ὀδηὴ6 δυίΐδιῃ ἴδοογο ποϑεὶογιηΐ, 

43. Αϑροχὶ ΒΌΡΟΓ ἰοστδη), οἴ θοσ6 ΠΝ], οἱ ἰῃ οοἴυμ, εἰ 

πο οΓδηὶ }ι:Πλ1η8ἃ 609. 

44. Ὑὶἱαϊ τπηοῃίο8, αἱ ογᾶηΐϊ ἰγοη)θ 68, οἵ ΟΠΊΠ68 ΟΟΪΪΟ 5 
ἰυτθδῖοϑ. 

25. ᾿ποροχὶ, οἵ θῦζβ ἤοῃ ογδί "οπο, δΐ οπιηΐὰ γ ΕἸ Ἰδ 
(ΟἹ; ρανθυδηί. 
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46. Εἶδον, χαὶ ἰδοὺ ὁ Κάρμηλος ἔρημος, καὶ πᾶσαι 
αἱ πόλεις ἐμπεπυρισμέναι πυρὶ ἀπὸ προςώπου Κυρίου, 
χαὶ ἀπὸ προςώπου ὀργῆς θυμοῦ αὐτοῦ ἠφανίσθησαν. 

"7. Τάδε λέγει Κύριος" "ἔρημος ἔσται πᾶσα ἣ γῆ, 
συντέλειαν δὲ οὐ αἡ ποιήσω. 

8. ᾿Επὶ τούτοις πενθείτω ἣ γῆ, χαὶ συσχοτασάτω 
ὃ οὐρανὸς ἄνωθεν" διότι ἐλάλησα, χαὶ οὐ μετανοήσω" 
ὥρμησα, χαὶ οὐχ ἀποστρέψω ἀπ᾽ αὐτῆς. 

20. ᾿Ἀιπὸ φωνῆς ἱππέως, χαὶ ἐντεταμένου τόξου, ἀνε- 
χώρησε πᾶσα ἣ χῶρα. 1εἰςέδυσαν εἰς τὰ σπήλαια, χαὶ 
εἷς τὰ ἄλση ἐχρύθησαν, καὶ ἐπὶ τὰς πέτρας ἀνέθησαν. 
Πᾶσα πόλις ἐγκατελείφθη, οὐ χατώχει ἐν αὐταῖς ἄν- 
θρωπος. 

380. Καὶ σὺ, τί ποιήσεις" ᾿Εὰν περιδάλη κόχχινον, 
χαὶ χοσμήση χόσμῳ χρυσῷ, ἐὰν ἐγχρίσῃ στίδι τοὺς ὀφ- 
θαλμούς σου, εἰς μάταιον ὡραϊσμὸς σου. Ἀπώσαντό σε 
οἱ ἐρασταί σου, τὴν ψυχήν σου ζητοῦσιν, 

381. ὅτι φωνὴν ὡς ὠδινούσης ἤχουσα, τοῦ στεναγμοῦ 
σου ὡς πρωτοτοχούσης φωνὴ θυγατρὸς Σιὼν ἐχλυθή- 
σεται, κα παρήσει τὰς χεῖρας αὐτῆς" οἴμοι ἐγὼ, ὅτι 
ἐχλείπει ἢ ψυχή μου ἐπὶ τοῖς ἀνηρημένοις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄. 

ι. Περιδράμετε ἐν ταῖς ὁδοῖς Ιερουσαλὴμ,, καὶ ἴδετε, 
χαὶ γνῶτε, χαὶ ζητήσατε ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς, ἐὰν 
εὕρητε, εἰ ἔστι ποιῶν χρῖμα, χαὶ ζητῶν πίστιν, καὶ 
ἵλεως ἔσομαι αὐτοῖς, λέγει Κύριος. 

5. Ζῇ Κύριος, λέγουσι, διὰ τοῦτο οὐχ ἐν ψεύδεσιν 
ὀμνύουσι. 

8. Κύριε, οἱ ὀφθαλμοί σου εἰς πίστιν" ἐμαστίγωσας 
αὐτοὺς, χαὶ οὐχ ἐπόνεσαν᾽ συνετέλεσας αὐτοὺς, χαὶ 
οὐχ ἠθέλησαν δέξασθαι παιδείαν ἐστερέωσαν τὰ πρός- 
πα αὐτῶν ὑπὲρ πέτραν, χαὶ οὐχ ἠθέλησαν ἐπιστρα- 
φῆναι. 

4. Καὶ ἐγὼ εἶπα" Ἴσως πτωχοί εἶσι, διότι οὐχ ἐδυ- 
νάσθησαν, ὅτι οὐχ ἔγνωσαν δὸον Κυρίου χαὶ χρίσιν 
Θεοῦ. 

6. Πορεύσομαι πρὸς τοὺς ἁδροὺς, χαὶ λαλήσω αὐ- 
τοῖς, ὅτι αὐτοὶ ἐπέγνωσαν δδὸν Κυρίου χαὶ χρίσιν Θεοῦ" 
καὶ ἰδοὺ ὁμοθυμαδὸν συνέτριψαν ζυγὸν, διέῤῥηξαν δε- 
σμούς. 

6. Διὰ τοῦτο ἔπαισεν αὐτοὺς λέων ἐχ τοῦ δρυμοῦ, 
χαὶ λύχος ἕως τῶν οἰχιῶν ὠλόθρευσεν αὐτοὺς, καὶ πάρ- 
δαλις ἐγρηγόρησεν ἐπὶ τὰς πόλεις αὐτῶν. Πάντες οἱ 
ἐχπορευόμενοι ἀπ᾽ αὐτῶν θηρευθήσονται, ὅτι ἐπλήθυναν 
ἀσεθείας αὐτῶν, ἴσχυσαν ἐν ταῖς ἀποστροφαῖς αὐτῶν. 

7. Ποία τούτων ἵλεως γένωμαί σοι; Οἱἁ υἱοί σου 
ἐγχατέλιπόν με, καὶ ὥμνυον ἐν τοῖς οὐχ οὖσι θεοῖς" χαὶ 
ἐόρτασα αὐτοὺς, καὶ ἐμοιχῶντο, καὶ ἐν οἴκοις πορνῶν 
χατέλυον. 

8. “ἵπποι θηλυμανεῖς ἐγενήθησαν, ἕχαστρς ἐπὶ τὴν 
γυναῖκα τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἐχρεμέτιζον. 

9. Μὴ ἐπὶ τούτοις οὐχ ἐπισχέψομαι, λέγει Κύριος ; 
ἢ ἐν ἔθνει τοιούτῳ οὐχ ἐκδικήσει ἢ ψυχή μου; 

10. Ἀναόητε ἐπὶ τοὺς προμαχῶνας αὐτῆς, χαὶ κα- 
τασχαάψατε: συντέλειαν δὲ μὴ ποιήσητε, ὑπολίπεσθε τὰ 
ὑποστηρίγματα αὐτῆς, ὅτι τοῦ Κυρίου εἰσίν. 
παν Ὅτι ἀθετῶν ἠθέτησεν εἰς ἐμὲ, λέγει Κύριος, 
οἶκος Ἰσραὴλ, καὶ οἶχος Ἰούδα 

ΙΕΡΕΜΙΑΣ. Κεφ. Ε΄. 

426. Ὑ]αϊ, οἱ θοοθ Οδγηηθῖι8 ἀρϑογίαβ, οἱ ΟΠ Π65 Οὐ] δἰοβ 
ἰη|]πιηγα τι: ἱσηὶ ἃ ἴλοἰ6 Βοῃίηϊ, οἱ ἃ (δοία ἱγὰ (ὩγΟγὶβ ο᾽υ9 
ἀο!οίδο ογδηΐ. 

27. Ἡροὸ ἀϊεϊξ Βοιμίηι8 : Ποϑογίᾷ οἱ ΟΠ 8 ἰογγα, οθη- 
Βυ τη Δ Ο,θὴ δυίθι ἤθη (Δοίδη,. 

28. δ0}ογ [ε)}5 Ἰυσρδῖ ἰογγὰ, οἱ σοηἰθηθῆγοβοδί σαϊυτ ἀ6- 
ΒΌΡΟΓ : 60 φυοᾶ Ἰοσυῖι5 δι, οἱ ποη πη6 ρθη  Ὀἱῖ : ἄσζτοϑ- 
880} 811Π|, αἱ Ὠ0η ΔυοΓίδη 6 δὺ δᾶ. 

29. Αἰ συόοῦθ 640} |8, οἱ Ἰηἰδηιὶ ἄγου β, γοοθϑϑὶξ Ομ! ς γορίο. 
Ἰηργοϑϑὶ διιηΐ ἰῃ Βρο Πσ88,, οἱ ἰῃ Ὠριπογᾶ 56 δβοοηάογιηΐ, 
οἱ ϑιροῦ ροίγα8 δϑορηθάογιηῖ, Ομηηὶς ΟἰΥἹδ5 ἀογο οἷδ οδϑβί, 
ΟῚ ΠΔὈϊΔθδὶ ἰῃ οἷ ΠΟΠΊΟ. 

30. Εἰ υ, αυϊά [Δοἰ65 δὲ οἰγοιιπιάοάογὶ5 {δὲ οοοσαίηυῃι, 
οἴ ΟΓΠΑΥΕΓΙΒ [6 Ογηᾶῖῃ! ἃΠγ60., 81 ὈητοΥ5 5: 1010 ΟΟυ 05 (μ08, 
ἰὴ νδηυηι ρυ]οἢγυὰο ἰυ8. ΒΟρυϊοΓγιηΐ ἰ6 διηαίογοϑ ἰυἱ, δΔηϊ- 
Πηδ) ἰυλη}) συθγιηΐ, 

31. αυΐᾷ γοσοπὶ 4υδϑδὶ ραγίαγί 68 Δι αἰνὶ, σοιηΐυτ ἴυυπ 
4υδδὶ ργιη0 ρᾶγὶ 618: νοχ ἢ] 185 ϑἷοι ἀἰσβϑοϊνοίαγ, οἱ ἀϊπ!!- 

(οἱ ᾿Ιηδη115 8.85 : δὰ Πλἰἱ, αυΐᾶ ἀρίϊοἰϊ δηΐπιᾶ πιθὰ 50Ρ6Γ 
ἰη(θγίροι 8. ἢ 

ΟΑΡΌΤΎ. 

Ἱ. Οἰγουμπηουγγία ἴῃ Υἱ8 Ζογυβδίοιῃ, οἱ υἱάσίθ, οἱ οοξῃο: 
δοί6, οἵ φυφτϊο ἰῃ ρα οὶβ 6.8, δὶ ἱῃνθηΐδί!β, βὶ δϑὶ (δοοἢϑ 

ῥιάἀϊοίυπι, οἱ φυφσοηβ ἤθη, οἱ ργορ 8 οἴῸ οἷβ, αἰεὶ! Π0- 
Ιηἰηι8. 

2. ιν! Ποπιίηυβ, ἀϊουπί, πἰ ΟΠ} ἰῃ πιο 80 15 [ὰ- 
Γἃηί. ᾿ 

3. Ὠοιηίπα, οοὐ] ἐυΐ δὰ βάθη, : Πασο!αϑιϊ Θοὺ58, οἱ ποὺ 
ἀοϊυογυμηΐ : ΘΟὨΘΙΠΠπλλϑιϊὶ 608, οἱ ποϊυθγαηϊ Γϑοίρεγο ἀἰϑεὶ: 
ΡἸπᾶπ : βηιηδνδγυηῖΐ (δ 68 δ0.885 δΌΡΟΓ ροίγδηι, οἵ ποϊυογιηὶ 
τουθγίί. 

ἡ. Εἰ ἐροὸ αϊχὶ : Εογίδ886 ἱπορθβ ϑυηΐί, ΄υϊᾷ ἤθη Ροίῃθ- 
τυηΐ, (πὰ οΏ οοσηογογαηὶ γίδη) Ὠοιηϊηὶ οἱ ἡυἀϊοῖιπὶ Ὠεὶ. 

5. 100 δὰ ορ(ἱπηδῖο8,, οἱ ἸΟαιᾶγ 65, αυΐδ ἱρ81 οΘορηουθγυηΐ 
νἱπὶ [)οπιἰηὶ οἱ μια ϊοίιπι 1)δὶ : οἵ Θ6ο6 ὑπδηὶπΠ [6 Γ οΟὨίγοβδ: 
γυηΐ }υζυπι, ἀϊγυρογυπὲ υἱμουϊὰ. 

ὃ. Ιῴ60 μΡογοιβϑὶῖ 605 ἰθὺ ἀδ δυῖνὰ, οἱ ᾿ῃρ8 υὑϑ4υ6 δὰ 
ἀοῃλο8 γαϑίαυ 608, οἱ ρᾶγάυϑβ υἱίαν βυρογ οἰν  ἰαδϑ 60- 
Γυμι. ΟΠΠ68 οσΙραϊθηΐθα 80 οἷβ οδρίδΐαῦ, φαΐ τη Πρ ||.ἃ 
γογυηί ἱπιρ᾽ εἴαί68 διι88, οοῃίογίαςϊἑ βυμΐ ἰῃ ΔΥΘΓΒΙΟΠΙ 08 5015. 

7. Οὐδηδηὶ ἢᾶγυ πὶ ργορ 8 ἤδπλ {0 Ὁ ΕΠ ἴα] ἀ6τγο!}- 
υδευηΐ π|6, οἱ )υγαθαηΐ ἰῃ ἀἰϊδ φαΐ ποὴ δυηῖ : οἱ βδ(ἰἅν] 
θ08., οἴ ΟΠ ΔηΐυΓ, οἱ ἰῃ ἀοπηΐθυβ πχογοίγ πὶ αἱ νοΓϑᾶ- 

Ὀαηίυτ. 

8. Επυΐ πγοη 65 ἴῃ ἰολϊηδ8 (ΔοἰΪ κυηΐ, υπ840 5406 50- 

ΡΟΓ ὈΧΟΓΘΙ ὈΓΟΧΙῺΪ δ0ϊ Πἰ πη ΘὈδΔΗΙ. 
9. Νυπηαυ ἃ ΒΌΡΟΓΙ ἢ18 Ὠ0η Υἱδίίδθο, ἀἰοῖ  Ποπιλίηπ53 δυΐ 

ἰῃ σοηίθιη ἰΔΙθὴ ἤθη υἱαἰδοοίυγ δηϊπ)ὰ Γ689 

10. Αϑοδηῃάϊιο ϑυρθγ ργορυρηᾶσιυ!δ νϑϑίγα, οἱ ἀδβίγυϊίο : 
(ΠΟΙ δυ πη δ ΟΠ θη διιῖδη 6 (δοία 118, γο πηυΐία δυδιοπίδοιυϊα 
ο͵υ5, 48 ΠΟΙ δυηι. 

11. ῬΓΕΟΥΔΓΙΟΔῺΒ Θη ἢ] ργανδγιοδίᾳ δὶ ἰῃ τη6, ἀἰο! Ὠ0- 
τλΐμι15., ἀοιη8 [5Γ86], οἱ ἀοιὴυ5 Φυὰ 



ΦΕΒΕΜΙΑΒ. ἀκ». ΥἹ. 

1. ἐψεύσατο τῷ Κυρίῳ αὐτῶν, καὶ εἶπαν Οὐχ ἔστι 
ταῦτα, οὐχ ἥξει ἐφ ἡμᾶς χαχὰ, χαὶ μάχαιραν χαὶ λιμὸν 
οὐχ ὀψόμεθα. 

18. Οἱ προφῆται ἡμῶν ἦσαν εἰς ἄνεμον, καὶ λόγος 
Κυρίου οὐχ ὑπῆρχεν ἐν αὐτοῖς. 

14. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος παντοχράτωρ " Ἀνθ᾽ 
ὧν ἐλαλήσατε τὸ ῥῆμα τοῦτο, ἰδοὺ ἐγὸν δέδωχα τοὺς 
λόγους μου εἰς τὸ στόμα σου πῦρ, χαὶ τὸν λαὸν τοῦτον 
ξύλα, χαὶ καταφάγεται αὐτούς. 

156. Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐφ᾽ ὑμᾶς ἔθνος πόῤῥωθεν, οἶκος 
Ἰσραὴλ, λέγει Κύριος, ἔθνος οὗ οὐχ ἀχούσει τῆς φωνῆς 
τῆς γλώσσης αὐτοῦ᾽ 

(5) 16. πάντες ἰσχυροὶ, 
17. χαὶ κατέδονται τὸν θερισμὸν ὑμῶν χαὶ τοὺς ἄρ- 

τους ὑμῶν, καὶ χατέδονται τοὺς υἱοὺς ὑμῶν χαὶ αἴ 
θυγατέρας ὑμῶν, χαὶ κατέδονται τὰ πρόθατα ὑμῶν 
χαὶ τοὺς μόσχους ὁμῶν, χαὶ χατέδονται τοὺς ἀμπελῶ- 
νας ὑμῶν χαὶ τοὺς συχῶνας ὑμῶν χαὶ τοὺς ἐλαιῶνας 
ὑμῶν καὶ ἀλοήσουσι τὰς πόλεις τὰς ὀχυρὰς ὑμῶν, ἐφ᾽ 
αἷς ὑμεῖς πεποίθατε ἐπ᾽ αὐταῖς, ἐν ῥομφαία. 

18. Καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις, λέγει Κύριος 
δ Θεός σου, οὐ μὴ ποιήσω ὑμᾶς εἰς συντέλειαν. 

19. Καὶ ἔσται, ὅταν εἴπητε Τίνος ἕνεχεν ἐποίησε 
Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῷν ἡμῖν πάντα ταῦτα; Καὶ ἐρεῖς αὐ- 
τοῖς" Ἀνθ᾽ ὧν ἐδουλεύσατε θεοῖς ἀλλοτρίοις ἐν τῇ γῇ 
ὑμῶν, οὕτως δουλεύσετε ἀλλοτρίοις ἐν τῇ γἢ οὐχ᾽ ὑμῶν. 

20. Ἀναγγείλατε ταῦτα εἰς τὸν οἶχον Ἰαχὼδ, καὶ 
ἀχουσθήτω ἐν τῷ οἴκῳ Ἰούδα. 

41. Ἀχούσατε δὴ ταῦτα, λαὸς μωρὸς χαὶ ἀχάρδιος" 
ὀφθαλμοὺ αὐτοῖς χαὶ οὐ βλέπουσιν, ὦτα αὐτοῖς χαὶ οὐχ 
ἀχούουσι. 

Ὡ. Μὴ ἐμὲ οὐ φοδηθήσεσθε, λέγει Κύριος, ἢ ἀπὸ 
προςώπου μου οὐχ εὐλαδηθήσεσθε; Τὸν τάξαντα ἄμμον 
ὅριον τῇ θαλάσση, πρόςταγμα αἰώνιον, χαὶ οὐχ ὅπερ- 
θήσεται αὐτὸ, χαὶ ταραχθήσεται, χαὶ οὐ δυνήσεται" χαὶ 
ἠχήσουσι τὰ χύματα αὐτῆς χαὶ οὐχ ὑπερδήσεται αὐτό. 

28. Τῷ δὲ λαῷ τούτῳ ἐγενήθη χαρδία ἀνήχοος καὶ 
ἀπειθὴς, χαὶ ἐξέχλιναν χαὶ ἀπήλθοσαν, 

94. χαὶ οὐχ εἶπον ἐν τῇ χαρδία αὐτῶν Φοθδηθῶμεν 
δὴ Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν, τὸν διδόντα ἡμῖν ϑετὸν 
πρώϊμον χαὶ ὄψιμον, χατὰ καιρὸν πληρώσεως προςτά- 
Ὑμᾶτος θερισμοῦ, καὶ ἐφύλαξεν ἡμῖν. 

25. Αἱ ἀνομίαι ὑμῶν ἐξέχλιναν ταῦτα, καὶ αἵ ἅμαρ- 
τίαι ὑμῶν ἀπέστησαν τὰ ἀγαθὰ ἀφ᾽ ὑμῶν. 

46. Ὅτι εὑρέθησαν ἐν τῷ λαῷ μου ἀσεθεῖς, χαὶ πα- 
γίδας ἔστησαν τοῦ διαφθεῖραι ἄνδρας, χαὶ συνελαμ.- 
θάνοσαν. 

7. Ὥς παγὶς ἐφεσταμένη πλήρης πετεινῶν, οὕτως 
οἷ οἶχοι αὐτῶν πλήρεις δόλου. Διὰ τοῦτο ἐμεγαλύνθη .- 
σαν, χαὶ ἐπλούτησαν, 

28. καὶ παρέδησαν χρίσιν, οὐχ ἔχριναν χρίσιν ὀρφα- 
νοῦ, καὶ χρίσιν χήρας οὐχ ἐχρίνοσαν. 

29. ΜῈ ἐπὶ τούτοις οὐχ ἐπισχέψομαι, λέγει Κύριος, 
ἣ ἐν ἔθνει τῷ τοιούτῳ οὐχ ἐχδικήσει ἢ ψυχή μου; 

30. "Ἔχστασις καὶ φριχτὰ ἐγενήθη ἐπὶ τῆς γῆς. 
81, Οἱ προφῆται προφητεύουσιν ἄδικα, χαὶ οἱ ἱερεῖς 

ἐπεχρότησαν ταῖς χερσὶν αὐτῶν, χαὶ ὁ λαός μου ἠγά- 
πησεν οὕτως καὶ τί ποιήσετε εἰς τὰ μετὰ ταῦτα; 

(5) 16. ἡ φάρετρα αὐτοῦ ὡς τάφος ἀνεῳγμένος “... ((οπιρί.) 
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2. τηρηϊ ἃ ο5ἷ ΠΟΠΊΙΩΟ 800, οἱ ἀϊχογυηΐ : Νοὴ δυηΐ δο, 
ΠΟ Ὑδηΐθηΐ ΒΌΡΟΣ Ὧ08 Π)Δ]4, οἱ ρἰδάϊιηι οἱ (Διηθι βοὴ νἱ- 
ἀδδίπευϑ. 

18. Ῥτγορ[ιοίξ' ποϑίγὶ {υδγηΐ ἰῃ νρηΐυμ, οἵ σοῦ Ὠο- 
τηΐηΐ ποὴ (υ}} ἴῃ οἰ8. 

14. Ἰάθο θο ἀἰϊοὶξ Ποπηΐη8 οΠηἰροίθηϑ : ΡιῸ 60 χιοάᾶ 
Ἰοουΐὶ 6818 νοσῦυπ ἰδίυά, δοοο οβὸ ἀρὰϊ γουδα πδθδ ἴῃ ο8 
ἴαυμῃ ἰρηδηι, οἱ ρορυλαηχ ἰσίυηχ ᾿ἰξηα,, οἱ ἀσνογδθὶϊ θοὸς. 

15. ἔσοΘ 650 δυο 5ῈΡ6Γ γῸ8 ροπίοιῃ ἀδ Ισῶσο, ἀοη,ι: 

Ιβγδοὶ, ἀϊοὶϊϊ ομίηι5, σοηΐδθη) οὐ 8 Ὠοη δυάϊοί γοσϑιῃ ἢῃ- 
δυὰ" 605 : 

16. υηἱγογοὶ (οτγία8, 

17. οἱ ἀονογαθυῃΐ πηϑβϑ6πὶ νϑϑίγδη) οἱ ρᾶπ68 Υϑϑίγοϑ, οἱ 
ἀσονογαθιυηὶ ἢ]1]08 Ὑρϑῖγροβ οἵ ἢ]188 νϑϑδίγαβ, οἱ ἀδυογδθυῃηὶ 

ΟΥ̓́ΒΒ γοδίγα8 οἱ Ὑἱίυ}] 08 γϑδίγοβ, οἱ ἀδνογδθιηὶ Υἱπθᾶϑ γ6- 

8{Γἃ8 αἱ δοοίδ γοϑῖγα οἱ οἰ γοίδ γοϑίγα : οἱ {πυγδαης οἷν ὶ- 
ἰδῖ68 Ὠγυη 5 γοϑίγαϑ, ἰὴ συρθυβ γοβ8 δάϊβιἰ8β ἰῃ οἷ, ἧι 

εἰδάϊο. 

8. Εἰ ογιί ἴῃ ἀΐοῦθυϑ 1}}15., ἀϊοἱξ Θομηϊηυ8 6.5 ἰὰυ}5, ΠΟΏ 
[(Δοϊδι γὙ08 ἰῇ ΘΟ δι ΠλΠΔίΟΠΟΙΏ. 

19. Εἰ γί, ᾳυδηᾶὰο ἀϊχογ 5 : συγ (ροὶὶ Ποπιίηι8 θυ 
ὨΟΘΙΘΓ ΠΟ 8 σπηηΐα 850 ἢ Εἰ ἀἰ(68 618 : ΡΓΟ 60 ᾳυοὰ δβογγνὶ- 
8118 ἀἰ5 Ἀ}16 018 ἰῃ ἴθγτα υϑϑίγᾶ, δἷς βου θι 8 Δ) 6 πἴ8 ἴῃ ἰΘγΓἃ 

ΟΠ γοϑίγᾶ. 

20. Απηυμίϊαία ἤδρο ἴῃ ἀομηθπ) 92 800Ὁ : οἱ δυαϊδίῃγ ἰὼ 
ἀοίηο Ζυάδ. 

21. Αὐαΐία ἢμης πόδε, ρΡΟρυ]ὺ8 βίυ 8 οἱ δίς οογάα : 

ΟΟἿΪ οἱβ οἵ ἤθη υἱάθηξ, δι} γ68 οἷβ δἱ πομ δυάϊαηΐ. 

22. Νυμησυϊὰ πιὸ θη {ἰπ  Ὀ}8, ἀϊοὶ!ὶ Ποπλίηυ8, δυῖ ἃ 
ίδοϊδ τηρῶ πο ὙδΓΘὈΪἰιὶ ἢ Ουἱ μοδι}} ἄγθῆδπ) ἰθγτη υ 

Ιρδγὶ, ργϑοορίυπ) φἰογηυπι, δὲ ἤθη ὁ ρογργοαϊοίαν "Ἰυὰ, οἱ 
τυγδ ιν, οἱ πο ροίοεξ : οἱ δοῃδθυηῖ ἤΠυοί 8 605 οἴ ἢοι 

Βυρογρτοαϊρηΐυν 11υἀ. 

23. Ῥορυ]σ δυΐοηι ἢυΐς ἰδοίυπι 6ϑὲ σοῦ ΠΟ δυδίθηῃβ οἵ 
οοῃϊυμηᾶχ, οἱ ἀφο! παγογυηΐ οἱ Δογαηί, 

24. οἱ πο ἀϊχογυηῖΐ ἰῃ οογὰθ δὺ0 : Τιμηϑδυϑ ἢυης θ0- 
κτηἰηυπ) δῦ Ὠοϑίγυπηι, φυὶ ἀδὶ ΠΟΡΪ5 ρυν δηλ ἰδ ρογαμθϑιὰ 
οἱ βογοιὩδη), βοοιηάυπι ἰδρυ5 ἱρ]ο [0η18 ργεθοορὶϊ Π165- 
8158, οἱ ουίοαϊν!! πο β. 

45. [Ιηϊχυϊίαῖο8 Ὑδϑίγβ ἀθοϊπανογυηΐ ἤδοο, οἱ ροσοσδίδ 
γοϑίΓἃ γορυ!ογυπί ὈΟηᾶ ἃ γΟὈἰ8. 

26. Ουΐδ ἰἱηγοηίὶ δυπί ἰῃ ΡΟΡΌΪΟ Πη60 ἱπηρίϊ, οἱ Ἰδαυθοκ 

βίαϊυογυηΐ δὰ ρογάδηαο08 Υἱγοϑ, οἱ οδρογυηΐ. 

47. δἰουΐ ἰΙδαυθυ8 δι ρογροϑί( 5 ρθη 8 ἃν πη, 810 ἀοηλιν 
δογατῃ ρίομρο ἀοἷο. Ιἀ60 τηῤφηϊηοδίὶϊ βυηί, οἱ ἀϊίαιὶ, 

48. οἱ ἰγδηβϑργοϑϑὶ βυηΐ υἀϊοίυμ, ποῦ Ἰυάϊοδγογυπί ᾿υαϊ- 
οἰὰπι ΡΌΡΠΠ, δὲ Ἰυἀοίαπι νἱάυδ: πο ᾿υἀϊοαγογυηί. 

29. Νυϊηχυϊὰ ΒΌΡΟΓ 8 ὩΟΩ Υἱβίδθο, ἀϊοϊῖ Πομίηιιδ, δυ! 

ἴῃ σοηίοιῃ ἰδίθ ποη υἱὐβοσίῃγ δηϊηδ Πιθἃ ἢ 

830. ϑίθρον οἱ Πογγὶ Ὀ  ἰὰ δΔοδ βαηΐϊ δυρ6Γ ἰθυγΆΏ. 
31. Ρειορμοίδο ργορῃοίδηϊ ἰπίᾳυδ, οἱ βδοογάοίθβ Δρρ δ086- 

γυηὶ τηδηΐ 05 80υϊ5, οἱ ρορυΐ8 πηουβ ἀϊ]οχὶὶ οἷς : οἱ αυϊά (ἃ- 

οἰαί 5 ροϑὶ ἢϑϑοῦ 

16. ρῃαγοῖγα οἱυδ βίουϊ δερυ γα δρεγίαμπι : ... 
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ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ς΄. 

ι. ᾿Ενισχύσατε, υἱοὶ Βενιαμὶν, ἐκ μέσου τῆς Ἱερου- 
σαλὴμ, χαὶ ἐν Θεχουὲ σημάνατε σάλπιγγι, καὶ ὑπὲ 
Ἰδαιθαχαρμὰ ἄρατε σημεῖον, ὅτι χαχὰ ἐχχέχυφεν ἀπὸ 
βοῤῥᾶ, καὶ συντριδὴ μεγάλη γίνεται, 

3. χαῦ ἀφαιρεθήσεται τὸ ὕψος, θύγατερ Σιών. 
8. Εἷς αὐτὴν ἥξουσι ποιμένες χαὶ τὰ ποίανια αὐτῶν, 

χαὶ πήξουσιν ἐπ᾽ αὐτὴν σχηνὰς χύχλῳ, καὶ ποιμανοῦσιν 
ἕχαστρος τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 

4. Παρασχευάσασθε ἐπ᾽ αὐτὴν εἰς πόλεμον, ἀνά- 
στητε, χαὶ ἀναδῶμεν ἐπ᾽ αὐτὴν μεσημόρίας" οὐαὶ 
ἡμῖν, ὅτι χέχλιχεν ἡ ἡμέρα, ὅτι ἐχλείπουσιν αἱ σχιαὶ 
τῆς ἡμέρας. 

2 «, ὅ. Ἀνᾶστητε, χαὶ ἀναῤῶμεν ἐπ᾽ αὐτὴν νυχτὶ,, χαὶ 
διαφθείρωμεν τὰ θεμέλια αὐτῆς. 

6. “τι τάδε λέγει Κύριος - ΓἜχχοψον τὰ ξύλα αὐ- 
τῆς, ἔχχεον ἐπὶ ἹΙερουσαλὴμ. δύναμιν. Ὧ πόλις ψευδὴς, 
ὅλη καταδυναστεία ἐν αὐτῇ. 

γη. Ὥς φύχει λάχχος ὕδωρ, οὕτω ψύχει χαχία αὐτῆς. 
᾿Ασέθεια χαι ταλαιπωρία ἀχουσθήσεται ἐν αὐτῇ ἐπὶ 
πρόςωπον αὐτῆς διαπαντός. 

8. Πόνῳ χαὶ μάστιγι παιδευθήση, Ἱερουσαλὴμ, μὴ 
ἀποστῇ ἢ ψυχή υου ἀπὸ σοῦ, μὴ ποιήσω σε ἀδατον 
Τὴν, ἥτις οὐ χατοιχισθῇ. 

9. Ὅτι τάδε λέγει Κύριος: Καλαμᾶσθε, χαλαμᾶσθε 
ὡς ἄμπελον τὰ κατάλοιπα τοῦ Ἰσραὴλ, ἐπιστρέψατε 
ὡς ὃ τρυγῶν ἐπὶ τὸν χάρταλλον αὐτοῦ. 

10. Πρὸς τίνα λαλήσω, χαὶ διαμαρτύρωμαι, καὶ 
εἰςαχούσεται; Ἰδοὺ ἀπερίτμητα τὰ ὦτα αὐτῶν, καὶ οὐ 
δυνήσονται ἀχούειν. Ἰδοὺ τὸ {μα Κυρίου ἐγένετο 
αὐτοῖς εἰς ὀνειδισμὸν, οὐ μὴ βουληθῶσιν αὐτό. 

11. Καὶ τὸν θυμόν μου ἔπλησα, χαὶ ἐπέσγον, χαὶ 
οὐ συνετέλεσα αὐτούς. ᾿Εχχεῶ ἐπὶ νήπια ἔξωθεν, καὶ 
ἐπὶ συναγωγὴν νεανίσχων ἅμα, ὅτι ἀνὴρ χαὶ γυνὴ συλ-- 
ληφθήσονται, πρεσθύτερος μετὰ τ προ: ἡμερῶν. 

12. Καὶ μεταστραφήσονται αἵ οἰχίαι αὐτῶν εἰς ἐτέ- 
ρους, ἀγροὶ χαὶ αἱ γυναῖχες αὐτῶν ἐπιτοαυτό" ὅτι ἐχ- 
τενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τοὺς χατοιχοῦντας τὴν γῆν ταύ- 
τὴν, λέγει Κύριος. 

13, “Ὅτι ἀπὸ μιχροῦ αὐτῶν καὶ ἕως μεγάλου πάντες 
συνετελέσαντο ἄνομα, ἀπὸ ἱερέως χαὶ ἕως ψευδοπρο- 
φήτου πάντες ἐποίησαν ψευδῇ. 

14. Καὶ ἰῶντο σύντριμμα τοῦ λαοῦ μου, ἐξουθενοῦν- 
τες χαὶ λέγοντες: Εἰρήνη, εἰρήνη. Καὶ ποῦ ἐστιν εἰρήνη; 

15. Κατησχύνθησαν, ὅτι ἐξελίποσαν χαὶ οὐδ᾽ ὡς 
χαταισχυνόμενοι χατησχύνθησαν, χαὶ τὴν ἀτιμίαν αὐὖ- 
τῶν οὐχ ἔγνωσαν. Διὰ τοῦτο πεσοῦνται ἐν τῇ πτώσει 
αὐτῶν, χαὶ ἐν χαιρῷ ἐπισχοπῆς ἀπολοῦνται, εἶπε Κύριος. 

16. Τάδε λέγει Κύριος: Στῆτε ἐπὶ ταῖς ὁδοῖς, καὶ 
ἴδετε, καὶ ἐρωτήσατε τρίδους Κυρίου αἰωνίους - χαὶ 
ἴδετε ποία ἐστὶν ἣ ὁδὸς ἣ ἀγαθὴ, καὶ βαδίζετε ἐν αὐτῇ, 
χαὶ εὑρήσετε ἁγνισμὸν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. Καὶ εἶπαν. 
Οὐ πορευσόμεθα. 

17, Καθέσταχα ἐφ᾽ ὑμᾶς σχοπούς: ἀκούσατε τῆς φω- 
νῆς τῆς σάλπιγγος, χαὶ εἶπαν: Οὐχ ἀκουσόμεθα. 

18. Διὰ τοῦτο ἤχουσαν τὰ ἔθνη, καὶ οἱ ποιμαίνοντες 
τὰ ποίμνια αὐτῶν. 

ι9. Ἄχουε, γῇ " ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦτον 
χαχὰ, τὸν καρπὸν ἀποστροφῆς αὐτῶν, ὅτι τῶν λόγων 
μην οὐ προςέσχον, χαὶ τὸν νόμον μοὐ ἀπώσαντο. 

ΙΕΡΕΜΙΑΣ. Κεφ. ς΄. 

ΟΑΡΌΤ ΥἹ. 

1. Οοπίογίδηχίηϊ, Π}1}} Βοηδηλίη, ἀθ τηράΐο 7ογυβδ θη), οἱ 
'ῃ ΤΏΘου6 δἰ ηιἤοδία ἰωθα, οἱ βιροῦ ΒΡ. ΔΟ δγηδ Ἰαναῖο 
βἰστιαπι, 4ιΐᾶ τηδ|8 ἱπουδυδγαηῖ ἃ δ8α4ι]οηθ., οἱ οοηί γι ἶο 
ἤᾶριὰ ἢἰϊΐ, 

2. οἱ δυίογοίγ σοἰβίίυἀο ἰυ4, (4 δίοη. 

3. 1Π Θ68η) γὙϑηΐθηΐ ρϑβίογοβ οἱ σγοβθα δογυηι, οἱ ἤγφρηϊ 
ΒΌΡΟΥ 68ηλ ἱδυθγηδου δ ἴῃ εἰγουϊα, οἱ ρᾶβϑρθηΐ ἀπυϑαυϊβαυθ 
Πλᾶηι} 808. 

4, ῬδγδμἶΠὶ 8 Π6Γ 68} ἰη Ὀ6 ̓ ὰπ, οοηδυγρίία, οἱ ἃβόδῃ- 
ἀδηλιβ ΒΌΡΘΓ 68Π τπϑγϊ ἀΪ6 : γδὲ ὩΟ 8, αυΐα ἀφο! ηαν  ἀΐδ5, 
ᾳυΐα ἀσἤείαμπί υπηδτγὼ αἰεί. 

5. δυγρίο, οἱ δϑοθῃάδηγι8 ΒΌρ6Γ 68Ππὶ ποοῖα, αἱ ἀϊβ5ίρ6- 
0.8 (πα αιηοηίδ 1108. 

6. Ουΐδ ἰ'αῖο ἀἰοὶξ Ποιμΐηι8 : σα Ἰίσπα ο}ι5, οἴδπιιηὰ ἃ 
ΒΌΡΟΓ Φογυβ8]6η} Υἱγίαἰ θη. Ο οἰν 85 τηοηάᾶχ ! ἰοἰἃ Ορργοϑϑίο 
ἴῃ θᾶ. 

7. διουΐ (γἰρίάδηι (Δοὶΐ οἰξίογμᾶ ἀαυδῆι, 5ἰο (Πσίἀδπ) (Δεἰϊ 
"Δ ΠΠ|8 6115. [περ οἴα8 ἐΐ πκίϑογίἃ δι !οἴμ ᾿ῃ Θἃ ΘΌΡΟΓ (Δοίθ πὶ 
6]8 δοηρογ. 

8. Βοΐογα οἱ ἤδσθϑὶ!ο δγυάίθγβ, 7ογυβαίομη, η6 γοοοάδι 

Δηϊηᾶ Πηθὰ ἃ ἴ6, 6 (Δοίδη) (6 ἰηγίδηι ἰδγγᾶπι, χυῶ ποὴ ἰιᾶ- 
δί(οίυγ. 

9. Ουἱὰ μδοὸ ἀΐοῖῖ Βοιηίηυβ : Ἀδοριηχδία, γδοθηγδία χυὰϑὶ 

γἱπϑᾶπι γο 4188 15γδοὶ, σοηγθυ ἰ πλϊηἱ φυδϑὶ νυἱπάἀδιηίαῖογ δὰ 
οδγία } }Π| ὁυυϊ. 

10. Αἀ αυόί Ἰοαυᾶτγ, οἱ οοπίοβίαθογ, οἱ οχδυάϊεὶ " Ἐσοα 
ἰποὶΓου μη οἶβ80 ΔΌΓΟΒ ΘΟΓΌΠ., οἱ ποη Ροίογιηί δυάᾷγο. Εσαδ 
ψογθυμ Ποπιλίηὶ [Δοΐππ| 681 οἷβ ἰῇ ὀρργοθγι., πο γο]οαῖ 
ἱΠυά. 

11. Εἰ [τοῦθ πῇ Ἰῃθιη} ἱπΡ ΟΥ̓, οἵ ϑυδίϊηυϊΐ, εἰ θη ο0ῃ- 

ΒΠ)ρ5ὶ 6056. Εἰυπαδη) ΘΌΡ6Γ ΡΆΓγα]ο5 ἀδίογίϑ, οἱ βυροῦ 

ον ΤΟ [ΠΟ ὁπ) ᾿αὐθηυ πὶ δίπλῖ, αυΐᾶ Υἱγ οἱ ὑχοῖ σδρίοῃ- 
ἴυγ, δϑηΐουῦ οτιπὴ ρίθηο ἀϊδγιηι. 

2. Εἰ ἰγδηβδίδυηὶ ἀοπλ8 Θογυτη δὰ Δ᾽ ίθγοϑ, δαὶ οί ὑχογθβ 
ΘΟΓΌΠ ρϑ 6 Γ : αυΐᾶ οχιοηάδηι πηληυπὶ ΠηθᾶπΠιὶ ΒΌΡ6Γ ΠΔὈ]- 
ἰΔπί65 ἰοΓγϑ ἤδης, ἀἰο ΠΟΙ ΪΠ18. 

13..Α. ῥᾶγγο ΘηΠ) θοῦ οἱ υϑ406 δὰ ΠιΙΔΘΏΛΠ) ΟΠΊΠΘΒ 
ΘΟΠΒΌΠπδΥογΓαηΐ ἰηΐχυδ, ἃ δδοογαοίθ δὲ ὕὑϑ4υὸ δὰ ρῥβοιάο- 
ῬΓΟΡἢθίδηι ΟἸΠΏ65 δοοΓαηΐ τηρηἀδοϊᾶ. 

14, ΕΠ ουγαῦδηϊ οοηίΥ ἰοπ6πὶ ΡΟΡΕΐ ἡγοὶ, ϑρογηθηίθ8 οἱ 
ἀϊερηίοβ : Ρᾶχ, ρᾶχ. Εἰ υδὶ 681 ραχ᾽ 

156. Οοηίῃϑὶ δυπῖ, φυΐὰ ἀοίδοργυπηί : οἱ δαὺυς βίουξ αὶ 
οοηυπάἀππιὙ σΟη δὶ βϑυηΐ, οἱ ἱπποπογδ μ πη 8ι18Π} ἤθη 
οοφηούθγυηῖ. Θυδηηοῦτγοιη οδάθῃηϊ ἰῃ γιϊπᾶ δι, αἰ ἰῃ ἰοΠροΟΓα 
Υἱϑὶ (δ 10π158 ρογιρθυηί, ἀϊοὶϊ Ποπιίηυϑ. 

16. Ηασ!ο ἀἰοὶ( Ποιηίηι8 : δίδίδ βυρογ υἱδβ, οἱ υἱάδιβ, οἱ 

Ἰηἰοττορδίο 56 188 ΠΟΠΉΪηΐ 4188 ἃ δέροῦο : οἱ υἱάρία 4υδ]}8 
δῖ νἱὰ Ὀοηδ, οἱ διηθυϊδίο ἰῃ δᾶ, οἱ ᾿ἰηνθηΐθίὶβ ρυγ ἢ οἃ- 
ΤἸοΠΘὴ δηΐπιᾶθι}5 νοϑίγ5. Εἰ αἀἰχογυηΐ : Νοὺ ἰδἰπγυ8. 

17). Οσομϑίυἱ ΒΡ6Γ 608 ΒρΘΟουΪ]δίογοϑ : δυ ἀϊ6 γοσρα ἰδ», 

οἱ ἀϊχογμηΐ : ΝΟῚ δι 6 ΠΠ18. ᾿ 

18. Ιἀο0 δυάϊογυπὶ σοηΐο5, οἱ αυἱ ρᾶϑουηΐ σγοσοβ βυοϑ. 

19. Αὐάϊ, ἰογγὰ : Θοοὺδ 69ὺ δυο 8806 Γ ρορυ]ὰπλ ἢυης 

τηα18, [Γυποϊυ) δυογϑίοηΐβ θοῦ πλ, 4υ]ὰ ΒΘΟΓΠΙΟὨἾΌι15 ῃγ615 

πο0η αἰϊοηαογυηΐ, οἱ ἰοσὸπὶ πηόᾶι) ῃγο͵οσογιηί. 



ΦΕΒΕΜΙΑΒ. ἀκ». ΥἹΙ. 

30. Ἱνατί μοι λίδανον ἐχ Σαύόὰ φέρετε, χαὶ χινά- 
μωμον ἐχ γῆς μαχρόθεν; ᾿Γὰ ὁλοκαυτώματα ὑμῶν οὐχ 
εἰσὶ δεχτὰ, χαὶ αἱ θυσίαι ὑμῶν οὐχ ἥδυναάν μοι. 

21. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος" ᾿Ιδοὺ ἐγὼ δίδωμι 
ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦτον ἀσθένειαν, καὶ ἀσθενήσουσι πα- 
τέρες χαὶ υἱοὶ ἅμα, γείτων χαὶ ὃ πλησίον αὐτοῦ ἀπο- 
λοῦνται. 

45. Τάδε λέγει Κύριος" Ἰδοὺ λαὸς ἔρχεται ἀπὸ βοῤῥᾶ, 
χαὶ ἔθνη ἐξεγερθήσονται ἀπ᾽ ἐσχάτου τῆς γῆς" 

ο΄ 48. τόξον χαὶ ζιθύνην χρατήσουσιν. Ἰταμός ἐστι, 
χαὶ οὐχ ἐλεήσει" φωνὴ αὐτοῦ, ὡς θάλασσα χυμαίνουσα" 
ἐφ᾽ ἵπποις καὶ ἅρμασι παρατάξεται ὡς πῦρ εἰς πόλε- 
μὸν πρὸς σὲ, θύγατερ Σιών. 

24. Ἠχούσαμεν τὴν ἀχοὴν αὐτῶν, παρελύθησαν αἵ 
χεῖρες ἡμῶν, θλίψις κατέσχεν ἡμᾶς, ὠδῖνες ὡς τικτού- 

σης. 
“5. Μὴ ἐχπορεύεσθε εἷς ἀγρὸν, χαὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς μὴ 

βαδίζετε, ὅτι ῥομφαία τῶν ἐχθρῶν παροιχεῖ χυχλόθεν. 
26. Θύγατερ λαοῦ μου, περίζωσαι σάχχον, χατά- 

πασσε ἐν σποὸῷ, πένθος ἀγαπητοῦ ποίησαι σεαυτῇ 
χοπετὸν οἰχτρὸν, ὅτι ἐξαίφνης ἥξει ταλαιπωρία ἐφ᾽ 
ὑμᾶς. 

27. Δοχιμαστὴν δέδωχά σε ἐν λαοῖς δεδοχιμασμέ- 
νοις, χαὶ γνώση με ἐν τῷ δοχιμάσαι με τὴν ὁδὸν αὐτῶν, 

48. πάντες ἀνήχοοι, πορευόμενοι σχολιῶς. Χαλχὸς 
καὶ σίδηρος πάντες διεφθαρμένοι εἰσίν. 

29. ᾿Ἐξέλιπε φυσητὴρ ἀπὸ πυρὸς, ἐξέλιπε μόλιδδος. 
Ἑὶϊς χενὸν ἀργυροχόπος ἀργυροχοπεῖ, πονηρία αὐτῶν 
οὐχ ἐτάχη. 

30. Ἀργύριον ἀποδεδοχιμασμένον χαλέσατε αὐτοὺς, 
ὅτι ἀπεδοχίμασεν αὐτοὺς Κύριος. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Ζ΄. 

(ἢ) 2. Ἀχούσατε λόγον Κυρίου, πᾶσα Ἰουδαία. 
8. Τάδε λέγει Κύριος ὃ Θεὸς Ἰσραήλ Διορθώσατε 

τὰς δδοὺς ὑμῶν καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν, χαὶ χατοι- 
κιῶ ὑμᾶς ἐν τῷ τόπῳ τούτω. 

4. Μὴ πεποίθατε ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, ἐπὶ λόγοις ψευδέσιν, 
ὅτι τὸ παράπαν οὐχ ὠφελήσουσιν ὑμᾶς, λέγοντες" Ναὸς 
Κυρίου, ναὸς Κυρίου ἐστίν. 

56. Ὅτι ἐὰν διορθοῦντες διορθώσητε τὰς ὁδοὺς ὑμῶν 
καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν, καὶ ποιοῦντες ποιήσητε 
χρίσιν ἀναμέσον ἀνδρὸς καὶ ἀναμέσον τοῦ πλησίον αὐ-- 
τοῦ, 

68. χαὶ προςήλυτον χαὶ ὀρφανὸν χαὶ χήραν μὴ χατα- 
δυναστεύσητε, καὶ αἶμα ἀθῷον μὴ ἐχχέητε ἐν τῷ τόπῳ 
τούτῳ, χαὶ ὀπίσω θεῶν ἀλλοτρίων μὴ πορεύησθε εἰς 
χαχὸν ὑμῖν, 

η. χαὶ χατοιχιῶ ὑμᾶς ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ἐν γῇ ἢ 
ἔδωχα τοῖς πατράσιν ὑμῶν ἐξ αἰῶνος καὶ ἕως αἰῶνος. 

8. Εἰ δὲ ὑμεῖς πεποίθατε ἐπὶ λόγοις ψευδέσιν, ὅθεν 
οὐχ ὠφεληθήσεσθε, 

9. χαὶ φονεύετε, χαὶ μοιχᾶσθε, καὶ χλέπτετε, χαὶ 
ὀμνύετε ἐπ᾽ ἀδίχῳ, χαὶ θυμιᾶτε τῇ Βάαλ καὶ ἐπορεύεσθε 
ὀπίσω» θεῶν ἀλλοτρίων, ὧν οὐχ οἴδατε, τοῦ καχῶς εἶναι 
ὑμῖν, 

(5) 1. Ῥῆμα ὃ ἐγένετο πρὸς Ἱερεμίαν παρὰ Κυρίου, λέγον᾽ 

2. ἽἼστα ἐπὶ τὴν πύλην τοῦ οἶχου Κυρίον, καὶ ἀνάγνωθι ἐχεῖ 
τὸ ῥῆμα τοῦτο, χαὶ εἰπέ... ((οπιρί.) 
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20. Οἱ ᾳυϊά εἰ ὶ 1{}}5 ἀ6 5804 δἴεγιΐβ., οἱ οἰπδιηομγυηι 
ἀδ ἰογγὰ ἰοησίπαυδ᾽ Ἡοϊοοδυδίοῃιδία γοϑίντα ποὴ δυηῖϊ 80- 
οορίδ, οἱ 5δογιἤοϊα γοδῖγα πο Πλἰιὶ ᾿υσυηάδ [ποτιηΐ. 

24. Ῥνορίογοα ἤφοὸ αἰοὶί Ποπιίπιϑ : ΕοοΘ 6ρὸ ἀο βϑυρδγ 
ΡορΡυϊυτ ἰβίαμη ἰηβγη γι δίοπι, οἱ ἱπῇτγι)δ θυ πϊγ ραῖγοϑ οἴ: 
Π11} δἰ πη}, Υἱοῖμι8 οἱ ργοχίηγϑ 605 ραγ θαηϊ. 

22. Ηῶο ἀϊοὶϊϊ Θοπιίηυϑ : ΕΟΟΘ ΡΟΡΪ5 γοηἱὶ 80 ἀχυΐοηθ, 
οἱ σοηΐοϑ5 ὀχβυγαθηῖ 80 Θχίσγθη)ο ἰογγας : 

23. ἄγουπὶ οἱ ζίδγῃδηη ἰοποθιηΐ. [π|ρυἋ6η8 6δῖ, οἱ που 
Γἰϑογο γ : τοὸχ 6}08, 4υδδὶ πλᾶγο Πιιοίυδηϑ : ἴῃ 6415 οἱ 
ἴῃ, συττυθι5 ἰηδίγυοίυς ηυδδὶ ἰζηΐθ δὰ θ6]]υμ δάνογββ ἴ6, 
6118 δίοη. 

24. Αὐάϊν᾽πη)υβ Δηδη) Θογυπι, αἰδδο] υΐδ δυηΐ Ιηδηι8 

ποϑίγϑθ, {γἰ θυ δίϊο ἃρργοῃοηάϊ Ὧο08, ἀοίογοβ αυδδὶ ραγίυ- 
γἰοηι 5. 

25. ΝΟΙΙ6 οχίγα ἰῃ ἄστυ, οἵ ἰῃ Υἱϑ ἢ6 Δ: 06 18, Ζυο- 
εἶδηι οἰδά 8 ἰπἰπηϊοογιη} δοοο "ΐ ἰὼ οἰγουϊᾶι. 

26. ΕΠ ὰ ΡΟΡΟΪ τοὶ, δοοίμαογο ΟἰΠοίο, ΘΟΏΒρΟγΟΓΟ ἰῃ 

οἴπογο, ᾿υοίυπὶ ἀΠοοί! Δ. {1}Ὶὶ ῥδηοῖι πη Ὠ} 86 ΓΑΙ π, φυϊᾶ 

Γοροπίθ υϑηϊδί πιἰβϑογὶ 8ΌρῸΓ ΥΟϑ. 

47. Ῥτοβθδίογοηι ἀράϊ (6 ἰῃ ρΡορα 5 ργοθδιϊθ, οἱ οοζῃοβοοῖ 
Πὰ6 ἰῃ ργουθδηὰο τη6 Υἱᾶπὶ θογυῇ, 

28. ΟἸΏΠ65 ἱπορθάϊθηίοβ, δη)θιυ ϊδηΐ68 ΡΟΓΎΌΓβῸ. ,.Ε5 οἱ 
ἔδετυπὶ ὑπ γογϑοὶ οουτιρίΐ βυηίΐ. 

429. Ποίδεϊ! βυμὶ|δίοτγιιπι δΔῸ ἴρῆθ, ἀοίδοϊ( ρἰυμηθυηι. ἘΠ᾿- 
βίγα ἀγροηίιηι οοηἶῪδί ἀγβθηίὶ σοηἤαδῖογ, τ8}}{}4 σου πὶ Ποἢ 
ο5ῖ σοηϑυμηρίδ. 

30. Ατρρηίυη) γοργοῦυπὶ νοοδία 608, 4ἷὰ ΓΟρΓΟῦΑΥ 605 

Βοιπι8. 

ΟΑΡΌΤ  ΥἹ]. 

4. Αὐυάϊΐα γογθυπὶ Ποιηἰηὶ, οΟὨληΐ5 υἀφρᾶ. 

3. Ηδοο αἰοἰί Ποπιίπυ5 Ὠδιι [5Γ86] : Ὠἰ για γίϑ γοϑίγαβ 
οἱ βίυἀϊα ναϑίγα, οἱ Πα ὶίδγα γοϑ [Δοίδε ἴῃ ἸοΟΟ ἰβίο. 

ἡ, ΝοἸῖῖα οοηβάοες ἰῃ νΟὈἱβ ἰρδὶβ, ἰῃ Ὑογθΐ8 θη ἀδοίθυ, 
αυοπίαπι ΟἸληΐηο ποη ργοάοθγιηὶ γοὈ 8, ἀἰσθηί68 : ΤΟΙΏρΡΙ ἢ) 
Βοιηἰηΐ, ἰοιηρίηπι Ποπηὶ 68. 

5. Ουοπίδπι 5 αἰγίζοηίοβ αἰγοχοσ 8 υἱᾶβ γοδίγαβ οἱ 
βδἰυάϊα γοϑῖγα, οἱ (δοίη 8 (θοογ (18 ̓ ἀ] οἰ Γὰ ἰηί6Γ νἱγυηὶ οἱ 

Ργοχίμηυπηι 6708, 

6. οἱ δάνρηδι οἱ ρυρ! } }υπὶ οἱ νἱάυδιη) ΠΟ ΟΡΡΓΟϑβογ ἰ8, 
66 βδησυΐποπι ἱπποοθηίεπι οἰ ΘΓ 8 ἴῃ Ἰ000 ἰοο, εἰ ροδὶ 

605 8]16Π08 ΠΟῚ δ 0 ΔΎ Υ 8 ἰῃ πηδ] πὶ γΟ 8, 

7. οἵ παρίίαγα νοβ (δαίδη ἰῃ ἰοοο ἰϑῖο, ἰῃ ἴθγγα χυδη ἀϑαϊὶ 
ρδιγίθιυ8 νϑβίυβ ἃ 520}0 δἱ 084}}6 [ῃ 585 οὐ πὶ. 

8. δὶ δυίοιῃ Ἄσοηία (8 γο8 ἰπ γογὉ8 τηοηἀάδοῖθι.8, υηὰθ 

δοη δὶ υοδὶβ ὈΠ|1145,, 

9. οἱ οοεἰα 15, οἱ πη ἢ απιίηΐ, οἱ (πγδηηπὶ, οἱ Ἰυγ1}8 50- 

νεῖ ἰηίχιο, οἱ δά εραιἰβ ἱρϑὶ Β88] οἱ δπιου δ 5 ροδὶ ἀθ08 
Δἰΐ6Π08, 408 ΠΟ ΠΟΥ 8.18, υἱ π|8}]6 5811} γοδίβ, 

1. ογρασι φυοά ἰΔοίαπι ο5ὶ δά ]ογογιίδιῃ ἃ Ὠοπιίηο,, ἀἰ ΘΏΒ : 
ἃ. 8.8 ἰη ροτία ἀοηιδ θοιηίηὶ, εἱ ργεάϊοδ ἰδὲ τεσθαπ ἰδίαά, 

οἱ αἰς... 
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το. χαὶ ἤλθετε καὶ ἔστητε ἐνώπιον ἐμοῦ ἐν τῷ οἴχῳ 
οὗ ἐπικέχληται τὸ ὄνομά μου ἐπ᾽ αὐτῷ, χαὶ εἴπατε" 
Ἀπεσχήμεθα τοῦ μὴ ποιεῖν πάντα τὰ βδελύγματα 
ταῦτα. 

ιι. Νὴ σπήλαιον ληστῶν ὁ οἶχός μου, οὗ ἐπικέχληται 
τὸ ὄνομά μου ἐπ᾽ αὐτῷ ἐχεῖ ἐνώπιον ὑμῶν; Καὶ ἰδοὺ 
ἐγὼ ἑώραχα,, λέγει Κύριος, 

14. ὅτι πορεύθητε εἷς τὸν τόπον μου τὸν ἐν Σηλὼ, οὗ 
χατεσχήνωσα τὸ ὄνομά μου ἐχεῖ ἽμπρρΕΙεν καὶ ἴδετε ἃ 
ἐποίησα αὐτῷ ἀπὸ προςώπου χαχίας λαοῦ μου ἸΙσραήλ. 

13. Καὶ νῦν ἀνθ᾽ ὧν ἐποιήσατε πάντα τὰ ἔργα ταῦτα, 
χαὶ ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς καὶ οὐχ ἠχούσατέ μου, καὶ 
ἐχάλεσα ὑμᾶς χαὶ οὐχ ἀπεχρίθητε, 

14. τοίνυν κἀγὼ ποιήσω τῷ οἴχῳ ᾧ ἐπικέκληται τὸ 
ὄνομά μου ἐπ᾽ αὐτῷ, ἐφ᾽ ᾧ ὑμεῖς πεποίθατε ἐπ᾽ αὐτῷ, 
καὶ τῷ τόπῳ ᾧ ἔδωχα ὑμῖν χαὶ τοῖς πατράσιν ὑμῶν, 
χαθὼς ἐποίησα τῇ Σηλώ᾽ 

16. χαὶ ἀποῤῥίψω ὑμᾶς ἀπὸ προςώπου μου, καθὼς 
ΠΕΡ τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν, πᾶν τὸ σπέρμα Ἐ- 

φρατν: 
16. Καὶ σὺ μὴ προςεύχου περὶ τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ 

μὴ ἀξιοῦ τοῦ ἐλεηθῆναι αὐτοὺς, καὶ μὴ εὔχου, καὶ μὴ 
προςέλθης μοι περὶ αὐτῶν, ὅτι οὐχ εἰςαχούσομαι. 

17. Ἦ οὐχ δρᾷς τί αὐτοὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς πόλεσιν 
Ἰούδα χαὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς Ἱερουσαλήμ; 

18. Οἱ υἱοὶ αὐτῶν συλλέγουσι ξύλα, καὶ οἱ πατέρες 
αὐτῶν καίουσι πῦρ, καὶ αἵ γυναῖχες αὐτῶν τρίβουσι 
σταῖς, τοῦ ποιῆσαι χαυῶνας τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ, 
καὶ ἔσπεισαν σπονδὰς θεοῖς ἀλλοτρίοις, ἵνα παροργίσωσί 

19. Μὴ ἐμὲ αὐτοὶ παροργίζουσι, λέγει Κύριος; Οὐχὶ 
ἑαυτοὺς, ὅπως καταισχυνθῇ τὰ πρόζςωπα αὐτῶν; 

20. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος" Ἰδοὺ ὀργὴ καὶ θυ-- 
μός μου χεῖται ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον, καὶ ἐπὶ τοὺς ἀν- 
θρώπους, χαὶ ἐπὶ τὰ χτήνη, καὶ ἐπὶ πᾶν ξύλον τοῦ 
ἀγροῦ αὐτῶν, χαὶ ἐπὶ τὰ γεννήματα τῆς γῆς, χαὶ καυ- 
θήσεται χαὶ οὐ σδεσθήσεται. 

21. Τάδε λέγει Κύριος: Τὰ ὁλοχαυτώματα ὑμῶν 
συναγάγετε μετὰ τῶν θυσιῶν ὑμῶν, καὶ φάγετε χρέα" 

25. ὅτι οὐχ ἐλάλησα πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν, καὶ 
οὐχ ἐνετειλάμην αὐτοῖς ἐν ἡμέρᾳ ἢ ἀνήγαγον αὐτοὺς ἐχ 
γῆς Αἰγύπτου περὶ ὁλοκαυτωμάτων καὶ θυσίας" 

23. ἀλλ᾽ ἢ τὸ ῥῆμα τοῦτο ἐνετειλάμην αὐτοῖς, λέγων’ 
᾿Αχούσατε τῆς φωνῇς μου, χαὶ ἔσοιαι ὑμῖν εἰς Θεὸν, 
χαὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς λαόν " καὶ πορεύεσθε ἐν πάσαις 
ταῖς ὁδοῖς μου, αἷς ἂν ἐντείλωμαι ὁμῖν, ὅπως ἂν εὖ ἦ 
ὑμῖν. 

24. Καὶ οὐκ ἤχουσάν μου, χαὶ οὐ πρητέσχε τὸ οὖς 
αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἐπορεύθησαν ἐν τοῖς ἐνθυμήμασι τῆς χαρ- 
δίας αὐτῶν τῆς χαχῆῇς, χαὶ ἐγενήθησαν εἰς τὰ ὄπισθεν, 
χαὶ οὐχ εἰς τὰ ἔμπροσθεν, 

25. ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἐξήλθοσαν οἱ πατέρες αὐτῶν ἐχ γῆς 
Αἰγύπτου, χαὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. Καὶ ἐξαπέστειλα 
πρὸς ὑμᾶς πάντας τοὺς δούλους μου τοὺς προφήτας, 
ἡμέρας καὶ ὄρθρου, καὶ ἀπέστειλα, 

26. χαὶ οὐχ εἰςήχουσαάν μου, χαὶ οὐ προτέσχε τὸ οὖς 
αὐτῶν, καὶ ἐσχλήρυναν τὸν τράχηλον αὐτῶν ὑπὲρ τοὺς 
πατέρας αὐτῶν. 

ΙΕΡΕΜΙΑΣ. Κεφ. Ζ' 

10. οἱ Ὑϑηϊβ(}8 οἱ βίβι 8{18 οογᾶπι π)6 ἰῃ ἀοπιο ἴῃ 48 ἰῃ- 
γοοδίι) Θϑὲ ΠΟΠΊΘἢ 60} ἰῃ 68, οἱ ἀϊχίβιϊβ : ΑὈβεἰπηίΐηηγυς 
Ὧ6 ἰδοογθῃλ8 ΟΙΠ68 ΔΡΟΙΝ ΔΙ οη65 ἢ88. 

11. Νυμηαυϊά δρο]υποᾶ ἸαἰΓοπιπ 6ϑὲ ἀομηυβ πιθᾶ, υδὶ ἰῃ- 
γοοσδίυπι Θδἴ ΠΟΠΊΟΙ ΠΊΘΌΠ} ἴῃ 68 ἰδὲ σογᾶτῃ γοἱβ Εἴ δοῦθ 
Θρο Υἱάϊ, αἰεὶϊί Ποπιίηυβ, 

12. φυᾶγο [6 δὰ ἰοουηι πηοὰπλ φυὶ ἰῃ 5610, υδὶ οΟἸοσΔΥὶ 
ὨΟΠΊΘῺ τηθὺπὶ ἰδὲ δηίοα, οἱ υΥἱάδίθ ψιῶ ἔδεὶ οἱ ἃ [δεοὶδ τηᾶ- 
᾿π{|8 ρορυ!ὶ πηοὶ [586]. 

18. Εἴ δυηο θγῸ 60 αυοὰ (δοί8[18 Οηχηΐδ Ορεγᾶ ῃδθς, οἱ ἰο- 
Οουΐυ 50 η} δὰ γο8 οἴ ποῃ δυά 5[}8 τη6, οἱ γοσδυΐ γοβ οἵ πῃ 

ΓΟΒΡΟΠαΙ 5118, 

14. ἰρίταγ οἱ δρὸ (δοίδιη ἀοπμεΐ ἰῃ 4υᾶ ἰηγοςδίιμη δὶ πο- 
ΠΙΘΏ ΠΊΘΙΙΠ) ἰῃ 68, ἰῃ 40} γὙ08 ΟΟηῇ ἀ͵5118 ἰῃ 68, οἱ ἰΙθ 0 ποῦ) 
ἀδάϊ γοδἱβ οἱ ραίγίδι18 νϑβίγβ, δίουϊ ἔδοὶ ὅ6]ο: 

15. οἵ ῥγοἠοίδηι γοὸβ ἃ [Δοῖ6 τηρᾷ, βίουϊ ργοΐθοὶ ἰγϑίγος 
γΟΒίΓΟΒ, ΟΠΊΠΘ Β6Π6 ἘΡ᾿ἸΓαἰΠΊ. 

16. Εἰ [ἃ ΠΟ]Ϊ ΟΥΆΓΘ ὕΓῸ ΡΟΡΌΪΟ ἰδίο, ὨδΘ406 ροβίυϊοὐ υἱ 
Π ΒΟΓΘᾺΓ ᾿Πογηι, οἵ Π6 ΟΓΘ8, οἱ Ὧ6 δΔοορὰδϑ δὰ 6 ῥγὸ ἰ8, 
υΐα Βοη ὀχδυάίδηη. 

17. Νιυαυϊά ἤοη νἱἀ65 αυϊά ἱρϑὶ (Δείιϊ ᾿ὰ οἰν δι 5 
᾿Ψυάδᾶ οἵ ἰῃ νἱ 8 Του 58] 6 9 

18. ἘΠῚ δογυχῃ ΟΠ ζυπὶ ᾿ρηὰ., οἱ ρϑίγαβ θογι ἢ βυσοθῃ- 
ἀυηΐ ἰσηθιη,, οἱ Πλυ] ΘΟ ΓΟΒ ΘΟ (ΘΓ 5  Π ] πὶ, οἱ (Δοϊδηΐ 

Οἰαγοπδ8 τη {8 ΟἹ , οἵ Πθανθγαηὶ ΠΒαη)πα ἀϊ8 δἰϊοηίς, 
υἱ πλ6 δα ἰγδουηαΐδηι ργουοορηί. 

19ϑ. Νυμηχυ!ὰ τη ἱρϑὲ δὰ ἰγδουηάίαιη ργουοσβϑηϊΐ, αἰεὶ 
Ὀοιηΐηι5" ΝΟΠΏΘ βοπηθίίρ808, υἱ οοηζυπάδηϊιν (δΔοὶθ5 60- 
Γυη} 

40. Ιά6ο ἰβδὸο ἀϊοὶξ ᾿υοπιίηυβ : σδα ἱγὰ οἱ ἴγοσ πιοὺβ 

[υηάϊίυΓ ΒΌΡΟΓ Ἰοοιιπη ἰϑίαπι, οἱ ΚΌΡΟΥ Ποιηΐπαβ, οἵ 806 
}υπημοηίδ, οἴ Βυρ6 Γ ΟἸἼΠ6 ᾿ἰβῆυ) ΡΓὶ ΘΟΓΙΠῚ, Οἱ ΒΌΡΟΣ βθηὶ- 
Γηϊδὰ ἴογγῶο, οἱ δοοδηάθίυγ οἱ ΠΟῚ δχϑιρσυοσίυγ. 

21. ΗδῸ ἀϊοὶξ Βοχηίηπ8 : Ηο]οσϑιυβίοιηδία γοβίσγα Θοηρτο- 
ξαῖδ Οὔ 58 γ ἢ 118 γοβίγ8, οἱ οοπηράϊϊα ΟΔΓΠ6Β : 

22. φυΐα Ὠοη 801 ἰοουΐι8 δ ραῖγοβϑ υϑϑίγοβ, δ ΟῚ [ηΔΠ- 
ἀδγΥὶ οἷβ ἰῃ ἀϊθ φιἃ δἀυχὶ 605 ἀδ ἴαγγὰ Ἐφυρίὶ ἀ6 Πο]οοσδιιδι5 
οἱ 588Δογι Ποῖο : 

23. 804 γογθυπὶ ὮΟς τηδηάδνΐ αἷ8, ἀϊσθηβ : Αὐάϊ[6 γοσθῖ 

ΤΏ68Π1, οἷ 6ΓῸ ΥΟ]}}}8 ἰῃ Ὠουηι, οἱ γο8 δγ 5 πα 'ῃ ρορυ απ: 
οἱ δι θυ 416 ἴῃ πη. Υἱ 8 Π16158, φυλϑου 6 Ἰηϑη ΔΎ ΓΟ 
γοθὶβ, υἱ θοη6 γοθὶϑ 511. 

44. Εἰ ποὴ δυῤίονυηϊ πη6, οἵ ἤθη δία! δυγὶβ Θογαπι, 
80] ἱγογιπὶ ἰῃ ἀδϑ! ἀο 5 οογ 8 δαὶ πηὰϊ!, οἱ (οἱ βαηΐ ἢ 

Ροβίογίογα, οἵ Ὠθἢ ἰῃ διηίογίογᾶ, 

45. 6Χ 4υὰ ἀἶα Θχίογιηῖ ραΐῖγοβ θοῦυπὶ 6 ἰογγὰ ΖΕ ΘΥΡΊ!, εἰ 

5408 ἰῃ αἀἰθπὶ ᾶπο. ΕΠ Π)ἰδὶ δὰ ὙΟ5 ΟΠΊΠΘΒΘ Β6ΓΥΟΒ Πιθῦβ 

ριορ ιοί48, ἀΐε οἱ ἀϊϊπου]ο, οἱ τηἰδὶ, 

26. οἵ ποη ὀχδιάϊογυηϊ πη6, οἱ ποὴ δἰίθῃα!  δυγὶ 5 ΘΟΓΌΠῚ, 

οἱ ἰηδυγανογυηῖ ΟΟΓΥΙΟ6 ἢ) 80.8Π| 8006 Γ᾽ ραΐΓ65 ᾿ρϑοτι μη. 



ΦΕΒΕΜΙΑΞ. 

(") 27, 28. Καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς τοῦτον τὸν λόγον" Τ᾽ οὔτο 
τὸ ἔθνος ὃ οὐχ ἤχουσε τῆς φωνῆς Κυρίου, οὐδὲ ἐδέξατο 
παιδείαν " ἐξέλιπεν ἢ πίστις ἐκ στόματος αὐτῶν. 

0. Κεῖρε τὴν χεφαλήν σου, χαὶ ἀπόῤῥιπτε χαὶ ἀνα- 
λαδὲ ἐπὶ χειλέων θρῆνον, ὅτι ἀπεδοχίμασε Κύριος, χαὶ 
ἀπώσατο τὴν γενεὰν τὴν ποιοῦσαν ταῦτα" 

80. ὅτι ἐποίησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ιούδα τὸ πονηρὸν ἐναντίον 
ἐμοῦ, λέγει Κύριος ἔταξαν τὰ βδελύγματα αὐτῶν ἐν 
τῷ οἴχῳ οὗ ἐπιχκέχληται τὸ ὄνομά μου ἐπ᾽ αὐτὸν, τοῦ 
μιάναι αὐτόν" 

ϑι. χαὶ φχοδόμησαν τὸν βωυὸν τοῦ Ταφὲθ, ὅς ἐστιν 
ἐν φάραγγι υἱοῦ ᾿Εννὸμ,, τοῦ χαταχαίειν τοὺς υἱοὺς αὐ- 
τῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν ἐν πυρὶ, ὃ οὐχ ἐνετειλάμην 
αὐτοῖς, χαὶ οὐ διενοήθην ἐν τῇ χαρδία μου. 

82. Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ὄρχονται, λέγει Κύριος, 
χαὶ οὐχ ἐροῦσιν ἔτι, βωμὸς τοῦ ἐαφὸρ χαὶ φάραγξ υἱοῦ 
᾿Εννὸμ,, ἀλλ᾽ ἡ φάραγξ τῶν ἀνηρημένων᾽ καὶ θάψουσιν 
ἐν τῷ Ταφὲθ, διὰ τὸ μὴ ὑπάρχειν τόπον. 

88. Καὶ ἔσονται οἷ νεχροὶ τοῦ λαοῦ τούτου εἰς βρῶ- 
σιν τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῖς θηρίοις τῆς γῆς, 
χαὶ οὐχ ἔσται ὃ ἀποσοῤῶν. 

84, Καὶ χαταλύσω ἐχ πόλεων Ἰούδα χαὶ ἐχ διόδων 
Ἱἱερουσαλὴμ. φωνὴν εὐφραινομένων χαὶ φωνὴν χαιρόν- 
τῶν, φωνὴν νυμφίου ΕἸ} φωνὴν νύμφης, ὅτι εἰς ἐρή- 
μῶωσιν ἔσται πᾶσα ἣ γῆ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. 

ι. Ἐν τῷ χαιρῷ ἐχείνῳ, λέγει Κύριος, ἐξοίσουσι τὰ 
ὀστᾶ τῶν βασιλέων Ἰούδα, χαὶ τὰ ὀστᾶ τῶν ἀρχόντων 
αὐτοῦ, χαὶ τὰ ὀστᾶ τῶν ἱερέων, καὶ τὰ ὀστᾶ προφητῶν, 
καὶ τὰ ὀστᾶ τῶν χκατοιχούντων ἐν Ἱερουσαλὴμ ἐκ τῶν 
τάφων αὐτῶν, 

2. καὶ ψύξουσιν αὐτὰ πρὸς τὸν ἥλιον χαὶ τὴν σελή- 
νην, χαὶ πρὸς πάντας τοὺς ἀστέρας, χαὶ πρὸς πᾶσαν 
τὴν στρατιὰν τοῦ οὐρανοῦ, ἃ ἠγάπησαν, ταὶ οἷς ἐδού-- 
λευσαν, χαὶ ὧν ἐπορεύθησαν ὀπίσω αὐτῶν, καὶ ὧν ἀν- 
πείχοντο, καὶ οἷς προςεχύνησαν αὐτοῖς. Οὐ χοπήσονται, 
καὶ οὐ ταφήσονται, χαὶ ἔσονται εἰς παράδειγμα ἐπὶ 
προςώπου τῆς γῆς; 

8. ὅτι εἵλοντο τὸν θάνατον ἢ τὴν ζωὴν, χαὶ πᾶσιν 
τοῖς χαταλοίποις τοῖς χαταλειφθεῖσιν ἀπὸ τῆς γενεᾶς 

ἐχείνης, ἐν παντὶ τόπῳ οὗ ἐὰν ἐξώσω αὐτοὺς ἐχεῖ. 
4, Ὅτι τάδε λέγει Κύριος: Μὴ ὁ πίπτων οὐχ ἀνί- 

σταται, ἢ ὃ ἀποστρέφων οὐχ ἀναστρέφει; 
6. Διατί ἀπέστρεψεν ὃ λαός μου οὗτος ἀποστροφὴν 

ἀναιδῆ, καὶ χκατεχρατήθησαν ἐν τῇ προαιρέσει αὐτῶν, 
καὶ οὐχ ἠθέλησαν τοῦ ἐπιστρέψαι; ! 

6. ᾿Ενωτίσασθε δὴ, καὶ αχούσατε. Οὐχ οὕτω λαλή- 
σουσιν, οὐχ ἔστιν ἄνθρωπος ὃ μετανοῶν ἀπὸ τῆς χαχίας 
αὐτοῦ, λέγων" Τί ἐποίησα; Διέλιπεν ὁ τρέγων ἀπὸ τοῦ 
δρόμου αὐτοῦ, ὡς ἵππος χαθιδρος ἐν χρεμετισμῷ αὐτοῦ. 

7η. Καὶ ἢ ἀσίδα ἐν τῷ οὐρανῷ ἔγνω τὸν χαιρὸν αὐ- 
τῆς τρυγὼν χαὶ χελιδὼν ἀγροῦ, στρουθία ἐφύλαξαν 
καιροὺς εἰςόδων ἑαυτῶν " ὃ δὲ λαός μου οὗτος οὐχ ἔγνω 
τὰ χρίματα Κυρίου.᾽ 

8. [Πῶς ἐρεῖτε, ὅτι σοφοί ἐσμεν ἡμεῖς, χαὶ νόμος 

(7) 27. Καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦτον, χαὶ οὐκ ἀχούσον- 
ταίσε, καὶ χαλέσεις αὐτοὺς, καὶ οὐχ ἀποχρινοῦσί σοι. ((οηιρῖ.) 

(καρ. Υ111. 

27, 28. Εἰ ἀΐοδβ οἷβ ἢυπο 86 γΠοηθηι : Ηφς 6δΐ ζ6ῃ8 405 
ποη δυάϊν!ϊ γοοδπὶ Ὠοιηΐηὶ,, 6406 γοοορίξ ἀϊβο  ρ Πδπὶ : 46- 
(εοἰΐ 463 ὁχ ογδ ΘΟΓΌΙΩ. 

29. ΤΟΙα6 οδρυΐ (υυπ|, οἴ ῥγο] 6, οἱ Δ55ΌΠ10 ΘΌΡΟΓ Δ ΐἃ 
| ἰδηγοηϊδι!οηθη), αυΐδ ΓΟΡΓΟΌΔΥΪ ᾿λοπηΐμα8, οἱ γορυ!ξ σθπο- 

4758 

. Γδιίοποη (Δοϊοηΐοπὶ ως : 

30. φυΐᾶ [δοδγαπί {Π|  ᾽48 τηᾶὶυπι ΘΟΓδΠ πια, ἀεὶ! Ὠο- 
Πηΐηι18 : ροδυ γα ηΐ ΔΡΟΠ Δ 068 81185 ἰῃ ἀοπη0 υδὲ ἰηγοοᾶ- 
ἴιιπῈ 681 ΠΟΘ ΠΟ) δ:ρ6Γ θάμ, 84 ΡΟ] δηλ Θδπι : 

31. οἵ «οἀϊδοδνογυηΐ ἃγὰπὶ Τροίῃ, αι 6ϑῖ ἰῃ γὙ8}}6 
Δ}11 Ἑπποπι, δὰ οοπιθυγοπάϊπι ἢ]105 οἱ ἢ]148 8ι185 ἴῃ ἱζηὶ, 
υοὰ Ποη πηδηαδυὶΐ οἰδ, ἤδαυα οὐσίαν! ἰῃ οογὰδ τΏ60. 

32. Ιἀσίγοο Θοο αἷθβ νδηΐυηὶ, ἀϊοὶϊξ Ἰγοπιίπυβ, οἱ ποῃ 
ἀϊεδηϊ Δηρ 108, ἅγὰ Τρ δίῃ οἱ γ4}}18 Δ} Ἑπποιη, 56 υδ]- 
15 ἰηἰογίβοίογαπι : εἴ βερε!θηὶ ἰῃ Τρ θἴἢ, 60 φυοὰ ποη 5.1 
ἸΙοουβ. 

33. Εἰ δγυηΐ τηογίἱ ἀθ ρορυΐο Ὦος ἰῃ δϑοδηλ γὙοἱδί ἢ 118 
ΟΟἹ οἱ μοδι 8 ἰογγϑο, οἱ ἤοη ογὶϊ χαυὶ δρίραί. ᾿ 

834. Εἰ οοβ8ᾶγο (δΔοίδη) ἂς οἰν δι 8 Τυἀᾶ οἱ ἀδ νἱῖ5 Ζογυ- 
88] 6 νόσθ ᾿φἰδηί πὶ οἱ υὙοοοπὶ σϑυάοηϊη), ὙΟΟΘΠῚ 
ϑροηϑὶ οἵ υόϑοθῃ) Βροηβᾶ", 4Ζυΐδ ἰῃ ἀοβοϊδίοποπὶ ογὶΐ υηΐ- 
γογϑὰ (ΟΓΓᾶ. 

ΟΑΡΌΤ ΥΠ]|. 

1. Ιῃ τϑπηρογα ἰΠ|0, ἀϊεὶῖ Ποπηίηυβ, οἴδγοη!ί οϑ8ἃ Γι Πη 
δυάδα, οἴ οβδᾶ ρυϊηποίρι) 6115, οἱ οδϑδᾶ βδοογάοίιη, οἱ ο888ἃ 

Ρτορ)ιοίδγυπι, οἱ ο888 Δ ἰΔης ἢ ἰῃ 7 Γι 88] 6 1 ἀθ 3600] Γ8 
ΘΟΓΙΠ., 

2. οἱ ἰογτγουηΐ 6ἃ δὰ 50]6η) οἱ ἰυπᾶπι, οἱ δὰ οπιηΐδ 5ἰ- 
ἀογα, οἱ δὰ οπιηθ ΠΙ ἶἰᾶπὴ ΟΟἸΪ, 4υδ ἀϊοχογυηὶϊ, οἱ 

αυϊρυδβ βογυίθγαηΐ, οἱ ροϑί 4υδ Δ θυ ]ανυογαηί ροϑβὶ θᾶ, οἱ 

αυΐθυ5 δά πορδογυηί, οἱ χιδ" δἀοτανθγαῃὶ οᾶ. ΝΟῊ ρΡ] Δ ΘὨΓΏΓ, 
οἱ μοὴ β86ρδ)θηίυγ, οἱ δγυηΐϊ ἱπ ΘχοηρίΠΊ 5ῈΡ6Γ ἰδοίθῃ 
ἰοιτῷ, 

3. φιΐᾶ οἰοσογυηΐ τηογίαπι 4ι1|8Ππ| Υἱίδπι, οἰΐδπι ἀδ οπιηΐ- 
θυ τοϑίἀυἱ8 αυὶ το] οὶ (πογίηϊ ἀ6 σοηογαιίοης {}|4, ἴῃ ομμηὶ 

Ιοοο φυοίμμαι16 ΘΧΡυ ΘΓ 608 ἔ{|υς. 

4, Θυΐὰ ᾿ο ἀϊεὶξ Ποηιίηυ : Νυπηαυΐὰ φυΐ οδαϊ που Γα- 
ΒυΓσιί, δὶ φυΐϊ ἀνογ 86 ἤθη γονογ υγ9 

ὅ. Οὐυᾶγα ΔΥΘΓΒΙ18 δῖ ΟΡ} 15 ΠΠ6 8 ἢἰσ ΥΟΓΒίοἢ6 ἰΠ}- 

ρΡυάθηϊ!, οἱ οοπίεηαιὶ δυηΐ ἰῃ οἸοοιίοπς 808, οἱ ποίασγυηί 
ΤΟΥΘΙ ἢ 

ὁ. Αὐγίθυ5 ρογεοὶρα ηἡυης, οἱ δι 6. ΝΟΠΠΘ δ. ἸΟ4ι 6 ῃ- 
ἴυγ, ἤθη 65 μοηιο 4υἱ ρο πἰ(οηςδηλ ἀραὶ ἃ ρασοδίο 800, ἀΪ- 

ὁδη5 : Ουἱὰ δοὶΡ Ποίδοϊ( ΘΌΓΓΘΠΒ ἃ ΘαΓδ 510, 488] Θ4Ό1ι8 
ἀοίδϑϑυδ ἰη ΠΝ] ΠηΪ 8110. 

7. Εἰ δδι ἃ ἴῃ οϊο σορπουῖ ἰοτηρυ8 βυυηι : ἰυγίυν οἱ Π}}- 

γτυπὰο ἃργίὶ, ρᾶβδϑογθβ ουδίοαϊογαμϊ ἰορογᾶ ἰῃργοβϑ 

ΒΠΟΓΠ) : ΡΟΡΌΪ5 διιίοπι που ᾿ς ποθὴ οοσηον  }υἀϊοία Ὠ0- 
[ηΪηὶ. 

8. Ουοιηράο ἀἰοοιΐβ5, φυΐα Βδρίθηθ5 ϑ0 08 Π05, οἱ Ἰαχ 

27. Εἰ ἀΐσρϑ οἷβ ϑδϑυπηιοηθπι ἤυησ, οἵ ποη διιϊοηὶ (6, οἱ νοσαθὶδ 
605, οἵ ηοη γοβροηάθδαηΐ {0 ὲ. 



476 ΙΕΡΕΜΙΑΣ. Κεφ. Θ΄.᾿ 
Κυρίου μεθ’ ἡμῶν ἐστι; Εϊς μάτην ἐγενήθη σχοῖνος [Ῥοπιίπί ποδίϑουπ) αδὶ ἢ ΕΓ δίγα ἴδοίυ8 δϑὲ [0018 Πηοπάδχ 
ψευδὴς γραμματεῦσιν. 

ο. ᾿Ησχύνθησαν σοφοὶ, χαὶ ἐπτοήθησαν, χαὶ ἑάλω-- 
σαν, ὅτι τὸν νόμον Κυρίου ἀπεδοχίμασαν. Σοφία τίς 
ἐστιν ἐν αὐτοῖς: 

10. Διὰ τοῦτο δώσω τὰς γυναῖκας αὐτῶν ἑτέροις, καὶ 
τοὺς ἀγροὺς αὐτῶν τοῖς χληρονόμοις, (5) 

13. Καὶ συνάξουσι τὰ γεννήματα αὐτῶν, λέγει Κύ- 
ρῖος. Οὐχ ἔστι σταφυλὴ ἐν ταῖς ἀμπέλοις, καὶ οὐχ ἔστι 
σῦχα ἐν ταῖς συχαῖς, καὶ τὰ φύλλα κατεῤῥύηχεν. 

14. Ἐπὶ τί ἡμεῖς χαθήμεθα; Συνάχθητε, καὶ εἰς-- 
ἔλθωμεν εἰς τὰς πόλεις τὰς ὀχυρὰς, χαὶ ἀποῤῥιφῶμεν 
ἐχεῖ, ὅτι ὁ Θεὸς ἀπέῤῥιψεν ἡμᾶς, χαὶ ἐπότισεν ἡμᾶς 
ὕδωρ χολῆς, ὅτι ἡμάρτομεν ἐναντίον αὐτοῦ. 

16. Συνήχθημεν εἰς εἰρήνην, χαὶ οὖκ ἦν ἀγαθά- εἰς 
καιρὸν ἰάσεως, καὶ ἰδοὺ σπουδή. 

16. Ἐχ Δὰν ἀχουσόμεθα φωνὴν ὀξύτητος ἵππων αὐ- 
τοῦ" ἀπὸ φωνῆς χρεμετισμοῦ ἱππασίας ἵππων αὐτοῦ 
ἐσείσθν͵ πᾶσα ἣ γῆ. καὶ ἥξει χαὶ χαταφάγεται τὴν γῆν 
χαὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, πόλιν χαὶ τοὺς χατοιχοῦντας 
ἐν αὐτῇ. 

17. Διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐξαποστέλλω εἰς δυᾶς ὄφεις θανα- 
τοῦντας, οἷς οὖχ ἔστιν ἐπάσαι, χαὶ δήξονται ὑμᾶς 

18. ἀνίατα μετ᾽ ὀδύνης χαρδίας ὑμῶν ἀπορουμένης. 
19. Ἰδοὺ φωνὴ χραυγῆς θυγατρὸς λαοῦ μου ἀπὸ γῆς 

μαχρόθεν- Μὴ Κύριος οὐχ ἔστιν ἐν Σιών; ἣ βασιλεὺς 
οὐχ ἔστιν ἐχεῖ ; Διότι παρώργισάν με ἐν τοῖς γλυπτοῖς 
αὐτῶν, χαὶ ἐν ματαίοις ἀλλοτρίοις. ιν 

20. Διῆλθε θέρος, παρῆλθεν ἀμητὸς, χαὶ ἡμεῖς οὐ 
διεσώθημεν. ᾿ 

41. ᾽πὶ συντρίωματι θυγατρὸς λαοῦ μου ἐσχοτώθην 
ἐν ἀπορίᾳ" κατίσχυσάν με ὠδῖνες ὡς τιχτούσης. 

5. Καὶ μὴ ῥητίνη οὐχ ἔστιν ἐν Γαλαὰδ, ἣ ἰατρὸς 
οὐχ ἔστιν ἐχεῖ, Διατί οὐχ ἀνέθη ἴασις θυγατρὸς λαοῦ 

μου; 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Θ΄. 

ι. Τίς δώσει χεφαλῇ μου ὕδωρ, χαὶ ὀφθαλμοῖς μου 
πηγὴν δαχρύων ; Καὶ χλαύσομαι τὸν λαόν μου τοῦτον 
ἡμέρας χαὶ νυχτὸς, τοὺς τετραυματισμένους θυγατρὸς 
λαοῦ μου. 

5. Τίς δῴη μοι ἐν τῇ ἐρήμῳ σταθμὸν ἔσχατον, χαὶ 
χαταλείψω τὸν λαόν μου, χαὶ ἀπελεύσομαι ἀπ᾽ αὐτῶν; 
Ὅτι πάντες μοιχῶνται, σύνοδος ἀθετούντων, 

3. καὶ ἐνέτειναν τὴν γλῶσσαν αὐτῶν ὡς τόξον ψεῦ- 
δος, καὶ οὐ πίστις ἐνίσχυσεν ἐπὶ τῆς γῆς, ὅτι ἐχ χαχῶν 
εἰς χαχὰ ἐξήλθοσαν, καὶ ἐμὲ οὐχ ἔγνωσαν, φησὶ Κύ- 
ιος. 
4, ἝἝχαστος ἀπὸ τοῦ πλησίον αὐτοῦ φυλάξασϑε, καὶ 

ἀαστπαι;νεκ, πορασαοῇν, 

(7) 10. ... ὅτι ἀπὸ μιχροῦ ἕως μεγάλον πάντες φιλαργυρίαν 
ἀποδιώχουσι, κἀὶ ἐκ προφήτον ἕως ἱερέως πάντες ποιοῦσι ψεῦ- 
δος. 

11. Καὶ ἰατρεύοντο σύντριμμα θυγατρὸς τοῦ λαοῦ μον 
πρὸς ἀτιμίαν, λέγοντες, εἰρήνη . εἰρήνη, καὶ οὐκ ἦν εἰρήνη. 

12. Ἠσχύνθησαν, ὅτι βδέλυγμα ἐποίησαν, καὶ αἰσχύνῃ οὐχ 
ἠσχύνθησαν, χαὶ αἰσχυνθῆναι οὐχ οἴδασι" διὰ τοῦτο πεσοῦν- 
ται πίπτοντες, ἐν χαιρῷ ἐπισχοπῆς αὐτοῦ πεσοῦνται, λέγει 
Κύριος. (Οοπιρί.) 

ΒΟΓΙΒ]8. 

9. Οοπίυϑὶ δυπὶί βΔρίεηΐ68, οἱ ρμογίογγιϊ, οἱ οδριὶ βυηΐ, 
4υΐα ἰΙοροπλ οηηϊηὶ γοργοθανογυηΐ. ϑδρίθηςἃ χυξ 6ϑὶ ἰῃ 
οἰϑ᾽ 

10. Ῥγορίογθδ ἀ8 00 ὈχΟΓΘΒ ΘΟΓΌΙῊ 4}118, οἱ ἄστο8 ΘΟΓΌΠΙ 
Ὠφγραϊθυ8, 

18. Εἰ ΘΟ σοηὶ ὠοηϊηλΐηδ οογυμ, ἀϊεὶ! Ποπηΐπυ8. ΝΟῊ δὶ 
ἀγὰ ἴῃ ὙΠ θυ, οἱ θη ϑυηΐ ἤσυ8 ἰῃ ἢεὶδ, οἱ [0118 ἀορῆυχο- 
ΓΏΩΙ. 

14. ΟὐυδΓγα Π05 δοἀθιηυϑὴ ΟὈηγθηΐία, οἱ ἱησγοάϊδιηιγ ἰὼ 

οἰν"δι68 τηυπίΐδ5, οἱ μγο)είατηυν ἰδὲ, φυοπίδπι [θυ ργο]δ- 

οἰ[ Ὡ08, οἴ ροίυμῃ ἀράϊξ Π0}}}8 ἀαυδηη [6}118, χφυΐδ ροοοδυ πηι 

ΟΟΓΔΠι 60. . 
15. Οοηργορδιί! βυμυβ δὰ ρδοδπ), οἱ 0 [σγυηϊ ΒΟΠδ : 

δὰ ἰορυ8 πηρδάο]25, οἱ δοοά ἱγεριἀδίϊο. 

16. Ε δη δυάϊδηλι8 Ὑθοθη) ἰγϑη) 8 ΘαΌΟΓΙΠ 608 : ἃ 
γ008 ἰϊπηϊΐυ8 Θαυ!δῖιι8 Θαυογυη) 6118 οΟϊμπηοίδ 68 ΟΠ. ΐ8. 
ἰογτᾶ, οἱ νϑηἰϑὶ εἱ ἀθυόγδῖξ ἰογγδπ οἱ ρθη υἀϊΐηθηι αἷυ8, 
υὑγῦριῃ οἱ ΠΔῃ} Δη 165 ἰη 6. 

17. Ουἷα 6060 680 πη [10 ἰῃ γὙο5 Βογρϑηίθϑ του ἰΐογοβ, αυΐϊ- 
08 Ὠοη οϑἱ ἰποδηίδίίο, οἱ τπηογἀοθυηΐ γὸῸ8 

18. ἰΠΒΔΩΔἢ ΘΓ οὐ ἀοίογα οογαΐβ γοϑίγὶ ἀθβοίθη 8. 
19. Ἐοοδ γνοχ οἰδηηογὶβ ἢ]185 ρορυὶ πιεὶ ἀ6 ἰογγὰ Ἰοΐϊρίη- 

χυὰ : Νυμιαυϊὰᾷ ΠοΠλΪΠΒ ΠΟ 68ἰ ἴῃ 5Ι0Ὼ ἢ διιῖ Γὸχ ἤθη οβὲ 
ἴδ᾽} Θυοηΐδηι δὰ ἰγδευπάϊδηι ΘΟποἰδυθγιηὶ π6 ἴῃ βουϊρίὶ- 
11} 15 8018, οἵ ἰῃ νδηϊδίῖθι5 816 η}8. 

20. ΤΙΔη51 1 δ66188, ργϑ οΥἸ Πγ6 5818, οἱ Π05 δαϊνδῖὶ ποῦ 50- 
[η08. 

21. ΒΌΡΟΓ ΘΟὨ ΠΟΙ 6 {{1|85 ΡΟΡΌΪΙ πηαὶ ΟὈ ΘΠ  Ὀγϑία 5 διιπλ 
ἴῃ Δ Π οἱ οηδ : ἰδηυόγαηΐ ηγ6 ἀοϊογοβ αιιδϑδὶ μαγοη( 8. 

42. ΕΠ ηυμηαυϊὰ ΓΟδὶπα Ὠοη 651 ἰη Οδ]δδὰ, δυΐ ῃγοάϊοιβ. 
50 Θδὲ ἰδὲ} Οὐᾶγα ὨΟῺ 880 ἢ  δδηδίϊο {186 ρΟρι}} πηοὶ ; 

ΟΑΡΌΤ ΙΧ. 

1. Ουἱβ ἀδοὶξ οδρ εἰ πηθο δ4ιδηι, οἱ ο(1}}18 πηρὶ5 ἰυπίοΠ 
Ιδογυενάγιηι 9 Εἰ ρίογᾶθο ρορυϊυπὶ πηθιπὶ ᾿μης ἀϊδ 80 Ὠοοσίο, 
ἱπίογίδοϊοβ ΠΙΐδ ρορυ! προὶ. 

2. Ουϊβ ἀδὶ τ] ἰη Βο  ἰἀϊη 6 Πηδηϑ ΟΠ θη ΠΟΥ ΒΒ ΓΔ, 

οἱ το] φυδπι ρορυϊιπ) πηθυηλ, οἱ γοθάδηη 80 οἱ Οὐδ 
οἴηη65 ᾿] ΟΟΠδηΐιγ, ΘΟΣἴ1}18 ΡΓΟΟΥΔΙΓΪΟΔΙΟΓΟΠΙ, 

8. οἱ Ἰηἰοπαἀογυηΐ ᾿ἰπσιάῃη δυδῆν 40.858] ΓΟ : τηθηἀᾶ- 

οἰυηι, οἵ βοὴ ἤάθδ ἱηνδ]υὶὶ δυροῦ ἴογγϑηι, 4υῖ8 ἀ6 τ}8}18 ἴῃ 
Γγ8]8 οργοβϑὶ δυηῖ, οἱ τὸ ποῃ οοξηογογυηΐ, ἀϊοὶς Ποη)ῖ- 

Ὠϊ18. 
4, πυδαυΐϑαυδ ἃ ργΓοΟχίῃιο 8110 τοὺ ουϑίοαϊία, οἱ ΒΌΡΟΓ 

10. ... φυΐᾶ ἃ Ῥᾶγνο 84116 διὰ ΤΠ: ΟἸΠΠΘ5 ἃναγὶ [18Π| 56- 
φυυπίυγ, οἱ ἃ Ῥγορῃοῖδ ὑϑ406 δὰ δκδοογἀοίειη ουηοίϊ [Δοϊαἱϊ 
πη θηθδοὶ!Πι. 

11. Εἰ βδηδοδηΐ σοηϊγἰοπδηῃ) ἢ] 185 ρορα]ὶ πιο δά ἱσποχηἑηΐδι, 
ἀϊορηΐίοδ, ρᾶχ, Ρᾶχ, οἱ ἤθη οΓδί Ρᾶχ. 

12. Οοηξυδί καηΐ, φαοηίδη) ΔΡοτι δίοπθῃ, ἰδσοτυηΐ, οἱ οοῦ- 

[υδίομα θη διιηἴ οοηίαδὶ, οἱ ΘΓΌΡΒΘΟΟΓΕ ἠδϑαίογυηῖ : ργορίογοδ 
οδάθηϊ οδἀθηΐο8, ἰὴ ἰοροτα υἱδιϊδοη Β δα οδάθηϊ, ἀἰοίϊ Ὠο- 
[ηἰη.5. 



ΦΕΒΕΜΙΑΒ. ἀκρ. ΙΧ. 

ἐπ᾿ ἀδελφοῖς αὐτῶν μὴ πεποίθατε, ὅτι πᾶς ἀδελφὸς 
πτέρνη πτερνιεῖ, χαὶ πᾶς οἷλος δολίως πορεύσεται. 

56. ἽΚχαστος χατὰ τοῦ φίλου αὐτοῦ καταπαίξεται, 
ἀλήθειαν οὐ μὴ λαλήσωσι. Μεμάθηχεν ἣ γλῶσσα αὐὖ- 
τῶν λαλεῖν ψευδῆ, ἠδίκησαν, καὶ οὐ διέλιπον τοῦ ἐπι-- 
στρέψαι. 

6. Τόχος ἐπὶ τόχω, καὶ δόλος ἐπὶ δόλῳ " οὐχ ἤθελον 
εἰδέναι με. φησὶ Κύριος. 

7. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος" Ἰδοὺ ἐγὼ πυρώσω 
αὐτοὺς, χαὶ δοχιμῶ αὐτοὺς, ὅτι ποιήσω ἀπὸ προςώπου 
πονηρίας θυγατρὸς λαοῦ μου. 

8. Βολὶς τιτρώσχουσα ἣ γλῶσσα αὐτῶν, δόλια τὰ 
δήματα τοῦ στόματος αὐτῶν τῷ πλησίον αὐτοῦ λαλεῖ 
εἰρηνιχὰ, χαὶ ἐν ἑαυτῷ ἔχει τὴν ἔχθραν. 

9. Μὴ ἐπὶ τούτοις οὐχ ἐπισχέψομαι, λέγει Κύριος, 
ἣ ἐν λαῷ τοιούτῳ οὐχ ἐχδιχήσει ἣ ψυχή μου ; 

Π 0, Ἐπὶ τὰ ὄρη λάόετε χοπετὸν, χαὶ ἐπὶ τὰς τρίδους 
τῆς ἐρήμου θρῆνον, ὅτι ἐξέλιπον παρα τὸ μὴ εἶναι ἀν- 
θρώπους. Οὐχ ἤχουσαν φωνὴν ὑπάρξεως ἀπὸ πετεινῶν 
τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἕως χτηνῶν, ἐξέστησαν, ᾧχοντο. 

τ. Καὶ δώσω τὴν Ἱερουσαλὴμ. εἰς μετοιχίαν χαὶ εἰς 
χατοιχητήριον δραχόντων, χαὶ. τὰς πόλεις Ἰούδα εἰς 
ἀφανισμὸν θήσομαι, παρὰ τὸ μὴ χατοιχεῖσθαι. 

4. Τίς ὁ ἄνθρωπος ὁ συνετὸς, χαὶ συνέτω τοῦτο: 
Καὶ ᾧ λόγος στόματος Κυρίου πρὸς αὐτὸν, ἀναγγειλάτω 
δμῖν, ἕνεχεν τίνος ἀπώλετο ἣ γῇ, ἀνήφθη ὡς ἔρημος, 
παρὰ τὸ μὴ διοδεύεσθαι αὐτήν: 

13. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς μέ" Διὰ τὸ ἐγκαταλιπεῖν 
αὐτοὺς τὸν νόμον μου. ὃν ἔδωχα πρὸ προςώπου αὐτῶν, 
χαὶ οὐχ ἤχουσαν τῆς φωνῆς μου, : 

14. ἀλλ᾽ ἐπορεύθησαν ὀπίσω τῶν ἀρεστῶν τῆς χαρ- 
δίας αὐτῶν τῆς χαχῇς. χαὶ ὀπίσω τῶν εἰδώλων ἃ ἐδί-- 
ὄαξαν αὐτοὺς οἱ πατέρες αὐτῶν. 

16. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος ὃ Θεὸς ᾿Ισραήλ᾽ 
᾿ Ἰδοὺ ἐγὼ ψωμιῶ αὐτοὺς ἀνάγκας. καὶ ποτιῶ αὐτοὺς 
ὕδωρ χολῆς. 

16. χαὶ διασχορπιῶ αὐτοὺς ἐν τοῖς ἔθνεσιν. εἰς οὖς 
οὐχ ἐγίνωσκον αὐτοὶ καὶ οἱ πατέρες αὐτῶν, χαὶ ἐπαπο- 
στελῶ ἐπ᾽ αὐτοὺς τὴν μάχαιραν, ἕως τοῦ ἐξαναλῶσαι 
αὐτοὺς ἐν αὐτῇ. 

17. Τάδε λέγει Κύριος" Καλέσατε τὰς θρηνούσας, χαὶ 
ἐλθέτωσαν, καὶ πρὸς τὰς σοφὰς ἀποστείλατε, χαὶ φθεγ- 
ξασθωσαν, 

18. χαὶ λαδέτωσαν ἐφ᾽ ὑμᾶς θρῆνον, καὶ χαταγαγέ- 
τωσαν οἵ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν δάχρυα., καὶ τὰ βλέφαρα ὑμῶν 
δείτω ὕδωρ, ᾿ 

ι9. ὅτι φωνὴ οἰχτροῦ ἠχούσθη, ἐν Σιών - Πῶς ἐταλαι- 
πωρήσαμεν, χατησχύνθημεν σφόδρα, ὅτι ἐγχατελίπο- 
μεν τὴν γῆν. καὶ ἀπεῤῥίψαμεν τὰ σκηνώματα ἡμῶν; 

20. Ἀχούσατε δὴ, γυναῖχες, λόγον Θεοῦ, χαὶ δε- 
ξάσθω τὰ ὦτα ὑμῶν λόγους στόματος αὐτοῦ, χαὶ διδά-, 
ξατε τὰς θυγατέρας ὑμῶν οἶχτον, καὶ γυνὴ ἐν πλησίον 
αὐτῆς θρῆνον. 

41. Ὅτι ἀνέδη θάνατος διὰ τῶν θυρίδων ὑμῶν, εἷς- 
ἦλθεν εἰς τὴν γῆν ὑμῶν, τοῦ ἐχτρίψαι νήπια ἔξωθεν, 
χαὶ νεανίσχους ἀπὸ τῶν πλατειῶν" 

22. χαὶ ἔσονται οἱ νεχροὶ τῶν ἀνθρώπων εἰς παρά- 
δειγμα ἐπὶ προςώπου τοῦ πεδίου τῆς γῆς ὑμῶν, ὡς χό- 
ὕτος ὀπίσω θερίζοντος, χαὶ οὐχ ἔσται ὃ συνάγων. 9 

8. Τάδε λέγει Κύριος" 
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(γί γῖθυ.8 8015 ποη ΠΔΌΘα 8 Πἀυοίαπι, χφυΐᾶ ΟΓΠΔΠΪΒ ἔγαίογ 51ρ- 
Ρἰδηϊδιίοηθ 80 ΡΙδηϊ δ }1, οἱ Οπηηΐθ Διο ἀ0]ο86 ἱποοὰαῖ. 

8. Ὁμπυθϑαυΐδαιδ οοπίγα ἔγαίγοι ϑυυτῃ ἰΠἰυἀοὶ, γογι ἰδίῃ 
ἢ0η Ἰοαυδηίαν. ὈὨἱάϊεϊ( ᾿ηρυα Θογαὰπι Ιοηυΐ πηοπάδοία, ἰηχας 

οβογυηΐ, αἱ Ὡοη ἰη θη ϑογυιηΐ υἱ Θοηγογίογομηίυγ. 

8. ὕῇιγδ ϑρ 6 υϑυγᾶηη. οἱ 40].}.8 Βιρ6Γ ἀοίυ : πο]ι6- 
Γυηΐ Βα γα πα, ἀἰοῖ! οι ηι8᾽, 

7. Ῥτορίογοα ἤθο αἰοὶ! Ποπληι8 : ΕσΟδ ΘρῸ ἴρπα δχδγηὶ- 
ὨΔΠΡῸ 608, 6 ρΓΟΠΔΟ 605, ΄υΐα (Δοΐδπ) ἃ (Δοὶδ6 χγ4}} 85 Π]185 
ῬΟΡυΪὶ τηο]. 

8. δαρί[(ἃ συ πόγδπϑ ᾿ἰησυδ Θογαμη, ἀ0]ο5δὰ γογῦδ ογὶβ 
ΘΟΓΌΠΊ : Ργοχίῃο 800 Ἰοαυ 0 ῥρϑοϊ[σα, οἱ ἰὴ βδοῖρϑο μαροὶ 
ἰηἸ Πκίοἰ (81. 

9. Νυϊηχυϊὰ β.ρ6Σ 8. ὨΟη υἱβίϊδυο, ἀϊοὶξ Ποπηίηῃ5, δαΐ 
ἴῃ ρόρι!ο ἢ) υδοριηοάϊ ὨΟη υἱ οἰδοδίι δηΪΠἃ πιο ἢ 

10. ΒροΓ πιοηΐο5 Δβϑυμἶ6 ρ]δηοσίαπι, οἱ ΒῈΡΟΓ 56 188 
ἀο56γ} Ἰαπηθη(δίομο μι, αυοηΐδπι ἀδίδοδπιηΐ ὁ0ὺ αυοὰ Ποὰ 
βίη Ποιηΐη65. ΝΟη δυάϊογιηί γοοθπὶ συ ςἰδη [25 ἃ γοιυογίθιι5 
ΟἿ: οἱ ὑϑαθδ δὰ ρϑοοῦγα, οθβίυριογιηϊ, γοδδβογυηῖ. 

11. Εἰ ἀᾶθο 7ΖοΓιβά θη ἰῃ ἰγδηβιησγδίοηθηὶ οἱ ἰῃ ἢ δ .8- 

ουϊυπὶ ἀγδοοηυμῃ, οἱ οἰ [68 7 δ ροηδη) ἰηῃ ἀ6 50] Οηθτ, 
60 φιοὰ πο ᾿ιΔὈϊ ΘηΐΕΓ. 

1. Ουΐβ 681 ὨΟΠΊΟ ἱπί6 Προ η5, οἱ ἰῃίο! ]Πραὶ ἢος9 Εἰ ουΐ 

ΒΟΙΙΩΟ ΟΥἿβΒ Ὠομηὶηὶ δὰ διπλ., ἃπηυπίϊοί γονίβ, 4υᾶγα ρογ 
ἴοτγα, δτυβίᾶ οδϑὶ 4Ζυδδὶ ἀδβοσίυῃ, 60 σφυρὰ Ὠοῃ εἷΐ ᾳυὶ 

ρον γδηδοϑὶ ΘΔ" : 

13. Εἰ ἀϊχ Ῥοηίπυβ δὰ πὴὸ : Ουἱᾶ ἱρ8ὶ ἀογοὶ χυογυηὶ 
Ἰασοῦι τηθᾶ, 408π| ἀθ6θὶ δῃΐθ δοίθιτι ΘΟΓ ΠῚ, Οἱ ὨΘῺ δι:- 

αἰογιηΐ νοσθη) ΠιδΔΙΏ, 

14. βϑὰ ἱγογυηΐὶ ροβί ρμἰδοὶία οογαΐβ βυΐ "28}1, οἱ ροδί 

ἰάοϊα ιιδὸ ἀοσιογιιηΐ 608 ρᾶίγοϑ ΘΟΓΆΠῚ. 

15. Τἀοῖγοο δα ἀϊοῖ᾽ Πυοπιίπαβ. Πθιι8 [δγδθὶ : ἘΘΟΘ οφο 
οἰ θαῦο 608 δηρι!5.}}5, οἱ ροίυπιὶ ἀΔθο 618 δαυδῃ [6}118, 

16. οἱ ἀἰθροῦρᾶπη 608 ἰῃ φοηίδυ.8, 4.88 Ὡ0Ὼ πογογιηΐ 
ἰρδὶ οἱ ραῖγοβ δογυπὶ, οἱ ἱπηπη  8πΔ ΒΌΡΟΓ 608 αἰδαϊιη) 
ἄσπρο ἱρϑὶ δορϑυμηδηΐῃγ ἴῃ 60. 

17. Ηφς ἀϊοὶϊξ Θομίηυ8 : Ὑοσδία ἰδιηρηίδίγίοο 5, οἷ Υὸ- 

ηἰδηΐ, οἱ δὰ 645 40 5ϑρίοηΐοβ ϑυηΐ τ {{{6΄, οἱ Ἰοφυδη- 

ἰυγ, 

18. οἱ δϑϑιιηδηΐ 8006 Γ γὸ5 ἰδιηθηίιηι, οἱ ἀρἀμοδηΐ ὁ00}} 
γοδίγὶ Ἰδογυπιδ8, οἵ ρδροῦγα γοϑίγδ Πυδηΐ ἃαυᾶπι, 

19. φυοπίδῃῃ τοχ ἰδπηοηϊδι! οἱ 8 διιἀ 8 δὲ ἴῃ δίοη : Ουο- 
πιοᾶο ῃγΐϑογο νοχαῖϊ 5811Πη}118, ΘΟΠΓ 151] 5}1Π1}}8 ὙΠ ΘΙΠΠΘΏΪΘΓ, 
αυοηίδτῃ ἀογο χα ΐπιιι8 ἰδγγαπη, οἱ δ θοίμηιι8 ἰδθγηδου ὰ 
Ὠοϑίγᾶ ὃ 

40. Αὐάϊΐα πιο, Πηυ 6 γ68. σογθαπι Ὠοὶ, οἱ 48ϑι:πηδηῖ 
ΔΌΓΟΒ ὙΟϑίγῶθ ΒΟΓΠΊΟΏΘΒ ΟΥΒ 6͵0υ8, οἱ ἀοοοία ἢ]18ἃ8 νϑϑίγαϑ 
Ἰδιηρηίυμ, οἱ πηι] ρῥγοχἰ πηδπὶ δυ8πι ρἰΔησίῃπι. 

41. Ουἷα Δϑοθηάϊί ΤΟΓΘ ρ6Ὶ ἴδηθϑῖγαβ γοϑίγαβ, ἰηρτοδδᾷ 

οβῖ ἰῇ ἰδγγϑπ) νυϑϑίγδηι, ἀἰϑρογάογο ρᾶγνυ]οϑ ἀσίογί8, οἱ [υ- 
Υ Π68 ἀα6 ρῥ]αίο 8 : 

42. οἵ ογυπί πηουῦ[οἷδ ΠΟΙ ΠῚ ἰῃ ΧΟ]. Βυρογ ἴΔ- 
οἰθη} Οδρὶ ἰογγῶ γοϑῖγθο, αυδϑὶ ἰηὰ ροϑῖ πιοίθηΐοπ), οἱ 

ὨΟη 68 αυΐ οΟἰ Ἰραί. 

43. στο ἀϊοὶξ Ποπηη8 : 
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85, Μὴ καυχάσθω ὃ σοφὸς ἐν τῇ σοφία αὐτοῦ, χαὶ 
μὴ καυχάσθω ὃ ἰσχυρὸς ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, χαὶ μὴ 
χαυχάσθω ὁ πλούσιος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ, 

24. ἀλλ᾽ ἢ ἐν τούτῳ χαυχάσθω ὃ χαυχώμενος, συνιεῖν 
χαὶ γινώσχειν ὅτι ἐγώ εἶμι Κύριος ὁ ποιῶν ἔλεος χαὶ 
χρῖμα χαὶ διχαιοσύνην ἐπὶ τῆς γῆς, ὅτι ἐν τούτοις τὸ 
θέλημά μου, λέγει Κύριος. 

25. Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, καὶ ἐπισχέ- 
ψομαι ἐπὶ πάντας περιτετμημένους ἀχροδυστίας αὐτῶν" 

26, ἐπ᾽ Αἴγυπτον, χαὶ ἐπὶ Ἰδουμαίαν, χαὶ ἐπὶ ᾿Εδὼμ 
καὶ ἐπὶ υἱοὺς ᾿Αμμὼν, χαὶ ἐπὶ υἱοὺς Μωὰθ., χαὶ ἐπὶ 
πάντα περιχειρόμενον τὰ χατὰ πρόζςωπον αὐτοῦ, τοὺς 
χατοιχοῦντας ἐν τῇ ἐρήμῳ ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἀπερί- 
τμητα σαρχὶ, χαὶ πᾶς οἶκος Ἰσραὴλ ἀπερίτμητοι καρδίας 
αὐτῶν. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Τ΄. 

Ι. Ἀχούσατε τὸν λόγον Κυρίου, ὃν ἐλάλησεν ἐφ᾽ 
ὑμᾶς, οἶχος Ἰσραήλ. 

. Τάδε λέγει Κύριος: Κατὰ τὰς ὁδοὺς τῶν ἐθνῶν 
μὴ μανθάνετε, καὶ ἀπὸ τῶν σημείων τοῦ οὐρανοῦ μὴ 
φοθεῖσθε., ὅτι φοδοῦνται αὐτὰ τοῖς προςώποις αὐτῶν, 

8. ὅτι τὰ νόμιμα τῶν ἐθνῶν μάταια" ξύλον ἐστὶν ἐκ 
τοῦ δρυμοῦ ἐχχεχομμένον, ἔργον τέχτονος, 

4. χαὶ χώνευμα, ἀργυρίῳ χαὶ χρυσίῳ χεκαλλωπι- 
σμένα ἐν σφύραις, χαὶ ἥλοις ἐστερέωσαν αὐτά. 

5. Θήσουσιν αὐτὰ, χαὶ οὐ χινηθήσονται. (8) (ἢ) 
9. Ἀργύριον τορευτόν ἐστιν, οὐ πορεύσονται" ἀργύ- 

ρῖον προςβλητόν ἐστι ἀπὸ Θαρσὶς, ὅξει χρυσίον Νω- 
φὰζ, καὶ χεὶρ χρυσοχόων' ἔργα ἜΘΟΥ πάντα, ὑάχιν- 
θον χαὶ πορφύραν ἐνδύσουσιν αὐτά, ("ἢ 

6. (8) Αἰρόμενα ἀρθήσονται, ὅτι οὐχ ἐπιδήσονται. 
Μὴ φοθηθῆτε αὐτὰ, ὅτι οὐ μὴ χαχοποιήσωσιν, καὶ 
ἀγαθὸν οὐχ ἔστιν ἐν αὐτοῖς. 

ιι. Οὕτως ἐρεῖτε αὐτοῖς" Θεοὶ οἷ τὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν 
γῆν οὐκ ἐποίησαν, ἀπολέσθωσαν ἐχ τῆς γῆς, χαὶ ὑπο- 
χάτωθεν τοῦ οὐρανοῦ τούτου. 

12. Κύριος ὁ ποιήσας τὴν γῆν ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, ὃ 
ἀνορθώσας τὴν οἰχουμένην ἐν τῇ σοφία αὐτοῦ, χαὶ τῇ 
φρονήσει αὐτοῦ ἐξέτεινε τὸν οὐρανὸν, 

13. χαὶ πλῆθος ὕδατος ἐν οὐρανῷ. Καὶ ἀνήγαγε νε- 
φέλας ἐξ ἐσχάτου τῆς γῆς, ἀστραπὰς εἰς ὑετὸν ἐποίησε, 
χαὶ ἐξήγαγε φῶς ἐχ θησαυρῶν αὐτοῦ. 

4. Ἐμωράνθη πᾶς ἄνθρωπος ἀπὸ γνώσεως, χατυ- 
σχύνθη πᾶς χρυσοχόος ἐπὶ τοῖς γλυπτοῖς αὐτοῦ, ὅτι 
ψευδῇ ἐχώνευσεν, οὐχ ἔστι πνεῦμα ἐν αὐτοῖς. 

156. Μαάταιά ἐστιν ἔργα, ἐμπεπαιγμένα, ἐν χαιρῷ 
ἐπισχοπῆς αὐτῶν ἀπολοῦνται. 

(ἢ) 6. οὐχ ἔστιν ὅμοιός σοι, Κύριε" μέγας εἰ σὺ, καὶ μέγα 
τὸ ὄνομά σον ἐν τῇ ἰσχύϊ. 

7. Τίς οὐ φοδηθήσεταί σε, βασιλεῦ ἐθνῶν ; σοὶ γὰρ πρέ- 
πει, ὅτι ἐν πᾶσι τοῖς σοφοῖς τῶν ἐθνῶν χαὶ ἐν πάσαις ταῖς βασι- 
λείαις αὐτῶν οὐχ ἔστιν ὅμοιός σοι. 

8. Ἅμα ἄφρονες καὶ ἀνόητοί εἰσι’ διδασκαλία ματαίων 
αὐτῶν ξύλον ἐστιν. ((οπιρἰ.) 

(75) 10. Ὃ δὲ Κύριος ἀληθινὸς Θεός ἐστιν, Θεὸς ζώντων, 
χαὶ βασιλεὺς αἰώνιος: ἀπὸ παροξυσμοῦ αὐτοῦ σεισθήσεται ἡ 
γῆ, καὶ οὐχ ὑποίσονσιν ἔθνη ἐμθρίμησιν αὐτοῦ. (ΤἼοοίογ.) β 

ἹΕΡΕΜΊΑΣ. Κι. "΄. 
23. Νοὴ βου ΘΓ ΒδΡ 65 ἰῃ βδρί θη ἃ βιιᾶ, οἵ ἤοῃ ρίογίο- 

ἴὰγ ἰογι 5 ἰη (ογ μἀΐης 5608, οἱ ἤθη φογίοϊαγ ἀΐνοβ ἴῃ ἀϊγνὶ- 
(115 ϑιεὶβ, 

24. 868 ἴη Ποὺ φογοίαγ φυὶ σΙογίαΐυνγ, ἱπι 6 ]σογα οἵ Ὡοβδὲ 
υΐαᾶ οφὸ διιη] Βοπιΐπυ8 (ΔΟΙ ΘΠ 5 πιϊδογοογάϊΐδη) οἱ ᾿υἀϊείυπη 
οἴ υβ1{|8π|Ὲ ΘΌΡΟΓ ἰούταηι, φυΐα ἴῃ 5118 δϑὶ γοϊπίδ8 πηθᾶ, 
ἀϊεὶῖ οιηΐηυδ. 

.25. Ἐσοδ ἀἰ65 νϑηϊυηί, ἀϊεὶξ Ποηγίηας, οἱ Υἱβ 8 θὸ βιρεῖ 
ΟΠΠη68 4 οἰγουμης 538 Πα Ροηΐ ργωριἰᾶ δυᾶ : 

26. Βυρ6Γ ΖΦἘφγρίυπ), οἱ Βιρογ Ιἀυπηδρδη), οἱ δι ρογ Ἑάομη, 

οἱ βυρεῦ ΠΠ]08 Απηηοῃ, δἰ ΒΌροΓ ΠΠο5 Μοδῖν, οἱ δυρογ 
ΟΙΠΠΘΠῚ δ[(οη80) Οοἰγοᾶ ΔΟ6 ἢ} 81:18, δ Δη(6ς ἰῃ ἀοβουίο : 

4υἱά ΟἸΠ68 βοηΐο5. ἱποί ΓΟ ΠΟ 1585 ΟΆΤΠΘ, οἱ ΟὨπἰ5 ἀοῃηῦς 
18γδο] ἱποἰγουπηοὶδὶ Θογα θ0}8 δυΐ5. 

ΟΑΡΌΤ Χ. 

1. Αὐάϊῖα νογθυπὶ Ὀοηγηὶ, φυοὰ Ἰοουΐι8 6δί δῦροῦ τόθ, 

ἀοπηυβ 18Γδ6]. 

2. Ηξο ἀἰϊεὶϊὶ Ὠοτηΐπαδ : Φυχίδ Υἱᾶβ ζοη(απὶ ΠΟ 6 ἀΐβοογο, 
οἱ ἃ δἰ βηΐϊβ σοὶ πο] 6 πγοίμογο, αυΐὰ {ἰπλοηῖ οἃ (δοϊοδυς 
5} 18, 

3, 4υΐδ Ἰορί(ἰπια σοπίϊπὶ υδηδ βιιηΐ : ᾿ἰσηυπ) 6ϑὶ ἀδ 5810 
ρΓδοίβυῃ, Ορυδ ΓΕ {|οἷ8, 

4, οἱ οοηἤαίϊο, ἃγβοηΐο οἵ ἃυΓῸ ἀδοογδαίδ ἰη τη] ]αἰ8, οἱ 
οἰανὶβ θγπηανογυηῖ 11145. 

5. ΟοἸΠοοδθιΐ οα, οἱ ἤθη πιονθθυηίυγ. 

9. Αγξοηίμηι ἰογηδί 6 6δῖ,, ποη ἰθυπὶ : ἀγροηίαπ) Ὀγοάι- 

οἴυπὶ 6 ΤἬδΓδἰ8, νυϑηΐδὶ δυγιη) ΜΟΡἢΔΖ, οἱ ἸΔηυ5 δΔιιγί ἤουπι : 

ορογὰ ἃγίἰἤουπὶ οπηπία,, Πγδοϊηί!ο οἱ ρυγρυγα ἱπάυοηΐ οΔ. 

5. Ῥογίδία (οἰϊθηΐαγ, φυΐδ ἢοὰ σοπϑοδηάρηϊ. Νὰ {ἰπηρδι 15 

68, 4υ͵ἱα Ποη πηδ]οίδοϊοηΐ, οἱ ὈΟΏΠΠ ΠΟῊ δϑὶ ἰη οἰ. 

11. 51. ἀϊοθί!8 οἷβ : ὨΪ φυϊ συγ οἱ ἰϑεγᾶμῃ ἢθἢ ἔδοδευμί, 
ἀϊϑραγοδηὶ ἀδ ἴογγα, οἱ ἀ6 βυθίογ συῦϊο ἢος. 

12. θοιηίηυβ αυὶΐ [δοὐ᾿ ἴογγδη ἰη (ογυἀΐηα 508, 4υἱ 6Γ6- 
χίί ογῦθηι ἰῃ βαρ οης ἃ ὁυἃ, οἱ ῥγυάδηςἰα 808 οχίθπαϊξ οα"- 
Ἰυπι, 

13. εἱ πιυϊυἀΐηοπι 8408 ἰὴ οαἰο. Εἰ οὐυχὶϊ ἡ 6 85 Ὁ 
ΘΧίγο μη ἰθγγδθ, [πἰριγα ἱπ Ρ]Υ 88 (οεὶϊ, οἱ οἀυχὶϊ Ἰυπηδῃ 
ΘΧ {65 δ Γ]8 808. 

14. διυ!υ5 (Δοῖ!5 δῖ οῃηηΐβ ΠΟΠ)Ο ἃ 80ἰθηίία,, σοη 150}. 

οϑἷ οπΊηἶ5 δυγίίδχ ἴῃ βου 1} 005 51:15, 4υἱὰ (4158 οομἤανυϊξ, 
ὨΟὴ 6ϑὲ δρίγ 5 πη 615. 

15. Ὑδηὰ δυηΐ Ορδϑγᾶ, γιάϊουϊα, ἱμ ἰθιρογο υἱϑι(δίἰοη 8 
5185 ρογ Ὀυηῖ. 

6. ΝΟῊ 651 5ἰτη}}}5 (αἱ, ΒΟΠΊΪΠΘ : ΤΠ η0.8 65 ἴυ, οἱ πιδσηῦτα 
ποιηθη πη} ἰη Τογία]Π6. 

7. Ουἱἷβ ποῃ ἰἰπηο ὶῖ 6, Γοχ ρσοηίίιπι 2 ἰυ{π| Θηἰπὶ ο5 ἀδοῦβ, 

υοηΐδηι ἔτ οαγη "05 δαρὶοη ἰ.5 σοηίία οἱ ἰῃ οππί 0.8 ΓΟρἢ δ 
ΘΑΓΙΙΠῚ ΟΠ δϑὶ δ᾽ 1}}}}5 ἰυ]. 

8. Ῥαγίογ [αἰαἰ οἱ ᾿ηδὶρίοηίθ5 δαηΐ : ἀοοσίΓϊηὰ νδῃἰδίυπι ᾿ΐ- 
σηῦπι ΘΟΓΌΠ) 68. 

10. Βοπιλίηαβ δυίθπη Ὠ61}5 ὙΟΓῸΚ οϑί, θυ νἱνοπίίαπι, οἱ τὸχ 

ΒΟ} : δὴ ἰηθϊρηαιίοηθ οἷιι5 τηουθθίίαν ἰογγα, οἱ ἤθη 5υ βίη 6- 
θυηὶ ἐθηίθβ ΠΟΠ Πα ! ΟΏΘΠ 6] 8. 



ΦΕΒΕΜΙΑΚΘ. Οκν. ΧΙ. 

16. Οὐχ ἔστι τοιαύτη μερὶς τῷ Ἰαχὼό, ὅτι ὃ πλά- 
σας τὰ πάντα, αὐτὸς χληρονομία αὐτοῦ" Κύριος ὄνομα 
αὐτῷ. 

17. Συνήγαγεν ἔξωθεν τὴν ὑπύστασίν σου, κατοι- 
χοῦσαν ἐν ἐχλεχτοῖς. 

ι86. Ὅτι τάδε λέγει Κύριος" Ἰδοὺ ἐγὼ σχελίζω τοὺς 
χατοιχοῦντας τὴν. γῆν ταύτην ἐν θλίψει, ὅπως εὑρεθῇ ἢ 
πληγή σου. 

1ι9θ. Οὐαὶ ἐπὶ συντρίωματί σου, ἀλγηρὰ ἣ πληγή 
σου. Κἀγὼ εἶπα: "οντως τοῦτο τὸ τραῦμά σου, καὶ κατέ- 
λαθέ σε. 

20. Ἧ σχηνή σου ἐταλαιπώρησεν, ὥλετο, χαὶ πᾶσαι 
αἱ δέῤῥεις σου διεσπάσθησαν. Οἱ υἱοί μου χαὶ τὰ πρό- 
όατά μου οὐχ εἰσὶν, οὐχ ἔστιν ἔτι τόπος τῆς σχηνῆς μου, 
τόπος τῶν δέῤῥεών μου. 

21. Ὅτι οἱ ποιμένες ἠφρονεύσαντο, χαὶ τὸν Κύριον 
οὐχ ἐζήτησαν διὰ τοῦτο οὐχ ἐνόησε πᾶσα ἣ νομὴ, καὶ 
διεσχορπίσθησαν. 

22. Φωνὴ ἀχοῆς ἰδοὺ ἔρχεται, καὶ σεισμὸς μέγας ἐχ 
γῆς βοῤῥᾶ, τοῦ τάξαι τὰς πόλεις Ἰούδα εἰς ἀφανισμὸν, 
χαὶ χοίτην στρουθῶν. 

48. Οἶδα, Κύριε, ὅτι οὐχὶ τοῦ ἀνθρώπου ἣ δδὸς αὐ- 
τοῦ, οὐδὲ ἀνὴρ πορεύσεται χαὶ χατορθώσει πορείαν αὖ- 
τοῦ. 

4. Παίδευσον ἡμᾶς, Κύριε, πλὴν ἐν χρίσει, καὶ μὴ 
ἐν θυμῷ, ἵνα μὴ ὀλίγους ἡμᾶς ποιήσης. 

485. Ἔχχεον τὸν θυμόν σου ἐπὶ ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα 
σε, χαὶ ἐπὶ γενεὰς αἷ τὸ ὄνομά σου οὐχ ἐπεχαλέσαντο, 
ὅτι χατέφαγον τὸν ᾿Ιαχὼδ χαὶ ἐξανήλωσαν αὐτὸν, χαὶ 
τὴν νομὴν αὐτοῦ ἠρήμωσαν. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΙΑ΄. ᾿ 

ι. Ὁ λόγος ὃ γενόμενος παρὰ Κυρίου πρὸς ἱἹερεμίαν, 
ων᾽ 
. Ἀχούσατε τοὺς λόγους τῆς διαθήχης ταύτης, χαὶ 

λαλήσεις πρὸς ἄνδρας Ἰούδα, καὶ πρὸς τοὺς κατοιχοῦν- 
τὰς ἐν ἹΙερουσαλὴμ., 

8. χαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς: Τάδε λέγει Κύριος ὃ Θεὸς 
Ἴσραήλ' ᾿Επικατάρατος ὁ ἄνθρωπος ὃς οὐχ ἀχούσεται 
τῶν λόγων τῆς διαθήχης ταύτης, 

4. ἧς ἐνετειλάμην τοῖς πατράσιν ὑμῶν ἐν ἡμέρα ἧ 
ἀνήγαγον αὐτοὺς ἐχ γῆς Αἰγύπτου, ἐκ καμίνου τῆς σι- 
δηρᾶς, λέγων" ᾿Αχούσατε τῆς φωνῆς μου, χαὶ ποιήσατε 
πάντα ὅσα ἐὰν ἐντείλωμαι ὑμῖν, καὶ ἔσεσθέ μοι εἰς λαὸν, 
καὶ ἐγὼ ἔσομαι ὑμῖν εἰς Θεὸν, 

δ. ὅπως στήσω τὸν ὄὅρχον μου, ὃν ὥμοσα τοῖς πα- 
τράσιν ὑμῶν, τοῦ δοῦνχι αὐτοῖς γῆν ῥέουδαν γάλα χαὶ 
μέλι, χαθὼς ἢ ἡμέρα αὕτη. Καὶ ἀπεχρίθην χαὶ εἶπα" 
Γένοιτο, Κύριε. 

6. Καὶ ΣᾺ: Κύριος πρὸς μέ: ᾿Ανάγνωθι τοὺς λόγους 
τούτους ἐν πόλεσιν Ἰούδα, καὶ ἔξωθεν ἹΙερουσαλὴμ,, λέ- 
γων’ Ἀχούσατε τοὺς λόγους τῆς διαθήχης ταύτης, χαὶ 
ποιήσατε αὐτούς. (Π) 

(7. Ὅτι συμμαρτυρόμενος συνεμαρτυρόμην τοῖς πατράσιν 
ὑμῶν, ἐν ἡμέρᾳ ᾧ ἐξήγαγον αὐτοὺς ἐχ γῆς Αἰγύπτον, ἕως τῆς 
ἡμέρας ταύτης" ὀρθρίζων συνεμαρτυρόμην, λέγων: Ἀχούσατε 
τῆς φωνῆς μον. (Ὁοηιρὶ.) ' 
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16. Νοη 68ἰ (8}}8 ραγβ 7800}, φυὶΐ ΘὨΪ ΤΟτιηδΥϊ οἸηηίᾶ , 
ρ86 δδὲ Ὠδογθα [858 ο᾽υ8 : Ποιηίηυ5 πΒοπΊθη 1}]}. 

17. σοηφτγορδνυ ἀθ (ὉΓ18 55 Δη {181 ἰπᾶπ|, 40:5 ὨδὨϊ δὶ 
ἴη 6] οί. 

18. Ουΐα Π8ὸ ἀϊοϊί Ποπιίηυϑ : ΕΘ ΘρῸ Βυρρ]Δη δ ῦο Ὠᾶ- 
Ὀϊδίογοϑ ἰοστε ᾿}}.8 ἰη {Γυ]δίίοα,, αἱ ἰηνοηϊδίυν ρ]αρᾶ 
ιυᾶἃ. 

19. Υε 8006 Γ οοηίτ 0ὴ6 ἰυ8, ΔἀΟΙΟΓΙΒ ΡΙ6 Πα 681 ἢ] ᾶσἃ 
ἴυδ. Εἰ ὁρὸ ἀϊχὶ : ΡΙδηθ πος 68ἱ γὙυ]ηὰδ ἰσσπ, οἱ Δρργοῦθη- 
ἀϊὶ ἰ6. 

20. ΤΑθογηδουϊυπ ἴἢ γαβίδίυ οὶ, ῥοῦ, οἵ ΟΙΏΠΘ5 
ΡΘΙΙ68 ἴπδ ὠὐηβοῖβ888 δυρῖ. ΕἾΝ τοὶ δὲ οὐθβ πιῆ ΠΟῚ 
ϑιυηΐ, πΟη δδϑῖ ἰοῦ υἱἵγα ἰΔΌΘΓΩΔΟΙ}Ϊ πχοὶ, Ἰοσι8 ρε  ἰυηι 

ΤΩΘΔΓΏΏΗ,. 

41. Ου͵α ρδβίογοβ βίυϊλο ὀσοτυηί, οἱ Πομπηίηυπ) ποὴ 4υῶ- 

βἰογυηΐ : ρχορίογθα βοὴ ἱη θ! ]οχὶ! ΟὨΔῊΪ5 σγοχ, οἱ αἰδβρογεὶ 
Β0η|. 

22. Ἄοχ δυο δ θοοδ τὑϑηϊῖ, οἱ οοπηηιοῖίο τηᾶρπᾶ ὧδ 
ἰογγὰ Δ4ι]οηἱβ, υἱ ροηδὶ οἰν δῖε 8 Ζυὰδ ἰῃ 5ο]υάϊηρηι, οἱ 
ΟΟ116 5ἰγυ οηυηι. 

43. δεῖο, Ποῃλίηθ, Ζυΐδ Οη 6ϑὲ Ποῃληἰβ Υυἱᾶ δ᾽ 08, ὩΘ406 
Υἱν ἰδ οἱ ἀἰϊγίξοί στοβϑυγῃ δυυπ). 

244. Οοτγρα πο8, Ὀοιηΐπθ, του δηηθὴ ἰῃ ἰυἀϊοῖο, οἱ 
Ὠ0Ὼ ἰῃ ἤσγοτα, υἱ ρᾶιοοϑ ΠΟῊ ἴδοϊ88. 08. 

25. ΕΠαπὰς ἱπάϊρηα!οηδίῃ [08 Π} ΒΌΡΟΓ βοηΐο8 4υδθ ὨΘῺ 
οορπουθγιηῖ ἴα, οἵ ΒΌΡΟΓ οπογαίοηθ85 φυᾶ ΠΟΘ [υ}Π} 

Ποὴ ἰηνοοδυογιηΐ, 4υΐ8 ἀογογδυθγιηὶ 580 0}} οἱ ΘΟΠΒΟΠΊρ86- 

τυηΐ ουπι, οἱ Ρᾶϑοῦδιη 605 δὰ 80ἰπαὰϊηοπὶ γραἀθρογιηῖ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙ. 

1. γεγδαπ φιοὰ (Δοίυμπη 651 ἃ Πομηΐπο δὰ Ψογοΐδηι, ἀΐ- 
ΟΘΏ8: 

“. Αὐὐϊία γογῦα ἰοϑἰδηηθηῖ! ἢ}8, οἱ Ἰοφυογὶβ δὰ ὙΥἱγοὸβ 

ΨΦυάδᾷ, οἱ δὰ Πδρὶίδίογοβ Φογυ 8416), 

8. οἱ ἀΐ᾿ο8 δὰ 608 : τος ἀϊοὶξ Ποιμηίηυ8 618 15γ86] : Μ8- 

Ἰοάϊοῖα8 Ποπιο φυὶ ποῦ δυάϊοὶ νογθὰ ἰοαἰδιηθηιὶ ἢυ}05., 

4, χυοὰ πιδηάδγὶ ραίγίθυ.8 νϑοίγὶϑ ἰῃ ἀἷθ φυὰ οἀθχὶ 608 
ἀ6 ἰεττὰ Ἐφγυρίΐ, ἀθ ἰογῆδοοα ἔδγγθα, ἀΐοθηδ : Αὐά 6 γΟΟΘἢ) 

Ἰηθδῃ, οἱ [δοϊΐα οἵμηΐᾶ φυδουμηυδ τηϑηαδυογῸ γοἶ8, οἱ 

ογ (5 τ] ἰῃ ρορυϊυπι, οἱ ο3 0 6ΓῸ γοἱβ ἰὴ ουπὶ, 

5. υἱ βἰδίυδῃ) [πτγϑιηθηΐυπι τηθυτη, συοᾶ ᾿ΌΓΑΥΪ ραίγί 5 

γοϑίγίβ, ἀδίυγυπι πι|6 οἷβ ἰθγγδηὶ Πυρηίδι ἰδοία οἱ [26}16, 
βίου! 681 ἀΐδ5 ἤδο. Εἰ γαϑροπὰϊ οἱ ἀϊχὶ : Εἰαῖ, δοπιίηθδ. 

6. Εἰ ἀϊχὶ!ὶ Ποιηίηυβ δὰ [6 : [56 γογθα ἤδὴο ἴῃ αἰν  δ[}- 
θυ5 Ζυάδ,, οἱ [0158 Φογυβδίοπι, ἀΐσθηβ : Αὐα 6 γογδα [οϑἰδ- 

[θη υ}.5, οἱ (Δοΐϊα 1118. 

7. Ουἱά οοηίοβίαηβ οοηϊοδίδίυ5 δυπὶ ρδίγ Π5 νου γἰ8. [ἢ ἀΐθ 
408 οὐχὶ 605 6 ἰαγγὰ Ἐφυρί υδαυς δὰ ἤδης ἀΐδηι : πιδη6 ΠΟη- 

ΒΌΓΩΘΩΣ, οοη(οβίαίυ5 5ΌΓΩ, ἀϊοδῆς : Αὐὐαἰία νΟΟΟ πὴ ΓΘ Π. 
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(7) 8. Καὶ οὐχ ἐποίησαν. 
9 Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς μέ" Ἐὑρέθη σύνδεσμος ἐν 

ἀνδράσιν Ἰούδα, χαὶ ἐν τοῖς κατοιχοῦσιν ἐν Ἱἱερουσαλήμ: 
10. ἐπεστράφησαν ἐπὶ τὰς ἀδικίας τῶν πατέρων αὐ- 

τῶν τῶν πρότερον, οἱ οὐχ ἠθέλησαν εἰςαχοῦσαι τῶν λό- 
γῶν μον, καὶ ἰδοὺ αὐτοὶ πορεύονται ὀπίσω θεῶν ἀλλο- 
τρίων, τοῦ δουλεύειν αὐτοῖς, καὶ διεσχέδασεν οἶκος 
Ἰσραὴλ καὶ οἶχος Ἰούδα τὴν διαθήχην μου, ἣν διεθέμην 
πρὸς τοὺς πατέρας αὐτῶν. 

11. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος’ Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω 
ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦτον χαχὰ, ἐξ ὧν οὐ δυνήσονται ἐξελ- 
θεῖν ἐξ αὐτῶν: χαὶ χεχράξονται πρὸς μὲ, καὶ οὐχ εἰςα- 
χούσομαι αὐτῶν, 

12. χαὶ πορεύσονται πόλεις ᾿Ιούδα χαὶ οἱ χατοιχοῦν- 
τες ᾿ἱερουσαλὴμ,, χαὶ χεχράξονται πρὸς τοὺς θεοὺς οἷς 
αὐτοὶ θυμιῶσιν αὐτοῖς, οἵ μὴ σώσουσιν αὐτοὺς ἐν τῷ 
χαιρῷ σῶν χαχῶν αὐτῶν. 

13. Ὅτι χατ᾽ ἀριθμὸν τῶν πόλεών σου ἦσαν θεοί σου, 
᾿Ιούδα, καὶ κατ᾽ ἀριθμὸν ἐξόδων τῆς “Ἱερουσαλὴμ ἐτά- 
ξατε βωμοὺς θυμιᾶν τῇ Βάαλ... 

ι4. Καὶ σὺ μὴ προςεύχου περὶ τοῦ λαοῦ τούτου, χαὶ 
μὴ ἀξίου περὶ αὐτῶν ἐν δεήσει καὶ προςευχῇ, ὅτι οὐχ 
εἰςακούσομαι ἐν τῷ χαιρῷ ἐν ᾧ ἐπιχκαλοῦνταί με, ἐν 
χαιρῷ χαχώσεως αὐτῶν. 

15. Τί ἢ ἠγαπημένη ἐν τῷ οἴχῳ μου ἐποίησε βδέ- 
λυγμα; Μὴ εὐχαὶ καὶ χρέα ἅγια ἀφελοῦσιν ἀπὸ σοῦ τὰς 
χαχίας σου, ἢ τούτοις διαφεύξη ; 

16. ᾿Ελαίαν ὡραίαν, εὔσχιον τῷ εἴδει, ἐχάλεσε Κύριος 
τὸ ὄνομά σου, εἰς φωνὴν περιτομῆς αὐτῆς, ἀνήφθη πῦρ 
ἔτ᾽ αὐτὴν, μεγάλη ἣ θλῖψις ἐπὶ σὲ, ἠχρειώθησαν οἵ 
χλάδοι αὐτῆς, 

17. χαὶ Κύριος ὃ χαταφυτεύσας σε ἐλάλησεν ἐπὶ σὲ 
χαχὰ ἀντὶ τῆς χαχίας οἴχου ἸΙσραὴλ καὶ οἴχου Ἰούδα, 
δ τι ἐποίησαν ἑαυτοῖς τοῦ παροργίσαι με ἐν τῷ θυμιᾶν 
αὐτοὺς τῇ Βααλ. 

18. Κύριε, γνώρισόν μοι, καὶ γνώσομαι. Τότε εἶδον 
τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν, 

19. ἐγὼ δὲ ὡς ἀρνίον ἄχαχον ἀγόμενον τοῦ θύεσθαι, 
οὐχ ἔγνων. Ἔπ᾽ ἐμὲ ἐλογίσαντο λογισμὸν πονηρὸν, λέ- 
γοντες" Δεῦτε, χαὶ ἡμδάλωμεν ξύλον εἰς τὸν ἄρτον αὐ- 
τοῦ, καὶ ἐχτρίψωμεν αὐτὸν ἀπὸ γῆς ζώντων, χαὶ τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ οὐ Ἐν μνησθῇ οὐχέτι. 

30. Κύριε χρίνων δίχαια, δοκιμάζων νεφροὺς καὶ 
χαρδίας, ἴδοιμι τὴν παρὰ σοῦ ἐχδίχησιν ἐξ αὐτῶν, ὅτι 
πρὸς σὲ ἀπεχάλυψα τὸ ιχαίωμά μου. 

1. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος ἐπὶ τοὺς ἀνδρας 
᾿Αναθὼθ τοὺς ζητοῦντας τὴν Ὑυχήν μου, τοὺς λέγοντας" 
Οὐ μὴ προφητεύσεις ἐπὶ τῷ νόματι Κυρίου, εἰ δὲ μὴ, 
ἀποθάνη ἐν ταῖς χερσιν ἡμῶν. 

24. Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπισχέψομαι ἐπ᾽ αὐτούς" οἱ νεανί- 
σχοι αὐτῶν ἐν μαχαίρα ἀποθανοῦνται, χαὶ οἱ υἱοὶ αὐ- 
τῶν χαὶ αἱ θυγατέρες αὐτῶν τελευτήσουσιν ἐν λιμῷ, 

3. χαὶ δ ας ἢ μὲ οὐχ ἔσται αὐτῶν: ὅτι ἐπάξω 
χαχὰ ἐπὶ τοὺς κατοιχοῦντας ἐν Ἀναθὼθ, ἐν ἐνιαυτῷ ἐπι- 
σχέψεως αὐτῶν. 

(5) 8. Καὶ οὐκ ἤχουσαν, οὐδὲ ἔκλιναν τὸ οὗς αὐτῶν, καὶ ἐπο- 
ρθεύοντο ἕχαστος ἐν σχολιότητι τῆς χαρδίας αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς" 

ΙΕΡΕΜΙΑΣ. Κεφ. ΙΑ΄. 

8. Εἰ ἢοὴ [δοογαηί. 

9. Εἰ ἀϊχὶ᾽ Ὠοηηίηυϑ δ Π16 : [ἡγρηίδ 681 00} ρδίϊο ἰῃ υἱ- 
γἷὶβ ϑυάα, οἵ ἰῃ Πδρὶδίογ 0.5 76 Γι 34! 6Πὶ : 

10. τούδγδὶ ϑι8ῖ δὰ ἰηϊχυϊδῖο8 ρδίγυ πὶ βυογιηι ῥγίογοϑ, 
φαΐ ποϊυοπιηὶ ὀχϑυάϊγο σογρά πηθᾶ, οἱ δοῦδ ἰρϑὶ ἃρδυπί ροεὶ 
ἀ608 αἰΐθηο8, δὰ βουυϊθηάμπι 68, οἱ ἀἰβδίρανί! ἀοηυβ [δγδοὶ 
οἱ ἀοπηιδ 7 ἀλ ἰοδἰαπηοηίιπ πηι, φυοὰ ἀϊδροξυὶ δὰ ρᾶ- 
1Γ68. ΘΟΓΕΠ,. 

11. Ῥγορίεγοδ ἢδρὸ ἀϊοῖῖ Ποπλίηυδ : ΕΟΟ6 ο30 ἱπάυοο Β0ροΓ 
Ρορυϊυπι ἔυπο πηδ|8, ὁχ φυΐθυδ οχίὶγα ἤθη ροίογυπηί οχ οἰϑβ: 

οἱ οἰδιῃδθιηί δὰ π6, οἱ Ὠοὴ ὀχδυάΐδη) 608, 

12. οἱ ἰθυηῖ εἰγ!8168 ΖΔ οἱ Παρ δίογο5 7 γυβαίθη, οἱ 
οἰδιηδθυπί δὰ ἀθὺ8 φυΐϊθυ5 'ρ8ὶ δἀοϊδηΐ οἷ, 4υΐϊ Ὠθἢ 58 |γ1ἃ- 
θυηῖΐ 608 ἰῃ ἰδΠΊΡΟΓΟ πηΔογὰπὶ Θογυη. 

18. Φυχίδ οηΐπὶ Πτ γυ πὶ ΟἹ δέϊπι [Δ ΓῸ ΠΏ ογαηὶ ἀἱϊὶ ἰαΐ, 

δυάδ, οἰ Ἰυχία πυπηογυηι Υἱᾶγαπι 96 Γ05816Π| ροΒυ 5115 ἃγΓδ5 δὲ 
᾿ΠΟΘ 50) δἀοϊοπάυη) Β88]. 

14. Εἰ ἴὰ ὨΟ]Ϊ ΟΥᾶγα ὕγο ρορυ]ο ἢος. οἱ 0] ροβίιϊδγα ὑγὸ 

οἷ8 ἰῃ ογδίίοπο οἱ ἀοργϑοδίίοῃθ, φιΐα ἤθη Θχϑυάἀϊδπὶ ἰῃ (6Π)- 
ΡΟΓΘ ἰῃ 400 ἱῃγοοδουηΐ πι|6, ἴῃ ἰϑεηροζα (ΠΟ ΟΠ 8 8129. 

15. Ουϊὰ ἀϊϊροίᾳ ἰῇ ἀοηο τηθᾶ ἔδεὶϊξ δινοιηδί! Οἢ6Π) 
Νυπηαφυϊὰ νοίδ οἵ σᾶγῃθ8 ϑδηοίδε δυίογθηί ἃ ἴδ πιᾶ} {185 ἰυδ5, 

δυϊ ρΓΟΡΙΟΥ ἰδΐ8 οἴυρίοδ ; 

16. ΟἸΐνηι ρυ]ο γαπι, Ὀδηα ορδῦδηι βρϑοὶα. νοοϑυὶ Ὠο- 
τυ 8 ΠοΟΙΏΘὴ ἴσυπὶ, δ ΥὙ006Π) ΕἰΓΟυ ΠΟ 8:0 }3 6}118, δοῦθῃ- 
58}}8 651 ᾿ζη1}8 ΒΌΡΟΓ Θϑη, ηᾶσηᾶ {0} αἰ1ϊ0 ΒΌΡΟΓ ἰδ, ἱπυ!)- 

168 (δΔειὶ ϑι1η1 γδπηὶ ο}5, 
10. οἱ οχηίπι5 4υΐϊ ρἰδηίαγν!ι ἰ6 Ἰοσυΐαβ 651 βυιροῦ ἰρ τηδὶὰ 

ΡΓῸ πηδ {14 ἀοπηι15 15γ80] οἱ ἀοπηὰβ 148, φαϊοχα!ὰ [δοογαπὶ 
β: 0] δὶ ἰγγτ ἰΔηυ πηὸ ἰῃ δάοίο 0 ἰρ805 ΒΔ]. 

18. οιπίηδ.. ποίΐυμῃ (δΔο τ] ἰ, οἱ οορποβοδιῃ. Τυῦς νΥἱὰϊ 

βἰυἀϊα οοτυπι, 

19. 6650 δυίΐοπι 4Πυδϑἱ Δση1.5 ἰοῦ 6 8 ἀμοῖι5 δὰ ἱπηπη)οϊδῃ- 
ἄυπι, ποῦ ΟΟΖΠΟΒΟΘΌΔΠ). ΒΌΡΟΓ Πη6 Οὐρὶ δνογυηΐ οορ  δίϊο- 

Ὠ6Πι [ηδῖπι, ἀϊοοηΐο5 : Ὑδηἶΐα, οἱ πλἰἀπ|05 Ἰσηυτ ἰῃ ρᾶ- 
Πρ ο᾽υ8, αἱ οχίδγδιηυϑ οὐ ἀ6 ἴοΓΓΆ υἱγϑηίί απ, οἱ ΠΟΘ 

608 ὨΟἢ ΠΙΘΙΠΟΓΘΟΙΌΓ ΔΙ} 105. 
40. οπλῖπο ᾿υ᾽σ8}8 5.8, ὈΓΟΌΔΏΒ ΓΟΏ65 οἱ οογάδ, Υἱ- 

ἄσδηι 6ὁ8Π) 408: ἃ 6 Ὁ] ἰοΏ6 πὶ Θχ οἶδ, φυομῃίδη) δα ἴδ γϑυοϊαυὶ 

[υ8{{Ποδ Ἰοηθα] Πλ68Π). 

41. Ιἀείτγοο ἰκος ἀϊοῖ' Ποιηΐηυϑ ϑυρογ ΥἱγῸ8. Αμϑί ΠΟ; αιὶ 
υδιγιπὶ δἰ π]8πὶ Πηθᾶπι|, ἀἰοοηίοϑ : ΝΟ ΡΓΟΡ]Θῖ8}}}5 ἰπῃ Π0- 
Ιηη6 Ὠοιηϊηὶ, Δ (] τηοτγίογί 5 ἰῃ πηδηΐθιι8 Ὠοδίγἰ 5. 

22. ἘσΟδ ὅρὸ Υἱϑίδθο ϑιιροῦ 608 : ᾿ἰυὐθῆθ5 ΘΟγ ἰὴ 

εἰδάϊο πιογὶοπίαγ, οἱ 611} ϑογυμὰ οἱ ἢ 1185 δογυ πγοΥ ΘΠ ῸΓ ἴῃ 

Δῃ6, 

25. οἱ τοὶ φαϊα ἤθη δγιηΐ δογθηὶ : ἱπάποδιη δηΐπὶ Πιδἰᾶ 

ΒΌΡΟΙ ΠΑ δίοτο8 Απδίῃοι!!,, ἰὴ Δηη0 Υἱβ᾽ (8 10Π18 ΘΟΓΊΏΙ. 

παῖ αοαακενιυσσετιασα. 

8. Εἴ ποη δυάϊογαηϊ, ποθ ἰποϊηανογαηΐ δΔΌΓΟΙΩ βα δ), εἰ 

δΔηϊογαηΐ συ σα ἰὴ ργαν δία σον 5 κυἱ : οἱ ἰηδυχὶ ΞΌΡΟΓ 
χαὶ εἰςήγαγον ἐπ᾽ αὐτοὺς πάντα τὰ ῥήματα τῆς διαθήχης ταύ- ' 605 οἰμηΐα νογῸδ ἰοδίδηιοη μυ}ὰ5 αυοά ργδοορὶ αἱ ἐδοεγεηί, 
τῆς» ἧς ἐνετειλάμην τοῦ ποιῆσαι χαὶ οὐκ ἐποίησαν. ((οπιρί.) οἱ ποὴ [Θοϑγῃηί. 



ΦΕΒΕΜΙΑΒΝ. ἀκρ. ΧΙ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18΄. 

ι. Δίκαιος εἶ, Κύριε, ὅτι ἀπολογήσομαι πρὸς σέ" 
πλὴν χρίματα λαλήσω πρὸς σέ. Τί ὅτι ὁδὸς ἀσεθῶν εὐὖ- 
οδοῦται; εὐθήνησαν πάντες οἱ ἀθετοῦντες ἀθετήματα: 

4. ᾿Εφύτευσας αὐτοὺς, καὶ ἐῤῥιζώθησαν" ἐτεχνοποιή- 
σαντο, χαὶ ἐποίησαν χαρπόν. ᾿ Ἰϑυβει σὺ τοῦ στόματος 
αὐτῶν, καὶ πόῤῥω ἀπὸ τῶν νεφρῶν αὐτῶν. 

8. Καὶ σὺ, Κύριε, γινώσχεις με, δεδοχίμαχας τὴν 
χαρδίαν μου ἐναντίον σου" ἅγνισον αὐτοὺς εἰς ἡμέραν 
σφαγῆς αὐτῶν. 

4, Ἕως πότε πενθήσει ἣ γῆ, καὶ πᾶς ὁ χόρτος τοῦ 
ἀγροῦ ξηρανθήσεται ἀπὸ καχίας τῶν χατοιχούντων ἐν 
αὐτῇ; Ἠφανίσθησαν χτήνη χαὶ πετεινὰ, ὅτι εἶπαν: Οὐχ 
ὄψεται ὃ Θεὸς ὁδοὺς ἡμῶν. 

5. Σοῦ οἱ πόδες τρέχουσι, καὶ ἐχλύουσί σε" πῶς πα- 
ασχευάση ἐφ᾽ ἵπποις, χαὶ ἐν γῇ εἰρήνης σου πέποιθας; 
ἰπῶς ποιήσεις ἐν φρυάγματι τοῦ Ἰορδάνου : 

6. Ὅτι χαὶ οἱ ἀδελφοί σου χαὶ ὃ οἶχος τοῦ πατρός 
σου, χαὶ οὗτοι ἠθέτησάν σε, καὶ αὐτοὶ ἐδόησαν, ἐχ τῶν 
ὀπίσω σου ἐπισυνήχθησαν" μὴ πιστεύσης ἐν αὐτοῖς, ὅτι 
λαλήσουσι πρὸς σὲ καλά, 

η. Ἐγχαταλέλοιπα τὸν οἶκόν μον, ἀφῆχα τὴν χλη- 
ρονομίαν μου, ἔδωχα τὴν ἠγαπημένην ψυχήν μου εἰς 
χεῖρας ἐχθρῶν αὐτῆς. 

8. ᾿Ἐγενήθη ἢ χληρονομία μου ἐμοὶ ὡς λέων ἐν δρυ- 
μῷ,, ἔδωχεν ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν φωνὴν αὐτῆς, διὰ τοῦτο ἐμί- 
σησα αὐτήν. 

9. Μὴ σπήλαιον δαίνης ἣ χληρονομία μου ἐμοὶ, ἢ 
σπήλαιον χύχλῳ αὐτῆς; Βαδίσατε, συναγάγετε πάντα 
τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ, καὶ ἐλθέτωσαν τοῦ φαγεῖν αὐτήν. 

10. Ποιμένες πολλοὶ διέφθειραν τὸν ἀμπελῶνά μου, 
ἐμόλυναν τὴν μερίδα μου, ἔδωχαν τὴν μερίδα τὴν 
ἐπιθυμητήν μου εἰς ἔρημον ἄδατον, 

11. ἐτέθη εἰς ἀφανισμὸν ἀπωλείας. Δι’ ἐμὲ ἀφανι- 
σμῷ ἠφανίσθη πᾶσα ἡἣ γῇ, ὅτι οὐχ ἔστιν ἀνὴρ τιθέ- 
μενος ἐν χαρδία. 

12. ᾿Επὶ πᾶσαν διεχδολὴν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἦλθον ταλαι- 
πωροῦντες, ὅτι μάχαιρα τοῦ Κυρίου χαταφαγεται 
ἀπ᾽ ἄχρου τῆς γῆς ἕως ἄχρου τῆς γῆς, οὖχ ἔστιν εἰρήνη 
πάση σαρχί. 

13. Σπείρατε πυροὺς, χαὶ ἀκάνθας θερίζετε" οἱ 
χλῆροι αὐτῶν οὐχ ὠφελήσουσιν αὐτούς: αἰσχύνθητε 
ἀπὸ χαυχήσεως ὑμῶν, ἀπὸ ὀνειδισμοῦ ἔναντι Κυρίου, 

14. ὅτι τάδε λέγει Κύριος περὶ πάντων τῶν γειτόνων 
τῶν πονηρῶν, τῶν ἁπτομένων τῆς χληρονομίας μου, 
ἧς ἐμέρισα τῷ λαῷ μου Ἰσραήλ. Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποσπῶ 
αὐτοὺς ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν, καὶ τὸν Ἰούδαν ἐχδαλῶ ἐκ 
μέσου αὐτῶν. 

ι56. Καὶ ἔσται, μετὰ τὸ ἐχθαλεῖν με αὐτοὺς, ἐπι- 
στρέψω καὶ ἔλεήσω αὐτοὺς, χαὶ χατοιχιῶ αὐτοὺς, 
ἕχαστον εἷς τὴν χληρονομίαν αὐτοῦ, καὶ ἕχαστον εἰς 
τὴν γῆν αὐτοῦ. 

16. Καὶ ἔσται, ἐὰν μαθόντες μάθωσι τὴν ὁδὸν τοῦ 
λαοῦ μου, τοῦ ὀμνύειν τῷ ὀνόματί μου, ζῇ Κύριος, 
χαθὼς ἐδίδαξαν τὸν λαόν μου ὀμνύειν τῇ Βααλ, χαὶ 
οἰκοδομηθήσεται ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ μου. 

1. Ἐὰν δὲ μὴ ἐπιστρέψωσι, καὶ ἐξαρῶ τὸ ἔθνος 
ἐχεῖνο ἐξάρσει χαὶ ἀπωλείᾳ. 

ΨΕΤΌΒ ΤΕΔΤΑΜΝΕΝΤΌΜ. -- ἴ]. 
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ΟΑΡΌΤ ΧΙ. 

᾿ Ἵ, Δυδία 65, Ποπηΐπα, αυΐα 54{|5(Δο]Δπ|ὶ {{0] : γΘΙ ΠἰΔπιθῃ 
)υάϊεῖα Ἰοφυδγῦ δα (6. Οὐυ!ὰ 651 φυοά Υἱᾶ ἱπηρίογΓυ Πιὶ ργοβρογδ- 
" δουμπάδγυογιηΐ ΟἸη65 (υἱ ργοοναγ οδηίυνγ ργοοναγὶςδίίο- 
168 

2.. ΡΙδηίδϑί! οοϑ, οἱ γδάϊοθῃ ταϊϑογυηΐ : {ΠΠ105 (δοογυηΐ, 

οἱ (δοογαπί ἐσιιοίυμη. ῬΓΟΡΘ 65 ἴὰ οὔ δογυπ). οἱ ἰσῃφα ἃ γϑηΐ- 
θ08 δογυπι. 

3. Εἰ ἰυ,  οιηίηθ, οορηῃοβοὶβ 6, ργοθδϑίϊ ΟΟΥ τηδυϊῃ 
ΟΟΥΔ ΠΣ ἰ6 : Ρυγοδ 608 ἰη ἀΐθπλ οσοἰ 5! Ϊ8. 

4, ὕδαυσχυο Ἰυμοθὶ! ἰοσγα, οἱ ογηηΐδ ἤογθδ ἃρτὶ δἰ οοα Ὁ 
ἃ πη Δ}Π{|ἃ ΠΔὈ Π δηϊίυμ ἰῃ 68} Ὠοϊοῖδ βυηϊ Ἰυπηοηΐδ οἱ γοϊδιΐ- 

1184, αυὶᾶ ἀϊχαγυπί : ΝΌΩ νἱάοθὶί Πθυ8 νἱᾶβ ποϑβίγδϑβ. 

5. Τυὶ ρ6ά68 οὐντυηί, εἰ ἀϊθδο! νυηῖ ἴδ : φαοτηοάο ρΓδορᾶ- 
ΓΑΌΘΓΪ8 ἰῃ δαυΐβ, οἷ ἰη ἴογτὰ ρϑοὶβ οοῃῇ 511 Ὁ Ουοχηοῦο ἴδοίοδ 
ἴῃ τοιϊΐυ Φογάδη!89 ᾿ 

8. Ναῖῃ οἱ γαῖγοβ ἴθ οἱ ἀόγὴι!8 ρδίγὶβ ἰπὶ., οἰἶδη) ἱρϑὶ 
Βργουθγυηΐ ἴ6, οἱ ἰρϑὶ οἰδηηδυθγυηΐ, ὃχ Ροβίου γί θυ8 ἰυΐδ 

οοηργορᾶίί δυηΐ : π6 ογθάδϑ ἰῃ οἷ8, αιϊΐὰ ἰοφιιεπίυγ δὰ 6. 
Βοδᾶ. 

7. Βοϊχαὶ ἀοιηυπι πθδῃι, ἀἰπηἰδἱ Πιδογοα  ἰδίθιῃ πηθᾶπν, ἀραὶ 
ἀϊϊοοίδπι δηϊπηᾶπι πλθδη} ἰἱῃ τ8η118 ἰῃἰ ΠΙΙΟΟΓΌΠῚ 6118. 

ὃ. Ἐδοίδ οδί πγοά 85 τηϑᾶ υϑἱἱ αιδϑὶ 160 ἰη δυῖνα, ἀδαϊὶ 
ΒΌΡΟΓ 16 γοΟδῖη 8080), ἰάθ0 Οἀἰγὶ 68 Π|. 

9. Νοππο ϑροίυηοδ ΠΥ ἢ; Πιϑογ [89 πηθᾶ ΠῚ], δἢ 5ρ6 ! 08 
ἰη αγουϊία ου8Ὁ Ρογχίίθ, σοηρτορδίθ ΟΠΠ68 ᾿6δ.188 ϑγὶ, οἱ 

γοηϊδηϊ δὰ οοπηρἀθηαδηι 68}. 

(0. Ῥαβίογδδα πὴ} ἀἰδγυρογυμὶ νἱῆθδι τηθᾶπ, ΡΟ] πογαπί 
ρῥϑιίθε τηθᾶπὶ, ἀοάσπιηΐ ρου οηθηι πηθᾶπλ ἀο δἰ ἀθγδῃ Π θη. 
ἰη ἀοδογίιπ) ΠΥ, - 

11. ροβίία οϑὶ ἰῃ ἀἰβϑίραϊίοποπ) ρογάϊ]οηΐβ. Ῥγορίογ ΠΊ6 
ἀϊβϑὶραϊίοης ἀϊδδίραίδ οϑὶ υπίγογβᾶ ἴογγα, “υ18 ὨΟῊ δϑὶ ΥἹγ 

χυΐ ροπαῖ ἴῃ οογάθ. ᾿ 

12. Αἀοιηπο αἀϊνουγ ου]υπὶ ἰη ἀσβογίο Ὑθηθγυηὶ γϑίδίογοβ, 
αυία φἰαάΐι8 Ὀοιηΐπί ἀουογδθ!! 80 ΘΧΙΓΘΙΏΟ ἴογγθ υϑ408 δὰ 
ΘΧίγοιυ τη ἰαγΓΒ, ΠΟ. δϑὲ ρᾶχ ὈΠΊΎΘΟΓΒΩ ΟΔΓηΪ. 

13. δοιηίηδίο [γυτηδηΐδ, οἱ βρίη88 πηϑί 6 : Οογὶ ΘΟΓῸΠῚ 
6 ριοαοτγυηῖ οἷ : ΘΟΒ Πα ηηὶ ἃ 9] ογδίίοης γϑβίγα, ἃ ορ- 
Ῥγοθτίο ἰῃ ὁοηϑρθεῖίι Ὀοιίηὶ, 

4. χαυΐα ᾿θθρο ἀϊοὶ᾽ Ποπλΐπι8 ἀθ ΟΠΊη 015 ΥἹοί τ ρΟ 881 118, 
αυὶϊ ἰδησυπῖ πωγοάἰδίθπι τηθδπν, αυδπὶ ἀϊδίγι ραΐ ρόρυ]ο 
60 δγδοὶ. Ἐσοθ 680 Ἕυὐ6!]ὺ 608 ἀδ ἰριτὰ δβυᾶ, οἱ ᾿υάδη 6]}- 

εἰδῇ ἀδ πῃηράϊο ΘΟΓΊΠ,. 

15. Εἰ οτἰϊ, ροβίχυδπι δ,θ 6ΓῸ 608, Του γίδγ οἱ πηΐίϑογο- 
Ρογ δογυπι, οἱ μαρίίδγο (Δοΐᾶπὶ 608, υπυπη ΘΠ] ἴῃ ᾿δογδ- 
ἀϊίδία δυᾶ, οἱ πιῃαυθΏᾳυ6 ἴῃ ἰοττὰ 818. 

16. Εἰ ογῖξ, 8ὶ ἀϊβοθηίοβ ἀϊάἀϊοογηϊ νἱδπὶ ρορυ]  πηοὶ, δά 
Ἰαγδηάυπι ἰῃ μοππ6 τη60, Υἱνὶϊ Ὠοπλίηυ δ, βἰοαί ἀοσιογυῃῖ 

Ρορυϊυπιὶ ππθυτ ᾿ὈΓΆΓΟ ἰῃ ΒΔΑ], οἱ άϊβοδοίζυγ ἰῇ πιράϊο 

Ρορυϊὶ πηεὶ. 

17. δὶ δυΐοιῃ βοὴ {υογίηΐ γουογϑὶ, οἱ δυίδγαηι φρηίΐθι ἰΐ- 
͵8π| δυϊδίοης οἱ ρογα 0 ῃ6. 

81 
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ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ [Γ΄- 

ι. Τάδε λέγει Κύριος - Βάδισον χαὶ χτῆσαι σεαυτῷ 
περίζωμα λινοῦν, καὶ περίθου περὶ τὴν ὀσφύν σου, χαὶ 
ἐν ὕδατι οὐ διελεύσεται. 

2. Καὶ ἐχτησάμην τὸ περίζωμα χατὰ τὸν λόγον 
Κυρίου, χαὶ περιέθηχα περὶ τὴν ὀσφύν μου. 

8. Καὶ ἐεθα ἢν λόγος Βυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 
4. Λαόε τὸ περίζωμα τὸ περὶ τὴν ὀσφύν σου, καὶ 

ἀνάστηθι, καὶ βάδισον ἐπὶ τὸν Εὐφράτην, καὶ χατά- 
χρυψον αὐτὸ ἐκεῖ ἐν τῇ τρυμαλιᾷ τῆς πέτρας. 

6. Καὶ ἐπορεύθην, χαὶ ἔχρυψα αὐτὸ ἐν τῷ Εὐφράτῃ, 
χαθὼς ἐνετείλατό μοι Κύριος. 

6. Καὶ ἐγένετο μεθ᾿ ἡμέρας πολλὰς, χαὶ εἶπε Κύ- 
ρίος πρὸς μέ: Ἀνάστηθι, βαδισον ἐπὶ τὸν Εὐφράτην, 
χαὶ λαθε ἐκεῖθεν τὸ περίζωμα, ὃ ἐνετειλάμην σοι τοῦ 
χαταχρυψαι ἐχεῖ. 

ἢ, κὰ ἐπορεύθην ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ποταμὸν, χαὶ 
ὥρυξα, καὶ ἔλαθον τὸ περίζωμα ἐκ τοῦ τόπου οὗ χα- 
τώρυξα αὐτὸ ἐκεῖ - καὶ ἰδοὺ διεφθαρμένον ἦν, ὃ οὐ μὴ 
χρησθῇ εἷς οὐθέν. 

8. Καὶ ἐγενήθη λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων " 
9. Τάδε λέγει Κύριος: Οὕτω φθερῶ τὴν ὕδριν ᾿Ιούδα 

χαὶ τὴν ὕδριν Ἱερουσαλὴμ 
10. τὴν πολλὴν ταύτην ὄδριν, τοὺς μὴ βουλομένους 

ὑπαχούειν τῶν λόγων μου, χαὶ πορευθέντας ὀπίσω 
θεῶν ἀλλοτρίων τοῦ δουλεύειν αὐτοῖς, καὶ τοῦ προςχυ- 
νεῖν αὐτοῖς" καὶ ἔσονται ὥςπερ τὸ περίζωμα τοῦτο, ὃ 
οὗ χρησθήσεται εἰς οὐθέν. 

τι, Ὅτι χαθάπερ χολλᾶται τὸ περίζωμα περὶ τὴν 
ὀσφὺν τοῦ ἀνθρώπου, οὕτως ἐχόλλησα πρὸς ἐμαυτὸν 
τὸν οἶχον τοῦ Ἰσραὴλ χαὶ πάντα οἶχον Ἰούδα, τοῦ γε- 
νέσθαι μοι εἰς λαὸν ὀνομαστὸν, χαὶ εἰς χαύχημα καὶ 
εἰς δόξαν, χαὶ οὐχ εἰςήχουσάν μου. 

12. Καὶ ἐρεῖς πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον: Πᾶς ἀσχὸς 
πληρωθήσεται οἴνου. Καὶ ἔσται, ἐὰν εἴπωσι πρὸς σέ: 
Μὴ γνόντες οὐ γνωσόμεθα ὅτι πᾶς ἀσχὸς πληρωθήσεται 
οἴνου - 

13, Καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς: Τάδε λέγει Κύριος" 
Ἰδοὺ ἐγὼ πληρῶ τοὺς χατοιχοῦντας τὴν γὴν ταύτην, 
καὶ τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν τοὺς χαθημένους υἱοὺς τοῦ 
Δαυὶδ ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτῶν, χαὶ τοὺς ἱερεῖς χαὶ τοὺς 
προφήτας, καὶ τὸν ᾿Ιούδαν χαὶ πάντας τοὺς χατοιχοῦν- 
τας ἐν Ἱερουσαλὴμ μεθύσματι, 

τι4. χαὶ διασχορπιῶ αὐτοὺς ἄνδρα καὶ τὸν ἀδελφὸν 
αὐτοῦ, χαὶ τοὺς πατέρας αὐτῶν χαὶ τοὺς υἱοὺς αὐτῶν 
ἐν τῷ αὐτῷ. Οὐχ ἐπιποθήσων, λέγει Κύριος, χαὶ οὐ 
φείσομαι, χαὶ οὐχ οἰχτειρήσω ἀπὸ διαφθορᾶς αὐτῶν. 

16. ᾿Ἀχούσατε χαὶ ἐνωτίσασθε, χαὶ μὴ ἐπαίρεσθε, ὅτι 
Κύριος ἐλάλησε. 

16. Δότε τῷ Κυρίῳ Θεῷ ὑμῶν δόξαν πρὸ τοῦ συ- 
σχοτάσαι, καὶ πρὸ τοῦ προςχόψαι πόδας ὑμῶν ἐπ᾽ ὄρη 
σχοτεινά" χαὶ ἀναμενεῖτε εἰς φῶς, καὶ ἐχεῖ σχιὰ θα- 
νάτου, χαὶ τεθήσονται εἷς σχότος. 

17. Ἐὰν δὲ μὴ ἀχούσητε, χεχρυμμένως χλαύσεται 
ἣ ψυχὴ ὑμῶν ἀπὸ προςώπου ὕῤρεως, χαὶ χατάξουσιν 
οἱ ἡ ὑμῶν δάχρυα, ὅτι συνετρίδη τὸ ποίμνιον 
Κυρίου. 

18. Εἴπατε τῷ βασιλεῖ καὶ τοῖς δυναστεύουσι Τα- 
πεινώθητε χαὶ χαθίσατε, ὅτι χαθηρέθη ἀπὸ χεφαλῇς 
ὑμῶν στέφανος δόξης ὑμῶν. 

ἹΕΡΕΜΊΑΣ. Κεφ. 1". 
᾿ ΟΑΡΌΤ ΧΠΙ. 

1. δε ἀϊοὶϊ Βομηίηυϑ : Υδὰδ οἱ ροβϑδίἀδ {ΠῚ οἰποίογίυπ) 
{πϑυπλ, οἱ ροῃθ οἶγοᾶ ᾿ὑτθυηι ἴυππι, οἱ μοῦ ἃφυδπὶ ποὴ 
[ΔΗ δἰ δὲ!. 

2. Εἰ ροβϑοὰϊ εἰποϊογιαμη Ἰυχῖᾶ νογῦυμῃ Ὠομιίηὶ, αἱ μὸ- 
δὶ εἰγοδ ᾿Π αΠ ΠΊΘΌΠ). 

3. Εἰ (Δοΐυ8 δ βούῃῃο Ὀοιηίηϊ δὰ η6, ἀΐς6ῃ8 : 
4, ΤΟΙΙα οἰποίογίυπι φυοάὰ οἶτοδ ᾿υϊ ἰαυπ, οἱ δυο, 

οἱ νδὰθ δὰ Ευρῃγδαίθη), οἱ δβοοηᾶδ {ἰππὰ ἰδὲ ἐμ [Ὀγαπιΐπο 
Ροῖγε. 

5. Εἰ ἱνὶ, οἱ δβοοῃάϊ "ΠἸυὰ ἰῃ Ἐπρῆγαΐο, δίοιιἑ ργθοθρε- 
Γαΐ τ π οἰ Π08. 

6. Εἰ (Δοΐπηι 681 ροβί ἀἰθ85 π}0}108, οἱ ἀἰϊχὶὶ Πυοῃηίηυ5 δὰ 
[6 : ϑυγρθ', νγϑδ δὰ ἘυρὨγδίθι, οἱ (0116 ἱπάσ οἰποίογίυπ), 
υοά ρῥγδορρὶ {{δὔὶ υἱ Δρβοοπάογοβ ἴδ]. 

7. Ελ δ0Ϊ δὰ Ευρηγδίοπι Πυνίυμη, οἱ (οαϊ, οἱ 10}} οἷδ- 
οἰογίυπι ἀδ Ιοοο υδὶ ἀρίοάογδηι ἐπ [δὲ : οἱ δοοα οογγυρίυῃ 
ογαί, ἰδ υἱ δ0}}} υδυὶ δρίυπι 6βϑοῖ. 

8. Εἰ (Δοίυμη ο8ῖ νογθιπὶ Πομ οἱ δὰ τη6, ἀἱοθη8 : 

9. Ηξδο ἀϊεὶϊ Ποπιίπυϑ : 515 σοΙΓΌΏβΑΠὶ ΘΟὨ(υΠΊΘΙΔΠ| 
Φυάᾷ οἱ σοπίι 16} 8π| 76 ΓΒΔ] 6, 

10, πιυ!ᾶπι σΟπίυ 6} 8π| ᾿ιΔης, 608 αὶ πο]υηὶ ΟὈθάϊΓε 
γΟΓΌΪ5 πηοὶβ, οἱ δι υ]ανογυηΐ ροϑὶ ἀ608 Δ]|16Π05 υἱ βογυϊδηῖ 

οἶ5, οἱ δάογοιΐ 608 : οἱ Θγυπὶ 58ἰουΐ εἰηοίογίυπι ἰδίυὰ, φιοά 

011} οσὶϊ τι81}. 

{1. δἰουΐ οηἷπι δά ιζογοί οἰηοίογίαπι οἰγοᾶ απ θαϊη [Ομ ΐ- 
ηἶ8, δὶς δε υἱἱηδνὶ δά π)6 ἀοιλι [5γϑοὶ οἱ οἴηησπι ἀοιηυπι 
Ψυάδ, υἱ 68861 αἰ Πιΐ ἴῃ ρορυΐϊυπ ποιηίηδίυηι, οἷ ἰη φογία ϊο- 

ΠοΙη οἱ ἰῃ φἰογίαπι, οἱ οῃ δχδιάίθγυηί Π6. 

12. Εἰ ἀΐδοα δὰ ρορυϊυπι ἰβίτλ : Οπιηΐβ υἱδῦ ἐπ}  Ὀΐτι 
νἷηο. Εἰ ογὶξ, 8 ἀϊχογηΐ δὰ (6 ; Νοπης ΟΟβηοδβοθῃῖθθ Οὐβηο- 
ϑοοι8 Τυὶΐδᾶ ΟΠ υἱογ ἐπ ρ] ΘΓ Υἱηο 

18. Εἰ αἀἰοθβ δὰ 608 : δος ἀἰοὶξ Ὠοπ)λίπυ9 : Εδοδ 6βῸ 
ἱπ0|60 [Δ δίογοβ ἴογγβὸ ἢυ}08, οἱ Γοβοβ δογπ| βοάρηϊοδ 
Π]1ο8 αν ἃ βϑυροῦ {πγοηυπὶ ἰρϑογυπ), οἱ 8ϑδοογάοίθϑ εἴ ρῸ- 
Ρἰιοίδβ, οἱ 7υάδη) οἱ οἴπποϑ δοϊδίογοβ 96 γ}5816π) ΘΡγο- 

ἰδίο, 

14. οἱ ἀδρογζδπη 605 νἱγιπ οἱ [γί γθι) 6)156, οἱ ρδιγδθ 

δογαπι οἱ Π]ο8 δογαπι ρᾶγίίογ. Νοη ἀδδίἀογαρο, αἱΐ Θοπι- 
Ὧϊ|8, δ ΠΟ ῥδιοόδιη, οἱ ΠΟ Ὠ ΘΟΓΟΌΟΓ ἃ ρογὰ 06.6 ΘΟΓΘΏΙ. 

15. Αὐάϊϊα οἱ δυγίθυβ ρογοίρίϊδ, οἱ πο! οἰοναγὶ, φῦ 
 οιπηΐηι8 Ἰοσυΐυ8 681. 

16. Ὠαῖς οπιίπο 60 νϑδίγο βογίδη) δηίθχυδημ οοΟμ 60 
Ὀγοβοδῖ, οἱ δηίθχυδ) οὔοἼπάδηϊΐ ρϑάθβϑ γϑϑίγὶ δὰ πιοηίεβ 

[ΘΠΘΌΓΟΒΟΒ : οἱ ΘΧΒρθοΙ Δ Ὁ 18 δὰ Ἰυσδηι, οἱ ἰδὲ ὑπιῦγὰ πιοπίδ, 
οἱ ροηρηΐυτν ἴῃ ἰΘΩΘΌΓΙΒ. 

17. Ουοὰ εἰ ποη διάϊοτγι 8, ἰῃ δοβοοπά ο ρ]ογδοὶὶ δηΐπιδ 
γοϑίγα ἃ [Δ οὶθ βιιρογρίο, οἱ ἀθάποθηϊ οου]ὶ τοβίγὶ Ἰδογυπιδ8, 

4υΐδ οοηίΓἴι15 65. ὕτὸχ Ὀοιμίηὶ. 

18. Ὠἰεδία τορὶ οἱ ρμοἰοηιϊθαβ : Ηυμηἰδηιίη! οἱ ϑοάείδ, 
4υΐδ βιυιυ]αῖδ οϑὶ ἀδ οδρίϊα Ὑθϑῖγο Θογοῦδ ίογίδ υϑϑίγα. 



ΦΕΒΕΜΙΑΞΒ. καρ. ΧΙ͂Ρ. 

190. Πόλεις αἱ πρὸς νότον συνεχλείσθησαν, καὶ οὐχ 
ἦν ὃ ἀνοίγων. Ἀπῳχίσθη Ἰούδας, συνετέλεσαν ἀποι- 
κίαν τελείαν. 

30. Ἀνάλαδε ὀφθαλμούς σου, Ἱερουσαλὴμ, χαὶ ἴδε 
τοὺς ἐρχομένους ἀπὸ ἔς Ποῦ ἐστι τὸ ποίωνιον ὃ 
ἐδόθη σοι, πρόθατα δόξης σου; 

21. Τί ἐρεῖς ὅταν ἐπισχέπτωνταί σε; Καὶ σὺ ἐδίδα-- 
ξας αὐτοὺς ἐπὶ σὲ μαθήματα εἰς ἀρχήν. Οὐχ ὠδῖνες 
χαθέξουσί σε χαθὼς γυναῖχα τίχτουσαν: 

34. Καὶ ἐὰν εἴπης ἐν τῇ καρδία σου" Διατί ἀπήν- 
τησέ μοι ταῦτα ; Διὰ τὸ πλῆθος τῆς ἀδιχίας σου ἀνε- 
χαλύφθη τὰ ὀπίσθιά σου, παραδειγματισθῆναι τὰς 
πτέρνας σου. 

438. Εἰ ἀλλάξεται Αἰθίοψ τὸ δέρμα αὐτοῦ, καὶ πάρ- 
δαλις τὰ ποιχάματα αὐτῆς, χαὶ ὑμεῖς δυνήσεσθε 
εὐποιῆσαι μεμαθηχότες τὰ χαχά. 

24. Καὶ διέσπειρα αὐτοὺς, ὡς φρύγανα φερόμενα 
ὑπὸ ἀνέμου εἰς ἔρημον. 

86. Οὕτως ὁ χλῆρός σου, χαὶ μερὶς τοῦ ἀπειθεῖν 
ὁμᾶς ἐμοὶ, λέγει Κύριος. Ὥς ἐπελάθου μου, καὶ ἥλ- 
πισας ἐπὶ ψεύδεσι, 

26. χἀγὼ ἀποχαλύψω τὰ ὀπίσω σου ἐπὶ τὸ πρόςω- 
πόν σου, χαὶ ὀφθήσεται ἢ ἀτιμία σου, 

47. χαὶ ἣ μοιχεία σου, χαὶ χρεμετισμός σου, χαὶ. 
ἣ ἀπαλλοτρίωσις τῆς πορνείας σου. ᾿Επὶ τῶν βουνῶν 
καὶ ἐν τοῖς ἀγροῖς ἑώραχα τὰ βδελύγματά σον. Οὐαί 
σοι, ἹἹερουσαλὴμ,, ὅτι οὐχ ἐχαθαρίσθης ὀπίσω μου ἕως 
τίνος ἔτι; 

ΚΕΦΑΛΆΙΟΝ ΙΔ΄. 

ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΥ͂ ΠΡῸΣ ἹΕΡΕΜΙΑΝ 

ΠΕΡῚ ΤΗ͂Σ ΑΒΡΟΧΙΑΣ. 

ἃ. ᾿Επένθησεν ἢ Ἰουδαία, χαὶ αἱ πύλαι αὐτῆς ἐχε-- 
νώθησαν, χαὶ ἐσχοτώθησαν ἐπὶ τῆς γῆς, χαὶ ἣ χραυγὴ 
τῆς Ἱερουσαλὴμ ἀνέδη, 

8. χαὶ οἱ μεγιστᾶνες αὐτῆς ἀπέστειλαν τοὺς νεωτέ- 
ρους αὐτῶν ἐφ᾽ ὕδωρ. Ἤλθοσαν ἐπὶ τὰ φρέατα, καὶ 
οὖχ εὕροσαν ὕδωρ, καὶ ἀπέστρεψαν τὰ ἀγγεῖα αὐτῶν 
χενά- (ἢ 

4. καὶ τὰ ἔργα τῆς γῆς ἐξέλιπεν, ὅτι οὐχ ἦν ϑετός. 
᾿Ησχύνθησαν οἰ γεωργοὶ, ἐπεχάλυψαν τὰς χεφαλὰς αὐτῶν. 

5. Καὶ ἔλαφοι ἐν ἀγρῷ ἕἔτεχον, χαὶ ἐγχατέλιπον, 
ὅτι οὐχ ἦν βοτάνη. , 

6. Ὄνοι ἄγριοι ἔστησαν ἐπὶ νάπας, χαὶ εἵλχυσαν 
ἄνεμον - ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν, ὅτι οὐχ ἦν χόρτος. 

᾿ς ἢ, Αἴ ἁμαρτίαι ἡμῶν ἀντέστησαν δυῖν. Κύριε, ποί- 
σον ἡμῖν ἕνεχέν σου, ὅτι πολλαὶ αἱ ἁμαρτίαι ἡμῶν 
ἐναντίον σου, ὅτι σοὶ ἡμάρτομεν. 

8. Ὑπομονὴ Ἰσραὴλ, Κύριε, καὶ σώζεις ἐν καιρῷ 
χαχῶν. Ἵνατί ἐγενήθης ὡςεὶ πάροιχος ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ 
ὡς αὐτόχθων ἐχχλίνων εἰς χατάλυμα; 

9. Μὴ ἔση ὥςπερ ἄνθρωπος ὑπνῶν, ἢ ὡς ἐπ οὐ 
δυνάμενος σώζειν; Καὶ σὺ ἐν ἡμῖν εἶ, Κύριε, καὶ τὸ 
ὄνομά σου ἐπιχέχληται ἐφ᾽ ἡμᾶς" μὴ ἐπιλάθη ἡμῶν. 

10. Οὕτως λέγει Κύριος τῷ λαῷ τούτῳ: Ἠγάπησαν 
κινεῖν πόδας αὐτῶν, χαὶ οὐχ ἐφείσαντο, καὶ ὁ Θεὸς 

φπρασαχοεουείωνκαιι. 

(5) 3. ... ἠσχύνθησαν, καὶ ἠρυθρίασαν, καὶ ἐκάλυψαν τὰς 
χεφαλὰς αὐτῶν. ((οηιρ1.) 
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19. ΟἸἰν (δ[68 χυξ δὰ δυδϑίγυι ΘΟΠΟ]υ 888 ϑιηϊ, οἱ Ὠθῃ 
οϑὲ φυὶ δρογίαὶ. Τγδηβὶδίιβ οϑὶ Φυἀδ8, Θοπϑυπηδνυογυηῖ 
ἰδ στδιπθηι ρογίθοίδῃ). 

20. 1[μονἃ ΟΟΌΪΟΒ ἴυ08, 7οΓυ 58] 6, οἱ τἱ 6 τϑηΐθηΐθβ δΔῸ 

8Ό ΠΟ η6. 0] οὶ ὅτὸχ 40] ἀδίυβ εδἰ { 0], οὐδ φίογίϑδε 0.88 

21. Ουἱὰ ἀϊοδ5 οὕπὴ νἱδίἰδυογίη! [69 ΕΠῤ ἴὰ ἀοσυϊξδιϊ 608 

δάγογϑυπι ἰ6 ἀοοίγίηδ5 ἴῃ ργηοϊραΐυτῃ. Νυπιφυϊὰ ηοη ἀο]ο- 
ΓΕΒ Δρῃγοποηάθηΐ [6 φυδϑὶ τηυϊδγοῖη ραγίυγ οὨίΘΙ ὃ 

22. Οὐυοὰ 5ὲ ἀΐχαγίβ ἰπ οογὰθ ἴυθο : Οὐδῖο οσουγγογυηῖ 
πῃ! ποῦ ΡιΌρίογ τυ υὐΐηδηι ἰηἰ χυϊδιῖβ ἴπε6 τον δία 
βυηΐ ροδβίογίογα ἴυδ, υἱ ἀδΠοηδϑίθ Ὁ οδ᾽οδποὶ ἰυΐ. 

23. 81 τυ δ]! ΖΕ (ΠΟ ρ58 ρ6 6’ βυδηη, οἱ ραγὰυδ γδγίοίδ- 
[68 5088, οἴ Υγ6β ροίογ! 18 ὈΘποίδοογο οὐχ ἀἰάϊ ον 8 πια]ἃ. 

24, Εἰ ἀἰδβοπηηδυὶ 608 4υδδὶ 81} ρ0}48 486 ἰδγθηΐυΓ ἃ 
γΘηΐο ἴῃ ἀοϑογίυ. 

25. 5᾽6 80Γδ ἴδ, οἱ μᾶγβ ἱπορθάϊθηϊϊδ νϑϑίγδ δάψουβυπ) 
τη6, οὶ! Βοπιίηυδ. δίουϊ ΟὈ] ἃ 68 πιοὶ, οἱ βρογδϑίϊ ἰῃ πηθῃ- 
ἀδα 8, 

26. οἱ 650 πυάδθο ροϑίοσίογα ἰυδ δι ρα (λοίδιη ἰυδη), οἱ 
υἱἀο ίίυγ ἱσῃομλίηΐα ἰυἃ, 

27. οἱ δάυ]ογίυ ἰυυπν, οἱ πἰπη 5 ἴθ0.8, οἱ Δ] δηδ[10 
(ογποδιἰοη δ ἴ0185. ΒυΡΟΓ 601168 οἱ ἴῃ ἀστὶβ νἱὰϊΐ διομῃγίηδιίο- 
68 ἴυ48. (ἰδὲ, 76Γυ5841|6π|, αυΐᾶ ὩὨΟΠ 68 πιυηδαίδ ροβὶ 
ἴῺ6 υδαύυθαᾳυο δάδπις. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙΝ. 

ἘΞ ῬΑΟΤΌΜ Ε5͵ ΨΕΒΒΌΜ ὈΟΜΙΝῚ ΑὮ ΖΕΒΕΜΙΑΜ 

ΒΕ ΒΙΟΟΙΤΑΤΕ. 

2. [αὐχὶὶ 7υάδοα, οἱ ρογίϑ ουβ σδουδ (Δοῖδβ βυηὶ, εἰ 

ΘΟ ΘΩΘΟΓΔίῶ δυηῖϊ ΒΌΡΟΓ ἰοῦσδη), οἱ ΟἰἸΔΠΊΟΓ 6Γ1|88]6Π} 
δϑοθηάϊίξ, 

8. οἱ τῃηδλρηδίο8 608 ΤΠ Βογιηΐ ᾿ΠΪΟΓ6 8 81108 δά Δ7υδῃ,. 
Ὑεμογυηΐ δά ρυΐθο8, οἱ ποἢ ἱμνοηθγιηΐ δαυδπι, οἱ Γαροῖ- 
ἰδυογιυηῖ νδ58 81:18 δου : 

4, οἱ ὀρόγὰ ἰοετῷ ἀοίοοργιηξ, ΄υΐϊα Ὠοη Θγαὶ μἱυνία. Οοη- 
[υδἱ δυηΐ ἀρτίοοϊδθ, ορογιθγυηΐ οδρ 8 808. 

ὅ. Εἰ ΟΕ ἰῃ δῦγο ρδρογογυηί, οἱ γοϊ πιογυηΐ, αυΐᾶ 
ΟῚ ογδί Πογθᾶ. 

6. Οπδρτὶ δἰοίογιηί ἴῃ τυρίθι8, οἱ ᾿γαχογυηΐ σοηίΐίυμ : 

ἀοίοοογυηΐ οοὐ}} οογυη, 48 ΠΟη ογαί [συ πι. 

7. Ῥοοοδία ποδῖγᾶ τγοϑι ϑγυπὶ ΠΟ ἷ8. Ποηλΐηα, 80 ποδὶδ 

ΡΓΟΡΙΟΥ ἴδ, χυοῃίδιῃ Πυυ] ἃ δυηΐ ραοοδίδ Ποβίγ οογδη ἰα, 
αυΐδ {{Ὁ] ρΘΟΟΑΥ 18. 

8. Ἐχροοίδίϊο ϑγδϑὶ, Ποιηΐπα, οἱ ϑβδ να νβ ἰῃ (θΠΊΡΟΓΘ 

ΤΔΙΟΓΊΠ). Οὐδγα ἰΔοίι8 65 βίουϊ δάνϑιδ ἰῃ ἰϑιτα, οἱ αᾳυδδὶ 
ἰηάσοηα ἀϊνογίθηβ δὰ αὐ νγβογίι τ 3 

9. Νυπιαυϊά ογδ φιιδδὶ ΠΟΙΟ ἀοιτηίθηβ, νοὶ φυδϑὶ Υἱγ χυὶ 
ΒΔΙΎΔΓΟ ΠΟῚ ροδϑὶ13 Εἰ ἴι: ἰηὴ ποὶβ 68, Ποιηΐηθ, οἱ ὨΟπΊΘἢ 
(υυ) ἰηγοοδίυμῃ οϑἱ ΘΌΡΘΓ ΠΟΒ : 86 Οὔ] ν Βοδγὶ8 Ὠοβίγὶ. 

10. 51. ἀΐοϊξ Θοπιίδυϑ ρόρυ]ϊὸ μαὶς : ὨΙΟχογιηΐ πον ΓΘ 

8. ... σοῃίαβὶ δυηΐ, οἱ Θγυαοτυηΐ, οἱ ορογυδγυηΐ οὐρί(δ 
88. 

91, 



484 

αὐτῶν. (") 
ιτ. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς μέ: Μὴ προςεύχου περὶ 

τοῦ λαοῦ τούτου εἰς ἀγαθὰ, 
15. ὅτι, ἐὰν νηστεύσωσιν, οὐχ εἰςαχούσομαι τῆς 

δεήσεως αὐτῶν, χαὶ ἐὰν προςενέγχωσιν ὁλοκαυτώματα 
χαὶ θυσίας, οὐχ εὐδοχήσω ἐν αὐτοῖς. ὅτι ἐν μαχαίρα 
χαὶ ἐν λιμῷ χαὶ ἐν θανάτῳ ἐγὼ συντελέσω αὐτούς. 

13, Καὶ εἶπα- Ὁ Ὧν Κύριε, ἰδοὺ οἱ προφῆται αὐ- 
τῶν προφητεύουσι, χαὶ λέγουσιν: Οὐχ ὄψεσθε μάχαι- 

ν, οὐδὲ λιμὸς ἔσται ἐν ὑμῖν, ὅτι ἀλήθειαν χαὶ εἰρήνην 
ζω ἐπὶ τῆς γῆς, χαὶ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ. 

ι4. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς μέ" ἹΨευδῇ οἱ προφῆται 
προφητεύουσιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μον, οὐχ ἀπέστειλα αὐὖ- 
τοὺς, χαὶ οὐχ ἐνετειλάμην αὐτοῖς, χαὶ οὐχ ἐλάλησα 
πρὸς αὐτούς" ὅτι ὁράσεις ψευδεῖς, χαὶ μαντείας χαὶ 
οἰωνίσματα, καὶ προαιρέσεις χαρδίας αὐτῶν αὐτοὶ 
προφητεύουσιν ὕμιν. 

15. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος περὶ τῶν προφη- 
τῶν τῶν προφητευόντων ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ψευδῇ, καὶ 
ἐγὼ οὐχ ἀπέστειλα αὐτοὺς, οἷ λέγουσι, μάχαιρα χαὶ 
λιμὸς οὐχ ἔσται ἐπὶ τῆς γῆς ταύτης" ἐν θανάτῳ νοσερῷ 
ἀποθανοῦνται, καὶ ἐν λιμῷ συντελεσθήσονται οἱ προ- 
φῆται. : 

16. Καὶ ὃ λαὸς οἷς αὐτοὶ προφητεύουσιν αὐτοῖς, χαὶ 
ἔσονται ἐῤῥιμμένοι ἐν ταῖς ὁδοῖς “Ἱερουσαλὴμ, ἀπὸ προσ- 
που μαχαίρας καὶ τοῦ λιμοῦ, χαὶ οὐχ ἔσται ὁ θά- 
πτων αὐτοὺς, χαὶ αἵ γυναῖχες αὐτῶν, χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν, 
χαὶ αἱ θυγατέρες αὐτῶν, χαὶ ἐχγεῶ ἐπ᾽ αὐτοὺς τὰ χαχὰ 
αὐτῶν. 

17. Καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτοὺς τὸν λόγον τοῦτον: Κατα- 
γάγετε ἐπ᾽ ὀφθαλμοὺς ὑμῶν δάχρυα ἡμέρας καὶ νυχτὸς, 
χαὶ μὴ διαλιπέτωσαν, ὅτι συντρίμματι συνετρίθη θυ- 
γάτηρ λαοῦ μου, καὶ πληγὴ ὀδυνηρὰ σφόδρα. 

186. ᾿Εὰν ἐξέλθω εἰς τὸ πεδίον, καὶ ἰδοὺ τραυματίαι 
μαχαίρας: καὶ ἐὰν εἰςέλθω εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἰδοὺ πόνος 
λιμοῦ, ὅτι ἱερεὺς χαὶ προφήτης ἐπορεύθησαν εἰς γὴν 
ἣν οὐχ ἤδεισαν. 

ι9θ. Μὴ ἀποδοχιμάζων ἀπεδοχίμασας τὸν ᾿Ἰούδαν, 
χαὶ ἀπὸ Σιὼν ἀπέστη ἣ ψυχή σου; Ἵνατί ἔπαισας ἡμᾶς, 
χαὶ οὐχ ἔστιν ἡμῖν ἴασις ; Ὑπεμείναμεν εἷς εἰρήνην, καὶ 
οὐκ ἦν ἀγαθὰ εἰς καιρὸν ἰάσεως, καὶ ἰδοὺ ταραχή. 

20. ἔγνωμεν, Κύριε, ἁμαρτήματα ἡμῶν, ἀδιχίας 
πατέρων ἡμῶν, ὅτι ἡμάρτομεν ἐναντίον σου. 

1. Κόπασον διὰ τὸ ὄνομά σου, μὴ ἀπολέσης θρό- 
νον δόξης σου" μνήσθητι, μὴ διασχεδάσης τὴν διαθήχην 
σου τὴν μεθ᾽ ἡμῶν. ᾿ 

“.. Μὴ ἔστιν ἐν εἰδώλοις τῶν ἐθνῶν ὑετίζων : Καὶ 
εἰ ὁ οὐρανὸς δώσει πλησμονὴν αὐτοῦ, οὐχὶ σὺ εἶ αὐ- 
τός; Καὶ ὑπομενοῦμέν σε, Κύριε, ὅτι σὺ ἐποίησας 
πάντα ταῦτα. 

ΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ ΙΕ΄. 

ι. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς μέ: Ἐὰν στῇ Μωσῆς καὶ 
Σαμουὴλ πρὸ προςώπου μου, οὖχ ἔστιν ἣ ψυχή μου 
πρὸς αὐτούς. ἐξαπόστειλον τὸν λαὸν τοῦτον, Ἃ ἐξελ. 
θετωσαν. 

(5) 10. ... καὶ ἐπεσκέψατο τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. ((οηϊρῖ.) 

οἵ ἴῃ [000 ἰβίο. 
14. ἘΠ ἀϊχὶῖ Πογηΐηιβ δὰ πιὸ : Εα]88 ργορίνθίδο ργορῃθ- 
ἰδηΐ ἰῃ ὨΟΠηΪπ6 ΠΡΟ, ΠΟΩ ΠιΡἰδὶ 608, οἱ ἤθη ργαοθδρὶ οἷδ, οἱ 

ΙΕΡΕΜΙΑΣ. Κεφ. 1ῈΕ΄. 

οὐχ εὐώδωσεν ἐν αὐτοῖς, νῦν μνησθήσεται τῆς ἀδιχίας  ρϑάδβ βυοβ, εἴ ποῦ ρορεγοεγιπί, οἱ ἤθαδ Ὡ0Ὼ ριΟβρεγαΥϊί 

[ ἰῃ εἶδ, πυης γοοογάδηϊίαγ ἰηἰχυϊδι15 ϑογαπι. 
11. ΕΔ ἀϊχὶ! Ποπιίηυβ δὰ πιὸ : ΝΟΙΪ Ὄγᾶσγα ὕγὸ ροόρυΐο ἰβῖο 

ἴῃ ὈοΏδ, 

12. υοηίδηι, εἰ ἠο)υπανογίοϊ, ποῦ Ἔχδυάίδη) ογα[!οηθ 
ΘΟΓΌΠι, οἱ εἰ οθίυϊοτίαϊ ποϊοοδυδίοιμδία οἱ 5δογίῃοδ, Ὠοῆ- 
Ρίδοοθο πὶ ἱῃ οἷβ : φυοηΐδηι ἴῃ μἰδαϊο οἷ ἴῃ ἴδπ)ο οἵ ἰη 
τηογία ο30 ΟΟὨ δι )8 0 608. 

138. Εἰ ἀϊχὶ : Ο Οὐ Ὠοπιίηο '! ὁο06 Ὀγορἢοῖδο ΘΓ ρΓῸ- 
Ῥμοίδηϊ, οἱ ἀϊευηΐ : ΝΟυ Υἱ 6} {18 ρἰδαϊαπι, οἱ ἔδπιθ8 ἤθη 

ογὶ ἴῃ νοδίβ, αυΐᾶ γογιἰδίθη οἱ ρϑοῦπι ἀδΠῸ βυρογ ἰογγδῃι, 

Ὠοὴ 8υπι ἰοσυυ5 δι 608 : Υἱδίοῃοθβ δηΐῃ πιοηδοθβ, οἱ ἀϊγὶ- 

ὩὨΔΕΟΠΟϑ οἱ δυζυγία, εἱ οἱοοιίοηρα οογὰϊβ δυὶ ἰρϑὶ ργορὶνε- 

(δΔηϊ νολθίϑ. 
. 

15. Ιάθο ᾿ς ἀϊοὶί Ποπιηυβ ἀδ ργόρμοῖϊα χυΐ μγορ ιοιδηί 
ἴῃ ποεηΐπα Π1ΡῸ (2188, οἱ 660 ποῇ τηϊδὶ 605, αυὶ ἀΐευηί, εἷδ- 
ἀΐυβ οἱ ἔδῃηοβ Ὠοὴ οὐὶ᾽ ἰῃ ἴογγα ἢϑο : ἰῃ πιοῦία ππογθυδᾶ 
τοοεδηίυτγ, οἱ ἴῃ ίΔπ)6 οοηϑυμπηθηίγ ῬγορὨοίδο. 

16. Εἰ ρορυϊυ5 φυΐθυ8 ἱρδὶ ργορμοίδηϊ οἷβ, οἱ ργοϊθϑοί! 
ογυπί ἴῃ Υἱἱθ Ζογυβδίθηι, ἃ (δεῖς ψἰδάϊ! οἱ (δι 8., οἱ ἤθη οἤϊ 
4υΐ ξορο δὶ 608, εἴ ὕχόγοβ θογιπι, οἱ {11 οογυπη, οἱ ἤἸϊδ᾽ 
οογυῃι, οἱ οἴιιμάδη) βυρδῖ 608 πι)δΔΪδ δι. 

--ὡ3ὠὨ«ῳ 

17. ΕΠ ἀΐοοβ δὰ 605 γεγθυπι ἰδίμὰ : Ὠοάυοίία βυροῦ οὐυ- 
Ιο8 νϑδῖγοβ ᾿ἰδογγπμδ5 ἀἰῈ ἃς ποοίθ, οἱ ποῃ οϑϑϑϑηΐ, χυοηίδηιὶ 

οοηίτἰἰοπο οοηϊ δ οὶ Π]16 ρορι}! πιοὶ, οἱ ρίαρὰ ἀοϊογοβᾶ 

νδὶάθ. 

18. 51 οργΟβ8Ὲ5 [Ὅ6γΟ ἰῃ Οδρυτη, οἵ δοῦσα οσοίϑὶ ρδαϊο : 
οἱ 5ἰ ἰμίγοίοσγο ἱπ εἰν  ἰδίθπι, οἱ θοῦα ἀοογ (Δ Π|}8, συΐδ 580 6Γ- 
ἀο8 οἷ ργορἰιοῖδ δρίογυηΐ ἴῃ ἰθγγᾶπὶ αυδη ἱξηογαθδηῖ. 

19. Νυμηχυϊά γαργοῦθδηβ γοργοῦαϑιὶ Φυάδπι, οἱ ἃ ϑδίοῃ 
γοοθϑϑὶῖ δηίΐηιδ ἰ0.8 Ουδγα ρογοιιϑϑἰδῖϊ η08, οἱ ποὺ δϑί 

πο βδηδίϊο" δυϑιϊπιυ!πλ}}8 δὰ ρδοδηι, οἱ ἢθῆ ἐπογυπηί Ὀ0.8 

δὰ ἰορυ8 58ηδιἰοηΐ8, οἱ Θοοα ἰὐγθδίίο. 

20. Οορμπονίπιυβ, Ὠοπιίηθ, ροοσδίδ ποϑίγα,, ἰηϊαυ [δι 65 

Ρδίγα ποϑίγογυπι, 4υ δ ΡΘΟΟΔΥ 15 ΘΟΓΔΏ, ἴθ. 

41. Οδ588 ργορίογ ποιηθη ἴση), Ὡ6 ρετάδ8 [Πγοηυπὶ δἷ0- 
τἷδο ἰᾳδ : τοοογάδγα, μ6 αἰββῖραθβ ἰδϑίδιηθηίιπι ἴαυπὶ υοὰ 
ΠΟΡ βου). 

22. Νυπιηυϊὰ 68 ἰπ ἰά0}18 σοηίίυπη φαΐ ρῥὶυαί» Ουοὰ 5, 
οα]απι ἀδθὶὶ βαἰἰοϊδίοπι ϑιιδπη, ποπηθ ἰυ 685 'ρεο 9 Εἰ δυδῦ: 

Ποθίπλι5 (6, Ποπιίηθ, φυϊὰ ἴυ [δοἰδιϊ ομμηΐδ ΠέρΟ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΥ. 

1. Εἰ ἀϊχίι Ποπιπυδβ δὰ πιὸ : 5] βίοίδιξ ΜΟΥ 868 οἱ δαπιυεὶ 

δηΐο ἴδοίθμῃ τηθᾶπι, ὨΟἢ οϑί δηϊπη8 πηθᾶ δ 606 : Οἱ (6 Ρύ- 

Ῥυ]απὶ ἰδίυπι, οἱ ἐργοαϊδηίυγ. 

10. ... εἱ νἰδ αν ρεοοδίδ ΘΟ}. 



ΦΕΒΕΜΙΑΒ. ἀκν». ΧΥ. 

. Καὶ ἔσται, ἐὰν εἴπωσι πρὸς σέ’ Ποῦ ἐξελευσόμε-, 
θα; χαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς: Ταδὲε λέγει Κύριος" Ὅσοι 
εἰς θάνατον, εἰς θάνατον" χαὶ ὅσοι εἰς μάχαιραν, εἰς 
μάχαιραν χαὶ ὅσοι εἷς λιμὸν, εἰς λιμόν καὶ ὅσοι εἰς 
αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμαλωσίαν. 

8. Καὶ ἐχδικήσω ἐπ᾽ αὐτοὺς τέσσαρα εἴδη, λέγει 
Κύριος τὴν μάχαιραν εἰς σφαγὴν, χαὶ τοὺς χύνας εἷς 
διασπασμὸν, χαὶ τὰ θηρία τῆς γῆς καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ 
οὐρανοῦ, εἰς βρῶσιν καὶ διαφθοράν. 

4. Καὶ παραδώσω αὐτοὺς εἰς ἀνάγχας πάσαις ταῖς 
βασιλείαις τῆς γῆς διὰ Μανασσῆ υἱὸν ᾿Εζεχίου βασιλέως 
Ἰούδα, περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν ἐν “Ἱερουσαλήμ. 

56. Τίς φείσεται ἐπὶ σοὶ, ᾿ἱερουσαλήμ:; χαὶ τίς δει- 
λιάσει ἐπὶ σοί; ἢ τίς ἀναχάμψει εἷς εἰρήνην σοι; 

6. Σὺ ἀπεστράφηςμε, λέγει Κύριος, ὀπίσω πορεύση, 
χαὶ ἐχτενῶ τὴν χεῖρά μου, χαὶ διαφθερῶ σε, χαὶ οὐχέτι 
ἀνήσω αὐτούς. 

7. Καὶ διασπερῶ αὐτοὺς ἐν διασπορᾷ, ἐν πύλαις 
λαοῦ μου ἠτεχνώθησαν, ἀπώλεσαν τὸν λαόν μου διὰ τὰς 
χαχίας αὐτῶν, 

8. ἐπληθύνθησαν αἱ χῆραι αὐτῶν ὑπὲρ τὴν ἄμμον 
τῆς θαλάσσης. ᾿Επήγαγον ἐπὶ μητέρα νεανίσχους, τα- 
λαιπωρίαν ἐν μεσημόρίχ᾽" ἐπέῤῥιψα ἐπ᾽ αὐτὴν ἐξαίφνης 
τρόμον καὶ σπουδήν. 

9. ᾿Ἐχενώθη ἡ τίχτουσα ἑπτὰ, ἀπεχάχησεν ἣ ψυχὴ 
αὐτῆς, ἐπέδυ δ ἥλιος αὐτῇ ἔτι μεσούσης τῆς ἡμέρας, 
χατησχύνθη καὶ ὠνειδίσθη" τοὺς χαταλοίπους αὐτῶν εἰς 
μάχαιραν δώσω ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν. 

ιο. Οἴμοι ἐγὼ, μῆτερ, ὡς τινά με ἔτεκες ἄνδρα ὃι- 
χαζόμενον, χαὶ διαχρινόμενον πάσῃ τῇ γῇ; Οὔτε ὠφέ- 
λησα, οὔτε ὠφέλησεν με οὐδείς. Ἣ ἰσχύς μου ἐξέλιπεν 
ἐν τοῖς χαταρωμένοις με. 

"1. Γένοιτο, Δέσποτα, χατευθυνόντων αὐτῶν’ εἰ μὴ 
παρέστην σοι ἐν καιρῷ τῶν χαχῶν αὐτῶν, καὶ ἐν χαιρῷ 
θλίψεως αὐτῶν, εἰς ἀγαθὰ πρὸς τὸν ἐχθρόν. 

12. Εἰ γνωσθήσεται σίδηρος, χαὶ περιθόλαιον χαλ-- 
χοῦν ἣ ἰσχύς σου; 

13. Καὶ τοὺς θησαυρούς σου εἰς προνομὴν δώσω, 
ἀντάλλαγμα διὰ πάσας τὰς ἁμαρτίας σου, καὶ ἐν πᾶσι 
τοῖς ὁρίοις σου. 

14. Καὶ καταδουλώσω σε χύχλῳ τοῖς ἐχθροῖς σου, 
ἐν τῇ γῇ ἦ οὐχ ἤδεις" ὅτι πῦρ ἐχκέκαυται ἐχ τοῦ θυμοῦ 
μου, ἐφ᾽ ὑμᾶς καυθήσεται. 

16. Κύριε, μνήσθητί μου, χαὶ ἐπίσχεψαί με, χαὶ 
ἀθώωσόν με ἀπὸ τῶν χαταδιωχόντων με, χαὶ μὴ εἰς 
μακροθυμίαν " γνῶθι ὡς ἔλαύον περὶ σοῦ ὀνειδισμὸν 

16. ὑπὸ τῶν ἀθετούντων τοὺς λόγους σου" συντέλεσον 
αὐτοὺς, καὶ ἔσται ὃ λόγος σου ἐμοὶ εἰς εὐφροσύνην χαὶ 
χαρὰν χαρδίας μου, ὅτι ἐπιχέχληται τὸ ὄνομά σου ἐπ᾽ 
ἐμοὶ, Κύριε παντοχράτωρ. 

17. Οὐχ ἐχάθισα ἐν συνεδρίῳ αὐτῶν παιζόντων, ἀλλὰ 
εὐλαδούμην ἀπὸ προςώπου χειρός σου" χαταμόνας ἐχα- 
θήμην, ὅτι πιχρίας ἐνεπλήσθην. 

18. Ἵνατί οἱ λυποῦντές με χατισχύουσί μου; Ἢ πληγή 
μου στερεὰ, πόθεν ἰαθήσομαι; Γινομένη ἐγενήθη μοι ὡς 
ὕδωρ ψευδὲς, οὐχ ἔχον πίστιν. | 

19. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος" ᾿Εὰν ἐπιστρέψῃς, 
καὶ ἀποχαταστήσω σε, χαὶ πρὸ προςώπου μου στηση᾽ 
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2. ἘΠ ογὶϊ, δὶ ἀϊχογίηϊ δὰ 6 : Οὐο οργοάϊοιμυγ οἱ ἀΐοδς 
δὰ 608 : Ηδο αἰοὶξ Ποπηίηυβ : Οὐϊουπιηυδ δά τηοτγίοη, δὰ 

τηοτίοηι : οἱ αυϊουμηαι6 δὰ ρἰδάΐυη, δὰ αἰδάΐιπι : οἱ χαυΐ- 
᾿ουπηαθ6 δὰ ἔδπλοηη, δὰ ἴδμηδηι : οἱ φυϊευϊίχυο δὰ οδριἰνὶϊᾶ- 
ἴδηι), δὰ οδριἱν (Δίδιη. 

3. Εἰ ΟἹ ἴθ αν ΒΌΡΟΓ 608 ΄ηδίιον βρθοίθα, ἀἰοὶϊ Πομηΐηυδ : 
εἰαάΐυπ δὰ οσοἰϑοπο πη, οἱ οΔη65 δὰ ᾿δοογδίἰοηθιῃ, οἱ μνοϑίϊδα 

ἰαγγῷ οἱ ν δ 4 ΘΟἾΪ, δὰ οοπιοβίοηθιῃ οἱ σογγιρι ἢ 6. 

4, Εἰ ἰγδάδῃ) 6058 ἰῇ δηριιϑι18 5 ΟἹ ἢ }015 ΓΟΘῊΪ8 ἴθγγδθ ὉΓΟ- 
Ρίογ Μδῃδϑϑθὴ ἢ] πὶ ἘΖΘοὶδο ΓορΙΒ διιἀδ, ΓΟ ομμηΐθυ8 4118 
ἴδο! ἰὴ 7 6γυ 5816 π}. 

ὅ. Ουΐβ ραγοοῖ βυροῦ (6, 76 Γι 58] 6" οἱ 4ιυ}}5 ΘΟ γϑ. Δ ]- 
(ὉΓ ΒΌΡΟΓ (6 διιῖ 4115 ον δ ὈΪ 86 δ ρϑοθηι {Π0]} 

6. 'ὰ ἅνεγδδίᾶ 68 τη6, ἀΐο! Θοπίηυδ, γοϊγογβυμ ἰμἰ8, οἱ 

οχίθηἀδηη ΠΔηυ 1) Πηθδι, οἱ ἀϊδρογάδηι ἰ6, οἱ Ὠραυδαυδη) 
υἱίγτα ἀἰπι! ἰὯπ| 608. . 

7. Εἰ ἀϊδθρογζδηι 608 ἴῃ ἰβρουβίοῃμθμι, ἰῇ ρογίΐβ ρορυ]! 
πιοὶ οτγἰ δὶ [1118 βυηΐϊ, ἀϊδρογάϊἀέγυπί ρορυϊαπὶ πιθυϊη ῥτο- 

Ρίον πη} {85 8.89, 

8. τυ ἰρ!ϊοδῖδο βυηΐ Υἱάυϑθ Θογα πὶ ΒΌΡΘΓ ἄγ μδΠ) πδγΐ 8. 
ΤμΔυχὶ ΒΌΡΟΡ πιδίγθπι δα] ϑοθηῖθϑθ,, Πλϊδοῦίαπη ἰῃ τηρεαϊα : 
Ἰη)6 01 ϑυρ6 Γ Θδ1Ὼ γαρθηίθ ἰγθιηογθη οἱ ἱγορίἀδίϊοπαῃι. 

9. Ὑδουᾶ (Δοῖδ 68] χυδὴ ρϑγίί βαρίοηι, δίἢϊοῖδ δὲ δη ἃ 
6)08, 50} 1{ 50] οἱ οὐπὰ δά υς πηράΐι}8 ἀϊ68 65861, σοηίι 88 68. 
οἱ πιδι οάϊοίδ : γο ψαοϑ θογιπὶ ἴῃ ρ᾽δάϊ πὶ ἀδθο ἰῃ οΘοηβρθοία 
ἰπἰ πηϊοογυπι βυογυ!ῃ. 

10. συ πη6, πιδῖογ, 4 ΓΟ σοη 151} πη6 υἰγυμ ΄υΐ ἡ ἰσΟΓ, 

οἱ ἀἰβϑοθγηδὺ οηηὶ ἴογγθ ἢ ΝΟῚ ῥγΟΙΙΪ, ἢ66 ργοίυϊξ πὶ ἱ αυΐ5- 
4υϑη. Ἐογιὰἀο τηο8 4] οἴδοὶ! ἰῃ 118 4} πια]δἀϊοιηῖ Π}}}ι]. 

11. Εἰαΐ, Ὁομιίηο, ἀγα ἰδ {ΠΠ18 : δὶ ὩΟῺ 85}Π] (δὲ ἰῃ 
᾿ΘΡοΓ6 πηδίογυι Θογυπι, οἴ ἰῃ ἰοἤρογα ἐγ δὰ [Δ [ἸΟἢ}5 ΘΟΓΌΠΙ, 

ἴῃ Βοηᾶ σομίΓα ἰπἰ πη ΌΓ. 

12. 5] οοφῃοθοοίυγ ἔθγγιπι, οἱ ρου ΠΟ 0 ΠῈ δοΏΘι1η} [οΓ- 
(υάο ἰυ8Ὁ 

13. Εἰ ἰῃΠοϑαυγοβ ἴυο08 ἴῃ αἰγερίϊ οηθηι ἀδθο, οοπηπιιιῖδ- 
οποαι ργορῖοσ ομηηΐδ ρϑοοδῖδ ἰυἃ, οἱ ἰῃ οὐῃοῖ}8 ἰογπ 5 

ἴυ]8. 

14. Εἰ δογνίγα (6 [δείδιῃ ἰῃ εἰγουϊία ἰηἰπκίοὶβ ἰ018., ἰἢ [ΟΓΓἂ 

4υδη) ΠΟῚ πουΐβιὶ : αυΐα ἰψζηΐβ δΟΟΘΉΒ118 Θϑῖ 6 ΠΙΓΟΓΟ ΙΏ60, 
ΒΌΡΕΟΓ γο8 ἀγάθυϊ!. 

[(ὅ. Ὠοπιηθ, γοοογάϑι πιοὶ, οἱ υἱβίίδ μηδ, οἱ ἰᾳθγα πια δ) 
[ἷ8 φαΐ ρΡαγβοχανηίυγ π|6, οἱ 0η ἴῃ Ἰοησδηϊπηϊ 86 : 800 
αυοηίΐδηι δοσορὶ ρΓῸ 16 Ορρυοθγ πὶ 

16. δὖ [118 φυὶ ΓΟργοῦδηϊ ΒΟΓΠΊΟΠ 68 [08 : ΟΟΒ.ΠῚΠ1ἃ 605, 
οἱ οεἰΐ τπϊὶ σογθυ ἑυυηι ἴῃ [ Ε1{|18π| οἱ συ άπ οογα 8 τηθὶ, 
χυοηίαπι ἱπγοοδίυπι, 6ϑὲ ποθ ἢ ἔσπ|Π| 8ΌΡΟΓ Π|6, ΟΠ Πα 
οπμηϊροΐθῃ8. 

17. Νοη 5641 ἴῃ ὁοοηθθδϑιῖι ὑρϑογυτῃ Ἰυἀξδηίιπι, 56 πηοίιθ- 
θᾶ ἃ ἴδλοΐα Πηδηι15 018 : 8018 δοἀοῦδπ), 4ιΟη Δ Π| Δι Δ Π0- 
ἀΐηα τορι δ0π|. 

(8. ὕἱ φυϊὰ φυΐ οοηϊγϑίδηϊ Πη6 Ῥγϑνα θηὶ δ νΟΓΘΌ ΠΗ Πι69 
ῬΊασα πιοᾶ 801148 68ϊ, ὑπὰδ βδηλθογῦ Ὠυϊη ἢϊ (Δοίδ δδὶ πηι! 

αυδδὶ δ4υἃ τπηρπάλχ. ποη [Δ Ὀ6Π5 ἤθη. 

19. Ιά6ο ἰοος ἀϊεὶϊΐ Ποιηίπι8 : δὶ γουοιίογ 8, οἱ γοϑι υδηι 

(6, οἱ δηίς (ΔοίοΙ ἢ Ὠηοδπη [805 : οἱ δἱ θάυχογὶ5 ὈΓΟιΪΟ8Π1 ἃ 
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χαὶ ἐὰν ἐξαγάγης τίμιον ἀπὸ ἀναξίου, ὡς τὸ στόμα 
μου ἔση. Καὶ ἀναστρέψουσιν αὐτοὶ πρὸς σὲ, καὶ σὺ οὐχ 
ἀναστρέψεις πρὸς αὐτούς. 

40. Καὶ δώσω σε τῷ λαῷ τούτῳ ὡς τεῖχος ὀχυρὸν, 
χαλχοῦν" καὶ πολεμήσουσι πρὸς σὲ, χαὶ οὐ μὴ δύνων- 
ται πρὸς σὲ, διότι μετὰ σοῦ εἶμι τοῦ σώζειν σε, 

41. χαὶ τοῦ ἐξαιρεῖσθαί σε ἐχ χειρὸς πονηρῶν, χαὶ 
λυτρώσομαί σε ἐχ χειρὸς λοιμῶν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ις΄. 

(2) τ. Καὶ σὺ μὴ λάῤδης γυναῖχα, λέγει Κύριος ὃ 
Θεὸς Ἰσραὴλ, 

2. καὶ οὐ γεννηθήσεταί σοι υἱὸς, οὐδὲ θυγάτηρ ἐν τῷ 
τόπῳ τούτῳ. 

8. Ὅτι τάδε λέγει Κύριος περὶ τῶν υἱῶν καὶ περὶ 
τῶν θυγατέρων τῶν γεννωμένων ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, 
χαὶ περὶ τῶν μητέρων αὐτῶν τῶν τετοχυιῶν αὐτοὺς, 
χαὶ περὶ τῶν πατέρων αὐτῶν τῶν γεγεννηκότων αὐτοὺς 
ἐν τῇ γῇ ταύτῃ. 

4. Ἔν θανάτῳ νοσερῷ ἀποθανοῦνται, οὐ χοπήσονται, 
χαὶ οὐ ταφήσονται᾽ εἰς παράδειγμα ἐπὶ πρωςώπου τῆς 
γῆς ἔσονται, καὶ τοῖς θηρίοις τῆς γῆς ἔσονται χαὶ τοῖς 
πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ" ἐν μαχαίρα πεσοῦνται, χαὶ ἐν 
λιμῷ συντελεσθήσονται. 

6. Τ᾿ ἀδε λέγει Κύριος" Μὴ εἰςέλθης εἰς θίασον αὐτῶν, 
χαὶ μὴ πορευθῆίς τοῦ χόψασθαι, χαὶ μὴ πενθήσης αὖ- 
τοὺς, ὅτι ἀφέσταχα τὴν εἰρήνην μου ἀπὸ τοῦ λαοῦ τού- 
του. 

(7) 6. Οὐ μὴ χόψονται αὐτοὺς, οὐδὲ ἐντομίδας οὐ 
μὴ ποιήσουσι, χαὶ οὐ ξυρηθήσονται, 

7. καὶ οὐ μὴ χλασθῇ ἄρτος ἐν πένθει αὐτῶν εἰς πα- 
ράχλησιν ἐπὶ τεθνηχότι" οὐ ποτιοῦσιν αὐτὸν ποτήριον 
εἰς παράχλησιν ἐπὶ πατρὶ καὶ μητρὶ αὐτοῦ. 

8. Ἢ οἰχίαν πότου οὐχ εἰςελεύση, σὺ, συγχαθίσαι 
μετ᾽ αὐτῶν τοῦ φαγεῖν χαὶ πιεῖν. 

9. Διότι τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραήλ: Ἰδοὺ 
ἐγὼ καταλύω ἐχ τοῦ τόπου τούτου ἐνώπιον τῶν ὀφθαλ- 
μῶν ὑμῶν, χαὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, φωνὴν χαρᾶς καὶ 
φωνὴν εὐφροσύνης, φωνὴν νυμφίου χαὶ φωνὴν νύμφης. 

10. Καὶ ἔσται, ὅταν ἀναγγείλῃης τῷ λαῷ τούτ 
ἅπαντα τὰ ῥήματα ταῦτα, χαὶ εἴπωσι πρὸς σέ" Διατί 
ἐλάλησε Κύριος ἐφ᾽ ἡμᾶς πάντα τὰ χαχὰ ταῦτα; τίς ἣ 
ἀδικία ἡμῶν, χαὶ τίς ἡ ἁμαρτία ἡμῶν ἣν ἡμάρτομεν 
ἔναντι Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν; 

ι. Καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς" Ἀνθ᾽ ὧν ἐγκατέλιπόν με 
οἱ πατέρες ὑμῶν, λέγει Κύριος, χαὶ ᾧχοντο ὀπίσω θεῶν 
ἀλλοτρίων, καὶ ἐδούλευσαν αὐτοῖς χαὶ προςεχύνησαν 
αὐτοῖς, χαὶ ἐμὲ ἐγχατέλιπον, καὶ τὸν νόμον μου οὐχ 
ἐφυλάξαντο, 

15. χαὶ ὑμεῖς ἐπονηρεύσασθε ὑπὲρ τοὺς πατέρας 
ὑμῶν - καὶ ἰδοὺ ὑμεῖς πορεύεσθε ἕχαστος ὀπίσω τῶν 
ἀρεστῶν τῆς καρδίας ὑμῶν τῆς πονηρᾶς, τοῦ μὴ ὑπα- 
χούειν μου. 

13. Καὶ ἀποῤῥίψω ὑμᾶς ἀπὸ τῆς γῆς ταύτης εἰς τὴν 
Υἦν ἣν οὐχ ἤδειτε ὑμεῖς καὶ οἱ πατέρες ὑμῶν, καὶ δου- 
λεύσετε ἐχεῖ θεοῖς ἑτέροις οἵ οὐ δώσουσιν ὑμῖν ἔλεος. 

(ἢ) 1. Καὶ ἐγένετο ῥῆμα Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων“... ((ογερί.) 
(55) 6. Καὶ ἀποθανοῦνται μεγάλοι καὶ μιχροὶ ἐν τῇ γῇ 

ταύτῃ, οὐ τατήσονται, καὶ... ((οπιρ].) 

ΙΕΡΕΜΙΑΣ. Κεφ. Ις΄. 

ΥἹἹ, φυδϑὶ 05 τηθΌτ οΓγίδ. Εἰ οοπγνογίθηίυν ἱραὶ δὰ ἴδ, οἱ ἴι 
ὨοΩ Οοηγογίογὶβ δὰ 608. 

20. Ελ ἄδῦο [6 ἰπ ρορυ]υ ἰδῖο φυδδὶ πηυγὰπὶ τηππίϊυπ), 
ξδησυμ : οἱ Ὀ6]]αθυηΐ δάγνογβυμ ἴδ, οἱ ποη ροϊογιηί δάγετ- 
δ ἴθ, αυΐᾶ ἰδουπ) ϑ0πὶ υἱ β8 | γ6Π| ἰα, 

21. οἱ ογυδηι ἴ6 ἀ6 τηδληι ροϑβϊπηοτιηι, οἱ γοἀϊπηᾶμ ἰς ἀ6 
τῆληι! ροϑ Πδπίϊυπ). 

ΘΟΑΡΌΤ ΧΥΙ. 

1. Εἰ ἴὰ η6 δοοὶρίαϑ ὑχογοῃ), ἀϊοὶ( Ποπιὶπυ8 6115 15γδοὶ, 

2. οἱ θη φρπείαγ {0Ὶ Π]115, πους Π]18 ἴῃ Ἰοοο ἰβίο. 

3. Ουΐα δος ἀϊοὶϊξ Πομηίηι8 ἀ6 ΠΠ 118 οἱ ἀδ 6] 8 00.8 «ἀυΐ Ὧδ- 
ϑοιηίυγ ἴῃ Ι000 ἰϑίο, οἱ ἀδ πιδίγίδυ" οογυπ ΄χυδδ Ῥορογοηιηῖ 
608, αἱ ἀδ ραϊγδυ5 Θογυμ 4υὶ ΠΟΙ ΠΘΓΌΝΙ 605 ἰῃ (ογτγᾶ ἰδῖδ. 

4, ἴῃ πιογία ποῦ "οβϑᾶ ποτ ϑηΐίυτ, Ποη ρ]δηρορίυγ, οἰ πο 
Βορο ἰθηΐυγ : ἰῃ ΘΧΘΟΠΊΡΠ 11 ΒΌΡΟΓ ἴδοίθη ἴογγϑ ογυμΐ, οἱ Ὀδ" 
53.115 ἴθγγξ δγυηί οἱ υο δι θυ ΘΟ : ἰῃ φδάΐο σδάρμξ, οἱ ἰῃ 

ἴδιηθ σοῃϑιηπ δ ὈυπίΓ. 

5. Ηδο αἰεὶ! Βογηΐηυβ : Νὰ ἰαχγοά γί ἱπ (Πἰδϑι πὶ Θογαπι, 
οἴ ποῃ γυδιδϑ δὶ ρἰδησρρηάυμη, Π6Ζι6 08.683 608, φυΐδ Δυκίυ]ὶ 
Ρϑοθῦ πηθᾶπ ἃ ρΟρυ]ο ἰβῖο. 

6. Νοη μἰδηροηΐ 56, Π6αι6 ἰηςίβίοη68 (Δοϊθηΐ, ΠΟ406 Γᾶ- 

ἀδηίυγ, 

7. ὨΘ΄θΘ ἰγδηροίυγ ρδηΐβ ἰη Ἰυσῖα Θογαπι ἰῃ ΘΟ 50] 0Π6Π) 
ΒΌΡΟΓ πηογίι ἢ} : πο ἀδῦθυηῖ οἱ ροίΐυτῃ 60411ς}8 ἰῃ ΘΟ 50] Διἰ0- 
Ὠδὴ ϑυροῦ ραίγρηλ οἱ π)δίγοῃ 6}118. 

8. ἴπ ἀυπηυπὶ ΘΟΕ ΠΟ ἱηργοάϊογίβ ἰὰ, υἱ δε 6 88 οὔ 
οἰ 8( οομηοάρηάυμῃ οἱ Ὁ ΘΠ ιιπΠ,. 

9. Ουἷὰ παρὸ ἀϊοὶΐ Πομιίηι8 Ὠδὰδβ 15Γ86] : ΕΟ. 680 Δ᾽ ΐγο 

(Δεῖο ἀδ Ιοοο ἰδῖο οογϑιὴ οὐ} 8 νϑϑίυ 5, οἱ ἴῃ ἀΐθθυϑ νϑϑίγίϑ, 

νοσδηλ σδυάὶὶ εἰ νοσθηὶ ἰαΕἰ{ἰ5, σόοσθαι ΒΡΌΏ51 οἱ Ὑυοθῇ 

ΒΡΟΠ82. ᾿ 
10. Εἰ ογὶ[, οὰπὶ δηπυηίδυογί8 ρόρυ]ο ἢυΐο οπιηΐα τογθᾶ 

φο, οἱ ἀϊχογίηι δὰ ἴα : Ουδγὸ ἰοουῖι5 οϑὲ Ποπιη 5 δυρ6Γ 

ΠΟΒ ὑπηηΐδ [18]8 ἰδία ἢ" 485 ἰηἰαυϊδ8 ποβϑῖγα, οἱ αυοὰ ροζρῶῶ- 
ἴυπ} ΠοΚΙΓι πη 4υοὰ ρΘΟΟΔΥΪΠλ118 οογᾶτῃ Ὠοιμΐηο 60 Ὠοϑίγο ἡ 

{{.. Εἰ ἀΐοοδ δὰ 608 : ῬΙῸ 60 ΄ιοά ἀφγοϊ αυθγιηΐ Π16 ραίΓΟΒ 
γοβίγὶ, ἀἰο!ὲ Ποπνίηυδ, οἱ δϑϊογυηΐ ροβὶ 4608 ΔΙ6Πη08, Θἱ 56Γ- 

Υἱογαηί οἷ8 οἱ Δάογδυθγυηί 605, οἵ πι6 ἀογοὶ απογυηΐῖ, οἰ ἰοβοιῃ 

τ ΘδΠ ὩΟΙ. Οἰ5ϊοἀϊογυηΐ, 

{Ἀ. οἱ Υο8 Πη8]6 ορ 8.18 ΒΌμοΓ ρϑίγοϑ ΥΘϑίγοϑ : δὲ 6006 Υ05 
ΔΙ θυ] διἰ8 ππυϑαυΐβαυα ροβὶ μίας [4 οογά 8 νϑϑίγὶ ρβϑδϑίμι, 
δὰ ποῃ Οδραϊοηά απ) μλ }Κ]. 

13. Εἰ δο)είδη γο8 ἀδ ἰογγὰ ἢδο ἰῇ ἰθυγϑπ) Ζυ8Π) ὩΟῺ 20" 
ΥὙἱδΕ 18 γὙ08 οἱ ραίγοϑ Ὑδϑίγὶ, οἵ βοῦν οί 8 1ὶ 118 8}113 40} 00 

ἀδθυηί ΥΟὈ]8 Πηἰβογ οογ ἴδῃ}. 

1. Εἰ (δείυπ 651 νογθυτη Βοιιΐηΐὶ δὰ πη6. ἀΐοθῃ : 
6. ΕἘΓπιογίθηϊυγ πηδβηὶ οἱ ρᾶτνὶ ἰη ἰθγγὰ ἰδῖδ, ΠΏ δϑρα! θυ [ΌΓ, 

εἰ... 



ΦΕΒΕΜΙΑ5. 

ι4. Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος," 
χαὶ οὐχ ἐροῦσιν ἔτι’ Ζῇ Κύριος ὃ ἀναγαγὼν τοὺς υἱοὺς 
Ἰσραὴλ ἐχ γῆς Αἰγύπτου, 

156. ἀλλὰ ζῇ Κύριας, ὃς ἀνήγαγε τὸν οἶκον Ἰσραὴλ 
ἀπὸ γῆς βοῤῥᾶ, ΝΑῚ ἀπὸ πασῶν τῶν χωρῶν οὗ ἐξώ- 
σθησαν ἐχεῖ, χαὶ ἀποχαταστήσω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν αὖ- 
τῶν ἣν ἔδωχα τοῖς πατράσιν αὐτῶν. 

16. Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τοὺς ἁλιεῖς τοὺς πολλοὺς, 
λέγει Κύριος, καὶ ἁλιεύσουσιν αὐτούς" χαὶ μετὰ ταῦτα 
ἀποστέλλω ᾿τοὺς πολλοὺς θηρευτὰς, χαὶ θηρεύσουσιν 
αὐτοὺς ἐπάνω παντὸς ὄρους, χαὶ ἐπάνω παντὸς βουνοῦ, 
χαὶ ἐχ τῶν τρυμαλιῶν τῶν πετρῶν" 

17. ὅτι οἱ ὀφθαλμοί μου ἐπὶ πάσας τὰς δδοὺς αὐτῶν, 
χαὶ οὐχ ἐκρύδη τὰ ἀδιχήματα αὐτῶν ἀπέναντι τῶν 
ὀφθαλμῶν μου. 

18. Καὶ ἀνταποδώσω διπλὰς τὰς καχίας αὐτῶν, χαὶ 
τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν ἐφ᾽ αἷς ἐδεδήλωσαν τὴν γῆν μου 
ἐν τοῖς θνήσιμαίοις τῶν βδελυγμάτων αὐτῶν χαὶ ἐν 
ταῖς ἀνομίαις αὐτῶν, ἐν αἷς ἐπλημμέλησαν τὴν χληρο- 
νομίαν μου. ' 

ι9. Κύριε, σὺ ἰσχύς μου, καὶ βοήθειά μουν χαὶ χα- 
ταφυγή μου ἐν ἡμέραις χαχῶν. Πρὸς σὲ ἔθνη ἥξουσιν 
ἀπ᾿ ἐσχάτου τῆς γῆς. καὶ ἐροῦσιν" Ὡς ψευδῆ ἐχτή- 
σαντο οἱ πατέρες ἡμῶν εἴδωλα, καὶ οὐχ ἔστιν ἐν αὐτοῖς 
ὠφέλημα. 

0. Εἰ ποιήσει ἑαυτῷ ἄνθρωπος θεοὺς, καὶ οὗτοι 
οὐχ εἰσὶ θεοί: 

41. Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ δηλώσω αὐτοῖς ἐν τῷ χαιρῷ 
τούτῳ τὴν χεῖρά μου, χαὶ γνωριῶ αὐτοῖς τὴν δύναμίν 
μου. καὶ γνώσονται ὅτι ὄνομά μοι Κύριος. 

β 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ΙΖ΄. 

(ἢ) 5. ᾿Επικατάρατος ὃ ἄνθρωπος ὃς τὴν ἐλπίδα ἔχει 
ἐπ᾽ ἄνθρωπον, καὶ στηρίσει σάρχα βραχίονος αὐτοῦ ἐπ᾽ 
αὐτὸν, χαὶ ἀπὸ Κυρίου ἀποστῇ. ἣ καρδία αὐτοῦ 

8. χαὶ ἔσται ὡς ἣ ἀγριομυρίκη ἣ ἐν τῇ ἐρήμω, οὐχ 
ὄψεται ὅταν ἔλθη τὰ ἀγαθὰ, καὶ κατασχηνώσει ἐν ἁλί- 
μοις, χαὶ ἐν ἐρήμῳ, ἐν γῇ ἁλμυρᾷ ἥτις οὐ χατοιχεῖται. 

7. Καὶ εὐλογημένος ὃ ἄνθρωπος ὃς πέποιθεν ἐπὶ τῷ 
Κυρίῳ, καὶ ἔσται Κύριος ἐλπὶς αὐτοῦ" 

8. χαὶ ἔσται ὡς ξύλον εὐθηνοῦν παρ᾽ ὕδατα, χαὶ ἐπὶ 
ἰχμάδα βαλεῖ ῥίζαν αὐτοῦ. Οὐ φοδηθήσεται ὅταν ἔλθη 
καῦμα, χαὶ ἔσται ἐπ’ αὐτῷ στελέχη ἀλσώδη " ἐν ἐνι- 
αυτῷ ἀθδροχίας οὐ φοθηθήσεται, χαὶ οὐ διαλείψει ποιῶν 
χαρπόν. 

9. Βαθεῖα ἢ χαρδία παρὰ πάντα, καὶ ἄνθρωπός 
ἐστι χαὶ τίς γνώσεται αὐτόν; 

(7) 1. ᾿Αμαρτία Ἰούδα γεγραμμένη ἐστὶν ἐν γραφίδι σιδηρᾷ, 
ἐν ὄνυχι ἀδαμαντίνῳ, γεγλυμμένη ἐπὶ πλαχὸς τῆς χαρδίας αὖ- 
τῶν, καὶ ἐπὶ τῶν χεράτων τῶν βωμῶν αὐτῶν. 

2. Ἐν τῷ μνημονεύειν τοὺς υἱοὺς αὐτῶν τῶν βωμῶν αὐτῶν, 
καὶ τῶν ἀλσῶν αὐτῶν ἐπὶ ξύλῳ ἀλσώδει, ἐπὶ τῶν βουνῶν τῶν 

λῶν. 
3. Ὦ ὀρεινὲ ἐν τῷ πεδίῳ, τὸν πλοῦτόν σον χαὶ πάντας τοὺς 

θησαυρούς σὸν τῇ προνομῇ δώσω, τὰ ὑψηλά σον ἐν ἁμαρτίᾳ 
ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις σον. 

4, Καὶ καταλειφθήσῃ ἀπὸ τῆς χληρονομίας σου, ἣν ἔδωχά ᾿ 
σοι, χαὶ δουλεύειν σε ποιήσω τοῖς ἐχθροῖς σον ἐν τῇ γῇ ἣν 
οὐχ οἷδας, ὅτι πῦρ ἀνήψατε ἐν τῷ θυμῷ μου, ἕως τοῦ αἰῶνος 

ὌΠ: 

φλέξει. (Οοπιρί.) ᾿ 
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(4. Ριορίογρα θοῦθ ἀϊθ5 υὙδηϊυηί, ἀἰεὶϊξ Ποπίηιιβ, οἱ ποῃ 

ἀϊοορηὶ υἱίγᾶ : Υἱνιῖ Ὀοπλίπυ8 φυὶ οἀυχὶξ Π]105 18.86] ἀ6 ἰοττὰ 

ἘξΥριΐ, 
1ὅ. 5808 νἱνῖ! Ὠοπίουδ, φυὶ δἀυχὶς ἀοιηιπὶ [8Γ86] ἀ6 ἰοττὰ 

δα. ]οπὶ8, οἱ ἀθ υηΐνογϑίϑ γορβοη 08 400 ΘΟΧρΡ 8] δυηὶ []- 
Ἰυς, οἱ τοϑί υδπὶ 605 ἰῃ ἰογγϑπ διιδη 4υδπὶ ἀθαϊ ραίγὶ[)}05 
ΘΟΓΌΠΙ. 

16. Εσοδ 690 Πηο οἰϑοδίογοϑ π}0]}105, ἀἰοΐ Ποπίηι!5, εἱ 
Ὀἰβδοδϑυηίυγ 608 : οἱ μοδί πδροὸ το Τυ}1058 τρηδίογοβ, οἱ 
γΘΩΔθιηΟΓ 608 ἀθϑιροῦ ΟἸηπηὶ τηοθηΐα, οἱ ἀθϑιροΓ ΟΠ ηΐ οΟ]]6, 
οἱ 46 σΑΥ̓ΘΓΏΪΒ ῬΟΊΓΔΙΙΠ : 

17. χυΐϊὰ ΟΟὉ}} πιθὶ ΒΌΡΟΥ ΟΠΠ65 Υἱᾶβ ΘΟΓηι, οἵ ΠΟ βυηὶ 

ΔΟΒοοηα 2 ἰηἰᾳυ!(2168 Θογυπὶ δὉ οου 18 παῖδ. 

8. Εἰ τοα δι ἀμ} 1085 Π14}}{|Ὶ85 ὀογυπι, οἱ ροοσδίδ ΘΟΓΌ πὶ 
ἰῃ φυΐθυ8 οοηἰδηγηανογυηὶ ἰογγδῃι τ. 68Π| ἰῃ που ἰοἰη5 80ο- 
ἰδ ιἰοηυπι ϑυδγαπιὶ οἵ ἰῃ 8018 ἰπἰυϊ δι, ἰῃ φυΐνυϑ ἀ6- 
᾿παύογα ἰδοογυπὶ Προγοαϊ λῖθπ) πηθϑΏ. 

19. Ὀοπιίπα, ἴα (οἰ ἀο τηεᾶ, οἱ δυχί! ἢ πηραηι, οἱ τθ- 
[υξίυπι του ἰῃ ἀϊοὈυ1.8 πιδϊογυῖη. Αα (6 σοηΐα8 νϑηΐδηί δὴ 
ΘΧΙΓΘΠΙΟ ἴογτο, οἱ ἀϊορηί : Οὐυδη) 8188 ροββϑάδγιηϊ μδίγοβ 
Ὡοδίτὶ ἰάοἰδ., οἱ ποῃ οϑὲ ἰῃ οἱβ υ{}}1{85. 

20. 5ὲ (δοϊδὶ β' δ] ἤοπηυ ἀθο8, οἱ ἰρϑὶ ἤοὴ ϑυηὶ αἱ! 

21. Ιἀοἶγοῦ Θ006 650 οβἰδηάδῃ 6[8 ἰη ἰδροῦα ᾿Π|0 πηδηυηι 
τήθδηϊ, οἱ Ὠοίδπι (Δεΐδη οἷ5 Υἱγίυϊθ πη) τηθᾶμῃ, οἱ βεϊοηΐ χιυϊὰ 

Βοιη6ἢ ΤΠ ΠΟΙ ΐΠ 118. 

ΟΑΡΌΤ ΧΥΙ. 

5. Μαϊοαϊείυβ Ἰιοτηο αυΐ βροηλ πδθοὶ ἴῃ ᾿οηγίης, οἱ βΓιηδ- 
Ὀἰζ σλππιθῖη Ὀγδοΐ 801} δυροῦ 86, οἱ ἃ δοηηίπο αἰϑοράοί ΟΟΓ 
α͵υ8: 

6. Εἰ οΥἱϊ βἰουΐ πιγγίοδ δυνοϑίγί5 φυᾶ ἰῇ ἀδβογίο δδὶ, πο 
γἱ ἀθ δ οὐ νϑηϊθηΐ θοηᾶ, οἱ ἰδ δ δ ἴῃ 5881618, οἱ ἰῃ ἀ6- 

86Γ0, ἰη ἴοττα 88158 408 που Δ} Δ Γ. 

7. Ελ Βοηοάϊοίυϑ Ἰιοπιο αυΐ βάϊ ἰῃ Ιγοιηἶπο, οἱ οὶ Ὠο- 

Πλΐηι8 8ρ68 6͵8 : 

8. οἱ οτὶϊ ἰἀηβαυδη) Ἰἰσπυχὴ ἔγυ οἱ Π γῸ 56 οι.8 δ4085. οἱ 
δά ΟΠ εἰ οἰ γδάϊοοπῃι δυδπ). Νοη {Ππ6 ἷῖ οὐπὶ Υϑῃογὶὶ 
ξοϑίυβ, οἱ γιηΐ ἰῃ 60 ργοραρμίηθ8 Παιηογοϑέδ : ἰῃ 800 δος !- 
ἰαἰἰθ ποη ΕΠ Ὀἱΐ, αἱ ηοὴ ἀοῇοϊοῖ (Δοὶ6η 5 ἱπιιοίυΠ. 

9. Ῥτγο[ιηάυπι οδἱ Οὐ ϑυροῦ οπηηΐᾶ, οἱ ᾿ιοη]ο 6ϑΐ, οἱ 41}}}5 

οορποϑοσί ΘΠ)" 

ι. ῬΡεροδίυμῃ 10 ἀα ἰηδοτίρίυμ οβὶ ἰῃ βογρίυγα ἔδγγοα,, ἰη 

αηρῦθ δἀδιηδηίίηο, δου! ρίαμα ἰῃ ἰδθυ}ἃ οογὰ 8 Θογτ, οἵ ἰμ 

οοτγηΐρυβ δ ἰδγὶΠπ| ΘΟΓΌΠ,. 
2. Οὐτὰ γοοογάδιὶ {πογίηΐ ἢ}}} θογυπι δἰ αυίυπι βύογι π), οἱ 

Ἰυοοξαῃι ΒΌΟΣΌΣΩ ΞΌΡΟΥ Πἰβηυπὶ ΘΟΠΘὨδ ΠῚ, ΒΌΡΘΙ Ο01165 60}}}} 
[Ώ68. 

3. Ο πηοηΐδηθ ἰῃ οδίηρο, αἰν 85 [0.88 οἱ ΟΥΏ68 ἰΠοβδυΓΟ5 
ἴχο5 ἰη ἀϊγορξοποπι ἀᾶρο, οχοοὶβα ἴθ 8 ἰῃ ῃοοσδίο ἰἢ οπηηΐθυ9 
ΒηΐϊθαΣ ἰαἷ8. 

4. Εἰ ἀργοὶ ηαιιογὶ5 δὴ Προ δἰ6 (18. 4υδηὴ ἀ64! [0], οἱ 56Γ- 
Υἱρο ἴα Δοίδηι ἰη πο 5. (18 ἐπ ἰογγὰ 408π|ὶ ἰβηογᾶβ, αυοπίδιη 
ἱχηθπ Δο θη ἀΪ5{15 ἰῃ ΓἀΓΟΥο Π160. 5706 ἰῃ δίογηυπι ΓΘ}. 
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10. Ἐγὼ Κύριος ἐτάζων ϑετ δῆς καὶ δοχιμάζων νε- γ, υ 10. Εθ0 Βοπιΐπυβ Βογιΐδῃβ οογὰβ δἱ ργοβδῃβ ΓΕη68, δὰ 
φροὺς, τοῦ δοῦναι ἑχάστῳ κατὰ τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ, καὶ 
κατὰ τοὺς χαρποὺς τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτοῦ. 

ι1. ᾿Εφώνησε πέρδιξ, συνήγαγεν ἃ οὐχ ἔτεχε, ποιῶν 
πλοῦτον αὐτοῦ οὐ μετὰ χρίσεως" ἐν ἡμίσει ἡμερῶν αὖ- 
τοῦ ἐγχαταλείψουσιν αὐτὸν, χαὶ ἐπ’ ἐσχάτων αὐτοῦ 
ἔσται ἄφρων. 

12. Θρόνος δόξης Ν Δ τ  Αν, ἁγίασμα ἡμῶν, 
13. ὑπομονὴ Ἰσραήλ. Κύριε, πάντες οἱ χαταλιπόν- 

τες σε χαταισχυνθήτωσαν, ἀφεστηχότες ἐπὶ τῆς γῆς 
γραφήτωσαν, ἐς ἐγκατέλιπον πηγὴν ζωῆς τὸν Κύριον. 

14. Ἴασαίμε, Κύριε, χαὶ ἰαθήσομαι" σῶσόν με, χαὶ 
σωθήσομαι, ὅτι καύχημά μου σὺ ὴ 

16. Ἰδοὺ αὐτοὶ λέγουσι πρὸς μέ’ Ποῦ ἐστιν ὃ λόγος 
Κυρίου; ᾿Ελθέτω. 

16. ᾿Εγὼ δὲ οὐκ ἐχοπίασα χκαταχολουθῶν ὀπίσω σου, 
χαὶ ἡμέραν ἀνθρώπου οὐχ ἐπεθύμησα, σὺ ἐπίστη. Τὰ 
ἐχπορεύομενα διὰ τῶν χειλέων μου, πρὸ προςώπου σου 
ἐστί" 

17). μὴ γενηθῆς μοι εἰς ἀλλοτρίωσιν, φειδόμενός μου 
ἐν ἡμέρᾳ πονηρᾷ. 

18. Καταισχυνθήτωσαν οἱ διώχοντές με, χαὶ μὴ 
χαταισχυνθείην ἐγώ" πτοηθείησαν αὐτοὶ, χαὶ μὴ πτοη- 
θείην ἐγώ " ἐπάγαγε ἐπ᾽ αὐτοὺς ἡμέραν πονηρὰν, δισσὸν 
σύντριμμα σύντριψον αὐτούς. 

ι9. άδε λέγει Κύριος" Βάδισον, καὶ στῆθι ἐν ταῖς 
πύλαις υἱῶν λαοῦ σου, ἐν αἷς εἰςπορεύονται ἐν αὐταῖς 
Ἰφθ εν Ἰούδα, καὶ ἐν αἷς ἐχπορεύονται ἐν αὐταῖς, χαὶ 
ν πάσαις ταῖς πύλαις Ἱερουσαλὴμ, 

20. χαὶ ἐρεῖς αὐτοῖς: ᾿Ἀχούσατε τὸν λόγον Κυρίου, 
βασιλεῖς Ἰούδα, καὶ πᾶσα ᾿Ιουδαία, χαὶ πᾶσα Ἵερου-- 
σαλὴμ,, οἱ εἰςπορευόμενοι ἐν ταῖς πύλαις ταύταις" 

21. τάδε λέγει Κύριος: Φυλάσσεσθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν, 
χαὶ μὴ αἴρετε βαστάγματα ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαδέά- 
των χαὶ "ἢ ἐχπορεύεσθε ταῖς πύλαις Ἱερουσαλὴμ, 

22. χαὶ μὴ ἐχφέρετε βαστάγματα ἐξ οἰκιῶν ὑμῶν ἐν 
τῇ ἡμέρα τῶν σαῤύάτων, καὶ πᾶν ἔργον οὐ ποιήσετε. 
Ἁγιάσατε τὴν ἡμέραν τῶν σαθδάτων, χαθὼς ἐνετειλά-- 
μὴν τοῖς πατράσιν ὑμῶν. 

8. Καὶ οὐχ ἤχουσαν, χαὶ οὐχ ἔχλιναν τὸ οὖς αὐτῶν, 
χαὶ ἐσχλήρυναν τὸν τράχηλον αὐτῶν ὑπὲρ τοὺς πατέ- 
ρας αὐτῶν, τοῦ μὴ ἀχοῦσαί μου, καὶ τοῦ μὴ δέξασθαι 
παιδείαν. 

24. Καὶ ἔσται, ἐὰν εἰςαχούσητέ μον, λέγει Κύριος, 
τοῦ μὴ εἰςφέρειν βαστάγματα διὰ τῶν πυλῶν τῆς πό- 
λεως ταύτης ἐν τῇ ἡμέρα τῶν σαδόάτων, χαὶ ἁγιάζειν 
τὴν ἡμέραν τῶν σαῤδάτων, τοῦ μὴ ποιεῖν πᾶν ἔργον, 

25. χαὶ εἰςελεύσονται διὰ τῶν πυλῶν τῆς πόλεως ταύ- 
τῆς βασιλεῖς χαὶ ἄρχοντες καθήμενοι ἐπὶ θρόνου Δαυὶδ, 
χαὶ ἐπιδεδηχότες ἐφ᾽ ἅρυασι χαὶ ἵπποις αὐτῶν, αὐτοὶ 
χαὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν, ἄνδρες Ἰούδα καὶ οἱ χατοιχοῦν- 
τες ἐν ἹΙἹερουσαλήμ.' χαὶ χκατοιχισθήσεται ἡ πόλις αὕτη 
εἰς τὸν αἰῶνα. 

46. Καὶ ἥξουσιν ἐκ τῶν πόλεων Ἰούδα, καὶ χυχλόθεν 
Ἱἱερουσαλὴμ., χαὶ ἐκ γῆς Βενιαμὶν, καὶ ἐχ γῆς πεδινῆς, 
ἐπ τοῦ ὄρους χαὶ ἐχ τῆς πρὸς νότον, φέροντες ὅλο- 
χαυτώματα χαὶ θυσίας χαὶ θυμιάματα χαὶ μάννα καὶ 
λίθανον, φέροντες αἴνεσιν εἰς οἶκον Κυρίου. 

27. Κὰ ἔσται, ἐὰν μὴ ἀχούσητέ μου τοῦ ἁγιάζειν 
τὴν ἡμέραν τῶν σαδδάτων, τοῦ μὴ αἴρειν βαστάγματα, 

ἀδηάιιη υπίουϊψυς ᾿υχίδ Υἱδθ 6)}08, οἱ δβοουπάυπι ἐγιοΐαβ᾽ 
δα ηνθη ΟΠ} 6}1.8. ᾿ 

11. ΟἸδπιαν ρογαϊχ, σοηργοβαυ 785 πο ῥαορατγίϊ, [ἃ- 
Οοἶθη5 αἰ γ} 188 8.88 ὩΟὴ οὑπὶ ᾿υἀϊοίο : ἰη ἀϊπηϊαἷο ἀϊογαπι οὐ 8 
ΓΟ παπθηΐ ουπ), οἱ ἴῃ ΠΟΥ 851Π}18 818 δυἱΐ ἰηβἰρί6ἢ 8. 

12. δοϊϊυμῃ σ]ονγία; ο]ενδίιπι, β8ηο: Ποδίϊο ποβίγα, 
13. ὀχβρθοίδι!ο [5γδο]. οι ΐη6, οἸηΠ65 αυἱ (6 ἀογο φυογίηϊ 

οοῃαπάδηίυν, φυΐ γοοδββογίηϊ ἴῃ ἴδγγα 80 γ Βα Π(ΌΓ, ΖυοηίδΠὶ 
ἀογοϊφυογαηΐ ἰοη6πὶ Υἱία' Ὠοπηϊπιη,. 

14, 58η8 [η6, Ὠοῃηΐηθ, οἱ ΞΔῆδθοῦ : βαῖ γᾶ π|6, οἵ βαϊνᾷ- 
Ὀονγ, χυοπίδπηι δ]ογίδιϊο τηθᾶ ἴι 68. 

15. Εσοσ ἱρδὶ ἀϊουηῖ δὰ πηῈ : δὶ δϑί νϑγθυμ Ποιηίηϊ ἢ 
γοηϊδί. : 

16. Εξο δυΐδηι Ὠοὴ Δ ΟΓΑΥΪ βα ΤΌ 8 ροδί ἰε, εἶ ἀΐδῃ) πο- 
Τηΐηἶ5 ΠΟη ἀδϑἰἀογαυὶ, ἴὰ 8018. Οὐξ οργοάϊαηίγ μοῦ ἰδθὶδ 
τηθᾶ, δηΐο [δοίθπ) ἰυδπὶ βυηΐ : : 

17. ΟῚ 85 ἰ} ἰῃ 811 Θηδίϊ ΟΠ ΠῚ, ΡΔΓΟΘΏ 5 ταϊἱ ἰῃ ἀΐα 
ΤηΔ]0. ν 

18. Οοηἴυπάδηί(υγ 41} ροΓΒΘΩΙΠΙΠῸΓ Π16, οἵ πο οοπία ΔΓ 
660 : Ραυρδηΐ ΠΠ|, δὲ ἤοῃ ρβδύθϑῃῃ ὁ : ἱηάυ)} ΒΌΡΘΙ 608 ἀΐοια 
ΡΟβδίῃηαπι, ἀυρ! οὶ οοηϊΓ ΟΠ6 οομίοΓ 608. 

19. φρο ἀἰοὶ! Ῥοχηίηυ8 : Υϑὰξ » 61 κ5ίδ ἴη ρογίϊ5 ἢ]ογυ πὰ 

ῬΟΡΟΪ ἰυΐ, ἰῃ φυΐθυ8 ἱῃρτοά (0Γ ἰὴ οἷ τοροϑ Φυάδ, οἱ ἰῃ 
40}}}5 ἐσγοαϊυμ(υΓ ἰῃ 618. οἱ ἰὴ ομηηΐθυ8 ρογίϊβ 56 ΓΌ 88] αι, 

420. οἱ ἀΐο68 οἷβ : Αὐάϊία γόγθαπὶ Ποπιηὶ, γορσοβ Ζυ.ά, οἱ 
οὔηΐβ Τυἀερᾶ, οἷ οπηηΐ8 Φογυδδίθηι, 40} ἱπσγθα λΠὶ ἰὼ ροΓ 5 
᾿γ8 : 

41. πο ἀϊοὶΐ Ῥομιίπιιβ : Ουβίοα!α δηϊπιᾶ5 Ὑϑϑίγαβ, οἱ 
ὨΟΪΠ16 Ρογίαγθ ροπάσγᾶ ἰῃ ἀΐδ ΒΔ Ὀραϊογαπι ποι ορτοαϊδηϊηὶ 
ρΡογβ 7ογυβδίθῃ, , 

42. ΠΘ4υ6 Εἰδρα[ 18 ροηδογα 6 ἀοπχῖδιι8 Ὑ δῖ γὶ 5 ἰῃ ἀΐδ 880- 
μαϊογυῦι, οἱ οΠ]Ώ6 Ορι15 ἢοὴ (Δοἰο(15. ϑδηοίβοδῖθ ἀΐδη) 580- 
βαίογυμπι, δίουϊ ριφοορὶ ραίγ 0.8 νοϑίγ5. 

23. Ἐϊποη δυάἱουιηῖΐ, Π6Ο ἱποιπϑυδγιηΐ ΔυΓΟΙη ΘΔ), οἱ 

ἱπάυγαγνογυπί ΘΟΥΥ ΟΠ 5.18} ΒΡ 6 Γ ρδίγοϑ δ008, ἠ6 δυάϊγοηϊ 
ἴης, οἱ η6 δοοίρογρηϊ ἀἰδοὶ  ηδηη. 

44. Εἰ ατἰξ, 8] ὀχαυάϊου 8 τη6, αἰεὶς Ὠοπιίπι)8, υἱ ὨΟἢ 
ἰηίογδιβ ομογὰ ρογ ρογίδ8 οἷν 8118 ἢ}1}}}}5 ἢ ἀΐα βϑαδίογυηι, 
οἱ δδηοιοοι}8 ἀἰοῖ 5 θδίἰογυμη, ἤθὴ δοίδη 0 ΟΠ ΠΒ Οριυ8, 

25. οἱ ἰηϊγοϊδυηΐ ρ6Γ ρογίδϑ οἷν δι15 1Ν}} 0.5 ΓΟΩ68 οἱ ργίη- 
αἶρο5 β6 δηίθϑ 80 6 8ο[υηλ Πανὶ, οἱ ἀϑοθηάθηῖθδ ἰῃ ουγτί θυ 5 
οἱ ο4υ β δι 15, ἱρδὶ οἱ ργίβοῖραβ θογαπι, Υἱγὶ 5 ἀδ οἱ μδὈϊδίο- 
ΓΟ Φογυβδίθη : οἱ πδολ Δ ἐ [Γ ΟἸΥ (88 ̓ ιδδο ἰῃ ΒΘ: (ΘΓ ἢ}. 

46. Εἰ νοηϊοηϊ ἀκ εἰν (Δἰἰυ5 Τυἀά, οἱ ἀ6 εἰγουϊ ΦοΓιιβᾶ- 
ἰοπι, οἱ ἀθ ἰογγὰ Βοη)απιηῖπ, οἱ ἀθ ἰδγγὰ οδπιροϑίγὶ, οἱ ἀθ 
τποηΐο αἱ ἀ6 οἃ 4 δά διιδίγυπι, ρογίδη(65 Ποϊοσδυβίοπιδίδ 
οἱ 5δου οἷα οἱ {Πττηϊαπηδίδ οἱ πηδημπᾶ οἱ (ἢυ}8, Δἴ ΓΘ (65 ἰδιι- 
ἄστη ἰῃ ἀοιηυμη Ὀομμηΐ. 

47. ΕΠ εγὶ[, δὶ ἤοῇ δυάϊογὶ 8 τθ6 υἱ δδηοιἤσοί!β ἀἰ 6 πη 

δ δίογα πη, ΠΟ ρογίαπαο οπογᾷ, οἱ ἤθη ἰηστοάίοηἀο ΡῸΓ- 



ΦΕΒΕΜΙΑΞ5. 

χαὶ μὴ εἰςπορεύεσθαι ταῖς πύλαις Ἱερουσαλὴμ ἐν 
ἡμέρα τῶν σαδόάτων, καὶ ἀνάψω πῦρ ἐν ταῖς πύλαις 
αὐτῆς, χαὶ χαταφψάγεται ἄμφοδα Ἱερουσαλὴμ. χαὶ οὐ 
σδεσθήσεται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18’. 

ι. Ὁ λόγος ὃ γενόμενος παρὰ Κυρίου πρὸς Ἵερε- 
μίαν, λέγων " 

2. Ἀνάστηθι, χαὶ χατάθηθι εἰς οἶκον τοῦ χεραμέως, 
χαὶ ἐχεῖ ἀχούση τοὺς λόγους μου. 

8. Καὶ χατέδην εἰς τὸν οἶκον τοῦ χεραμέως, καὶ 
ἰδοὺ αὐτὸς ἐποίει ἔργον ἐπὶ τῶν λίθων, 

4. χαὶ ἔπεσε τὸ ἀγγεῖον ὃ αὐτὸς ἐποίει ἐν ταῖς χερ- 
σὶν αὐτοῦ, χαὶ πάλιν αὐτὸς ἐποίησεν αὐτὸ ἀγγεῖον ἕτε- 
ρον, χαθὼς ἤρεσεν ἐνώπιον αὐτοῦ ποιῆσαι. 

6. Καὶ ἀπῶι λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 
6. Εἰ χαθὼς ὃ χεραμεὺς οὗτος οὐ δυνήσομαι τοῦ 

ποιῆσαι ὑμᾶς, οἶχος Ἰσραήλ: Ἰδοὺ ὡς ὃ πηλὸς τοῦ χε- 
ραμέως ὑμεῖς ἐστε ἐν χερσίν μου. 

7. Πέρας λαλήσω "Αἵ ἔθνος ἢ ἐπὶ βασιλείαν, τοῦ 
ἐξᾶραι αὐτοὺς, χαὶ τοῦ ἀπολλύειν, 

8. χαὶ ἐπιστραφῇ τὸ ἔθνος ἐχεῖνο ἀπὸ πάντων τῶν 
χαχῶν αὐτῶν, χαὶ μετανοήσω περὶ τῶν χαχῶν ὧν-ἐλο- 
γισάμην τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς. 

.9. Καὶ πέρας λαλήσω ἐπὶ ἔθνος χαὶ βασιλείαν, τοῦ 
ἀνοιχοδομεῖσθαι καὶ τὸῦ χαταφυτεύεσθαι, 

10. χαὶ ποιήσωσι τὰ πονηρὰ ἐναντίον μου, τοῦ μὴ 
ἀχούειν τῆς φωνῆς μου" καὶ μετανοήσω περὶ τῶν ἀγα- 
θῶν ὧν ἐλάλησα τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς. 

ι.. Καὶ νῦν εἰπὸν πρὸς ἄνδρας Ἰούδα χαὶ πρὸς τοὺς 
χατοιχοῦντας Ἱερουσαλήμ' ᾿Ιδοὺ ἐγὼ πλάσσω ἐφ᾽ ὑμᾶς 
χαχὰ, χαὶ λογίζομαι ἐφ᾽ ὑμᾶς λογισμόν. ᾿Ἀποστραφήτω 
δὴ ἕκαστος ἀπὸ ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς, χαὶ καλλίονα 
ποιήσατε τὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν. 

1. Καὶ εἶπαν - ̓Ανδριούμεθα, ὅτι ὀπίσω τῶν ἀπο- 
προ ἡμῶν πορευσόμεθα, καὶ ἕχαστος τὰ ἀρεστὰ τῆς 
χαρδίας αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς ποιήσομεν. 

13. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος: ᾿Ερωτήσατε δὴ 
ἐν ἔθνεσι. τίς ἤχουσε τοιαῦτα φριχτὰ ἃ ἐποίησε σφό- 
δρα παρθένος Ἰσραήλ; 

14. Μὴ ἐχλείψουσιν ἀπὸ πέτρας μαστοὶ, ἢ χιὼν ἀπὸ 
τοῦ Λιβάνου; μὴ ἐχχλίνη ὕδωρ βιαίως ἀνέμῳ φερόμε- 
γον; ᾿ 

[6. Ὅτι ἐπελάθοντό μου λαός μου, εἰς χενὸν ἐθυμία- 
σαν, καὶ ἀσθενήσουσιν ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν σχοίνους 

τῇ] 

αἰωνίους, τοῦ ἐπιδῆναι τρίδους οὐχ ἔχοντας ὁδὸν εἰς - 
πορείαν, 

16. τοῦ τάξαι τὴν γῆν αὐτῶν εἰς ἀφανισμὸν, καὶ σύ- μ ᾿ 

ρίγμα αἰώνιον: πάντες οἵ διαπορευόμενοι δι᾿ αὐτῆς 
ἐχστήσονται, χαὶ χινήσουσι τὴν χεφαλὴν αὐτῶν. 

17. Ὥς ἄνεμον χαύσωνα διασπερῶ αὐτοὺς χατὰ 
πρόςωπον ἐχθρῶν αὐτῶν, δείξω αὐτοῖς ἡμέραν ἀπω- 
λείας αὐτῶν. 

ι8. Καὶ εἶπαν" Δεῦτε καὶ λογισώμεθα ἐπὶ Ἱερεμίαν 
λογισμὸν, ὅτι οὐκ ἀπολεῖται νόμος ἀπὸ ἱερέως, χαὶ 
βουλὴ ἀπὸ συνετοῦ, καὶ λόγος ἀπὸ προφήτου" δεῦτε, 
χαὶ πατάξωμεν αὐτὸν ἐν γλώσσῃ, χαὶ ἀχουσόμεθα παᾶν- 
τας τοὺς λόγους αὐτοῦ. 

ι9. Εἰςάχκουσόν μου, Κύριε, χαὶ εἰςάχουσον τῆς φω- 
νῆς τοῦ δικαιώματός μου. 
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[18 Ζογυβα]θπι ἴῃ ἀἷδ βαϑαίογυ τ), οἱ δοοδηάδη) ἰρηθη ἴῃ 

Ρογι 8 6͵8, οἵ ἀδυογδθὶί Οἱνα 7 6γυβα]θιι, οἵ πο οχϑίίη- 
συσίυτγ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΥΠΙ. 

1. ΥοΥθυπὶ χυοὰ ἰδοίυπ 651 ἃ Ποηλίηο δὰ εγοιηΐδπι, ἀΐ- 
ΘΘΏ8 : 

2. δυγῇε, οἱ ἀδϑορηὰθ ἰῃ ἀοιηυπὶ ἤρῃ!!, αἱ ἰδὲ δυάϊοβ 
γοῦθδ Πηρἃ. 

3. Εἰ .«ἀσϑορηαϊ ἰῃ ἀομηυπι ἤρῃϊ, οἱ θοοθ ἰρβ6 (δοίοραὶ 
Ορυδ βυρογ Ἰαρίά65, 

ά, οἱ οϑοίαϊξ νὰ αυοὰ ἰρδ86 (δοίθ δαί ἰὴ πηδηΐθυβ 8υἱ8, οἱ 
Γυγδυ8 'ρ56 ἔδοὶὶ {Π᾿Πἀ γὰ5 δἰίθγυμ, βἰουϊΐ ρἰδουογαῖ ἰῃ 60Π5- 
Ροοίυ βὺ0 (ΔΟΘΓΘ. 

5. Εἰ [Δοἴππηλ 68ὲ σϑυθυπηι Ἰ)οηλϊπὶ δὰ πη6, ἀϊοσοηϑ : 

ὃ. 8] φιοηοὰο ἤρυ!α8 ἰϑῖ6 Π0ἢ ροίδθγο [ΠΟΘ νο8, ἀοπυ8 
[5γ861} Εοοδ δίουΐ Ἰυίυπι ἢξι}}} γο5 65118 ἰῇ ΠΔ ΠῚ 05 Πη6 5. 

7. Αἀ βυῃηηδη) ᾿ΟΖυΔ Γ 8006 Γ βοηίθηι δι ΘῈ 06 Γ ΓΟΩΠΠῚΊ, 

υἱ δυΐδιδπη ἰ1|1|05, οἱ αἰθϑρογάδῃ), 

8. οἱ οοηνοΓίοίυΓ ζ6Π5 1|16 δῇ οὔηηΐϊδυβ Π18}}8 5018, οἱ 
ἄρᾶτῃ Ραπἰ(οη ἰᾶτ ἀ6 Π8}}5 χυδ σοσδνογαηι ἴδοογα οἶδ. 

9. Εἰ δὰ δυμημηδϊα ἰοάυδὺ 8:06 σαηίοπι οἱ τοσπυιῃ, δὰ 
το ϊοδηάιϊη οἱ ρἰδηίδηάυπι, 

10. οἱ ἰδεϊθηὶ πιαὶὰ σογᾶπὶ 6, ποῦ δ ἀἰθηἀ0 γοσθ 

τΠ68}} : οἱ μι ηἰ δ η.18ΠῈ ἄρσᾶπη ἀ6 Ὀοηΐ5 αυθ Ἰοουΐϊιϑ ΘΓδ Τὴ 
[ΔΠΘ6ΓΘ οἷ5. 

11. Εἰ πυηο ἀϊΐο δά νἱτοβ πιά δ οἱ δὰ ᾿)δυϊϊδίογοβ ΨΦογυβα- 

Ι6η} : Εσοβ ορὸ ἤησο δυροι γὙο8 πιαίᾶ, οἱ οορὶῖο ϑυγ δι γὸ8 

οοσ δἰϊοποπ). Αυὐουίδίυγ σης ὑπιιϑαυ δα ἃ Υἱᾶ 8118 τηδ]ἃ, 
οἱ πηο]ίογᾶ ἴδο 6 5ἰυἀΐα γοϑίγα. 

12. Εἰ ἀϊχογυηΐ : Οοπίογίθίμηυγ, αυϊᾶ ροϑί δυθγϑίοῃδϑ 
Ὠοϑίγαβ ἰθίπηυδ, οἱ υπυδαυΐδιιι6 ρ]αοὶϊϊα οΟὐΓΑΪΒ 51 18}} [ἃ- 

ΕἸ ΘΠ}. 
(3. Ιά6ο Πφο ἀϊοὶὶ Ὠοιηΐπυ8 : Τη!ογγομᾶῖθ ἤυη0 ἰῃ φοηίὶ- 

Βυβ, 4υ}8 δυάϊνγι( (411 ποτ Ὁ αυξ ἰδοϊζ ηἰπη5 ΥἱΓΩῸ 
15γδοὶ» 

14, Νυμαυϊὰ ἀοἤεοϊοηΐ ἀθ ρείτα υὑθογὰ, δὺυΐ ηἶχ ἀθ 1,}- 
Ὀαπο ἢ πιπηαυϊαά ἀθο! παῖ Δ4υᾶ νΥἱο μι γ δυ]δία Ὑρηΐο 

8. Ουΐδ ΟὈ] 111 δυιπΐ πηθὶ ρορυ] 5 ἤγδυ8, ἰη γδουυπὶ 8δἀ0- 

Ιυδγυηίΐ, οἱ ἱππεπιδυηῖαγ ἰὴ Ὑ}}8 8018 [ἀπ πΐοι}] 08 δορί 6 Γ- 
08, δὰ οΘοῃβοσηαρηάι δοι 5 πο Πδρθηΐ6 8 υἱδῖ) δὰ 

ἰ(ογ, 

[6. 8 ροποπάυπι ἰοΓΓδΠῚ 8118Π| ἰῃ ἀ6 5014 100 6Π}, οἷ 5110 Π| 
56 Ρ ἰΘγηθη] : ΟΠΊΠ68 ἰΓδηβοι 68 ρ6Γ ὁπ) Οὐδίυροϑβοθηΐ, οἱ 

γοΥΘ)ηΐ σἀρυΐ 5011}. 
17. δίουΐϊ γϑηΐαπι ὑγοηίθπ ἀἰβρογβδηι 605 δ δοίδπι ἰη]- 

ΓΩΪΟΟΓΌΠΙ δυόγιπ), οσἰοπάδηχ 68 ἀΐοπλ ρογ ΠΟ Ἶ8 Θογυηι. 

18. Ερ ἀϊχοπιηί : Ὑϑηΐΐα οἱ οορὶἰθΏ}}}8 ΒΌΡΟΓ ΤΟγθΙ διὴ 

οὐ ἰδἰϊοηδιη, ποπ δπὶπὶ ρογὶ [1 ἰὸχ ἃ βδοογάοίε, Π6 4116 Θοη- 

5 ἰυπὶ ἃ ϑαρίθηίο, π6ο β6τΏ0 ἃ ργορἰιοῖᾶ : γϑηϊΐθ, οἱ ρογου- 
«(ἰδπηὰ8 ουμ ἰμ ᾿ησυᾶ, οἱ δυάϊθπι8 ὈΠΊΎΘΓΒΟΘ ΒΘΓΠΊΟΙ)6 8 

6͵υ8. 

19. Εχδιάϊ πιὸ, Ὀοιιπο, οἱ οχδυαϊ νοσοπὶ [υ501Π δι οη 8 

[ηΘ Ὁ. 



490 

50. Εἰ ἀνταποδίδοται ἀντὶ ἀγαθῶν χακὰ, ὅτι ουνε- 
λάλησαν ῥήματα κατὰ τῆς ψυχῆς μου, καὶ τὴν χόλασιν 
αὐτῶν ἔχρυψάν μοι; Νήνήσθητι ἑστηχότος μου χατὰ 
πρόςωπόν σου, τοῦ λαλῆσαι ὑπὲρ αὐτῶν ἀγαθὰ, τοῦ 
ἀποστρέψαι τὸν θυμόν σου ἀπ᾽ αὐτῶν. 

“1. Διὰ τοῦτο δὸς τοὺς υἱοὺς αὐτῶν εἷς λιμὸν, χαὶ 
ἄθροισον αὐτοὺς εἰς χεῖρας μαχαίρας. ΓΓενέσθωσαν αἵ 
γυναῖχες αὐτῶν ἄτεχνοι χαὶ χῆραι, χαὶ οἱ ἄνδρες αὐὖ- 
τῶν γενέσθωσαν ἀνηῃρημένοι θανάτῳ, χαὶ οἱ νεανίσχοι 
αὐτῶν πεπτωχότες μαχαίρα ἐν πολέμῳ. 

2. Γενηθήτω χραυγὴ ἐν ταῖς οἰκίαις αὐτῶν. Ἐπά- 
ἕξεις ἐπ᾿ αὐτοὺς ληστὰς ἄφνω, ὅτι ἐνεχείρησαν λόγον 
εἰς σύλληψίν μου, καὶ παγίδας ἔχρυψαν ἐπ᾽ ἐμέ. 

43. Καὶ σὺ, Κύριε, ἔγνως ἅπασαν τὴν βουλὴν αὖ- 
τῶν ἐπ᾽ ἐμὲ εἰς θάνατον’ μὴ ἀθωώσῃης τὰς ἀδιχίας αὐ- 
τῶν, χαὶ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν ἀπὸ προςώπου σου μὴ 
ἐξαλείψης. Γενέσθω ἣ ἀσθένεια αὐτῶν ἐναντίον σον, ἐν 
καιρῷ θυμοῦ σου ποίησον ἐν αὐτοῖς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ΄. 

ι. Τότε εἶπε Κύριος πρὸς μέ" Βάδισον, καὶ χτῆσαι 
βιχκὸν πεπλασμένον ὀστράχινον, καὶ ἄξεις ἀπὸ τῶν πρε- 
σθυτέρων τοῦ λαοῦ χαὶ ἀπὸ τῶν ἱερέων, 

α. καὶ ἐξελεύσῃ εἰς τὸ πολυάνδριον υἱῶν τῶν τέχνων 
αὐτῶν, ὅ ἐστιν ἐπὶ τῶν προθύρων πύλης τῆς Χαρσείθ' 
καὶ ἀνάγνωθι ἐχεῖ πάντας τοὺς λόγους τούτους, οὖς ἂν 
λαλήσω πρὸς σὲ, 

8. χαὶ ἐρεῖς αὐτοῖς’ Ἀχούσατε τὸν λόγον Κυρίου, 
βασιλεῖς Ἰούδα, καὶ ἄνδρες Ἰούδα, καὶ οἱ χατοιχοῦντες 
ἐν Ἱερουσαλὴμ., καὶ οἱ εἰςπορευόμενοι ἐν ταῖς πύλαις 
ταύταις. Τάδε λέγει Κύριος ὃ Θεὸς Ἰσραήλ' Ἰδοὺ ἐγὼ 
ἐπάγω ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον χαχὰ, ὥςτε παντὸς ἀχού-- 
οντος αὐτὰ ἠχήσει τὰ ὦτα αὐτοῦ, : 

ς. ἀνθ᾽ ὧν ἐγχατέλιπόν με, καὶ ἀπηλλοτρίωσαν τὸν 
τόπον τοῦτον, καὶ ἐθυμίασαν ἐν αὐτῷ θεοῖς ἀλλοτρίοις, 
οἷς οὐχ ἤδεισαν αὐτοὶ χαὶ οἱ πατέρες αὐτῶν χαὶ οἵ 
βασιλεῖς Ἰούδα ἔπλησαν τὸν τόπον τοῦτον αἱμάτων 
ἀθῴων, 

6. καὶ ζχοδόμησαν ὑψηλὰ τῇ Βααλ, τοῦ χαταχαίειν 
τοὺς υἱοὺς αὐτῶν ἐν πυρὶ, ἃ οὐχ ἐνετειλάμην, οὐδὲ διε- 
νοήθην ἐν τῇ χαρδία μου. 

6. Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, 
χαὶ οὐ χληθήσεται τῷ τόπῳ τούτῳ ἔτι διάπτωσις χαὶ 
πολυάνδριον υἱοῦ ᾿Εννὼμ,, ἀλλ᾽ ἢ πολυάνδριον τῆς σφα- 

γῆς. 
η. Καὶ σφάξω τὴν βουλὴν Ἰούδα χαὶ τὴν βουλὴν 

Ἱερουσαλὴμ νν τῷ τόπῳ τούτῳ, χαὶ χαταδαλῶ αὐτοὺς 
ἐν μαχαίρᾳ ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν, χαὶ ἐν χερσὶ 
τῶν ζητούντων τὰς ψυχὰς αὐτῶν χαὶ δώσω τοὺς νε- 
χροὺς αὐτῶν εἰς βρῶσιν τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ χαὶ 

τοῖς θηρίοις τῆς γῆς, 
8. χαὶ χατάξο» τὴν πόλιν ταύτην εἰς ἀφανισμὸν χαὶ 

εἰς συρισμόν. Πᾶς ὃ παραπορευόμενος ἐπ᾿ αὐτῆς σχυ- 
θρωπάσει, καὶ συριεῖ ὑπὲρ πάσης τῆς πληγῆς αὐτῆς. 

9. Καὶ ἔδονται τὰς σάρχας τῶν υἱῶν αὐτῶν χαὶ τὰς 
σάρχας τῶν θυγατέρων αὐτῶν, χαὶ ἕχαστος τὰς σάρκας 
τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἔδονται ἐν τῇ περιοχῇ χαὶ ἐν τῇ πο- 
λιορχίᾳ ἦ πολιορκήσουσιν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν. 

ΙΕΡΕΜΙΑΣ. Κεφ. [Θ΄. 

40. 51 τοἀάυπίυγ ργὸ Βοπὶβ πιᾶϊ]ᾶ, αι ΠΟΙ ΟΟΙἾ διηὶ 
γ γα οοηίγᾶ δηἰπη8πὶ πηθδ, οἱ ρυπὶ ἰηδη) 50}8π| οσοι]- 
ἰδτυηΐ πιὶ ἢ Ἀοοογάδγο χιοὰ 8ἰθἰογὶΠ) ὁβῸ δὰ ἰδεῖθπὶ ἴι8Π|, 

υἱ ἸΟΦΌΘΓΟΓ ρΓῸ οἱβ ὈΟηΔ, υἱ ἀν Γ πὶ ἰηἀϊσηδίοπμοιῃ ἰυ τ 
8 οἰ5. 

21. Ῥτγορίογοδ ἀδ ἢ]ΐυΒ Θοτγαπ) ἰῃ (ἀπηθπὶ, οἱ οοματομβᾶ 608 
ἴῃ ΠΙΆΠ8 οἰδαϊ!. Εἰδηΐ τἰχόταβ ΘΟΓΌΓΩ ΔΌθ χα 1 ογὶβ οἱ υἱ- 
ἄυα;, εἱ υἱγὶ ΘαΓΊπ 8ἰηὶ δι 0181] πηοτῖο, οἱ ᾿ανθηθδ ϑογυτα 

᾿δοθπίοβ οἰδάϊο ἰῃ ργα]ἶο. 

42. Εἰϊδί οἰδπιοῦ ἰῃ ἀοηιίθιι8 οογυπι. Αἀάυοδθ βυρ6 Γ 608 
Τοροηίο Ἰδίγομθβ, αυΐδ δσρστοϑϑὶ δυπΐ τογθυπι ἰῃ σΔρ ΟΠ ΘΠ 
τηοὶ, οἵ ἸΔχιι608 Δϑοοηἀθγιηὶ ΒΌΡΟΓ Π16. 

23. Εἰ ἴὰ, Ποιηΐπο, 5015 ΟἸἼΠΟ ΟΠ 5.ἔΠ|Π| ΘΟΓΆΠῚ ΒῈΡΟΓ Ιη6 
ἴῃ πηοῦίδῃ : ῶ6 Τηυπάθ8 ἰηπἰαυϊδῖθ5 θογιη, οἱ ροοῦδίδ 60- 
ΤΌΠῚ ἃ ἰδοὶο ἰπἃ Π6 ἀο)685. Εἰδὶ ἱπῆγηγ 88 Θουιπὶ οογδπ) (6, 

ἰπ ἰθρογο ἔγογὶβ ἰυἱ ἴδο ἰη οἰ8. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙΧ. 

1. Τυῃς ἀϊχὶὶ Ποιηΐηι8 δὰ πιὸ : Υδάο, οἱ ροβϑί δ ἀο]οί πὶ 
βείαπι ἰοδίδαπι, οἱ δ ἀιιοθβ ἀθ βοηΐϊογ 5 ρορυ οἱ ἀδ 8ᾶ- 
οργαοίρυβ, 

2. οἱ οχἱδίβ ἰῃ ροϊγαπάγίοη ἢ] ογα) ἢ Ιογαπι οθογιηι, φυιοά 
οδῖ ΒΌΡοΥ γοβίϊθυ!α ροτίδο ΟἸΠΔγβ ἢ : οἱ ἰθρὲ ἰδὶ οπιπίδ 

γογα ᾿δρο, φυθϑουμααδ Ἰοσυΐία 8 ΠΟΓΟ δὰ ἰδ, 

3. οἱ ἀΐοθ8 οἷ8 : Αὐἀϊία γογθυμ Ὠοπιηί, γοῦοϑ Ζυάδ, οἱ 
Υἱγὶ Τυάδ, οἱ ΠΑΡ ἰδίογοβ 7 σγιβδίοηι, οἱ χαὶ ἱηστοάϊπιϊπὶ ἰῃ 
ΡουγΪβ ἢἰ8. Ηφς ἀϊοὶΐ Ἰγουηίηυβ Πδιι8 18γ86] : ΕΟΟδ οδὸ ἰῃ- 
ἄυοῦ βυρεγ Ἰοουπὶ ἰδία πὶ πηδ]8, υἱ οπηηΐβ αὰὶ δυάϊνί! [118 εἰ- 
πηϊδηΐ 0 Γ68 6118, 

4, ΡΓῸ 60 χυοὰ ἀδτοὶἰχυογυπί πιθ, οἱ δἰ θηιιπν [δοογιηΐ 
Ἰοουπὶ ἰβίυπι, οἱ δαοϊυσογυηΐ ἰῇ 60 αἰϊβ 8116η18, 708 π6- 

βοίογιηῖ ἱρ8ὶ οἵ ρϑίγθϑ δογυη) : οἵ γτορθβ 7υἀδ τγορ]ονογιπηὶ 
ἸΙοουχὰ ἰϑίυμη ϑδησυΐηῖ θα ἱπηοσοηῖ δι, 

5. οἱ φαϊδολγοσπιηΐ ὀχοοὶβα Βδ8], δὰ οομῃθυγοηάοβ ἢ] 0 ς 

8008 ἰῃ ἰβῃδ, αυδϑ ὨῸΠ ργϑοθρὶ, που οορίϊδνὶ ἰῃ οογὰα 
ΤΏΘΟ. 

δ. [ἀείγοο θοοδ ἀΐθβ νψοηἰυπί, ἀϊοὶξ Ποιηίηι8, οἴ ἤθι γο- 

σΔΌ αν Ἰοσα8 ἰϑῖ8 80} 1.8 τυΐηδ οἱ ρμοϊγδηάτγίοη ΗΠ ΕΠποι, 
βοὰ ροϊγαπάγίοη οὐαί βί ἢ 8. 

7. Εἰ 7υξυϊδθο σοῃβί]υν “ἀᾶ οἴ οΟηΒΙΠ 1} 7ογυβά! 6} ἰμ 
Ἰοοῦ ἰδίο, οἱ βυ δυθγίδη) 608 ἴῃ σἰδάϊο ἰῃ οοπδβροοίυ ἰπἰπηΐοο- 
ταπὶ βυοτυπι, οἱ ἰῃ Πηδηΐδι.8 4 ΟΓΘ ἢ Ἶ ὉΠ] δηίμδΠι ΘΟΓΙΠῚ : 
οἱ ἀδῆο τηογίιοϑ ΘΟΙΠΠ} ἰῃ ἐδοδη ὙοΪἶΔ1}}})8 οΟἰΐ οἱ θ65{18 
ἰοῖτῶ, 

8. οἱ ἀρίγαπδπη εἰν ἰδῖοπη Ὦδης ἰη ἀοϑο δ Οη6Π} οἱ ἰῃ δἷ- 
ὐϊαπη. Ομηΐδ ψιαὶ ργϑίογ ΡῈ Θδιὴ ἰγϑίδἱΐυν, οἱ 8114 011 
ΒΙΡΟΓ υπϊνογβθᾶ ρἰαϑᾶ 6]0.8. 

9. Εἰ οαθηΐ ΟΔΓΠ68. ἢἰΠΟΓΌΙΠ 8: 0Γ1}}) οἱ ΘΑΓΏΘΑ ἢ] γιλῃη 

ΒΌΔΓΠΠι, οἵ ὈΠιΙΒ4ι 54}6 ΟΔΓΏΘ5 Ῥγοχ πιΐ δ] οοπηράσηϊ ἰῃ 

δηρσιβίία οἱ ἰῃ οὐδίἀοπα ΄υᾶ Οὐδίἀδθιιῃΐ 605 ἰηϊανοὐ Θόγιηι. 
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10. Καὶ συντρίψεις τὸν βιχὸν χατ᾽ ὀφθαλμοὺς τῶν 
ἀνδρῶν τῶν ἐχπορευομένων μετὰ σοῦ, 

τι. χαὶ ἐρεῖς" Ἴμδε λέγει Κύριος’ Οὕτως συντρίψω τὸν 
λαὸν τοῦτον χαὶ τὴν πόλιν ταύτην, χαθὼς σῳντρίδεται 
ἄγγος ὀστράχινον, ὃ οὐ δυνήσεται ἰαθῆναι ἔτι. 

15, Οὕτως ποιήσω, λέγει Κύριος, τῷ τόπῳ τούτῳ 
χαὶ τοῖς χατοιχοῦσιν ἐν αὐτῷ, τοῦ δοθῆναι τὴν πόλιν 
ταύτην, ὡς τὴν διαπίπτουσαν. 

12. Καὶ οἶκοι Ἱερουσαλὴμ. καὶ οἶκοι βασιλέων Ἰούδα 
ἔσονται χαθὼς ὃ τόπος ὃ διαπίπτων, ἀπὸ τῶν ἀχαθαρ- 
σιῶν αὐτῶν ἐν πάσαις ταῖς οἰχίαις, ἐν αἷς ἐθυμίασαν ἐπὶ 
τῶν δωμάτων αὐτῶν πάση τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ 
ἔσπεισαν σπονδὰς θεοῖς ἀλλοτρίοις. 

14. Καὶ ἦλθεν Ἱερεμίας ἀπὸ τῆς διαπτώσεως οὗ 
ἀπέστειλεν αὐτὸν Κύριος ἐχεῖ τοῦ προφητεῦσαι" χαὶ 
ἔστη ἐν τῇ αὐλῇ οἴχου Κυρίου, χαὶ εἶπε πρὸς πάντα 
τὸν λαόν’ 

156. Τάδε λέγει Κύριος" Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ τὴν πό- 
λιν ταύτην, χαὶ ἐπὶ πάσας τὰς πόλεις αὐτῆς, χαὶ ἐπὶ 
ὰς χύ ὑτῆς, ἅπαντα τὰ χαχὰ ἃ ἐλάλησα ἐπ᾽ αὖ-- τὰς χώμας αὐτῆς, αχὰ ἢ ὐ 

τῆν, ὅτι ἐσχλήρυναν τὸν τράχηλον αὐτῶν, τοῦ μὴ εἰςα-- 
χούειν τῶν ἐντολῶν μου. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Κ΄. 

ι. Καὶ ἤχουσε Πασχὼρ ὃ υἱὸς Ἐμμὴρ δ,ἱερεὺς, καὶ 
οὗτος ἦν καθεσταμένος ἡγούμενος οἴκου Κυρίου, τοῦ Ἵε- 
ρεμίου προφητεύοντος τοὺς λόγους τούτους. 

2. Καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν, καὶ ἐνέδαλεν αὐτὸν εἰς τὸν 
χαταράχτην, ὃς ἦν ἐν πύλη οἴχου ἀποτεταγμένου τοῦ 
ὑπερῴου, ὃς ἦν ἐν οἴχῳ Κυρίου. 

3. Καὶ ἐξήγαγε Πασχὼρ τὸν Ἱερεμίαν ἐχ τοῦ χα- 
ταράχτου, χαὶ εἶπεν αὐτῷ Ἱερεμίας: Οὐχὶ Πασχὼρ 
ἐχάλεσε τὸ ὄνομά σου, ἀλλ᾽ ἣ μέτοιχον. 

., Διότι τάδε λέγει Κύριος" Ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμί σε εἷς 
μετοικίαν σὺν πᾶσι τοῖς φίλοις σου" χαὶ πεσοῦνται ἐν 
μαχαίρα ἐχθρῶν αὐτῶν, χαὶ οἱ ὀφθαλμοί σου ὄψονται, 
χαὶ σὲ χαὶ πάντα Ἰούδα δώσω εἰς χεῖρας βασιλέως [Δα- 
βὀυλῶνος, χαὶ μετοιχιοῦσιν αὐτοὺς, χαὶ χαταχόψουσιν 
ἐν μαχαίραις. 

6. Καὶ δώσω τὴν πᾶσαν ἰσχὺν τῆς πόλεως ταύτης, 
χαὶ πάντας τοὺς πόνους αὐτῆς, χαὶ πάντας τοὺς θησαυ- 
ροὺς τοῦ βασιλέως Ἰούδα εἰς χεῖρας ἐχθρῶν αὐτοῦ, καὶ 
ἄξουσιν αὐτοὺς εἰς βαδυλῶνα. 

6. Καὶ σὺ χαὶ πάντες οἱ χατοιχοῦντες ἐν τῷ οἴχῳ 
΄ ᾽ } ΄ 2 σου πορεύσεσθε ἐν αἰχμαλωσίᾳ, καὶ ἐν Βαῤυλῶνι ἀπο- 

θανῇ, καὶ ἐκεῖ ταφήση σὺ χαὶ πάντες οἷ φίλοι σου, 
οἷς ἐπροφήτευσας αὐτοῖς ψευδῆ. 

7. Ἦπατησας με. Κύριε, καὶ ἠπατήθην" ἐχράτησας, 
χαὶ ἠδυνάσθης" ἐγενόμην εἰς γέλωτα, πᾶσαν ἡμέραν 
διετέλεσα μυχτηριζόμενος" 

8. ὅτι πιχρῷ ἜΝ μου 
λαιπωρίαν ἐπιχαλέσομαι, 
ὀνειδισμὸν ἐμοὶ χαὶ εἰς χλευασμὸν πᾶσαν ἡμέραν μου. 

9. Καὶ λα Οὐ μὴ ὀνομάσω τὸ ὄνομα Κυρίου, χαὶ 
οὗ μὴ λαλήσω ἔτι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. Καὶ ἐγένετο 
ὡς πῦρ χαιόμενον φλέγον ἐν τοῖς ὀστοῖς μου, χαὶ πα- 
ρεῖμαι πάντοθεν, χαὶ οὐ δύναμαι φέρειν, 

10. ὅτι ἤχουσα ψόγον πολλῶν συναθροιζομένων χυ- 

ἐμ ἐμὴν ἀθεσίαν, χαὶ τα- 
ι ἐγενήθη λόγος Κυρίου εἰς, 

ΩΝ 

- ΄σω Γ ’ 

χλόθεν- ᾿ππισύστητε, καὶ ἐπισυστῶμεν ἐπ᾽ αὐτῷ πάντες ᾿ 
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10. Εἰ ὀοῃίογ68 ἀο] οἱ υπη δὰ οου]08 γἱγόγαπι οστοαϊοηςία πη 
(δοιὰ, 

11. οἱ ἀἸο68 : Ηο ἀϊοῖ᾽ Ποταίηυε : δἷς φοπίθγδηι ρορυϊυηι 
ἰδία πι οἱ οἰ ν᾽ δίοπη ἰοίδη), βίουϊ οοηίογ  γᾶ8 ἰοβίδεουπι, 
χυοὰ ποη ροϊογὶ αἱἰΐγα βαηδτγί. 

12. 5]. (δΔοίδη), δἱΐ οπιίηυβ, ἰοοο Πυΐς οἱ μα ἰ δη(δὺ8 ἴῃ 
60, πὶ ἀδίυν οἰ Δ 5 ἰδία, βίουϊ φυδ οογτυϊῇ. 

13. Εἰ ἀοπηυ8 96 γι 58 οπὶ οἵ ἀοπηὰ8 γτοραπι Τυἀδ Θγιηΐ βἰο- 
υἱ Ἰοου8 ΟΟἴτυθῃ8, 80 ἱπηηηυηά Εἰ}5 Θογ πη ἰπ ΟἸμπίθυβ ἀο- 
τηἶρυ8, ἰῃ φυΐθυ βδουοδνυθγαῃὶ βυρ6ῦ ἰθοία ϑᾶγιι οἱηπί 
ΤΠ ἰδ οοἹΪ, οἱ Πἰθανογαηΐ ᾿ἰθδηγπα ἀἱ 8 αἰϊδηΐϑ. 

14..ὄ Εἰ γνϑηἱί 7 ϑγοιηΐδϑ 46 γυΐῃα 4υ0 μηϊδογαῖ δμη) Ὠοα)ὶ- 
Ὠὰ5 {Π|0 δὰ ργοριοείδηάυπι : οἱ βίϑε ἰῃ δίγίο ἀοπηιβ Ὀομλίηί, 
εἱ ἀϊχ!ῖ δὰ οπμπδί ρορυ]υπὶ : 

15. Ηδὸ ἀϊοὶί Βορηΐμι5 : ΕΘΟδ 6ρ0 ἰπάῃοο βιιροῖ ον δίοηι 
Ὦδηο, Θὲ ΒΏΡΘΟΓ ΟΠΊΠ68 0Γ068 6}08, οἱ ΒΡ ΕΓ ΡᾶΡΟ8 6}118, αἢϊ- 
γΟΓβ8 πη ]ἃ 4115 ἰοου 5 801 δΌΡ6Γ Θᾶπ, φυοηίδηι ἱῃΘυτᾶ- 

γογυπΐ ΟΟΥΥ ΘΟ 808), υἱ 0 δἀχδυάΐγοηϊ τηδηάδίδ τρᾶ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧ. 

1. Εἰ δυαϊΐϊν!ξ Ῥαβοΐοῦ ἢ] 5 ΕἸΏΩΠΊΟΥ ϑδοογᾶος οἱ ἰ)ΐς οοη- 

δι υΐι.8 ἀγαὶ ργωροίιβ ἀοτηυ8 Ποπιὶηὶ, 7 Θγθηγδην ργορὶιθ- 
ἰδηΐ6Π) ΒΟΓΠΊΟΠΘΒ ἰδίοϑ. 

2. Εἰ ρογοιυβϑὶῖϊ ουπι, οἱ πϊδὲϊ δου ἰῃ οδίαγδοίδηιχ, αυδ8: 

ογαΐ ἰῃ ρογίᾶ ἀοπλι8 δϑϑίβηδίϑ βυρογίογβ, ψι ογδὶ ἰῃ ἀοτηο 
Βοιηϊηὶ. 

3. Εἰ οράυχῖ! Ῥάβο!οῦ Ψογοιηΐδηι ἀδ οδίαγδοία, οἱ ἀϊχὶϊ οἱ 

7εγθηνὰβ : ΝΟῚ ῬΆΘΟΙΟΥΓ νοοᾶν ΠΟΙ} 5 ΠΟΙΏΘ ἰυπηλ, 
864] τιϊσγδηΐοῃ). 

4, Ουΐὰ πφο αἰοἰξ Ποπλίμιι5 : Εσσα οῷοὸ ἀο ἰδ ἴῃ τηἸσγδίϊο- 

Π6Π) Οὔ} ΟΠηΐθι18 8 Π11618 1115 : οἱ οδαθηΐ ἰῃ οαἰδάϊο ἰηἰπ)}- 

σογυτῇ ϑυογαπ), δἱ οου}ὶ αἱ νἱἀορυηί, οἱ (6 οἱ οἴηποπὴ 70 ὰΠ| 

ἀΔ0ο ἱπ πηδηι15 γορῖβ ΒΑΡΎ ]ΟΠ 5, οἱ πηϊσγᾶγα ἔδοϊθηΐ 608, οἵ 
{γυοάδθυηὶ ἴῃ 9] 15. 

5. Εἰ ἀδῦο οπηθιῃ γι υἀΐησαπὶ οἰγ (818 Ὦυ)}υ8, οἵ ΟΙ- 

Π65 ἸΔΌΟΓΘΟΒ 6]8,, 6ἴ ΟΠΠ65. {ΠἸ6 5 ΔΠΓΟΒ ΓΟΡῚΒ5 1 υ.ὰ ἰῃ π!Δῆ0}.5 
ἱπ! ϊοογ} ο}118, οἱ ἀϊισοι! 608 ἰῃΩ ΒΑὈΥ]ΟΠΘΠ,. 

6. Εἰ ἴὰ οἵ οηλπο5 ᾿νὰ Δ η165 ἴῃ ἀοπιο ἴυ8 ἰὈἰ([5 'ῃ οδρίϊ- 
γιἰδίο), οἱ ἰῃ ΒαΌΥΟΩΘ τηογίογὶβ, οἱ ἴὉἱ δϑρο ογὶβ ἴθ οἱ 

ΟΠὨΏ68 διηΐϊοὶ ἰυἱ, φυΐθυ8 ργΟρἢ οἰδϑίϊ οἷ5 (188. 

7. Ὀεοορ δι} πιὸ, Ὀοπλῖηθ, οἱ ἀδοδρίμ8 80Π) : ΟὈἰηυ δι}, 
οἱ ροϊυϊδιϊ : δοῖ8. δύ ἰῃ ἀογίδυπι, ἰοἷδ ἀΐδ ρδι βου γαυὶ 
8088 ηη 818 : 

8. 4υΐδ ΔΠΊΔΓΟ ΥΟΓΡῸ 160 Γ 6 00 ργφου δ οΔ 061), Οἱ Ὠ1180- 
τίδιη ἰηγοοῦθο, 4υἱὰ ἴλοίι5 651 βθγίῆο Ὠομὶηὶ ἰΏ Ορργο Γία!Π} 

ηἰΐῃ! οἱ ἰη ἀογίϑυηι ἰοἱα ἀΐὸ θᾶ. 
9. Εἰ ἀϊχὶ : Νοιι ποπιῖμαθο ποιηθη Ποηλίηὶ, πο 0 ἸΟΖιδΣ 

υἱ γα ἐπ ποηηΐπο ἱρϑἷι8. Εἰ (δοῖυ5 οδί φιιαϑί ᾿ξηΐ8 ἃγάθῃϑ ὈΓΘΙΒ 

ἴῃ οβϑίθυβ πιοὶβ, οἱ ἀϊββοϊαἴυδ βιιπὶ υπάἀΐχας,, οἱ ΠΟ ροϑϑύηι 

ἔογγὰ, 

10. φυίΐα δυάϊν] νἱἐυροτδιοπθη) πη] ογαπη ΟΟΠ ΓΟ ΘΑΙΟΓΌ ΠῚ 

ἀπ αι : Τϑυ!αίο, οἵ ἰ 501 {6Π10}8 ἱπ Ο11}} ΟΠΔΙ65. Υἱεὶ δηλ 
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ἄνδρες φίλοι αὐτοῦ. Τηρήσατε τὴν ἐπίνοιαν αὐτοῦ, εἰ 
ἀπατηθήσεται, χαὶ δυνησόμεθα αὐτῷ, χαὶ ληψόμεθα 
τὴν ἐχδίχησιν ἡμῶν ἐξ αὐτοῦ. 

11. Ὁ δὲ Κύριος μετ᾽ ἐμοῦ χαθὼς μαχητὴς ἰσχύων" 
διὰ τοῦτο ἐδίωξαν, καὶ νοΐσαι οὐχ ἠδύναντο" ἠσχύν- 
θησαν σφόδρα, ὅτι οὐχ ἐνόησαν ἀτιμίας αὐτῶν, αἵ δι᾿ 
αἰῶνος οὐχ ἐπιλησθήσονται. 

12. Κύριε δοχιμάζων δίκαια, συνιῶν νεφροὺς χαὶ χαρ- 
δίας, ἴδοιμι τὴν παρὰ σοῦ ἐχδίκησιν ἐν αὐτοῖς, ὅτι πρὸς 
σὲ ἀπεχάλυψα τὰ ἀπολογήματά μου. 

13, Ἄσατε τῷ Κυρίῳ, αἰνέσατε αὐτῷ, ὅτι ἐξείλατο 
τὴν ψυχὴν πένητος ἐχ χειρὸς πονγ, ευομένων. 

ι4. Ἐπιχατάρατος ἣ ἡμέρα ἐν Ἵ ἐτέχθην ἐν αὐτῇ" ἡ 
ἡμέρα ἐν ἧ ἔτεχέ με ἣ μήτηρ μου μὴ ἔστω ἐπευχτή. 

15. ᾿Επικατάρατος ὃ ἄνθρωπος ὃ εὐαγγελισάμενος τῷ 
πατρί μου, λέγων’ ᾿Ετέχθη σοι ἄρσην. 

16. Εὐφραινόμενος ἔστω ὁ ἄνθρωπος ἐχεῖνος ὡς αἱ 
πόλεις ἃς χατέστρεψε Κύριος ἐν θυμῷ, καὶ οὐ μετεμε- 
λήθη" ἀκουσάτω χραυγῆς τῷ πρωΐ, χαὶ ἀλαλαγμοῦ 
μεσημύρίας, 

17. ὅτι οὐχ ἀπέχτεινέ με ἐν μήτρα, χαὶ ἐγένετό μοι 
ἧ μἥτηρ μου τάφος μου, καὶ ἣ μήτρα συλλήψεως αἰω- 
νίας. 

18. Ἱνατί τοῦτο ἐξῆλθον ἐχ μήτρας, τοῦ βλέπειν χό- 
πους χαὶ πόνους, χαὶ διετέλεσαν ἐν αἰσχύνη αἱ ἡμέραι 

μου; 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ΄. 

1. Ὃ λόγος ὃ γενόμενος παρὰ Κυρίου πρὸς Ἵερε- 
μίαν, ὅτε ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ὃ βασιλεὺς Σεδεχίας 
τὸν Πασχὼρ υἱὸν Μελχίου, καὶ Σοφονίαν υἱὸν Βασαΐου 
τὸν ἱερέα, λέγων" 

ἃ. Ἐπερώτησον περὶ ἡμῶν Κύριον, ὅτι βασιλεὺς 
Βαδυλῶνος ἐφέστηκεν ἐφ᾽ ἡμᾶς, εἰ ποιήσει Κύριος κατὰ 
πάντα τὰ θαυμάσια αὐτοῦ, καὶ ἀπελεύσεται ἀφ᾽ ἡμῶν: 

4. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς Ἱερεμίας: Οὕτως ἐρεῖτε 
πρὸς Σεδεκίαν βασιλέα Ἰούδα" 

4, Τάδε λέγει Κύριος: Ἰδοὺ ἐγὼ μεταστρέφω τὰ 
ὅπλα τὰ πολεμικὰ, ἐν οἷς ὑμεῖς πολεμεῖτε ἐν αὐτοῖς 
πρὸς τοὺς Χαλδαίους τοὺς συγχεχλεικότας ὑμᾶς ἔξωθεν 
τοῦ τείχους καὶ συνάξω αὐτοὺς εἰς τὸ μέσον τῆς πό- 
λεως ταύτης, 

6. χαὶ πολεμήσω ἐγὼ ὑμᾶς ἐν χειρὶ ἐχτεταμένη, καὶ 
ἐν βραχίονι χραταιῷ μετὰ θυμοῦ χαὶ ὀργῆς μεγάλης: 

8. χαὶ πατάξω πάντας τοὺς χχτοιχοῦντας ἐν τῇ πόλει 

ταύτη, τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ χτήνη, ἐν θανάτῳ με- 
γάλῳ, καὶ ἀποθανοῦνται. 

γη. Καὶ μετὰ ταῦτα οὕτως λέγει Κύριος: Δώσω τὸν 
Σεδεχίαν βασιλέα Ἰούδα, χαὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ, χαὶ 
τὸν λαὸν καταλειφθέντα ἐν τῇ πόλει ταύτη ἀπὸ τοῦ 
θανάτου χαὶ ἀπὸ τοῦ λιμοῦ χαὶ ἀπὸ τῆς μαχαίρας, εἰς 
χεῖρας ἐχθρῶν αὐτῶν, τῶν ζητούντων τὰς ψυχὰς αὐτῶν, 
χαὶ χαταχόψουσιν αὐτοὺς ἐν στόματι μαχαίρας" οὐ φεί- 
σομαι ἐπ᾽ αὐτοῖς, καὶ οὐ μὴ οἰχτειρήσω αὐτούς. 

8. Καὶ πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον ἐρεῖς" Τάδε λέγει Κύ- 
ριος: Ἰδοὺ ἐγὼ δέδωχα πρὸ προζτώπου ὑμῶν τὴν ὁδὸν 
τῆς ζωῆς χαὶ τὴν ὁὲὸν τοῦ θανάτου. 

9. Ὁ χαθήμενος ἐν τῇ πόλει ταύτη ἀποθανεῖται ἐν ᾿ 

ΙΕΡΕΝΙ͂ΑΣ. Κεφ. ΚΑΛ', 

οὖ) υ8. ΟὈδϑογνδῖθ πηθηΐδη) 608, 8ὶ ἀδοίρίθίιγ, οἱ ργωνδὶθθὶ- 
Τ}8 οἱ, οἱ 8:Π|6Π|118 Υἱπϊοίδ) ὨοδίγΓϑ ἢ οχ 60. 

11. Θομιίπυι δυΐοπι πηθουπ) {υδϑὶ ὈΘ]]αίον (ογίϊ8. [ἀγα 
Ρογβοουὶ βυηΐ,, οἱ ᾿π(6]} σογα ἤθη Ροζιογυηὶ : οοὐηίογίδι! διιηΐ 

γα] ὰῈ, φυΐα ποη ἱπίο!! χογιηΐ ἱρηοπιὶπίαβ 8085, 408 ρῸΓ 
δου πὶ ΠΟῚ ἰγαἀθηίυγ ΟὈ νἱοηὶ. 

12. Ὀοιηΐηθ ὑγοθδη8 8.8, ἰη 16} }ΠΚ6 Π8 ΓΘη68 οἱ οοτάδ, νυἱ]- 

ἄρδπι υἱ 0 πθτη 408! ἃ 6 ἰῃ οἶδ, χαυΐδᾶ 84 ἴ6 γουύοίανὶ ἀοίρῃ- 
Βἰ0η 65 Πη688. 

13. Οδηΐδία Ὠοῃίηο, ἰδυάλία ουπὶ, 4υᾶ ΠΡΟΓΑΥ  δχι]- 
[1 ΔΠ} ρδ1} 6715 46 πηδηῖι τ᾽ ΔΗ 0 Π|. 

14. Μαϊοάϊοῖϊδ ἀϊδβ ἴῃ 4ι.ὰ Ὠδίιι5 δ. ἴῃ δᾶ : ἀϊθ8 ἢ Ζιιὰ 

ΡΟρΟγϊ π)6 τηδῖογ πηθᾶ ΠΟῊ 511 θοηθαϊοῖδ. 
[5. Μαϊοαϊοίυ5 ΠομΟ 4υΐ ὀνδηροὶχανὶϊ ραϊΓὶ πιθοὸ, ἀἱ- 

ΟΘῺ8 : Νδῖυϑ οϑὲ {01 πηδβου]υ8. 
[6. [,α΄1Δη5 511 Ποηο 1|16 βἰοιξ οἰ ν 8168 χυᾶβ βαδνογίῖ 

Βομλίηυ8 ἴῃ ἔσγογα, οἱ ποὴ ρωηϊϊυϊὶ οὐπὶ : δυάϊαϊ ΟἰδηλΟΓΘ ΠῚ 
ἴη8η6, οἱ υἱυϊδίιπι πιογίἀϊα, 

17. αυἱὰ πο ἱπίογίβοϊϊ 6 ἰὴ γυϊγα, οἱ (Δοἰδ οδὶ τὰ! 
τηδίογ θᾶ ϑορυϊογυτ τπθιπ, οἱ γυΐϊνᾷ σΟΠΟΘΠ ΟἢΪ8 ς- 
(θγΓη8. 

18. ὕἱ αυἱὰ [ἰδ αργοβδι8 δι πὶ 6 νυν, υἱ Υἱάδγθηι ἸδθοτΘ 5 
Θἷ ἀΟΙΟΓ68, δὲ Θοηδυπληδίϊ δυηὶ ἰῃ οομ βίοης ἀϊ65 πιοὶ ἢ 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΙ. 

Ι. γεγθυπὶ αυοά (δΔείυπὶ 6518 Ὠοπιίπο δὰ ΦΖογοιιΐϑηι, 
αυδηᾷο Ὠηἰδἰῖ δα οι)πὶ Γὸχ ϑϑάροδβ Ρ] ΘΟ ΠΟΥ Π]ἰυπὰ ΜοΙο ΐδρ, 
οἱ ϑορῃοῃίδηι ἤ]η Βαβϑῖϑ βδοογάοίθηι, αἰ Π8 : 

ἃ. Ἰηϊοιτορᾶ ριῸ πορὶβ8 Ποιηίηυμμ, υΐδ γὸχ Βαθυ οι 
ἸὨΒΟΓΓΟΧΙΪϊ ΒΌΡΟΙ ΠΟ8. 5ἱ ἰδεϊοὶ Ποῃλίηυ8 ΒΟ ἀπ ΟΠΠηΐα 

ΚἱΓα ἢ Π 8 508, οἱ τοοδασί ἃ ΠΟὈ 59 : 

3. Εἰ ἀϊχὶ! δὰ δοβ 7ογοηΐδβ : 510 ἀϊοοῖι 5 δά ϑοάδοίδι 
τοῦοπὶ Φυάᾶ : 

ἡ. δὸς ἀϊεὶς Πομπιίηυβ : ΕΘΟΘ 650 σΟΠΥΘΓίΟ ἄγπιὰ ὑὈ6 ἶσα, 

ἰη φυΐθυβ γο8 ρυρσπαί8 ἴῃ οἱ8 δάνογθιιβ ΟΠ] 808. 4υὶ (0η- 
ΟἸυβογυπὶ γὸ8 οχίγα ΤΠ ΌΓ0πὶ ; οἱ σοΏρτορᾶθο 608 ἴῃ πιραὶς 

εἰν 115 ἢυ}08.,, 

5. οἱ ἀσῦθ 8 θο ορὸ τὸβ8 ἰπ πιᾶηι οχίθηίδ, οἱ πῃ ὈγδΟΙ 0 

ογἱ οὐτὰ ἔμπγογο οἱ ἱγᾶ πηδδηᾷᾶ : 

δ. οἱ ρογουζίδη οηληθ8 ΠΔὈΪ δη(65 ἴῃ εἰν 816 Πᾶς, ᾿ιουν- 
Π05 οἱ Ἰαιηομηίδ, ἰῃ πηογ6 πϊᾶσηᾶ,, οἷ πη γ ΘΠ ἴΓ. 

7. Εἰ ροϑῖ [Ἰᾶ0 5. αἷὶ Ποηηηυ8 : ΠᾶΡῸ δϑάθοϊδπι γθβθ πη 
Ζυάα, οἱ ρύΘΓΟΒ ο᾽ι5, εἴ ρορυΐϊαμ ἀεγο!οἴυπι ἰῃ εἰν Πδῖ6 ἢὰο 
ἃ πιογία οἱ ἃ ἴδπι οἱ ἃ σίδάϊο, ἰῃ Πη8Π115 ᾿ΪΠΠ ΟΟγυ ΠΊ ΘΟΟΓΙΙ ΠΏ, 
αυδογοιίίαπι δηἰπηᾶ8 οογαπ), οἱ ἰγυοϊἀαθυηΐ 605 ἱπ ογὰ δ[8- 
ἀϊ! : ΠΟῚ ΡᾶΓΟΔΠῚ ΒΌΡΟΓ οἶβ,, οἷ Π01} ΓΙ ΒΟΓΟΌΟΓ ΘΟΓΊΠΗ. 

8. Εἰ δὰ ρορυϊυπι ἴμπο ἀΐοοδ : Ηφο ἀϊοϊῖ Ποπιίηυ5 : ΕΦΟΟ 
650 ἀοὰϊ δηΐς (οΐοηι γοβίγαπι νἱᾶπὶ Υἱἕῶ οἱ Υἱδπὶ Π]ΟΓΙΙ8. 

9. ϑοάρῃβ ἴῃ αὐῦο ἰὰς τρογθίυν ἴῃ εἰδάϊο οἱ ἰη ἴδῃ) : οἱ 
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μαχαίρᾳ χαὶ ἐν λιμῷ" χαὶ ὁ ἐχπορευόμενος προςχωρῇ-- [ ἐβγαάϊοπα δοσδάθγα δὰ ΟἹ] ἀδθ05 χυΐ ΘΟΠΟ]μβδγιιηΐ νοϑ υἱγαί, 
σαι πρὸς τοὺς Χαλδαίους τοὺς συγκεχλεικότας ὑμᾶς ζή- 
σεται, καὶ ἔσται ἣ ψυχὴ αὐτοῦ εἰς σχῦλα, χαὶ ζύσεται. 

10. Διότι ἐστήριχα τὸ πρόςωπόν μου ἐπὶ τὴν πόλιν 
ταύτην εἰς κακὰ, χαὶ οὐχ εἰς ἀγαθά. Εἰς χεῖρας βασι- 
λέως Βαῤδυλῶνος παραδοθήσεται, καὶ καταχαύσει αὐὖ-- 
τὴν ἐν πυρί. 

“. Ὃ οἶκος βασιλέως Ἰούδα, ἀχούσατε λόγον Κυ-- 
βίου, ᾿Ξ 

13. οἶκος Δαυὶδ, τάδε λέγει Κύριος: Κρίνατε πρωΐ 
χρῖμα, χαὶ κατευθύνατε καὶ ἐξέλεσθε διηρπασμένον 
ἐκ χειρὸς ἀδικοῦντος αὐτὸν, ὅπως μὴ ἀναφθῇ ὡς πῦρ 
ἡ ὀργή μου, καὶ χαυθήσεται, χαὶ οὐχ ἔσται ὁ σδέσων. 

13, Ἰδοὺ ἐγὼ πρὸς σὲ τὸν χατοιχοῦντα τὴν χοιλάδα 
Σὸρ, τὴν πεδεινὴν, τοὺς λέγοντας - Τίς πτοήσει ἡμᾶς, 
ἢ τίς εἰσελεύσεται πρὸς τὸ χατοιχητήριον ἡμῶν; 

4. Καὶ ἀνάψω πῦρ ἐν τῷ δρυμῷ αὐτῆς, χαὶ ἔδεται 
πᾶντα τὰ χύχλῳ αὐτῆς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ'. 

ι. Τάδε λέγει Κύριος" Πορεύου χαὶ χατάθηθι εἰς τὸν 
οἶχον τοῦ βασιλέως Ἰούδα, χαὶ λαλήσεις ἐχεῖ τὸν λόγον 
τοῦτον, 

", χαὶ ἐρεῖς" Ἄχουε λόγον Κυρίου, βασιλεῦ Ἰούδα, 
ὁ χαθήμενος ἐπὶ θρόνου Δαυὶδ, σὺ χαὶ ὃ οἶκός σου χαὶ 
ὁλαός σου. καὶ οἱ εἰςπορευόμενοι ταῖς πύλαις ταύταις. 

8. Τάδε λέγει Κυριος" Ποιεῖτε χρίσιν χαὶ διχαιοσύ- 
γὴν, χαὶ ἐξαιρεῖσθε διηρπασμένον ἐχ χειρὸς ἀδικοῦντος 
αὐτὸν, καὶ προςήλυτον καὶ ὀρφανὸν χαὶ χήραν μὴ χα- 
ταδυναστεύετε, χαὶ μὴ ἀσεθεῖτε » χαὶ αἷμα ἀθῷον μὴ 
ἐχχέητε ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ. 

4. Διότι ἐὰν ποιοῦντες ποιήσητε τὸν λόγον τοῦτον, 
χαὶ εἰςελεύσονται ἐν ταῖς πύλαις τοῦ οἴχου τούτου βα- 
σιλεῖς χαθήμενοι ἐπὶ θρόνου Δαυὶδ, χαὶ ἐπιδεθηχότες 
ἐφ᾽ ἁρμάτων χαὶ ἵππων, αὐτοὶ καὶ οἱ παῖδες αὐτῶν χαὶ 
λαὸς αὐτῶν. 
ῦ, Ἐὰν δὲ μὴ ποιήσητε τοὺς λόγους τούτους, χατ᾽ 

ἐμαυτοῦ ὥμοσα, λέγει Κύριος, ὅτι εἰς ἐρήμωσιν ἔσται 
ὃ οἶχος οὗτος. 

8. Ὅτι τάδε λέγει Κύριος χατὰ τοῦ οἴκου βασιλέως 
Ἰούδα: Γαλαὰδ, σύ μοι ἀρχὴ τοῦ Λιθάνου, ἐὰν μὴ θῶ 
σε εἰς ἔρημον, πόλεις μὴ χατοιχηθησομένας, 

7. χαὶ ἐπάξω ἐπὶ σὲ ὀλοθρεύοντα ἄνδρα, χαὶ τὸν 
πέλεχυν αὐτοῦ, χαὶ ἐχχόψουσι τὰς ἐχλεχτὰς κέδρους 
σου, χαὶ ἐμθαλοῦσιν εἰς τὸ πῦρ. 

8. Καὶ διελεύσονται ἔθνη διὰ τῆς πόλεως ταύτης, 
χαὶ ἐρεῖ ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ - Διατί ἐποίησε 
Κύριος οὕτως τῇ πόλει ταύτῃ τῇ μεγάλη; 

9. Καὶ ἐροῦσιν, ἀνθ᾽ ὧν ἐγκατέλιπον τὴν διαθήχην 
Κυρίου Θεοῦ αὐτῶν, καὶ προςεχύνησαν θεοῖς ἀλλοτρίοις, 
καὶ ἐδούλευσαν αὐτοῖς. 

10. Νὴ χλαίετε τὸν τεθνηχότα, μηδὲ θρηνεῖτε αὖ-- 
τόν: χλαύσατε κλαυθμῷ τὸν ἐχπορευόμενον, ὅτι οὐχ 
ἐπιστρέψει ἔτι, οὐδὲ ὄψεται τὴν γῆν πατρίδος αὐτοῦ. 
οἷ, Διότι τάδε λέγει Κύριος ἐπὶ Σελλὴμ υἱὸν Ἰωσία 

τὸν βασιλεύοντα ἀντὶ Ἰωσίου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ὃς 
ξῆλθεν ἐκ τοῦ τόπου τούτου: Οὐχ ἀναστρέψει ἐχεῖ ἔτι, 
ι, ἀλλ᾽ ἢ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ οὗ μετῴχισα αὐτὸν, 

ἰχεῖ ἀποθανεῖται, χαὶ τὴν Υἣν ταύτην οὐχ ὄψεται ἔτι. 

οἵ ογϊ δηϊπηᾶ 6}1.38 ἰῃ 5ρο]ϊα, οἱ υἱνοῖ. 

10. ΟΕ ΓΠΊΔΥ ΘηΪ ΠῚ ἔδοΐθ π} Ὠγθᾶ μη 5106 οἷν (ἴοι ἤδης 
ἴῃ πιᾶῖ, οἵ πο ἴῃ "υπᾶ. [ὴ τηδῆμ8 τορὶβ ΒΑΡΥ]οη 5 ἰγδὰθ- 
ἴων, οἱ οοῃθυγθοῖ Θδτ) ἰῃ ἰξῃα. 

11. Βοπηυ8 τοσ8 δυάδ, διιάϊΐ6. γογθυπὶ Ποηλίηΐ, 

12. ἀοπιυβ Ὀανυϊά, Ηξο ἀϊεὶξ Ποιηΐηυβ : 7 ἀϊοαία πιᾶηθ 
Ἰυἀϊαίυπι, οἱ ἀϊγίσ!α οἱ Πθαγαίο ἀϊγορίυμι ἀθ τηᾶπα ορρτί- 
Τη6Π [8 Θ1ΠΊ., υἱ ΠΟ. δοοδηάδίυν φυδδὶ ᾿ζῃΐβ γᾶ τηθᾶ, οἱ ἃγ- 

ἀοδὶϊ, οἱ ποη οἷ 4} δχϑεηρααῖί. 

13. Εσδρα 660 δὰ [6 ἱηῃδ  ἰδηΐϊοπι γ4}}6 πὶ 50Υ, δ ΒΘ ΘΙ ΓΌΠῚ, 

αὶ αἰεὶ :- Ουἱ8 ἰοτγθθῖ! πο8, δυῖ 4υΐδ ἰηρτγοαϊοίιν ἴῃ ἢδ- 
Ὀἰἰδου! πὴ ἠοϑίγυα ὃ 

14, Εἰ δυςοοηάδηη ἰρηρῃ ἰῃ 848}{π ο͵18. οἱ ἀδνογδαθὶϊ 
οἸηηΐᾶ 4Ζυδ ἴῃ οἰγου ἴ 6}08. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΙΠ. 

1. Ηξφο ἀϊοὶϊ! Βοπηίπυϑ : Υδᾶς οἱ ἀδβοθηάς ἰῃ ἀοτημσῦ) Γ6- 
δἰ8 Τυάδ, οἱ Ἰοφυοτὶδ ἰδὲ γογθυπι 06, 

2. οἱ ἀϊοθϑ : Αὐδϊ γογϑυπὶ Πομηὶ, γὸχ ΦΖαᾶάδ, 4υἱ 86465 
ΒΌΡΟΓ 5οΐυπι Ὠαυϊὰ, ἰὰ οἱ ἀοπιυδ ἰ08 οἱ ρορι 8 ἴυ8, οἱ 
αυὶ ἱπστοαϊ πλίηὶ ρο ρογίδ8 ἰβίδ8. ᾿ 

3. δος ἀϊοϊῖ Ποηλίηυ8 : Εδοὶί υἀϊοίυπι οἱ ᾿ιι5ι}{|18π|, οἱ 
᾿θογαῖα ἀϊγερίυπι ἀθ πἤδηυ ἱπ) υγίδη 18 ου πη, οἱ δἀνυθηδῃ οἱ 

Ῥυρ  Πυπὶ οἱ υἱάυδη) ὨΟῚ ΟρρΓΪΠλδ 8. ποαυθ ἱπηρ|6 ἃσαί(ΐ8, 
οἱ 5βδησυΐηοιη ἱπμποοθηίθῃι πὸ οἰ 418 ἰὴ 000 ἰδίο. 

4, 5[ οηἴτη δοίθηΐο5 (οοοΥ 8 γογθαπ ἰδῖυά, οἱ ἰἱησγοά 6 ῃ- 
ἴὰγ ἰπ ρογίβ ἀοῃηυϑ |}0}}118 Γαβ68 δοά θη θ8 βύυρογ {ΠγΓΟΏυΠὶ 
Πανϊά, οἱ ἀϑοθηάθῃΐθϑ ΒΌΡΟΥ ΟὈΓΓῸΒ οἱ 641.05, ἰρ8ἱ οἱ ρυσγὶ 

θογιηιϊ οἴ ΡΟΡΌ]05 ΘΟΓΌΠ1. 

δ. Ουοᾶ 5ἱ ποη [δοοΥ}|8 Ὑογθᾶ [06 9 ΡΘΓ πιοηγοί ρ50πὶ ͵ὺ- 
γταυΐ, ἀἰοὶΐ ομίηυβ, φυΐδ ἰῃ 801} υἀΐποπὶ ογἰϊ ἀοτ8 ᾿γῶθο. 

6. Ουΐα ες ἀϊοὶς Ὠοπλίηι18 ϑυροῦ ἀομηη) γορί8 Ζυἀᾶ : 

Οδἰδδά, ἴὰ τα] ργποὶρίαπι 1, 10Δηΐ, 8] ΠΟῚ ΡΟβΌΘΓΟ (6 ἰῃ 
ΒΟ υἀϊηοη, υγῦθ8. Ὠοη ΠδΟϊ δη88, 

7. οἱ ἱπάυοδιῃ διιρογ ἰ6 οχιογηϊηδηίΐίοιη Υἱγαπη, οἱ Αθοὺ- 
Γίη οἦι8, οἱ βϑυοσοίάοπι αἰθοίδθ οθάγοβ ἴιι88, οἱ πκἰ(οηΐ ἱπ 

ἱξποηι. 
8. Εἰ ρεογγδηϑι θη φοπί68 Ρ6Γ οἰ ἰδίοτη ἤδης, οἱ ἀϊοοὶ 

υπυβαυΐβαυς δὰ ργοχίμηυπ) βυυπι) : Οὐυδγα ἴδοὶ! Ὠοιηΐηυ8 

δο οἰν 4{ἰ Πΐο πηᾶσῃθ ἢ 
9. Εἰ ἀϊοδηῖ, ργὸ 60 φυοὰ ἀργοὶ! χυδγιπὶ ἰοδίδημδηΐατη 

Ὀοιμίηὶ Ποὶ 5υἱ, οἱ δάογαγνογυηΐ ἀ605 8 ]16η08, οἷ βογυϊογυηΐ 

οἷ. 
(0. ΝοΙίῖα ἤογα πιογίιπι, Ὠράὰθ Ἰδηγθηϊθηίηΐ Θ0Πὶ : 

ρἰογαῖθ ρμογαίίοπ διὰπὶ αυΐ ἐαγοάϊίιγ, φυΐα ΠΟῺ τΟΥΘΓίΘ[ὮΓ 

Ὀἱ]ίγα, ποο υἹάθὈΪ ἰογγϑη) ραϊγίδ: 5085. 
11. Ουἱα ἴδο ἀϊοὶῖ! θομιίηυβ δὰ 56]]οῖη δ Γαπὶ 708185 ΓΘ- 

δηδηΐοπι ΓΟ Ζοβία ρμᾶΐίγθ οἦ08, 4υὶ οβιδβϑυ8 δϑὲ ἀθ Ἰοθο 
ἰδίο : Νου γουογίοίν ἢ ΔΙΏρ 1118, 

12. 864 ἴῃ ἸΙοοο ἰβῖο φυο ἐγϑηϑίυ ουπ,, ἰδ] τηογίοίυτ, οἱ 

ἰοττᾶπι ἤδπο ποη Υἱἀ οἷ ἀρ] 105. 
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13. Ὁ οἰχοδομῶν οἰκίαν αὐτοῦ οὐ μετὰ δικαιοσύνης, 
χαὶ τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ οὐχ ἐν χρίματι, παρὰ τῷ πλη- 
σίον αὐτοῦ ἐργᾶται δωρεὰν, καὶ τὸν μισθὸν αὐτοῦ οὐ μὴ 
ἀποδώσει αὐτῷ. 

ι4. Ὦχοδόμησας σεαυτῷ οἶκον σύμμετρον, ὑπερῷα 
διπιστὰ διεσταλμένα θυρίσι, χαὶ ἐξυλωμένα ἐν χέδρῳ 
χαὶ χεχρισμένα ἐν μίλτῳ. 

16. Μὴ βασιλεύσης, ὅτι σὺ παροξυνῇ ἐν Ἄχαζ τῷ 
πατρί σου; οὐ φάγονται, χαὶ οὐ πίονται. Βέλτιόν σε 
ποιεῖν χρῖμα χαὶ δικαιοσύνην. 

16. Οὐχ ἔγνωσαν, οὐχ ἔχριναν χρίσιν ταπεινῷ, οὐδὲ 
χρίσιν πένητος. Οὐ τοῦτό ἐστι τὸ μὴ γνῶναί σε ἐμὲ, 
λέγει Κύριος; 

17. Ἰδοὺ οὐχ εἰσὶν οἱ ὀφθαλμοί σου, οὐδὲ ἢ καρδία 
σου χαλὴ.. ἀλλὰ εἰς τὴν πλεονεξίαν σου. καὶ εἰς τὸ ΤΣ 
τὸ ἀθῷον, τοῦ ἐχχέαι αὐτὸ, χαὶ εἰς ἀδικήματα καὶ εἰς 
φόνον, τοῦ ποιεῖν αὐτά. 

18. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος ἐπὶ Ἰωαχεὶμ υἱὸν 
Ἰωσία βασιλέα Ἰούδα, χαὶ ἐπὶ τὸν ἄνδρα τοῦτον" Οὐ 
χόψονται αὐτὸν, ὦ ἀδελφὲ, οὐδὲ μὴ χλαύσονται αὐτὸν, 
οἴμοι. Κύριε. 

19. Γαφὴν ὄνου ταφήσεται, συμψησθεὶς ῥιφήσεται 
ἐπέχεινα τῆς πύλης Ἱερουσαλήμ. 

50. ᾿ἈΑνάθηθι εἰς τὸν Αίδανον καὶ χράξον, καὶ εἰς τὴν 
Βασὰν δὸς τὴν φωνήν σου. χαὶ βόησον εἰς τὸ πέρας τῆς 
ϑαλάσσης,, ὅτι συνετρίδησαν παντες οἱ ἐρασταί σου. 

41. Ἐλάλησα πρὸς σὲ ἐν τῇ παραπτώσει σου, καὶ 
εἶπας: Οὐχ ἀχούσομαι. Αὕτη ἣ ὁδός σου ἐχ νεόνητός 
σου. οὐχ ἤχουσας τῆς φωνῆς μου. . 

9). Πάντας τοὺς ποιμένας σου ποιμανεῖ ἄνεμος, χαὶ 
οἵ ἐρασταί σου ἐν αἰχμαλωσία ἐξελεύσονται, ὅτι τότε 
αἰσχυνθήση χαὶ ἀτιμωθήση ἀπὸ πάντων τῶν φιλούν- 
τῶν σε. 

28. Κατοιχοῦσα ἐν τῷ Λιδάνῳ, ἐννοσσεύουσα ἐν ταῖς 
χέδροις, καταστενάξεις ἐν τῷ ἐλθεῖν σοι ὀδύνας ὡς τι- 
χτούσης. 

44. Ζῶ ἐγὼ, λέγει Κύριος, ἐὰν γενόμενος γένηται 
Ἰεχονίας υἱὸς Ἰωαχεὶμ βασιλεὺς Ἰούδα ἀποσφράγισμα 
ἐπὶ τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς μου, ἐκεῖθεν ἐκσπάσω σε, 

45. χὰ παραδώσω σε εἰς χεῖρας τῶν ζητούντων τὴν 
ψυχήν σου, ὧν σὺ εὐλαδῇ ἀπὸ προςώπου αὐτῶν, εἰς 
χεῖρας τῶν Χαλδαίων, 

46. καὶ ἀποῤῥίψω σε χαὶ τὴν μητέρα σου τὴν τεχοῦ- 
σάν σε, εἰς γὴν ου οὐχ ἐτέχθης ἐχεῖ, χαὶ ἐχεῖ ἀποθανεῖσθε. 

47. Εὶς δὲ τὴν γὴν ἣν αὐτοὶ εὔχονται ταῖς ψυχαῖς 
αὐτῶν, οὐ μὴ ἀποστρέψωσιν. 

“8. Ἠτιμώθη Ἰεχονίας ὡς σχεῦος οὗ οὐχ ἔστι χρεία 
αὐτοῦ, ὅτι ἐξεῤῥίφη 2) χαὶ ἐξεδλήθη εἰς γῆν ἣν οὐχ ἤδει. 

9. Γῆ. γὴν ἄχουε λόγον Κυρίου" 
30. Γράψον τὸν ἄνδρα τοῦτον, ἐχχήρυχτον ἄνθρω- 

πον, ὅτι οὐ μὴ αὐξηθῇ ἐκ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ χαθή-- 
μενος ἐπὶ θρόνου Δαυΐδ, ἄρχων ἔτι ἐν τῷ ᾿Ιούδα. 

ΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ ΚΙ΄. 

ι. Ὦ ποιμένες οἱ ἀπολλύοντες χαὶ διασχορπίζοντες 
τὰ πρόῤατα τῆς νομῆς αὐτῶν, 

2. διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος ἐπὶ τοὺς ποιμαίνον-- 
τας τὸν λαόν μου᾽ Ὑμεῖς διεσχορπίσατε τὰ πρόδατά 

ΙΕΡΕΜΙΑΣ. Κεφ. ΚΙ". 

18. Ουἱ δἀϊῇοδὶ ἀοπιιπὶ δυϑην Ποη οὑπὶ [ι8{1{18, οἵ σα- 
ὨδΟι]α 80:8 ὩΟΠ ἰπ ἡυάϊοίο, ἀραιὰ ργοχίπιιπι βϑυιπι ορογδίωγ 
ΕΓγαί8., οἱ πηογοθάθῃ) 65 ποη γοασί αἱ. 

14. “αϊῇοδβϑεϊ εἰ] ἀοπηιπὶ οΟπηπ)θηβυγδίδπη, οὐπδοι δ 
ΡογΠα Πα αἰβιἰηοία [Θμοβιγὶβ, οἱ οοπιϊρπδῖδ ἰη οδάγο οἱ 1ἷ- 
ὨΪ δ 'ῃ βἱπορίαο. 

156. Νυπιαυϊὰ ταβηδοὶθ,, φαΐδ ἰὰ οοπίοπαϊδ ἰη ΑΟἢΔ2Ζ μΡ8- 
γε ἴυο" ποὴ οομηραρηϊ, οἱ ἢοη δίθοηΐ. ΜΟΙ Ϊυ5 Εἰ] ογδὶ ἔδεθγα 
͵υαϊείυπι οἱ ̓ υ8.}{18Π}. 

10. Νοη οοφπογνογυπῖί, ποὴ ᾿υἀϊοσαγογυηΐ ᾿υἀϊοίυτη ὨυτΩΣ}ΐ, 
Πδαυς ᾿υαϊοίυπι ραυρογίβ. ΝΌΠπα ἢος 681 (6 ἰβῆογαγα πι6, 
ἀἰεὶῖ οπλίηυ5} 

17. Εσοθ ποὴ βυῃΐ οου]ὶ ἰυΐ, Ὠρχια ΟΟΓ ἴσυπὶ ὈοηιΠλ, 
δοἃ δὰ υδγιἰ8π) ἰυδη), οἱ δὰ βδησυΐποηι ἱπποςοηίοπ), υ 

οἴυπαάδβ ΠΠ]υη, εἰ δὰ ἰηϊψυϊ δίο5 οἱ Ποπιοάϊαπι, υἱ ἔαςδ5 
θᾶ. 

18. Ῥγορίεγρα ἰἰδοὸ ἀἰοὶ( Ποιηίῃιβ δὰ 7οδοίπι ἢ] τ .) οσἷας 
ΓΟΘλ Ψυάδ, οἱ δυραγ υἱγυπ ἰϑίυπι : ΝΟῚ ρἰδηρσοηΐ οι, 
Ο ἴγαίθσγ, που ρἱογαθαηΐ δαπὶ, δὰ τὶ, Ποηγίηθ. 

19. ΒΘΡυ]ΟΓΟ 8ϑἰηΐ 8θρο] δῖαν, γαρίδιυ5 ῥγο)οἰδίυγ 1 {ἃ 

Ροτγίδῃμ 76 γυβδί θη). 
20. Αδοθηᾶα ἰὴ {08 ηυπ) οἱ οἰαπιδ, οἱ ἰη Βδβδὴ ἀδ γοθθ πὶ) 

ἰυδηη, αἱ οἰδηηᾶ ἴγδη 8 πηᾶγα,, ΄υΐδ οΟη (Γἰἰ ϑυηϊ ΟΠΊΠ68 8Π|ἃ- 
(ογο 8 ἰυ!. 

421. Ἰοουΐυ5 ϑυπὶ δὰ (6 ἰῃ τυΐϊπᾶ ἴυᾶ, οἱ ἀϊχίκί! : Νου 
δυάϊδιη. διὸ οδί υἱὰ ἰπ:ἃ 80 δαο]θβοθηια ἴυδ, ποη διιά δὶ 
ψΟΟδη] ΠΊ6ΆΠ). 

22. ΟΠΠ68 ρϑΙΟΓΘΒ ἴ08 ραϑοοί υϑηΐίυ8, οἵ δηηδίογοϑ ἰυϊ 
ἰη σαριὶ νἐϊδίοη οὐτοαϊοηίυγ, υΐα ἔυσπο ΘΠ ἀογὶβ οἱ ἰη}}Ὸ- 
ΠοΟΓΔΡΟΓ8 80 ομηπίθυ5 αἰ σου 8 6. 

43. Οὐδ Πα (85 ἰη 1, 08η0., φυδ ηἰάοδ8 ἰῃ οοαγίϑ, ἴη- 
δοιηΐ5668 οὔτ Ὑϑηργίηϊ {01 ἀΟΙογοδ αυδϑὶ ρδΓΘη 18. 

24, Ὑῖνο οζο, αἰεὶ Ποπλίηυ8, δὶ ἔδείυβ (υογ( “ΘΟ ΟΠ 48 
ΠΙΐὰ5 Ζοδοίηπι γὸχ Φυάδ δα  ]υπ 8006 πιδῆυπλ ἀσχίογϑπ) 
ΠιθδΠ), ἰηάἀδ ουϑ! δπὴ ἰδ, 

45. οἵ ἰγδάδπι ἰ6 1η Ππιδηυ}8 αιϑγοηἰυπὶ δΔηϊηγ)8πι ἰ0Π|, 
αυογυμῃ ἴπ ἰογηάδ8 ἃ ἴδοὶθ δογιὰπλ, ἰῇ πιδημ8 ΟΠδἰ ἀ8Ὸ- 
ΤΌ, 

46. οἱ ργο] οἶδπὶ (6 αἴ τπηδίγοπι (18Π| 4086 ρορογὶΐ 6, ἰη 

[ογγϑίῃ Εδὲ ΠΟῚ 68 ηδίυ8 1}, ἰθίφυθρ που πἰἢὶ. 
47. [ἢ ἰόγγδπὶ δι δὴ} αυδη) ἱρδὶ ορίδῃηϊ δηϊπηᾶ}}}}8 5.8, 

ΠΟ ΓΟΥΘΙΓΘΠΙΙΓ. 

28. πΠοπογᾶῖυ8 οδί 7Ζϑοῃοηΐδβ συδϑὶ νᾷϑ οὐ)ὺ5 ἤθη δαί 

υ1}}}{88 ο͵0.8, αυΐᾶ δ)θοίυ5 οδῖ, οἱ ο᾽δοῖαβ ἰῇ ἰθυτῶπι 118} 
ἰρῃογανυ!. .Ν τ 

49. Τοτῖτγᾶ, ἰοιτὰ, δυάϊ δογιοηθπὶ Ὠοπὶηΐ : 

30. 5 Υθο τἰγυαιὴ ἰδίαι, δναϊοαίαπη ᾿ομθηπι, ἃ 4ι}} ποῦ 
οἴοβοοῖ ἀδ βοιηΐπθ 6}8 αυὶ 8βοάθαί βδυρογ {πγομυ ηὶ Ὠανϊὰ, 
ῬΙΪΠΟΟρΡ5 υἱγὰ ἰῃ 1υἀδ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΊΠ. 

1. Ο Ρϑϑίογοβ αυἱ ἀϊξρογα 158 οἱ ἀἰβϑὶραβι 8 ΟΥ̓Θ8 Ὀδ501188 
ΘΟΓΌΠΊ, 

2. ἰάδοο ιϑὸὸ ἀϊοὶξ Ὠοπιίηυ8 ΒΌΡΟΓ ραϑοθῃίοϑ ρορι 
ΠΊΘ1Π : Υο5 εἰἰϑρογοίβι ἐδ ΟΥ̓Θ5 Π1688 οἱ Θχρυ } }81}8 688, οἱ π0ἢ 



ΦΕΒΕΜΝΙΑΞΒ. 

μου χαὶ ἐξώσατε αὐτὰ, χαὶ οὐχ ῥὐιεν εθα αὐτά " ἰδοὺ 
ἐγὼ ἐχδικῶ ἐφ᾽ ὑμᾶς κατὰ τὰ πονηρὰ ἐπιτηδεύματα 
ὑμῶν, 

8. χαὶ ἐγὼ εἰςδέξομαι τοὺς καταλοίπους τοῦ λαοῦ 
υου ἐπὶ πάσης τῆς γῆς οὗ ἔξωσα αὐτοὺς ἐχεῖ, καὶ χα- 
ταστήσω αὐτοὺς εἰς τὴν νομὴν αὐτῶν, χαὶ αὐξηθήσον- 
ται, χαὶ πληθυνθήσονται. 

ς. Καὶ ἀναστήσω αὐτοῖς ποιμένας οἱ ποιμανοῦσιν 
αὐτοὺς. καὶ οὐ φοδηθήσονται ἔτι, οὐδὲ πτοηθήσονται, 
λέγει Κύριος. 

5. Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, καὶ ἀνα- 
στήσω τῷ Δαυὶδ ᾿Ανατολὴν δικαίαν, χαὶ βασιλεύσει βα- 
σιλεὺς, χαὶ συνήσει, καὶ ποιήσει χρῖμα χαὶ δικαιοσύνην 
ἐτὶ τῆς γῆς. 

6. Ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ, καὶ σωθήσεται Ἰούδας, 
χαὶ Ἰσραὴλ χατασχηνώσει πεποιθώς" χαὶ τοῦτο τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ, ὃ καλέσει αὐτὸν Κύριος, Ἰωσεδὲχ, ἐν τοῖς 
προφήταις. (8) 

9. Συνετρίδη ἣ χαρδία μου ἐν ἐμοὶ, ἐσαλεύθη πάντα 
τὰ ὀστᾶ μου, ἐγενήθην ὡς ἀνὴρ συντετριμμένος, καὶ ὡς 
ἄνθρουπος συνεχόμενος ἀπὸ οἴνου ἀπὸ προςώπου Κυ- 
ρΐίου χαὶ ἀπὸ προςώπου εὐπρεπείας δόξης αὐτοῦ- 

10. ὅτι ἀπὸ προςώπου τούτων ἐπένθησεν ἣ γῆ, ἐξη- 
φάνθησαν αἱ νομαὶ τῆς ἐρήμου" χαὶ ἐγένετο ὃ δρόωος 
αὐτῶν πονηρὸς, καὶ ἣ ἰσχὺς αὐτῶν οὕτως. 

ιι. Ὅτι ἱερεὺς χαὶ προφήτης ἐμολύνθησαν, καὶ ἐν 
τῷ οἴχῳ μου εἶδον πονηρίας αὐτῶν. 

19. ὰ τοῦτο γενέσθω ἡ ὁδὸς αὐτῶν αὐτοῖς εἰς ὀλί-- 
σθημα ἐν γνόφῳ, καὶ ὑποσχελισθήσονται, χαὶ πεσοῦν-- 
ται ἐν αὐτῇ. δώτι ἐπάξω ἐπ᾽ αὐτοὺς χαχὰ ἐν ἐνιαυτῷ 
ἐπισχέψεως αὐτῶν. 

13. Καὶ ἐν τοῖς προφήταις Σαμαρείας εἶδον ἀνομή- 
ματα. Ἐπροφήτευσαν διὰ τῆς Βάαλ, χαὶ ἐπλάνησαν 
τὸν λαόν μου ᾿Ισραήλ. 

14. Καὶ ἐν τοῖς προφήταις Ἱερουσαλὴμ ἐν ἰμοὴ 
φρικτὰ, μοιχωμένους, χαὶ πορευομένους ἐν ψεύδεσι. 
χαὶ ἀντιλαυ δανομένους χειρῶν πολλῶν, τοῦ μὴ ἀποστρα- 
φῆναι ἕκαστον ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς. ᾽Ἔγε- 
νήθησάν μοι πάντες ὡς Σόδομα, χαὶ οἱ χατοιχοῦντες 
αὐτὴν ὥςπερ Γόμοῤῥα. 

16. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος" Ἰδοὺ ἐγὼ δα 
αὐτοὺς ὀδύνην. καὶ ποτιῶ αὐτοὺς ὕδωρ πιχρὸν, ὅτι ἀπὸ 
τῶν προφητῶν ᾿Ιερουσαλὴμ ἐξῆλθε μολυσμὸς πάση τῇ γῇ. 

16. Οὕτως λέγει Κύριος παντοχράτωρ᾽ Μὴ ἀχούετε 
τοὺς λόγους τῶν προφητῶν, ὅτι ματαιοῦσιν ἑαυτοῖς δρα-- 
σιν, ἀπὸ χαρδίας αὐτῶν λαλοῦσι, χαὶ οὐχ ἀπὸ στόματος 
Κυρίου. 

17. Λέγουσι τοῖς ἀπωθουμένοις τὸν λόγον Κυρίου" 
Εἰρήνη ἔσται ὑμῖν, καὶ πᾶσι τοῖς πορευομένοις τοῖς 
θελήμασιν αὐτῶν, χαὶ παντὶ τῷ πορευομένῳ πλάνη χαρ- 
δίας αὐτοῦ εἶπαν Οὐχ ἥξει ἐπὶ Μ᾿ χαχά. 

ι8. Ὅτι τίς ἔστη ἐν ὑποστήματι Κυρίου, καὶ εἶδε 
τὸν λόγον αὐτοῦ; τίς ἠνωτίσατο, καὶ ἤχουσεν; 

19. Ἰδοὺ σεισμὸς παρὰ Κυρίου, καὶ ὀργὴ ἐχπορεύε- 
᾿ εἰς συσσεισμὸν, συστρεφομένη ἐπὶ τοὺς ἀσεεῖς 

ει, 
20. χαὶ οὖχ ἔτι ἀποστρέψει ὁ θυμὸς Κυρίου, ἕως 

ποιήσῃ αὐτὸ, καὶ ἕως ἂν στήσῃ αὐτὸ ἀπὸ ἐγχειρήμα- 
τὸς χαρδίας αὐτοῦ" ἐπ᾽ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν νοήσου- 
σιν αὐτά. 

καρ. ΧΧΙΙΙ. 495 

Υἱβ  (83115 685 : Θῦ06 ΘρῸ 0] Οἰϑο 8 80} 6 γοϑ ᾿υχὶδ ροβϑὲπ)8 
δϊηνθη 0 ῃ}68 Ὑοϑίγαβ, 

3. οἵ 660 δυδοὶϊρίδηι ΓΟβΙ 08 ΡΟΡΌΪ; Ὠγοὶ ΒΌΡΟΓ ΟΠΊΠΘΠῚ 
ἰδγγατ 40}0 ΘΧΡ᾿]Ϊ 605 ἰΐΐπας, οἱ ουπδι δα {1108 ἰῃ ρᾶβουᾶ 
ἰρβογαπ), οἱ ογοϑοθηΐ, οἱ τη} 0Π᾿Ἰοἀδυπίυγ. 

4, ΕΠ δυβοῖίδθο 68 ρϑϑίογοβ αυὶ ρδϑοθηΐ 608, οἱ ποῇ [ὉΓ- 
τηϊἀδθπηΐ υἱἵγα, παι} ρανθθιηὶ, ἀεὶ Πομιίηυϑ. 

ὅ. ΕσρΟ6 ἀΐ68 υθηϊιπί, ἀΐεὶὶ Ποπλίῃυ8, οἱ βυιβοίίδνο ἱρϑὶ 

Ῥανὰ Οτθηίθπη ᾿υδίιπι, οἱ γορπδθὶΐ τοχ, οἱ οἰ σοὶ, 
οἱ (δοϊοὶ Ἰυάϊοίαπι οἱ [56{18Ππ| 8 ρα ἰογγδπι. 

6. ἴῃ ἀΐθθυδβ 6}.8, οἱ 5 νδϑίτυγ Τυ.ἀδ5,, οἱ Ιϑγδ8] μὰ Ὀ Δ 01 
οοηἰάθηίεσ : οἱ ἰὸς 6ϑὲ ποιῆθῃ 6)08, φυοὰ νοοδθὶξ δυπὶ Ὠ0- 
Πΐη}.8, Φοδοάος, ἴῃ ργορῇῃοίί8. 

9. σοπίΠϊίυηι 681 ΟΟΓ πηθη} ἰῃ Πη6, ὁοΙμιμοίδ 5βιηί οἴμμίᾶ 
Ο888 Π)68, [Δ6[118 811Π| 4ιι48ἱ Υἱγ σοηῃίγ 05, οἱ φυδϑὶ ᾿ΠοηΊο 

ὁδρίυβ ἃ Υἱῃο ἃ ἴδοϊα οι !ηὶ οἱ ἃ [Δεὶα ἀδοογὶ8 φ]ογίο ο)08 : 

10. ᾳφυΐδ ἃ ἔδεία Ὠογυμ Ἰυχὶΐ ἴοττα, δγοίδοίδ βυπΐ ρϑβουᾶ 
ἀοδογίί : οἱ (δοΐυβ οϑὲ ουγϑὺβ Θοτυ πὶ τη8]08, οἱ ἰοτγι 0 
ΘΟΓῸΠῚ 5,6. 

11. Ουἱδὰ 5δοογάοβ οἱ ργορ!οίδ φρο !υἱ βυπὶ, οἱ ἰῃ ἀοη)ο 

Γη68 ΥἱαΪ ΠοΙμ (ἰ88 Θογυμ. 
12. Ἰάοίγοο δι νἱᾶ θογυπὶ ἱροὶβ ἰῷ Ἰυ Ὀγου πη ἰῃ οαἰσίηθ, 

οἱ βυρρίδηϊδυπίυν, οἱ οδαδηΐ ἰῃ 68 : φαΐᾶ ἱπίθγϑπι ΒΌ ΡΟ 
608 [188 ἱῃ 8:0 Υἱδ δἰ Ομ 8 ΘΟΓΌΠ,. 

13. Εἰ ἴῃ Ῥγορἢ οι 8 ϑαχηδγίς Υἱαϊ ἰπί φυΐδῖ65. ῬγΓΟρΡΠοΙ8- 
τυηὶ ρογ Βαδὶ, εἱ βεἀυχογυηΐ ρορυ]υπὴ ΠΠ6υΠ| 15Γ86]. 

14, ἘΠ ἰῃ ργορῃοῖίβ Ζοιβδιθηι Υἱάϊ ΠΟγγ 1, δὰ] Γδῃ- 
(68, οἱ διηθι)δηῖ65 ἱπ τηθπάδο 8, οἱ βδυϑοὶρίθηθ8 τηϑῆι8 

τ] οσγιιηλ., υἱ Ὠοη νου ογοίυῦγ πηυδαυΐδαυθ ἃ Υἱά βυᾶ ρ68- 

βἰηιᾶ. Εδοίὶ βυηΐ τ} }ἱ Ομη68 συδδὶ δοἀοπμᾶ, οἱ Πδοϊ ΐογοβ 
6)}8 φυιδϑὶ ἀοιηοιτᾶ. 

(5. Ῥτορίογοδ ἤδὸ αἰεὶ οπιίηυδβ : ἔσοσθ ὁ50 οἶδα θο 608 
ἀοίογο, οἱ ροίδθο 608 Δ4υἃ ΔηηδΓᾶ, 41}18 ἃ ρΓΟΡΠΘΙ5 Ψογυβ8- 
ἰθπλ οζγοβϑ8 δϑί ρο] ] υἱο ομηηὶ ἰθγΓ. 

16. 5ϊς ἀϊοὶϊϊξ Πομηΐημ}8 οπιηὶροίθῃ8 : ΝΟΙ 6 δυάϊΓο νογθᾶ 
ΡῬτορμοίδγιπ),, σχυΐα νδηδηὶ [δοϊυπί γὙΟ)} 15 Υἱβοηθπ), ἀ6 οοΓὰδ 
800 Ἰοφυυηΐυν, οἱ ἤθη 6Χχ ΟἵῈ οπληὶ. 

17. Ὠίουῃι! 18 χυὶ δ᾽ οἰυηϊ νογθυπὶ Ὠοπιϊπὶ : Ρὰχ ογὶΐ 
ψΟὈα, οἱ ομηηΐθὺβ διῃθυϊδη θυ.8 ἰῃ γο]ιη δι δ}.8 5ι:}8, οἱ 
ομηηΐ δ} θυ] Δη1ἰ ἰῃ ΘἸτΟγ οΟγα 5 δὶ ἀϊχογυηὶ : ΝΟ υρηΐθηΐ 
ΒΌΡΟΓ [6 Π|8]8. 

18. Ουοηίδηι 4 8 5ἰ6(1ξ ἴῃ 85, δίοηίία Ὠοπιϊηὶ, οἱ υἱαϊὶ 
ΒΟΓΙΏΟΏΘΠ. 6}08" 4.18 δυτγίθυ8 ρογοορίΐ, οἵ δυάιν!3 

19. Εοοδ ΘΟΙΙΠΟΪΟ ἃ Ὠοιμἷηο, οἷ γᾶ οσγθα Γ ἰῃ ΘΟΠΊΠΟ- 

(ἰἸοηοπὶ, οοπίδγίδ ϑυρογ ἰπιρίοϑ γϑηϊοί, 

420. οἵ ποη υἱΓἃ ἀνογίοίυῦ [ὌΓΟΥ Ὀοπιΐπὶ, ἀοηθο ἰδοοχὶξ 
ἐἸυὰ, οἱ ἀοποο 5ἰδίυ τ {Πυἃ δἷν ἀσργοβδίοῃθ οογα 8 βυὶ : ἰπ 
ΠΟΥ βϑίπο ἀΐογιπι ἰη16}}Ἐσοηὶ ᾿Πυὰ. 
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4ι. Οὐχ ἀπέστελλον τοὺς προφήτας, χαὶ αὐτοὶ ἔτρε- 
χον" οὐδὲ ἐλάλησα πρὸς αὐτοὺς, καὶ αὐτοὶ ἐπροφήτευον. 

9, Καὶ εἰ ἔστησαν ἐν τῇ ὑποστάσει μου, χαὶ εἰ 
ἤχουσαν τῶν λόγων μου, καὶ τὸν λαόν μου ἂν ἀπέστρε- 
φον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν πονηρῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν. 

48. Θεὸς ἐγγίζων ἐγώ εἰμι, λέγει Κύριος, καὶ οὐχὶ 
Θεὸς πόῤῥωθεν. 

44. Εἰ χρυδήσεταί τις ἐν χρυφαίοις, καὶ ἐγὼ οὐχ 
ὄψομαι αὐτόν; Μὴ οὐχὶ τὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν γῆν ἐγὼ 
πληρῶ; λέγει Κύριος. 

45. Ἤχουσα ἃ λαλοῦσιν οἵ προφῆται, ἃ προφητεύ- 
ουσιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ψευδῇ λέγοντες. Ἦνυπνια- 
σάμην ἐνύπνιον. 

46. Ἕως πότε ἔσται ἐν χαρδίᾳ τῶν προφητῶν τῶν 
προφητευόντων ψευδῇ, ἐν τῷ προφητεύειν αὐτοὺς τὰ 
θελήματα τῆς χαρδίας αὐτῶν, 

47. τῶν λογιζομένων τοῦ ἐπιλαθέσθαι τοῦ νόμου μου 
ἐν τοῖς ΒΕ ὧΝ δ αὐτῶν, ἃ διηγοῦντο ἕχαστος τῷ πλη- 
σίον αὐτοῦ, χαθάπερ ἐπελάθοντο οἱ πατέρες αὐτῶν τοῦ 
ὀνόματός μου ἐν τῇ Βάαλ; 

48. Ὁ προφήτης ἐν ᾧ τὸ ἐνύπνιόν ἐστι διηγησάσθῳ 
τὸ ἐνύπνιον αὐτοῦ, καὶ ἐν ᾧ ὃ λόγος μου πρὸς αὐτὸν 
διηγησάσθω τὸν λόγον μου ἐπ᾽ ἀληθείας. Τί τὸ ἄχυρον 
πρὸς τὸν σῖτον ; Οὕτως οἱ λόγοι μου, λέγει Κύριος. 

49. Οὐχ ἰδοὺ οἱ λόγοι μου ὥςπερ πῦρ, λέγει Κύριος, 
χαὶ ὡς πέλυξ χόπτων πέτραν; 

30. Ἰδοὺ ἐγὼ διὰ τοῦτο πρὸς τοὺς προφήτας, λέγει 
Κύριος ὁ Θεὸς, τοὺς χλέπτοντας τοὺς λόγους μου, ἕχα- 
στον παρὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ. 

8ι. Ἰδοὺ ἐγὼ πρὸς τοὺς προφήτας τοὺς ἐχδάλλοντας 
προφητείας γλώσσης, χαὶ νυστάζοντας νυσταγμὸν αὖ- 
των. “ 

82. Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ πρὸς τοὺς προφήτας τοὺς 
προφητεύοντας ἐνύπνια ψευδῇ, χαὶ οὐ διηγοῦντο αὐτὰ, 
χαὶ ἐπλάνησαν τὸν λαόν μου ἐν τοῖς ψεύδεσιν αὐτῶν 
χαὶ ἐν τοῖς πλάνοις αὐτῶν, χαὶ ἐγὼ οὐχ ἀπέστειλα αὐ- 
τοὺς, χαὶ οὐχ ἐνετειλάμην αὐτοῖς, χαὶ ὠφέλειαν οὐχ 
ὠφελήσουσι τὸν λαὸν τοῦτον. " 

88. Καὶ ἐὰν ἐρωτήσωσιν ὃ λαὸς οὗτος, ἢ ἱερεὺς, ἢ 
προφήτης, τί τὸ λῆμμα Κυρίου; καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς" 
Ὑμεῖς ἐστε τὸ λῆμμα, χαὶ ῥάξω ὑμᾶς, λέγει παι. 

84. Ὁ προφήτης, χαὶ οἱ ἱερεῖς, χαὶ ὁ λαὸς, οἵ ἂν 
εἴπωσι, λῆμμα Κυρίου, καὶ ἐκδικήσω τὸν ἄνθρωπον 
ἐχεῖνον χαὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ. 

856. Οὕτως ἐρεῖτε ἕχαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ, 
χαὶ ἕχαστος πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Τί ἀπεχρίθη Κύ-- 
ρῖος, καὶ τί ἐλάλησε ΚΕ; 

846, Καὶ λῆμμα Κυρίου μὴ ὀνομάζετε ἔτι, ὅτι τὸ 
λῆμμα τῷ ἀνθρώπῳ ἔσται ὃ λόγος αὐτοῦ. (ἢ) 

87. Καὶ διὰ τί ἐλάλησε Κύριος ὃ Θεὸς ἡμῖν; 
88. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν - Ἀνθ᾽ 

ὧν εἴπατε τὸν λόγον τοῦτον, λῆμμα Κυρίου, καὶ ἀπέ- 
στειλα πρὸς ὑμᾶς, λέγων" Οὐχ ἐρεῖτε λῆμμα Κυρίου. 

39. Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ λαμόανω, καὶ ῥάσσω ὑμᾶς, 
χαὶ τὴν πόλιν ἣν ἔδωχα ὁμῖν χαὶ τοῖς πατράσιν ὑμῶν. 

40. Καὶ δώσω ἐφ᾽ ὑμᾶς ὀνειδισμὸν αἰώνιον, καὶ ἀτι- 
μίαν αἰώνιον, ἥτις οὐχ ἐπιλησθήσεται. 

(36. ... καὶ ἐξεστρέψατε τοὺς λόγους Θεοῦ ζῶντος. 
37. Οὕτως ἐρεῖτε πρὸς τὸν προφήτην" ... ((οπιρί.) 

ΙΕΡΕΜΙΑΣ. Κεφ. ΚΙ΄. 

21. Νοη τ 6 Ρ8Π} Ῥγορ]ιοῖδ5, οἱ ἱρ5ὶ ουγτορδηΐ : πϑαιιθ 
Ἰοουΐυβ ογᾶπη δὰ 608, οἱ ἱρϑὶ ργομῃοίδοδηϊ. 

22. Ουοά κ5ἱ δἰεἰἰδϑθηΐ ἴῃ 8586 η8 τη68, οἱ 5ἷ δυὰϊ5- 
β6ηΐ ΥΟΓΡᾶ Πιθᾶ, 6 ρορυ]υ 1 Πηδυτὰ ἀυογ ἰβϑοπΐ 608 ἃ ροβδὶ- 
ΓΩΪ8 5ἰιἀ 118 ΘΟΓΆΠ,. 

23. -ΟΘ08 ΔΡΡΓΟΡΙΠαΌΔΗ8 ΘΡῸ 51), ἀἰοὶί Ποπιίπιιβ, οἱ ποῦ 
Ῥδυβ ἀκ Ἰοηρα. 

24, δὶ Δρδουηάθίιν 48 ἰῃ ΔΒΟΟΠ 118, οἵ ορὸ ποὴ υἱάθθο 
Θππιῦ Νυιῃησυϊξὰ ποη οαἰυπ) οἱ ἴϑγγδη) 6ρῸ ἱπιρίουῦϑ᾽ ἀϊοὶξ 
Βοπλίηυ8. 

25. Αὐυάϊνὶ χυϑ Ἰοφυυσηίογ ργορῃοῖδι, αυδ ργορ ιοίδηϊ ἴῃ 
ΠΟΙΏΪΠ6 Π160, τηρῃὐδοίδ ἀϊοδηί65 : ΒΟΠΊΠΪΔΥΪ ΟΠ 0Π|. 

26. ὕβαθδαυο οεἰξ ἰῃ οὐγὰδ ργορἢιοίδυι ἢ) μγορ οίδηϊυτη 
[158, ἀυχ ἱρϑὶ μι ριεοίδηϊ νοϊυμίδίθϑβ οογάϊβ 5}, 

27. οορ  ἀπίυπι υἱ ΟὨ νο ἢδι Ἰορίβ πηθδ ἰῃ δομπηηϊ 5 'ρ5ο- 
ΓΌΠῚ, αυδ πᾶγγδηΐ ὑπυβαυ παυσὸ ρῥγοχίπηο 800, βίου ΟὈ] τὶ 
δ ηΐ ραῖγο 8 θοῦ ΠΊ ΠΟΙ ΪἢΪδ πγαὶ ἰῃ ΒΔΔ8]} 

28. ῬτορΠοῖδ ἰῃ 400 δοπιηί πη 6δί πᾶγγοὶ βοιηπίτπὶ βυυτα, 
οἱ ἴῃ 400 50ΓἼῺ0 Πιθυ8 δὰ ΘΠ ΠδΙΓΟῖ ΒΟ ΟΠΘ ἢ ΠΊΘ.Π) ἴῃ 

νει. Ουἱά ρμα]οᾶ δὰ {γἰἰσυμ} δίς νογθα πηρᾶ, ἀϊεὶί Πο- 
τηΐηι8. 

29. ΝΟΠηΘ 6008 γΕΓΡᾶ πηδᾷ 5]ου1 ἰρι8, ἀἰοὶ! Ποπηίπις,, οἱ 
βοΐ δϑοιγ8 ρθη 5 ροίγδπι ὃ 

30. Εσοδ 660 ρτιορίογοα δὰ ριορῃοῖδβ, ἀϊεὶϊΐ Ποιηΐηι8 
Ῥευβ, 4υὶ ἰυγδηίιγ νογθα Τηθδ, ὑπιιδαιι ίϑαι6 ἃ μγοχίπιο 
8110. 

31. Εοοα 6ρὸ δὰ ῥγορμοῖδβ χυΐ οπιϊυπὶ ργορ οίϊαβ 1 π- 
δυϑ, οἱ ἀοττηϊδηί ἀογηη δι οΠ6Π) βυδπη). 

32. Ῥγορίογθα 608 6ρῸ δα ρῥγορ᾽ιοῖδ8 χυὶΐ ργορμοίδηϊ 
βοπηηΐᾷ [Δ158, οἱ ΠΟ πᾶγγδηΐ θᾶ, οἱ βράἀυχογυηΐ ρορυϊυπὶ 

ἸΏΘυ ἢ) ἰῃ τηθηἀδοὶϊ8 δἷ8 οἱ ἴῃ οτογίθυ8 8015, οἱ 6ρῸ πο 
Γηΐϑογδῃ) 608, αἴ ὨΟΏ ΠηΔηἀΆΓΒΙΩ οἶδ, οἱ 8) πηοπῖο βοὴ δά)υ- 
γδϑυπηΐ ροΟρυϊυπ 08. 

33. Ουοὰ 8ὶ ἰπίογγορδυθυηΐ ρορυ 5 ἰδία, Ὑ6] βδοογάοβ, 
γ6] ργορ ιοίδ, χυξ Θδὲ δϑὐβϑυτπρίϊο Θοπιίηΐ αὶ οἱ ἀΐς68 οἷβ : 
ΟΒ 6518 Δβϑυῃ)ηρίίο, οἵ 8}}|148πῈ γος, αἰεὶ Ὠοηλίηι5. 

34. Ρτορ ιεῖδ, οἱ 5δοθγάοίθβ, οἱ ροόορυ]υ8, χυϊουπίχυα 
ἀϊχογίηϊ, δβϑϑιηριΐο Ὀοιίηϊ, οἱ υἱοίβοδῦ Ποπηίηοπι ἢ"Πυπὶ οἵ 
ἀοχηι 618. 

35. δὶς ἀϊοθεϊβ υπυδαυΐϑχιο δὰ ργοχὶ λυ 8011), οἱ υπ0}8-» 
αυΐθχια δὰ [γαίγθηι δϑύυυπι : Ου͵ά ταβροπάϊξ ομῃίηυβ, οἱ 
φυὰ Ἰοσυΐυβ 6δ5ἱ Ποιηΐηι8 

86. ΕΓ ἀρβυμρίϊοποηὶ ὨοιἶΠὶ ΠΟ] 6 Ὠοηλΐπᾶγο υἱἵγὰ, 4018 
580 ΠΊΡ110 ΠΟΠΊΪΩΪ ογὶ ἱ ΒΟΓΏ)Ο ο᾽υ 8. 

37. Εἰ φυᾶγα Ἰοσυ 115 651 Βοπλίηι8 Ὠδ6ὺ5 ὩΟὈΪ8Ὁ 
38. Ῥτγορίογ πος ἰμος ἀἰο!ὲ Ποπγΐηι8 605 ΠΟΒΙίδγ : ΡΓῸ 60 

φιοὰ ἀϊχ᾽δίϊ5 ΒογπΊ ΟΠ 6 ἢ} ἰδίυπηι, ἀϑϑυπιρίίο Ποπλὶηΐ, οἱ τη δὶ 
δα γοϑ, ἀἰοθηϑ : Νοη ἀἰο6 18 ἀϑϑιπιρίΐο Ποπιίηὶ. 

49. Ῥγορίογοδ 6006 660 Αβϑύυϊηο, οἱ 8}Π1ὼ0 γοβ8, οἱ οἰν δ- 
. 1ρῃγ ΄φυᾶπὶ ἀδὰϊ νοὶ οἱ ρϑίγίδυ8 γοϑίγί 8. 

40. Εἴ ἀδῦο Β0ΡΟΓ γοὸϑ ΟΡργΟὈ τὶ υπιὶ 80 ρ ογηυ, οἱ 
ἱσηοπη δ) 56 ἰογπϑπι, 4.18 ΟὈἸ] γἱΟἢΐ ποη ἰγδαδίυγ. 

86. ... Εἰ ρογνογί 515 βουπιοῦθβ οὶ νἱνθη δ. 
87. δἰς ἀἰοοί5 δά ργορῃείδπι : ... 



ΦΕΒΕΜΙΑΞΒ. 

()7. Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, 
χαὶ οὐχ ἐροῦσιν ἔτι Ζῇ Κύριος, ὃς ἀνήγαγε τὸν οἶχον 
Ἰσραὴλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου, 

8. ἀλλὰ ζῇ Κύριος ὃς συνήγαγε πᾶν τὸ σπέρμα 
Ἰσραὴλ ἀπὸ γῆς βοῤῥᾶ, καὶ ἀπὸ πασῶν τῶν χωρῶν οὗ 
σεν αὐτοὺς ἐχεῖ, χαὶ ἀπεχατέστησεν αὐτοὺς εἰς τὴν 

γὴν αὐτῶν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΔ΄. 

ι. Εδειξέ μοι Κύριος δύο χαλάθους σύχων, κί 
νους χατὰ πρόζωπον ναοῦ Κυρίου, μετὰ τὸ ἀποιχίσαι 
Ναδουχοδονόσορ βασιλέα Βαῤυλῶνος τὸν Ἰεχονίαν 
υἱὸν Ἰωαχεὶμ βασιλέα Ἰούδα, καὶ τοὺς ἄρχοντας, καὶ 
τοὺς τεχνίτας, χαὶ τοὺς δεσμώτας, καὶ τοὺς πλουσίους 
ἐξ Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἷς Βαδυλῶνα. 

“. Ὁ κάλαθος ὁ εἷς σύχων χρηστῶν σφόδρα, ὡς τὰ 
σύχα τὰ πρώϊμα' χαὶ ὃ χάλαθος ὃ ἕτερος σύχων πονη- 
ρῶν σφόδρα, ἃ οὐ βρωθήσεται ἀπὸ πονηρίας αὐτῶν. 

3. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς μέ Τί σὺ δρᾷς, Ἱερεμία: 
Καὶ εἶπα: Σύχα. σῦχα τὰ χρηστὰ, χρηστὰ λίαν" χαὶ 
τὰ πονηρὰ, πονηρὰ λίαν, ἃ οὐ βρωθήσεται ἀπὸ πονη-- 
ρίας αὐτῶν. “ 

4. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 
56. Τάδε λέγει Κύριος ὃ Θεὸς Ἰσραήλ. Ὡς τὰ σύκα 

τὰ χρηστὰ ταῦτα, οὕτως ἐπιγνώσομαι τοὺς ἀποιχι- 
σθέντας Ἰουδαίους, οὃς ἐξαπέσταλχα ἐχ τοῦ τόπου τού-- 
του εἰς γὴν Χαλδαίων εἰς ἀγαθά. 

8. Καὶ στηριῶ τοὺς ὀφθαλμούς μου ἐπ᾽ αὐτοὺς εἰς 
ἀγαθὰ, χαὶ ἀποχαταστήσω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν ταύτην 
εἷς ἀγαθά- καὶ ἀνοιχοδομήσω αὐτοὺς, χαὶ οὐ μὴ καθελῶ 
αὐτοὺς, καὶ χαταφυτεύσω αὐτοὺς, χαὶ οὐ μὴ ἐχτίλω. 

η. Καὶ δώσω αὐτοῖς χαρδίαν τοῦ εἰδέναι αὐτοὺς 
ἐμὲ, ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος, καὶ ἔσονταί μοι εἰς λαὸν, χαὶ 
ἐγὼ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεὸν, ὅτι ἐπιστραφήσονται ἐπ᾽ 
ἐμὲ ἐξ ὅλης τῆς χαρδίας αὐτῶν. 

8. Καὶ ὡς τὰ σύχα τὰ πονηρὰ, ἃ οὐ βρωθήσονται 
ἀπὸ πονηρίας αὐτῶν, τάδε λέγει Κύριος, δ παρα- 
δώσω τὸν Σεδεχίαν βασιλέα Ἰούδα, χαὶ τοὺς μεγιστᾶ-- 
νας αὐτοῦ, χαὶ τὸ χατάλοιπον “Ἱερουσαλὴμ. τοὺς ὗπολε- 
λειμμένους ἐν τῇ γῇ ταύτη, καὶ τοὺς χατοιχοῦντας ἐν 
Αἰγύπτῳ. : 

9. Καὶ δώσω αὐτοὺς εἰς διασχορπισμὸν εἰς πάσας 
τὰς βασιλείας τῆς γῆς, καὶ ἔσονται εἰς ὀνειδισμὸν καὶ 
εἷς παραδολὴν, καὶ εἰς μῖσος, καὶ εἰς χατάραν ἐν παντὶ 
τόπῳ οὗ ἔξωσα αὐτοὺς ἐχεῖ. 

1οθ. Καὶ ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς τὸν λιμὸν χαὶ τὸν θά-- 
νατον, χαὶ τὴν μάχαιραν, ἕως ἂν ἐχλείπωσιν ἀπὸ τῆς 
γῆς ἧς ἔδωκα αὐτοῖς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΕ'. 

(Ηδρτ. ὁ. 25, 1 --- 13. ς. 49, 34 --- 39.) 

ι. Ὁ λόγος ὁ γενόμενος πρὸς Ἱερεμίαν ἐπὶ πάντα 
τὸν λαὸν Ἰούδα ἐν τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ τοῦ Ἰωαχεὶμ 
υἱοῦ Ἰωσία βασιλέως Ἰούδα, 

.. ὃν ἐλάλησε πρὸς πάντα τὸν λαὸν Ἰούδα, χαὶ πρὸς 
τοὺς κατοιχοῦντας Ἱερουσαλὴμ., λέγων᾽ 

3. Ἐν τριςκαιδεχάτῳ ἔτει Ἰωσία υἱοῦ ᾿Αμὼς τῶ ἢ 
λέως Ἰούδα, καὶ ἕιυς τῆς ἡμέρας ταύτης εἴχοσι καὶ τρία 
ἔτη, χαὶ ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ὀρθρίζων, καὶ λέγων" 

ΥΕΤυ8 ΤΕΞΤΑΝΈΝΤΟΝ. --- Ἰ]. 
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7. Ἰάοίγοο δοὺς αἷε8 υδηϊυηΐ, ἀΐεϊ( Ὠοιμηΐηυβ, οἱ ποὺ 
αἀἰϊοεηΐ υἱέγα : Υἱνὶ! Ποπιηυδ, χυΐ οἀυχὶ ἀοπιυμ 1βγδοὶ ἀ6 

ἰεγγὰ Ἐφγυρίϊ, 
8. δ6ὰ γΥἱνὶ᾿ Πομπηπιβ 4υἱ ΘΟηργομᾶυ ! ΟΠΊΠ6 Βοηθῃ [5γδοὶ 

ἃ ἰοττᾶ 86} ]Οπ 8, οἵ 80 οὐηηΐθι8 γορίοηΐθυ8 40}0 ΘΧρυ]ογᾶὶ 
608 ᾿ς, οἱ γοϑι υἱῖ 608 ἴῃ ἰογγᾶ πη ἰρϑΌΓυ 1. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΙΨ. 

1. Οδβίοησϊ( πὶ Ποηλίηι18 ἀ0:08 οΔ[Δ[}08 ουυηι, Ῥοδίϊοβ 
δ( ἰδοίοπι ἰθρ!ὶ Ὠοπιϊπὶ, ροβίαυδηι ἰγδηβίυ δ Νδυομοάο- 
ΠΟΒΟΓ ΓῸΧ ΒΔΟΥ]ΟΩΐ8 ΖεσΠοπίδη) ἢ] τ) Ζοδοὶπ) τοοη Φυάδ, 
οἱ ῥυϊηοῖὶροβ, οἱ δείῇοθβ8, οἱ Υἱπμοίοβ, οἱ αἰνὶϊοβ ὁχ 7 6συδβᾶ- 
Ιθη), 6ἱ δἀἀυχίϊ 608 ἴῃ ΒΑΥ]ΟΠΘΏ,. 

2. ΟλἸδίῃυβ υηιν8 Πουμ πὶ Βοηδγυμ γδ]άθ, βίουϊ βοὺδ ῥγίην 
(ἰομρογίβ : οἱ οδἰδίῃυβ διίδν ἤσυυμη) πιδίαγυτῃ γδὶὰθ, φυὼ 
ὨΟΏ ΟΟΙΩΘΘΩΓΌΓ ρΓδ ΓΔ} 1{|8 888. 

3. Εἰ ἀϊχίί Ποπχίηυδ δὴ τῶο : Ουἱά ἴὰ Υἱάφ8, Τογοιηία ὃ 
Εἰ ἀϊχὶ : Εἰουδ : συ Ποηδ8, ὈΟΏΔ8 ὨἰΠ}18 : οἱ πιδῖ88, π)δὶδὲ 

Πἰπη8, Ζυ25 ὨΟῺ ΟΟμΘἀΘη(ΌΓ ὈΓδδ ΠΔ} {18 δυιδ. 

4, Εἰ (Δοΐυπι 65. δὰ πη6 Ὑϑγθυπι Ὠοιηϊῃὶ, ἀἰοθῃδ : 
ὅ. Ηδοο ἀϊεὶϊ Ποπιλίηαϑ Ὠδα8 [5Γδο] : δίουϊ δ5 ἢδ5 ὈΟΠδ5, 

δῖ. οοβῃοϑόδι ζυἀ2508 4υἱ ἰΓΔηδηλ  γᾶγιηϊ, 4008 δε ἰδὲ ἀ6 
Ἰοοο ἰδίο ἱὰ ἰογγαμ Οἢ δι ἀδοογυῃ ἰῃ Ὀομᾶ. 

6. Εἰ ὕππηδθο οὐϊοβ Π]6Ὸ8 δυρεγ 605 ἰῃ Ὀοηδ, οἱ τεβϑίϊ- 
[υδπὴ 608 ἴῃ ἴοισδηλ ἤδη ἰῃ Ὀοηδ : οἱ Γορραϊβολθο 608, οἱ 

Ὠοἢ ἀδδίγυδηι 608, οἴ Ὀἰδηΐδθο 608, Εἴ Ποη ΘὙΟ ]δη). 

7. ἘΠάΔΡΟ οἱβ οογ αἱ βοἰδηΐ πγ6, φυΐδ 630 δύπι Βοπιίπυδ,. 
οἱ ογυηὶ τὐἱ πὶ ἴῃ ρορυϊυπλ, οἵ ὁρὸ 6ΓῸ οἱδ ἰη Πουπ, 4υΐδ 
τουογίδηΐυΓ δὰ [16 ὁχ (οἷο οογὰδ βυο. 

8. Εἰ βἰουϊ ἤσυβ ῥοββ: 188, 425 ὨΟΏ ΟΟΙΘἀΘμ ΙΓ ̓ ΓὩ 
Τα ΔΙ ἶὰ δυὰ, ἢδοο αἰεὶ Ποιμίηι!8, 5. ἰγδάδη) ϑοάροίδῃ) γδ- 
δοιι Τυάδ, οἱ ῥγίῃοίὶρθδ οὐδ, οἱ γοβίἀυυπι Φογυβδ]θ πὶ αυὶ 

ΓΟΙΏΔΏΒΟΓΠΗΪ ἰη ἰοΓτὰ ἢδο, οἱ φυὶ μα ἰδηϊ ἰῃ ἘΖγρίο. 

9. Εἰ ἀᾶῇῆο 608 ἰῃ ἀϊδρογβίοηδαη ἰἱῃ οπιηΐδ γοζηδ ἰοσγα, οἱ 
ογυηΐ ἴῃ ὀρργοργίυμι οἱ ἴῃ ραγαυϑθίδπι, οἱ ἰη οὐἀΐυηι, οἱ ἰῃ 
πηδ οἀἰοἰοποιὴ ἰῃ Οπληΐ ἰ000 400 αὖ6εὶ 608 ἰἰΠ 6. 

10. Εἰ τ δ) ἰῃ 608 ἴδιο οἱ τπηογίοπη, οἱ ρἰδάϊυμῃ, 
ἄοηος ἀεβείδηϊ ἀθ ἰοετὰ 4υδη) ἀραὶ 615. 

ΘΑΡΌΤ ΧΧΥ. 

(Ηδθν. ο. 25, 1 --- 13. 6. 49, 34 --- 39.) 

1. γεγθυπὶ ᾳυοὰ δοίη 68ἰ δ( 76 γθηγδη) ΒΌΡ6Γ ΟΠΊΏΘΠῚ 
ΡορΡυϊυμὰ 7υάδ ἰῃ ἃπποὸ σφυδτίο Ψοδείπι ἢ} 1ο5:25 γορὴ δυάδα, 

2. αυοά Ἰοουΐυβ 68ὲ δὰ οπηηδηη ρορυΐυπὶ ΖυάΔ. οἱ δὰ ᾿ιᾶ- 
Ὀἰἱἰδίογοϑβ Ζογυβαίθηι, αἰ 66 ἢ8 : 

ἃ. Ιη (ογίίο ἀθοίπιο δῆπο 708:8 Η]1} ΑἸγο8 γορὶβ Ζυάδ, οἱ 
08406 δὰ ἀΐοηι πδηο υἱρίπι! οἱ ἰΓ68 ἃπηΐ, οἱ Ἰοουΐυδ δυπὶ δὰ 
γ05 δηία ᾿ἸθΟδΠῚ ΒυΓ6 5, οἱ ἀϊσοΏ8 : 
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: 

4. Καὶ ἀπέστελλον πρὸς ὑμᾶς τοὺς δούλους μου τοὺς 
προφήτας, ὄρθρου ἀποστέλλων, καὶ οὐχ εἰσηχούσατε, 
χαὶ οὐ προςέσχετε τοῖς ὡσὶν ὁμῶν, λέγων" 

6. Ἀποστράφητε ἕχαστος ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς 
πονηρᾶς, καὶ ἀπὸ τῶν πονηρῶν ἐπιτηδευμάτων ὑμῶν, 
χαὶ χατοιχήσετε ἐπὶ τῆς γῆς ἧς ἔδωχα ὑμῖν καὶ τοῖς πα- 
τράσιν ὑμῶν, ἀπ᾽ αἰῶνος χαὶ ἕως αἰῶνος. 

8. Μὴ πορεύεσθε ὀπίσω θεῶν ἀλλοτρίων, τοῦ δου- 
λεύειν αὐτοῖς, καὶ τοῦ προςχυνεῖν αὐτοῖς, ὅπως μὴ πα- 

χῶσαι ὑμᾶς, 
η. χαὶ οὐχ ἠχούσατέ μου. 
8. Διὰ τοῦὔτοταδελέγει Κύριος -᾿Επειδὴ οὐχ ἐπιστεύ- 

σατε τοῖς λόγοις μου, 
9. ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω, καὶ λήψομαι πατριὰν ἀπὸ 

βοῤῥᾶ, καὶ ἄξω αὐτοὺς ἐπὶ τὴν γὴν ταύτην, καὶ ἐπὶ τοὺς 
χατοιχοῦντας αὐτὴν, καὶ ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη τὰ χύχλῳ 
αὐτῆς, χαὶ ἐξερημώσω αὐτοὺς, χαὶ δώσω αὐτοὺς εἰς 
ἀφανισμὸν, χαὶ εἰς συριγμὸν, χαὶ εἰς ὀνειδισμὸν αἰώ-- 
νίον" 

10. χαὶ ἀπολῷ ἀπ᾽ αὐτῶν φωνὴν χαρᾶς, χαὶ φωνὴν 
εὐφροσύνης, φωνὴν νυμφίου καὶ φωνὴν νύμφης, ἑ 
μύρου χαὶ φῶς λύχνου. 

τι. Καὶ ἔσται πᾶσα ἣ γῇ εἰς ἀφανισμὸν, χαὶ δου-- 
λεύσουσιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἑθδουήχοντα ἔτη, 

13. χαὶ ἐν τῷ πληρωθῆναι τὰ ἑδδομήχοντα ἔτη, ἐχ- 
δικήσω τὸ ἔθνος ἐχεῖνο, χαὶ θήσομαι αὐτοὺς εἰς ἀφα- 
νισμὸν αἰώνιον, 

13. χαὶ ἐπάξω ἐπὶ τὴν γῆν ἐχείνην πάντας τοὺς λό- 
ἥους μου, οὗς ἐλάλησα κατ᾽ αὐτῆς, πάντα τὰ γεγραμ- 
μένα ἐν τῷ ϑιδλίω τούτω. (") 

84. Ἃ ἐπροφήτευσεν ᾿Ἱἱερεμίας ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ Αἷ- 
λάμ. 
τ Τάδε λέγει Κύριος: Συνετρίθη τὸ τόξον Αἰλὰμ, 

ἀρχὴ δυναστείας αὐτῶν. 
86. Καὶ ἐπάξω ἐπὶ Αἰλὰμ τέσσαρας ἀνέμους ἐκ τῶν 

τεσσάρων ἄχρων τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ διασπερῶ αὐτοὺς 
ἐν πᾶσι τοῖς ἀνέμοις τούτοις, χαὶ οὐχ ἔσται ἔθνος ὃ οὐχ 
ἥξει ἐχεῖ, οἱ ἐξωσμένοι Αἰλάμ. 

87. Καὶ πτοήσω αὐτοὺς ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν, 
τῶν ζητούντων τὴν ψυχὴν αὐτῶν, καὶ ἐπάξω ἐπ᾽ αὐ- 
τοὺς χατὰ τὴν ὀργὴν τοῦ θυμοῦ μου, καὶ ἐπαποστελῶ 
ὀπίσω αὐτῶν τὴν μάχαιράν μου, ἕως τοῦ ἐξαναλῶσαι 
αὐτούς. 

88. Καὶ θήσω τὸν θρόνον μου ἐν Αἰλὰμ, καὶ ἐξαπο- 
στελῶ ἐχεῖθεν βασιλέα χαὶ μεγιστάνας, 

80. καὶ ἔσται ἐπ᾿ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν, καὶ ἀπο- 
στρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν Αἴλὰμ,, λέγει Κύριος. 

σμὴν 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κς΄. (Ηοῦντ. ας. 46.) 

ι. Ἐν ἀρχῇ βασιλεύοντος Σεδεχίου βασιλέως ἐγένετο 
ὁ λόγος οὗτος περὶ Αἰλάμ. 

". Γῇ Αἰγύπτῳ ἐπὶ δύναμιν Φαραὼ Νεχαὼ βασι- 
λέως Αἰγύπτου, ὃς ἦν ἐπὶ τῷ ποταμῷ Εὐφράτῃ ἐν 

(7 14. “Ὅτι ἐδούλευσαν ἐν αὐτοῖς, καταδουλώσονται γὰρ 
αὑτοὺς ἔθνη πολλὰ, καὶ βασιλεῖς μεγάλοι " χαὶ ἀνταποδώσω 
αὐτοῖς χατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν, καὶ κατὰ τὴν πονηρίαν τῶν ἐπιτη- 
δευμάτων αὐτῶν. ((Ὁ)"}}}.) 

ροργίζητέ με ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν ὑμῶν, τοῦ χα- 

Ι 

ΙΕΡΕΜΙΑΣ. Κεφ. Κς΄. 

4, ἘΠ πιο θδη) δὶ γο5 ΒΟΓΥ͂Οβ ΠΊ605 ρτγορ[οΐδ5, ἀϊ]ου]0 
τη 6 Π 58, οἱ ποη οχαυάθι18, εἰ ποη δἰ δίϊβ δυγίθιβν 

δίγίβ, ἀἰοθῃϑ : ' 

ὅ. Ανδγ!ηληἱ ὑπυϑαυΐβαιο ἃ Υἱᾶ 818 ρμοϑϑίπμδᾶ, δἷ ἃ ρ68- 
δ. Π115 δίυ 15 Ὑϑϑίν 5, οἱ Π 8 0114} {18 δυροδῦ ἰϑγγᾶτ χιδπὶ ἀρὰ 
γ δ ]5 οἱ ρα γι θ0}6 Ὑθδίγιϑ, ἃ βέρο]ο οἵ υ8406 ἰῃ 5:ρουϊυ πη. 

6. ΝΟΙΠ6 ἰγα ροϑί ἀθοδ 8] ἴδῃοβ, υἱ βογυ δι 8 οἷ8, δάογοίὶ8- 
4.6 608, Π6 ΠΊ6 δὰ ἰγδοιιπμἀϊδπ) ργουοοθίβ ἰῃ ορογί θα 8 Ὠγᾶ- 
θυυπὶ ΥΟΒΙΓΑΓΙΠΊ, δὰ 4ΠΠ|σοη πὶ γο8, 

ἡ. οἱ ἤοη δυά!8[15 τη6. 

8. Ῥτορίογοα ἰὸς ἀΐοὶὶ οπιίηυβ : Οὐοηίΐδπι ἤθη οτοὰϊΐ- 
ἀϊπιἰ8 γογ 8 πηοΐβ, 

9. 6006 660 πιὲῖϊο, οἱ βυπιᾶπι σΟρηδίίοῃο ἃ δαυϊΐοῃα, 
οἱ δαἀυιοδπ) 608 Βυρ6γ ἴδγγδηι ἰβίδη), οἵ ΒῈΡῸΓ ΠΔΟ  Δίογοϑ 
6.8, οἱ Βυρ6 Γ ΟἸΏΠ65 ΠΔΙΪΟΠ6Β 408 ἰῃ αοἰγουία {Π1}ι8 βυηΐ, 

οἱ ἀδβοίδθο οοβ, οἱ ἀδθο θο8 ἰη ρογαϊίοπϑαι, οἱ ἰῃ δἰ δ μλη}, 
δ ἰῃ Ορργοθτίυῃι βθιηρ  ἰογηση! ἢ 

10. οἱ ρογάδηη ὁχ οἷβ νοσδῖῃ σδια , οἱ νόσθῶ ᾿ςο {{ἰ8, 
γΟΟΘΠῚ 5ῃ0η8ὶ Θἱ γΟ06Π) ΒΡΟοη8δ5, Οὐὐγοπὶ Πησυδηὶ οἱ ᾿τθ 
Ἰυοογηδ. 

11. Εἰ οπϊΐ πη νογϑθᾶ ἰθγγὰ ἰῃ 830] {πάἀΐηρηχ, οἱ βουυοηΐ ἰῃ 

σοη 05 8Π)Πη08 δορίυδρίηία, 

2. σησηυδ ἱπιροἴϊ Διογηΐ δορίυδρίηϊδ ἃπηΐ, υ] οἰ β0 8 Γ 
βοηΐοπ 1Π|8Πη}. οἱ ροηδηλ 608 ἰη ΡοΓαϊ ΟΠ 6 ΠῚ δορ ἰγηδ, 

13. οἱ ἰπάυσδημ ΒΌΡΟΓ ἰογγδηι 1Π|8π οπιηΐα γογῦδ Πηθᾶ, 
αι Ἰοσυῖυ8 δυπὶ οΟηΐγᾷ 6δι, Οπιηΐᾶ 488 βογίρίδ δϑυηΐί ἰῃ 

το ἰδίο. 
31. Οὐδ ργορποίαυϊ ΖΘ γοηγ}8 ΒΊΡΟΓ βοηΐϊθ5 υδ ΞἘ]δΔῃ). 

35. Ηος ἀϊοὶϊ( Ποπλῖπῃβ : Οοπίγ 5 651 ἄγουβ ἘΪΔπ, ργίῃ- 
εἰρίυτῃ ρΡοϊοηϊδίυ ΘΟΓΌΠΊ. 

436. Εἰ ἱπαυσδηῖ βυροῦ απ αυδίυοῦ νϑηΐοβ ἃ συδίθογ 
οχ γθ)8 ἙσἰἹ, οἱ ἀἰβρογβδι 608 ἴῃ ΟΠ) θ0.8 γϑη 8 ἰ515, οἱ 

ΠΟΩ ΘΓ σ6π5 408 πο νοηϊοὶ ᾿Πὰ6, ἜΧρυ δὶ “(ΕἾ 4Ππ|. 

37. Εἰ ἰογγοίδοϊδη) 608 οογδη ἰῃἰ ΠλΪοἷ8. ΘΟΓι ΠῚ, Τυδογοηί- 
θυ δηϊπιδπ) ΘΟΓυΠΊ, οἱ ἱπάυσδιη βυροῦ 6058 βθοι!ηἀ0Π) ἰγᾶΠῚ 

(ἀγοτὶβ ταὶ, οἱ ἱπηπι [Ὧπ| ροϑί 608 σἰδάϊα! ἤλθυπὶ, ἀοηθο 
ΔὈΒΕΠΊΡΘΟΓΟ 608. 

38. Εἰ ροηδιὴ {Πτοηυπὶ πιουῃ ἰῃ -ἘΪΔην, οἱ δηγἰ δι ἰηὰὸ 

τοβοῖ οἱ Ὑηδβηδίοϑ, 

39. οἱ ογὶἱ ἰῃ πον βϑίηιο ἀΐδγυπι, οἱ γοἀυοδηι ΘΔ ἰδ .6Πὶ 
ἌἘἸδπι, ἀἰοὶϊ θομιίηυδ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΥΙ. (Ηδρτ. ο. 46.) 

1. [ὴ ρηποίρίο τορηδηῖ 8 δοάροϊδο γος 8 [δοΐυπι 651 γογθυ) 
ἢος ἀς ΞΕΪδιι : 

2. ρ5] ΞΦΦΥρΡΙΟ βϑυρογ νἱγίυίοπη ῬΏδΔγδοηΐβ Νοοῖδο τγορὶβ 

ΞἘΈΦΥρῖϊ, ᾳυὶ ογαὶ δα Πυπηθη Βυρ]ιγαΐθηι ἰῃ Οἰ δι τη 8, 4υθὴι 

14. Εἰ βογνυ!ρηῖ [ἡ οἱ. γρἰᾳδηὶ θηΐ τη 605 ἴῃ δοῦν! (αἱθη] αθη 5 
ΤᾺ 85, οἱ τορθὸ5 πηδϑη! : οἱ γοίγ δυδπιὶ οἷβ ξοσυπάυμπι, ορογᾶ 
θογυπι, οἱ δβοσυηδιηι πη} }{ἰ8πὶ δἰ ἀἱογΌτ, ΘΟ. 



ΦΕΒΕΜΙΑΞΒ. ἀκρ. ΧΧΥΙ. 

Χαρμεὶς, ὃν ἐπάταξε Ναδουχοδονόσορ βασιλεὺς Βα- 
Θυλῶνος, ἐν τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ Ἰωαχεὶμ βασιλέως 
Ἰούδα. 

8, Ἀναλαάύετε ὅπλα χαὶ ἀσπίδας, χαὶ προςαγάγετε 
εἰς πόλεμον, 

4. χαὶ ἐπισάξατε τοὺς ἵππους, ἐπίδητε, οἱ ἱππεῖς, 
χαὶ κατάστητε ἐν ταῖς περικεφαλαίαις ὑμῶν, προςδά- 
λετε τὰ δόρατα, χαὶ ἐνδύσασθε τοὺς θώρακας ὑμῶν. 

5. Τί ἐκ αὐτοὶ πτοοῦνται, χαὶ ἀποχωροῦσιν εἰς τὸ 
ὀπίσω; Διότι οἱ ἰσχυροὶ αὐτῶν χοπήσονται. φυγῇ ἔφυ- 
γον, χαὶ οὐχ ἀνέστρεψαν, περιεχόμενοι χυχλόθεν, λέγει 
Κύριος. 

8. Μὴ φευγέτω ὃ χοῦφος, καὶ μὴ ἀνασωζέσθω ὃ 
ἰσγυρὸς ἐπὶ βοῤῥᾶν τὰ παρὰ τὸν Εὐφράτην ἠσθένησε 
χαὶ πεπτώχασι. 

η. Τίς οὗτος ὡς ποταμὸς ἀναθήσεται, καὶ ὡς ποτα- 
μοὶ χυμαίνουσιν ὕδωρ; 

8. Ἰδατα Αἰγύπτου ὡς ποταμὸς ἀναδήσεται. Καὶ 
εἶπεν: Δναθδήσομαι, χαὶ χαταχαλύψω τὴν γὴν χαὶ 
ἀπολῶ τοὺς χατοιχοῦντας ἐν αὐτῇ. 

9. ᾿Επίδητε ἐπὶ τοὺς ἵππους, παρασχευάσατε τὰ 
ἅρματα, ἐξέλθατε, οἵ μαχηταὶ Αἰθιόπων χαὶ Αἰόυες 
χαθωπλισμένοι ὅπλοις χαὶ Λυδοὶ, ἀνάβδητε, ἐντείνατε 
τόξον" 

10. καὶ ἢ ἡμέρα ἐχείνη Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν ἡμέρα 
ἐχδικήσεως, τοῦ ἐχδιχῆσαι τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ. Καὶ 
χαταφάγεται ἡ μάχαιρα Κυρίου, καὶ ἐμπλησθήσεται, 
χαὶ μεθυσθήσεται ἀπὸ τοῦ αἵματος αὐτῶν, ὅτι θυσία 
τῷ Κυρίῳ ἀπὸ γῆς βοῤῥᾶ ἐπὶ ποταμῷ Εὐφράτη. 

ι. Ἀνάθηθι, Γαλααὸ, καὶ λάδε ῥητίνην τῇ παρθένῳ 
θυγατρὶ Αἰγύπτου" εἰς τὸ χενὸν ἐπλήθυνας ἰάματα σου, 
ὠφέλεια οὐχ ἔστιν ἐν σοί. 

14. Ἤχουσαν ἔθνη φωνήν σου. καὶ τῆς κραυγῆς σου 
ἐπλήσθη ἡ γῆ ὅτι μαχητὴς πρὸς μαχητὴν ἠσθένησαν, 
ἐπιτοαυτὸ ἔπεσαν ἀμφότεροι. 

13. Ἃ ἐλάλησε Κύριος ἐν χειρὶ Ἱερεμίου, τοῦ ἐλθεῖν 
τὸν βασιλέα Βαῤυλῶνος τοῦ χόψαι γῆν Αἰγύπτου. 

14. Ἀναγγείλατε εἰς δαγδωλὸν, καὶ παραγγείλατε 
εἰς Μέμφιν- εἴπατε: ᾿Επίστηθι, χαὶ ἑτοίμασον, ὅτι χα- 
τέφαγε μάχαιρα τὴν σμίλαχά σου. 

15. Διατί ἔφυγεν ἀπὸ σοῦ ὃ Ἄπις, ὃ υόσχος ὃ ἐχλε- 
χτός σου; Οὐχ ἔμεινεν, ὅτι Κύριος παρέλυσεν αὐτόν᾽ 

16. χαὶ τὸ πλῆθός σου ἠσθένησε, χαὶ ἔπεσε" χαὶ 
ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ ἐλάλει ἈΙναστῶμεν, 
καὶ ἀναστρέγωμεν πρὸς τὸν λαὸν ἡμῶν εἰς τὴν πατρίδα 
ἡμῶν, ἀπὸ προςώπου μαχαίρας ᾿Ἑλληνικῆς. 

17. Καλέσατε τὸ ὄνονα Φαραὸ Νεχαὼ βασιλέως 
Αἰγύπτου, Σαὼν Ἐσέδει Μωήδ. 

18, Ζῶ ἐγὼ, λέγει Κύριος ὁ Θεὸς, ὅτι, ὡς τὸ Ἶτα- 
βύριον ἐν τοῖς ὄρεσι χαὶ ὡς ὃ Κάρμηλος ὃ ἐν τῇ θα- 
λάσσῃ, ἥξει. 

ι9. Σχεύη ἀποικισμοῦ ποίησον σεαυτῇ, χατοιχοῦσα 
θύγατερ Αἰγύπτου; ἐὰ Μέμφις. εἰς ἀφανισμὸν ἔσται, 
χαὶ χληθήσεται Οὐαὶ, διὰ τὸ υἡ ὑπάρχειν χκατοιχοῦν- 
τας ἐν αὐτῇ. 

50. Δάμαλις χεκαλλωπισμένη Αἴγυπτος, ἀπόσπασμα 
ἀπὸ βοῤῥᾶ ἦλθεν ἐπ᾽ αὐτὴν, 

41. χαὶ οἱ μισθωτοὶ αὐτῆς ἐν αὐτῇ, ὥςπερ μόσχοι 
σιτευτοὶ τρεφόμενοι ἐν αὐτῇ διότι χαὶ αὐτοὶ ἐπεστρά- 
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Ρέγου 881} ΝΑΡΙΟΙΙΟἀΟΠΟΞΟΡ τὸχ ΒΑΌΥ]Ομΐβ, ἰῃ ΔΏηΟ ΄υδιίυ 
Φοδοῖπ το ρβ δ άᾶ. 

3. ΑΒ50Π,}6 ΔγηΔ οἱ βουΐδ, οἱ δοοδάϊε δὰ δε)! υηι, 

4, οἱ ἰπβίεγηϊ (6 Θ408, δϑρθῃι [ς, οαυϊί 685, οἱ βίδα ἰῃ ρδοὶ 9 
γοϑίγδ, δρῃ] δία ἰΙαποθδα, δὲ ἱηἀυϊηγίηἱ Ἰον οἰ. γϑδίγίϑ. 

5. Ουἱά ᾳυοά ἰρ58ὶ ραγοηΐ, οἱ γδοδάμπηὶ ἰῃ ροβίογίογα ἢ Ουἱᾶ 
(ογίδϑ ΘΟγα}}} οὐρἀδηίυν, ἴυβᾶ ιρεγαηΐ, οἱ ποὴ δυηὶ γουογεὶ, 
οὐϑβοϑϑὶ υπάΐχυθ, ἀϊοὶ! Ὠοιμίηι8. 

6. Νοὴ [ὑρίαϊἱ ἰαν 8, οἱ ποη οὐδάδὶ [ογιἰ5 δὰ δαυϊοηθη : 
αι δὲ Ευρἰιγαίοιη ἰηΠγπλαία βυῃὶ οἱ σϑοϊἀσγυηί. 

7. Ουἱ5 ἰδία φυδϑὶ Πυπιθη δϑοδηδεί, οἱ νοὶ Πυπίηδ ἤ- 
Οἰυδηὶ αι} 3 

8. Ααυῶ  ἘκΥΡΓ αυδϑοὶ Πιγίθη δϑοοηάορηΐ. Εἰ ἀἰχὶξ: Αδοριι- 
ἄδῃ, οἱ ορότγίδιη ἰούγδηχ οἱ ρογάδηχ Δ  ἰΔηΐ68 ἰῃ θᾶ. 

9. Αδοθη 6 |6 δυροῦ Θ4}08, ργορρᾶγδία ουΓγΓαβ, οσγοαϊ πηϊηΐ, 

Ρυφηδίογο8 “Εἰ οραπὶ οἱ {0068 ἀΓΙηδιὶ ἈΓΙΩΪ5 οἱ 1,γἀϊ, ἀβοθη- 
αἰία, ἰηοηα μα ἄγου : 

ι0. οἱ ἀΐα5 || Ποπηΐπο 60 ποϑβίγο ἀΐδ68 υ]10}}]}5, υἱ δυιπαὶ 

Υἱηαϊείδη) ἀδ ᾿Π] οἰ 5 δι. Εἰ ἀονογδῖῖ {46 }118 Π)οπληΐ, οἱ 
δαϊυγαθίίυγ, οἱ ἱηοὈγ Δ αν ἀδ 5δησιηθ δοῦιπ), 4υΐὰ 88011- 

Πείυπι οηλίπο ἀδ ἰθεγὰ δ4} 05 δυρογῦ Παγηθη Ευρἰιγαῖθδι). 

11. Αϑέθηθο, Οαϊαδλά, οἱ ϑυπ)6 Γοϑίηδη) Υἱγσίηὶ ἢ] 1: 
ΞἘδβυρίὶ! : ἰὰ νδῆυπὰ πλυ} Πρ} 085} πηοάϊοδηηίηα ἴῃ, ε{}{{{85 
ΒΟἢ 68 Ἰὴ ἴα. : 

12. Αὐὐϊεγυηΐ βοηῖ65. νοῦσοι) ἰυδη), 6ἱ ΟἰάπηοΓο ἴ.)0 ἷπ1- 
Ρἰοίδ οδί ἰογγα, χυΐὰ ρυξηδίου δάυγϑιιβϑ μυσηδίογθη ἰμ{Γ- 
πιδίιδ ο8[, ἰῃ ἰάϊρδυπ) οροϊἀογυπηΐ υἱγίᾳιο, 

13. Ουῷ ἰοοιίυ8 ο5ἱ Ὠοχιίηυ5 ἰῃ τηδηῆι 76ΓοΠηΐαΣ, συ] 
γοηϊγοῖ γὸχ ΒΟΥ] οηΐ5 δα ρΡογοι 6 ἀδπι ἰθεγαῦι ἘΒΥΡΙΐ. 

14. Απηυμίαϊο ἰη ΜΑσΆΟ]ιΠπ), οἵ ἀπηυπίϊδῖο ἰῃ ΜΟΙ ἢ] : 
ἀἰείϊα : δῖ, οἱ ργίθραγᾷ ἴθ, φυΐα ἀδυογαυ }ὶ σά 5 δἰ ἢ} }]Δ ΟΠ} 

ἰδ}. 

ι[5. Ουᾶγα υφὶϊ ἃ ἴ6 Αρ]5, υἱζυῖιι5 οἰθοῖυϑ ἰυυ83 ΝΟῊ Ρ6Γ- 

81{Π||, φυΐα Ποπιίπυ8 ἀἰ850}ν 1} οὐπὶ : 

(6. οἵ πυ!] υὰο ἰυ8 ἱπῇγηπηδίδ οβί, οἱ σθοίαϊξ : οἱ υηυ5- 

αυΐβαιια δὰ ᾿ΓΟΧΙΠ.ΌΠῚ δι1π} οι 6 8 ὉΓ : ΘΌΓΡΆΠΙΙ15, δ 16- 
γογίδιηυγ δι] ρορυίΐαπι μοβίγυπ ἰη να Γ]8Π| ὨΟΒίΓΑΠι, ἃ [ΔοἷθΘ 

Βαϊ! ατεὶ. 

17. Ὑοοσδῖα ποπιθῆ Ρἢδγδοη δ ΝΘΟ 80 γορὶ8 Ἔξνυριϊ, 5δοη 

Εϑινῖ6 Μορά. 

(8. Νίνο οζο, ἀΐοἰ! οπλίηυϑ Ὠ 615, αυΐα, δίευϊ ΠΑΡγτγίιηι 

ἰπ πιοῃέϊθυδ οἱ δουϊ (ΓΙ } 8 ἰη πηᾶγὶ, τϑηϊοί. 

19. α88 ἰΓδηϑηργϑ[ἰοηἷδ ἴλο ΕὈὲ, ΠΔυϊδἰγίχ ἢ] 4 ἘσΥριὶ, 
ηυοιίδηι ΜοΙΩμ 5 ἴῃ 50} ΐποιμ ογί!, οἱ νοοδθϊίιγ Υα", 60 

αυοά ποῃ 5ἰπὶ Πρ] ἀπῖ68 ἰῃ Θᾶ. 

20. Υἱΐυ]α δάογηαία ᾿ἘΖυΥρίυβ, οχοίἀ πὶ ἃν ἃ. ]οη ν6- 

ηἶ 50} 6 Γ 68Π1), 

“1. οἱ τηοΓ ΘΠ ΔΓ} 6}}5 ἴῃ 68, 485] ΥἹ10}} δαρσίηδι ἡυὶ 

ἴῃ οἃ : πδῃῖ οἱ ἰρϑὶ οοηυθγϑὶ δυηΐ, οἱ (ὑρογυπὶ υπδηϊπλίεγ : 

422. 



800 

φησαν, χαὶ ἔφ ὁμοθυμαδόν οὐχ ἔστησαν, ὅτι 
ἡμέρα ἀπωλείας ἦλθεν ἐπ᾽ αὐτοὺς, χαὶ χαιρὸς ἐχδική- 
σεως αὐτῶν. 

.3. Φωνὴ αὐτῶν ὡς ὄφεως συρίζοντος, ὅτι ἐν ἄμμῳ 
πορεύονται, ἐν ἀξίναις ἥξουσιν ἐπ᾽ αὐτήν. 

23. Ὥς χόπτοντες ξύλα ἐχχόψουσι τὸν δρυμὸν αὐτῆς, 
λέγει Κύριος, ὅτι οὐ μὴ εἰχασθῇ, ὅτι πληθύνει ὑπὲρ 
ἀχρίδα, καὶ οὐχ ἔστιν αὐτοῖς ἀριθμός. 

“4. Κατησχύνθη ἣ θυγάτηρ Αἰγύπτου, παρεδόθη 
εἰς χεῖρας λαοῦ ἀπὸ βοῤῥᾶ. 

Ἰδοὺ ἐγὼ ἐχδικῶ τὸν Ἀμμὼν τὸν υἱὸν αὐτῆς ἐπὶ 
Φαραὼ, χαὶ ἐπὶ τοὺς πεποιθότας ἐπ᾽ αὐτῷ. γ 

“7. Σὺ δὲ μὴ φοδηθῇς, δοῦλός μου Ἰαχὼθ, μηδὲ 
πτοηθῇς, Ἰσραήλ᾽ διότι ἐγὼ ἰδοὺ σώζων σε μαχρόθεν, 
χαὶ τὸ σπέρμα σου ἐχ τῆς αἱ; μαλωσίας αὐτῶν. Καὶ 
ἀναστρέψει ᾿Ιαχὼδ, χαὶ ἡσυχάσει χαὶ ὑπνώσει, χαὶ 
οὐχ ἔσται ὃ παρενοχ λῶν αὐτόν. 

48. Μὴ φοθοῦ, παῖς μου Ἰαχὼδ, λέγει Κύριος, ὅτι 
μετὰ σοῦ ἐγώ εἶμι. Ἡ ἀπτόητος καὶ τρυφερὰ παρεδόθη, 
ὅτι ποιήσω ἔθνει συντέλειαν ἐν παντὶ ἔθνει εἰς οὺς ἔξωσά 
σε ἐχεῖ σὲ δὲ οὐ μὴ ποιήσω ἐχλιπεῖν, καὶ παιδεύσω σε 
εἰς κρῖμα, καὶ ἀθῷον οὐκ ἀθῳώσω σε. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΖ΄. (Ηφδτ. ὁ. 50.) 

1. Λόγος Κυρίου ὃν ἐλάλησε ἐπὶ Βαδυλῶνα. 
4. ᾿ἈΑναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσι, χαὶ ἀχουστὰ ποι- 

ἤσατε, πο μὴ χρύψητε. Εἴπατε" “Βάλωχε Βαθδυλὼν, 
χατησχύνθη Βῆλος, ἣ ἀπτόητος, ἣ τρυφερὰ παρεδόθη 
Μαιρωδὰχ, 

8. ὅτι ἀνέθη ἐπ᾽ αὐτὴν ἔθνος ἀπὸ βοῤῥα. Οὗτος θ6- 

σει τὴν γῆν αὐτῆς εἰς ἀφανισμὸν, καὶ οὐχ ἔσται ὃ χα- 
τοιχῶν ἐν αὐτῇ ἀπὸ ἀνθρώπου χαὶ ἕως χτήνους. 

ς. Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις χαὶ ἐν τῷ χαιρῷ ἐκείνῳ 
ἥξουσιν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ, αὐτοὶ χαὶ οἱ υἱοὶ Ἰούδα ἐπὶ τὸ 
αὐτὸ, βαδίζοντες χαὶ χλαίοντες πορεύσονται, τὸν Κύριον 
Θεὸν αὑτῶν ζητοῦντες. 

86. Ἕως Σιὼν ἐρωτήσουσι τὴν ὁδὸν, ὧδε γὰρ τὸ 
πρόζςωπον αὐτῶν δώσουσι, καὶ ἥξουσι, καὶ χαταρεύ- 
ξονται πρὸς Κύριον τὸν Θεόν. Διαθήχη γὰρ αἰώνιος 
οὖχ ἐπιλησθήσεται. 

8. Πρόδατα ἀπολωλότα ἐγενήθη ὃ λαός μου, οἵ 
ποιμένες αὐτῶν ἔξωσαν αὐτοὺς, ἐπὶ τὰ ὄρη ἀπεπλά- 
νησαν αὐτοὺς, ἐξ ὄρους ἐπὶ βουνὸν ᾧχοντο, ἐπελάθοντο 
χοίτης αὐτῶν. 

η. Πάντες οἵ εὑρίσχοντες αὐτοὺς ἀνήλισκον αὐτούς. 
Οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν εἶπαν. Μὴ ἀνῶμεν αὐτοὺς, ἀνθ᾽ ὧν 
ἥμαρτον τῷ Κυρίῳ. Νομὴ δικαιοσύνης τῷ συναγαγόντι 
τοὺς πατέρας αὐτῶν. 

8. Ἀπαλλοτριώθητε ἐχ μέσου Βαθδυλῶνος χαὶ ἀπὸ 
γῆς Χαλδαίων χαὶ ἐξέλθατε, καὶ γένεσθε ὥςπερ δρά- 
χοντες χατὰ πρόςωπον προύδάτων. 

». Ὅτι ἰδοὺ ἐγὼ ἐγείρω ἐπὶ Βαδυλῶνα συναγωγὰς 

(ἢ) 26. Καὶ δώσω αὐτοὺς εἰς χεῖρα τῶν ζητούντων τὴν 
ψυχὴν αὐτῶν, καὶ εἷς χεῖρα Ναβουχοδονόσορ βασιλέως Βαδυ- 
λῶνος, καὶ εἰς χεῖρα τῶν δούλων αὐτοῦ - καὶ μενὰ ταῦτα χατοι- 

χισθήσεται, ὥςπερ ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς ἀρχαίαις, λέγει Κύ- 
οιος. (Οοπιρὶ. εἰ ΤἼΡΟΘΟΥ.) 

ΙΕΡΕΜΙΑΣ. Κεφ. ΚΖ΄. 
Ὠ0η 53.αἰογυηΐ, χυΐδ ἀΐδ8 ρογά  οπΐ8 νϑηΐξ ΒΌΡΟΓ 608, αἱ ἰδπ- 
08 υἱ ΟΠ 5. ΘΟΓΙΠΙ. 

42. ὝὟοΟΧχ ΘΟΙΓΌΠῚ 4υ8ϑὶ δΟΓΡΕΘΏΠ 5 5.8 η{18., χυΐδ ἰῇ ΔΓΘΏΔ 

δι υΪδηΐϊ, ἰῃ βδουτγί 05 γϑηϊδηΐ 5υρον 681). 
238. Οὐδοὶ οεράρηί68 ᾿ἰσηὰ οχοϊάθηϊ 5.}718π|) ο͵ι8, ἀϊεὶΐ 

Ῥοηγΐπι8, φυοῃΐδηι ποῖ Βιρρυϊδοίϊίυν, φυοηίΐαπι τυ} ἰρ 1 .δ- 
γῇ ΦΌΡΟΥ Ἰοσυϑίδηι, οἱ ποη δϑὶ οἰδ ὨυπΊΟΓΕ 8. 

24, Οοηἤιβδ δ5ὶ Πα Ἐφγρίὶ, ἰγδά δ οδί ἰῃ πδηυ8 ρορυϊὶ 
8 Δ4υ]οπ6. 

25. Ἐδρδ 690 υ]ἴβοδγ Αἰηοῦ ἢ! υηὶ ο᾽υ5 δυροῦ Ῥἤἢάαγδο- 

Π6ΠῚ, οἷ 5.06 Γ ὁ08 αιιΐ Πἀοτγυπί ἰῃ 60. 
47. Τυ δυίοπη "6 πηυογὶϑ, Βόγνὸ ΠΟ08 8000, πϑαὺθ 

ΡὈΔΥΎΘΔΒ, [5Γ86] : αυΐδ Θ006 66 58 |08η8 ἴδ ἀδ ἰοησο, οἱ δ6Ἰ6Ώ 

ἴυυπ) ὁχ οδριϊ Υ] δῖα ἰρβοόγαπι. Εἰ γονογίοι Ψ96400Ὁ,, οἱ φυϊοδοοῖ 

οἱ ἀοτγηίεΐ, 6ἱ ποη οΥγἰΐ φυὶ ρογίιγθοί ουηι. 

428. Νὰ {{πη685, ῬΌΘΓ τηδὺβ 74οοῦ, αἰοὶς Ὀομίηυβ, 48 

ἰδουπὶ 660 5ι1η}. Τηἰγορίάδ οἱ ἀοἰἸοδίδ ἰγδα δ 68, χυΐα (Δοΐδη, 
βοηΐὶἱ σοηβυτηπ)δίϊοποπὶ ἰῇ οπηηὶ ροηΐς δὰ 4008 δΧρι]} ἴδ 

ἱΠυς : [6 δυΐοη) πο ἰδοίδη) ἀοἤοογδ, οἱ οδδίίμαθο (6 ἰη )υὰϊ- 
εἷἰο, οἱ ἱπποορηίθιῃ ἰδοίθῃϑ ηοῖι (δοΐδῃ ἱπηοσροίομ, ἰ6. 

ΘΑΡΌΤ ΧΧΥΤ. (Ηρδτ. 6. 50.) 

1. γεγθυπι Θουηὶ φυοά ἰοουῖα5 ο5[ βυρογ ΒΑΡΥΪΟΉΘΠΙ. 
2. Απημηί[δῖα ἰῃ φοηςθυ5, οἱ διιάϊϊ δοϊΐθ, οἱ ἢ6 δὺ- 

βΒοοπάδι!8. Ὠϊοεϊία : Οἀρῖᾶ 651 ΒΑ γίοη,, οοηΐι 58 6581 Βρ]υ5, 
ἰη(οιτίία, ἀο!οαῖὰ ἰγδαϊϊα 681 Μωτγοάδος, 

3. φυΐα δϑορηάίἑ ΞΌΡΟΥ 6ᾶΠὶ 56 Π8 ἃ δαιυ ίίοπο. Ἡΐς ροποῖ 
ἰογτδπι 6}08 ἰῃ ἀδδβοϊαιἰοηθη, οἱ ἤθη ογὶξ αφυΐ δ οι ἰῃ οἃ 
ΔΌ Πιοιηἶπο οἱ ὕδ406 δὰ ρθουϑ. 

4, Τη ἀΐοθυς [1114 οἱ ἰπ ἰοροτγο [ὁ υθηΐθηΐ ἢ 1βγδοῖ, 
ἶρ5ὶ οἱ ΠΠ1ἰ Ζυάδ ἰῃ ἰά ἰρβιιπι, δυπίοβ οἱ ρἱογδηΐθϑ υπὶ, ο- 
πιϊπυῖ Πθιπ δυὺπὶ φυθγθηί68. 

5. ὕδαθδ δα ϑίοη μηἰοιτοραθαυπὶ νἱάπι, ας δηΐπ) ἰδοΐοπι 
δι ἀδυυῃηί, οἱ νϑηϊθῃΐ, οἱ οοιυσίεηϊ δα Ποιπηίπεη) ουμἢ. 

Τορίδιηθηίθπι θη ἰογησπα ΟὈ] γἱοἢ] που ἰΓδάδιΓ. 

6. Ογδβ μογϊίδ ἰδείυϑ οϑὲ ρορυ]υβ ΠΠΘ0.8, ῥδϑίογθβθ θ0- 
τυ) ΘΧρυ]οπιηΐ 605, ἴῃ πιοηΐοϑ8 βοὐυχοιθηὶ 608, ἀδ τποηΐδ 

ἰη οΟἸἸΘ πὶ δρίογιπηί, Οἱ ϑυιηΐ ΟὈ1}15 δε. 

7. Οπμη68 ἰηνοηϊδηίοβ 608 Δυδαιοθδηί 608. ἐηἰπ)ϊοὶ 60- 
τὰπὶ ἀϊχογυηΐ : Νὰ αἰ)! ἰδ π}}}8 608, 60 40 ροοοδυογιηῖ 

Ῥοπηίηο. Ραϑουδ [υ8[1{12 οἱ αυΐ οοηρστοραγὶξ ραίγοϑ ΘοΓΌ ἢ. 

8. ΑΒΔ Ιοηδηλίηὶ ἀδ πηοαϊο ΒΟΥ] Ο ἷ5 οἱ ἀ6 ἴδετα ΟΠ δ] 8Ρ0- 
γὺυπὶ οἱ οστοαϊεηίη!, οἱ 6ϑἰοία νοϊαΐ ἀγδοοηθβ δηία ἴδοίθη) 
οΥἶυηι. 

9. Ουἷδᾶ 6006 60 5υϑοΐίο Βι1ρ6 Ὁ ΒΑΡΎ ]ΟΏΘη) ΘΟ ρΓΟΡ δ ΟΠ 68 

44. Εἰ ἀδῇο 608 ἰη πιδηῆυπι 4 ΓΟ 0πὶ δηϊπιδιὰ θογυπι, οἱ 
ἴα τπιδὴυπὶ Ναυθυςποάοποροῦ γορὶβ Βα υ]ἹοηΪ5, οἱ ἰἢ πλδη τη 856- 
γογπι 6}0.8 : οἱ ροεδῖοδ Βδο δἰ γ, δίουϊ ἰῃ ἀἰθλιι5 δοί 4, 

ἀἰοεὶϊ Ὠοιηΐηυϑ. 



ΖΦΕΒΕΜΙΑΒ. σλνΡ. ΧΧΥΠΙΙ. 
ἐθνῶν ἐχ γῆς βοῤῥᾶ, καὶ παρατάξονται αὐτῇ" ἐχεῖθεν 
ἁλώσεται, ὡς βολὶς μαχητοῦ συνετοῦ οὐχ ἐπιστρέψει 

ιο. Καὶ ἔσται ἢ Χαλδαία εἰς προνομὴν, πάντες οἵ 
προνομεύοντες αὐτὴν ἐμπλησθήσονται, 

“. ὅτι ηὐφραίνεσθε, καὶ χκατεχαυχᾶσθε, διαρπάζον- 
τες τὴν χληρονομίαν μου, διότι ἐσχιρτᾶτε ὡς βοΐδια ἐν 
βοτάνη, χαὶ ἐχερατίζετε ὡς ταῦροι. 

15. Ἠσχύνθη ἣ μήτηρ ὑμῶν σφόδρα, ἐνετράπη ἧ 
τεχοῦσα ὑμᾶς υήτηρ ἐπ᾽ ἀγαθὰ, ἐσχάτη ἐθνῶν, ἔρη- 

μος, 
13. ἀπὸ ὀργῆς Κυρίου οὐ χατοιχηθήσεται. Καὶ ἔσται 

εἷς ἀφανισμὸν πᾶσα, χαὶ πᾶς ὁ διοδεύων διὰ Βαθυ- 
λῶνος σχυθρωπάσει, χαὶ συριοῦσιν ἐπὶ πᾶσαν τὴν πλη- 
γὴν αὐτῆς. 

14. Παρατάξασθε ἐπὶ Βαδυλῶνα χύχλῳ, πάντες 
τείνοντες τόξον, τοξεύσατε ἐπ᾽ αὐτὴν, μὴ ΜΕ τϑ μα ἐπὶ 
τοῖς τοξεύμασιν ὑμῶν, 

16. χαὶ χαταχρατήσατε αὐτήν. Παρελύθησαν αἱ 
εῖρες αὐτῆς, ἔπεσαν αἱ ἐπάλξεις αὐτῆς, χαὶ χατεσχάφη 
τὸ τεῖλος αὐτῆς" ὅτι ἐχδίχησις παρὰ Θεοῦ ἐστιν, ἐχδι- 
κεῖτε ἐπ᾿ αὐτήν χαθὼς ἐποίησε ποιήσατε αὐτῇ. 

16. ᾿ἘΕξολοθρεύσασθε σπέρμα ἐχ βαδυλῶνος, κατέ- 
γοντα δρέπανον ἐν χαιρῷ θερισμοῦ ἀπὸ προςώπου μα-- 
χαίρας “Ἑλληνικῆς, ἕχαστος εἰς τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπο-- 
στρέψουσι, καὶ ἕχαστος εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ φεύξεται. 

17. Πρόδατον πλανώμενον Ἰσραὴλ, λέοντες ἔξωσαν 
αὖτόν. Ὃ πρῶτος ἔφαγεν αὐτὸν βασιλεὺς Ἀσσοὺρ, χαὶ 
οὗτος ὕστερον τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ βασιλεὺς Βαόδυλῶνος. 

18. Διὰ τοῦτο τἄδε λέγει Κύριος" Ἰδοὺ ἐγὼ ἐχδιχῶ 
ἐπὶ τὸν βασιλέα Βαθδυλῶνος, χα ἐπὶ τὴν γῆν αὐτοῦ, 
χαθὼς ἐξεδίχησα ἐπὶ τὸν βασιλέα Ἀσσούρ. 

19ϑ. Καὶ ἀποκαταστήσω τὸν Ἰσραὴλ εἰς τὴν νομὴν 
αὐτοῦ, χαὶ νεμήσεται ἐν τῷ Καρμήλῳ, χαὶ ἐν ὄρει 
Ἐφραὶμ, καὶ ἐν τῷ Γαλαὰδ, χαὶ πλησθήσεται ἣ ψυχὴ 
αὐτοῦ. 

ου. Ἔν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις χαὶ ἐν τῷ χαιρῷ ἐχείνῳ 
ζητήσουσι τὴν ἀδικίαν Ἰσραὴλ, καὶ οὐχ ὅπάρξει, καὶ 
τὰς ἁμαρτίας Ἰούδα, καὶ οὐ μὴ εὑρεθῶσιν, ὅτι ἵλεως 
ἔσομάι τοῖς ὑπολελειμμένοις 

οι. ἐπὶ τῆς γῆς, λέγει Κύριος. Πιχρῶς ἐπίδηθι 
ἐπ᾽ αὐτὴν, καὶ ἐπὶ τοὺς χατοιχοῦντας ἐπ᾽ αὐτήν’ ἐχδί-- 
χηδον μαχαίρα, χαὶ ἀφάνισον, λέγει Κύριος, χαὶ ποίει 
χατὰ πάντα ἊΝ ἐντέλλομαί σοι. 

25. Φωνὴ πολέμου χαὶ συντριδὴ μεγάλη ἐν γῇ 
Χαλδαίων. 

“3. Πῶς ἐχλάσθη χαὶ συνετρίδη ἣ Ὁ πάσης τῆς 
γῆς; πῶς ἐγενήθη εἰς ἀφανισμὸν Βαδυλὼν ἐν ἔθνεσιν; 

44. ᾿Ἐπιδήσονταί σοι, χαὶ οὐ γνώση ὡς Βαδυλὼν, 
χαὶ ἁλώση" εὑρέθης, χαὶ ἐλήφθης, ὅτι τῷ Κυρίῳ ἀν-- 

στης: 
45. Ἤνοιξε Κύριος τὸν θησαυρὸν αὐτοῦ, χαὶ ἐξή- 

νεγχε τὰ σχεύη ὀργῆς αὐτοῦ, ὅτι ἔργον τῷ Κυρίῳ Θεῷ 
ἐν γῇ Χαλδαίων, 

96. ὅτι ἐληλύθασιν οἵ καιροὶ αὐτῇς. ᾿Ανοίξατε τὰς 
ἀποθήχας αὐτῆς, ἐρευνήσατε αὐτὴν ὡς σπήλαιον, καὶ 
ἐξολοθρεύσατε αὐτήν" μὴ γενέσθω αὐτῆς κατάλειμμα. 

47. Ἀναξηράνατε αὐτῆς πάντας τοὺς χαρποὺς, χαὶ 
χαταθήτωσαν εἰς σφαγήν. Οὐαὶ αὐτοῖς, 
ἡμέρα αὐτῶν, καὶ καιρὸς ἐκδικήσεως αὐτῶν. 

ι ἥχει ἣ 
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ξθηϊυηλ ἀθ ἰθγγὰ ΔΌΪ]Ου 8, οἱ δοίθῃη ορροπθηΐ οἱ : ἰῃὰδ 
οδρίοίυγ, φυδδὶ δου!υπὶ ριιρηδίοτβ ἱη 6} σα πεῖς ποη στρα ϊθὶς 
ΥΔΟΌΠη1. 

10. Εἰ ἐπΐ ΟἸια! 88 ἰη ἀϊγορίϊομθηι, οπμπο8 ἀϊγρίθηία8 
Θδη ἱπῃ)ρ] θυηίΐυγ, 

11. αυΐὰ ἰδοἰΔδηλίηΐ, οἱ σου δηλ ηΐ,, αἰγὶ ρίοη 68 ἤδγο- 
αἰ ἰαἴοιη πηθδηι, υΐδ ρα 5:16 0 {18 χιιαϑὶ Ὑἱ }}} ἰῃ ΠΟΓΡα, δὲ οοῦ- 
Ὠυροίοθαῖβ υοὶυΐ ἰδυτγὶ. 

12. Οοηἤἴμβἃ 681 πηδίογ γϑϑίγα υδἱὰθ, ρυάοίδοίδ οβὲ πηδῖογ 

4 Ρορεσγίί γοβ δὰ Ὀομᾶ, που βϑἰπιὰ ζϑη(ίυπι, ἀοϑβογία, 

13. ῥγϑθ ἰγὰ Ὠοπιΐηΐ Ὡο1. Πα ἰδ ζιν. Εἰ οτὶ᾿ πηΐνογϑδ ἰὴ 
801 {πἀΐοπι, οἱ οπηηΐβ 4υὶ ἰγδηβὶ 1 ῥοῦ Βα Υ]Οηοπ) ἰγἰβίδὮΐ- 
ἴυτ, οἱ 5] πὲ ΒΌΡΟΓ ΟἸΠΠΘη, ρ]δρζϑηη οἦαβ. 

14, Τηβίγυϊ πηἰηΐ Βυροῦ ΒΑΡΎ ]ΟΠ αι ἰῃ εἰγουϊυ, οἴπο8 αυὶ 
ἰοηά 8 ἀγουπ), ͵Δου]πληΐ ΒΌΡΟΥ 68Π|, Π6 ρϑγοδῖΐβ ἴῃ δου} 15 
γοϑίΓ8, 

15. οἱ 0]! οἷ᾽ οδη. Ὠ58ο] υΐξδ βυ πὶ ΠπηδΠῃ8 6͵}95, οδοίἀ6- 
γυηΐ ργορυσιδῦυ δ 6}1.8., οἱ βυοββιυ5 68ὲ συγ ο᾽08 : φυϊᾶ 

Ὁ] 0 ἃ Ὧδ60 δδῖ, υ]οἰβοιΐηΐ ΒΌΡΟΙ δῶμ : δίουϊ ἴδεϊϊ [Δοίία 
οἱ. 

16, Ἐχίοιτηϊηδίθ βοηθη ἀ6 ΒΑ Υ]ΟΏ6, ἰἀποηΐοῃῃ [ΔΙ 6} ἰῃ 
ἰδ ρΟΓΟ Πη6 8818 ἃ δοίθ δαὶ! Οτθοὶ, υπυβαυ 8406 δὰ ρορυ- 
ἴθ δυυπὶ γουθγίθηΐυγ, οἱ ὑπυβχυίδαυδ ἴῃ ἰδγγϑη) βυδηῃ ἤι- 
εἰεῖ. 

17. ΟΥ̓ΪΒ ΟΥΓΔῺΒ δγϑϑῖ, Ἰθοῦθβ Θχρυογαηΐ ουπ). ῬΠΙΏυ8 

οΟπηραϊξ ουπ γοχ Αϑϑιγ, οἱ ἢἰο ροδβίουϊυβ οϑϑἃ 6})}8 Γαχ Βδἃ- 
Ὀγ]οη 5. 

18. Ῥτγορίογοα δος ἀἰοϊ: Ποιηΐηυδ : ΕΟΟΘ 650 υἱοΐβοον 8υ- 
ΡῸΓ γόβθηῃ ΒΑΡΥ]οπΐβ, οἱ 5υρ6Γ ἴοστδηη 6}118, δίοιιξ Ὁ] 0.8 βυ1) 
ΒΌΡΟΓ γΓΟβο ΠῚ Αβϑυγ. 

19. Εἰ τγοϑιϊυδπ) βγδοὶ ἰῇ ΡΑΒΟΌδη δυ8π), αἱ ρϑϑοδὲ ἰῃ 
Οάστηοίο, οἱ ἰη τηοηῖθ ἘΡὨΓδίπι, οἱ ἰῃ (δὶδδά, οἱ ἱπρ ο λίυτς 
δηΪΠ)8 6118. 

40. Ιῃ ἀΐοδυβ 1119 οἱ ἔῃ ἰϑρογα {10 χαεογοηῖ ἰηἰχυϊδίοπ 
Ι8γ861, οἵ ποὺ οὔ, οἱ ρεοοδίδ Ζπἀδ6, δὲ ΟΠ ἱμυθη θη, 
4υΐᾷ ρῥγορί ξἶιι8 ὁγῸ γοδὶ ἀυἷβ 

41. ΒΌΡοΥ ἴοττδηι, ἀἰοὶ! Ὠοπιίπυϑ. ΑΠΩΔΓΟ δδοδηὰθ βυρ 6 γ 
Θ81Ὼ, δὲ βΒΌροΥ ὨΔΟΪ Δπίοϑ ἰῃ δᾶ : υ]οίβοογο ρἰδάϊο, οἱ ἀ6]6, 
ἀϊεῖϊς Ὀοπιίηυϑ, οἱ ἔδο βοουμπάυπι) οἴμηΐᾶ 425 ΠΙΔΠΔΎΘΓΟ 
ΕΝ]. 

42, ΝΟχΧ Ὀ6]]Ϊ οἱ ὁομΊ0 πιϑϑπᾶ ἰῃ ἴοττα ΟΠ] ἀδρογυηι. 

43. Οὐυοπηοάο Γγδοῖυ8 οἱ οοπίγὶ 8 681 Π28]}1608 υηϊγογβῶθ 
(οΥτῶ ἢ υοπιοάο [Δοίδ 6ϑί ἰῃ 501 υἀ ποῖ ΒΑΡΎ ]ΟΩ ἴῃ βοηί- 
θι8ὺ 

44, Αβοοηάοηϊΐ ἰῃ ἴδ, δὲ Ὠοἢ ΟΟζηΟ5068 αυΐδ ΒΑΌΥΙΟΙ, οἱ 
οδρίοτίϑ : ἰηγθηΐδ 68, οἱ οδρίδ,, φιιΐδ ΠὨοιηίηο τ} β {81}. 

45. Αρογιὶϊξ Ποπιίηυδ ἰποβδύυγυπὶ βυυπι, οἱ ργοίυ  νδϑὰ 
ἰγϑθ 8025, φιοηΐδηη Ορυ8 Ὠοπλίηο 60 ἰῃ ἰογτδ ΟΠΔΙ ἀϑΡΟΓΌ ΠῚ, 

46. χιοηΐάπι Ὑδηογυηΐ (ΘΙ ροΓᾶ 6}08. ΑΡοΓ6 ΔρΟΙ ΠΙΘΟδ5 
αὐυ8, ϑοτυἰδηλίη! οᾶτη γα Βρο] αποϑηι, οἱ ΘΧ οττη  παῖθ ΘδΠῚ : 

ΠΟῊ 5ἰηΐ οἦυδ ΓΟ χα Ϊ8. 
47. Ἐχϑίοσδαίδ οπηῃθβ 6}08 (γυοσίι8, εἴ ἀοδορηάδηΐ ἰῃ οΟ(,- 

βἰοῃθίω. 8 οἶδ, φυΐδ γϑηὶϊ ἀΐ68 ἰρβϑογυπι, οἱ ἰθρυ8 ὉΠ ΟΠ 8 

ΘΟΓΌΙΩ. 
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28. Φωνὴ φευγόντων χαὶ ἀνασωζομένων ἐχ γῆς βα- 
δυλῶνος, τοῦ ἀναγγεῖλαι εἰς Σιὼν τὴν ἐχδίκησιν παρὰ 
Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν. 

29. Παραγγείλατε ἐπὶ Βαδυλῶνα πολλοῖς, παντὶ 
ἐντείνοντι τόξον, παρεμβάλλετε ἐπ᾽ αὐτὴν χυχλόθεν- 
μὴ ἕστω αὐτῆς ἀνασωζόμενος, ἀνταπόδοτε αὐτῇ χατὰ 
τὰ ἔργα αὐτῆς" χατὰ πάντα ὅσα ἐποίησε, ποιήσατε 
αὐτῇ, ὅτι πρὸς Κύριον ἀντέστη, Θεὸν ἅγιον τοῦ Ἰσ- 
ραΐλ. 

80. Διὰ τοῦτο πεσοῦνται οἵ νεανίσχοι αὐτῆς ἐν ταῖς 
πλατείαις αὐτῆς, καὶ πάντες οἱ ἄνδρες οἱ πολεμισταὶ 
αὐτῆς ῥιφέσονται, εἶπε Κύριος. 

31. Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ τὴν δύρίστριαν, λέγει Κύριος" 
ὅτι ἥχει ἢ ἡμέρα σου καὶ ὃ χαιρὸς ἐχδικήσεώς σου, 

85. χαὶ ἀσθενήσει ἡ ὕόρις σου, χαὶ πεσεῖται, χαὶ 
οὐδεὶς ἔσται ὃ ἀνιστῶν αὐτήν χαὶ ἀνάψω πῦρ ἐν τῷ 
δουμῷ αὐτῆς, χαὶ καταφάγεται πάντα τὰ χύχλῳ αὐτῆς. 

83. Τάδε λέγει Κύριος. Καταδεδυνάστευνται οἵ υἱοὶ 
Ἰσραὴλ χαὶ οἵ υἱοὶ Ἰούδα, ἅμα πάντες οἱ αἰχμαλω- 
τεύσαντες αὐτοὺς χατεδυνάστευσαν αὐτοὺς, ὅτι οὐχ 
ἠθέλησαν ἐξαποστεῖλαι αὐτούς. 

84. Καὶ ὁ λυτρούμενος αὐτοὺς Ἰσχυρὸς, Κύριος παν- 
τοχράτωρ ὄνομα αὐτῷ χρίσιν χρινεῖ πρὸς τοὺς ἄντι- 
δίχους αὐτοῦ, ὅπως ἐξάρη τὴν γῆν χαὶ παροξυνεῖ τοῖς 
χατοιχοῦσι Βαῤυλῶνα. 

85. Μάχαιραν ἐπὶ τοὺς Χαλδαίους, καὶ ἐπὶ τοὺς χα- 
“οιχοῦντας Βαδυλῶνα, χαὶ ἐπὶ τοὺς μεγιστᾶνας αὐτῆς, 
χαὶ ἐπὶ τοὺς συνετοὺς αὐτῆς. 

86, Μάχαιραν ἐπὶ τοὺς μαχητὰς αὐτῆς, χαὶ παρα- 
λυθήσονται" ! 

’ Ὶ 2. ὦ Λ" 

37. μάχαιραν ἐπὶ τοὺς ἵππους αὐτῶν χαὶ ἐπὶ τὰ ἅρ- 
ματα αὐτῶν" μάχαιραν ἐπὶ τοὺς μαχητὰς αὐτῶν, χαὶ 
ἐπὶ τὸν σύμιικτον τὸν ἐν μέσῳ αὐτῆς, χαὶ ἔσονται 
ὡςεὶ γυναῖχες" μάχαιραν ἐπὶ τοὺς θησαυροὺς, καὶ δια- 
σχορπισθήσονται" ΠΟ ς 

88. ἐπὶ τῷ ὕδατι αὐτῆς, καὶ καταισχυνθήσονται, ὅτι 
ΥἿ τῶν γλυπτῶν ἐστι, χαὶ ἐν ταῖς νήσοις οὗ χατεχαυ- 
Ἴώντο. | : ᾿ ῃ , 

89. Διὰ τοῦτο χατοιχήσουσιν ἰνδάλματα ἐν ταῖς νή- 
σοις, χαὶ κατοικήσουσιν ἐν αὐτῇ θυγατέρες Σειρήνων" 
οὐ μὴ χατοιχηθῇ οὐχέτι εἰς τὸν αἰῶνα. " 

40. Καθὼς χατέστρεψεν ὁ Θεὸς Σόδομα χαὶ 16- 
μοῤῥα καὶ τὰς ὁμορούσας αὐταῖς, εἶπε Κύριος, οὐ μὴ 
χατοιχήσει ἐκεῖ ἄνθρωπος, χαὶ οὐ μὴ παροιχήσει ἐχεῖ 
υἱὸς ἀνθρώπου. 

4ι. Ἰδοὺ λαὸς ἔρχεται ἀπὸ βοῤῥᾶ, καὶ ἔθνος μέγα, 
χαὶ βασιλεῖς πολλοὶ ἐξεγερθήσονται ἀπ᾽ ἐσχάτου τῆς 

49 
ϑ τόξον χαὶ ἐγχειρίδιον ἔχοντες" ἰταμός ἐστι, χαὶ 
οὗ μὴ ἐλεήση. Ἢ φωνὴ αὐτῶν ὡς θάλασσα ἠχήσει, ἐφ᾽ 
ἵπποις ἱππάσονται παρεσκευασμένοι, ὥςπερ πῦρ εἰς 
πόλεμον, πρὸς σὲ, θύγατερ Βαῤδυλῶνος. 

42. ᾿ἢχουσε βασιλεὺς Βαῤθυλῶνος τὴν ἀχοὴν αὐτῶν, 
χαὶ παρελύθησαν αἵ εἴρες αὐτοῦ - θλῖψις χατεχράτησεν 
αὐτοῦ, ὠδῖνες ὡς τιχτούυσης. 

44. Ἰδοὺ ὥςπερ λέων ἀνχθήσεται ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου 
εἰς Γαιθὰν, ὅτι ταχέως ἐχδιώξο; αὐτοὺς ἀπ᾽ αὐτῆς, χαὶ 
πάντα νεανίσχον ἐπ᾽ αὐτὴν ἐπιστήσω ὅτι τίς ὥςπερ 
ἐγώ; καὶ τίς ἀντιστήσεταί μοι; χαὶ τίς οὗτος ποιμὴν 
ς στήσεται χατὰ πρόζωπόν μου; 

ΙΕΡΕΜΙΑΣ. Κεῷ. ΚΖ΄. 

28. Ἄοχ [υσἰθηπὶ οἱ ονδάσηϊ πὶ ἀδ ἰοττα ΠΒΑδγ]οηὶς, 
δὰ δημυη(ἰδηάυμῃ ἰη δίοῃ υ] ἰπσπὶ ἃ οπηλΐπο 60 ποβῖτο. 

29. Απηυηί δία ϑυ} 6 Γ ΒΑΘΎ ΟΠΘ ΠῚ Π}0}}ΐ}8, οπμηὶ ἰπίϑηἀοηίὶ 

ΔΓΟΊ, Οδϑ ΓΔ ἰ ΒΈΡΟΓ ΘΔΠπὶ ἴῃ αἰγοι τι : ΠΟ 511 δχ 

ἐἃ αυΐ οὐδάδί, γϑι θυ} 16 οἱ βθουη αι) Ορογᾶ 6}118 : [υχίδ 

ομηΐᾶ αυδρο αι ἴδοϊξ, ἰδοὶ6 οἱ, φυοηῃίδη) δάγογϑις ἢ0- 
ταϊηυπὶ 8.6 {1{, ΘΠ) βδησί τη ἴδγδοὶ. 

30. Ρτορίον ὮοΟ οσδήάθηϊ δι ]ο] βοθηΐθβ ο᾽υ8 ἰπ ρ[ [618 6ἦ118., 

εἰ ΟΠἸΩ68 Υνἱγὶ ὁ)υ}8 Π6]]δίογοϑ ῥγο)ϊοϊοημίιν, ἀἰχὶὶ Ποηχίηι8. 

31. Ἐσδδ 650 8006 Υ (6 ϑυρογίδηι οοηζυπΠΊ6! 058π|, αἰοϊΐ 
Ποηλίηυ : αυΐα νϑηἱΐ ἀ165 ἴυ8 οἱ ἰοηρυ8 0Π}1|0η18 ἴθ, 

32. οἱ ἱῃβιτηδοίγ βιυρογθία ἰθΔ, οἵ οδάοί, οἱ ποηιο ογὶϊ 

(4υ] γοβϑι δὶ 68 : οἱ Δοοοῃἀδη1 ἰπη}6Π) ἴῃ 5υ}γἃ 6}.5, οἱ ἀθ- 
γ γὉ! ογηηΐαᾶ ΄υῶ ἰῃ οἰγοι 6]0.8. 

33. Ηφὸ ἀϊοῖϊξ οιμίπι5. Ορργοβϑὶ Πιογυηῖ ΗΠ 15Γ86] οἱ 
ΠῚ ψυὰ,, 5ἴπ}}}} ΟΠ 65 χυΐ σἀριϊνανογυηΐ 608 ορργοϑβϑογυηΐ 

608, 4υ͵ὰ ποϊυστυηῖΐ ομ ἴΘΓ6 608. 

34. Εἰ χυὶ τοἀϊπκὴὶ ούβ Εογί15, Ποπλΐη}5 ΟΠ ροίοἢΒ ποπηθῃ 

οἱ : υἀϊυπι ᾿ πο οδϊ!ξ ὁοηΐγα δάγογθαγίοϑ 6}118, αἱ ΠΠΡογαῖ 

ἰογγαη : οἱ δουοῖ μα ἰ᾿ηἰδιι5 ΒΔΌΥΟΠΘΠ,, 

36. ΟἸδα ᾽πὶ δι ροι ΟἸΔΙἀ28508, οἱ Βυροῦ Πδ ἰδη68 ΒΑΡγ- 
Ἰοῃ6Π), δὲ ΒΌΡΘΓ πιᾶρηδίοϑ 6}1.8, οἱ ΒΌρος βηρίομἑοϑ 6]05. 

36. ΟἸαά πὶ θυ ΡῈ ρυρσηδίογοβ 6}115, οἱ ἀἰθϑοϊ γοηίυτ : 

37. αἰδάϊυϊη ΒΌ ΡΟ οἥπ1058 ΘΟΓΙΠ) οἱ ΒΌΡΘΟΙ ΟΟΓΓΌ8 ΘΟΙΊΩῚ : 

βρἰ λυ! ΘΌΡΟΓ Ρυρηῃδίογοϑ ΘΟΓΌΙΩ, οἱ ΘΌΡ6Γ σοηγηγίδίυπη χυὶΐ 

ἴῃ Π6 0 6118, οἱ ἐγαπὶ {ψιδϑὶ πη} 16 Γ68 : ρ᾽δά 1 ΠπΔ ΒΌρογ (ἢ6- 
βάτΓ08, οἱ αἰξρογρυοηίυν : 

38. ΒΌΡΟΓ ἀ4υᾶπι ου8, οἱ οοπίαηάἀοηίυγ, 4υΐδ ἰοῖτὰ βοὺυϊ- 
ΕΠ πὶ ὁδὶ, οἱ ἴῃ ἰηβ} 5 υἱὲ] σἰοτίθδηίαγ. 

39. Ῥγορῖογ ἰὸς ΠΔ Δ υπί ΡΠ δηϊδϑηηδίᾳ ἰὴ 1η51}}}8, οἵ ἢδ- 
δ Δρυπὶ ἴῃ ἃ ἢ]ΐα" δίγθηυπι : πο ΠΑ δ ϊαγ οἰζγᾶ ἰῃ 58:- 

ΟΠ]. 

40. δίουϊ δου! Πόι18 ϑοἀοπιδη) οἵ σοπιογτγδιῃ οἱ ΥἹοἰ ἃ 8 

οἷβ, δἰΐ δοιηΐηυϑ, Ποὴ ΠΑΡ 401 ἰδὲ Ποτηο,, οἵ ποη ἱποοϊοί ἰδὲ 
6Πἰὺ8 Ὠομἰηἰ5. 

41. ἘσοΘ ΡΟΡυΪῺ8 Ὑϑηΐξ ἃ δᾳυ ]]0η6. οἱ σ6η8 τηδριδ, οἱ 

ΤΟ68 Π10}1} Ἔχ ο Ἀθη ΓΠΓ 80 οχίγοιηο ἰθγγδο, 

42. δγύυῃ οἱ ρἰδάϊιηι ΔΘ ΐ65 : ΟΓῸ 469 65ῖ, οἵ ποη πιῖ- 
βογθἱυγ. ΥῸΧ ΘΟΓΌΠῚ 4ιδδὶ ΠΠΔΓΘ ΒΟΠΔΌΙ, ἰῃ 6408 δαιυ (α- 
θυηΐ μια ρδγαῖί, αυδϑὶ ἱσηΐθ δὰ ργ! πηι, δάγογδιι ἰὰ, ἢ] ἃ 
ΒΑθυ]οηΐ5. 

η8. Αὐάϊνί! τὸχ ΔΎ ]ΟΠΐδ (ΔΠ)8Π} ΘΟΓΌΠΙ, οἱ ἀἰββο 
δύ ΠΙΔΠ05 6}115 : (Γἰθ0}{}0 ΟὈ ἰηαἱ! ουπι, ἀοίοτοϑ αυϑβὶ ρᾶ- 
ΤΠ ΕἾ8. 

ἀά͵͵ Εσοξα 5ἰοιΐ ἰθο ἀβοσῃᾶοί 46 Φοτάδης ἴῃ σῳρί!ϑη, αι 

αἰἴο Ἔχ ρ  ! ]πὶ 605 80 {Π|4, οἵ οπγηθπὶ δ οἰ Θϑοθη 6 Π) ΒΈῈΡΟΓ 
Θ8Π| 58[818πΠ| : Πυοηΐδηη 4118 8101 ο90 ἢ οἵ αυ}5 γοϑί βίο τ] 5 
οἱ αὖΐδ ἰδῖο ραϑίογ ΄υὶ 5140 ]1 σοηίγα ἰδοὶ6 ΠῚ ἢγ)οδΠ)9 



ΦΕΒΕΜΙΑΒ. ἀλρ. ΧΧΎΥΙΠΙΙΙ. 

4:. Διὰ τοῦτο ἀχούσατε τὴν βουλὴν Κυρίον ἣν βε- 
δούλευται ἐπὶ Βαῤδυλῶνα, καὶ λογισμοὺς. αὐτοῦ οὺς 
ἔλογίσατο ἐπὶ τοὺς χατοιχοῦντας Χαλδαίους, ἐὰν μὴ 
διαφθαρῇ τὰ ἀρνία τῶν προθάτων αὐτῶν, ἐὰν μὴ ἀφα- 
νισθῇ νομὴ ἀπ᾿ αὐτῶν. 

46. Ὅτι ἀπὸ φωνῆς ἁλώσεως Βαθδυλῶνος σεισθήσεται 
ἡ γῆ, καὶ χραυγὴ ἐν ἔθνεσιν ἀκουσθήσεται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ΄. (Ηδφρτ. ὁ. 51.) 

ι. Τάδε λέγει Κύριος" Ἰδοὺ ἐγὼ ἐξεγείρω ἐπὶ Βαθυ- 

λῶνα καὶ ἐπὶ τοὺς κατοιχοῦντας Χαλδαίους ἄνεμον καύ- 
σωνα διαφθείροντα. 

4. Καὶ ἐξαποστελῶ εἰς Βαθυλῶνα δόριστὰς, καὶ χα- 

θυδρίαουσιν αὐτὴν, χαὶ λυμανοῦνται τὴν γῆν αὐτῆς. 

Οὐαὶ ἐπὶ Βαδυλῶνα χυχλόθεν ἐν ἡμέρᾳ κακώσεως αὖ- 

4 Τεινέτω ὃ τείνων τὸ τόξον αὐτοῦ, χαὶ περιθέσθω 

ᾧ ἔστιν ὅπλα αὐτοῦ, χαὶ μὴ φείσησθε ἐπὶ τοὺς νεανί- 

σχους αὐτῆς, χαὶ ἀφανίσατε πᾶσαν τὴν δύναμιν αὖ- 

τῆς. 
ς. Καὶ πεσοῦνται τραυματίαι ἐν γῇ Χαλδαίων, χαὶ 

χαταχεχεντημένοι ἔξωθεν αὐτῆς. 
5. Διότι οὐχ ἐχήρευσεν Ἰσραὴλ χαὶ Ἰούδας ἀπὸ 

Θεοῦ αὐτῶν, ἀπὸ Κυρίου παντοχράτορος, ὅτι ἣ γῇ αὖ- 

τῶν ἐπλήσθη ἀδικίας ἀπὸ τῶν ἁγίων ᾿Ισραήλ. 

6. Φεύγετε ἐχ μέσου Βαδυλῶνος, χαὶ ἀνασώζετε 

ἕχαστος τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ μὴ ἀποῤῥιφῆτε ἐν τῇ 

ἀδιχία αὐτῆς. ὅτι καιρὸς ἐχδιχήσεως αὐτῆς ἐστι παρὰ 

Κυρίου: ἀνταπόδομα αὐτὸς ἀνταποδίδωσιν αὐτῇ. 

γ. Ποτήριον χρυσοῦν Βαδυλὼν ἐν χειρὶ Κυρίου, με- 

θύσχον πᾶσαν τὴν γῆν ἀπὸ τοῦ οἴνου αὐτῆς ἐπίοσαν 

ἔθνη, διὰ τοῦτο ἐσαλεύθησαν, 

8. χαὶ ἄφνω ἔπεσε Βαξυλὼν, χαὶ συνετρίδη. Θρη-᾿ 

νεῖτε αὐτὴν, λάδετε ῥητίνην τῇ διαφθορᾷ αὐτῆς, εἴ πως 

ἰαθήσεται. 
9. Ἰατρεύσαμεν τὴν Βαδυλῶνα, χαὶ οὐχ ἰάθη " ἐγχα- 

ταλίπωμεν αὐτὴν, καὶ ἀπέλθωμεν ἕκαστος εἷς τὴν γῆν 

αὐτοῦ, ὅτι ἤγγιχεν εἰς οὐρανὸν τὸ χρῖμα αὐτῆς, ἐξῆρεν 

ἕως τῶν ἄστρων᾽ 
το. ἐξήνεγχε Κύριος τὸ χρῖμα αὐτοῦ. Δεῦτε, καὶ 

ἀναγγείλωμεν ἐν Σιὼν τὰ ἔργα Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 

Π. Παρασχευάζετε τὰ τοξεύματα, πληροῦτε τὰς 

φαρέτ ας. Ἤγειρε Κύριος τὸ πνεῦμα βασιλέως Μή- 

δων, δι εἰς Βαδυλῶνα ἣ ὀργὴ αὐτοῦ, τοῦ ἐξολοθρεῦσαι 

αὐτὴν, ὅτι ἐκδίκησις Κυρίου ἐστὶν, ἐχδίχησις λαοῦ αὖ- 

τοῦ ἐστιν. 
2, Ἐπὶ τειχέων Βαδυλῶνος ἄρατε σημεῖον, ἐπι- 

στήσατε φαρέτρας, ἐγείρατε φυλακὰς, ἑτοιμάσατε ὅπλα, 

ὅτι ἐνέγεριαι, χαὶ ποιήσει Κύριος ἃ ἐλάλησεν ἐπὶ τοὺς 

χατοιχοῦντας Βαδυλῶνα, 

ι8. κατασχηνοῦντας ἐφ᾽ ὕδασι πολλοῖς, χαὶ ἐπὶ πλή- 

θει θησαυρῶν αὐτῆς. Ἥχει τὸ πέρας σου ἀληθῶς εἰς τὰ 

σπλάγχνα δου, 
ι4. ὅτι ὥμοσε Κύριος κατὰ τοῦ βραχίονος αὐτοῦ, 

διότι πληρώσω σε ἀνθρώπων ὡςεὶ ἀχρίδων, καὶ φθέγ- 

ξονται ἐπὶ σὲ οἱ καταδαίνοντες. 

ι5. Κύριος ποιῶν γῆν ἐν τῇ, ἰσχύϊ αὐτοῦ, ἑτοιμάζων 

οἰχουμένην ἐν τῇ σοφία αὐτοῦ, ἐν τῇ συνέσει αὐτοῦ 

ἐξέτεινε τὸν οὐρανὸν, 
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45. Ῥτορίογ ἰἰοο διιάϊϊα ὁθηδβι ἑυηι θοιηἰπὶ φυοὰ ἀεοτουὶῖ 
ΒΌΡΟΓ Βα υ]οηθπι, οἱ οοσ ΔΙ ΟΠ 68 6)08 41185 ΟΟΡΙΑΥἾ θυ ρ6 Ὁ 
μδρίϊδίογοβ ΟἿ Δ] ἀ2605. δὶ ποῃ ΟΟΓΓυΙρϑηΐγ ὅϑηϊ ΟΥ̓ 60- 

Ι τὰ πη, 5ἷ ἢ0η ἀϊβροτάἀδηίυγ Ραβουϑ 8} εἰ8. 

48. Ουἱα ἃ γοοδ ΟΔρΕἰν 815 ΒΑΡΎ ]Οἢἶ5 ΟΟμΠΟΥ̓ΘἰΝ τιν 

ἰογτᾶ, οἱ οἰδιπογ ἰη σοηξίθιι8 δυσὶ οί. 

ΟΑΡΌΥΤ ΧΧΥΤΙ. (Ηδῦν. α. 51.) 

1. δος ἀϊεϊξ Ποπιίηυβ : ΕΟΟ6 660 δυδεῖϊο δι0ρ6ῦ ΒΑΌΥΪΟ- 
ΠΟ οἱ ΒΌρογ ὨδὈοϊϊδίογεβ ΟἹ δ] ἀδθο5 υδηΐι} ὈΓΘη 6 Π} ΟΟΓ- 
τυ ρϑηίθΠ,. 

4. Εἰ οἰ ίδη ἰῃ ΒΔΌΥ]Ο ΘΙ ΘΟ 6] 0508, οἱ ΟΟμ 1 Π16- 
Ἰῖὰ αἴδοϊοηί οδπι, οἱ γδϑίδνυηίὶ ἰογγϑῖ 6}08. Ὑε ϑυρο ΒΔΌγ- 
Ἰοηθηὶ ἰη οἰγουίία ἰη ἀΐα 8] οἰ ἸοΠ 8 6} 08. 

8. Τοηάδὶ φαΐ ἰοημαϊ! ἀγοὺπι δῦ, οἱ αἰγουπιροηδί οὐ] 
δηΐ γᾶ 808, οἷ Ὠ6 ρᾶγοδίϊβ ΒΌΡΘΥ δο]οϑοθης 08 6}08, οἱ 

ἀοϊοία οπληθη ΥἱγιυίαΠι 6}118. 

4. Εἰ εδάρηϊ ἰηϊογίδοι! ἰῃ ἰογγὰ ΟΠ δἀφρογαῶ, οἱ οοσηίοβϑὶ 

ἀείογίβ ο}08. 
5. Ουἱᾷ ποη ἤιϊξ νἱὰυδίι8 ἴ5γδ6ὶ οἱ Τυὐδ5 ἃ Ὧ60 810, ἃ 

Βοπηίηο οἰηηϊροίοηϊα, 4υΐα ἰογγὰ θογὰπὶ γορίοίδ 6ϑί ἰπί αυϊ- 

ἰΔῖα ἃ 58η6 [15 [5Γ86]. 
6. Ευρίία ἀδ τηράϊο ΒαΡΥ]ΟὨἶ8, οἱ βαϊ γαῖα Ὀηυϑαυΐϑαυθ 

δΔηΪΠιδᾶΠ 5118}, οἱ Ὠ6 ὈΓΟΪ οἰδηχίηὶ ἴῃ ἰηἰχυϊίδίο 6} 08, αυοηΐδῃη 

(ρυ8 υἱξοηΐ8 ο᾽ι5 651 ἃ Ποπηῖθο : γι θυ Ποη θα 'ρ86 ΓΕ- 

{ΠΡ} οἱ. 

7. Οὐχ δυγοὺβ ΒδΌγίοπ ἱῃ τρᾶπὰ Ὠομηϊηὶ, ἱποθγίδη 8 
ΘΙ ΏΘΩΙ ἰογγᾶπι : ἀ6 Υἱμο 6}.8 Ὀϊθογυπὶ βαπίαβ, ἰά60 ΟΟΠΙΙΏΟΙ δὲ 

βυῃΐ, 
8. οἵ γαρδηία οϑοίἀϊξ ΒΑΡΎ ΟΠ, οἱ οοηίτγ ἃ 681. 1.δπχοηίδ- 

ταϊηΐ θᾶμῃ, διμηΐΐα τοϑίηϑηι οογγιιριϊοη! δ᾽ 08, 5ἱ χυοτηοάο 

ΒΔΏΔὨΪΟΓ. 
9. Οιυγανίπηυ8 ΒΑΡΥ]ΟΏΘΙΏ, οἴ ποη 681 5ϑδηδίδ : ἀθγο! ῃ1υδ- 

[8 οδηι, οἱ Δθοδτοι8 υπυδαυίθαιι [η ἰογγᾶπ) βυδπι, 410- 

πἰδηι ἀρργορίπαυᾶγτὶϊ δὰ οὐἸυπὶ }υἀϊοίαπι 6Ἶυ8, ΘἸΟΥΑΥΐ 86 

υϑαυς δὰ Δδίγ : 

10. Ῥγοε Τοπαίηυ5 }υάϊοίυπι δυυμ. Υ δ 6,, εἴ δηημη- 

(ἰδτγι5 ἰῃ δίοῃ ορογὰ Ὠοῃνίηὶ Ὠ δὶ ποβίτὶ. 

11. Ῥγαραγαία ἀγοῦβ, ἱπηρίοίθ ρῃαγοίγαβ. δυβοιαν!  Πο- 

τλΐηυ5 5ρ᾽γϊαπι το σὶβ Μδάογυπι, αυοηίδηι ἰῃ ΒΑΡΎ ΠΟ ΠῚ ἰγᾶ 

ο᾽υ8, δὰ ἀϊδρεγἀοηάδπι θ4πι, φυΐα 110 Θοπλὶηΐ 68[, υ11{10 

ΡΟρΡυΪὶ αὐυ5 658ῖ. 

12. ϑιρογῦ τῆυγοβ ΒΑΌΥ]ΟΙΐἶβ Ἰουδίθ βίρπαπι, βίδίυϊίε Ρἰιᾶ- 

γοῖγαβ, βυβοίίαια ουδίοἀϊα8, ραγᾶΐβ ἀγπιᾶ, Ζυοηΐδπι ἀξβγαβθ- 

3:19 οϑί, οἱ (λοίοὶ Ποπιίμαβ {ιδε Ἰοουΐυδ 681 δ} Ὁ δ  ἰδίογεϑ 

ΒΑ υ]ο 8, 

13. ΔΙ ἰἀπί68 ἰῃ δααΐβ πι0}1|8, οἱ ἴῃ πιὰ! τυἀΐπα ἰΠθ8ᾶυ- 

τοσυτὰ οἦυ8. Ν᾽ ἐπὶ! ἢπἰ8 ἴθ Ὑ6 γα ἴῃ Υἱβοθγὰ ἰυδ, 

14. φυΐα )υγατὴϊ Ὠοπιίπο8 Ρὲγ Ὀγϑο ίαπι βυσπι, 4υΐδ ἰτη- 

Ρἰεδο ἴδ Πποπιϊηίθι8 δίουϊ Ἰοσυϑ[8, οἱ Ἰοχυθδηίυγ δυρογῦ [6 

Φοβοθηἀθηίοϑ. 

(5. Ὠοπιίπυβ (Δοίοηβ ἰογγᾶπι ἴῃ (ογ  υ ὴ6 508, ρᾶγδμὸ 

οὐθσπι ἰῃ βαρίθηἰία δι, ἰῃ ἰῃ!6]]6οἴα 500 οχίοῃα!ῖ οαἰυϊῃ, 
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16. εἷς φωνὴν ἔθετο ἦχος ὕδατος ἐν οὐρανῷ, χαὶ ἀνή- 
γαγε νεφέλας ἀπ᾽ ἐσχάτου τῆς γῆς, ἀστραπὰς εἰς δετὸν 
ἐποίησε, καὶ ἐξήγαγε φῶς ἐκ τῶν θησαυρῶν αὐτοῦ. 

17. ᾿Εματαιώθη πᾶς ἄνθρωπος ἀπὸ γνώσεως, χατη- 
σχύνθη πᾶς χρυσοχόος ἀπὸ τῶν γλυπτῶν αὐτοῦ, ὅτι 
ψευδῇ ἐχώνευσαν, οὐχ ἔστι πνεῦμα ἐν αὐτοῖς. 

18. Νίάταιά ἐστιν ἔργα μεμωχημένα, ἐν καιρῷ ἐπι- 
σχέψεως αὐτῶν ἀπολοῦνται. 

19. Οὐ τοιαύτη μερὶς τῷ Ἰαχὼδ, ὅτι ὁ πλάσας τὰ 
πάντα αὐτός ἐστι χληρονομία αὐτοῦ, Κύριος ὄνομα 
αὐτῷ. 

20. Διασχορπίζεις σύ μοι σχεύη πολέμου, χαὶ δια-- 
σχορπιῶ ἐν σοὶ ἔθνη, χαὶ ἐξαρῶ ἐχ σοῦ βασιλεῖς. 

Ὧι. Καὶ διασχορπιῶ ἐν “λέξον χαὶ ἐπιθάτην αὐ- 
τοῦ, χαὶ διασχορπιδ) ἐν σοὶ ἅρματα καὶ ἀναθάτας αὐ- 
τῶν. ᾿ 

35. Καὶ διασχορπιῶ ἐν δοὶ νεανίσχον χαὶ παρθένον, 
χαὶ διασχορπιῶ ἐν σοὶ ἄνδρα χαὶ γυναῖχα, 

33. χαὶ διασχορπιῶ ἐν σοὶ ποιμένα χαὶ τὸ ποίμνιον 
αὐτοῦ, χαὶ διασχορπιῶ ἐν σοὶ γεωργὸν καὶ τὸ γεώργιον 
αὐτοῦ, καὶ διασχορπιῶ ἐν σοὶ ἡγεμόνας καὶ στρατηγούς 
σου. 

44. Καὶ ἀνταποδώσω τῇ Βαδυλῶνι χαὶ πᾶσι τοῖς χα- 
τοιχοῦσι Χαλδαίοις πάσας τὰς χαχίας αὐτῶν, ἃς ἐποίη- 
σαν ἐπὶ Σιὼν χατ᾽ ὀφθαλμοὺς ὑμῶν, λέγει Κύριος. 

96. Ἰδοὺ ἐγὼ πρὸς σὲ τὸ ὄρος τὸ διεφθαρμένον, τὸ 
διαφθεῖρον πᾶσαν τὴν γῆν, χαὶ ἐχτενῶ τὴν χεῖρά μου 
ἐπὶ σὲ, χαὶ χαταχυλιῷ σε ἐπὶ τῶν πετρῶν, χαὶ δώσω 
σε ὡς ὄρος ἐμπεπυρισμένον, 

26, καὶ οὗ μὴ λάδωσιν ἀπὸ σοῦ λίθον εἷς γωνίαν, χαὶ 
λίθον εἰς θεμέλιον, ὅτι εἰς ἀφανισμὸν ἔση εἰς τὸν αἰῶνα, 
λέγει Κύριος, 

41. Ἄρατε σημεῖον ἐπὶ τῆς γῆς, σαλπίσατε ἐν ἔθ-- 
νεσι σάλπιγγι, ἁγιάσατε ἐπ᾽ αὐτὴν ἔθνη, παραγγείλατε 
ἐπ᾽ αὐτὴν, βασιλεῖς ἄρατε παρ᾽ ἐμοῦ, καὶ τοῖς Ἀχα- 
ναζέοις" ἐπιστήσατε ἐπ αὐτὴν βελοστάσεις, ἀναθι- 
ὀάσατε ἐπ᾽ αὐτὴν ἵππον ὡς ἀχρίδων πλῆθος. 

48. Ἀναδιθδάσατε ἐπ᾽ αὐτὴν ἔθνη, τὸν βασιλέα τῶν 
Μήδων χαὶ πάσης τῆς γῆς, τοὺς ἡγουμένους αὐτοῦ χαὶ 
πάντας τοὺς στρατηγοὺς αὐτοῦ. 

"0. ᾿Εσείσθη ἢ γῆ, καὶ ἐπόνεσε, διότι ἐξανέστη ἐπὶ 
Βαθυλῶνα λογισμὸς Κυρίου, τοῦ θεῖναι τὴν γῆν Βαδυ- 
λῶνος εἰς ἀφανισμὸν, καὶ μὴ κατοικεῖσθαι αὐτήν. 

30. ᾿Εξέλιπε μαχητὴς Βαδυλῶνος τοῦ πολεμεῖν, χα- 
θήσονται ἐχεῖ ἐν περιοχῇ, ἐθραύσθη ἡ δυναδ δία, αὐτῶν, 
ἐγενήθησαν ὡςεὶ γυναῖχες " ἐνεπυρίσθη τὰ σχηνώματα 
αὐτῆς, συνετρίδησαν οἱ μοχλοὶ αὐτῆς. 

81. Διώχων εἰς ἀπάντησιν διώχοντος διώξεται, χαὶ 
ἀναγγέλλων εἰς ἀπάντησιν ἀναγγέλλοντος τοῦ ἀναγγεῖλαι 
τῷ βασιλεῖ Βαδυλῶνος ὅτι ἑάλωκεν ἢ πόλις αὐτοῦ. 

32. Ἀπ᾿ ἐσχάτου τῶν διαδάσεων αὐτοῦ ἐλήφθησαν, 
καὶ τὰ συστήματα αὐτῶν ἐνέπρησαν ἐν πυρὶ, καὶ ἄνδρες 
αὐτοῦ οἵ πολεμισταὶ ἐξέρχονται. 

88. Διότι τάδε λέγει Κύριος" Οἶχοι βασιλέως Βα- 
ὀυλῶνος, ὡς ἅλων ὥριμος ἁλοηθήσονται" ἔτι μιχρὸν, 
χαὶ ἥξει ὁ ἀμητὸς αὐτῆς. 

8ι. Κατέφαγέ με, ἐμερίσατό με, χατέλαθδέ με σκότος 
λεπτὸν, Ναδουχοδονόσορ βασιλεὺς Βαθυλῶνος κατέπιέ 
με, ὡς δράχων ἔπλησε τὴν χοιλίαν αὐτοῦ ἀπὸ τῆς τρυ- 
φῆς μου. 

ΙΕΡΕΜΙΑΣ . Κεφ. ΚΗ͂΄. 

16. δὰ νόσθπ ροϑυΐξ βοπυπὶ ἃχιιδ ἰῃ οαΐϊο, οἱ οὐδυχὶϊ 
Ὠυ}ΡῈ5 δ ΘΧΙΓΟΠΊΟ ἰδγγα, [αἰρυτα ἴῃ ῥ]ανίδηι (βεὶΐ » δι οὐχὶ 
Ἰυπηθη ἀ6 ἐποβδιγίβ βυΐϑ, 

17. δἰυ!τυδ (Δοίυ5 681 οὔηηΐβ ΠΟΠΊΟ ἃ 5εἰοπίϊδ, σοηίμβιιβ 
θ8ΐ ΟΠΊΠΪ8 ΔΓ οχ ἃ 50] ρ 08. 5υΐ8, χυΐα [8158 οοπῇανα.- 
τυηΐ, ΠΟη 6δῖ βρί γἰΐυ.5 ἰῃ οἱϑ. 

18. μα ϑυηΐ Ὄρογὰ τί ϊοι]α, π᾿ ἰθπηρογα υἱβίἰδιϊοηΐᾳ 
Ἰρβογιπ) ρΡογί δυπί. 

19. Νοη (8115 ΡδΓΒ ἱρβί 78000, ᾳυοηΐδηι φαΐ ρ]άξηγδνι! 
ΟἸηἷΔ ἱρ56 6ϑὶ ᾿ιϑογθά (88 δ'υ8., ᾿οπλίηυβ ποπιδϑῃ ἢ]. 

20. Ὀβρεογρίβ ἴὰ πλῖ ι! γα88 Ρ0}]}}, οἱ ἀἰβρογρᾶην ἰῃ [8 θδη- 
68, οἴ (014 46 ἴ6 τορ68. 

21. Εἰ ἀϊδρογρᾶπι ἰῃ ἴα Θφαυπι οἱ ΔβοθΏβογοπὶ οἷι8, οἱ ἀΐ- 
Βροι ΔΓ ἴῃ ἰ6 ουΓΓ8 οἴ ΔΘΟΘΠΒΟΓΘΒ ΘΟΓΙΠῚ. 

22. Εἴ ἀἴδρογρδηι ἰῃ ἴ6 Διο] οβοθηίθι οἱ γἱγζίποπι, οἱ ἀϊ- 
ΒρΟΓζΔΠῚ ἰῃ 16 νἰγυπὶ οἱ πηι] γαῖα, 

28. οἱ ἀϊδρογρῆπι ἰπ [6 ρᾷβίογθῃ οἱ σγθβδπὶ αὐ, οἱ ἀϊδρδγ.- 
8λη) ἴῃ (6 ἀρτίοοΙδη οἵ ἀρτίου! γαπι ἦι, οἱ ἀϊδρογζᾶιῃ ἰη (6 
Ῥγωῖδοίοϑ οἱ ἀυ88 τ {186 ἴυ05. 

24, ἘΠ γοίγί υδπ Βαργίοηΐ οἱ οὔηηΐθυβ Δθ ἰδίου θα 
ΟἸδ! δῖ Οἴηπθ8 ΓΔ] {148 ΘΟγιΠ., {1188 Τδοθγαηΐ ΞΌροΓ 5ίοη 
δηΐα ΟΟ}]05 γοϑίγοβ, ἀϊοὶϊξ Ποηλίηι8. 

25. ἘσΟΘ 660 δά [6 πηοηῖοπ) σοΓΓιρίαπι, αυΐ οογταπιρὶ 8 
ὕΠΊ γΘγβ8Π1 ἰογγδπ), οἱ οχίθ πα 8Πι Π]ΔΠ11Π} ΠηΘΔ ΠῚ ΒΌΡΟΣ ἴθ, οἵ 
ἀδνοῖναπι (ἃ βροῦν ροίγαβ, δὲ ἀδθο (6 βίου! τμοπίοπι οοπηθει- 
δἴ11Π|, 

26. οἵ ποιὶ δοσίρίθηὶ ἀθ (6 Ἰδρίάοπι ἰῃ δησυυηι, οἱ Ἰδρί- 
ἄθηι ἰῃ (υπαἀδηηοηίαηι, 4υΐᾶ ἴῃ ἀεβο]δ[Ἰοηδιη ογὶβ ἰῃ βϑου- 
ἴυπ, ἀϊοὶῥ Ἰλομηίηυβ. 

27. 1,οναΐθ βίῃ: ΠῈ 5ῈΡΟΓ ἰογτᾶπι, οἰδησίίο ἴῃ σοηίθιιβ 
ἴα], β8 πο {Π|0δῖ6 ΒΌΡΟΓ ἐδῃ βοῃ (68, ἃπηυη ἰδ ΒΌΡΟΓ ὁδὶ, 
ΓΟΡΘΒ 101ΠΠ|6 ἃ τη6, οἱ ΑΟἰἸδπδΖϑοΐβ : δίδίαϊ ἱ6 ΘΌΡΟΓ δϑι Ππιᾶ- 

ΟἸηδδ, (δε 16 ἀϑοδηά  γ6 8 ρ6Γ Θᾶπὶ Θαιιη) 488] Ἰοοι ΔΓ πὴ 
τ] ἘΠ υἀ ΘΠ. 

28. ἘδΟΙίΘ ἀϑοδηάδγα ΒΌΡΟΓ οδπ σοηί68, γοβοη) ΜΘΔΟΓΌΙΣ 
οἴ υπίνογϑῷ (ογγθς,, ργϑοίβοίοϑ 6}118 οἱ οἵγηθδ ἀϊο68 609. 

29. Οοιῃπιοίἃ οδὲ ἰοιτᾶ, οἱ ᾿δρογανΐξ, αιΐδ ἰῃβυγγοχὶΐ 
ΒΌΡΟΓΙ ΒΑΥ]ΟΠΘπὶ οορ ἰδίϊο Ποπιΐπὶ, δὰ ροποηάδηι ἰθγτδιη 
ΒΑΡΎ ]ΟΙ 8 ἰῃ ἀσϑο!αἰἱομοηι, οἱ υἱ ὁ8 ἤοη Πα οί Γ. 

30. Ποίδεϊξ ρυρπδίοῦ Βα υ]οηΐθ ἃ θα Ιδπᾶο, β8ράφθυηί 
ἵπΠ|Ὸ ἴῃ ργϑϑιαἷο, χυδβϑαία οϑὲ ροίδθηϊ θογυπ), (δο βυπὶ 
αυδδὶ τυ] γο8 : οο θυ δίδ δυπὶ ἰΔθογηδου]ᾶ 608, σοπιγπὶ 
βυηΐ Ὑϑοίθϑ 6}08. 

3:1. ῬογβΟΖΙ ΘΒ. ἰῃ Οὐσυγβυῃ) ΡΟΥΒΘ]Ό ΘΠ 5 ρογβουδίυγ, 
οἱ ηυπ[ἴΔη8 ἴῃ ΟὐσιιΓΒ.η} ὨμἰΔη1|8 δὰ πιιηπάυτ γορὶ Βᾶ- 
Ὀγ]οηΐ8 φυΐα οἀρίδ 68ὲ οἰν δ 5 6}08. 

32. ΑὉ οχίγοῃο ἰγδηβί πὶ 6}118 σαρίϊ βυηΐ, οἱ οοἸ]οοἰϊο- 

Ὧ65 ΘΟΓΆΠῚ ἰπορηϑ825 δυηΐ ἰῃ ἱσηΐ, οἱ υἱγὶ οὐι8 Βο!]δίογοβ οστο- 
αἰυπίυτ. 

33. Ου͵ἷα δὸ ἀἰοὶς Ποιηΐπυ8 : Ποηλ5 Γοσὶς ΒΔΌΥ]Οη 5, 
4υδ5ὶ ἀγοᾶ τηδίυγα ἰγἰ[γαθυηΐυν : δάϊυς τηοάϊσυπι, οἱ τϑηϊοῖ 
ΠΟ 5515 6118. 

84. σοιηθραϊ πι6, ἀἰν ϑιἱ 6, ΔρΡργΟΠΟηἀογυηΐ πι6 θη ΟΌΓα: 

ἰδ, ΝΡ ΟΠ ΟἀΟΏΟΘΟΓ τὸχ ΒΑΘΎ ]ΟΠΪ5 ΔΟβογρθυϊ πια, 

ηυδ5ὶ ὄγδοο ἱρ] οἱ γθηΐγοιι διιυπ ἐδ ἰοηογυἀϊῃς πηθἃ. 



ΦΕΒΕΜΙΑΚ. ααρ. ΧΧΎΥΠΙΙ. 

35. "Εξωσάν με οἱ μόχθοι μου χαὶ αἵ ταλαιπωρίαι 
μου εἰς δαδυλῶνα,, ἐρεῖ κατοιχοῦσα Σιὼν, χαὶ τὸ Α: ά 
μου ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας Χαλδαίους, ἐρεῖ Ἱερουσαλήμ. 

36. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος: Ἰδοὺ μὰν χρινῶ 
τὴν ἀντίδιχόν σου, χαὶ ἐχδικήσω τὴν ἐχδίκησίν σου, 
χαὶ ἐρημώσω τὴν θάλασσαν αὐτῆς, χαὶ ξηρανῶ τὴν 
πηγὴν αὐτῆς. ΄ 

τ). Καὶ ἔσται Βαθυλὼν εἷς ἀφανισμὸν, χαὶ οὐ χατοι- 
χηθήσεται. 

38. Ὅτι ἅμα ὡς λέοντες ἐξηγέρθησαν, καὶ ὡς σχύ-- 
νοι λεόντων. 

89. Ἔν τῇ θερμασίᾳ αὐτῶν δώσω πότημα αὐτοῖς, 
χαὶ μεθύσω αὐτοὺς, ὅπως χαρωθῶσι, καὶ δπνώσωσιν 
ὕπνον αἰώνιον, καὶ οὐ μὴ ἐξεγερθῶσι, λέγει Κύριος. 

40. Καὶ χαταδίδασον αὐτοὺς ὡς ἄρνας εἷς σφαγὴν, 
χαὶ ὡς χριοὺς μετ᾽ ἐῤίφων. 

41. Πῶς ἕαλω χαὶ ἐρηρεύθη τὸ χαύχημα πάσης τῆς 
γῆς; πῶς ἐγένετο Βαδυλὼν εἰς ἀφανισμὸν ἐν τοῖς ἔθνε- 
σιν; 

42. Ἀνέθη ἐπὶ Βαδυλῶνα ἣ θάλασσα ἐν ἤχῳ χυμά- 
των αὐτῆς, χαὶ χατεχαλύφθη. 

43. ᾿Εγενήθησαν αἱ πόλεις αὐτῆς ὡς γῇ ἄνυδρος χαὶ 
ἄδατος, οὐ χατοιχήσει ἐν αὐτῇ οὐδὲ εἷς, οὐδὲ μὴ χατα- 
λύσει ἐν αὐτῇ υἱὸς ἀνθρώπου. 

44. Καὶ ἐχδιχήσω ἐπὶ Βαῤδυλῶνα. χαὶ ἐξοίσω ἃ 
χατέπιεν ἐκ τοῦ στόματος αὐτῆς, χαὶ οὐ μὴ συναχ- 
θῶσι πρὸς αὐτὴν ἔτι τὰ ἔθνη, (ἡ 

49. χαὶ ἐν Βαβυλῶνι πεσοῦνται τραυματίαι πάσης 
τῆς γῆς. 

50. Ἀνασωζόμενοι ἐχ γῆς, πορεύεσθε, χαὶ μὴ ἵστα-- 
σθε΄ οἱ ἀαχρόθεν, μνήσθητε τοῦ Κυρίου, χαὶ Ἱερουσα-- 
λὴμ ἀναθήτω ἐπὶ τὴν χαρδίαν ὑμῶν. 

51. σχύνθημεν, ὅτι ἠχούσαμεν ὀνειδισμὸν ἡμῶν, 
χατεχάλυψεν ἀτιμία τὸ πρόζτωπον ἡμῶν, εἰςῆλθον ἀλ.-- 
λογενεῖς εἰς τὰ ἅγια ἡμῶν, εἰς οἶκον Κυρίου. 

52. Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, ἑέγει Κύριος, 
χαὶ ἐχοικήσω ἐπὶ τὰ γλυπτὰ αὐτῆς, χαὶ ἐν πάση τῇ γῇ 
αὐτῆς πεσοῦνται τραυματίαι" 

53. ὅτι ἐὰν ἀναδῇ Βαῤυλὼν ὡς ὃ οὐρανὸς, χαὶ ὅτι 
ἐὰν ὀχυρώσῃ τὰ τείχη ἰσχύϊ αὐτῆς, παρ᾽ ἐμοῦ ἥξουσιν 
ἐξολοθρεύοντες αὐτὴν, λέγει Κύριος. 

54. Φωνὴ χραυγῆς ἐν Βαδυλῶνι, καὶ συντριβὴ με- 
γάλη ἐν γὴ Χαλδαίων, 

66. ὅτι ἐξωλόθρευσε Κύριος τὴν Βαδυλῶνα, καὶ ἀπώ- 
λεσεν ἀπ᾽ αὐτῆς φωνὴν μεγάλην ἠχοῦσαν ὡς ὕδατα 
πολλὰ, ἔδωχεν εἰς ὄλεθρον φωνὴν αὐτῆς" 

(7) 44. .... καί γε τεΐχος Βαδυλῶνος πεσεῖται. 
45. Ἐξέλθετε ἀπὸ μέσον αὐτοῦ, λαὸς ἐμὸς, καὶ σώσατε 

ἔχαστος τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἀπὸ ὀργῆς θυμοῦ Κυρίου. 
46. Μήποτε ἁπαλωθῇ ἡ χαρδία ὑμῶν, καὶ φοδηθῆτε διὰ 

τὴν ἀχοὴν, ἢ ἀχουσθήσεται ἐν τῇ γῇ, καὶ ἥξει ἐν ἐνιαυτῷ ἡ 
ἀχοὴ, καὶ μετὰ τὸν ἐνιαυτὸν ἀχοὴ, ταλαιπωρία, καὶ ἀδιχία ἐπὶ 
τῆς γῆς. καὶ χυριεύων ἐπὶ χυριεύοντα, 

47. Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, καὶ ἐχδιχήσω ἐπὶ τὰ 
Ὡνπτὰ Βαδυλῶνος, καὶ πᾶσα ἡ γῆ αὐτῶν αἰσχυνθήσεται, 
πάντες τραυματίαι αὐτῶν πεσοῦνται ἐν μέσῳ αὐτῆς. 

48, Καὶ εὐφρανθήσονται ἐπὶ Βαδυλῶνα οἱ οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ, 
χαὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς -“ ὅτι ἀπὸ βοῤῥᾶ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν 
ἐξολοθρεύοντες, λέγει Κύριος - καί γε Βαθυλὼν πεσεῖν ἐποίησε 
τοὺς τραυματίας Ἰσραὴλ, ((ομερί.) 
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35. Ἐχρυϊοτυηΐ Πη6 ΙΔΡΟΓΘΒ πηρὶ οἱ τϑχδίίοηθϑ Ὠγθϑ ἰῃ. 
ΒΑΡΥ!ΟΏΘΙ,, ἀϊοεῖ ΠΔΟϊ δἰγίχ ϑίοη,, δἱ βδηρσι δ πηθι5 ΒΌΡΘΓ᾽ 
Πδ δίογοβ ΟἸιδι ἀδδοβ, ἀϊεοὶ ψ γι βα] θ. 

36. Ιἄθ0 [ιξδο ἀἰοἰί Βοπιίπιιϑ : ΕδοΘ δρὸ [υἀΐοανο δάνογ- 
Βα γΪδπὶ ἰτπ8η1, οἱ 0] Οοἰβοδγ αἱ ἰοπδαλ ἐπᾶπι, οἱ ἀθβο αῖο πηδγο- 
6}08, οἱ διοίδοίδηγ [Ὀπίθη 6} 0.8. 

37. Εἰ ογξ ΒδΌΥ ΟΝ ἰῃ 80] ἰυἀϊηδη), οἵ ἤθη Δ} Δ ἱ ΌΓ. 

38. δ[τ)0] Θπίπι υἱ Ιδοη68 Θχοίίδιΐ βιιηΐ, οἱ βίου! οδίυ!ξ 
ἸΘΟΠ ΠΏ}. 

39. Ιῃ ΟΔΙΟΓΘ θογυπὶ ἀδθο ροίυπι οἶδ, οἱ ἱπθυγίαθο 608, 
υἱ δορί δηίυγ, οἱ ἀογηχίδηΐ 80ΠΠι1Π) δοιρ ἐγ πὶ, οἵ “ποι 
οοηϑυγδηΐ, ἀϊοὶὶ Ποπίημ8. 

40. Εἰ ἀθάυο 608 4φυδϑὶ ἃρῃοβ δὰ πιδοίδιοηθ, οἱ χυδβὲ 
ἃγιθίθϑ οὐπὴ ἢςρἀϊ8. 

41. Ουοπιοάο οδρίδ 68ἴ οἴ ρ6Γ Ὑθηδίϊοποιίῃ οοσυραίδ ρο- 
ΓΙΔΈΪΟ απ  γΟγβ86 ἴθυγϑο ἢ ΠΟΙ Ο0 ἔδοίδ οδὶ ΒΘΌγ]οη ἢ ἀ680|8- 
τἰοηθηλ ἴῃ ποηςἶδι5 Ὁ 

42. Αδβοδηάὶΐ ΒΌΡΟΓ ΒΑΘΎ ΟΏΘΠ) ΠᾶγΘ ἰῃ βοηΐϊυ Πυοίυυπι 
6118, οἵ οσοροΓίδ 6βῖ. 

48. Ἐδείξ βυηὶ οἰ ν ἰδίδ5 6}}}5 4148] ἰϑυγὰ δἰπθ ἅ4ιδ οἱ ἰῃ- 
Υἱᾶ, ὨΘΠΊΟ ὨΔὈ Δ] ἰῃ οα, ποαυδ ἀϊνογίοί ἰῃ θα ἢ 18 Ποηκῖ- 
ηἶ5. 

44, ΕΠ υἱοίδοδν ΒΌροΥ Βαθυ]οποπι, οἱ οχίγα μη 48 8}- 
Βοῦθυϊ ὁχ ΟΓα 6}08, οἱ ΠΟῚ οομργοχαδυηΐυν δὰ δδπ) ροηΐδβ 
υἱίγα, 

49. Εἰ ἴῃ ΒΑΡΎ ΟΙΘ οδάθηϊ ἰηἰογίδοϊ! ὑπ  γογϑδ (ΟΥΓ. 

50. Ουἱὶ ονδά 18 ἀθ ἰογτα, ἰΐ6, οἱ μοὴ 80} 5 5:8[}9 : φυὶ ἀ6 
Ιοῆρα, τϑοογαδηληὶ Ὠοπλἰηΐ, οἱ ψογυβδιθπι δϑοοηδὶ 8006 
ΟΟΥ ΥΟδίσγυ ΠΏ. 

51. Οοηίυδὶ 808, 4υΐὰ δυάϊν πη Ορργο γί ΠΟ- 
βίγυ δΊ, ΟΟΟρΟΓυΪ  ἱσηοπμίηΐδ (δοίθη) ποβίγαιη, ἱπίγαγυηΐ 8]16- 
πἰσοηδο ἰῃ δδησίδ Ὠοδίγᾶ, ἴῃ ἀοῃηθπη Ποπλϊηΐ. 

δ2. ῬΓοΟρΡίρογ ΠοΟ 6008 ἀΪ68 γοηίΐυηΐ, ἀϊοὶΐ Ποπιίηι8, οἱ υ]- 
ΟἰΒΟΔΓ ΒΌΡΟΓ βου !ρε } 8 6) 8, οἱ ἰῃ ΟΙηηΐ ἴογτα οὐι.8 σδάρηϊ 
ἱηἰογίδαι! : 

58. 4υΐδ 8ὶ δϑοοθηάογιί ΒΑΡΎ οη ἰδιηχυδηι οὐ] πὶ, οἱ χφυΐδ 

8] γηιηϊογὶϊ υγοϑ (οἰ ἀϊΐης διι8., ἃ πη6 γϑηΐϊθηΐ αυὶ οχίος- 
Γηϊποηϊ 68π), ἀἰοἰῖ Ὠοπηϊηυ8. 

54. Υοχ Οἰδιηογὶβ ἰῃ ΒΑΌΥΟηΘ, οἱ σΟὨ ΓΙ ἾΟ Πηᾶσηᾶ ἰῃ ἰογΓᾶ 
ΟΠ ἀφ ογυ, 

55. αυΐᾷ οχίογἰηδν! Ὠοιηΐηυ8 ΒΑΌΥ]ΟηΘη,, οἱ ἀϊδρογάϊ- 
αἰ! ὁχ οἃ γόόθι τηᾶρηδηι βοηδηΐοη) 4υ85] ἃαυδ8 τη} {848,. (6- 
αἰΐ ἴῃ ρογα  ] ομθ Ὑοοθι 6}08 : 

44. ... οἰσηΐπη τλυΓ5 ΒΑΡΎ ]οηΐβ οδαοί. 

Γ 45. Ἐρτοαϊιηίηΐ 6 τηϑθαϊο 6105, ρορυ δα τοῦ, οἵ δαί ναίθ ὑη65- 

αυΐδχφυο δηϊμηδηι βυδτῃ ἃ ἰγᾶ [γογί5 Ποπιίηί. 
46. Νε [οεῖο τη ]θεοαί ΟΟΥ νοϑίγΆηγ, οἱ {ἰππο8{8 ργορίοῦ δυὰΐ- 

ἴαπι, φαΐ δυάίοίιν ἱ ἴογγα, οἵ νϑηΐδί ἰῇ δῆπο δυάϊ(ίο, οἱ ροβί 

δῃηυπ δυάϊϊο, πηϊβογία, οἱ ἰοϊσυϊίδ5 ἰη ἰοστᾶ, εἱ ἀοσαδίου 30:- 

ῬῸΡ ἀοπιηδίογεῃ. 
47. ΙΔοίγοο 6δοα αἴ65 νρηϊυηΐ, οἱ υἱοἰδοδὺ 580} 6 Γ ει ΡΕ}}}8 Βδ- 

ὈΥ]οηΐβ, οἱ οπηηΐβ ἴογγὰ δογιηι οοπίαηάείυγ, υηἰνογϑὶ ἰηἰογίθοι 

δούμῃ ὁδάσῃϊ ἰη πηρά]0 608. 
48. Εἰ Ιδἰδϑυηΐϊυῦ Βα ροΓ Βαθυ)οηθηι οΟἹὶ οἱ ἰογγὰ, οἱ οἵηηΐᾶ 

4υδ ἴῃ οἶδ : φυία 80 ἀφυίΐίϊοηο νοηἰπηΐ δὰ οὐὑπὶ ὀχίο γι ηδηΐ65, 

ἀϊοεὶὶ Ποιηίουβ : δἰχυϊ Βαῦγ]Οη οδάθγο (οοἰΐ ἰηἰοτίοοϊοδ ἴβγδοὶ, 
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06. ὅτι ἦλθεν ἐπὶ Βαδυλῶνα ταλαιπωρία, ἑάλωσαν 
οἵ μαχηταὶ αὐτῆς, ἐπτόηται τὸ τόξον αὐτῶν, ὅτι ὃ Θεὸς 
ἀνταποδίδωσιν αὐτοῖς. 

567. Κύριος ἀνταποδίδωσι, χαὶ μεθύσει μέθη τοὺς 
ἡγεμόνας αὐτῆς, χαὶ τοὺς σοφοὺς αὐτῆς καὶ τοὺς στρα- 
τηγοὺς αὐτῆς, λέγει ὃ βασιλεὺς, Κύριος παντοχράτωρ 
ὄνομα αὐτῷ. 

88. Τάδε λέγει Κύριος: Τεῖχος Βαδυλῶνος ἐπλατύν- 
θη, χατασχαπτόμενον χατασχαφήσεται, χαὶ αἷ πύλαι 
αὐτῆς αἱ ὑψηλαὶ ἐμπυρισθήσονται, χαὶ οὗ χοπιάσουσι 
λαοὶ εἰς κενὸν, χαὶ ἔθνη ἐν ἀοχῇ ἐχλείψουσιν. 

69. Ὃ λόγος ὃν ἐνετείλατο Κύριος Ἱερεμίᾳ τῷ προ- 
τη; εἰπεῖν τῷ Σαραία υἱῷ Νηρείου υἱοῦ Μαασαίου, 

ε ἐπορεύετο παρὰ Σεδεχίου βασιλέως Ἰούδα εἰς Βα- 
θυλῶνα, ἐν τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ τῆς βασιλείας αὐτοῦ, 
χαὶ αἰας ἄρχων δώρων. 

60. Καὶ ἔγραψεν Ἱερεμίας πάντα τὰ χαχὰ ἃ ἥξει 
ἐπὶ δαθυλῶνα ἐν βιδλίῳ, πάντας τοὺς λόγους τούτους 
τοὺς γεγραμμένους ἐπὶ Βαῤυλῶνα. 

θι. Καὶ εἶπεν Ἱερεμίας πρὸς Σαραίαν: Ὅταν ἔλθης 
εἰς Βαδυλῶνα, χαὶ ὄψη καὶ ἀναγνώσῃ πάντας τοὺς λό- 
γους τούτους, 

62. χαὶ ἐρεῖς" Κύριε, Κύριε, σὺ ἐλάλησας ἐπὶ τὸν 
τόπον τοῦτον τοῦ ἐξολοθρεῦσαι αὐτὸν, χαὶ τοῦ μὴ εἰναι 
ἐν αὐτῷ χατοιχοῦντας ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως χτήνους, ὅτι 
ἀφανισμὸς εἰς τὸν αἰῶνα ἔσται. 

61. Καὶ ἔσται, ὅταν παύση τοῦ ἀναγινώσχειν τὸ βι-- 
δλίον τοῦτο, καὶ ἐπιδήσεις ἐπ᾽ αὐτὸ λίθον, χαὶ ῥίψεις 
αὐτὸ εἰς μέσον τοῦ Εὐφράτου, 

61. χαὶ ἐρεῖς: Οὕτως χαταδύσεται Βαῤυλὼν, χαὶ οὐ 
μὴ ἀναστῇ ἀπὸ -προςώπου τῶν χκαχῶν ὧν ἐγὼ ἐπάγω 
ἐπ᾽ αὐτήν. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΚΘ'. 

(Ποῦ. α. 47,1 --- 7, οἱ 49,7 --- 22) 

(Ὁ τ. Ἐπὶ τοὺς ἀλλοφύλους τάδε λέγει Κύριος" 
ἃ. Ἰδοὺ ὕδατα ἀναδαίνει ἀπὸ βοῤῥᾶ, καὶ ἔσται εἰς 

χειμάῤῥουν χαταχλύζοντα, χαὶ καταχλύσει γῆν χαὶ τὸ 
πλήρωμα αὐτῆς, πόλιν χαὶ τοὺς χατοιχοῦντας ἐν αὐτῇ. 
Καὶ χεχράξονται οἱ ἄνθρωποι, χαὶ ἀλαλάξουσιν ἅπαντες 
οἱ χατοιχοῦντες τὴν γῆν, 

8. ἀπὸ φωνῆς ὁρμῆς αὐτοῦ, ἀπὸ τῶν ὅπλων τῶν πο- 
δῶν αὐτοῦ, χαὶ ἀπὸ σεισμοῦ τῶν ἁρμάτων αὐτοῦ, ἤχου 
τροχῶν αὐτοῦ. Οὐχ ἐπέστρεψαν πατέρες ἐφ᾽ υἱοὺς αὖ- 
τῶν ἀπὸ ἐχλύσεως χειρῶν αὐτῶν, 

4. ἐν τῇ ἡμέρα τῇ ἐπερχομένη τοῦ ἀπολέσαι πάντας 
τοὺς ἀλλοφύλους. Καὶ ἀφανιῶ τὴν Τύρον χαὶ τὴν Σει- 
δῶνα, χαὶ πάντας τοὺς χαταλοίπους τῆς βοηθείας αὐὖ- 
τῶν, ὅτι ἐξολοθρεύσει Κύριος τοὺς χαταλοίπους τῶν νή- 
σων. 

5. Ἥχειφαλάχρωμα ἐπὶ [᾿ζαν, ἀπεῤῥίφη Ἀσχάλων, 
καὶ οἱ κατάλοιποι ᾿Κναχίμ, 

6. Ἕως τίνος χόψεις, ἡ μάχαιρα τοῦ Κυρίου; ἕως 
τίνος οὖγ ἡσυχάσεις; ᾿Αποχατάστηθι εἰς τὸν ΣΝ σου, 
ἀνάπαυσαι, χαὶ ἐπάρθητι. 

(5) 1. Καὶ ἐγένετο ῥῆμα Κυρίου πρὸς 'Ἱερεμίαν τὸν προφήτην 
ἐπὶ τοὺς ἀλλοφύλους, πρὸ τοῦ πατάξαι Φαραὼ τὴν Γάζαν. 
(Οοπιρὶ.) 

ΙΕΡΕΜΙΑΣ. Κεφ ΚΘ'. 

86. Οὐυοηΐδηι Ὑϑηϊξ δυροῦ ΒΑΡΎ ΟΏΘΠῚ οἸδηλ 88, σδρίὶ 
ϑυῖ ΡῬυρτιδίογοβ 6᾽88, ἰγουλυἱί ἄγου δοόγυτη, αυἱᾶ Πδυ8 γὸ- 
{ἰρυϊ εἰ8. 

57. Βοηλίηυ5 γοίυ, οἱ ἱπορυίδϊ ὁ γί ργϑίδεϊος 
6708, οἱ δαρίοηΐο8 6]05 οἱ ἄυοδβ ο᾽υδ, ἀϊοὶ( γοχ, Βοπιηίπυς 
ομπηϊροίδηδ ποηηϑῃ ἐΠ}}. 

ὅ8. Ηφο ἀϊαϊ! οιηίπιιδ : Μυτυδ Βαθγ)]οηΐβ ἀἰϊδίυ5 δὶ, 
οἤοάϊοηάο οἰϊοάϊοίων, οἱ ρογίδε 6) 8 δχοδίβθε φοπῃθυγδηΐυγ, 
εἴ δ0η ἰδρογδθυηί ρορυΪὶ ἰῃ νδουυπι, οἱ σοηΐδβ ἰῃ ργίῃοϊρίο 
ἀοβεϊοηϊ. 

59. Ὑογθυπ φυοά τηδηάδγἧξ Ποπλίηυδ 7ογθιΐ ργοροῖδο, 
εἱ ἀϊοογοῖ δαγῖ ΠΠ1Ὸ Νοῦίδ Π}1| Μδαβίδε, φυδηὰο ἰθαῖ ἃ 96- 
ἀθοΐδ γοψα Φυἀδ ἱπ ΒΑΡΎ ]ΟΏΘΙ), ἰῃ ΔΠΠῸ 4υδγίο ταμπὶ ο᾽08., 
Οἱ ϑδγξθδβ ὈΓΪΠΟΘΡ8 ἀοῃόγυῃ). 

60. Εἰ βογὶρβί! 76γϑηγδ8 οπηηΐα τηδῖα 4088 νϑηΐθηΐ δΌ ΡΟ Γ 
ΒΑΡΎ ΟΠοπὶ ἰπ ᾿ἶργο, ομληΐᾷ νου θᾶ [ὅδ δογρίδ ΒΌρΟΓ ΒΔΌΥ- 
ἸΟΠ6Π,. 

61. Εἰ ἀϊχὶὶ Ζογδηδβ δὰ ϑδδγβθᾶπ) : Οὐπὶ γϑπογὶβ ἰῃ ΒΔΌΥ - 
ἰοπϑπι, οἱ υἱάθγῖβ οἵ ἰθρογ8 οἴληΐᾶ Ὑογρϑ [δδο, 

62. οἱ ἀΐορθα : Ποπιηο, Ὠορλίηδ, ἴὰ Ἰοουΐα8 68 ΒΌΡΟΣ ἰο- 

οὐπ ἰϑίατη δὰ ἀϊδρογαἀδηάιηι οιπι, οἱ υἱ ποι βἰηὶ ἴῃ 60 "Δ᾽ ϊ- 
ἰδη(68 Δἢ ᾿οπλίηὸ υ8416 δὰ ροουδ, αυΐᾶ δοϊ ἰυάο ἴῃ βερου ! υγὰ 
ογί!. 

63. Εἰ ογΐ, οὐ οοϑϑδυθγίβ ἰοσογα ᾿ἰ γα ἤυὩς, οἱ Πἰχζἃ- 

Ὀἰ8 Ἰδρίάδηι δὰ δυπη, οἱ ὑγοὐ!οὶθϑ θυ ηχ ἰη πηράϊτα ἘΠΡηγαί 5, 

θά4. οἱ ἀΐοθ8 : δ. ἀδηγογροίαγ ΒΑ Υ]Οη,, οἵ ποῦ γοδυγροῖ ἃ 
[δοία πιδίογιπη 4υ2 650 ἰπάπσο Βυρ6Γ θδμ,. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΙΧ. 

(Ηροῦν. ο. 47, 1 --- 7, οἱ 49, 7 --- 22.) 

1. Θυρογ δ] }16πίβοηδϑ δος ἀϊοὶ! Ποιηΐπυ8 : 
2. Ἐσοδ ἃυξ δβιθηάυῃξ 80 ἀχιιοηθ, αἱ οευπηί ἰῃ ἰοτγοῆ- 

ἰθπὶ ἰηυηάδηΐδηγμ, οἱ ἱηυπάδουηΐ ἰογδι οἱ ρἰθηϊαἀΐποπ) 

6715, οἰν δῖοι οἱ δ  ἰΔηΐ65 ἴῃ 68. Εἰ οἰδιηδθυπί ᾿οπιίηθ8, 
οἴ υ] θυ πὶ ΟἸΠ6 8 ὨΔὈΪ ἰδίου β ἰθγγῷ, 

3. ἃ Υ066 ἱπηραΐι}8 6}08, δ τ 8 ροάυπ) 6}0}5, οἱ ἃ οοῃ- 

ουδδίομθ συγγυυπ) 606, δοηϊΐα τοΐδγυπι 6708. ΝΟ Θοηγογῖο- 
γυηΐ 56 ρϑίγοϑ βυρεγ Π]105 8.08 ὑΓδὸ ἀἰβ801 {1006 ΠηΔΠΙΠΙΠῚ 
δι Γυ πὶ, 

4, 'ἰῃ αἰ βϑυρογυθηΐοηίς 8 ρογάἀδηαυπ) ΟΠ]}65 ἃ] οηἰ 6 ηΔ83. 
Εἰ ἀοίοθο Τγγυπὶ οἱ δἰἀοῃθῃμ, οἱ οπηηθ8 γο] αυ 05 δΔυχὶ 
θογυπ), 414 Θχιογηλίηδθὶί Πομλὶπυ8 ΓΟ 4ΌΟΒ ἰμβυ]γυπ,. 

5. Νρηϊ οἰ ν ἢ δαρου σδζδη, ργοϊθοΐϊδ δοὶ Αϑοδίαῃ, 
οἱ γοϊϊαυὶ Επδοΐπη. 

6. ὕδᾳφιοαχυο οοποϊάαβ, αἰδάϊΐυ5 Ὠοηιίηὶ ὃ υϑηυοαῦο ΠΟῚ 
φυϊοβοο89 Βοζγοάογο ἰῃ γαρίμδῃ 0 8Π|, ΓΟΖυ 6506, οἱ 10]]6Γο. 

τι. Εἰ ἰδοίυμλ ο5ὶ νοῦραϊα Ὀοπμίηὶ δὰ 1ογοηχίδηι ῥγορῃοίδιη 
ΒΆΡΟΓ δ ἰοηΐοπδδ., δοίοαυδηλ ρογουϊογοῖ ῬΏαγαο ἀδζᾶπι. 



ὶ ΦΕΒΕΜΙΑΒ. ἀκρ. ΧΧΧ. 

η. Πῶς ἡσυχάσει; καὶ Κύριος ἐνετείλατο αὐτῇ ἐπὶ 
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7. Ουοπιοᾶο τοχυϊοβοοί ἡ οἱ Ποιηΐηι!β τηδηδαν οἱ βυρ 6 Γ 
τὴν ᾿Ασχάλωνα, καὶ ἐπὶ τὰς παραθαλασσίους, ἐπὶ τὰς Αβοδίοηθπι, οἱ δΔάυθγβιιϑ πηδγὶ {ἰπ|88., βυ ρον γο χυδ5 αἱ ἰη- 
χαταλοίπους ἐπεγερθῆναι. 
(γεσ. ΧΕΙΧ, 7.) Τῇ Ἰδουμαία τάδε λέγει Κύριος" 

Οὐχ ἔστιν ἔτι σοφία ἐν Θαιμὰν, ἀπώλετο βουλὴ ἐχ συν- 
ετῶν, ὥχετο σοφία αὐτῶν, 

8. ἐπατήθη ὁ τόπος αὐτῶν" βαθύνατε εἰς χάθισιν, οἵ 
χατοιχοῦντες ἐν Δαιδάμ." ὅτι δύσχολα ἐποίησεν. Ἤγα- 
ον ἐπ᾽ αὐτὸν ἐν χρόνῳ ᾧ ἐπεσχεψάμην ἐπ᾽ αὐτὸν, 

9. ὅτι τρυγηταὶ ἦλθον, οὗ οὗ χαταλείψουσί σοι χα-- 
ταλειαμα ὡς χλέπται ἐν νυχτὶ, ἐπιθήσουσι χεῖρα αὐ- 
τῶν, 

10. ὅτι ἐγὼ χατέσυρα τὸν Ἡσαῦ, ἀνεχάλυψα τὰ 
πτὰ αὐτῶν, χρυδῆναι οὐ μὴ δύνωνται" ὄλοντο διὰ 

γεῖρα ἀδελφοῦ αὐτοῦ, γείτονός μου, χαὶ οὐχ ἔστιν 
11. ὑπολείπεσθαι ὀρφανόν σου, ἵνα ζήσηται" χαὶ ἐγὼ 

ζήσομαι, χαὶ αἱ χῆραι ἐπ᾽ ἐμὲ πεποίθασιν. 
3. Ὅτι τάδε εἶπε Κύριος: Οἷς οὐχ ἦν νόμος πιεῖν 

τὸ ποτήριον, ἔπιον " καὶ σὺ ἀθωωμένη οὐ μὴ ἀθῳωθῇς, 
13. ὅτι χατ᾽ ἐμαυτοῦ ὥμοσα, λέγει Κύριος, ὅτι εἰς 

ἄβατον χαὶ εἰς ὀνειδισμὸν χαὶ εἰς χατάρασιν ἔσῃ ἐν 
ἁέσῳ αὐτῆς, καὶ πᾶσαι αἱ πόλεις αὐτῆς ἔσονται ἔρημοι 
εἰς αἰῶνα. 

4. Ἀχοὴν ἤχουσα παρὰ Κυρίου, καὶ ἀγγέλους εἰς 
ἔῆγη ἀπέστειλε" συνάχθητε, χαὶ παραγένεσθε εἰς αὐτὴν, 
ἀνάστητε εἰς πόλεμον. 

ι5. Μιχρὸν ἔδωχά σε ἐν ἔθνεσιν, εὐκαταφρόνητον ἐν 
ἀνθρώποις. 

16. Ἡ παιγνίχ σου ἐνεχείρησέ σοι, ἰταμία χαρδίας 
σου" κατέλυσε τρυμαλιὰς πετρῶν, συνέλαδεν ἰσχὺν βου- 
νοῦ ὑψηλοῦ" ὅτι ὕψωσεν ὥςπερ ἀετὸς νοσσιὰν αὐτοῦ, 
ἐχεῖθεν χαθελῶ σε. 

17. Καὶ ἔσται ἢ Ἰδουμαία εἰς ἄδατον, πᾶς ὃ παρα- 
πορευόμενος ἐπ᾽ αὐτὴν συριεῖ. 

18. “Ὥςπερ κατεστράφη Σόδομα χαὶ Γόμοῤῥα καὶ αἱ 
πάροιχοι αὐτῆς, εἶπε Κύριος παντοχράτωρ, οὐ μὴ χα- 
θίσει ἐχεῖ ἄνθρωπος, καὶ οὐ μὴ κατοικήσει ἐχεῖ υἱὸς 
ἀνθρώπου. 

ι9θ. Ἰδοὺ ὥςπερ λέων ἀναδήσεται ἐχ μέσου τοῦ Ἴορ- 
δάνου εἰς τόπον Αἰθὰμ., ὅτι ταχὺ ἐχδιώξω αὐτοὺς ἀπ’ 
αὐτῆς, καὶ τοὺς νεανίσχους ἐπ᾿ αὐτὴν ἐπιστήσατε. “Ὅτι 
τίς ὥςπερ ἐγώ; καὶ τίς ἀντιστήσεταί μοι; Καὶ τίς οὗ- 
τος ποιμὴν ὃς στήσεται χατὰ πρόζςωπόν μου; 

40. Διὰ τοῦτο ἀχούσατε βουλὴν Κυρίου, ἣν ἐδουλεύ- 
σατο ἐπὶ τὴν Ἰδουμαίαν, καὶ λογισυὸν αὐτοῦ ὃν ἐλογί- 
σατο ἐπὶ τοὺς χατοιχοῦντας Θαιμὰν, ἐὰν μὴ συμψηθῶσι 
τὰ ἐλάχιστα τῶν προβάτων, ἐὰν μὴ ἀδατωθῇ ἐπ᾽ αὐτοὺς 
χατάλυσις αὐτῶν, 

δι. ὅτι ἀπὸ φωνῇς πτώσεως αὐτῶν ἐφοόήθη ἢ γῇ, 
χαὶ κραυγὴ θαλάσσης οὐχ ἠκούσθη. 

22. Ἰδοὺ ὥςπερ ἀετὸς ὄψεται, χαὶ ἐχτενεῖ τὰς πτέ- 

ρυγας ἐπ᾽ ὀχυρώματα αὐτῆς" χαὶ ἔσται ἣ χαρδία τῶν 
ἰσχυρῶν τῆς Ἰδουμαίας ἐν τῇ ἡμέρα ἐκείνη ὡς χαρδία 
γυναιχὸς ὠδινούσης. : 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Λ΄. 

(Ηεῦν. 6. 49, τ. 1.--- 5, Υ. 38 -- 33,γ. 22.--- 27.) 

ι. Τοῖς υἱοῖς Ἀμμὼν σύτως εἶπε Κύριος" Μὴ υἱοὶ 
9 4." 3 , 4 ΨΝ ν᾿} 

οὐχ εἰσὶν ἐν Ἰσραὴλ, ἣ παραληψόμενος οὐχ ἔστιν αὺ- 

Βυγαδί. 

(Μμίφ. ΧΙΙ͂Χ, 7.) Τάυπηδθρο δος αἰεὶϊ Ποηπγίημδ : Νοη 6981 

υἱ γᾶ βαρ οη(ἃ ἰῃ ΤὨδρηιὰη,, ΡοΓἰ ΘΟ. 5} πὶ ἃ Ῥγαἀ θη θυ, 
Δ0ΠῚ βαρ θη ἃ ΘΟΓΆΠΊ, : 

8. οοῃουϊοδῖυ 5 651 ἰἸΟΟῸ5 ΘΟΓΌη. : ἀοΠ]γρὶ [6 ἴῃ βοβϑίοπθηι, 
4υὶ φὈΪ Δι 5 ἰῃ Ὠεράδῃ : φυΐᾶ ἀτγὰ ἴδοὶ!. Αἀάκιχὶ βιιρογ ουτὰ 
ἰῃ ἸδμροΓα 410 Υἱδίδυὶ ϑυ0ρο6Γ ουῃι, 

9. αυΐδ Υἱπάοιγίδίογοβ υθηογαηϊ, χυΐ ἢοη γοϊηαυθηῖΐ 
ΤΟΙ χυΐδ8 : 4.881 ἔτ 8 ἴῃ ἠοοῖδ, ἱπῃροηδηΐ ΤΏ δυδίῃ, 

10. φυΐα ο5ο ἀοίγαχὶ Εβϑϑδι, τουθϊαυὶ δηβοοπα! ἃ θογαπι, 
Δβοοηαϊ ποη ροίογυπί : μογίογαηΐ ροΓ πηδηιπὶ ἔγαῖγ]5 50], 

υἱοίηϊ πηοὶ, οἱ θῇ δϑί 
11. το! ηαυΐ Ρυρ ἢ απὸ ἴαυπι, αἱ υἱναῖ : οἱ 6ρὸ [Ἀοίδη) Υἱ- 

γοτθ, οἱ νἱάυδο ΒΌΡΟΓ τς σοηβάστγιηϊ. 

12. Ουἷὰ ἰνῶς ἀϊοὶξ Ποταΐπαβ : Οὐ θα8 πο ογαΐ ἰοχ ὈΙθΘγΟ 

ΟΔ]ίοθ, δἰ δογαηΐ : οἱ ἰὰ δρϑοϊυϊα ΠΟ Δ Ό80 γ γί, 

13. φιοπίδηι ρδγ τηοίρβι Ἰυγανὶ, ἀἰο! Ποπιίηιι8, 4110- 
εἰδῆν ἴῃ ἰηνίυπι οἱ ἰῇ ὀρργοθγίαπι οἱ ἰῃ πιδιἀϊοϊοηθπι Ὁ 5 
ἰῃ πηράϊο. οἰυ5, οἱ οὔιπθϑ οἰν (8168 608 ἐγυηὶ ἀδβογίϑ ἴῃ 

8260 1100}. 
(4. Αὐάϊζυπι αυάϊνὶ ἃ Ὠοηλῖπο, οἱ δηροῖοβ δι σθη 68 ΠΪ- 

οἷΐ : οουρτορδηγίηΐ, οἱ δάνϑηϊίε δά 6λη), Ἔχϑυνρίῖθ ἰῃ [ΕΚ 

Ιυπ]. 
(5. Ῥαγγααπὶ ἀδὰϊ [6 ἰπ φοη(ἰθυ8,, ΟοηἰορΕ 0.16 πὶ ἴῃ ἢ0- 

ὨλἸηἶ 08. 

16. 150 ἴπα τηο] δ 6ϑὲ ἰδ], ἱπρυάοηϊἃ οογὰΐβ [υ : 
Βδο αν! οανογηδϑ ραίγαγα, δρργοθηάϊ! (γε 16 Πὶ 00]- 

118 Ἔχοοὶϑίὶ : φυοηίϑιη ΘΧΔΙ (Δ Υ̓ αυᾶϑὶ δα! ηἰάσπι δυυπι, 

ἱπᾷα ἀριγα δηλ ἰ6. 

17. Εἴ οὐἱξ [ἀυπιᾶρᾶ ἴῃ ἰπυίαηι, οπιηΐβ ργρ ΘΓ ΘΠ 8 ΒΌΡΘΓ 

Θἂπη 5.0} 1. 
8. ϑίσυϊ δυυτνογβὰ οδί ϑούοπια οἱ σομπιοῦγὰ οἱ Υἱοϊπᾶ" 

α͵υ5, ἀϊχί( οπιίπαβ οπχηϊροίθῃϑ, ποη βϑάθθὶὶ [δὶ Ἰοηιο, οἱ 

ῃθη ΠΑ Οὐ ἰδὲ Π]1π|5 Ποπηη 8. 

19. Ἐροα φυδϑὶ ἰθο δϑοοπάσί 46 τηϑᾶϊο Ζογάδηϊδβ ἴῃ Ἰοουη 

ἈἘϊιδπι, φαΐ εἰΐο ΘΧΡΘΙ]ὰ πὶ 608 Δ 68, οἷ ᾿ΥΘΠΘΘ ΒΏΡΕΓ 

δϑτη 5ῖἴαϊο. Νδπι 4υΐδ βίουϊ ἐροῦ οἱ 418 γοβίβιεὶ τη " Εἰ 

΄υὶς ἰδῖα ραδίος 4υἱ 5180} Δη(6 (ΔΕΊ61 Ππγθ 81 ὃ 

20. Ῥτορίεγεοα δυάϊίε οοηϑι]απι Ὠοπιϊηὶ, αυοά ἀρ! θογἃ- 

Υἱὶ βυρογ ΙΔυπιαᾶπι, οἱ οορί(δ[ἰοπα πὶ 6}8 αιιδπὶ οορὶιαν! 

5ΌΡοΥ Πδ  ἰδΔηῖο8 ΤΙ ηδη, δὶ Ποη ΔΟΓΙρΡΙ πίαΓ μλἰηἰ πη ΟΥ̓ΪΌΠ), 

δἷ ποη ἰηνγία δὶ βϑιρογ 608 ἢδο  Δ[10 ἱρβογυμ, 

21. υοπίδπι ἃ γ006 Γυϊΐπδὲ δογαπι ἔπι! ἰοῦγα, οἵ ΟἸΔΠΊΟΓ 

γηδγὶ5 ποὴ δϑὶ διά! 0.8. 

42. Εσ66 5ἰουΐϊ δ4υῖα νἱἀθθὶῖ, οἱ οχἰθηδοῖ ἃ]85 5 Ρ6Γ Πη1}- 

πἰπἰοηοϑ οι : οἱ δγἱϊ οοῦ ἰογίϊυτῃ Ιἀυπιαθο ἰῃ ἀϊὰ Π|ἃ αιιδϑὶ 

οοῦ τυ ]]6Γ15 ρᾶυ ΓΘ ΠΏ 18. 

ΟΑΡΌΣ ΧΧΧ. 

(Ηδντ. 6. 49, υ. 1 ---- ὅ,0Ἱ.. 28 --- 33,0. 28 - 27.) 

4. ἘΠΙΪς Αἰμθοη οἷς ἀϊχῖι ομπίπυβ : Ναιπιαυϊὰ ἢ} ποὴ 

 βαπί ἰπ 15γαοὶ, τοὶ χυὶ δοοὶρίαὶ μιϑογοάϊαῖοπὶ ἤθη εδί οἱβ) 
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τοῖς ; Διατί παρέλαδε Μελχὸλ τὴν Γαλαὰδ, καὶ ὃ λαὸς 
αὐτῶν ἐν πόλεσιν αὐτῶν ἐνοιχήσει: 

2. Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, φησὶ Κύριος, 
καὶ ἀχουτιῶ ἐπὶ Ραδόὰθ θόρυθδον πολέμων, χαὶ ἔσον- 
ται εἰς ἀύατον καὶ εἰς ἀπώλειαν, χαὶ βωμοὶ αὐτῆς ἐν 
πυρὶ χαταχαυθήσονται, χαὶ παραλήψεται Ἰσραὴλ τὴν 
ἀρχὴν αὐτοῦ. 

8. Ἀλάλαξον, ᾿Εσεδὼν, ὅτι ὥλετο Γαΐ. Κεχράξατε, 
θυγατέρες Ραδόὰθ, περιζώσασθε σάχχους χαὶ χόψασθε, 
ὅτι Μελχὸλ βαδιεῖται ἐν ἀποιχία, οἷ ἱερεῖς αὐτοῦ χαὶ οἵ 
ἄρχοντες αὐτοῦ ἅμα. 

4. Τί ἀγαλλιᾶσθε ἐν τοῖς πεδίοις ᾿Ἐναχεὶμ., θύγατε 
ἰταμίας, ἣ πεποιθυῖα ἐπὶ θησαυροῖς, ἣ λέγουσα' Τίς 
εἰςελεύσεται ἐπ᾽ ἐμέ; 

6. Ἰδοὺ ἐγὼ φέρω φόδον ἐπὶ σὲ, εἶπε Κύριος, ἀπὸ 
πάσης τῆς περιοίχου σου, χαὶ διασπαρήσεσθε ἕχαστος 
εἷς τὸ πρόζςωπον αὐτοῦ, καὶ οὐχ ἔστιν ὃ συνάγων. 

48. Τῇ Κηδὰρ τῇ βασιλίσση τῆς αὐλῆς, ἣν ἐπάταξε 
Ναφουχοδονόσορ βασιλεὺς Βαδυλῶνος, οὕτως εἶπε Κύ- 
ριος: Ἀνάστητε, χαὶ ἀνάθητε ἐπὶ Κηδὰρ, καὶ πλήσατε 
τοὺς υἱοὺς Κεδέω. : 

28. Σχηνὰς αὐτῶν χαὶ τὰ πρόδατα αὐτῶν λήψονται" 
ἱμάτια αὐτῶν χαὶ πάντα τὰ σχεύη αὐτῶν χαὶ χαμήλους 
αὐτῶν λήψονται ἑαυτοῖς - χαὶ καλέσατε ἐπ᾽ αὐτοὺς ἀπώ- 
λειαν χυχλόθεν. 

30. Φεύγετε, λίαν ἐμδαθύνατε εἰς χάθισιν, χαθήμε- 
νοι ἐν τῇ αὐλῇ, ὅτι ἐδουλεύσατο ἐφ᾽ ὑμᾶς βασιλεὺς 
Βαδυλῶνος βουλὴν, χαὶ ἔλογίσατο λογισμόν. 

81. Ἀνάστηθι χαὶ ἀνάῤηθι ἐπ᾽ ἔθνος εὐσταθοῦν, 
χαθήμενον εἰς ἀναψυχὴν, οἷς οὐχ εἰσὶ θύραι, οὐ βάλα- 
νοι, οὐ μοχλοὶ, μόνοι χαταλύουσι. 

8.. Καὶ ἔσονται χάμηλοι αὐτῶν εἰς προνομὴν, χαὶ 
πλῆθος χτηνῶν αὐτῶν εἰς ἀπώλειαν, χαὶ λικμήσω αὐ- 
τοὺς παντὶ πνεύματι χεχαρμένους πρὸ προςώπου αὐτῶν’ 
ἐκ παντὸς πέραν αὐτῶν οἴσω τὴν τροπὴν αὐτῶν, εἶπε 
Κύριος. 

33. Καὶ ἔσται ἢ αὐλὴ διατριδὴ στρουθῶν, καὶ ἄδα- 
τος ἕως αἰῶνος" οὗ μὴ καθίση ἐχεῖ ἄνθρωπος, χαὶ οὐ μὴ 
χατοιχήσει ἐχεῖ υἱὸς ἀνθρώπου. 

23. Τῇ Δαμασχῷ. Κατησχύνθη Ἠμὰθ, καὶ Ἀρφὰθ, 
ὅτι ἤχουσαν ἀχοὴν πονηρὰν, ἐξέστησαν, ἐθυμώθησαν, 
ἀναπαύσασθαι οὗ μὴ δύνωνται. 

44. ᾿Εξελύθη Δαμασχὸς, ἀπεστράφη εἷς φυγὴν, τρό- 
μος ἐπελάθετο αὐτῆς. 

456. Πῶς οὐχὶ ἐγχατέλιπε πόλιν ἐμὴν, χώμην ἠγά- 
πησαν; 

26. Διὰ τοῦτο πεσοῦνται νεανίσχοι ἐν πλατείαις σου, 
γχαὶ πάντες οἱ ἄνδρες οἱ πολεμισταί σου πεσοῦνται, φησὶ 
Κύριος, 

27. χαὶ χαύσω πῦρ ἐν τείχει Δαμασχοῦ, καὶ κατα- 
φάγεται ἄμφοδα υἱοῦ Ἄδερ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΑ΄. (ΗΠ ῦτ. α. 48.) 

ι. Τῇ Μωλό οὕτως εἶπε Κύριος: Οὐαὶ ἐπὶ Ναδαῦ, 
ὅτι ὥλετο" ἐλήφθη Καριαθὲμ., ἠσχύνθη ᾿Ἀμὰθ καὶ Ἀγάθ. 

4. Οὐχ ἔστιν ἰατρεία ἔτι Μω δ διε ἐν Εσεῤδὼν, 
ἐλογίσατο ἐπ᾽ αὐτὴν χαχά" ἐχόψαμεν αὐτὴν ἀπὸ ἔθνους, 
χαὶ παῦσιν παύσεται, ἼὌπισθέν σου βαδιεῖται μάχαιρα, 

3. ὅτι φωνὴ χεχραγότων ἐξ ̓ Ωρωναὶμ,, ὄλεθρον χαὶ 
σύντριμμα μέγα. 

ΙΕΡΕΜΙΑΣ. Κεφ. ΛΑ΄. 

Ουὖγ μεγράϊαίο δοοορί! Μ6ΙΟΠ0] ἴρβδιπ ΟδἹδδὰ, οἱ ρορῃ]υβ 

ΘΟΠΙΩλ ἰη οἰ ἐδίϊ υ.8 ΘΟΓΌΓΩ ἱῃῃμΔ Ὀ 40 11} 

2. Ῥτγορίογθα θοῦα ἀϊδ8 υὙδηϊιηΐ, αἱ Ποπμίησϑ8, οἱ δυσί 
(δοϊδηι 8 ρ6ῦ ΒΔΌΡα ἢ) ἰυμη πη ὈΘΙ]οσυμη, οἱ ογυηΐ ἰῃ ἰῃ- 

ΥἹυπ) οἱ ἰῃ ρογ  Πἰομθπ, οἵ ἃγὸθ 6}05 ἴῃ ἵζῆθ οοιθυγθηίυς, 
οἱ ἀβϑυχηοῖ [56Γ86] ρυποὶρϑίυ) 80.}}). 

3. 1016, Ἐδβοῦοη, φυΐᾶ ρογὶϊς (δὶ. ΟἸδπιδία, ἢ} 8 ΒΔΌ- 
Ὀαῖῃ, δοοϊηρίπιίηὶ δδοοῖβ οἱ ρἰδηρίία, αυΐα Μεοίοδοὶ ἰδ ἔπ 
ἰγδηϑηιι τί ηο, βδοογάοίοβ οἦ08 οἱ ῥγίηοῖρθθ 6}08 8,- 
τηυὶϊ. 

4, Ουἱὰ δχϑιυ 8.18 ἰῃ οδιηρὶβ Ἐπδοίπι, {118 ἱπιρυάοηίίδο, 
4υξ σοηβα βι1 ἰῃ 1Ποϑϑυγίβ,, αι ἀϊοοθαϑ : Ουἱδ ἱηρτοάϊοῖυΓ 
ΒΌΡΟΥ Π6 3 

ὅ. ἘσοΘ 660 ΡΟΓΙΟ {ΕἰἸΠΊΟΓΟΙΏ ΒΌΡΟΙ 6, αἱΐ οιηίπυβ, ἃὉ 
οπηηΐ οἰγοαΐίι ἰυο, οἱ ἀἰθρογροηλπὶ ππυδαυΐδααο ἰῃ δούθη) 
88η1, Οἱ Ὠθη 68[ ΄υὶ οοηρτγοροῖ. 

28. ᾿ρ5ὶ Οδάδυ γορίπδο δ}, φυδπι ρογουδδῖς ΝΔΌΠΟΠοΟ- 
ἀοποδοῦ Γὸχ ΒδΌΥ]οπΐβ, βἰς ἀἰχὶέ Πομίηυβ : ϑυγαὶία, οἱ 89- 
οοπαϊία ϑυρ6γ Οράδν, εἴ ἱπιρ]οία ἢ]. σοάδαῃ. 

29. ΤΑΒογηδοιι δ ΘΟΤΈΓ οἱ Οὐδ Θογυπὶ (0]]6ηϊ 9 γα  ΠΠΘΩΐΔ 

Θογπὶ οἱ ομηηΐᾶ γ838 ΘΟΓΌΠὶ οἱ σδιηθὶοβ θογατ ἰο ]οηί κἰδὲ : 

οἱ γοοδία δι ιρογ 608 ροσγαϊ ἰοηθπ) ὑπάϊᾳασ. 

80. Ευξίία, να]άθ ἀδιγμογρίία γοβ8 ἰῃ βθβϑίοποῃ, χυὶΐ δοὰθ- 
{19 ἰῃ 81}18, 4ιοῃίδηη ΘΟΠδιΪΑΥΪ ΒΌΡΟΓ Υο8 γὸχ Βδθυϊοηΐβ 
οΟηβἰ ΐυηι, οἵ οορίίαΥι[ῖ οοσ δε οΠ ΠῚ. ᾿ 

31. δυγρα, οἵ δϑοθηᾶθ 5006 β6η 6Π) ἴγϑη 0} }18πὶ, δε θη- 

θη ἰηῃ γοίγφογίο, φυΐθυϑ8 ἤθη βυηΐί ρογίδο, ΠΟῚ 86, Ποῦ 
γοοῖο5, 80]1 Παρίίδηϊ. 

32. Εἰ ογιηΐ οδιηϑὶὶ δογυπὶ ἰῃ αἱγορ! οποη), οἱ αὐ 0 
ῬΘΟΟΓΠΏΣ ΘΟΓΌΠῚ ἰῃ ρεγ ἰοημοπι, οἱ Ὑθη δ ῦο 608 οὔπηὶ Βρὶ- 
Τα δἰΐοη805 δηΐο (Δοΐ 6 Ω1 ἰρβΟγ) : ΟΧ ΟΠληΐ ἰΟΥΓΩΪΠΟ ΘΟΓΊΙΠ 

δίϊογδῃ οὐθυϑἰ ΟΠ θογηι, δἰΐ Ποπηίηιϊ8. 

33. Εἰ ογἱ δυὶδ σοϊηπιογαίίο β[γυ ΠοπΒ πη, οἱ ἰηνΐδ ἰῃ 

ΒΕρΟΌ ἢ : Πο0ὴ βοαθὈὶ ἰδὲ πιο, οἵ ἤοη 14} 8} { ἰδὲ ἢ] 1.5 

ΠοιηἰηΪ8. 

43. Ὠδιηδϑοο. Οοηίυβἃ 651 Επιδίῃ, οἱ ΑΓ δίῃ, φυΐᾶ δὺυ- 

ἀϊογυηΐ δυάϊξυπι ροβδίπηυπι, ορϑίυρυστγαηί, ἱπαϊρηδῖϊ ϑυηὶ, 
ΓΟαυΪΟΒΟΟΓΟ ποὴ ροίογυηΐ. 

η4.. Ὀϊ5801υἱα ο5ἱ Ὠδιηᾶβοι8, ἄύογβᾶ οδϑὲ ἰὴ [Ἰρᾶπ|, ἴγο- 
ΤΟΥ ΔρΡργΟ ἢ ηἀϊΐ ἐδ. 

45. Οὐυομῃοάο ποη το] αυΐ εἰν! δίοι πιθᾶΠ|. ρᾶσυπι ἀϊ- 
Ἰοχογυηῖ 

46. Ῥτορίογ ἴοο οδάοηί [0 6 η68 ἰῃ μ]αίοῖ8 (15, οἴ ΟἸΔΠ68 
γὶγὶ Βα ]δίογοϑ ἰυἱ οδάσδηξ, δἱΐ Πομῃηυβ, 

47. οἱ βυοοδηάδηι ἵσποπὶ ἰῃ τλιγὸ Ὠαπιδϑοὶ, οἱ ἀθυόγδθὶὶ 
υἱνὶα Π}1}} Αἀογ. 

ΘΟΑΡΌΤ ΧΧΧΙ. (Ηοδν. ὁ. 48.) 

1. Αἀά Μοδὺ δίς ἀϊχὶὶ Ἡοπιίηυβ : δὲ ΒΌΡΟΓ Νάρδι, χυΐδ 
ρογϊ : οἂρί 681 σαγίδι ! θη), οοηἤ88 δὲ Αμηδίϊ οἱ Αρδίῃ. 

4. Νοη 6δὲ ΗΠ γᾶ τη οϑθη ΜΟΔΡ, οχ βυϊδίϊο ἰῃ ἘβοΡος, 

οορίανῖϊ ΒΌΡΟΓ 68Π| 1818 : δχοὶ ἀΪπι|18 θᾶπ) 6 σροηΐδ, εἰ 
΄υΐεια φυίΐοδβοοί. Ροβὶ 16 νδασί οἰδάϊδ, 

3. δ τοχ οἰδιηδηζτπι ὁχ Ογὔόπδπι, ρογα [10 εἰ σοπίεΊ- 
ο πηᾶρῆδ. 



ΖΕΚΕΜΙΑΒ. 
4. Συνετρίδη Μωὰθ, ἀναγγείλατε εἰς Ζογόρα, 
6. ὅτι ἐπλήσθη ᾿Αλὼθ ἐν χλαυθμῷ. ᾿Ἀναθήσεται 

χλαίων ἐν ὁδῷ Ὀρωναΐμ,, κραυγὴν συντρίμματος ἠχού- 
σατε, 

6. φεύγετε καὶ σώσατε τὰς ψυχὰς ὑμῶν, καὶ ἔσεσθε 
ὥςπερ ὄνος ἄγριος ἐν ἐρήμῳ, 

η. ἐπειδὴ ἐπεποίθεις ἐν ὀχυρώματί σου, χαὶ σὺ συλ- 
ληφθήση; χαὶ ἐξελεύσεται Χαμὼς ἐν ἀποιχίᾳ, χαὶ οἱ 
ἱερεῖς αὐτοῦ, χαὶ οἱ ἄρχοντες αὐτοῦ ἅμα. 

8. Καὶ ἥξει ὄλεθρος ἐπὶ πᾶσαν πόλιν, οὐ μὴ σωθῇ, 
χαὶ ἀπολεῖται ὃ αὐλῶν, χαὶ ἐξολοθρευθήσεται ἣ πεδινὴ, 
χαθὼς εἶπε Κύριος. 

9. Δότε σημεῖα τῇ Μωὰό, ὅτι ἁφῇ ἀφθήσεται, καὶ 
πᾶσαι αἱ πόλεις αὐτῆς εἰς ἄδατον ἔσονται. Πόθεν ἔνοι-- 

χος αὐτῇ; β 
1ο. Ἐπικατάρατος ὃ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς, 

ἐξαίρων μάχαιραν αὐτοῦ ἀφ᾽ αἵματος. 
1. ᾿Ανεπαύσατο Μώλό ἐχ παιδαρίου, καὶ πεποιθὼς 

ἦν ἐπὶ τῇ δόξῃ αὐτοῦ, οὐχ ἐνέχεεν ἐξ ἀγγείου εἰς ἀγ- 
γεῖον, χαὶ εἰς ἀποιχισμὸν οὐχ ᾧχετο διὰ τοῦτο ἔστη 
γεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ, καὶ ὀσμὴ αὐτοῦ οὐχ ἐξέλιπε. 

ι5. Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι αὐτοῦ ἔρχονται, φησὶ 
Κύριος, καὶ ἀποστελῶ αὐτῷ χλίνοντας, καὶ χλινοῦσιν 
αὐτὸν, χαὶ τὰ σχεύη αὐτοῦ λεπτυνοῦσι, χαὶ τὰ χέρατα 
αὐτοῦ συγχόφψουσι, 

13. καὶ χαταισχυνθήσεται Μωὰδ ἀπὸ Χαμὼς, ὥςπε 
χατησχύνθη οἶχος Ἰσραὴλ ἀπὸ Βαιθὴλ ἐλπίδος αὐτῶν, 
πεποιθότες ἐπ᾽ αὐτοῖς. 

14. Πῶς ἐρεῖτε" Ἰσχυροί ἐσμεν, καὶ ἄνθρωπος ἰσχύων 
εἰς τὰ πολεμιχά; 

15. Ὥλετο Μωὰδ πόλις αὐτοῦ, χαὶ ἐχλεχτοὶ νεανί- 
σχοι αὐτοῦ χατέθησαν εἰς σφαγήν. 

16. Ἐγὺς ἡμέρα Μωλὰό ἐλθεῖν, χαὶ πονηρία αὐτοῦ 
ταχεῖα σφόδρα. 

17. Κινήσατε αὐτῷ, πάντες χυχλόθεν αὐτοῦ, πάντες 
ἔχδοτε ὄνομα αὐτοῦ, εἴπατε: Πῶς συνετρίδη βαχτηρία 
εὐχλεὴς, ῥάδδος μεγαλώματος; 

18. Κατάδηθι ἀπὸ δόξης, καὶ χάθισον ἐν ὑγρασίᾳ 
χαθημένη᾽ Δαιῤὼν ἐχτριθήσεται, ὅτι ὥλετο Μωὰῦ, 
ἀνέδη εἰς σὲ λυμαινόμενος ὀχύρωμα σου. 

1ι9ϑ. Ἐφ᾽ ὁδοῦ στῆθι, χαὶ ἔπιδε χαθημένη ἐν Ἀρὴρ, 
χαὶ ἐρώτησον φεύγοντα, χαὶ σωζόμενον, χαὶ εἶπον: Τ 
ἐγένετο; 

20. Κατησχύνθη Μωλὰδ, ὅτι συνετρίδη. Ὀλόλυξον 
χαὶ χέχραξον, ἀνάγγειλον ἐν Ἀρνὼν ὅτι ὥλετο Μωὰό, 

41. χαὶ χρίσις ἔρχεταε εἰς τὴν γῆν Μεισὼρ ἐπὶ Χε- 
λὼν, χαὶ Ρεφὰς, χαὶ Μωρφὰς, 

“52, χαὶ ἐπὶ Δαιξὼν, ὑπὸ ἐπὶ Ναθαῦ, καὶ ἐπ᾽ οἶχον 
Δαιθλαθαὶμ, . 

23. χαὶ ἐπὶ Καριαθαὶμ, χαὶ ἐπ᾽ οἴχον Γαιμὼλ, καὶ 
ἐπ᾽ οἶκον Μαὼν, 

94. καὶ ἐπὶ Καριὼθ, χαὶ ἐπὶ Βοσὸρ, καὶ ἐπὶ πάσας 
τὰς πόλεις Μωὰδ τὰς πόῤῥω χαὶ τὰς ἐγγύς. 

35, Κατεάχθη χέρας Μωὰδ, χαὶ τὸ ἐπίχειρον αὐτοῦ 
συνετρίξη. 

26. Μεθύσατε αὐτὸν, ὅτι ἐπὶ Κύριον ἐμεγαλύνθη. 
Καὶ ἐπιχρούσει ωὰθ ἐν χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσται εἰς 
γέλωτα καὶ αὐτός" 

27. χαὶ εἰ μὴ εἰς γελοιασμὸν ἦν σοι Ἰσραὴλ, καὶ 
ἐν χλοπαῖς σου εὑρέθη, ὅτι ἐπολέμεις αὐτόν. 

σΑρ. ΧΧΧΙ. 

4, Οοπίγἃ 681 Μοδ, δηπυπίίαϊα ἰῃ Ζορβογδπι, 

5. αυΐδ γερ! εἰᾶ 6δὲ ΑἸοἢ ἰπ μ]ογαῖυ. Αϑοθηᾶσί ρ]Ογδῃ8 ἰῃ 
υἱὰ ΟΓΌΠϑΣΣ, Οἰδιηργοηιὶ σΟὨ γ ἰοηἷβ δυά 818, 

809 

6. [ρ|6 οἱ δα] νδῖθ δηΐπη88 γεβϑίγαβ, δ δὶ (18 χζυδϑὶ δϑίπυ8 
δρΙΟϑ[18 ἰῃ ἀδϑογίο, 

7. φυοπίδπ οΟπἤΠα 511 ἰῃ πγυηϊ ἰοηα ἴυδ, οἵ ἴὰ σἀρίοτγβ : 
οἱ οργθαϊοίυγ ΟΠ δπηο5 ἴῃ ἰΓαηϑηρταιοηδη, οδὲ βδοογάοίθβ 

6}8, οἱ ργίποὶρθβ ο᾽υβ βίτηυ]. 

δ. Εἰ νϑηϊοῖ νϑίαίο 806 Γ ὑπ νογβδπ) οἰν ἰδίθηι, ΠΟ 
58 γδὈϊ[γ, οἱ ρογὶ δΓ1 γ8}}}8, οἱ οχίθγιηδ᾽ϊυγ σδιηροϑίΓ 8, 
δίουϊ ἀϊχὶὶ Πομηΐηυ8. 

9. θαῖδ βίψῃ Νοῦν, ᾳφυΐδ ἰδοίι ἰδηχοίυν, οἱ ΟἸηη68 οἰνὶ- 

ἰδῖοϑ ο) 05 ἰῃ ἰηγίυπι ογυηΐ. πά6 Παδὶϊδίογ οἱ ὃ 

10. Μαϊοάϊοῖυδ φυὶ δοῖξ ορογὰ Ὀοπιίηϊ πο ζοηῖογ, χαὶ 
8} ἰγΓδΠ}ἱ αἰδάϊυπλ ϑυυπη ἃ βδη συ ΐηθ. 

11. Ουἱονϊ ΜοΔΌ ἃ ράγνυ]ο, οἱ ἤάθῃβ δγδΐ βιρογ φἰογίἃ 
8.8.) δοὴ ΟΠππάοθαϊ ἀ6 νᾷ86 ἰῃ γδ8, οἱ ἴῃ ἰγδηϑηγρται μοὶ 
ποῃ 80} : ἰά60 πηδηϑὶϊ μυδίυδ 6}0.8 ἰῃ 'ρ80, οἴ οὐογ 6͵υ8 ποῦ 
ἀοίρεϊί. 

12. Ῥγορίογοα θοὺρ αἶθ8 6}1:18 νϑηϊυηΐ, αἷΐ Πομπηίηυβ, οἱ 
πιϊ((ὯΠῈ οἱ δἰογμθηΐθβ, οἱ δίογηθηϊ θυ), οἱ γϑϑᾶ 6}118 0Π)- 
μιϊηπθηΐ, οἴ οογημδᾶ 6}ι.8 οοηεϊάσηϊ, 

18. οἱ οοηίυηπαρίυν ΜοΟΔΌ ἃ ΟΠ δΙΏΟΒ, βίουϊ οοηΐαϑα οϑὲ 

ἀοπλυ8 [8γ86] ἃ Βοί ο] Βρ6 δυ8, Πάδηίε5 ἰη ἱρ518. 

14, Ουομηοάο ἀϊοοιϊ8 : ΕοΣγίθ8. δυπ)8, οἱ ἢοιηο γα] 8 

δὰ 61. 

15. Ῥογ δ ΜΟΔΌ εἰν 8 6.8, οἱ οἰθοί! ᾿ΌΥΘΠ6Β “6᾽8 ἀ6- 

βοοηαογυπῖ ἴῃ οσοἰ ΒΟ ΘΠ}. ' 
16. ΡΓΟΡΟ 6ϑ8ὲ ἀΐθβ Μοδὺ δὰ υρηϊδηάινη), οἱ πη} {18 οἷα 

γοῖοχ υδ]άθ. 

17. Μογοῖίε εἰ, ΟΠ} 685 αιὲὶ ἰῃ οἰγουϊα 6]0.8., ΟἸγη68 οάϊῖθ 
ΠΟΙΏΘΏ 6}}18, ἀϊεὶΐα : Ουομηοάο οοηίτγ(υ.5 6δ᾽ Ὀδου]υβ φ]οτγίο- 
8.8, Υἱγζᾶ ᾿ηδρηϊΠοοη 8 ὃ 

18. Ὠεβοθηᾶδ ἀδ φογία, οἱ βδϑοάδ ἰὴ Π}Π}}}86 βοϑάθῃβ : 

Ὀώθοη οχίογαίυγ, φυὶδ ρου Μοδδν, δϑοθηάὶί δὰ ἴθ γϑϑίδῃβ 
τηυπἰοηθπ) ἰυδη. 

19. Ιη νἱὰ δία, οἱ ργοϑρίοα βθάθῃϑ ἰῆ ΑΥδσ, οἱ ἰηἰοιτοζᾶ 
[υρἰοηΐδηι, οἱ ουδαάρθηίοηι, οἱ ἀΐο : Ουἱὰ (Δοίυπι 651} 

40. Οοηΐυϑ8ι.8 6581 ΜΟΔ, φυοπίδηη οΟηἰγ υ8 65.. {Π0υ}8 οἱ 

οἰδηϊᾶ, δηηυηίϊ ἰπ Ασηοη 4υΐα ρογὶϊ ΜοδΌ, 
21. οἱ ἠυάϊείαπι γοηΐΐ ἴῃ [ΟΓΓαπὶ ΜΊΒΟΥΓ δύρογ (Ο]ιοίοῃι, 

οἱ Βορ!)ᾶ8, οἱ ΜΟρίνᾶ8. 
22. οἴ ϑυρεγ ὨῴΡοπ, οἱ ϑυρογ Ναῦδι, οἵ ϑιροῦ ἀοιηυπὶ 
4 δι θη), 

43. οἱ ΒΌΡΟΓ Οαγίδι θη], οἱ βυρεγ ἀομλιπὶ Οδοηλοΐ, οἱ 80- 

Ρογ ἀυυμ Μδοη, 
,ἡ. οἱ δυρεῖ σδγίοίῃ, οἵ Βρ6Γ ΒΟϑΟΓ, οἱ ΒΌΡΟΓ ΟΠΊἢ68 Εἷ- 

υἱίδίοβ ΜοδῸ 4025 ργοουῦ] οἱ 4185 ΡΓΟΡΘ. 
45. Οοηἤδοίυμῃ 681 ὁογὴυ ΜΟΔΌ, οἱ Ὀγδομίυπι ο᾽υ}8 ΟΟΏ- 

(τυ 65. 
46. Ἰηο γίαία οι, 4υΐᾶ ΒΡῈ Ὁ Ποπιλΐπηπὶ 856 πηδρηὶ ΠΟΔΥΪ,. 

Εἰ ρυ παι ΜοδΌ ἰῃ δῆ 508, οἱ ογὶν ἴῃ γίϑυπι οἰἰδηὶ ἰρ56 : 

47. οἱ αυϊάδηι ἰῃ ἀογίϑαπι ἐγαὶ {ἰδὲ 1δγϑοὶ, οἱ ἴῃ (γι }8 [15 

ἰηνοηίυδ 65ῖ, 4ιΐδ Ορρυᾷιιδ88 οὐ π|. 



510. 

«8. Κατέλιπον τὰς πόλεις, χαὶ ᾧχησαν ἐν πέτραις 
οἱ κατοιχοῦντες Νίωάδ- ἐγενήθησαν ὥςπερ περιστεραὶ 
νοσσεύουσαι ἐν πέτραις, στόματι βοθύνου. 

49. Καὶ ἤχουσα ὕόριν Μωὰόδ, ὕδρισε λίαν, ὕόριν αὐ- 
τοῦ χαὶ ὑπερηφανίαν αὐτοῦ" χαὶ ὑψώθη ἣ καρδία αὐτοῦ, 

80. ἐγὼ δὲ ἔγνων ἔργα αὐτοῦ" οὐχὶ τὸ ἱκανὸν αὐτῷ, 
οὐχ οὕτως ἐποίησε ; 

81. Διὰ τοῦτο ἐπὶ Μωὰθ ὀλολύζετε πάντοθεν βοή- 
σατε ἐπ᾽ ἄνδρας χειράδας αὐχμοῦ: 

832. ὡς χλαυθμὸν ᾿Ιαζὴρ ἀποχλαύσομαί σοι, ἄμπελος 
Ἀσερημά' χλήματά σου διῆλθε θάλασσαν, πόλεις Ἰαζὴρ 
ἥψαντο, ἐπὶ ὀπώραν σου, ἐπὶ τρυγηταῖς σου ὄλεθρος 
ἐπέπεσε. 

88. Συνεψήσθη γαρμοσύνη χαὶ εὐφροσύνη ἐχ τῆς 
Μωαδίτιδος, καὶ οἶνος ἦν ἐπὶ ληνοῖς σου" πρωΐ οὐχ 
ἐπάτησαν, οὐδὲ δείλης οὐχ ἐποίηφαν αἰδέ. 

34. Ἀπὸ χραυγῆς ᾿Εσεδὼν ἕως Αἰθὰμ. αἱ πόλεις αὐ- 
τῶν ἔδωχαν φωνὴν αὐτῶν, ἀπὸ Ζογὸρ ἕως Ἰδρωναΐμ. 
χαὶ ἀγγελίαν Σαλασία, ὅτι καὶ τὸ ὕδωρ Νεθρεὶν εἰς 
χατάχαυμα ἔσται. 

3886. Καὶ ἀπολῶ τὸν Νίωὰό, φησὶ Κύριος, ἀναθαί- 
γοντα ἐπὶ τὸν βωμὸν, χαὶ θυμιῶντα θεοῖς αὐτοῦ. 

36. Διὰ τοῦτο χαρδία τοῦ Μωὰδ, ὥςπερ αὐλοὶ βομ.- 
δήσουσι, καρδία μου ἐπ᾽ ἀνθρώπους χειράδας ὥςπε 
αὐλὸς βομθήσει’ διὰ τοῦτο ἃ περιποιήσατο ἀπώλετο ἀπὸ 
ἀνθρώπου. 

87. Πᾶσαν χεφαλὴν ἐν παντὶ τόπῳ ξυρηθήσονται, 
καὶ πᾶς πώγων ξυρηθήσεται, καὶ πᾶσαι χεῖρες χόψον- 
ται, καὶ ἐπὶ πάσης ὀσφύος σάχχος, 

38. χαὶ ἐπὶ πάντων τῶν δωμάτων Μωλὰύ, καὶ ἐπὶ 
ταῖς πλατείαις αὐτῆς, ὅτι συνέτριψα, φησὶ Κύριος, ὡς 
ἀγγεῖον οὗ οὐχ ἔστι χρεία αὐτοῦ. 

80. Πῶς κατήλλκξε; πῶς ἔστρεψε νῶτον Μωαθ; 
ἪἨσχύνθη, καὶ ἐγένετο Μωὰό εἰς γέλωτα, καὶ ἐγκότημα 
πᾶσι τοῖς χύχλῳ αὐτῆς. 

40. Ὅτι οὕτως εἶπε Κύριος: (ἢ 
41. Ἐλήφθη Καριὼθ, καὶ τὰ ὀχυρώματα συνελήφθη, 
42. χαὶ ἀπολεῖται Μωὰδ ἀπὸ ὄχλου, ὅτι ἐπὶ τὸν Κύ- 

ρῖον ἐμεγαλύνθη. 
42. Παγὶς χαὶ φόθος χαὶ βόθυνος ἐπὶ σὲ, καθήμενος 

Νωαθ. 
44. Ὁ φεύγων ἀπὸ προςύπου τοῦ φόδου, ἐμπεσεῖται 

εἰς τὸν βόθυνον, καὶ δ. ἀναδαίνων ἐχ τοῦ βοθύνου, χαὶ 
συλληφθήσεται ἐν τῇ παγίδι, ὅτι ἐπάξω ταῦτα ἐπὶ Μωὰό 
ἐν ἐνιαυτῷ ἐπισχέψεως αὐτῶν. (ὅ“). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΒ΄. (Ηδρδγ. 6.25, 15 --- 38.) 

156. Οὕτως εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραήλ: Λαῤε τὸ πο- 
τήριον τοῦ οἴνου τοῦ ἀχράτου τούτου ἐχ χειρός μου, 

"Ὁ , »" Ὶ 3 

χαὶ ποτιεῖς πάντα τὰ ἔθνη πρὸς ἃ ἐγὼ ἀποστέλλω σε 
πρὸς αὐτοὺς, 

(5) 40. ... ἰδοὺ ὡς ἀετὸς πετάσεται, καὶ ἐκτενεῖ τὰς πτέρυ- 
γᾶς αὐτοῦ ἐπὶ Μωαό. (Οοπιρϊ.) 

(5) 458. Ἐν σχιᾷ Ἐσεθὼν ἐστάθησαν ἀπὸ δυνάμεως φυγόν- 
τες, ὅτι πῦρ ἐξῆλθεν ἀπὸ ᾿Εσεδὼν, καὶ φ)ὸξ ἀπὸ μέσον Σεὼν, 
χαὶ χατέφαγε τὸ χλίτος Μωὰθ χαὶ τὴν χορυφὴν νἱῶν Σαών. 

46. Οὐαί σοι, Μωλό, ἀπώλετο ὁ λαὸς Καμὼς, ὅτι ἔλαδον 
τοὺς υἱούς σου χαὶ τὰς θυγατέρας σου εἰς αἰχμαλωσίαν. 

47. Καὶ ἐπιστρέψω αἰχμαλωσίαν τοῦ Μωὰῦ ἐν ταῖς ἐσχάταις 
ἡμέραις, λέγει Κύριος. “Ἕως τούτον τὸ χρῖμα τοῦ Μωάζό. ((.) 

ΙΕΡΕΜΙΑΣ. Κεφ. ΔΒ'. 

28. ΒοΙᾳυογυηῖ οἰν 4168, οἱ αρἰἰδνογυηΐ ἰη ραίγῖ5 1ι8- 
δι δίογοα Μοδῦ : [δε δυμὶ αυδδὶ οοἰυμ δα ηἰάϊῇ απο 5. ἐπ 
Ροίγβ, Ογα (ΟΥ̓́68. 

29. Εἰ δυαϊνὶ οοηίυπηο] δὴ) ΜΟΔΡ, οοηίυπιοϊοδυ8 Θϑοῖ 
γα] δ, σΘομ πο 8π 6) 8 Οἱ δυνρογθίδη 6)05 : οἱ ὀχδ ἰδία 
θδ5ῖ ΟΟΓ 6)08, 

30. 660 δυΐεπη σοσπονὶ ορογὰ 6}08 : 
ογᾶῖ, ποῇ δίς ἰδοὶϊ ἢ 

31. 160 80Ρ6Γ Μοδὺ υ]υ]αῖα υὑπάΐχυθ. ΟἸδημαῖα Βυροῦ νυ ὶ- 
1Ὸ8 [0η808 540. 8] οΥ8 : 

32. 4 δὶ ρ]ογα 0Π6Πὴ 7826Γ ρΙογαρο {0 ], 118 Αϑογθηηᾶ : 
ΡΓορδρίηθδ ἴπ: ἐγ δἰ Γαΐ τηᾶγο, αὐν ἴᾶ168 7826Γ ἃ((ἰσογυὶ, 
ΒΈΌΡΘΓ (ΘΙ Ρυ5 ἰγυοίΐαπιὶ ᾿ΟΓΌΠΙ, ΒΌΡΟΓ Υἱμαθιηΐδϑ (0.85 Ρ6Ι- 
ηἰοίθ5 ἱγγυϊ. 

33. Οογγδβυπ) 651 σαυάίιηι δἱ Ἰ {18 ἀ6 Μοδθϊ δ, οἵ υἱ- 
Ὠππὶ ογδῖ ἴῃ ἰογουϊαγίθυ.8 ἰυ}5 : ΔΘ ὨῸΠ Οδἰοδγυηΐ, οἱ νὸ- 
ΒρΟΓῈ ΠΟῚ (Θοογυηϊ Πφράα. 

34. Α οἸδηγογα Ἐβοῦοη υϑα06 ΞΕ δηλ οἰ δῖ65. ἱρϑογιτν 
ἀράθδγαπι γοσδι βυ δίῃ, ἃ ΖΟΖΟΓ ὑυϑ406 Οτοηῶπι, οἱ δηο] 8} 

δα ἰδία, φυοηΐδηι οἱ ἁχυᾶ ΝΟΌΓίἢ ἰῃ ΘΟπι δἰ ἰοηθα) δεῖ. 

ὨΟῚ αυορὰ 5815 οἱ 

35. Εἰ ἀἰδρογάδῃγ ΜΌΔΡ, αἱΐ θομηΐπιι, ἀϑοδπάδηίθπι ΒΌρον 
δι, οἱ δαοἰδηΐθη) αἰ 5 οὐ 8. 

36. Ιἀοἶγοοῦ οογ Μοα, φυδϑδὶ {ἰδὲ θοΏθΟΒ δἀδηΐ, οογ πηϑυτη 
ΒΌΡΟΓΡ Υἱγο8 [0η808 Ζυδϑὶ {1018 ΘοηδΌϊ : ἰάθ6υ φυ δοφυϊδέν 
Ρογοπιηῖ 80 Ἰομΐπο6. 

37. ΟἸηπα οδρυΐ ἰῃ οπληὶ ἰοοϑ γδάθηϊΐ, οἱ οιῃμηΐβ βδγθᾶ Γᾶ- 
ἀοίυγ, οἱ οπηη68 πηλπι8 ἱποϊἀθηίυτγ, οἱ ΒΌροΓ οπηπϑηι τ θυὴν 
αἰϊϊεΐαπι, 

38. οἱ ΒΌΡΟΓ Οπηηΐᾷ ἰοοίδ ΜοΔΌ, οἱ ἰπ ἢ] 68 6}1.8, 4υ1ἃ 
οοπίγνὶ, αἱΐ Ποηπλίημ18, ἰΔηι 408} γδὸ οὐ͵5 ΠΟΙ. 6δὲ υ8115 
οἷυ8. 

39. Ουοπηοο ἐρημίαν} αυοηγοο γογιϊδ ἀογϑι ἢ) 
Μοα)»» Οοηζιϑιυϑ 65, οἱ (Δοίυ}5 65ϑ( ΜΟΔΡ ἴῃ τίδυμ, οἱ οἀϊιπὶ 

ομηΐθυ8 αυὶΐ ἐκ οἰγουϊῖα ο͵λ8. 

40. υΐᾷ 5ἷ. ἀϊχὶϊ Π)οηνίηυ8 : ᾿ 
41. Οδρίδ 6ϑἱ Οδγίοίι, οἱ πιυ πηι Π0π65 οὐουραῖς βυηΐ, 

42. οἱ ρεογί δῖ Μοδὺ ἃ ἰυγθᾶ, 4φυΐᾶ ΘῈ ρ 6 Γ Ποιϊηϊπυ) 86 [8 - 
ξηϊΠοδυὶί. ΐ 

43. 1,Δαυθδι5 οἱ {ἰπ|οὸῦ οἱ [νᾶ βυρογῦ ἴθ, αιἱ 564 68 Μοδῇ. 

ἀᾳφ, Ουἱ (υμἱῖ ἃ (Δοΐα {ἰπ|ογῖ8, ἱποί δὲ ἰὴ ἰουθᾶπι, εἴ αυὶ 

880 η6 1 ἀο ονοᾶ, οἱ οΔρίοίυΓ ἰῃ ἰΔ4υ60, φυοηίδπι ἰηάιιοδηι 
[880 δυροῦ ΜΟΔὮ ἰῃ δῆηυ Υἱδ᾽ ἰδ οηΐ8 6118. 

ΟΑΡΌΤ. ΧΧΧΙΙ. (Ηδδν. 6. 25, 15 --- 38.) 

15. δἰ. ἀϊχὶ! Ποπιίμυβ Πθι8 15γϑδὶ : δυπ6 οαἰΐοθπ Υἱηὶ 
ΤΟ Ϊ [7.8 ἀ6 Πηᾶπι} 168, οἱ ροίδγο ἴδοίθ8 οπη68 σοηίο5 δὶ 
4088 650 τηϊ 0 ἰ6 δὰ 608, 

«πατασκωνστετεικεκάδοε,, εδηρμε; 

40. ... 6008 4Πυδδὶ δ΄υΐ 8 γο]δϑῖὶ, οἱ οχίθηαῖ 8185 5.85 50- 
Ῥοῦ ΜΟδἢ. 

4. ἴῃ ἀπλῦγᾶ ἔβοθοη οἰθίογαη! Δ αχογοίί σ᾽ 65, αὶ ἰρηἰ5 
ΟΠ ΡΟβδ0}.5 ὁδὶ 8 ἔβθροι, οἱ Πλ πλη)ὰ ἀδ τηρᾶΐο 86οῃ, οἱ ἀδνογαν 

Ιαΐυ5 Μοδῦ οἱ νογισθι Πἰογαπὶ ὅϑ8οη. 

46. Υε {{8ὲ, Μοα", ον ροραϊαβ Ολιηοβ, 4υϊα σου ργο οηαο- 
ταηὶ Π]ΪῸ5 ἰᾳ05 οἱ ἢ 15 ἴψ85 ἰη σαρίἱν} 46 8.. 

47. ΕΠ οοηνογίδιη οαρίὶν  ἰδἴδπη ΜΟΔ) ἰὴ ον βδὶπλὶ5 ἀἰεθας, 

δἱὶ ομίηυ5. Πασυδαυδ [υὐ οὶ ΜΟΔΌὮ. 



ΦΕΒΕΜΙΑΒ. σκρ. ΧΧΧΙΙ. 

16. χαὶ πίονται, καὶ ἐξεμοῦνται, καὶ ἐχμανήσονται 
ἀπὸ προςώπου τῆς μαγαίρας ἧς ἐγὼ ἀποστέλλω ἀνα- 
μέσον αὐτῶν. 

17. Καὶ ἔλαθον τὸ ποτήριον ἐχ χειρὸς Κυρίου, καὶ 
ἐπότισα τὰ ἔθνη πρὸς ἃ ἀπέστειλέ με Κύριος πρὸς αὐτὰ, 

18. τὴν Ἱερουσαλὴμ. καὶ τὰς πόλεις ᾿Ιούδα, καὶ δι 
λεῖς Ἰούδα χαὶ ἄρχοντας αὐτοῦ, τοῦ θεῖναι αὐτὰς εἰς 
ἐρήμωσιν, καὶ εἰς ἄθατον, χαὶ εἰς συριγμόν" 

ι9. χαὶ τὸν Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου, καὶ τοὺς 
παῖδας αὐτοῦ, καὶ τοὺς μεγιστᾶνας αὐτοῦ, χαὶ πάντα 
τὸν λαὸν αὐτοῦ, 

40. χαὶ πάντας τοὺς συμμίχτους, χαὶ πάντας τοὺς 
βασιλεῖς ἀλλοφύλων, χαὶ τὴν Ἀσχάλωνα, χαὶ τὴν Γάζαν, 
χαὶ τὴν Ἀχχάρων, χαὶ τὸ ἐπίλοιπον Ἀζώτου, 

41. χαὶ τὴν Ἰδουμαίαν, χαὶ τὴν Μωαθίτιν, καὶ τοὺς 
υἱοὺς ᾿Αμμὼν, 

4. χαὶ βασιλεῖς Τύρου, χαὶ βασιλεῖς Σιδῶνος, χαὶ 
βασιλεῖς τοὺς ἐν τῷ πέραν τῆς θαλάσσης, 

43. χαὶ τὴν Δαιδὰν, χαὶ τὴν Θαιμὰν, χαὶ τὴν Ρῶς, 
χαὶ πᾶν περικεχαρμένον χατὰ πρόζςωπον αὐτοῦ, 

44. χαὶ πάντας τοὺς συμμίχτους τοὺς χαταλύοντας 

ἐν τῇ ἐρήμῳ, 
38. ΟΡ ΕΟ ΙΕ βασιλεῖς Αἰλὰμ, χαὶ πάντας βασι- 

λεῖς Περσῶν, ᾿ 

46. χαὶ πάντας βασιλεῖς ἀπὸ ἀπηλιώτου τοὺς πόῤῥω 
χαὶ τοὺς ἐγγὺς, ἕχαστον πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, χαὶ 
πάσας βασιλείας τὰς ἐπὶ προςώπου τῆς γῆς. 

47. Καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς" Οὕτως εἶπε Κύριος παντοχρά- 
τωρ᾿ Πίετε, μεθύσθητε, καὶ ἐξεμέσετε, χαὶ πεσεῖσθε, 
χαὶ οὐ μὴ ἀναστῆτε ἀπὸ προςώπου τῆς μαχαίρας ἧς 
ἐγὼ ἀποστέλλω ἀναμέσον ὑμῶν. 

8. Καὶ ἔσται, ὅταν μὴ βούλωνται δέξασθαι τὸ πο-- 
τήριον ἐχ τῆς χειρός σου, ὥςτε πιεῖν, καὶ ἐρεῖς" Οὕὔτως 
εἶπε Κύριος" Πιόντες πίεσθε, 

49. ὅτι ἐν πόλει ἐν ἦ ὠνομάσθη τὸ ὄνομά μου ἐπ’ 
αὐτὴν ἐγὼ ἄρχομαι χαχῶσαι, χαὶ ὑμεῖς χαθάρσει οὐ 
υὴ χαθαρισθῆτε, ὅτι μάχαιραν ἐγὼ καλῶ ἐπὶ πάντας 
τοὺς καθημένους ἐπὶ τῆς γῆς. 

80. Καὶ σὺ προφητεύσεις ἐπ᾽ αὐτοὺς τοὺς λόγους τού- 
τους, καὶ ἐρεῖς: Κύριος ἀφ᾽ ὑψηλοῦ χρηματιεῖ, ἀπὸ 
τοῦ ἁγίου αὐτοῦ δώσει φωνὴν αὐτοῦ. λόγον χρηματιεῖ 
ἐπὶ τοῦ τόπου αὐτοῦ, καὶ οἵδε ὥςπερ τρυγῶντες ἀπο- 
χριθήσονται, χαὶ ἐπὶ χαθημένους τὴν γῆν ἥχει ὄλεθρος" 

81. ἐπὶ μέρος τῆς γῆς. ὅτι χρίσις τῷ Κυρίῳ ἐν τοῖς 
ἔθνεσι: χρίνεται αὐτὸς πρὸς πᾶσαν σάρχα, οἱ δὲ ἀσε- 
θεῖς ἐδόθησαν εἰς μάχαιραν, λέγει Κύριος. 

42. Οὕτως εἶπε Κύριος" ᾿Ιδοὺ καχὰ ἔρχεται ἀπὸ ἔθ- 
νους ἐπὶ ἔθνος, καὶ λαίλαψ μεγάλη ἐχπορεύεται ἀπ’ 
ἐσχάτου τῆς γῆς, 

88. χαὶ ἔσονται τραυματίαι ὑπὸ Κυρίου ἐν ἡμέρᾳ 
Κυρίου, ἐχ μέρους τῆς γῆς, καὶ ἕως εἰς μέρος τῆς γῆς. 
Οὐ μὴ χατορυγῶσιν, εἰς κόπρια ἐπὶ προςώπου τῆς γῆς 
ἔσονται. 

344. Ἀλαλάξατε, ποιμένες, καὶ κεχράξατε, χαὶ χό- 
πτεσθε, οἷ χριοὶ τῶν προύάτων, ὅτι ἐπληρώθησαν αἱ 
ἡμέραι ὑμῶν εἰς σφαγὴν, χαὶ πεσεῖσθε ὥςπερ οἱ χριοὶ 
οἱ ἐχλεχτοὶ, 
86. καὶ ἀπολεῖται φυγὴ ἀπὸ τῶν ποιμένων, χαὶ σω- 

τηρία ἀπὸ τῶν χριῶν τῶν προῤάτων. 

561! 

16. εἱ δἰδεηΐ, οἱ ουοπιοηΐ, οἱ ἰπθδηϊοηϊ ἃ (δοὶρ ρα}! αι οι 
6βο εἱτο ἰῃίογ 608. 

17. ἘΠ᾿ δοοβρὶ οδιίοδπι ἀδ τηδηι Ποπμἰηΐ, οἱ ργορίηδυὶ βϑθῃ- 
ΕἸ. δὰ χιᾶϑ πιἰδὶῖ πη6 Ποπηίηυβ δα 688, 

18. Ζθγυδβδίοπι οἱ οἰν [διϊ 115 7ἀᾶ, οἱ τορίθαθ 7848 οἱ 

Ῥγίῃεὶρί υ8 6)08, δά ροποπάυπι 688 ἱπ ἀεβοίδίίομβη), οἱ ἐμ 
ἰηγίιη, οἱ ἴῃ δι δ]. : 

19. οἱ Ρηάγδοηΐ γορὶ Ἐργρίϊ, οἵ Ρυοτίβ 6)8, οἱ ργίηοὶρὶ- 
θυ ε)ι15, δἰ οπληΐ ρορυ]ο ο͵υ8, 

20. οἷ οπχηΐθυδ τ 8 {{|1|8, δ οὐπηΐδυδβ γορσίθιυ5 ἃ] οηἰσοπᾶ- 
τυηι, οἱ Αβοδὶοηὶ, οἱ ἀδζΖδ, οἱ Αοοϑγου, οἱ γαϊϊᾳυϊ8 Αζοίὶ, 

21. οἱ Ιἀυπηδοδδ, οἱ Μοδυ αἱ, οἱ ἢ}18 Αἰημθοῃ, 

22. οἱ γορίθυβ Τυτὶ, οἱ τορίθυδ δἰάοτιίβ, οἱ γοσίθυβ χυὶ 
ἰΓΔΏΚ ΠΊΔΓΟ, 

28. οἱ Πεάδῃ, οἱ ΤἼδοιηδη, οἱ ΒΝΟΒ, οἱ οἱππὶ οἰγοθηοη50 

βοοιηάυη δοΐοη δυδηη, 

24. οἱ οἰηΐθι8 τη 51 {118 ὨΔΌ Δ 118 ἴῃ ἀδϑογίο, 

26. οἷ οπηΐδυβ γορίθυ8 ΖΕΪδη, οἱ οπιηίυ.8 γορίθυβ ῬεΓ- 
ΒΑΓΊΙΏ, 

26. οἱ ΟὨηΐθυ5 ΓοσΙ ΝΒ ἃ 80 80]. ΠῸ φυὶ ἰοησα οἱ φυΐ ργορο, 

υπϊουΐχυ δάγογβυϑ ργοχηυπὶ δϑυπηι, οἱ ομμηΐδυϑ γορηΐ5 418’ 
ΒΌΡΟΓ ἰΔοίοθι ἰογγῷ. 

27. ΕΠ ἀΐοαβ οἷβ: δἰο ἀϊχ!ί οπιηυϑ οπηηροΐοδης : Βἰρθί(α, 
ἱῃοὈγ ἰηΐ, οἱ νοπηθί 8, οἱ οδάθίβ, οἱ Ὡθἢ γοϑυγυδίὶβ ἃ [ἃ- 

οἷο φἰδα!! αυθῖ αρο τλἱ 0 ἱπίογ νΟβ. 

248. Εἰ ογἰϊ, ουτὴ πο υσγίηἰ δοοίρογα ΟΔ]οΘ πὶ ἀδ ἤδη} ἰυᾶ, 
αἱ Ὀἰθδηΐ, οἱ ἀΐοδ8 : δο ἀϊχὶ( Ὠοῃλίηυδ : Βίθοηΐ65 Ὀΐθ 68, 

29. αυΐᾶ ἰη οἰνἱ 6 ἰῃ 4υἃ ποιηϊπδίυπη 681 Ποιηδη ΠΊΘυ πὶ 
ΒΌΡΘΓ ΘδΠ 650 ἱπείρίο ΑΠΠσογο, οἱ γὸβ λυ πα ἶα ΠΟῸ τυη- 

ἀδθιηνίη!, αἰδάϊπ| Θηἰη) 650 Ὑ000 8106 Γ ΟἸΏΠ6Β δδάθη(68 80- 
ΡΟΓ ἰογγδῃ). 

830. Εἰ ἰὰ ργορῃρίδὶθ δὰ 005 υϑγθδ ἤθο, οἱ ἀΐϑϑβ : Ὠοιϊ- 
88 ἀ6 Θχοθ]80 γοβροηϑυπὶ ἀδοϊῖ, ἀ6 5δηοίο βυ0 ἀδϊ  υοοϑῖῃ 
δ 8Π), γοΓ 1} ΓΟΒΡΟΠΘθΙϊ δυροῦ Ἰοουπὶ ϑυυπὶ, {|| διιίθῃ) 
4ιι88] Υἱηἀοηιίδη 68 ΓΘ ροηαἀθὈυηῖ, οἱ ΒΕ 06 Γ 40] [ον 5 ἴθ γ 85 
γϑηϊΐ ἰηἰογί 8 : 

31. ϑύυρογ ρϑγίθι ἴογτγοβ, χιοηΐδηι ἰυἀϊοίυπι Ὠοπιΐπο ἱπ 
σοηῖῖθυ8 : [υἀϊσαίι Γ ἰρ66 οὐπὶ ΟΠηΐ ΟΔΓΠ6, ἐπ ρὶΐ δυίδπ) ἀδιὶ 
ϑυηὶ ἰη ρΙδάΐυπι, ἀἰοὶ! Ποηγίηι!8. 

32. 5ὲι. ἀϊχὶ οπιίηυ8: ΕΟ. πιαὶα γὙϑηΐυηΐ ἀθ σρηΐα 
σοηίοη), οἴ ἰοτηροϑίδϑ τᾶρηΔ ορτοάϊΐυν Δ Θχίγοη)ο ἰογγῷθ, 

33. οἵ ογυηΐ γυ]Ἱηργαῖϊ ἃ Ποιῃιὶηο ἰη ἀἰα Ὠοπιίηὶ, ἀ6 ρᾶγίο 
ἰογγϑθ, οἱ ὑϑ4ι16 δὰ ρᾶγίδη) ἴαγγα". Νοὴ ἀοίοαδηΐιγ, ἰῃ δἴδι- 

4υϊϊηΐδ βυροῦ (δείθιῃ ἰόγγα οι υηΐ. 

34. Ο]Ἱυϊαῖα, ραβίογοβς, οἱ οἰδηιδίθ, οἱ ρ᾽δηρίίθ, δι ]θί6 8 

οὐαὶ. φαυΐᾶ οοιμρ! οἱ δυπΐ ἀΐ68 νοϑίγὶ δι ἰμἰογίθο[οπϑῖῃ, οἱ 

οδάοί!5 ιδϑὶ γίείδϑ οἰδοί!, 

35. οἱ ρογδὶ! ἤρᾶ ἃ ραϑίογίθι18, οἱ 8818 δ δγίθ[ θυ 
ΟΥ̓Ϊυ. 



δι2 

46. Φωνὴ χραυγῆς τῶν ποιμένων, χαὶ ἀλαλαγμὸς 
τῶν προδάτων χαὶ τῶν χριῶν, ὅτι ὠλόθρευσε Κύριος τὰ 
βοσχήματα αὐτῶν, 

87. χαὶ παύσεται τὰ κατάλοιπα τῆς εἰρήνης ἀπὸ 
-προςώπου ὀργῆς θυμοῦ μου. 

88. Ἐγχατέλιπεν ὥςπερ λέων χατάλυμα αὐτοῦ, ὅτι 
ἀγενήθη ἡ γὴ αὐτῶν εἰς ἄδατον ἀπὸ προςώπου τῆς μα-- 
χαίρας τῆς μεγάλης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΙ΄. (Ηρῦτ. ς: 26.) 
τ. Ἐν ἀρχῇ βασιλέως Ἰωακεὶμ. υἱοῦ Ἰωσία ἐγενήθη 

ὃ λόγος οὗτος παρὰ Κυρίου" 
ἃ. Οὕτως εἶπε Κύριος: Στῆθι ἐν αὐλῇ οἴχου Κυρίου, 

χαὶ χρηματιεῖς ἅπασι τοῖς Ἰουδαίοις, καὶ πᾶσι τοῖς ἐρ- 
᾿ “ , Ἁ , 

χομένοις προςχυνεῖν ἐν οἴκῳ Κυρίου, ἅπαντας τοὺς λόγους 
οὖς συνέταξά σοι χρηματίσαι αὐτοῖς" μὴ ἀφέλῃς ῥῆμα. 

8. Ἴσως ἀχούσονται, χαὶ ἀποστραφήσονται ἕχαστος 
ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς, χαὶ παύσομαι ἀπὸ 
τῶν χαχῶν ὧν ἐγὼ λογίζομαι τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς ἕνεχεν 
τῶν πονηρῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν, 

.. χαὶ ἐρεῖς: Οὕτως εἶπε Κύριος- ᾿Εὰν μὴ ἀχούσητέ 
μου, τοῦ πορεύεσθαι ἐν τοῖς νομίμοις μου οἷς ἔδιυχα 
χατὰ πρόςωπον ὑμῶν, 

δ. εἰςαχούειν τῶν λόγων τῶν παίδων μου τῶν προ-- 
φητῶν, οὃς ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς ὄρθρου, καὶ ἀπέ- 
στεῖλα χαὶ οὐχ ἠχοὔσατέ μου, 

8. χαὶ δώσω τὸν οἶκον τοῦτον ὥςπερ Σηλὼ, χαὶ τὴν 
πόλιν δώσω εἰς χατάραν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι πάσης τῆς γῆς. 

η. Καὶ ἤχουσαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ ψευδοπροφῆται καὶ 
πᾶς ὃ λαὸς τοῦ “Ἱερεμίου λαλοῦντος τοὺς λόγους τούτους 
ἐν οἴκῳ Κυρίου. ! 

8. Καὶ ἐγένετο, Ἱερεμίου παυσαμένου λαλοῦντος 
πάντα ἃ συνέταξε Κύριος αὐτῷ λαλῆσαι παντὶ τῷ λαῷ, 
καὶ συνελάδοσαν αὐτὸν οἱ ἱερεῖς, καὶ οἱ ψευδοπροφῇ- 
ται, χαὶ πᾶς ὁ λαὸς λέγων: Θανάτῳ ἀποθανῇ, 

9. ὅτι ἐπροφήτευσας τῷ ὀνόματι Κυρίου, λέγων" 
"Ὥςπερ Σηλὼ ἔσται ὃ οἶχος οὗτος, καὶ ἣ πόλις αὕτη 
ἐρημωθήσεται ἀπὸ κατοιχούντων. Καὶ ἐξεχχλησιάσθη 
πᾶς ὁ λαὸς ἐπὶ Ἱερεμίαν ἐν οἴχῳ Κυρίου. 

10. Καὶ ἤχουσαν οἱ ἄρχοντες Ἰούδα τὸν λόγον τοῦ" 
τον, καὶ ἀνέδησαν ἐξ οἴχου τοῦ βασιλέως εἷς οἶχον Κυ- 
εἰου, καὶ ἐχάθισαν ἐν προθύροις πύλης τῆς καινῆς. 

ιι. Καὶ εἶπαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ ψευδοπροφῆται πρὸς 
τοὺς ἄρχοντας καὶ παντὶ τῷ λαῷ’ Κρίσις θανάτου τῷ 
ἀνθρώπῳ τούτῳ, ὅτι ἐπροφήτευσε κατὰ τῆς πόλεως 
ταύτης, χαθὼς ἠχούσατε ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν. 

15. Καὶ εἶπεν Ἱερεμίας πρὸς τοὺς ἄρχοντας καὶ παντὶ 
τῷ λαῷ, λέγων: Κύριος ἀπέστειλέ με προφητεῦσαι 
ἐπὶ τὸν οἶχον τοῦτον χαὶ ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην πάντας 
τοὺς λόγους οὃς ἠχούσατε. 

18. Καὶ νῦν βελτίους ποιήσατε τὰς ὁδοὺς ὑμῶν καὶ 
τὰ ἔργα ὑμῶν, καὶ ἀχούσατε τῆς φωνῆς Κυρίου, καὶ 
παύσεται Κύριος ἀπὸ τῶν καχῶν ὧν ἐλάλησεν ἐφ᾽ ὑμᾶς. 

14. Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐν χερσὶν ὑμῶν, ποιήσατέ μοι ὡς 
συμφέρει, καὶ ὡς βέλτιον ὑμῖν. 

16. Ἀλλ᾽ ἢ γνόντες γνώσεσθε, ὅτι εἰ ἀναιρεῖτέ με, 
αἷμα ἀθῷον δίδοτε ἐφ’ ὑμᾶς, καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν ταύ- 
την, χαὶ ἐπὶ τοὺς χατοιχοῦντας ἐν αὐτῇ ὅτι ἐν ἀληθεία 
ἀπέσταλχε με Κύριος πρὸς ὑμᾶς λαλῆσαι εἰς τὰ ὦτα 
ὑμῶν πάντας τοὺς λόγους τούτους. 
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ΙΕΡΕΜΙ͂ΑΣ. Κεφ. ΑΓ". 

36. ὸοχ οἰδιηογίβ ρδϑίογυῃι, οἱ υΪυ]δῖυ5 οὐ οἱ ἃγίοίυι, 
αυΐα νϑϑίαν!ὶ ᾿ομπιηυ8 ρᾶβουδ ΘΟΣΌΙΩ, 

37. οἱ οοϑϑδυηὶ τοϑίάυ ρδοῖ8β ἃ Δοί6 ἱγῶο [υΓοΓ 8. πιοὲ. 

38. Ὀογοι χυὶϊὶ χυδδὶ Ιοο ἀϊ γογβογίυμ βυιπι, χυΐδ ἰδοῖδ οπὲ 
ἰοττὰ θογιπὶ ἰη ἰην πη) ἃ (8616 οἰδαϊὶ τηδρηὶ. 

ΘΟΑΡΌΤ ΧΧΧΠΙΙ. (Ηεδν. ο. 26.) 

Ἷ. Ιῃ ῥγὶπορίο γορὶϑ Φοδείπι 1} 1585 (δοίυπιὶ 6581 γογ θυ τα 
ἰδίιἃ ἃ Ὠοῃλίηο : 

2. δο ἀϊχ!τ Ὀοιηίημδ : δία [ἴῃ διίγίο ἀίηυς Ὠομκίηΐ, οἱ 

ΓοϑρΟπ 6.8 οπηηΐδυ5 συ το ὶ8, οἱ ομηπίθυ8 τϑηϊοθηϊτθυ8 δᾷο- 
ΓΆΓΟ ἰῇ ἀοπιο Ὠοῃικίηϊ, υῃΐ  Γ805 ΔΟΙΙΏΟΏΘΒ 4005 ΙΩΔΠΟΔΥΪ 
Εδὲ ΓΟΒροηάργα οἱβ : Π0]1 ΒΓ ἤο γα γογθυῃ. 

3. Ἐογίδϑβϑο δυιάϊθηΐ, οἱ ἀνογίθηϊυῦ υηυβθαυΐβαι6 ἃ νἱᾶ 508 
τ8]8., οἴ ΟΟ588}0Ὸ ἃ Π1Δ]18 4085 65:0 Φορίίο ἴδοδγα οἷβ ῬΧορΡ ΌΣ 
ῬΡοϑϑίμδ βίυϊᾳ ΘΟΓΙΠ,. , 

ἡ, οἱ ἀἴο668 : 5ἷο ἀἰχὶξ Ὀοπιίπυβ : δ᾽ Ποη δυάϊογι (8 ἴη6, 
Δι υ]Δηα0 ἰη Ἰορ  (ἰΠλ}5 πηοΐβ αυξ ἀδὰϊ δηΐα ἰδοίθπι νϑϑίγδην, 

5. ὀχδυάίθηο υϑυθᾶ ριυΘΓΟΓΌΠ. ΠΘΟΓΌ πὶ ργοροίδγθην, 
4108 ὁροὸ εϊίΐο δὰ γο8 ἀἰϊυσι!ο, οἵ μνδὶ, οἱ μοὸῃ δυα βί!5 
ἴη6, 

6. οἱ ἀδρο ἀομηυπηι ἰιδης 5ἰοιὶ 5610, οἱ οἰν ἰδίσπλ ἀδθο ἴῃ 
τηΔοἀϊοἰἰοηθηλ οὐηοῖ 8 Ζοη ἰθ0.8 ὑπ γΟγβδο ἰουγῷ. 

7. ἘΠ δυάϊογιηὶ δβδοογάοίοδ οἱ ρϑϑυἀοργορποῖξ οἱ ὑπῖγον- 
8118 ῬΟΡΟΪ5 Φογοπλίδιῃ Ἰοαυδηίοπη γογθα ἤδρο ἰῃ ἀομῆο Ὠ6- 
πηϊηϊ. 

8. Ελ (δοΐυπιὶ 681, οὐ Φογοιηδ8 ΘΟηϑυμηηγαδϑθοῖ ΟΠ 65 

οἵγηηἶδ χΖ8 ργωοθρογαὶ οἱ Ποιλ15 Ἰοαυΐ ηΐ γ6 850 ρορυ]ο, 
οἵ Δρργοποηάογυηϊ θιΠ| ϑδοογάοίοβ, οἱ ρβϑυἀοργορ ιοίδε, οἱ 
ΟἸηΪΒ ΡΟρυΪυ8 ἀΐοθηδ : Μουγία τπηογ δ 8, 

9. φυΐα ρῥγορῃθίδϑιΐ Ὠοη) 6 Ὠοπιηὶ, ἀΐοθηβ : δίουϊ 5610 
ογὶὶ ἀοπιυβ 8ὸ, οἵ 0γ08 ἰδί8 ἀ6βο δον 80 ΠΟ δΔηἴθα8. 
Εἰ οοηγοηϊ δοο]οϑὶδ ΠΥ ογϑὶ ρορ] Βυρ6Γ Φογοηίδιῃ ἰῃ ἀοίηο 
Ἰ)οπιϊηὶ. 

10. Εἰ δυάϊογυηῖ ργίποῖρα8 708 νογῦυπι πος, οἱ δβοθηᾶθ- 
γυηΐ ἀ6 ἀοπηο γορὶ5 ἰῃ ἀοιηυτη Ποπιὶπὶ, οἱ βοὰογυηῖΐ ἴῃ γ6- 
δι100}}}5 ροτίδο ΠΟΥ. 

11. Εἰ ἀϊχογυηί βδοογάοίθϑ οἱ ρβουδοργοριιοίδο δὰ ῥτγίπεϊ- 
ῬΡ68 ἐΐ οπηηὶ ῬορυΪο : 7υἀϊοίαπι πιογῖϊ8. Ποπλίηὶ ἢυΐς, φαΐ 
Ῥγοροίαν! δάνογϑυβ οἰ Ἱ δίῃ) ἰϑίδη), βίουΐ δυὰ  5[18 ἴῃ δυ- 
τυ ΥὙΟΒΙΓΪΒ. 

12. Εἰ ἀἰϊχὶὶ Τογοπιΐδβ δὰ ὑγἱποὶρθβ οἱ οπιηΐ ροραΐο, αἰ 6 Π8 : 

Πομΐηι18 πιἰϑ[ πη ργορ θίδγο ΒΌΡΟΓ ἀοη,}Π) ἰδία πη οἱ ΒΌρΟΓ 

εἰν ἰδἴοπγ ἤδης Οηηΐᾶ γογῦδ 408 δυά 8.18. 

138. Εξ μηδ ΠηΘΙΙογο8 ἰδοΐ 6 Υἱδθ γϑϑίγαϑ οἱ Οροῦϑ Ὑδϑίγα, 

οἱ δυάϊΐο γόσοπ Βομηϊηὶ, οἱ Ο6538801 ΠΟΠιΐΠ18 ἃ Π|Δ}15 40. 
Ἰοσαΐυϑ 651 ΒΌΡ6Γ ΥΟΒ. 

14. Εἰ δοδ6 οΡῸ ἰῃ πηδηΐθ}8 γαβίγ 8, (Δοὶ [6 πλΐὨ!} δου θχ- 

Ροαϊ!, οἱ βίουϊ της 8 ὙΟὈΪ8. 

15. Ὑογυμπιίδπιθη οορποβοδηΐοβ οΟςΠΟϑοθ5, συοά 85] ὁ6- 
οἰἀοΥ δ 6, βδηρυΐποη) ἱπηοοδηῖθπη ἀ8 118 ΒΌΡΟΥ ΥΟ8, οἱ 

ΘΈΡΕΙ οἰν δίοπι ἤδῆς, οἱ βιροῦ Πδ δίογος 66 : φυΐδ ἰῃ 

νογ δ πϊϑὶῖ πη Ὠοιηίπυδ δὰ γὸβ8 Ἰοχυΐ ἰῇ ΔΌΓΟΒ γοϑῖγὰϑ 

οἴηηΐδ Ὑϑγ ἃ [860. 



ΕΒΕΜΙΑΒ. ακρ. ΧΧΧΙ͂Ρ.. 

16. Καὶ εἶπον οἱ ἄρχοντες καὶ πᾶς ὃ λαὸς πρὸς τοὺς 
ἱερεῖς χαὶ πρὸς τοὺς ἔπυξυπριφητας Οὐχ ἔστι τῷ ἀν- 
θρώπῳ τούτῳ χρίσις θανάτου, ὅτι ἐπὶ τῷ ὀνόματι Κυ- 
ρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐλάλησε πρὸς ἡμᾶς. : 

17. Καὶ ἀνέστησαν ἄνδρες τῶν πρεσόυτέρων τῇ 
γῆς, χαὶ εἶπαν πάση τῇ συναγωγῇ τοῦ λαοῦ" 

18. Μιχαίας ὁ Νωραθίτης ἦν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἔζε- 
χίου βασιλέως Ἰούδα, καὶ εἶπε παντὶ τῷ λαῷ Ἰούδα" 
Οὕτως εἶπε Κύριος: Σιὼν ὡς ἀγρὸς Ἐρτρτισεῖνυ 
γχαὶ Ἱερουσαλὴμ. εἰς ἄδατον ἔσται, καὶ τὸ ὄρος τοῦ οἴ- 
χου εἰς ἄλσος δρυμοῦ. 

19. Μὴ ἀνελὼν ἀνεῖλεν αὐτὸν Ἔζεχίας χαὶ πᾶς Ἰούδα; 
Οὐχ ὅτι ἐφούήθησαν τὸν Κύριον, χαὶ ὅτι ἐδεήθησαν τοῦ 
προςώπου Κυρίου, χαὶ ἐπαύσατο Κύριος ἀπὸ τῶν κα- 
χῶν ὧν ἐλάλησεν ἐπ᾽ αὐτούς; Καὶ ἡμεῖς ἐποιήσαμεν 
χαχὰ μεγάλα ἐπὶ ψυχὰς ἡμῶν. 

20. Καὶ ἄνθρωπος ἦν προφητεύων τῷ ὀνόματι Κυ- 
ρίου, Οὐρίας υἱὸς Σαμαίου ἐχ ἈΈΡΙ ΔΕρ ε χαὶ ἐπρο- 
ἥτευσε περὶ τῆς γῆς ταύτης χατὰ πάντας τοὺς λόγους 

Ἱερεμίου" ; 
21. χαὶ ἤχουσεν ὃ βασιλεὺς Ἰωαχεὶυ χαὶ πάντες οἷ ἄρ- 

γοντες πάντας τοὺς λόγους αὐτοῦ, καὶ ἐζήτουν ἀποχτεῖναι 
αὐτὸν, χαὶ ἤχουσεν Οὐρίας, χαὶ εἰςῆλθεν εἰς Αἴγυπτον. 

44. Καὶ ἐξαπέστειλεν ὃ βασιλεὺς ἄνδρας εἰς Αἴγυπτον, 
“8. χαὶ ἐξηγάγοσαν αὐτὸν ἐχεῖθεν, καὶ εἰςηγάγοσαν 

αὐτὸν πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ἐν μαχαίρᾳ, 
χαὶ ἔῤῥιψεν αὐτὸν εἰς τὸ μνῆμα υἱῶν λαοῦ αὐτοῦ. 

24. Πλὴν χεὶρ Ἀχεικὰμ υἱοῦ Σαφὰν ἦν μετὰ ἽἼερε- 
μίου, τοῦ μὴ παραδοῦναι αὐτὸν εἰς χεῖρας τοῦ λαοῦ μὴ 
ἀνελεῖν αὐτόν. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΑΔ'. 

(Ηθδν. ο.27, 2 --- 22.) 

(ἡ ω. Οὕτως εἶπε Κύριος: Ποίησον σεαυτῷ δεσμοὺς 
χαὶ χλοιοὺς, καὶ περίθου περὶ τὸν τράχηλόν σου, 

8. χαὶ ἀποστελεῖς αὐτοὺς πρὸς βασιλέα Ἰδουμαίας, 
χαὶ πρὸς βασιλέα Μωλό, καὶ πρὸς βασιλέα υἱῶν Ἂμ-- 
μὼν, καὶ πρὸς τὸν βασιλέα Τύρου, χαὶ πρὸς βασιλέα 
Σιδῶνος, ἐν χερσὶν ἀγγέλων αὐτῶν τῶν ἐρχομένων εἷς 
ἀπάντησιν αὐτῶν εἰς Ἱερουσαλὴμ. πρὸς Σεδεκίαν βασι- 
λέα Ἰούδα. 

4. Καὶ συντάξεις αὐτοῖς πρὸς τοὺς χυρίους αὐτῶν 
εἰπεῖν. Οὕτως εἶπε Κύριος ὃ Θεὸς Ἰσραήλ᾽ Οὕτως 
ἐρεῖτε πρὸς τοὺς κυρίους ὑμῶν, 

6. ὅτι ἐγὼ ἐποίησα τὴν γῆν ἐν τῇ ἰσχύϊ μου τῇ με- 
τάλη, χαὶ ἐν τῷ ἐπιχείρῳ μου τῷ ὑψηλῷ, χαὶ δώσω 
αὐτὴν ᾧ ἐὰν δόξη ἐν ὀφθαλμοῖς μου. 

6. Ἔδωχα τὴν γῆν τῷ Ναθουχοδονόσορ βασιλεῖ 
Βαδυλῶνος δουλεύειν αὐτῷ, καὶ τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ 
ἐργάζεσθαι αὐτῷ. (7) 

8. Καὶ τὸ ἔθνος καὶ ἣ βασιλεία, ὅσοι ἐὰν μὴ ἐμδά- 
λωσι τὸν τράχηλον αὐτῶν ὑπὸ τὸν ζυγὸν βασιλέως Βα- 

(ἢ 1. Ἐν ἀρχῇ τῆς βασιλείας Ἰωακὶμ νἱοῦ Ἰωσίον βασιλέως 
Ἰούδα, ἐγένετο τὸ ῥῆμα τοῦτο πρὸς Ἱερεμίαν παρὰ Κυρίου, 
λέγων" (Οομπιρί. οἱ ΤἼδοάοτ.) 

(75) 7. Καὶ δουλεύσουσιν αὐτῷ πάντα τὰ ἔθνη, χαὶ τῷ υἱῷ 
τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ἕως ἔλθῃ ὁ καιρὸς τῆς γῆς αὐτοῦ, καὶ δουλεύσει 
αὐτῷ ἔθνη πολλὰ χαὶ βασιλεῖς μεγάλσι. (ΟΥαῦ. 62 οσα. ΤΟ.) 

ὙΕΤΌδ ΤΕΑΤΑΜΕΝΤΟΜ. -- Ι΄ 
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16. Εἰ ἀϊχογυπέ ὑγποῖροϑ δὲ οπηηΐβ ροῤυ]υ8 δὰ βδοογάο- 
(68 οἱ δὰ ῥϑϑυάορτορ[ιοίδβ : ΝΟ δδϑῖ Βοπηὶ πυΐς ᾿πἀϊείατα 
τῊΟΓΙΪΒ, ααΐα ἴῃ Βοπιίηθ Ποιαϊηὶ Ὀ δὶ ποβίγὶ Ἰοσυίι8 6ϑὲ δά 
ΠΟ8. 

17. ἘΠ βυττοχογιηί Υἱγὶ ἀθ βϑῃϊουί θυ ἴδγγεθ, δὲ. ἀϊχθγυη 
ΟΠηἱ βυηδρορῷ ρορυ]ὶ : ᾿ 

18. Μίοα.85 Μογδίμϊοβ (1 ἴῃ ἀϊοθυ8 ΕΖοοΐα; γοσῖβ συάᾶ, 

οἱ ἀϊχ[ίί οπηῃὶ ρορυ]ο Φυάᾷ : 5ἰο ἀϊχὶ( Ἰλοτηϊηυϑ : δίοη χυδϑὶ 
ὍΡΟΙ Ἀγ Γι, οἱ ΦΟΓυ ΒΔ] 6 ἴῃ ἰηνίδη ογὶϊ., οἷ ΤὩΟἢ8 ἀοιη8 
ἰῃ Ἰυσῦχη 5102. 

19. Νυρχυ!ὰ ἱπίογ οὐ 8 ἰηϊογίδοϊ( Θὰ πὶ ἘΖΟΟοΐδ5 οἱ ΟΠ η 8 
Φυάδῦ Νοηπα αυΐα {ἰπιυδγαπὶ Ποιμίησμ), οἐ φυΐα ἀδργοοδίί 
διιηΐ (Δοΐοπὶ οἰ, οἱ οοϑϑαυὶ Πομίηιι8 ἃ πη8]}}5 4ιι88 10- 

Ουΐυϑ ἰπμογαὶ ΒΌΡΟΓ 608 ἢ Εἰ Π05 (δοΐπ}ι8 ζη8]8 τρδρηᾶ 806 Γ 
ΔΪΠΊ)Δ5 ὨΟβίΓΔΒ. 

20. ΕἸ Βοηιοὸ (υἱΐ ργορ[οἴδη8 ποπιης Ποχηϊηὶ, {85 ἢ] 0.8 
ϑδιηγδοαῦ ἀθ Οδγίδί ῃἰαγίση, οἱ ργορμοίδυϊί ἀ6 ἰδγγὰ ἢδὸ [αχίδ 
οὨγηΐᾷ γογθἃ ΖΟγθηἶδ6 : 

21. οἵ δυάϊν! γτὸχ Ζοδοίτα οἱ ΟΠ 68 Ὀγποῖρ6 8 ομηηΐα νου ἃ 
6}08, οἱ φυφγοῦδηί ἰηἰογήοογα θυ πὶ, οἱ δυαϊνιι γίαβ, οἱ ἰη- 
βι65881.8 οδί ἰη Ἐργρίυμ. 

22. ΕΠ ομγίβὶ( Γοχ Υἱγοβ ἴῃ ΞΕ Υρίυμ, 
23. οἱ δἀυπχογυηῖ ουπὶ ἰπὰ 6, οἱ δἀὰυχογυηὶ ουη) δά ταβθηι, 

οἱ ρογουβϑὶῖ ουπὴ ἰη φἰδάϊο, οἱ ργο)θοὶΐ δυι ἰὴ τηοηυμηδηίυπι 
ΒΙΙογαπι Ρορυ]Ϊ 5υΐ. 

24. ΨΕοΓΙ ΔΠΊΘΠ τη 8}0}8 ΑΟ᾿ΐοδπι ΗΠ ΘΑρῆδη ογαΐ οὔπὶ 
Φετοιία, υἱ ΠΟΠ ἰΓδάθγοίυγ ἰῃ ΠηΔη118 ρΟρυ]Ϊ πὸ ἱπίογοογθηὶ 
ΘΌΙΙ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΙΥ͂. 

(Ηθθγ. ο. 27, 2 --- 22.) 

2. 510 ἀἰχί᾽ Ῥοπηίηυβ : Εδὸ {{0| υἱπουδ οἱ οδίθηϑς, οἵ 
οἰγουγροηα Οἶγοδ ΘΟ] ἴ1Π|, 

3. οἵ πὐ68 68 δὰ τοβδπὶ Ἰἀυπηδοδο, οἵ δὰ τοϑϑῇ) ΜΟΔΒ, 

δὲ δὰ τορθηη ἢ] ογαμὴ Απηπιοη,, οἱ δὰ τορϑη Τυτγὶ, οἱ δὰ γϑ- 
βοτῃ δἰ ἀοηΐβ, ἰῃ τωδηΐθδ πυηίογυμα δογαπι γὙϑηἰθηί αἱ ἴῃ 
ΟΟΟΌΓΒΙΙ 500 ἰη ογυδδίο δὰ ϑοάδοϊδῃι γοϑθ υάᾶ. 

ἤ, Εἰ ργϑοοϊρίος5 οἷβ δὰ ἀουηηΐποβ 8008 ἀΐοσεγα : δἰ. ἀϊχὶί 
Βοχηίηυβ θυ 15Γ86] : 510 αἱοοιὶβ διὰ ἀομηϊποβ νοϑίγοϑβ, 

ὅ. ΄αυΐδ ὁ50 (δοὶ ἰϑγγϑῃ ἰῃ (ὉΓ(ἰ ἀΐη6 πηθᾶ τηᾶρηᾶ, οἱ ἰῃ 
ὈγΔΟ ἷο 60 ὀχορίϑο, οἱ ἀδῦο δᾶ ουἱοευηαυδ Υἱ᾽ϑιπ πογὶξ 
ἴῃ ὁου}}8 πηοίϑ. 

. 6, Ὠοαϊ ἰδγτση ΝΡ ΠΟἀΔΟΏΟΒΟΓ Γορὶ ΒΑΌΥ]Οἢΐ5 δὰ 86Γ- 
νἱοπάυταῃ οἱ, οἱ Βεβ.185 ἃστὶ δὰ ορογδηάδυμῃ) οἱ. 

8. Εἰ ξ6η8 οἱ τορῃυῦι, αυϊουηαθθ ἢοη ἰη᾽οοδείηΐ 00]10Ππὶ 

1. ἴῃ ῥυϊηοίρίο τορῃ! Σοδοίπι ἢ] 1 2ο 518 τθαβ Τυἄδ, [δοίη 6δὲ 
ΨΟΓΌΌΣΩ ἢος6 δὰ οΓοσηΐδτ ἃ Βοχηΐηο, ἀ! 6 Ώ8 : 

ἡ. Ἐϊδβογνίθηϊ οἱ ΟἹΏΩ65 βοηΐοδ, οἱ ἢ]1ο 8111] ο᾽υ5, ἀἄοηθο νοηΐδὶ 
(ΡῈ ἰοΥτῶ 6105, οἱ φεσυ!θηΐ οἱ βϑηΐθ8 τη1}}{8 οἱ ΓΕ( 65 τηδρηί. 
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δ4 

βδυλῶνος, ἐν μαχαίρα χαὶ ἐν λιμῷ ἐπισχέψομαι αὐτοὺς, 
εἶπε Κύριος, ἕως ἐκλίπωσιν ἐν χειρὶ αὐτοῦ. 

ο. Καὶ ὑμεῖς μὴ ἀχούετε τῶν ψευδοπροφητῶν ὑμῶν, 
χαὶ τῶν μαντευομένων ὑμῖν, καὶ τῶν ἐνυπνιαζομένων 
ὑμῖν, χαὶ τῶν οἰωνισμάτων ὑμῶν, καὶ τῶν φαρμαχῶν 
ὑμῶν, τῶν λεγόντων Οὐ μὴ ἐργάσησθε τῷ βασιλεῖ 
ἰ)αδυλῶνος. , 

το. Ὅτι ψευδῇ αὐτοὶ προφητεύουσιν ὁμῖν, πρὸς τὸ 
μαχρῦναι ὑμᾶς ἀπὸ τῆς γῆς ὑμῶν. 

τ. Καὶ τὸ ἔθνος ὃ ἐὰν εἰςχγάγη τὸν τράχηλον αὐ- 
τοῦ ὑπὸ τὸν -ζυγὸν βασιλέως Βαδυλῶνος, χαὶ ἐργάση- 
ται αὐτῷ, χαὶ καταλείψω αὐτὸν ἐπὶ τῆς γῆς αὐτοῦ, 
χαὶ ἐργᾶται αὐτῷ, χαὶ ἐνοιχήσει ἐν αὐτῇ. 

1. Καὶ πρὸς Σεδεχίαν βασιλέα Ἰούδα ἐλάλησα 
χατὰ πάντας τοὺς λόγους τούτους, λέγων" Εἰςαγάγετε 
τὸν τράχηλον ὑμῶν, καὶ ἐργάσασθε τῷ βασιλεῖ Βαόυ- 

λῶνος, (Π) 
14. ὅτι ἄδιχα αὐτοὶ προφητεύουσιν ὑμῖν, 
16. ὅτι οὐχ ἀπέστειλα αὐτοὺς, φησὶ Κύριος, χαὶ 

προφητεύουσι τῷ ὀνόματί μου ἐπ᾽ ἀδίχω, πρὸς τὸ 
ἀπολέσαι ὑμᾶς" καὶ ἀπολεῖσθε ὑμεῖς, καὶ οἱ προφῆται 
ὑμῶν, οἱ προφητεύοντες ὑμῖν ἐπ’ ἀδίχῳ ψευδῆ. 

ι56. Ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ τούτῳ καὶ τοῖς ἱερεῦ-- 
σιν ἐλάλησα, λέγων’ Οὕτως εἶπε Κύριος- Μὴ ἀκούετε 
τῶν λόγων τῶν προφητῶν τῶν προφητευόντων ὑμῖν, 
λεγόντων’ Ἰδοὺ σκεύη οἴχου Κυρίου ἐπιστρέψει ἐχ Βα- 
δυλῶνος, ὅτι ἄδικα αὐτοὶ προφητεύουσιν ὑμῖν' 

17. οὐχ ἀπέστειλα αὐτούς. ("" 

ο΄ 18. Εἰ προφῆταί εἰσι, χαὶ εἰ ἔστι λόγος Κυρίου ἐν 
αὐτοῖς, ἀπαντησάτωσάν μοι, (Γ") 

19. ὅτι οὕτως εἶπε Κύριος. Καὶ τῶν ἐπιλοίπων σχευ- 
ὧν, 

20. ὧν οὐκ ἔλαθε βασιλεὺς Βαδυλῶνος, ὅτε ἀπώ- 
χισε τὸν Ἰεχονίαν ἐξ Ἱερουσαλὴμ, 

“3. εἰς Βαδυλῶνα εἰςελεύσεται, λέγει Κύριος. 

(7 12. ... καὶ τῷ λαῷ αὐτοῦ, καὶ ζῆτε. 
18. Ἱνατί ἀποθνήξεσθε σὺ καὶ ὁ λαός σὸν ἐν μαχαίρᾳ, 

καὶ ἐν λιμῷ, χαὶ ἐν λοιμῷ, ὡς ἐλάλησε Κύριος κατὰ ἔθνους ὃ 
οὖκ ἐδούλευσε τῷ βασιλεῖ Βαδυλῶνος ; 

[ῖ4. Μὴ ἀχούσητε τὰ ῥήματα τῶν προφητῶν, λεγόντων ὑμῖν" 
Μὴ δουλεύητε τῷ βασιλεῖ Βαδυλῶνος,... (Οογαρὶ.) 

(5) 17. Μὴ ἀκούετε αὐτῶν, ἀλλὰ δουλεύετε τῷ βασιλεῖ τῆς 
Βαδυλῶνος, καὶ ζῆτε" ἱνατί ἐσται ἡ πόλις εἰς ἐρήμοσιν; ((Ὀηι}ὶ.) 

(γ552) 18. ... ἵνα μὴ εἰςενεχθήσωνται τὰ σχεύη τὰ χαταλει- 
φθέντα ἐν οἴκῳ Κυρίου, καὶ ἐν οἴχῳ τοῦ βασιλέως ἸΙούξα χαὶ 
Ἱερουσαλὴμ. Ἐὶς Βαδυλῶνα. 

19. Ὅτι οὕτως εἶπε Κύριος περὶ τῶν στύλων, καὶ περὶ 
τῆς θαλάσσης, καὶ περὶ τῶν μεχωνὼθ, χαὶ πρὸς τὰ ἐπίλοιπα 
σχευῶν τὰ καταλειφθέντα ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, 

10. ὧν οὐχ ἔλαδε βασιλεὺς Βαῤυλῶνος, ὅτε ἀπῴκισε 
τὸν ᾿Ιεχονίαν υἱὸν Ἰωχχὶμ βασιλέως Ἰούδα ἐξ Ἱερουσαλὴμ. εἰς 
Βαθυλῶνα, καὶ πάντας τοὺς ἄρχοντας Ἰούδα καὶ ᾿Ἱερουσα- 
λήμ. 
Ἂ . Ὅτι τάδε λέγει Κύριος τῶν δυνάμεων ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ 

περὶ τῶν σχενῶν τῶν καταλειφθέντων ἐν οἴκῳ Κυρίον, καὶ ἐν 
οἴκῳ βασιλέως Ἰούδα καὶ 'Ιερουσαλήμ." 

42. Εἰς Βαδυλῶνα εἰςελεύσονται, χαὶ ἐκεῖ ἔσονται ἕως τῆς 
ἡμέρας τῆς ἐπισχέψεως αὐτῶν, καὶ ἀνάζω αὐτὰ, καὶ ἀναστρέψω 
αὐτὰ εἰς τὸν τόπον τοῦτον. ((ὈγιρΡί.) 

ΙΕΡΕΜΙΑΣ. Κεφ. ΛΔ'. 

80.) 80} Ἰυσυτη γορὶ8 ΒΑ Υ]Οη 8, ἰη φἰδαϊο οἱ ἰῃ (δπια Υἱβὶ- 
ἴδ 0ο0 605, ἀϊχὶί Ἰ)οπιίπυβ, ἀοηθο ἀοἤοίδηϊ ἰῃ πιδηα 6]08. 

9. Εἰ νοῦ ΠΟΙΠ16 δυάΐγα ρβουἀοριορ Ποία υὙβϑίγοβ, οἱ φυὶ 
αἰνίπδηϊ νυ ὐἶβ, οἱ φυὶ βοπγηίδηϊ γοθἱβ, οἔ δυρσυγία ψοβίγᾶ, 

οἷ πια]οῆοοβ υϑϑίγοϑ, αυΐ ἀϊουπί : ΝΟ Ορογαθίμπηΐηὶ γοαὶ Β8- 
Βυ]οηΐ8. 

10. Ουΐὰᾶ πιοπάδοίᾶ ἱρϑὶ ρμγορμοίδηί νοδὶβ, δὰ οἱοῃσδηὰοβ 
Ὅο5 ἃ ἴ6ΓΓ8 γοϑίγα. 

11. Εἰ βοῃβ 48 ἰῃ) 6 ΟἿ ΘΟγΥ 661 δ18Π| 80} [υ50Ὸ γοσὶς 

ΒΟΥ ]ΟΠΐ8, οἱ ορογδίδ ἔπογὶΐ οἷ, οἱ γο Ζυδη θᾶπι ἰη ἰδγα 

81:18, οἱ Ορογδθϊίυγ οἱ, οἱ ἱμῃ Δ Ὀ}Π Δ 011 ἰῃ 6. 

12. Εἰ δὰ δοαδοίδιῃ γοσοηῃ 70 Ἰοουΐι8 5υπὶ ᾿υχίδ οπηηΐα 
γογθὰ ᾿ς, ἀἰοδη8 : [π]1ο16 ΘΟἸ]απὶ γοβϑίγαμμ, οἱ ορογδηγίηὶ 

Γοαὶ ΒΔΟΥ]ΟΉΪΒ, 

14. φυΐᾶ ἰηΐχιιᾶ ἱρ5ὶ ργορ)ιείαπι γοδίβ, 
15. αυϊᾶ Ὠοη ῃἰδὶ 608, αἰΐ Ὠοιπηίηι5, οἱ ργορ!ιοίδηΐ ἢ0- 

ΓΪΠ6 Π1ΘΟ Ξρ6Υ ἰηΐαᾳυο, 8ἀ ρογάἀθη 098 Υο8 : οἱ ρου 15 νΟϑ, 

οἱ ῥργορμοῖθα γὙδϑίγὶ, φυΐ ργορὶιοίδηϊΐ υοδϑὶθ ϑιρογ ἰηίφυο 
τιοπαδοίδ. 

16. Υο 18 οἱ οπιηΐ ρορυ]ο ἰνυΐς οἱ βδοοιἀοί δυβ Ἰοουίυβ 
80Π)|, ἀἰο6Π8 : 510 δἷῖ Ποπιίηι8 : ΝΟΙ [6 δυάΐγα υογθδ ργὸ- 
Ρἰιοίαγαπι 4υ} ργορ!ιοίδηϊ γον ἷβ,, ἀἰσδηῖθβ : ἔκοθ γᾶ88 ἀ0 πη} 
Βοπἰηὶ γουογίθηϊυγ ἀδ ΒΑΡΎ] ΟΏΘ, φαΐδ ἰμΐαυδ ἰρϑὲ ργορίιο- 
ἰδηΐ τ Ὁ Ϊ5 : 

17. Ποῆ Πιἰδὶ 608. 

18. δὲ] ριορ]ιοίδο βυπί, οἱ δὶ δϑοὶ γὐογθυπὶ Ποιιΐηΐ ἰῃ οἰβ, 
οοουϊτδηΐ ΧΝ]}ιΐ, 

19: αυΐὰ 5ἰο ἀϊχὶί Βοπιίηυδ : Εἰ το  χιδ γᾶ88, 

40. 4υ8 Βοη ἴυϊϊ τοχ Βδυ]οηὶβ, αυδηᾶο ἰτᾶπδίυ  76- 
οἰιοηΐδπλ ἀκ Φογι 58] θη), 

.22. ἴῃ ΒαὈθγίοποπι ἰηἰγαδυπὶ, ἀἰοϊῖ Ὠοπκίηυ8. 

12. ... οἴ ρορυ]ο οὐαδ, οἱ νυἱνί(6. 

18. Οὐυδγο πηοτίθεϊηΐ ἰὰ οἱ ροΟρυΪὰ5 ἴσιι5 ἰη οἰ δαΐο, οἱ ἰη (διηθ, 
αἴ ἰὴ Ροβία, δίουϊ Ἰοσυίυδ οδἰ Ποιηΐηυβ οοηΐΓᾶ σοηίδηι 485 ὨΟΏ 
βοσνίου γεσὶ ΒαΡυ]οη 5 

14. ΝοΙ!ῖα δαάϊΐγο νογρθα ργορῃοίδγι, αἀἱοοης πὶ νοὈΪ8 : ΝΟ- 
1116 βογνυίγε γορὶ ΒΑΌΥ]ΟΊΪ5.,.. ὶ 

17. ΝΟΙΙΪῈ δυάίγο 605, δοὰ βογνί6 γοσὶ Βδυυ)ουΐς. οἱ νἱνὶ( : 
4υάγο οεἰΐ εἰν [88 [ἢ βο! ἰἀΐη6 πὶ 3 

18. ...ὄ υἵἱποη ἰηἰργδηῖϊαν νδϑδὰ 406 ἀογοι οἷα [ἀογδηΐ ἰη ἀοίηο 
Βοπιίηΐ, οἱ ἰῃ) ἀπο γορίβ ]ἀὰ οἱ ᾿Γυκδίθα ἰῃ ΒΔΡΥ]ΟΏΘΙΙ. 

19. Ουἷὰ 5ἰο αἰχὶΐ Ποῦ ἀ6 οοἰυπιηΐ8. οἱ ἀκ πιδεὶ, οἱ ἐδ 

ΠΘΟδοῃοίῃ, οἱ δά γοϊ ἑαυ νδδΟΓΌηι 4: ΤΟΙ ΔηδΟΤΌηΙ ἰη οἷν!- 
ἰαἴα δα, 

90. 40 ποῃ ἴ0}} γὸχ Βαδγυ]οηΐς, συδηὰο ᾿ἰγϑηϑίυ ΐ 76. Πο- 
ἰδη πὶ Ποδοὶπι Γοροῦ 708 ἃ 16 τ 5 16: ἰη ΒΑΡΥ]οΏθι, οἱ 
ΟΙΔΏ65 ὈΓΐηοῖροδ Σ.ἀδ οἱ ᾿ΟΓΌΒΔΙ ΟΣ. 

21. Οαἷδ ἢδο ἀϊοὶϊ Ποπιίηυ ἐχογοϊἰυπὶ 605 [5γδοὶ ἀδ νἃ- 
818 4υε5 ἀεγειοἰδ δυηΐ ἰη ἀοτηο Ὠοπιίηϊ, οἱ ἰῃ ἀοτηο γορὶδ 18 
εἴ 7οτ 88] 661 : 

95. ἴῃ. ΒΑ ]ΟηΘπ ἰπἰγᾶθυηΐ, οἱ [θὲ ογαηῖ ὑβδαὰ6 δὰ αἶθπι 
νἰβι Διο ἶ5 θογα, οἱ γοάποδλῃμ 68, εἰ γραΐγα (δοὶδη) δὰ ἴα ἰο- 
οὐχ ἰδϑίυ. 



ΦΕΒΕΜΙΑΞΒ. ἀκρ. ΧΧΧΥΙ. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΔΕ΄. (Ηδῦτ. α. 28.) 

ι. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ τετάρτῳ ἔτει Σεδεχία βασι- 
λέως Ἰούδα, ἐν μηνὶ τῷ πέμπτῳ, εἶπέ μοι Ἀνανίας 
υἱὸς ᾿Αζὼρ ὁ ψευδοπροφήτης ἀπὸ Γαδαὼν ἐν οἴχῳ 
Κυρίου, κατ᾽ ὀφθαλμοὺς τῶν ἱερέων καὶ παντὸς τοῦ 
λαοῦ, λέγων᾽ 

4. Οὕὔτως εἶπε Κύριος: Συνέτριψα τὸν ζυγὸν τοῦ βα- 
σιλέως αδυλῶνος. : 

84. Ἔτι δύο ἔτη ἡμερῶν, καὶ ἐγὼ ἀποστρέψω εἰς τὸν 
τόπον τοῦτον τὰ σχεύη οἴχου Κυρίου, 

4. Καὶ Ἰεχονίαν, καὶ τὴν ἀποικίαν Ἰούδα, ὅτι συν- 
τρίψω τὸν ζυγὸν βασιλέως Βαθυλῶνος. 

5. Καὶ εἶπεν Ἱερεμίας πρὸς Ἀνανίαν χατ᾽ ὀφθαλμοὺς 
παντὸς τοῦ λαοῦ χαὶ κατ᾽ ὀφθαλμοὺς τῶν ἱερέων τῶν 
ἑστηχότων ἐν οἴχῳ Κυρίου, 

6. καὶ εἶπεν Ἱερεμίας: Ἀληθῶς οὕτω ποιήσαι Κύ- 
οἷος, στήσαι τὸν ἑδηον σου ὃν σὺ προφητεύεις, τοῦ 
ἐπιστρέψαι τὰ σχεύη οἴχου Κυρίου χαὶ πᾶσαν τὴν 
ἀποικίαν ἐχ Βαῤυλῶνος εἰς τὸν τόπον τοῦτον. 

7. Πλὴν ἀχούσατε τὸν λόγον Κυρίου, ὃν ἐγὼ λέγω 
εἷς τὰ ὦτα ὑμῶν χαὶ εἰς τὰ ὦτα παντὸς τοῦ λαοῦ. 

8. Οἱ προφῆται οἷ γεγονότες πρότεροί μου χαὶ πρό- 
τεροι ὑμῶν ἀπὸ τοῦ αἰῶνος, χαὶ ἐπροφήτευσαν ἐπὶ γῆς 
πολλῆς, χαὶ ἐπὶ βασιλείας μεγάλας εἰς πόλεμον. 

9. Ὁ προφήτης ὁ προφητεύσας εἰς εἰρήνην, ἐλθόν-- 
τος τοῦ λόγου, γνώσονται τὸν προφήτην ὃν ἀπέστειλεν 
αὐτοῖς Κύριος ἐν πίστει. 

10. Καὶ ἔλαόεν ᾿Ανανίας ἐν ὀφθαλμοῖς παντὸς τοῦ 
λαοῦ τοὺς χλοιοὺς ἀπὸ τοῦ τραχήλου Ἱερεμίου, καὶ συν- 
νέτριψεν αὐτούς. 

11. Καὶ εἶπεν ᾿Ανανίας χατ᾽ ὀφθαλμοὺς παντὸς τοῦ 
λαοῦ, λέγων: Οὕτως εἶπε Κύριος: Οὕτως συντρίψω 
τὸν ζυγὸν βασιλέως Βαῤυλῶνος ἀπὸ τραχήλων πάντων 
τῶν ἐθνῶν. 

12. Καὶ ὦχετο Ἱερεαίας εἰς τὴν ὁδὸν αὐτοῦ. Καὶ 
ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Ἱερεμίαν μετὰ τὸ συντρί- 
ψαι Ἀνανίαν τοὺς χλοιοὺς ἀπὸ τοῦ τραχήλου αὐτοῦ, 
λέγων" 

13. Βάδιζε, χαὶ εἰπὸν πρὸς Ἀνανίαν, λέγων" Οὕτως 
εἶπε Κύριος: Κλοιοὺς ξυλίνους συνέτριψας, χαὶ ποιήσω 
ἀντ᾽ αὐτῶν χλοιοὺς σιδηροῦς, 

14. ὅτι οὕτως εἶπε Κύριος: Ζυγὸν σιδηροῦν ἔθηχα 
ἐπὶ τὸν τράχηλον πάντων τῶν ἐθνῶν, ἐργάζεσθαι τῷ 
βασιλεῖ Βαθυλῶνος. 

15. Καὶ εἶπεν Ἱερεμίας τῷ ᾿Ανανία Οὐχ ἀπέσταλχέ 
σε Κύριος, χαὶ πεποιθέναι ἐποίησας τὸν λαὸν τοῦτον 
ἐπ᾽ ἀδίχῳ. 

16. Διὰ τοῦτο οὕτως εἶπε Κύριος: Ἰδοὺ ἐγὼ ἐξαπο- 
στέλλω σε ἀπὸ προςώπου τῆς γῆς, τούτῳ τῷ ἐνιαυτῷ 
ἀποθανῆ. 

11. Καὶ ἀπέθανεν ἐν τῷ μηνὶ τῷ ἑδδόμῳ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ἀς΄. (Ηδοῦτ. ς. 29.) 

1. Καὶ οὗτοι οἱ λόγοι τῆς βίδλου οὺς ἀπέστειλεν 
Ἱερεμίας ἐξ Ἱερουσαλὴμ. πρὸς τοὺς πρεσθυτέρους τῆς 
ἀποιχίας, χαὶ πρὸς τοὺς ἱερεῖς, χαὶ πρὸς τοὺς ψευδο-- 
προφήτας, ἐπιστολὴν εἰς Βαδυλῶνα͵ τῇ ἀποιχίᾳ, καὶ 
πρὸς ἅπαντα τὸν λαὸν, 

δὁ15 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΥ. (δῶν. ς. 28.) 

1. Εἰ (δοίυπ) 681 ἰπ χυδγῖίο ἃηη0 δοάθοίδε γερὶβ 7ἀᾶ, ἰῃ 
ἸΏΘΩ86 4υϊηίο, ἀἰχὶϊ πλ}} ΑΠδηΪα5. ἢ] 18 ΑΖΟΓ ρβθυάορτο- 
Ρἰιοῖΐδ ἀθὸ σδρϑοη ἰὴ ἀοπῆο Βοιηίηὶ, ἀπο οου] 08 5ϑδοογάοϊιπῃ 
οἱ οπηηἶ8 ΡΟΡυΪ;, ἀξ θη : 

2. 5ἰ6 ἀϊχ!ί Πομπιίηυϑ : ΟΟπίΓνἱ [συμ γορὶβ ΒΑΟΥ]Οηΐβ. 

3. Αὐϊιυο ἄυο ἃπηΐ ἀΐουιπ), οἱ οζ0 γραϊγο δοίδηχ δὰ ἰοσῦσω 
ἰδίῃ πη γα88 ἀοιυβ Ὠομμίηΐ, 

4. οἱ Ζρομοηίδηγ, οἱ ἰγδηβη γί οηοη 7υἀα, 4υΐᾶ σ0Ώ- 
ἰδγᾶπ ᾿υζυπὶ) γορὶβ ΒΔΟΥ]οη 8. 

ὅ. Εἰ ἀἰχὶῥ 7 ογαπιῖδϑ δ4 Απϑηΐδπὶ δηΐ6 οου]08 ομηηΐβ ρο- 
ΡΟ] οἵ δηί6 οΟ0}108 βδοογάοίυπι βίδης πὶ ἰῃ ἀοιηο οπηΐηὶ, 

6. οἱ ἀϊχὶΐ Φογοιηΐαϑ : Ὕ γα βἰς ἴδείδὶ Ποηηίηυβ, εἰδίυδὲ 
γογθυη ἰυυπὶ αυοὰ ἰ ργορδίδ8, υἱ γογογίδηϊιγ γαβϑὰ ἀο- 

[8 Βοιηΐηὶ οἱ οΟἸηΐϑ᾽ ἰΓδηδιησγαίϊο ἀθ ΒΑ Υ]ΟΩ6 δὰ ἰοουπὶ 
ἰδίυπι. 

7. ὙεΓυπιίδηηθη δυάϊϊ8 υθγθαηι Ὀοπηΐ, αχυοὰ δρὸ ἀΐοο 
ἴῃ δυγίθυ8 νϑϑίγὶ5 οἱ ἰη δυγίθυβ υηϊνογδὶ ρορυ!!. 

8. Ῥτγορίιοΐδ5 φυὶΐ ΓἸδγαὨΣ ὈΓΟΓΟ8 πη6 οἵ ργίογϑβ νοὐἱβ ἃ 
ΒΏ8Ο0}0, οἱ ργορ[ιοἰᾶνογυπί βυρεῦ ἰδγγδῃ} πγυ] ἴπη, οἱ ΒΌΡΟΓ 
ΓΟΏδ τδρηδ ἴῃ Ὀ6᾽ 11. 

9. Ῥεορ!ιοῖᾶ αυὶ ργορβιοίανἐ! ἴῃ ρϑοθῆι, υϑθηϊοπῖθ σόῦθο, 
οοφιοϑοθηΐ ργορῃοίδη) 4016} Πηϊδὶΐ οἷ8 ϑοπιίηα8 ἰῃ Πά6. 

10. Εἰ τυ}1} Αηδηΐᾶ8 ἰῃ ὁσα}}5 ὑπ  ψογδὶ ροΟρα] οδίθηδβ 6 
ΟΟΪ]Ο Ταγοπῖ, οἵ οοηίΓγὶΥἱϊ 685. 

11. Εἰ ἀἰϊχ! Απδηΐα8 δηΐα ὁου]08 οπλμΐβ ρορυ]ὶ, ἀΐσδῃ8 - 
δίο ἀϊχι! Θοπλίπυϑ : δῖ. οοηίογδηι ἰυσιτ Γορκὶβ ΒΑΡΥ]ΟηΐΒ ἀδ 
601119 ομηηίυμη σοηϊη}. 

12. Εἰ δὶ Τογοπηΐδϑ ἴῃ νἱᾶπι βυδηι. Εἰ λοίυμη οϑί τϑῦ- 
θυπὴ Ὠοιηϊηΐ δὰ οι  δηγΐδηι ροϑίυδιη οοηίγίνἱ᾿ ΑὨδηΐδ8 οδ- 
ἰοηδ5 ἀ6 Ω0110 6}118, ἀΐοδῃ8 : 

13. ϑάθρ, οἱ ἀΐο δα Αηδηΐδῃ, ἀϊ θη 8 : 5). αἀἰχὶί οιέηυϑ: 
Οδίθῃδϑ ᾿ἰζῃθὰβ οοηίΓὶ νἱϑιϊ, οἱ ἰδοίδηι) ΡΓῸ οἷδ οδίθηδβ [6 γ- 

ΓΟΔΒ., ; | 
4. αυΐᾶ 5ἷο αἷΐ Ῥοηλίηυ8 : Φυσυπὶ (ογτουτ ροβυΐ βυρο 

ΟΟΙΙαΠ ουποΐδγιπη ξοηίϊ πὶ), δὰ ορογδηάστ γορὶ ΒΑΡΥ]ΟηΪβ. 

15. ΕἘλ αἰχὶ᾿ 7ογθηγίδθ Απδηΐθ : ΝΟῚ πυϊδὶΐ ἰ6 Πομηίπιι8, 
οἱ οοῃβάσγε ἐδοίϑεϊ ρορυϊαπὶ ἰϑίαπ) βυρον ἰηΐαυο. 

16. Ιάοἶγοο δὶς ἀϊχὶὶ Ὠοῃμίηυβ : ΕσΟδ 690 οι 0 6 ἃ [ἃ- 
Οἷα ἰογτῶδ., [00 800 ΠΟΓΙΟΓΐ8. 

17. ΕΠ πιογίυυϑ 681 ἰὴ ΠΠΘη56 δορί ηο. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΥΙ͂. (Ηδὀδγ. α. 29.) 

1. Εἰ 660 ϑυηῖ γογθδ ΠΠγὶ 4υδῈ εἱδὶ τ φογθιη δ 46 Ζογυδᾶ- 

ἰεπὶ δὰ βϑθηΐίογβ ἰγδηβη γα 018, οἱ δὰ βδοογάοίοβ, οἱ δὰ 
ρϑουδοργορἢοίδβ, δορί βιο δ ἰῃ ΒΔΟΥ]ΟΏ6πὶ ἰγδηϑιηϊΓαιϊοηΐ, 
οἱ δὰ οῃμληθπλ ρΟρυ]υπι, 

} 

33. 
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4. ὕστερον ἐξελθόντος Ἰεχονίου τοῦ βασιλέως, χαὶ 
τῆς πο πλί τῆο χαὶ τῶν εὐνούχων, χαὶ παντὸς ἐλευ-- 
θέρου, καὶ δεσμώτου, καὶ τεχνίτου ἐξ Ἱερουσαλὴμ, 

8. ἐν χειρὶ Ἐλεασὰν υἱοῦ Σαφὰν, χαὶ Γαμαρίου 
υἱοῦ Χελχίου, ὃν ἀπέστειλε Σεδεκίας βασιλεὺς Ἰούδα 
πρὸς βασιλέα Βαῤυλῶνος εἰς Βαδυλῶνα, λέγων" 

4. Οὕτως εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ ἐπὶ τὴν ἀποι- 
χίχν ἣν ἀπῴχισα ἀπὸ Ἱερουσαλήμ" 

6. Οἰχοδομήσατε οἴχους, χαὶ χατοιζήσατε, καὶ φυ-- 
τεύσατε παραδείσους, καὶ φάγετε τοὺς χαρποὺς αὐτῶν, 

6. χαὶ λάθετε γυναῖχας, χαὶ τεχνοποιήσατε υἱοὺς 
χαὶ θυγατέρας, καὶ λάδετε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν γυναῖχας, 
καὶ τὰς θυγατέρας ὑμῶν δότε ἀνδράσι, χαὶ πληθύνεσθε, 
καὶ μὴ σμιχρυνθῆτε, 

7. χαὶ ζητήσατε εἷς εἰρήνην τῆς γῆς εἰς ἣν ἀπῴχισα 
ὑμᾶς ἐχεῖ, καὶ προςεύξεσθε περὶ αὐτῶν πρὸς Κύριον, 
ὅτι ἐν εἰρήνη αὐτῆς εἰρήνη ὑμῖν. 

8. Ὅτι ἐς δ δ Κύριος: Μὴ ἀναπειθέτωσαν ὑμᾶς 
φῷ 

οἱ ψευδοπροφῆται οἵ ἐν ἱμν; χαὶ μὴ ἀναπειθέτωσαν 
ὑμᾶς οἵ μάντεις ὑμῶν, χαὶ μὴ ἀχούετε εἰς τὰ ἐνύπνια 
ὑμῶν ἃ ὑμεῖς ἐνυπνιάζεσθε, 

9. ὅτι ἄδικα αὐτοὶ προφητεύουσιν ὑμῖν ἐπὶ τῷ ὀνό-- 
ματί μου, χαὶ οὐχ ἀπέστειλα αὐτούς. 

ι0. Ὅτι οὕτως εἶπε Κύριος: “Ὅταν μέλλῃ πληροῦ- 
σθαι Βαδυλῶνι ἑδδομήχοντα ἔτη, ἐπισχέψομαι ὑμᾶς, 
καὶ ἐπιστήσω τοὺς λόγους μου ἐφ᾽ ὑμᾶς, τοῦ ἀποστρέ-- 
ψαι τὸν λαὸν ὑμῶν εἰς τὸν τόπον τοῦτον. 

ι1, Καὶ λογιοῦμαι ἐφ᾽ ὑμᾶς λογισμὸν εἰρήνης, καὶ 
οὐ καχὰ, τοῦ δοῦναι ὑμῖν ταῦτα. 

12. Καὶ προςεύξασθε πρὸς μὲ, καὶ εἰςαχούσομαι ὁμῶν" 

13, Καὶ ἐχζητήσατέ με, καὶ εὑρήσετέ με. “Ὅτι ζη- 
τήσετέ με ἐν ὅλη καρδία ὑμῶν, 

14. χαὶ ἐπιφανοῦμαι ὑμῖν, (ἢ 
15. Ὅτι εἴπατε" Κατέστησεν ἡμῖν Κύριος προφήτας 

ἐν Βαδυλῶνι, (“ἢ 
41. Οὕτως εἶπε Κύριος ἐπὶ Ἀχιὰό χαὶ ἐπὶ Σεδεχίαν" 

Ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι αὐτοὺς εἰς χεῖρας βασιλέως Βαδυλῶ- 
γος, χαὶ πατάξει αὐτοὺς κατ᾽ ὀφθαλωμοὺς ὑμῶν. 

(5) 14. ... φησὶ Κύριος, καὶ ἐπιστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν 
ὑμῶν, καὶ ἀθροίσω ὑμᾶς ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν, χαὶ ἐκ πάντων 
τῶν τόπων, οὗ διέσπειρα ὑμᾶς ἐχεῖ, φησὶ Κύριος χαὶ ἐπι- 
στρέψω ὑμᾶς εἰς τὸν τόπον ὅθεν ἀπῴχισα ὑμᾶς ἐκεῖ. (σγαῦ. 
6: οοὐ. Τορ.) 

(55) 16. Οὕτω λέγει Κύριος πρὸς τὸν βασιλέα τὸν καθήμενον 
ἐπὶ θρόνον Δανὶδ,., καὶ πρὸς πάντα τὸν λαὸν τὸν χατοιχκοῦντα ἐν 
τῇ πόλει ταύτῃ, χαὶ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν, οἵ οὐκ ἐξεπο- 
ρεύθησαν μεθ᾽ ὑμῶν εἰς αἰχμαλωσίαν. 

17. Οὕτω λέγει Κύριος τῶν δυνάμεων" Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστελῶ 
εἰς αὐτοὺς μάχαιραν, χαὶ λιμὸν, καὶ λοιμὸν, καὶ θήσω αὐτοὺς 
ὡς σῦχα πονηρὰ, ἃ οὐχ ἔδεσθαι δύνανται ὑπὸ τῆς πονηρίας. 

18. Καὶ διώξω αὐτοὺς ἐν μαχαίρᾳ, χαὶ λιμῷ, καὶ λοιμῷ, 
καὶ δώσω αὐτοὺς εἰς χίνησιν ἐν πάσαις ταῖς βασιλείαις τῆς 
γῆς, χαὶ εἰς κατάραν, καὶ εἰς ἀπορίαν, χαὶ εἰς σνρισμὸν, καὶ 
εὶς ὀνειδισμὸν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, πρὸς οὖς ἐγὼ ἐχδάλλω αὖ- 
τούς. 

19. Διότι οὐχ ἤχουσαν τὰ ῥήματά μον, λέγει Κύριος, ἃ 
ἀπέσταλχα πρὸς αὐτοὺς διὰ τοὺς δούλους μον τοὺς προφήτας, 

ΙΕΡΕΜΙΑΣ. Κεφ. Δ-ς'. 
4. Ῥοβίυδη) ΟΩΤ658}}18 Θδὲ ζϑοΠοηΐδ8 ΤΟχ, οἱ γοαίπα, οἱ 

ουηυσδὶ, οἱ οπηηΐ5 ΠΙΡΘΓ, οἱ νἱβοῖυβ, οἱ δυίοχ ἀδ Ψ6γι8ἃ- 

ΠΝ ᾿ 

3. ἰῃ Ἰηδηυ ΕἸοδΑδη ΗΠ ΐ! ΒΑΡ δη, οἱ Οδηϊαγίο ΗΠ 1 (6]- 
Εἶδδ, χυθηι τὶ! Θεάθοίαβ γὸχ }πΔᾺ 84 γορθῆι ΒΑΡΥ]Οη ὃ ἰῃ 
ΒΑΡΥ]οΏΘΏΣ, αἰ 68 : 

ή, δὶς ἀἰχὶὶ Ποπικίηυ8 Πδυ5 18Γ86] 506 ΓὙ ἰΓδηϑηίσταιΟὨδη) 
αυδηὴ ἰγδηβίι}} ἀ6 716 γυ 886} : 

5. αϊθραίε ἀοπιοβ, οἱ μδϑ (δῖα, οἱ ρ]δηίδία ροπιδγία, οἱ 
οομρα 6 (Γποΐὰ8 δογΌ), 

6. Εἰ δοοὶρίἰδ ὕὑχόγθβ, οἱ σοῃογαί ἢ ]05 οἱ ἢ]185, οἱ δοοὶ- 

Ρἰΐ6 Π]1}8 νοϑίγίβ ὑχόγθβ, οἱ Η]188 γοβίγαβ ἀδία υἱγὶβ, εἴ [0}- 
{ἰρ! οδηλίηΐ, οἱ ΠΟ] 116 πιίηυΐ, 

7. οἱ φυδογῖία δὰ ῥρδοϑθῖῃ ἰδγτα δὰ Πυδηη ἰΓΔἢΒΠλΪ ΖΤΆΓΕ γὙ08 
ἴδεἱ ΠΠς, οἱ ογδῖθ ῃγῸ οἷβ δὰ Βοῃίηυη, φυΐᾶ ἱπ Ρ806 οἷυ8 
ρᾶχ τυ ίβ. 

8. 516 οδηἰη) ἀἰχὶ( Ποπηίπαϑ : Νοὺ βοἀυσδηϊ γ05 ρβαυάορτο- 
Ρ οί αυΐ ἰῃ νοθὲβ, οἱ πο βεάμποδηὶ γὸ8 αἰνίηϊ νρϑίγὶ, οἵ 
ΠΟΙ 6 δυάΐνο δὰ βοπηηΐδ γϑϑίσα {1188 γὸ8β βοιηηίαἴΐδ, 

9. αυΐδ ἰηΐχυᾶ ἱρϑὶ ργορῃοίδηϊ γ Ὁ ]8 ἰῃ ποπηηδ πηθ0, αἱ 
ΠΟΩ ΠιἾδβἱ 608. 

10. Ουἱὰ 8ἷς αἀἰϊχὶϊ Βοιηίηυβ : Ουπὶ οὐροσγίηϊ ἰηιρ  ογὶ Βᾶ- 
Ὀγ]οηΐ δοριυδσίηϊδ δηπὶ, Υἱβιίδῃο γοϑ, οἱ βυβεϊίαῦο συγ 
Π6Δ β0ύρ 6 Ὑ γοβ, δὰ γοαυοοπάυπι), ρορυ]υπι γϑϑίγυιη ἰὴ Ἰσσοῦ πι 
ἰδίυ μη, . 

{1. Εἰ σορίίδθο ϑ0Ρ 6 γοβ οορὶ  διίομοθη, ρδοὶβ, οἱ πῦῃ 
πηᾶϊα, δὰ ἀδηάυπ) γοδἱβ ᾿1866. 

12. Εἴ ογαίο διὰ πη6, οἱ ὄχδυάϊδπι νο8 : 

13. οἱ χυξογῖθ π6, οἱ ἱπυθη οι πγ6. Οὐ͵ὰ φυδογοί 8 πα ἰῃ 
ἰοίο οὐχ γϑϑῖτο, 

14. οἴ Δρρᾶγοθο Ὑοδίϑ. 
15. Ουἱδ ἀἰχί (8 : Οοπδίϊξυϊξ ΠοὈ8 Ὠοηλίπιι ργορ οῖδ8 

ἴῃ ΒΑΌΥΙΟΙΘ. 

41. δὶς αἰχίξ Ποιηΐπ8 δυροῦ ΑΘὨΐΔΌ οἱ ϑυρον δοὰρθείδη : 
ἘσΟΘ 650 ἀ0 608 ἰῃ πηδηι8 γορίϑ ΒΑΌΥ]ΟΙΪ8, οἱ ρογουϊοὶ 608 
δηῖ6 ΟΟΥ]08 γϑϑίγοβ. 

14. ... ἀἰεῖὶ Βοιιίηυς, οἱ οοηγογίδη σδρ νυ ἰδίθπ) Ὑϑδίγασῃ, 
οἱ σορτοραῦο ν0Ὸ8 6Χ ΟἸΏΠΡῈ5 βΘΏ 05, οἱ οχ οπηη! θυ Ἰοσίϑ, 

ἰὼ φυΐθυβ ἀἰϑρογαὶ γοβ {Π|ι0, ἀϊοἱ Ποιηΐηυδ : οἱ ὁΘοηνοσίδμη νοϑ 
ἴῃ Ἰοσυμα αη46 πιίρταγα (δοὶ νοδ 1116. 

18. δἰς ἀϊεὶί Βοπιίμυϑ δὲ γοβοῖι κοἀδηίθηι βυροῦ δοϊυση Ὠανίά, 
οἱ δὰ οἵγηθζῃ ρορυϊυμι ἢδ Δπίθη ἰῃ ἢδο εἰν αΐθ, αἱ δι ἔγᾶ- 

[Γ65 γϑϑίσοβ, 4υἱὶ ἤθη βυηΐ ὀρτοδϑὶ νοθίβοῦπι ἰη σδρί νἰδίθη. 

17. δὶς αἀἰεὶϊϊ Βοπιίηυϑ Ἔχογοϊ πὶ : ΘΟ ΘρῸ πλἱ((ἄτῃ ἰῃ 608 
εἰδάϊΐυπι, οἱ Δπηθηλ,, οἱ ροδίθπι, οἱ βοῆδσῃ 6085 ιἱὶ ἤοιιδ Π|8|88, 
4υδ οοτηοαΐ ἤοη ροδϑυηΐ Ῥγορίον τ} {{|8 1}. 

18. Εἰ ΡΟΙΞΟΙΌΔΡ 605 ἰῃ ρἰαάϊΐο, οἱ ίδιηθ, οἱ ροϑίο, οἱ ἀδῦο 
608 ἰῃ ναχαίϊ οηρηι ἰῇ Οππηΐῃι}5 ΓΟΡῺΪ5 ἴοΥγαδ, οἱ ἰη πιδ  οἀ οςίο- 

6), οἱ ἰη ρΡοηῃυγίαπηι, οἱ ἴῃ 5] πὸ, οἱ ἰὼ ΟΡργοῦθγίυμι σαποία 

δοθ θυ, δ( 411.85 660 εἰ! οἷο 608. 

19. ΕΟ φυοά ποη δυάἰοτίηΐ νοῦρὰ τηθᾶ,, ἀἰεἰ( Θογα η08. ΤᾺ} 8 
ταἰδὶ δὰ θ08 ῬῸΓ ΒΟΓνΟβ Π|605 ργορμοίδϑ, ἀϊ]  Ὁ}Ο ΘΟ δΌΓΖΘὨ8 οἱ 

ὀρθρίζων καὶ ἀποστέλλων “ καὶ οὐχ ἠκούσατε, λέγει Κύριος. ) πείθῃ : οἱ ποὴ δυά 5115, ἀϊοϊ᾿ ᾿οπιίηι8. 
10. Ὑμεῖς οὖν ἀκούσατε τῶν λόγων Κυρίου, πᾶσα ἡ μετοιχε- ᾿ 

σία, ἣν ἀπόσταλχα ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Βαδνλῶνα. (οηιρὶ.) ἱ υδπὶ οσηἰδὶ ἀθ 7ογαβαίθι ἰῃ ΒΑΒΥ]ΟΠΘΠι. 
40. Υο5 οὔγὸ δυάῥέό βοσιηοηοβ Βομλίηΐ, ΟἸληἷδ Γδηδιηίρσγδο, 



ΖΦΕΚΕΜΙΑΒ. σκρ. ΧΧΧΥΙΠΙ͂Ι. 

4. Καὶ λήψονται ἀπ᾽ αὐτῶν κατάραν ἐν πάση τῇ 
ἀποικία Ἰούδα, ἐν Βαδυλῶνι, λέγοντες" Ποιήσαι σε 
Κύριος ὡς Σεδεκίαν ἐποίησε, χαὶ ὡς Ἀχιὰό, οὺς ἀπε- 
τηγάνισε βασιλεὺς Βαδυλῶνος ἐν πυρὶ, 

“2. δι᾿ ἣν ἐποίησαν ἀνομίαν ἐν ᾿Ισραὴλ, χαὶ ἐμοι- 
χὥντο τὰς γυναῖκας τῶν πολιτῶν αὐτῶν, καὶ λόγον 
ἐχρημάτισαν ἐν τῷ ὀνόματί μου ὃν οὐ συνέταξα αὐτοῖς, 
κα Νέα μάρτυς, φησὶ Κύριος. 

24. Καὶ πρὸς Σαμαίαν τὸν Αἰλαμίτην ἐρεῖς" 
(35. Οὐχ ἀπέστειλά σε τῷ ὀνόματί μου. Καὶ πρὸς 

Σοφονίαν υἱὸν Μαασαίου τὸν ἱερέα εἰπέ' 
26. Κύριος ἔδωχέ σε ἱερέα. ἀντὶ Ἰωδαὲ τοῦ ἱερέως, 

γενέσθαι ἐπιστάτην ἐν τῷ οἴχῳ Κυρίου παντὶ ἀνθρώπῳ 
προφηχτεύοντι, καὶ παντὶ ἀνθρώπῳ μαινομένῳ, χα 
δώσεις αὐτὸν εἰς τὸ ἀπόκλεισμα χαὶ εἰς τὸν χαταρά- 
χτὴν. ἐ 

47. Καὶ νῦν διατί συνελοιδορήσατε Ἱερεμίαν τὸν ἐξ 
᾿Ἀνναθὼθ, τὸν προφητεύσαντα ὑμῖν: 

48. Οὐ διὰ τοῦτο ἀπέστειλε, ὅτι διὰ τοῦ μηνὸς τού-- 
του ἀπέστειλε πρὸς ὑμᾶς εἰς Βαδυλῶνα, λέγων’ Μα- 
χράν ἐστιν, οἰκοδομήσατε οἰκίας, χαὶ χατοικήσατε, καὶ 
φυτεύσατε χήπους χαὶ φάγεσθε τὸν χαρπὸν αὐτῶν. 

9. Καὶ ἀνέγνω Σοφονίας τὸ βιόλίον εἰς τὰ ὦτα 
Ἱερεμίου. : 

80. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Ἱερεμίαν, λέ- 

31. Ἀπόστειλον πρὸς τὴν ἀποιχίαν, λέγων" Οὕτως 
εἶπε Κύριος ἐπὶ Σαμαίαν τὸν Αἰλαμίτην: ᾿Επειδὴ 
ἐπροφήτευσεν ὑμῖν Σαμαίας, καὶ ἐγὼ οὐχ ὑπέστειλα 
αὐτὸν, χαὶ πεποιθέναι ἐποίησεν ὑμᾶς ἐπ᾽ ἀδίχοις, 

82. διὰ τοῦτο οὕτως εἶπε Κύριος- Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπισχέ- 
γιδι ἐπὶ Σαμαίαν, χαὶ ἐπὶ τὸ γένος αὐτοῦ, χαὶ οὐχ 

αι αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν μέσῳ ὑμῶν; τοῦ ἰδεῖν, τὰ 
ἀγαθὰ ἃ ἐγὼ ποιήσω ὑμῖν" οὐχ ὄψονται. 

ΚΕΦΑΛΔΑΙ͂ΟΝ ΛΖ΄. (Ηφδν. ο. 30.) 

ς Ὁ λόγος ὁ γενόμενος πρὸς Ἱερεμίαν παρὰ Κυ- 
ρίου, εἰπεῖν" 

ἃ. Οὕτως εἶπε Κύριος ὃ Θεὸς Ἰσραὴλ, λέγων" Γρά- 
ψον πάντας τοὺς λόγους οὺς ἐχρημάτισα πρὸς σὲ ἐπὶ 
ιόλίου" 
᾿ 8. ὅτι ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, φησὶ Κύριος, καὶ ἀπο- 
στρέψω τὴν ἀποιχίαν λαοῦ μου Ἰσραὴλ καὶ Ἰούδα, 
εἶπε Κύριος, καὶ ἀποστρέψω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν ἣν 
ἔδωκα τοῖς πατράσιν αὐτῶν, χαὶ χυριεύσουσιν αὐτῆς. 

4. Καὶ οὗτοι οἱ λόγοι οὺς ἐλάλησε Κύριος ἐπὶ Ἰσραὴλ 
χαὶ Ἰούδα. 

6. Οὕτως εἶπε Κύριος: Φωνὴν φόθου ἀχούσεσθε" φό- 
ἔος, καὶ οὐχ ἔστιν εἰρήνη. 

6. Ἐρωτήσατε, καὶ ἴδετε, εἶ ἔτεχεν ἄρσεν ; καὶ περὶ 
φόβου ἐν ᾧ καθέξουσιν ὀσφὺν καὶ ἡΒΟΝ ΑἾΝΟΝ διότι ἑώ- 
ραχα πάντα ἄνθρωπον, χαὶ αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἐπὶ τῆς 
ὀσφύος αὐτοῦ; ᾿Εστράφησαν πρόςωπα εἰς ἴχτερον. 

(5) 25. Τάδε λέγει Κύριος τῶν δυνάμεων ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ, 
λέγων᾽ ᾿Ανθ᾽ ὧν σὺ ἀπέστειλας ἐν τῷ ὀνόματί μου τὰ βιδλία 
πρὸς πάντα τὸν λαόν μον τὸν ἐν '᾿Ιερουσαλὴμ,, καὶ πρὸς Σοφο- 
νίαν υἱὸν Μαασίου τὸν ἱερέα, καὶ πρὸς πάντας τοὺς ἱερεῖς, 
λέγων" (3. δεδοῖ. τοηι.) 
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22. Εἰ ἀββυπιοηΐ ἀδ οἷβ πιδ]θαϊο(οπο πὰ ἴῃ ομληὶ (γδῃβπλκὶ- 
βτιαίίοπο σπῶδ, ἰῃ ΒΑΌΥΟΠΟ, ἀἰϊοορηΐοβ : δλοίδὶ ἰ6 δοιοίηυς 
δίουΐ δοάθοίδηι ἴδοὶΐ, οἱ βίου! Αοἶα, 4υο8 ἐγχὶ! τὸχ Βδ- 
Ὀγυ]οηΐδ ἰῃ ἰσηα, 

23. ΡΓῸ 60 συοὰ (δοογυηΐ ἰηϊχυϊ Δί6πι ἰῃ [8γ86], οἱ πγο- 
ΟΠ ΔΘΠὮΣ ὑχόγοβ αἰνίυπὶ δυογάμ, οἱ γοθυπ γοϑρομάογυης 
ἴῃ ποηηΐῃα [260 φυοὰ ποῃ ῥγθοθρὶ εἷβ, οἱ οβῸ 168118, αἰΐ )0- 
Πηΐἢ08. 

24. Εἰ δὰ ϑδδιηδοᾶτηῃ 2 ]Ἰδηλίΐοση ἀΐοδβ : 
2ὅ. ΝΟὴ ῃιὶδὶ ἴδ ποιηΐπο πη60. Εἰ δ ϑορμοηίδηι ἢ Ἰ Π 

Μαδϑἷδ βδοθγάαοίδιῃ ἀἱὸ : 
26. δοιηίηυδ ἀρα  ἰ6 βδοδγαοίθμ ρῖῸ 7οάδο βδοογάοῖθ, 

υἱ 65868 ργείροίυϑ ἰὴ ἀθῃιο Ὠομμηὶ ομηηὶ Ποηλίηΐ ῃγορ θ- 
ἰδεῖ, οἱ οπηηΐ ὨΠοπηϊηὶ ἰηβδηίοηί!, οἱ ἀδΐβ δι πὶ ἰῃ οἰιϑίοἀΐδηῃ 
οἱ ἰῃ οδἰδεδοίδῃι. 

47. ΕΠ ἡμης 4ύυδγα βίιηι! οοπίυ πῃ} }}8 αἴδοὶϑ[18 Φογογἱδῃ) 

ᾳυὶ ὁχ ΑΠδίμοιίῃ, φυὶΐ ρῥγορῃοίδυ! τ νοἱ89 

48. Νοη ργορίογ πο. πιὶδί:, φυΐᾶ Ῥ6Γ τηδηβδη} ἔπος κα Δ]: 
δὰ γοϑβ ἰῃ ΒΔΌΥΟΏΘΙΒ, αἰ 6 ἢ 8 : μοηρα οβῖ, ϑαϊηοδία ἀΟΠ)05 
οἱ παριὶίδία, οἱ μ]δηίδίς Ὠογίοβ οἱ οοιμηράϊϊα ἰγιοῖυπι 60- 

τῦπι. 
29. ΕΊορΙ  Βορμοιΐδϑ ᾿ἰργαμ ἰῃ δυγὶθι.8 Φαγθιΐδο. 

30. Εἰ (Δοίυπ 681 γογθυμ Ὠοιμϊηὶ δὰ Τοτγοιηίδῃ, ἀϊοδῃ8 : 

31. ΜΙζζ6 δὰ ἐγδηϑιηίρταίοηοτ, ἀΐοθηδ : 56 ἀἰχὶὶ θοσαὶ- 
ΠῸ8 ΒΌΡΟΥ 58 ΠΊ85 81) ,ἘΕ]Δη θη) : Οὐοῃίδηι ργορἢδίαυ  γ Οὐ 8 
ϑδιηξρδ8, δἰ 600 ΠΟῊ ηἾδὶ ΘΠ, οἵ Θοῃῆἤάογο γοΒ ἴδοϊξ ΒΌρ6Υ 
ἰπίαυ!β, 

32. Ῥγορίοδν Ποὺ βἰο αἰχὶί Βομιϑίηυδ : ΕΘΟΘ 6ρὸ Υἱϑί (800 80» 
ΡΟΓ ϑδιηδδῃ), οἴ ΒΙΡΟΓ ζ6η8 6708, οἱ Ὠοη οτἰΐ ἀθ οἷβ ΠΟπιὸ 
ἰῃ τηραϊΐο νοβϑίγὶ, δὰ υνἱάθηάυπ Ὀοηᾶ 4088 650 ἰδοίδιη γ δ ΐ8 : 
Ὠοὴ Υἱὰδρυηί. 

ΟΑΡῸΤ ΧΧΧΥῚΪΙ. (Ηδθγ. ο. 30.) 

1. Ὑογθυ ᾳυοὰ ἰδοίΐαπη εδὶ δὶ Ζογοπηΐδη) ἃ οηλίηο, 
ἀΐοθθαο : 

2. 5ὶς ἀἰχὶὶ Πομιίηυβ Ὠθ8 18γ86], ἀϊοθηβ : δεγίνα οπηηὶδ 

γοῦνα αυδ' Γοβροηάὶ δὰ ἴδ βυρογ ᾿ἰθγυμῃ : 

3. αὐΐα οοὐδ ἀΐδ8 γοηἰϊυηΐ, ἀεὶ! Ὠομηίηυρ, οἱ γϑάϊγο ἴδ- 
εἶδηι γα Πδι γι ποτ ΡΟΡῸΪ πιοὶ [δγ86] οἱ Ζυάδ, αἷὶ ἢο- 
Ιηΐη0.8, οἱ γα δπ) 608 ἰῃ ἴΟΓΤδη 4υδπὶ ἀοὰϊΐ ρᾶίΓΙθι18 ΘΟΓυ ΠΏ, 
οἱ ἀοπιϊηδυπίυν ο͵08. 

4. ἘΠῚ. 8υηΐϊ νογῦδ 4υς ἰοσυΐυ5 οδῖ Ὠοιηΐπυβ ΒΌΡΟΣ 
18γ86] οἱ 7υάδηι. 

δ. δὶς δαἱΐί δοηίηυϑ : ὙοοΘμὰ {ἰπλοΥ 8 δυ οί : Εἰπηογ, οἱ 

ΟῚ 68 ρᾶχ. 

6. Ἰηἰοιτοραΐα, οἱ νἱάοίθ, δὶ σοηογαΐ πηδβοι 8} οἱ ἀδ (ἰ- 
ἸΏΟΓΘ ἴῃ 400 ἀοιΠοθυηΐ ᾿υπηθυηι οἱ βδ] ἰδῆ αυᾶγα νἱάϊΐ οπη- 
ἢθ6Π) Ποπιποηι, δἰ ΓΔ ΠΕ8 6}}8 ΒΌΡ6Γ υπ θυ} οἿπ18 3 ὙΟΓΒ 80 
βυηί Δο 68 ἰη δι Πρ Π6Π). 

᾿πραραρηκεραγεσεοτακετραπας. 

25. Ηδοὸ ἀεί Βοιαίηυ8 οχεγοίϊπυτο Ὥσδυβ [δγδοὶ, ἀΐοθἣβ : ΡιῸ 

60 4υο( ἴα πιἰϑ:5.1} ἰη πογαΐηδ τωθοὸ 1106}108 δὰ ΟἸΠοΙ ρορυϊππι 
τοθῦ! 4] ἰη 7ογαβδίθι, οἱ δὰ Θορθοηίδπι δ᾽ πὶ Μδδει δᾶσεγ- 

| ἀοΐοπι, οἱ δὰ ΟΙΠΏΘΒ δδοοσάοίος, ἀἰσθῃδ: 
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η. Ὅτι ἐγενήθη μεγάλη ἢ ἡμέρα ἐχείνη, χαὶ οὐχ 
ἔστι τοιαύτη, καὶ χρόνος στενός ἐστι τῷ Ἰαχὼῤ, καὶ 
ἀπὸ τούτου σωθήσεται. 

8. Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη, εἶπε Κύριος, συντρίψω τὸν 
ζυγὸν ἀπὸ τοῦ τραγήλου αὐτῶν, χαὶ τοὺς δεσμοὺς αὐ- 
τῶν διαῤῥήξω" χαὶ οὐκ ἐργῶνται αὐτοὶ ἔτι ἀλλοτρίοις, 

9. χαὶ ἐργῶνται τῷ Κυρίῳ Θεῷ αὐτῶν, χαὶ τὸν 
Δαυὶδ βασιλέα αὐτῶν ἀναστήσω αὐτοῖς. (ἢ) 

5. Οὕτως εἶπε Κύριος. Ἀνέστησα σύντριμμα, ἀλ-- 
γηρὰ ἣ πληγή σου, 

13. οὐχ ἔστι χρίνων χρίσιν σου, εἰς ἀλγηρὸν ἰατρεύ- 
θης, ὠφέλειά σοι οὐχ ἔστι. 

.4. Πάντες οἱ φίλοι σου ἐπελάθοντό σου, οὐ μὴ ἐπε- 
ρωτήσωσιν- ὅτι πληγὴν ἐχθροῦ ἔπαισά σε, παιδείαν 
στερεάν" ἐπὶ πᾶσαν ἀδικίαν σου ἐπλήθυναν αἱ ἁμαρ-- 
τίαι σου. ("“) 

16. Διὰ τοῦτο πάντες οἱ ἔσθοντές σε βρωθήσονται, 
καὶ πάντες οἱ ἐχθροί σου χρέχς αὐτῶν πᾶν ἔδονται" 
ἐπὶ πλῆθος ἀδιχιῶν σου ἐπληθύνθησαν αἵ ἁμαρτίαι 
σου, ἐποίησαν ταῦτά σοι" χαὶ ἔσονται οἱ διαφοροῦντές 
σε εἷς διαφόρημα, καὶ πάντας τοὺς προνομεύσαντάς σε 
ὅσω εἰς προνομήν" 
17. ὅτι ἀνάξω τὸ ἴαμά σου, ἀπὸ πληγῆς ὀδυνηρᾶς 

ἰατρεύσω σε, φησὶ Κύριος: ὅτι ἐσπαρμένη ἐχλήθης, 
θήρευμα ὑμῶν ἐστιν, ὅτι ζητῶν οὐχ ἔστιν αὐτήν. 

18. Οὕτως εἶπε Κύριος" Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστρέψω τὴν 
ἀποιχίαν Ἰαχὼδ, χαὶ τὴν αἰχμαλωσίαν αὐτοῦ ἐλεήσω. 
Καὶ οἰχοδομηθήσεται πόλις ἐπὶ τὸ ὕψος αὐτῆς, χαὶ ὁ 
λαὸς χατὰ τὸ χρῖμα αὐτοῦ καθεδεῖται. 

19. Καὶ ἐξελεύσονται ἀπ᾽ αὐτῶν ἄδοντες, φωνὴ παι- 
ζόντων. Καὶ πλεονάσω αὐτοὺς, χαὶ οὐ μὴ ἐλαττωθῶσι, 

20. Καὶ εἰςελεύσονται οἱ υἱοὶ αὐτῶν ὡς τὸ πρότερον, 
χαὶ τὰ μαρτύρια αὐτῶν κατὰ πρόςωπόν μου ὀρθωθήσε- 
ται" χαὶ ἐπισχέψομαι τοὺς θλίροντας αὐτοὺς, 

41. καὶ ἔσονται ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐπ᾽ αὐτοὺς, χαὶ 
ὃ ἄρχων αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ ἐξελεύσεται, Καὶ συνάξω αὐὖ-- 
τοὺς, καὶ ἀποστρέψουσι πρὸς μὲ, ὅτι τίς ἐστιν οὗτος ὃς 
ἔδωχε τὴν χαρδίαν αὐτοῦ ἀποστρέψαι πρὸς μέ; φησὶ 
Κύριος. (“ἢ 

43. Ὅτι ὀργὴ Κυρίου ἐξῆλθε θυμώδης, ἐξῆλθεν ὀργὴ 
στρεφομένη, ἐπ᾽ ἀσεθεῖς ἥξει. 

44. Οὐ μὴ ἀποστραφῇ ὀργὴ θυμοῦ Κυρίου, ἕως 
ποιήσει, ΤΥ τὰς χαταστήση ἐγχείρημα καρδίας αὐτοῦ. 
ἜἘπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν γνώσεσθε αὐτά. 

(5) 10. Σὺ δὲ μὴ φοδοῦ, δοῦλέ μον Ἰαχὼδ, λέγει Κύριος, 
οὐδὲ μὴ πτοηθῇς, Ἰσραήλ" ὅτι ἰδοὺ ἐγὼ σώσω σε ἐχ γῆς μα- 
χρόθεν, καὶ τὸ σπέρμα σον ἐκ γῆς τῆς αἰχμαλωσίας αὐτῶν " καὶ 
ἀποστραφήσεται Ἰαχὼόδ, καὶ ἀναπαύσει, χαὶ περισσεύσει πᾶσι 
τοῖς ἀγαθοῖς, καὶ οὐκ ἔσται ὁ φοθούμενος. 

11. Ὅτι μετὰ σοῦ εἶμι, λέγει Κύριος, τοῦ σώζειν σε " ποιήσω 
γὰρ συντέλειαν ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, ἐν οἷς διέσπειρά σε᾿ σὲ δὲ 
οὐ μὴ ποιήσω εἰς συντέλειαν, ἀλλὰ παιδεύσω σε ἐν χρίσει, χαὶ 
χαθαρίζων οὐ χαθαριῶ σε. (Οοπιρὶ. εἰ ΤἼδοαοΥ".) 
᾿Π (5) 415. Τί βοᾷς ἐπὶ συντρίμματί σον ; Ἀνίατος ὁ πόνος σον' 
διὰ τοῦ πλήθους τῆς ἀδιχίας σον, καὶ διὰ τῶν ἁμαρτιῶν σον 
τῶν σχληρῶν ἐποίησά σοι ταῦτα. (Οοπιρί. οὐ ΤἼδἼοαοῦ.) 

(755) 22. Καὶ ἔσεσθέ μοι εἰς λαὸν, χἀγὼ ἔσομαι ὑμῖν εἰς Κύ- 
ριον. ((ογιρί.) 

ΙΕΡΕΜΙΑΣ. Κεφ. ΛΖ, 

7. Ουΐὰ ἰδοίδ οϑὲ πηᾶρῃὰ ἀΐθ8 ||, οἵ ἤθη δϑὶ ἰ8}}5, οἱ 
1ορυ8 δησυδίυπ) ο5ὶ 92Δ2000, οἱ ὁχ ἰϑίο 58|ΥὙΔ 0]. 

8. 1ῃ ἀἷο {Π| 4, ἀϊχὶῥ Τϑοπλίηι5, ὀοηίογπι ἐσιπὶ ἄς (0110 
Θογαπι, οἱ υἱπουϊα θογιπὶ ἀἰϊγυπηρδπι : οἱ ἤθη Ορογαἰ μη Γ 
ἰρϑὶ υἱ γᾶ δ] θηΐβ, , 

9. 6ἱ Ορογδθυηΐιγ οπΐηο 60 500, οἱ Ὀαυϊὰ γοβοπὶ 60- 
ΓΌΠῚ 5.56} 400 οἰ8. 

12. 51. αἱϊ Ποπγίηυδ. 50.501 δυὶ οοπίΓἰ οπθηι, ἀο]ογοβᾶ οὶ 
Ρἰίαρα ἴυδ, 

13. ποη 68 αυΐ ͵υάϊςοί [υαϊοίτπι ἰυσπ, ἰῃ ἀο]ογα ουγδίδ 
65, υ{ΠΠ|Π|{25 {Π0 πο 6ϑί. 

14, ΟΠγη68 διῃϊοὶ ἰυἱΐ ΟὈ}Π]} δυπὶ (π, ποη ἰηϊοττορδθυηῖ : 
φαΐ ρίασᾶ ἰῃ! οὶ ρογοι85ὶ (6, ἀἰδο 0] πᾶ (γί : ΞΌΡΟΓ ΟἴΠΘΙῚ 
ἰπἰφυϊ δίοτω ἰυᾶπι πηι} Πρ] }οαἱδ 5ιιηΐ ροοοδία ἰυδᾶ. 

16. Ῥτγορίογϑδ οπηηθδ χηΐ οοπηοάπηΐ ἰ6 ἀδσγογαθυηίιν, οἱ 
ΟΙΏΏ695 ἰηϊηλἱοἱὶ ἴ1} ΘΔΓΠΟΙῺ ϑ8ι18Π| οπηηοπι οὐπηοάθδηΐ : ΡΙΟΡΙαν 
υ] ἀΐποπι ἰηἰχυ! δίυπη ἰυδγυπὶ τη} ἰρ] 1] δῖα δυηὶ ρϑοοαΐδ 
ἴυδ, (δοογυπὶ Πῶρος {}0] : εἴ ὀγιιηΐ αι νδϑίδηϊ [6 ἴῃ υδοίδίϊο- 
ΠΟΙ, οἱ ΟἸὨΏ68 ΄υὶ ἀἰγριογαπὶ [6 ἀᾶθο ἰη ἀϊγοριοπο : 

17. αυ͵ἱᾷ Ονἀμισδηῃ ουγαίἰοηδπὶ ἰυδη), ἃ υΪδρα ἀο]ογοβᾶ ο- 
ΓΟ ἰ6, αἷΐ Ποῃλίηι5 : αυΐα ἀΐϑρογβα γοοδίδ 68, γθηῆδίϊο γὸ- 
δίΓἃ οδί, ΄υΐϊᾶ Ὠοη 65 ΄υὶαυδγαῖ ΘΔ η,. 

18. 8:|ς ἀἰχίί ομηίηυβ : ΕΟΟ6 ὁρὸ το υοδηὴ ΓΔη πη ρτδίϊο- 
᾿δό6πὶ 8000, οἱ οδριἰν δι! 6}08 Ππχΐϑογοθον. Εἰ δἀϊοαθίίυς 

οἶν 85 ϑυρ6Γ δἰ εἰ πἀϊηθιη δυδη), οἱ ρορυΐϊυ8 ᾿υχίδ 7ιάἀϊοϊα πὶ 
ϑυυπ) 56 ἀθ]. 

9. Εἰ ορτοάϊοηίυν 6χ οἷβ οδηοηΐίθα, νόὸχ ᾿υἀδηίίυηι. Εἰ 
Γυ}ρ  οδ0ο 605, οἵ ποη πηι θη Γ. 

20. Εἰ. ἱησγοάί ον Η]1 δόγυπὶ υἱ δηΐοδ, οἱ (δϑιἰπηοηΐᾶ 
ΘΟΓΙ ΠῚ δηΐρ ἴδο θη τηθᾶπι αἰγ οηΐιΓ : οἵ Υἰβὲ 800 {0 ]Δη 165 

608, 

41. οἱ οπιηΐ (γι ογο 5 6}115 ΒΌΡΟΓ 608, Θἷ ὈΓΪΠΟΘΌΒ 6}115 6Χ 

ἶρ580 ορτγοάϊοίυγ. Εἰ σοηργοσδθο 605, οἷ γταυογίθζι δά πι6, 

φυοῃΐδπὶ αυΐδ 651 ἰδῖ6 αιΐ ἀράϊξ ΟΟΓ διιυπὶ τουογιὶ δὰ πηὸῦ 
ἀϊοὶ! Θομηίΐηυ8. 

43. Ουοηΐδηι ἰγᾶ ΠοΠ πὶ Θργοβϑᾶ 651 [Π1Ὸ7]5 ὈΪοηλ, ορτοϑϑἃ 

65ἰ ἰγὰ ΓΘ Π8., ΒΌΡΟΣ ἱπη} 05 υὙϑηϊοί. 

24. Νοὴ δυογίοίυγ 'γὰ [υγογῖ5 Πογηΐηΐ, ἀοηθς [Δεϊοῖ, οἱ 

ἄοησο οοπϑ δι ἱποαίιη) ΘΟ 8 50. [ἢ ΠΟΥ 58: π|15 ἀϊθθυβ 
Οὐξηοϑβοοί 5 68. 

10. Τὰ δυίθιῃ 6 {ἰπ|6δβ, ὅσγγο τηϑυβ 1800}, αἰΐ Βοιμίησβ, 
ὨΘΩῸΘ ρᾶνοϑβ, ᾿5γδαὶ : υιΐϊδ Θοοα 660 ΒΆΙΊγ ἃ0Ὸ ἐξ ἀδ ἰεγγᾶ Ἰοηρίι- 

408, οἱ δειηθη ἰατπ|πὶ ἦα ἴογγα σἀρίϊ ν᾽ (αἰ ΘΟΓΌΙΩ : οἱ ΓΕΥ γί ἃ Γ 

7δοον, οἱ φαϊοβοοῖ, οἱ ουηοίί δίθαοὶ Ομ, οἱ ἤθη δὶ αυοα 
Τογιρϊἀεῖ. 

11. Ουοηίΐαπι ἰοσυπ ϑυπη, δἰΐϊ Ποταίηιβ,. υἱ Βα Ί νθτ ἰ6 : (Δοἴδπὰ 
Θηΐπ σοηϑυμη [ΟΠ ἰπ οὐηο 8 σοί θυ, ἰη φαΐ ν5 ἀΐπρογαὶ 
(6 : ἴα δυΐοιη θη ἰδοίδηι ἴῃ σοηβυμϊηπηδίϊοηθι, 564 οαδιϊσαρο 
(6 ἰη [υφίεῖο, οἱ τηυηάδηϑ ποη πηυπᾶδθο ἴθ. 

15. Ουἱὰ οἷαπιὰκ βυρονῦ οοηϊ γί ἰἰοηθ ἰᾳ8 2 [Π58}8}}}}}5 ο5ἴ ἀο] 0 Ὁ 
ἴ0.5 : ργορίον πιὰ υἀΐηειῃ ἰηἰφυϊ αι 5 85, οἱ ὑγορίοσς ἀυτα 
ροροδίδ ἴὰδ (δαὶ ᾿χδος {0 ]. 

99, Εἰ ον εἰς τα] ἰω ρορυϊαπι, οἱ 660 67Ὸ γνοδἱϑ ἰη Βοιηἰηυπὶ 



ΦΕΒΕΜΙΑΒ. καρ. ΧΧΧΥΤΙΙΙ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΗ͂’. (Ηοῦτ. ο. 31.) 

ι. Ἐν τῷ χρόνῳ ἐχείνῳ, εἶπε Κύριος, ἔσομαι εἷς 
Θεὸν τῷ γένει Ἴσραὴλ, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἷς λαόν. 

8. Οὕτως εἶπε Κύριος: Εὖρον θερμὸν ἐν ἐρήμῳ μετὰ 
ὀλωλότων ἐν μαχαίρᾳ. Βαδίσατε, καὶ μὴ ὀλέσητε τὸν 
Ἰσραὴλ, ᾿ 

8. Κύριος πόῤῥωθεν ΤΝ αὐτῷ. ᾿Αγάπησιν αἰώνιον 
ἠγάπησά σε, διὰ τοῦτο εἵλχυσά σε εἷς οἰχτείρημα. 

ς. Ὅτι οἰκοδομήσω σε, χαὶ οἰκοδομηθήση παρθένος 
Ἰσραήλ ἔτι λήψη τύμπανόν δου, χαὶ ἐξελεύση μετὰ 
συναγωγῆς παιζόντων. 

5. Ὅτι ἐφυτεύσατε ἀμπελῶνας ἐν ὄρεσι Σαμαρείας, 
φυτεύσατε χαὶ αἰνέσατε, 

8. ὅτι ἔστιν ἡμέρα κλήσεως ἀπολογουμένων ἐν ὄρε-- 
σιν Ἔφραίμ. ᾿Ανάστητε, καὶ ἀνάθητε εἰς Σιὼν πρὸς 
Κύριον τὸν Θεὸν ὁμῶν, 

7. ὅτι οὕτως εἶπε Κύριος τῷ Ἰαχώδ- Εὐφράνθητε, 
χαὶ χρεμετίσατε ἐπὶ χεφαλὴν ἐθνῶν ἀχουστὰ ποιή- 
σατε, χαὶ αἰνέσατε“ εἴπατε: "ἔσωσε Κύριος τὸν λοιὸν 
αὐτοῦ, τὸ κατάλοιπον τοῦ Ἰσραήλ. 

8. Ἰδοὺ ἐγὼ ἄγω αὐτοὺς ἀπὸ βοῤῥᾷ, χαὶ συνάξω 

αὐτοὺς ἀπ᾽ ἐσχάτου τῆς γῆς ἐν ἑορτῇ φασέκ. Καὶ τε- 
χνοποιήσει ὄχλον πολὺν, χαὶ ἀποστρέψουσιν ὧδε. 

υ. Ἐν χλαυθμῷ ἐξῆλθον, καὶ ἐν παραχλήσει ἀνά- 
ἕξω αὐτοὺς, αὐλίζων ἐπὶ διώρυγας ὑδάτων ἐν ὁδῷ ὀρθῇ, 

χαὶ οὗ μὴ .πλανηθῶσιν ἐν αὐτῇ - ὅτι ἐγενόμην τῷ Ἰσ- 
ρχὴλ εἰς πατέρα, καὶ ᾿Εφραὶμ πρωτότοχός μου ἐστίν. 

10. Ἀχούσατε λόγους Κυρίου, ἔθνη, καὶ ἀναγγείλατε 
εἰς νήσους τὰς μαχρόθεν: εἴπατε. Ὁ λικμήσας τὸν 

Ἰσραὴλ καὶ συνάξει αὐτὸν, καὶ φυλάξει αὐτὸν, ὡς ὃ 
ων ποίωνιον αὐτοῦ. 

ιι. Ὅτι ἐλυτρώσατο Κύριος τὸν Ἰαχὼό, ἐξείλατο 
αὐτὸν ἐχ χειρὸς στερεωτέρων αὐτοῦ. 

ια. Καὶ ἥξουσι, χαὶ εὐφρανθήσονται ἐν τῷ ὄρει Σιὼν, 

χαὶ ἥξουσιν ἐπ᾿ ἀγαθὰ Κυρίου, ἐπὶ γῆν σίτου χαὶ οἴνου 
χαὶ χαρπῶν, καὶ κτηνῶν χαὶ προδάτων. Καὶ ἔσται ἣ 

ψυχὴ αὐτῶν ὥσπερ ξύλον ἔγκαρπον, χαὶ οὐ πεινάσου- 
σιν ἔτι. 

12. Τότε χαρήσονται παρθένοι ἐν συναγωγῇ νεα-- 
νίσκων, καὶ πρεσδύται χαρήσονται, καὶ στρέψω τὸ 
πένθος αὐτῶν εἰς χαρμονὴν, χαὶ ποιήσω αὐτοὺς εὐφραι- 

νομένους. 
14. Μεγαλυνῷῶ καὶ μεθύσω τὴν ψυχὴν τῶν ἱερέων 

υἱῶν Λευΐ, καὶ ὁ λαός μου τῶν ἀγαθῶν μου ἐμπλησθή- 
σεται. 

15. Οὕτως εἶπε Κύριος: Φωνὴ ἐν 'Ῥαμᾷ ἠχούσθη 

θρήνου χαὶ χλαυθμοῦ χαὶ ὀδυρμοῦ, Ραχὴλ ἀποχλαιο- 

μένη οὐχ ἤθελε παύσασθαι ἐπὶ τοῖς υἱοῖς αὐτῆς, ὅτι 

οὐχ εἰσίν. 
16. Οὕτως εἶπε Κύριος" Διαλειπέτω ἣ φωνή σου ἀπὸ 

χλαυθμοῦ, καὶ οἱ ὀφθαλμοί σου ἀπὸ δαχρύων σου, ὅτι 

ἔστι μισθὸς τοῖς σοῖς ἔργοις, καὶ ἐπιστρέψουσιν ἐχ γῆς 
ἐχθρῶν, 
( 17: μόνιμον τοῖς σοῖς τέχνοις. 
18. Ἀχοὴν ἤχουσα ᾿Εφραὶμ ὀδυρομένου " ᾿Επαίδευ- 

(5) 17. Καὶ ἔσται ἐλπὶς τοῖς ἐσχάτοις σον, λέγει Κύριος, καὶ 

ἐπιστρέψονται οἱ υἱοὶ εἰς τὰ ὅρια αὐτῶν. ((οπιρὶ.) 
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ΘΑΡΌΤ ΧΧΧΥΠΙ͂. (Ηεμτ. ς 31.) 
᾿ 

1. [πὶ ᾿δροτγο ᾿|ο, ἀϊχὶί Ῥοπηΐηι18, 6ΓῸ ἴῃ Ὠδυῃ) ΖΘΩΘΠ 

Ιβγδὶ, οἵ ἱρϑὶ ϑιπιπί αἱ ἰῷ ρορυϊυτω. 
4. δὶς αἰχὶ᾽ οπιΐθυβ : ἸγΘηΙ οαἰ ἀυπὶ ἰη ἀσϑογίο οὐπὶ ἰΐδ᾿ 

φυΐὶ ρεγογδηΐ ρἰδάϊο. 116, οἱ πο}! 6 ἰηἰογοαγα ἴϑγϑοὶ, 

3. ΠοχηΐηΒ8 ἀ6 ἰοηζα δρρᾶγυϊ οἱ. Ὀ δοομδ ρογρείυδ ἀϊ- 
Ἰοχὶ ἰδ, ἰά6ο αἰϊγαχὶ 6 ἰῃ τηἰβογδαίίοπθ. 

4. Οὐυοηΐαπι Ὡρα βοῦθο ἰ6, οἱ «αἰδοδυοτῖβ υἱγο [5Γδ6ὶ : 
δά 0 8880}Π|68 ἱὙτηρᾶπυπ) ἰυυπὶ, οἵ ἐργοάϊοι 158 ΟἾΠῚ 5 η8- 

ξορᾶ ᾿υἀθηί υῃ. : 
ὅ. Ουἷά μ]δη λ5118 γἱ 688 ἴῃ πιθη θυ. ΘδηιδγϑῈ, μἰδηΐδίς 

οἱ ἰδυάαίοα, 
ὃ. φυΐᾶ ο5ὶ ἀϊ68 γοοδίίοηΐβ γοδροπἀθηςυπι ἰῃ τποπεδις 

Ἐρϊιγαίη. δυγρίία, οἱ δβοδηάίίο ἰῃ δίοῃ δὰ Ὠοπιίηυπι Ὠθυηὶ 

γΟΒίΓυΠ), 

7. ᾳυΐδᾶ εἰς ἀϊχὶξ Βοπιίηυ8 δὰ “δοοῦ : {μ5᾽ληγίηὶ, οἱ Βίη- 
Ὠἰΐ6 ΒΌρΡΟΥ σἂρυΐ φοηίίαπι : δυάϊϊδ (Δοϊ(6, οἱ ἰδυάδία : ἀϊ- 

εἰϊα ; δαϊναυ! Ὠομείπιδ ρορυΐυπὶ δυυπι, γοϑίἀυυ πὶ [5γϑεὶ: 

8. ἘδΟδ 680 δάάυςο 608 δῦ δαυΐοπα,, οἵ ΘΟΩρΡΓΟΡΆΒΟ 60 δ 
81} ΟΧΊΓΘΠΊΟ ἰογγῶο ἰῃ Βοϊδιηηίίδία ρίιδδθς. Εἰ φοηογδὶϊ ἔ- 

Ἰίογυπὶ ἐυγῦδπι πιυ] δι), οἱ γονογίοηίυγ ἢπ0. 

9. Ιῃ ρἰογαῖυ οχίογυηΐ, οἱ ἰῃ οοηϑοϊδίίοπα δ ἀυόδηι 605, 
ἀϊνογίογο (δοίθηβ δυροῦ ἴ05888 Δαυδγιη) ἰη Υἷδ γϑοΐδ, οἱ πο 
δγγδ πὶ ἰῃ δᾶ : φυοηΐδηη ΔΟἴι18 501 Βγ86}} ἰῃ ραΐγοιῃ, οἱ 

ἘΡὨγδίηι ργίπῃοβθη 18 τ6 08 65. 

(0. Αὐάϊίο γεγθα Ὀοταϊηΐ, βοηίο8, οἱ δηπυπίίδίθ ἰῃ 'Π50}88 
Ἰοπρίπαυδϑ : ἀϊοῖία : Ουἱ γοη 1 15γαοὶ οἱ οοηρτερδοὶὶ 
οὐμη, οἱ ουβίοάϊοϊ ουπι, 4υϑἱ ρϑϑίογ ργοβθπὶ βυ0πΠ). 

11. Βοάοιμ οαἰπι Ποιηίηι8 246000, ᾿ἰρογανὶϊ οὺπὶ ἀὁ 

80 γδιἀϊοτ 60. 
12. Ελ νϑηϊϑηΐ, οἱ Ἰουϊαδυηίυγ ἰῃ πηοηίο ϑίοη, οἱ νθηϊθηῖΐ 

δὰ Ὀοπᾶ Ποπηίπὶ, δὰ ἰογγδπι ἐγυιηθηίὶ οἱ υἱηὶ οἱ ππυοσίυσῃ, 

οἱ Ἰυπιοηίοτυπι οἱ οΥΐυτα. Εἰ ογί! δηΐπιδ θογιπὶ 4υδϑὶ ᾿ρηυμα 

(γυοτ γα, οἵ ἤθη δδυγίοηϊ υ][Γᾶ. 

(38. Τυαῆς ρϑυάοθυῃί υἱγρίποβ ἰπ δυθδρορᾶ ᾿πγοηυπι, οἱ 

8668 σδυιάοθυηί, εἰ νοτγίδπι Ἰυσίυπι οογαπ) ἴῃ βαυάίαπι, οἱ 

[δεὶδπ) 608 ἰεοἰδηΐθ8. 

14. Μαρηίῆοδθο οἱ ἱπθυγίδθο δηϊπιὰπι βδοογαοίυπ) Πογυηι 

1μουἱ, οἱ ρορυ]υβ τηδ8 θΟΠΪ5 πηοΐβ ἐπ ρ] ΘὈἰἴαΓ. 

5. 5ἰς ἀἰϊχὶξ Ποπιίηυδ : οχ ἰῃ ἈΠᾶπιὰ διά] 681 ἰ8Π16}}- 

(δ ϊοπΐ8. οἱ ρἰογαιοηΐβ οἱ Πείυβ, ϑο6ὶ ἀδριογδηδ ΠΟΙ αἱ 

ΘΟΠαυΐΘΘΟΟγα ΒΌρογ Π}}}5 βιῖ8., 4018 ΠΟῚ διηῖ, 

16. 5ἰο ἀϊχὶε Ποῃνίηυβ : Ὠδβδέπαὶ νὸχ ἰπ8 ἃ ρἰογαῖι, οἱ 

ΘΟυ}} ἑυΐ ἃ ἸΔογγπηδ ἰαἶδ, αυΐᾶ 65 ΠΙΘΓΌ6Β ΟρΟγΙθὰ5 ἰυ}8, οἱ 

Γουουίθηΐγ ἀθ [οΓτγᾶ ἱπΙ ΠΙΪΟΟΓΙΙΠΊ, 

17. 880 }16 {115 ἰυ}8. 

(8. Αὐάϊία δυάϊνὶ Εγμιναὶπι ἰδπιθηϊδπίοπι : Οδϑι βαβιὶ 

17. Εἰ οὐγϊ 5ρ65 πον ββίιηΐ5 ἰα 15. [1 Βοσμίηαδ, οἱ γχγουδγίθη τ Γ 

{11} διὰ ἰθυτη  Π05 5008. 
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ος οὐχ ἐδιδά- σάς με, καὶ ἐπαιδεύθην ἐγὼ αὐδ! μ 
ψω, ὅτι σὺ Κύριος ὁ χθην. ᾿Επίστρεψόν με, καὶ ἐπιστρ 

Θεός μου. 
19. Ὅτι ὕστερον αἰχμαλωσίας μου μετενόησα, χαὶ 

ὕστερον τοῦ γνῶναί με, ἐστέναξα ἐφ᾽ ἡμέρας αἰσχύ-- 
γῆς, χαὶ ὑπέδειξά σοι, ὅτι ἔλαδον ὀνειδισμὸν ἐχ νεότη- 
τός μου. 

20. Υἱὸς ἀγαπητὸς ᾿Εφραὶμ ἐμοὶ, παιδίον ἐντρυφῶν, 
ὅτι ἀνθ᾽ ὧν οἵ λόγοι μου ἐν αὐτῷ, μνεία μνησθήσομαι 
αὐτοῦ, διὰ τοῦτο ἔσπευσα ἐπ᾽ αὐτῷ, ἐλεῶν ἐλεήσω αὖ- 
τὸν, φησὶ Κύριος. 

81. Στῆσον σεαυτὴν Σιὼν, ποίησον τιμωρίαν, δὸς 
καρδίαν σου εἰς τοὺς οἴμους - δδὸν ἧ ἐπορεύθης, ἀπο- 
στράφηθι, παρθένος Ἰσραὴλ, ἀποστράφηθι εἷς τὰς πό- 
λειῖις σου πενθοῦσα. 

5. Ἕως πότε ἀποστρέψεις, θυγάτηρ ἠτιμωμένη; 
ὅτι ἔχτισε Κύριος σωτηρίαν εἰς χαταφύτευσιν καινὴν, 
ἐν σωτηρία περιελεύσονται ἄνθρωποι" 

43. ὅτι οὕτως εἶπε Κύριος. ἔτι ἐροῦσι τὸν λόγον τοῦ- 
τον ἐν γῇ Ἰούδα καὶ ἐν πόλεσιν αὐτοῦ, ὅταν ἐπεστοι ω 
τὴν αἰχμαλωσίαν αὐτοῦ" Εὐλογημένος Κύριος ἐπὶ δί- 
χαιον ὄρος τὸ ἅγιον αὐτοῦ" 

24. καὶ ἐνοιχοῦντες ἐν ταῖς πόλέσιν Ἰούδα, χαὶ ἐν 
πάσῃ τῇ γὴ αὐτοῦ, ἅμα γεωργῷ, καὶ ἀρθήσεται ἐν 
ποιμνίω. 

25. Ὅτι ἐμέθυσα πᾶσαν ψυχὴν διψῶσαν, καὶ πᾶσαν 
ψυχὴν πεινῶσαν ἐνέπλησα. 

28. Διὰ τοῦτο ἐξηγέρθην, καὶ εἶδον, καὶ ὃ ὕπνος μου 
ἡδύς μοι ἐγενήθη. 

27. Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, φησὶ Κύριος, 
καὶ σπερῶ τὸν Ἰσραὴλ καὶ τὸν Ἰούδαν, σπέρμα ἀν- 
θρώπου χαὶ σπέρμα χτήνους. 

48. Καὶ ἔσται, ὥςπερ ἐγρηγόρουν ἐπ᾿ αὐτοὺς χαθαι- 
ρεῖν καὶ καχοῦν, οὕτως γρηγορήσω ἐπ᾽ αὐτοὺς τοῦ 
οἰχοδομεῖν καὶ χαταφυτεύειν, φησὶ Κύριος. 

29. Ἔν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις οὐ μὴ εἴπωσιν" Οἵ πα- 
τέρες ἔφαγον ὄμφαχα, καὶ οἱ ὀδόντες τῶν τέχνων ἥμω- 
ίασαν. 

80. Ἀλλ᾽ ἢ ἕκαστος ἐν τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτία ἀποθα-- 
γεῖται, χαὶ τοῦ φαγόντος τὸν ὄλφαχα αἱμωδιάσουσιν οἵ 
ὀδόντες αὐτοῦ. 

81. Ἰδοὺ ἡμέραι ἔ δον, φησὶ Κύριος, καὶ διαθή- 
σομαι τῷ οἴχῳ ἰἰσραὴ χαὶ τῷ οἴχῳ ἴούδα διαθήχην 
χαινὴν, 

84. οὐ χατὰ τὴν διαθήχην ἣν διεθέμην τοῖς πατρά- 
σιν αὐτῶν, ἐν ἡμέρα ἐπιλαδομένου μου τῆς χειρὸς αὐ- 
τῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐχ γῆς Αἰγύπτου, ὅτι αὐτοὶ οὐχ 
ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήχη μου, καὶ ἐγὼ ἠμέλησα αὐτῶν, 
φησὶ Κύριος. . 

48. Ὅτι αὕτη ἢ διαθήχη μου ἣν διαθήσομαι τῷ οἴχῳ 
Ἰσραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐχείνας, φησὶ Κύριος" διδοὺς 
δώσω νόμους μου εἰς εν διάνοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ χαρ-- 
δίας αὐτῶν γράψω αὐτοὺς, καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεὸν, 
καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν. 

314. Καὶ οὗ μὴ διδάξωσιν ἕχαστος τὸν πολίτην αὐὖ-- 
τοῦ, χαὶ ἕχαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, λέγων’ Γνῶθι 
τὸν Κύριον" ὅτι πάντες εἰδήσουσί με ἀπὸ μιχροῦ αὐτῶν 
ἕως μεγάλου αὐτῶν, ὅτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις αὖ- 
τῶν, χαὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ ἔτι. 

87. ᾿Εὰν ὑψωθῇ ὁ οὐρανὸς εἰς τὸ μετέωρον, φησὶ 

ΙΕΡΕΝΙΑΣ. Κεφ. ΛΗ΄. 
16, οἱ β8ι1) ολϑρϑίυδ : 660 ἰδιῃσυδϑηη Υἱ] 8 ὨΘὴ ἀϊάϊεὶ 

Οοηγετία Π16, Θἷ ΘΟΠΥΘΙΙΔΓ, αυΐδ ἰὰ Ποηλίμυ5 6υ8 τηρι8. 

19. Ουἱᾶ μοβί σἀρ Υ  δίθῃ) 6 8Π| ορὶ ρα πη λη), οἱ 
Ροϑίᾳυδη) ΟΟΡΠΟΥ͂Ϊ, ἰῃροίηυ! ΒΌΡρΟΓ ἀΐθηλ Οοηίιδίοηὶβ, ὀΐ 

οδίθῃαϊ Εἰ], φυοηίδπι δοοορὶ ορργοθγίυμῃ ἃ})0 δἀο]δβοθηϊία 
ΠΊ6Ά8. 

20. ΕἸ]Πυ5 ἀϊδοίυ5. ἘρὨΓαίιη τη, ρᾶγυ 8 ἀεἰϊοαίυ, 
αυΐᾶ ὁχ 4.0 γοΥθἃ πιθᾶ ἴῃ 60, ΠηΒΠΙΟΓΐἃ ΤΠΘΠΊΟΓΆΒΟΓ 6}11.8, 
ἰάοίγοο 50}]}1οὐῖι18. {αἱ ΒΌΡΟΙ 60, Πγΐβογδῃβ τα βογοθοῦ 6)5, 
αἰὶ Ποηγίηιι!8. 

41. δίδίυδ ἰοἰρβᾶπη δίοη, ἴδ ραπδηι, ἀὰ οογ ἰυυπ) ἐξῇ 

Υἱδϑ : Υἱᾶ ἰὴ 408 Δ] θυ] Δ8[,, ΓΟΎΘΓίΟΓα, Υἱγζο [Βγδοὶ, γευϑτ- 
ἴογο ἰῃ οἰ ν᾽ ἰδΔῖ08 ἰυ88 ἸῈ 6 6Ώ8. 

22. υϑαύθαυο οοηγνογίογίβ, ἢ]18 ἀθϑροοῖδ᾽ αυρηΐδπι οΓΘᾶ- 
Υἱ! ᾿οπηίηυ8 581υἱδηι ἰπ ρἰδηίδίίομα πονᾶ, ἰῃ βδἰΐθ εἰγουϊ- 
θυπηὶ ΠΟΠΊΪΏΘΒ : 

23. συΐδ δἷς ἀἰχίξ Ποιλίηι8 : Αἀΐας ἀϊοοηί βοιτηοηδεα 
ἰδίυ τ ἴῃ ἴοτγα δυδὰ οἱ ἴῃ ὑγὈϊθυ5 68, ΄φυδιιὰο τοάυχοτο 
οδριϊνΠἰδίοπι 6.8 : Βαηδαϊοἴυ9 Ποιίηυδ ξιρογ ᾿υβίιμη τιοῃ- 
ἴδ βδποΐυχῃ 6) 5 : τς 

24, εἱ αυὶ μδοϊίδηϊ ἰῃ υγθΐρυβ Ζυάδ, δὲ ἰῃ οἴμηὶ ἰοετᾶ 
εὖα8,, βἰπ)} συπὶ ἀρτίοοία, οἱ οἰ ϑυδοϊςυγ ἰη στοβα. 

25. Ουἷδ ἱΠΟΌΓΙΑΥΪ ΟΠΊΏΘΙ, ΔηΪΠ]Δ ΠῚ δ᾽ ἰδηίδη,, οἵ ΟΙΠΘΣΩ 
ΔηΪ Δ Θδιγοηΐθεη βδιιγανὶΐ. , 

426. Ιά60 ὀχρογροίδοίυβ βυπι, οἱ υἱὰϊΐ, οἵ βοῃηπιβ πηδὰβ 
ἡυοαηάυβ πὶ (Δοΐ5 68. 

Ζ7. ἸάοίΓΟΟ 6006 ἀΐθ8 ταηίαπί, αἰΐ Ὀουγλίηυϑ, οἱ βορῃμπδθο 
8.86] οἱ ᾿υάδηι, 56 πιῖῃ6 Ποιαίηἰβ οἱ βϑηγπο ἰυτηρηίί. 

28. Γὶ οτγὶΐ, βίσυΐ Υἱρη!α θᾶ ΒΌΡΟΓ 609 δὰ ἀδϑίγυδηάυπ οἱ 
δἰΠροηάμπι, δἰς Υἱρί δ. ΒΌΡΘΓ 608 δὰ «ρἀϊβοδηάυμ οἱ ρἰδη- 
ἰδυάυπι, αἱϊ Ποπΐπιι5. 

29. 1η ἀΐοθυϑ 1}Π|5 ποη ἀϊσοηΐ : Ραΐγοβ οογηθάδγυπί υτϑηὶ 
δΟΘΓΌΔΙΩ, οἱ ἀθηῖδ5 Πἰογυαπι ουδίυρυοστγυηῖ. 

30. δοὰ ὑπυβχυ ΐβθα!6 ἴῃ ῬΘΟσδῖο 80}0 Ππιογθίυγ, δὲ ΘΟΠ]6- 
ἀδη([8 υνδηλ δοογΡαηι οὐβίυραδοδηί ἀρηΐο5 αὐ. 

31. Εσοδ ἀΐο8 νοπίυηΐ, δῖ Ὠοπηίηυβ, οἱ ἀἰβροηδῃ ἀοτηυὶ 
ἴ8γδ6] οἱ ἀοπη)αΐ 7υἀδ ἰοϑἰδιμθηίυπ) πουυπὶ, 

32. ΠΟ Ἰυχίδ ἰρβἰδηηοηίυπ) αυοὰ ἀἰβροβαὶ ραίγὶ θ118 ΘΟΓΌΠι, 
πῃ ἀΐθ οὐπὶ δρργθιιθηαὶ ορῸ πιδηϊπ δογυτ δὰ δἀυσοηάιϊπ), 

608 ἀδ ἰεγτὰ Ἐμυρίϊ, αι δ ̓ ρδὶ Ποἢ τηδηβογαηΐ ἴῃ ἰοδἰδιηθηίο 
ΘΟ, Οἵ 650 πορίοχὶ 608, 811 Ὠοπλίηυβ. 

33. Ηοο οπΐπὶ οδϑὶ ἰδϑἰδιηθηΐυπι πουπὶ χυοὰ ἀἰθροιμδῆι 
ἀοιηυὶ [8.86] ροβί ἀἶθϑ 1108, αἷϊ Ποπηΐπυβ : ἀ8η8 ἀδ 8 [6668 
Πη648 ἰπ Ιη6ηΐ6 1 θογυηι, οἱ ἢ σογάθ ΘΟΓΌΠῚ δε Γ δ Πη 688, 
οἱ 6ἴῸ οἷβ ἰῃ Ὠδυπι, οἱ ἱρδὶ δγυῃηΐ τὰ ἱ ἢ ἰῃ ρορυϊυμλ. 

34. Εἴ ποη ἀοσορθυηΐ υπυπχυΐϑαυθ οἰγόπ δ 0), δ υηυ8- 
αιιΐίδαυο ἔγαίγοιη ϑυυθπ), ἀΐοθηθ : Νοβοα ομπηηυῃ : αυΐᾶ 
ΟΙΠΏ68 ἱπί0  Πἰροπΐ 6 ἃ ῬΑΓΎΟ ΘΟΙΓΠ 08606 δὰ ΓΔΡΏΙ ΠῚ 

ΘΟ, Πυοηΐδπι Ῥγορίὶ 15 ογὸ ἰηἰ συ δ [905 οοτυπι, οἱ 
ΡΘΟΟΔΙΟΓΌΠῚ ΘΟΓΌΠ ὨΟῚ ΓΕΟΟΓάΔΌΟΓ ΔιΉΡ]} 1118. 

37. 5] οἰογδίιμλ [χοτὶϊ οὐ υπι ἴῃ δυϊνπηα, αἷϊ οι ΐηι5, 
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Κύριος, χαὶ ἐὰν ταπεινωθῇ τὸ ἔδαφος τῆς γῆς κάτω, 1 οἱ δὶ ΠυμηΠίδίαπι ἡπετὶξ ρανἐπιοηίαμι ἰογγα ἀθογβαπι, εἴ δρὸ 
χαὶ ἐγὼ οὐχ ἀποδοχιμῶ τὸ γένος Ἰσραὴλ, φησὶ Κύριος, [ ποῃ τοργοῦαθο βέπυβ 18γαεὶ, ἀϊοὶ! Πομηΐπυβ, ργῸὸ οπμηίθυϑ 
περὶ πάντων ὧν ἐποίησαν. 4υξ ἐδοογυηῖ. 

4». Οὕτως εἶπε Κύριος: Ὃ δοὺς τὸν ἥλιον εἰς φῶς 35. 50 ἀϊχὶξ Ποπιίπβ : Ουἱ ἀδί 8016 πὶ ἰῃ [ὑπηοῖῖ ἀϊαὶ, 
τῆς ἡμέρας, σελήνην καὶ ἀστέρας εἰς φῶς τῆς νυχτὸς, 1 Ἰυπᾶπι οἷ 56|185 ἴῃ Ἰαπιδη ποσί 5, εἴ οἰδπιόγθίη ἰῃ πιδγὶ, οἷ 
χαὶ κραυγὴν ἐν θαλάσσῃ, καὶ ἐθόμδησε τὰ χύματα αὐ- | δοπυεγυπὶ Πυοίυβ 68, Ποπιίπι8 οπμη!ροίθἢ8. ποιηθα ἐ} : 
τῆς, Κύριος παντοχράτωρ ὄνομα αὐτῷ" 

38. ἐὰν παύσωνται οἱ νόμοι οὗτοι ἀπὸ προςώπου μου, 30. 5ἱ οοβϑανθγίηΐ Ἰ6.68 ἢμδ8 ἃ (δοὶθ πηθᾶ, αἰεὶ: Ποπιηίπυδ, 
ῷ Κύριος, χαὶ τὸ γένος Ἰσραὴλ παύσεται γενέσθαι | εἱ βοπιυιδ Ιδγᾶεὶ οβββαθίϊ 6888 56 ῃ8 δηΐδ ἔδοίθσω πηθᾶπι οαηο 8 

ὃς κατὰ πρόςωπόν μου πάσας τὰς ἡμέρας. ἀϊοθυβ. 
38. Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, φησὶ Κύριος, καὶ οἶχο- 38. Ἐδοα ἀΐδ8 νοηίυαμπὶ, ἀΐοί! Ποπιίπυβ, οἱ ἐρὰϊβεοαθίίας 

δομηθήσεται πόλις τῷ Κυρίῳ ἀπὸ πύργου Ἀναμεὴλ | οἰνίϊ45 Ποπιΐπο ἃ ἰαγγὶ ΑΠδημθαὶ ἀϑαυ6 δὰ ρογίδπι δηρυ!, 
πύλης τῆς γωνίας, 

89. χαὶ ἐξελεύσεται ἢ διαμέτρησις αὐτῆς ἀπέναντι 
αὐτῶν ἕως βουνῶν Γαρὴό, χαὶ περικυχλωθήσεται χύ- 
χλῳ ἐξ ἐχλεχτῶν λίθων, 

40. χαὶ πάντες Ἀσαρημὼθ ἕως Νάχαλ Κέδρων, ἕως 
γωνίας πύλης ἵππων ἀνατολῆς, ἁγίασμα τῷ Κυρίῳ, 
χαὶ οὐχέτι οὐ μὴ ἐχλίπη, καὶ οὐ μὴ καθαιρεθῇ ἕως τοῦ 
αἰῶνος. 

.39. οἱ οχὶδί( αἰπηοπδίο οὐυ8 σοηΐγα 608 υϑ46 δἃ 601168 
Οδγοῦ, οἱ οἰγουπμἀδηίίυγ ἴῃ οἰγουϊία οχ οἸθ 5 ἰδρίἀΐθυ8, 

40. δὲ ΟΠ68. ΑΒϑΔΓΘΙΏΟΙΪΙ 8106 δὰ Νδοἢδὶ σοάτοη, 5406 

δά δησυϊιπὶ ρογίδδ Θαυογυμ) ογἰ θη 158, βαποί(ποίυπι Ὠοπιΐηο, 

οἵ ποαυδαυδῆὶ υἱΐγα ἀοῇοίοί, οἱ ποὴ ἀδϑίτυδῖογ ὑδαυς ἰῃ 
ΒΕΡΟΌ]ΌΠ,, 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΘ΄. (Ηδδτ. ο. 32.) ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΙΧ. (Ηδδε. Ἂς. 32.) 

1. Μεγθυπλ ᾳφυοὰ (Δοίυπὶ 681 ἃ Ποπιίπο δὰ Φογοηΐδη) ἰῇ 
ΔΏΠΟ ἀροίΐχηο τορὶ δοάδοίδ : 0 οδί δπη0.8 οοἴαγῃβ ἀθείπλπ8 
Γοσὶ ΝΔΟυσδοάοηοβογ, γορὶ ΒΟΥ ΟηΪδ. 

ι. Ὁ λόγος ὃ γενόμενος παρὰ Κυρίου πρὸς Ἱερεμίαν 
ἐν τῷ ἐνιαυτῷ δεχάτῳ βασιλεῖ Σεδεχίᾳ" οὗτος ἐνιαυτὸς 
ὀχτωχαιδέχατος τῷ βασιλεῖ Ναδουχοονόσορ, βασιλεῖ 
Βαῤδυλῶνος. 

“. Καὶ δύναμις πσλνο Βαδυλῶνος ἐχαράχωσεν 
ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ, χαὶ Ἱερεμίας ἐφυλάσσετο ἐν αὐλῇ τῆς 
φυλαχῆς ἦ ἐστὸν ἐν οἴχῳ βασιλέως, 

8. ἐν ἡ χατέχλεισεν αὐτὸν ὁ βασιλεὺς Σεδεχίας, 
λέγων" Διατί σὺ προφητεύεις ; λέγων: Οὕτως εἶπε Κύ-- 
ρῖος’ Ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι τὴν πόλιν ταύτην ἐν χερσὶ βα- 
σιλέως Βαδυλῶνος, χαὶ λήψεται αὐτὴν, 

4. καὶ Σεδεχίας οὐ μὴ σωθῇ ἐκ χειρὸς τῶν Χαλδαίων, 
ὅτι παραδόσει παραδοθήσεται εἰς χείρας βασιλέως Βα- 
θυλῶνος, καὶ λαλήσει στόμα αὐτοῦ πρὸς στόμα αὐ- 
τοῦ, χαὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ 
ὄψονται, 

6. χαὶ εἰςελεύσεται Σεδεχίας εἰς Βαῤδυλῶνα, χαὶ ἐχεῖ 
καθίεται. (ἢ 

6. Καὶ ὃ λόγος Κυρίου ἐγενήθη πρὸς Ἱερεμίαν, λέγων. 
7. Ἰδοὺ Ἀναμεὴλ υἱὸς Σαλὼμ ἀδελφοῦ πατρός σου 

ἔρχεται πρὸς σὲ, λέγων: Κτῆσαι σεαυτῷ τὸν ἀγρόν μου 
τὸν ἐν Ἀναθὼθ, ὅτι σοὶ χρίσις παραλαβεῖν εἰς χτῇσιν. 

8. Καὶ ἦλθε πρὸς μὲ Ἀναμεὴλ υἱὸς Σαλὼμ. ἀδελ-- 
Ὁ πατρός μου εἷς τὴν αὐλὴν τῆς φυλαχῇῆς, καὶ εἶπε: 
τῆσαι σεαυτῷ τὸν ἀγρόν μου τὸν ἐν γῇ Βενιαμὶν τὸν 

ἐν ᾿Αναθὼθ, ὅτι σοὶ χρῖμα χτήσασθαι αὐτὸν, χαὶ σὺ 
πρεσθύτερος. Καὶ ἔγνων ὅτι λόγος Κυρίου ἐστὶ, 

9. χαὶ ἐχτησάμην τὸν ἀγρὸν Ἀναμεὴλ υἱοῦ ἀδελφοῦ 
πατρός μου, χαὶ ἔστησα αὐτῷ ἑπτὰ σίχλους χαὶ δέχα 
ἀργυρίου, 

10. χαὶ ἔγραψα εἰς βιδλίον, χαὶ ἐσφραγισάμην, καὶ 
“πε τυ βενην μάρτυρας, καὶ ἔστησα τὸ ἀργύριον ἐν 

»γῷ: 

ἃ. Εἰ νἱγίυϑ τορὶβ Βδδυ]οηὶβ Ὑ8]} ἔδοὶξ ΒΌΡΟΣΙ ογῦ88- 
Ἰεπι, οἱ  ογοιηΐδϑ ουϑίοαϊεαίυν ἰῃ δἰγίο οδγοθγίβ ζαὶ δϑί ἰῃ 
ἀοίηο τγορίβ, 

3. ἴῃ 40 οἰδυβογαῖ ουηὶ Γχ ϑϑαθοΐδϑ, ἀΐθθηβ : Οὐδγο ἴα 

ῬΓορῃοίδοῦ ἀἰσοηδ : 50 αἰχὶὶ ϑοπιίηυϑ : Εδοδ Θρὸ ἀο οἰγὶ- 
ἰδίδιη ἰβδίδη ἰῃ πηδηΐθιι5 γορὶ8 ΒΑΌΥ ἢ 8, οἱ οδρίοί ΘΠ, 

ἡ, οἱ δοάθοΐδϑ ποῃ 838 νυν ἀδ δῆ Οδδϊἀογυηι, αυΐᾶ 
ἰγδαϊτίουο ἰγδάθίυγ ἰῇ πηδηι18 γορὶβ ΒαἢΎ]οηΐ5, οἱ ἸοσυοίυΓ 

08 ἰρδὶιβ δὰ οβ 6)1:.8, οἵ οου]ὶ ἱρϑίυβ8 οου]οβ {18 Υἱἀθθυπί, 

5. οἱ ἰηϊγαδί! ϑοαροὶδβ ἰη ΒΔΟΥ]οηθι, οἱ ἰδὲ ἀδη ἰοἱ 86. 

6. Εἰ γεσθυ Ὀοιηϊηὶ (δοΐυ πη 65. δὰ ψογοῃίδιη, ἀΐοθηβ : 
7. Ἐσδδ Αηδηιθοὶ ἢ] 8 58] 0 πὶ ἔγδίγἰ8 ραίγί8 ἰυἱ γϑηΐ δὰ 

ἴα, ἀϊδοη8 : Ροββίἀθ {Π0Ὸ}] ἀσγὰπη πηουτ ΄υΐ ἰὴ Απδίῃοίῃ, 
αυΐα ἰδὲ ᾿υἀϊοίυπι 681 δοοίρογα ἰῃ μοβϑοβϑι ἤθη. " 

8. Εἰ νρηἰϊ δά τη Αῃδηη66] ΠΠ}}8 5810Π| ἴγαίγ[ 5 ρδίγ 8 πηϑὶ 
ἰηῃ ἰγίι πη οδγοθγίβ, οἱ ἀϊχὶῖ : Ῥοβϑϑίαθ {ἰδὲ ἀσγιπι πηθυμ αυὶ 
ἴῃ ἴοττα Βοηδηγίη φυὶ ἰῃ Απδίμοίῃ, ᾳυΐα {ἰδὲ ἠαἀϊοίυπι 68. 
Ροβδίἀθυθ θυ πὶ, οἱ ᾳ 68 βϑηΐϊοῦγ. Εἰ οοβῃουὶ φυΐᾶ ὙΘΓθι1Πὶ 

οι πὶ 65, 

9. οἱ ροβδοάϊ ἃρτῦπ) Απδιηθοὶ ΝΠ Ϊ γα γ8 ραίγὶ8 τηδὶ, οἱ 
ΔρΡομάὶ οἱ βορίθηι 6105 οἱ ἀθοθπὶ ἀγβθηῖὶ, 

10. οἵ βογρϑὶ ἴῃ 1106110, οἱ δἰ! Πανὶ, οἱ οομίοϑίδίυ8 81) 
(ο8[68, οἱ δρροηὰϊ ἀγροηίυμῃ ἰῃ δἰδίογα. 

ακϑμδο μαπικαλαινωνίδαεα. 
᾿υσπαικεσπενεσωα σππετταια ευπαντῦς 

(5) ὅ. ... καθιεῖται ἕως οὗ σχέψωμαι αὐτὸν, λέγει Κύριος " 1 δι τ βοθοῦ ἀοηος νἱδίϊθηι θυ πηι, δἰ( Βου η8 : αυοὰ 8 ρυ- 

ἐὰν δὲ πολεμήσητε κατὰ τῶν Χαλδαίων, οὐκ εὐοδωθήσεσθε. φηῃδνεογί(|5 δάνογβαβ Ομδι δθο8, ὩΠΠ}] ργοδρογυμα ὨΔΡΟ 8. 
(Οοπιρί.) 
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11. Καὶ ἔλαθον τὸ βιδλίον τῆς κτήσεως τὸ ἐσφραγι- 

σμένον, 
12. χαὶ ἔδωχα αὐτὸ τῷ Βαροὺχ υἱῷ Νηρίου υἱῷ 

Μαασαίου, κατ᾽ ὀφθαλμοὺς Ἀναμεὴλ υἱοῦ ἀδελφοῦ 
πατρός μου, χαὶ χατ᾽ ὀφθαλμοὺς τῶν ἀνδρῶν τῶν πα- 
ρεστηχότων καὶ γραφόντων ἐν τῷ βιδλίῳ τῆς χτήσεως, 
καὶ κατ᾽ ὀφθαλμοὺς τῶν Ἰουδαίων τῶν ἐν τῇ αὐλῇ τῆς 
φυλαχῆς. 

18. Καὶ συνέταξα τῷ Βαροὺχ κατ᾽ ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, 
λέγων" ᾿ 

14. Οὕτως εἶπε Κύριος παντοχράτωρ- Λάδε τὸ βι- 
ὅλίον τῆς χτήσεως τοῦτο, καὶ τὸ βιδλίον τὸ ἀνεγνω- 
σμένον, καὶ θήσεις αὐτὸ εἰς ἀγγεῖον ὀστράχινον, ἵνα 
διαμείνη ἡμέρας πλείους. 

15. Ὅτι οὕτως εἶπε Κύριος: Ἔτι χτισθήσονται ἀγροὶ 
χαὶ οἰχίαι χαὶ ἀμπελῶνες ἐν τῇ γῇ ταύτη. 

16. Καὶ προςευξάμην πρὸς Κύριον μετὰ τὸ δοῦναί 
με τὸ βιθλίον τῆς χτήσεως πρὸς Βαροὺχ υἱὸν Νηρίου, 
λέγων: 

175. Ὁ ὦν, Κύριε, σὺ ἐποίησας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν 
γῆν τῇ ἰσχύει σου τῇ μεγάλη, καὶ τῷ βραχίονί σου τῷ 
ὑψηλῷ καὶ τῷ μετεώρῳ“ οὐ μὴ ἀποχρυδῇ ἀπὸ σσὺ οὐθὲν, 

18. ποιῶν ἔλεος εἰς χιλιάδας, καὶ ἀποδιδοὺς ἅμαρ- 
τίας πατέρων εἰς κόλπους τέχνων αὐτῶν μετ᾽ αὐτούς: 
ὁ Θεὸς ὃ μέγας, ὃ ἰσχυρὸς, 

19. Κύριος μεγάλης βουλῆς, χαὶ δυνατὸς τοῖς ἔργοις, 
ὃ Θεὸς ὃ μέγας, ὃ παντοχράτωρ, χαὶ μεγαλώνυμος 
Κύριος. οἱ ὀφθαλμοί σου εἰς τὰς ὁδοὺς τῶν υἱῶν τῶν 
ἀνθρώπων, δοῦναι ἑκάστῳ κατὰ τὴν δδὸν αὐτοῦ. 

50. Ὃς ἐποίησας σημεῖα χαὶ τέρατα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ 
ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, χαὶ ἐν πλὴν, χαὶ ἐν τοῖς 
γηγενέσι" χαὶ ἐποίησας σεαυτῷ ὄνομα ὡς ἡμέρα αὕτη, 

1. χαὶ ἐξήγαγες τὸν λαόν σου Ἰσραὴλ ἐχ γῆς Αἰ- 
γύπτου ἐν σημείοις καὶ ἐν τέρασιν, ἐν χειρὶ χραταιᾷ 
χαὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ, χαὶ ἐν ὁράμασι μεγάλοις, 

9. χαὶ ἔδωχας αὐτοῖς τὴν γῆν ταύτην, ἣν ὥμοσας 
τοῖς πατράσιν αὐτῶν, γῆν ἐνόμηνν γᾶλα χαὶ μέλι" 

438. χαὶ εἰςήλθοσαν χαὶ ἔλαθον αὐτὴν, χαὶ οὐχ ἤχου- 
σαν τῆς φωνῇς σου, καὶ ἐν τοῖς προςτάγμασί σου οὐχ 
ἐπορεύθησαν᾽ ἅπαντα ἃ ἐνετείλω αὐτοῖς οὐχ ἐποίησαν, 
χαὶ ἐποίησαν συμόῆναι αὐτοῖς πάντα τὰ χαχὰ ταῦτα. 

“4. Ἰδοὺ ὄχλος ἥχει εἰς τὴν πόλιν συλλαύεῖν αὐτὴν, 
καὶ ἡ πόλις ἐδόθη εἰς χεῖρας Χαλδαίων τῶν πολεμούν- 
τῶν αὐτὴν ἀπὸ προςώπου μαχαίρας χαὶ τοῦ λιμοῦ" ὡς 
ἔλάλησας, οὕτως ἐγένετο. . 

25. Καὶ σὺ λέγεις πρὸς μέ Κτῆσαι σαυτῷ τὸν ἀγρὸν 
ἀργυρίου καὶ ἔγραψα βιδλίον, καὶ ἐσφραγισάμην, χαὶ 
ἐπεμαρτυῤάμην μάρτυρας, χαὶ ἣ πόλις ἐδόθη εἰς χεῖρας 
Χαλδαίων. 

46. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων " 
41. ᾿Εγὼ Κύριος ὁ Θεὸς πάσης σαρχός᾽ μὴ ἀπ᾽ ἐμοῦ 

χρυδήσεταί τι; 
28, Διὰ τοῦτο οὕτως εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραήλ᾽ 

Δοθεῖσα παραδοθήσεται ἣ πόλις αὕτη εἰς χεῖρας βασι- 
λέως Βαθδυλῶνος, καὶ λήψεται αὐτὴν, 

49. χαὶ ἥξουσιν οἱ Χαλδαῖοι πολεμοῦντες ἐπὶ τὴν 
πόλιν ταύτην, καὶ χαύσουσι τὴν πόλιν ταύτην ἐν πυρὶ, 
χαὶ χατακαύσουσι τὰς οἰχίας ἐν αἷς ἐθυμιῶσαν ἐπὶ τῶν 
δωμάτων αὐτῶν τῇ Βάαλ, καὶ ἔσπενδον σπονδὰς θεοῖς 
ἑτέροις, πρὸς τὸ παραπιχρᾶναι με. 

ΙΕΡΕΜΊΑΣ. Κεφ. ΛΘ'. 
11. Εἰ βυτηρβὶ ΠΟΙ ροβ56 38 οη β Ομδίχηδίιπι, 

12. οἱ ἀδὰϊ {Πὰπὶ Βαγυσῃ 6] ο Νοσία: Π]Πο Μδδβὶδο, δηῖθ 
ΟΟἾΪΟ8 ΑΠδιη66] ΠΠΠΠϊ ἔγαί γἰ8 ρϑίγ5 πγοὶ, οἱ δηΐα οου]οβ Υἱγο- 
γαπι 4υἱΐ δἀβ[Πογδηί οἱ βοῦίρβαγαηϊ ἴῃ ἢ 6 }}0 ροφβοδβίοπίβ, 
οἱ διιΐθ ὁου]οβ υάδρογαηι ἀυΐ ἰῃ ἀἰΓῖο οἈγοθσίβ. 

138. Εἰ ργϑοθρὶ Βαγυ σῇ δηῖθ οσυ]οδ θογιπι, ἀϊσ 68 : 

14. 510 αἰχ!ὶ οηνίπιδ οπηηϊροίοη8 : ϑυίης ᾿ἰγυα πη ΡΟ8568- 

δἰοηΐδ ἰβϑίιηι, οἵ ᾿ἰδγυπὶ αυΐ Ἰοοΐυ8 681, οἱ ροῦδϑ {Πυπ ἰη 
γᾶβα ἰρβίδοθο, ιι| ρογηιδηρδί ἀϊ685 Ὠ]ΌΓοΒ. 

15. Ουΐδᾶ δ5ἷο ἀἰϊχὶ οπιίῃυ8 : Αἀῆυς ροδϑίἀδυηΐαγ ἀρτὶ 
θ( ἀοιηυϑ οἱ Υἱηρδ ἰῃ ἰογτὰ ᾿,86. 

10. Εἰ οταυΐ δὰ οπιίηυμῃ ροδίφυδπι ἀοαὶ ᾿ἰγυτ ροβδ565- 
βἰοηΐβ δὰ ΒαΑγυ ἢ ἢ! τἢ ΝΟΓΙδο, ἀἰοθἢ8 : 

17. Ο φυὶ 68, Βοχηΐηθ, ἰὰ (δοἶ51} ΟΟΙ απ} οἱ ἰογγᾶπι (ογάυ- 
ἀΐπο ἴυά πιᾶρῃᾶ, οἱ Ὀγδοὶο ἴᾳ0 Θχοθίθο οἱ δ] π|ὶ : ἤθη 
ΔΟΒοΟηΔοίυγ ἃ ἴ6 αυ]ςαυδπι, 

18. φυὶ [2.18 πιο οΟΓα δ ἴῃ πλ 118, οἱ γρὰ ἀϊ5 ρθοοδί 
Ρδίγυμῃ ἰῇ 81η118 ΕΠ ογυπ) θογυπὶ ροϑὲ 608 : ἀθυ.8 ηϑρηι!8, 

[ογίἰα, 

19. δοιηΐηυ8 πιᾶρτιὶ ΘΟΠ 5111}, οἱ ροίθηβ ορογίρυβ, Ὠου8 

ΠΠΔΡΏΙ8., ΟἸπηΐρΡΟί65, οἱ πηλϑηΐ ΠΟΙ 8 Ποιηΐηιιδ : οὐὐ] 

ἰυἱ δὰ νΥἱ8 “!ογυπὶ Ποηλίηυπι, υἱ ἀ68 υπἰουΐᾳυσ υχίδ νἱδηὶ 
67ύ5. 

40. Ουἱ (δοίϑοϊ δίψῃ οἱ ργοαϊσία ἴῃ ἰογγὰ Υρῖο ὑ84116 
ἰη ἀἰδπ) δῆς, οἱ ἰῃ [δγϑοὶ, οἱ ἰῃ ἰθγγβθηΐβ : οἱ ἐδοϊβι {1ὶ 
ΒΟΠΊΘΩ δἰουΐ ἀἰ65 Παῖς, 

41. οἱ ρἀυχίδιϊ ρορυϊυμι ἰθὺ 15γ86] ἀ6 ἰογτὰ ΞἘζυρίΐ ἰῃ 
βἰχηΐβ οἱ ἰη ῥγοάϊρὶ!β, ἰῃ πιδηιῖ γδ] 18 οἱ ἰπ ὈγδΟἢΟ Θχοοῖβο, 
οἴ ἰη υἱδίοηϊ δυ5 πιᾶσηΐβ, 

22. οἱ ἀθραϊϑιὶ οἷ8 ἰδγγᾶπι ἤδης, 4υδηι ᾿υγαδίΐ ρϑίγ1θι:5 
δούιμη,, ἰογτϑιὴ ἤΠυδηΐθηι ἴδ. οἱ Π16] : 

43. οἱ ἰηιγαυθγυηῖΐ οἱ Δοοδρογιηΐ θ8π|, οἴ θη δυάϊογυηὶ 
ψοῦδη) ἰπ8Π|, οἱ ἴῃ ρυφοορ 5 (υἶδ Ὠοη δηλ δι δγιηΐ : οηΐα, 

αυδ τη δθαβ οἷβ ποη [δοθγυηΐ, οἱ ἰθοθγυπὶ υἱ ονοηϊγοηὶ 

8101 ΟἸηἷΔ τηα]ὰ δα. 
24. Εροδ ἴυγθα γϑηΐ! δὰ εἰν δῖοι δὰ σαρὶοπἀδιη 68η;, οἱ 

υγῦϑ ἀδία οὐΐ ἐπ πηδη0}9 ΟἸ δ᾽ ἀδρογυπ) 40] Ορρυρβηδηΐ ΘΔ ἃ 
[δοΐα αἰ δαὶ οἱ (Δ π}18 : δίουΐ ἰοουΐϊα8 65, [18 [Δοΐιπι 681. 

25. Εἰ ἰὺ ἀϊοὶβθ δ πιὸ : Αοχυΐγα {}ῸΪ ἄστη ἀγσθηῖο : οἱ 
ΒΟΓΙΡ5Ι ᾿ἰδγαμη, οἱ οὐϑίρπαυὶ, οἱ οοηϊοϑίδι 8 δ0Πὶ ἰοδί68, οἱ 

ὉΓῸ8 ἀδῖᾶ 681 ἰῃ πηδηι8 ΟΠ ΔΙἀδΡΟΓΌΠΙ. 

46. Εἰ (δοίη οδί γογρυῃ Ποιηϊπὶ δὰ πι6, ἀ “68 : 

27. Ερο Βομιίη}β 6118 ὉΠ ΥΟΓβδ5 σάΓΠΪ8 : Πυ)αυϊὰ ἃ ΠΙ6 
δβοοηάοίυγ χυϊοχυδίη 

48. Ῥτγορίογοδ δὶς αἰχὶἑ Ποπηίπυ8 Πδι}8 [8γ86] : δίδ ἔγᾶ- 
ἀοίυγ οἰν 88 ἰδ ἰῃ ΠπιΔη}8 Γορὶ8 Βα ]οηΐ8, οἱ οδρ οὶ ον, 

49. οἱ νϑηϊθηΐ ΟΠ δΙἀδοὶ Ορρυκηδηίθθ Βυ 06 Γ οἷν! δίοηι 
ἰδίδηι, οἵ δισοοοῃάοηΐ υὑγθοηλ ἤδης ἴσῃ, οἱ σοι θυγοηὶ ἀοπιο05 
ἴῃ φυΐδιυι5 δά] οαπὶ βυροῦ ἰοοίδ οᾶτυμ ΒΔ], εἰ ΠυδΌδηΐ 
ΠΡαπλίηδ αἰ 5 4}16η158, δ ὀχδοογθδηάυπ) 6. 



ΦΕΒΕΜΙΑΞΒ. Οκ». ΧΙ, 

80. Ὅτι ἦσαν οἵ υἱοὶ Ἰσραὴλ καὶ οἵ υἱοὶ Ἰούδα μό- 
νοι ποιοῦντες τὸ πονηρὸν χατ᾽ ὀφθαλμούς μου ἐκ νεό-- 
τῆτος αὐτῶν, 

81. ὅτι ἐπὶ τὴν ὀργήν μου, χαὶ ἐπὶ τὸν θυμόν μου 
ἦν ἢ πόλις αὕτη, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ᾧχοδόμησαν αὐτὴν 
χαὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, ἀπαλλάξαι αὐτὴν ἀπὸ 
προςώπου μου, 

832. διὰ πάσας τὰς πονηρίας τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ χαὶ 
Ἰούδα, ὧν ἐποίησαν πιχράναι με, αὐτοὶ χαὶ οἱ βασι- 
λεῖς αὐτῶν, καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν, καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτῶν, 
χαὶ οἱ προφῆται αὐτῶν, ἄνδρες Ἰούδα καὶ οἷ κατοιχοῦν- 
τες ἐν Ἱερουσαλὴμ. ᾿ 

83. χαὶ ἀπέστρεψαν πρὸς μὲ νῶτον, χαὶ οὐ πρόςω- 
πον. Καὶ ἐδίδαξα αὐτοὺς ὄρθρου, καὶ οὐχ ἤχουσαν ἔτι 
λαόεῖν παιδείαν" ᾿ 

84. χαὶ ἔθηχαν τὰ μιάσματα αὐτῶν ἐν τῷ οἴχῳ οὗ 
ἐπεχλήθη τὸ ὄνομά μου ἐπ᾽ αὐτῷ, ἐν ἀκαθαρσίαις αὐτῶν" 

85. χαὶ φχοδόμησαν τοὺς βωμοὺς τῇ Βάαλ τοὺς ἐν 
φάραγγι υἱοῦ Ἐννὸμ, τοῦ ἀναφέρειν τοὺς υἱοὺς αὐτῶν 
χαὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν τῷ Μολὸχ βασιλεῖ, ἃ οὐ συνέ- 
ταξα αὐτοῖς, χαὶ οὐχ ἀνέθη ἐπὶ χαρδίαν μου τοῦ ποιῇ- 
σαι τὸ βδέλυγμα τοῦτο, πρὸς τὸ ἐφαμαρτεῖν τὸν ᾿Ιούδαν. 

86. Καὶ νῦν οὕτως εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ ἐπὶ 
τὴν πόλιν ἣν σὺ λέγεις" Παραδοθήσεται εἰς χεῖρας 
βασιλέως Βαῤυλῶνος ἐν μαχαίρᾳ, καὶ ἐν λιμῷ, χαὶ ἐν 
ἀποστολῇ. 

41. Ἰδοὺ ἐγὼ συνάγω αὐτοὺς ἐκ πάσης τῆς γῆς, οὗ 
διέσπειρα αὐτοὺς ἐχεῖ ἐν ὀργῇ μου χαὶ τῷ θυμῷ μου 
χαὶ ἐν παροξυσμῷ μεγάλῳ καὶ ἐπιστρέψω αὐτοὺς εἰς 
τὸν τόπον τοῦτον, χαὶ χαθιῶ αὐτοὺς πεποιθότας, 

38. καὶ ἔσονταί μοι εἰς λαὸν, χαὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτοῖς 
εἷς Θεόν. ᾿ 

30. Καὶ δώσω αὐτοῖς ὁδὸν ἑτέραν χαὶ χαρδίαν ἑτέραν, 
φοδηθῆναί με πάσας τὰς ἡμέρας, χαὶ εἰς ἀγαθὸν αὐ-- 
τοῖς χαὶ τοῖς τέχνοις αὐτῶν μετ᾽ αὐτούς. 

40. Καὶ διαθήσομαι αὐτοῖς διαθήχην αἰωνίαν, ἣν οὐ 
μὴ ἀποστρέψω ὄπισθεν αὐτῶν " χαὶ τὸν φόδον μου δώσω 
εἷς τὴν καρδίαν αὐτῶν, πρὸς τὸ μὴ ἀποστῆναι αὐτοὺς 
ἀπ᾽ ἐμοῦ" 

41. χαὶ ἐπισχέψομαι τοῦ ἀγαθῶσαι αὐτοὺς, χαὶ φυ-- 
τεύσω αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ ταύτη ἐν πίστει, χαὶ ἐν πάσῃ 
χαρδίᾳ μου, καὶ ἐν πάση ψυχῇ. 

45. Ὅτι οὕτως εἶπε Κύριος Καθὰ ἐπήγαγον ἐπὶ τὸν 
λαὸν τοῦτον πάντα τὰ χαχὰ τὰ μεγάλα ταῦτα, οὕτως 
ἐγὼ ἐπάξω ἐπ᾽ αὐτοὺς πάντα τὰ ἀγαθὰ ἃ ἐλάλησα ἐπ᾽ 
αὐτούς. 

48. Καὶ χτηθήσονται ἔτι ἀγροὶ ἐν τῇ γῇ ἦ σὺ λέγεις" 
Ἄρατος ἔσται ἀπὸ ἀνθρώπων καὶ χτήνους, χαὶ παρε-- 
δόθησαν εἰς χεῖρας Χαλδαίων. 

44. Καὶ χτήσονται ἀγροὺς ἐν ἀργυρίῳ. Καὶ γράψεις 
βιθλίον καὶ σφραγιῇ, καὶ διαμαρτύρη μάρτυρας ἐν γῇ 
Βενιαμὶν, καὶ χύχλῳ τῆς πε ουδολ ιν, χαὶ ἐν πόλεσιν 
Ἰούδα, καὶ ἐν πόλεσι τοῦ ὄρους, χαὶ ἐν πόλεσι τῆς Σε- 
ἡλὰ, καὶ ἐν πόλεσι τῆς Ναγέξ' ὅτι ἀποστρέψω τὰς 

ἀποιχίας αὐτῶν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Μ΄. (Ηεδε. ο. 33.) 

Ι. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς πβε δεύτε- 
ρον, χαὶ αὐτὸς ἦν ἔτι δεδεμένος ἐν τῇ αὐλῇ τῆς φυλα- 
χῆῇς, λέγων" 
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30. Ουΐᾷ (πδευπὶ 611] 15γ86] οἱ {1} Φυὰδ 5011 (Δοϊδηΐδ8 ῃηὰ- 
ἴυτ δηΐθ οὐυϊοϑ πηθ08 8) δαο]οβοθηξίἃ ϑυδ, 

31. φυΐα ΒΌΡ6Γ ἰγᾶπι ἤθ8π|, οἱ Βιρ6γ ἔπγογθηι τηδαῃλ [αἱΐ 

οἰ 88 πθρο, οχ 408 αἶα δεἀϊβοδνογαηΐ ὁ8π οἵ υ8406 δα ἀΐδη) 
δῆς, δά ΔηηοΥθηδπ) 68Π} ἃ ἴΔοΐα τηθἃ, 

32. ῥγορίογ οἴηπθθ ἢθαυϊ(ἰ45 ἢ] ]ΟἾππὶ [8γ86] οἱ ᾿υἀὰα, φυθ 
(δοδγθηὶ δὰ θχδοογθδηάυπι Π|6, ἰρϑὶ οἵ τορθθ δόγιπι, οἱ 
ΡΓΠΟΙΡΟΒ θογυπη, οἱ βδοογάοίθϑ θογυπι, οἱ ργορῃοίδα ΘοΥ πὶ 

Υἱγὶ Φυὰδ οἱ μδρὶἰδίογοϑ 9 Ογυβδ θη). 

33. οἵ Δγουίογιηϊ δὰ π|6 ἀογβυ), αἱ πΠο0η (Δοίο. Εἰ ἀοουὶ 
608 ἀϊπουϊο, οἱ πο δυάϊογιπί υἱΐγὰ δοοίρογα ἀἰβο !ηδηι : 

34. οἱ ροβυογυηί ἱπαυ πδηγδθηΐδ 808 ἰῃ ἀοηιο ἰπ 408 ἰηγο- 
ὀδίυμη 6δὶ ΠΟΠΊΘἢ ΠΊΘΌΠῚ ἰῃ 68, ἰῃ ἱπαηγιη {8 δυΐβ : 

35. οἱ δαϊοδυογυηΐ ἃγαβ Β8Δ] αιιὸδ ἰῃ Ὑ8]16 {Δ ΕΠΉΘΙΣ, 

δὰ οἴϊὝεγθηὰοβ {05 808 οἱ ἢ 188 βυ88 Μοϊοςἢ ΓΟΩΙ, 4.88 ἢθὴ 

Ῥγιροορὶ οἷ, ἢ60 δϑοθηαὶΐ ἰΏ ΟΟΓ πιδιπὶ δὰ (δοϊοηάσπ) ἃθο- 
τηἰηδίἰοηθαηι ἰδίδπ), δὰ ἰδοϊοπάσπ} ροοοᾶγα Τυάδιηη. 

36. Εἴ πυπο 5ἰα ἀἰϊχί! Ποπιίπαβ ΠδὰΒ 15γ86] βυρεγ οἰν [ἃ- 
(6ηἢ υδη) ἴι ἀϊοὶβ : Τγδάρίιγ ἴῃ τϑηυ8 γορὶ8 ΒΑΡΎ ]ΟΙΪΒ ἰῃ 

οἰδάϊο, οἱ ἰῃ ἴϑπη6, οἱ δη)ἰ 5506. 

37. Εδοδ 660 ΘΟΉρΤΟρΡΟ 608 6χ υπΐ γα γϑᾶ ἴογγα, 400 ἀϊβρογοὶ 

608 ἔπ ἰῃ ἱγὰ τηθ8 οἱ {ΌΓΟΓΘ τ160 αἱ ἰῃ ἰγυ δι! 0Π.6 Πηᾶσπᾶ : 
Εἰ οοηγοτγίδῃ 605 ἴῃ Ἰοου ἰδ), οἱ δοίογα 608 ἰδοίδιῃ 601}- 

Πάἀρηίο8, : 

38. οἱ ογυηΐ πιὶλιὶ ἰῃ ρορυϊυπι, οἱ 920 6γῸ οἷβ ἰῃ θόμυηι. 

39. Εἰ ἀδῦο οἷβ υἱδπὶ 8] ἰδπ} δἱ Ἕοὺ δ} }0ἀ, υἱ {ἰπησδηΐ Π16 
ομληΐρι8 ἀΐοθυ5, οἱ ἰη Βοηυπι ἰμ518 οἱ (}}18 θούυ ἢ ρμοϑὲ 605. 

40. Εἰ ἀϊβροηδιῃ οἷβ8 ἰοβϑίδιηδηίαα) φΦίογηυμη, ΄συοὰ Ποη 
δυογίδιῃ ἃ ροϑβί 608 : οἱ {Πππογοῖ 26 ι1π} ἀἀ 00 ἰῃ ἐοῦ θογυμῃ, 
υἱ ποη Γοσράδηϊ ἱμϑὶ ἃ ΠΙ6 : 

41. οἵ νἱβίίδθο δὰ ἤθη (δοίθῃάσπι οἶδ, οἱ ρἰδηίαο 608 ἰῃ 
ἰοττᾶ ἰδία ἱπ ἥάδ, οἱ ἰῃ ομμηΐ οογὰθ πι|θο, οἱ ἰὴ ομηηὶ δηϊη)ᾶ. 

42. Ουἱᾶ κἰο ἀϊχὶξ Θοηηΐηι8 : δου! ἰηἀαχὶ βΌραγ ρορα πὶ 
ἰδίυμῃ ομημΐδ πη8184 πιάση ἰΡΟ, 515 660 ἰῃιιποδη) δυροΓ 608 

οΙὨηΐᾶ Ὀοηᾶ 4 ἰοουΐι5 501 5.106 608. 

43, ΕΠ ροβϑίἀδθυηΐαγ δάθυο ἃρσγὶ ἴῃ ἰογγὰ ἂς αυὰ ἴυ ἀϊΐ- 
εἶδ : [ηγνἱἷᾶ γί δ Πποηληΐθυ8 οἱ ἃ ροοοῦγα, οἱ ἰγδα ὶ ϑυηῖ ἰῃ 
γηδηΐθιι5 ΟΠ ΔΙ ἀδρογύμι. 

4. Εἰ ογηθηΐϊ ἄργοβ ἰῃ ἃγροηῖο. ἘΠλ βογίθοβ ᾿ἰθγυπι οἱ 

οὐϑίρπδυΐθ, οἱ οοηἰοϑίδινογίβ ἰθϑίθβ ἰῃ ἰθγγα Βοπ)απιίπ, οἱ 
ἰη εἰγουϊῖι Ζογυβδ] θην, οἱ ἰῃ οἰν Δί θιι18 Φυᾶδ, οἱ ἴῃ οἰ ν "δι - 

θυ τιοηϊΐβ, αἱ ἴῃ οἰν Δ} } 8. ἰρϑῖυ8 56 ρ] οἷα, οἱ ἴῃ εἰν δ[]- 
05 Ναροῦ : φυΐδ γράϊγα (Δοἰδηη ἰΓδηβ ΒΓΔ Οἢ.68 ΘΟΓΌΠΊ. 

ΘΑΡΌΤ' ΧΙ,. (Ηδδν. ο. 33.) 

1. Εἰ (δοίυπ οδὲ νογῦυμῃ Ποιηϊηὶ δὰ ογοηδη) δοουηο, 

οἱ ἱρδὲ ογϑὶ δύδηυς ᾿ἰραῖι8 ἴῃ δίγϊο σδγοογὶ8, ἀἰοθῃΒ : 
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3. Οὕτως εἶπε Κύριος ποιῶν γῆν, χαὶ πλάσσων αὖ- 
τὴν, τοῦ ἀνορθῶσαι αὐτὴν, Κύριος ὄνομα αὐτῷ. 

8. Κίκραξον πρὸς μὲ, καὶ ἀποχριθήσομαί σοι, καὶ 
ἀπαγγελῶ σοι μεγάλα καὶ ἰσχυρὰ, ἃ οὐχ ἔγνως αὐτά. 

.. Ὅτι οὕτως εἶπε Κύριος περὶ οἴχων τῆς πόλεως 
ταύτης, καὶ περὶ οἴχων βασιλέως ᾿Ιούδα τῶν χαθηρη- 
μένων εἰς χάραχας καὶ προμαχῶνας, 

5. τοῦ μάχεσθαι πρὸς τοὺς Χαλδαίους, καὶ πληρῶ- 
σαι αὐτὴν τῶν νεχρῶγ τῶν ἀνθρώπων, οὖς ἐπάταξα ἐν 
ὀργῇ μου καὶ ἐν θυμῷ μου καὶ ἀπέστρεψα τὸ πρόςω- 

’ 2. 3 39. ὦ Ὁ Φω ΩΣ 3 τῳ 

“πον μου απ ἀντων, περὶ πασὼν τῶν πονηριον αντων. 

6. Ἰδοὺ ἐγὼ ἀνάγω αὐτῇ συνούλωσιν καὶ ἴαμα, καὶ. 
φανερώσω αὐτοῖς, χαὶ ἰατρεύσω αὐτὴν, καὶ ποιήσω χαὶ 
εἰρήνην χαὶ πίστιν, 

7. καὶ ἀποστρέψω τὴν ἀποιχίαν Ἰούδα καὶ ἀποιχίαν 
Ἰσραὴλ, καὶ οἰκοδομήσω αὐτοὺς καθὼς καὶ τοπρότε- 
ον, 
Ρ 8. χαὶ χαθαριῶ αὐτοὺς ἀπὸ πασῶν τῶν ἀδιχιῶν αὐὖ- 
τῶν ὧν ἡμάρτοσάν μοι, καὶ οὐ μὴ μνησθήσομαι ἁμαρ- 
τιῶν αὐτῶν ὧν ἥμαρτόν μοι καὶ ἀπέστησαν ἀπ᾽ ἐμοῦ. 

ο. Καὶ ἔσται εἰς εὐφροσύνην χαὶ αἴνεσιν χαὶ εἰς με- 
γαλειότητα παντὶ τῷ λαῷ τῆς γῆς, οἵτινες ἀχούσονται 
πάντα τὰ ἀγαθὰ ἃ ἐγὼ ποιήσω, χαὶ φοδηθήσονται χαὶ 
πιχρανθήσονται περὶ πάντων τῶν ἀγαθῶν, χαὶ περὶ πά- 
σης τῆς εἰρήνης ἧς ἐγὼ ποιήσω αὐτοῖς. 

10. Οὕτως εἶπε Κύριος: Ἔτι ἀχουσθήσεται ἐν τῷ 
τόπῳ τούτῳ, ᾧ ὑμεῖς λέγετε - "Ερημός ἐστιν ἀπὸ ἀν- 
θρώπων καὶ χτηνῶν, ἐν πόλεσιν Ἰούδα, καὶ ἔξωθεν Ἵε- 
ρουσαλὴμ,, ταῖς ἠρημωμέναις, παρὰ τὸ μὴ εἶναι ἄνθρω- 
πὸν χαὶ χτήνη᾽" ᾿ 

11. φωνὴ εὐφροσύνης καὶ φωνὴ χαρμοσύνης, φωνὴ 
νυμφίου χαὶ φωνὴ νύμφης, φωνὴ λεγόντων ᾿Εξομολο- 
γεῖσθε Κυρίῳ παντοχράτορι, ὅτι χρηστὸς Κύριος, ὅτι 
εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. Καί ποίσονοι δῶρα εἰς 
οἶχον Κυρίου, ὅτι ἀποστρέψω πᾶσαν τὴν ἀποικίαν τῆς 
γῆς ἐκείνης κατὰ τοπρότερον, εἶπε Κύριος. 

15. Οὕτως εἶπε Κύριος τῶν δυνά . Ἔτι ἔσται 
ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ τῷ ἐρήμῳ, παρὰ ἐὐτι! εἶναι ἄνθρω- 
πὸν χαὶ χτῆνος, ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν αὐτοῦ χαταλύ-- 
ματα ποιμένων χοιταζόντων πρόδατα,. 

13. ἐν πόλεσιν τῆς ὀρεινῆς, χαὶ ἐν πόλεσι τῆς Σεφηλὰ, 
χαὶ ἐν πόλεσι τῆς Ναγὲό, καὶ ἐν γῇ Βενιαμὶν, καὶ ἐν 
ταῖς χύχλῳ Ἱερουσαλὴμ., καὶ ἐν πόλεσιν Ἰούδα, ἐτι 
παρελεύσεται πρόδατα ἐπὶ «εἴρα ἀριθμοῦντος, εἶπε 
Κύριος. (ἢ 

(5) 14. Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, καὶ ἀναστήσω 
τὸ ῥῆμα τὸ ἀγαθὸν ὃ ἐλάλησα ἐπὶ τὸν οἶχον Ἰσραὴλ, καὶ ἐπὶ 
τὸν οἶχον Ἰούδα. 

15. Ἐν ἐχείναις ταῖς ἡμέραις καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐχείνῳ, βλα- 
στῆσαι ποιήσω τῷ Δαυὶδ βλαστὸν δικαιοσύνης, χαὶ βασιλεύσει 
βασιλεὺς, καὶ συνήσεται, χαὶ ποιήσει χρῖμα χαὶ δικαιοσύνην 

ἐν τῇ γῇ. 
16. Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις σωθήσεται ᾿Ιούδας, χαὶ Ἴη- 

ρουσαλὴμ κατοιχήσει πεποιθότως. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ὄνομα ὃ 
χαλέσουσιν αὐτῷ - Κύριος δίχαιος ἡμῶν. 

17. Ὅτι οὕτω λέγει Κύριος " Οὐχ ἐπιλείψει τῷ Δανὶδ ἀνὴρ 
χαθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου Ἰσραήλ. 

18. Καὶ ἐκ τῶν ἱερέων καὶ Λενιτῶν οὐχ ἐπιλείψει ἀνὴρ ἐνώ- 
πιόν μον προςφέρων ὁλοχαύτωμα, καὶ θυμιῶν δῶρον, καὶ ποιῶν 
θυσίαν πάσας τὰς ἡμέρας. 

ΙΕΡΕΜΙΑΣ. Κεφ. Μ΄. 
2. 5. αἰχίξ οπηίηυθ (δοίθηβ ἰδγγδη, οἵ (ὈΓΠ,ΔΏΒ 6ᾶπι, 

δα ογἰροηάδπι οδπ), Ὠορλίηυ8 ποπηθῃ ἰἢ]} : 

3. ΟἸαιιδ δὰ πη, οἱ γοβροηάδθο {{ ], οἱ δημυηίίαδο εἰδὲ 
τηδόπᾶ οἱ ἔογϊᾶ, 4.85 ΠΟῚ ΠοΒίΪ θἃ. 

4, Ουἱᾶ 5ἰς ἀἰχὶ( Ποπιΐηυ 46 ἀοτηΐθυδ υγΐ5 ἢυ͵υ5, οἱ ἀ6 

ἀοπιῖδυβ γορίβ Τ᾿. χυδὸ ἀδείγιυοίδε βυηῖϊ ἰῃ Ὑδ]]ὰ οἱ ργορυ- 
δηδουϊα, 

ὅ. δ( ρυαρῃδηάυτῃ δάνογϑυβ ΟΠ δ]άξθοβ, οἱ ἱπιρ] πάη) 6Δηὶ 
οδάδνυογ θυ Ὠοπλίπυπι, 4108 ροΓου 88, ἰπ ἰγᾶ Πγδᾶ οἵ ἰὴ [ὩΓΟΓΟ 
[60 : οἴ δυθγιὶ [δΟθ Πηθϑι δ οἶδ, ΡγῸ Οπλῃ 1.8 Π}Δ}}{15. 
ΘΟΥυΠ. 

6. Εοζδ δζὸ δάάυοο οἱ οἰσδίγίοθπι οἱ βδηϊδίθπ), οἱ ἀ6- 

ΤΩΟΠΒίΓΔΌΟ Οἰ8, οἴ συγᾶῦο οδπι, οἱ [Δοΐδῃ) οἰΐᾶπ) ρδοδιη οἱ 
πάρῃ, 

7.. οἵ τϑαϊιοδη) ἰγδηβηϊσγαιὁποη 7υἀδ οἱ ἰΓδηδηγίριδίο- 
ΠΘΙῺ [β8γδ6], οἱ δα ἤοδθο 608 βίουϊ οἱ δηίδδ, 

8. οἱ πιυπάδθο 608 ἃὺ οπιηΐδθιι8 ἱπἰ συ (8 Θογυηὶ φυΐ- 
058 ροοσδυθγιηῖΐ πη, οἵ ὨΟῚ ΓΘΟΟΓάΔΌΟΥ ῬΘΟςΔίογαυ τ ΘΟΓῸΠ) 
αυΐϊθυ8 ροοοδυθγαηΐ τ} οἱ Γοοδβϑογιηΐ ἃ Π16. 

9. Εἰ ογὶΐ ἴῃ 1 Πἰᾶπ οἱ δυάδι οἱ ἣ τηδρηϊ Πο ἢ ἰὯΠὶ 
οΠΐ ῬΟΡΌΪΟ ἴσγγξθ, χυὶ χυΐϊάθπι δυάίοηΐ οηγηΐᾶ Ὀοπᾷ 48: 
ο20 (δοΐδηι, οἱ {ἱππδὈυῃί οἱ ἱπδηημδγθϑοθηΐ ργῸ οπμηΐθ8 θοηΐδ, 
οἴ ΡΓῸ ομγηὶ ρ806 (δηλ 620 ἴΔ018Π) Οἶδ. 

10. δἰο ἀϊχὶ᾽ Βοπηίηυδ : Αἀΐυο δυάϊοίιε; ἰῃ Ιοοο ἰδίο, ἀθ 
400 γτοϑ ἀἰοἰιἰβ : Ποβογίι8 οϑὶ δὴ Ποηίηἰδυ8 οἱ ᾿υπηοη(ἰ8, ἰῃ 
οἰν (08 Φυάδ, εἰ (οτγβ Φογυδαίθηι, 408 ἀδδοϊαίδο βυπί, 

. 600 υοά ΠΟ 5ἰῖ ἤΟΙηΟ οἱ Ρδοιδ : 

11. γὸχ ᾿ϑ ἰπ| οἱ γοὸχ σδυάϊὶ, γοχ βροῃδβὶ οἱ γὸχ Βροῆβδο, 
γοχ ἀϊοδηςαπὶ : ΟΟΠΠ ἰοπλίηἰ Ποπιλίπο οπιηὶροίθηι!, φυσηίδπι 
Ὀοηυ8 661 Πομηϊηυ8, 4υΐᾶ ἰῃ 5δρου πὶ πϊβογοογάϊδ ο᾽υ8. Εἰ 
ἰηίδγοηΐ ἀοηδ ἰῃ ἀοπηυπὶ Ποπιίηϊ, αι ΐᾶ γοὰἀυοδηη ΟἸΠΠΘΩΣ 
ἰγδηβιηϊργδίίομοπι ἴογγο {108 [αχία ἰὰ χυοά δηίοα, ἀἰϊχίί 
Ὀοῃηίηιι8. 

12. δὶς ἀϊχὶ ϑοηηίηυϑ Υἱγίαἴυπ : Αὐδυς ογπυηί ἰῃ ἰΙοοο ἢος 
ἀοβογίο, 60 φιοά ποη δἰηΐ ἤἢΟΏ1Ο οἱ ρθουβ, ἰῃ ΟΠ οἰνἷ- 

ἰδ Ὀυ8 οὐὰ5 Πα δου!α ραϑίογυμῃ δοοιθᾶγο (Δοϊθμ(ἰ πὶ ΟΥ̓́Θ8, 

138. ἴῃ οἰ δἰ  ὺ5 πηοηΐδπδο, οἱ ἰῃ οἰν δέ θυ5 Θαρ οἷδ, οἱ 
ἰη εἰν Δ} ὺ8 ΝΆρΡΟΌ, οἱ ἰη ἰοττὰ Βϑη)δηγίη, οἱ ἰῃ 18 Ζυδ5 ἴῃ 

οἰγουϊία 7 γυ 88] 6), οἵ ἰῃ οἰ Δι θυ8 Ζυάδ, δά υο ἰΓΔηβὶυηϊ 

ΟΥ̓́ΒΒ δ Π8Π11π| Ὠυτ!ογδη 5, δἰῖ Ποπιίηυ8. 

ι4. Ἐδδο ἀ|68 νϑηΐυηΐ, ἀἰεὶϊ Βοχηΐηιβ, οἱ βυϑο (Ὧ0ο τογθυμι 
Βοηυμ ἀυοὰ ἰοσαϊὰ5 δυπ δα ἀοπλιπὴ 1[5Γ86], οἱ δὰ οι 1. Ὧδ. 

1ὅ. [η {1119 ἀ!οδ68 αἱ ἰη ἰοτροῦγο {Π|0, ρσογτηΐπδγο δοΐδιη Πᾶνα 
βοτιηθη 05{{{|{π. οἱ γοσηδθὶὶ γοχ,, οἱ ἰηια !ἐροῖ, οἱ (δοίοι }υἀϊ- 
οἰαχα οἱ [υ5{{{|ᾶππ ἰὴ ἰοΓΓᾶ. 

16. [η ἀϊουβ ἰ}118 αν 7085. οἱ ΖΟΓΌΞΔΙοπι Πα (0 
οοηῇάδηϊογ. Εἰ Ὧοο οδὲ ποιῆθη αυοὰ νοοδϑυηὶ οἱ : Πομμηΐηυ5 
δῖ. ὨοΒῖίρυ. 

17. Οὐυοηίδη βίο ἀἰϊοὶΐ οιηίηυβ : Νου ἀοῆοίοί ἐρ8ὶ αν ἃ νυἱῦ 
065 800 6 [ΠΓΟΠΌΠη [5Γ86]. 

18. Εἰ ἀθ βδοου οί θαυδ οἱ [ον 8 ἡοη ἀοδοίοὶ Υἱῦ ΘΟΓΆΠῚ Τη6 
οἴδγθηβ Ποϊοσδυβίφῃμδα, οἱ δἀοϊοης ἀοηυπι, οἱ δοίη} 5δογὶ ἢ - 

αἴππη Ομ 5 ἀἰοθ 5. 



ΦΕΒΕΜΙΑΒ. ακρ. ΧΙ}. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ᾽ ΜΑ΄. (Ηδδν. ὁ. 34.) 

ι. Ὁ λόγος ὃ γενόμενος πρὸς Ἱερεμίαν παρὰ Κυ- 
ρίου, καὶ Ναθουχοδονόσορ βασιλεὺς Βαθδυλῶνος, χαὶ 
πᾶν τὸ στρατόπεδον αὐτοῦ, χαὶ πᾶσα ἣ γῇ ἀρχῆς αὐτοῦ 
ἐπολέμουν ἐπὶ ἹΙερουσαλὴμ., καὶ ἐπὶ πάσας τὰς πόλεις 
Ἰούδα, λέγων" 

ἃ, Οὕτως εἶπε Κύριος" Βάδισον πρὸς Σεδεκίαν βασι- 
λέα ἸΙούδα, χαὶ ἐρεῖς αὐτῷ Οὕτως εἶπε Κύριος: Πα- 
ραδόσει παραδοθήσεται ἣ πόλις αὕτη εἰς χεῖρας βασιλέως 
Βαθυλῶνος, χαὶ συλλήψεται αὐτὴν, καὶ καύσει αὐτὴν 
ἐν πυρί. 

8. Καὶ σὺ οὐ μὴ σωθῇς ἐχ χειρὸς αὐτοῦ, χαὶ συλλή- 
εἰ συλληφθήση, χαὶ εἰς χεῖρας αὐτοῦ δοθήση, χαὶ 
θαλμοί σου τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὄψονται, χαὶ εἰς 

Βαδυλῶνα εἰςελεύση. 
4, Ἀλλὰ ἄχουσον τὸν λόγον Κυρίου, Σεδεχία βασι- 
λεῦ Ἰούδα. Οὕτω λέγει Κύριος" 

5. Ἔν εἰρήνη ἀποθανῇ, χαὶ ὡς ἔχλαυσαν τοὺς πα- 
τέρας σου τοὺς βασιλεύσαντας πρότερόν σου, χλαύσονται 
χαι σὲ, Οὐαὶ, Κύριε, χαὶ ἕως ἄδου χόψονταί σε, ὅτι 

᾿ λόγον ἐγὼ ἐλάλησα, εἶπε Κύριος. 
6. Καὶ ἐλάλησεν Ἱερεμίας πρὸς τὸν βασιλέα Σεδε- 

χίαν πάντας τοὺς λόγους τούτους ἐν ᾿Ιερουσαλήμ. 

7. Καὶ ἣ δύναμις βασιλέως Βχθυλῶνος ἐπολέμει ἐπὶ 
Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἐπὶ τὰς πόλεις Ἰούδα, καὶ ἐπὶ Λαχὶς, 
αἱ ἐπὶ Ἄζηχα, ὅτι αὗται χατελείφθησαν ἐν πόλεσιν 
Ἰούδα πόλεις ὀχυραί. 

8. Ὁ λόγος ὃ γενόμενος πρὸς Ἱερεμίαν παρὰ Κυ- 
ρίου, μετὰ τὸ συντελέσαι τὸν βασιλέα Σεδεχίαν διαθή- 
χὴν πρὸς τὸν λαὸν, τοῦ καλέσαι ἄφεσιν, 

9. τοῦ ἐξαποστεῖλαι ἕκαστον τὸν παῖδα αὐτοῦ, καὶ 
ἔχαστον τὴν παιδίσχην αὐτοῦ, τὸν Ἑδραῖον καὶ τὴν 
Ἑὀραίαν ἐλευθέρους, πρὸς τὸ μὴ δουλεύειν ἄνδρα ἐξ 
Ἰούδα. 

19. Καὶ ἐγένετο ῥῆμα Κνρίον πρὸς Ἱερεμίαν, λέγον " 
40. Οὕτω λέγει Κύριος: Ἐὰν ἠθετημένην ποιήσητε τὴν δια- 

θήχην μου τὴν μετὰ τῆς ἡμέρας, χαὶ τὴν διαθήχην μον τὴν μετὰ 
τῆς νυχτὸς, ὥςτε μὴ εἶναι ἡμέραν καὶ νύχτα ἐν τῷ καιρῷ αὐὖ- 
τῶν, 

41. χαὶ ἡ διαθήχη μου ἠθετημένη ἔσται μετὰ τοῦ Δανὶδ τοῦ 
δούλου μον, ὥςτε μὴ εἶναι ἐξ αὐτοῦ νἱὸς βασιλεύων ἐπὶ τὸν θρό- 
νον αὐτοῦ, χαὶ μετὰ τῶν Λενιτῶν χαὶ ἱερέων τῶν λειτουργῶν 
μου. 

42. Ὥςπερ οὐχ ἀριθμηθήσεται ἡ στρατιὰ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ 
οὐ μετρηθήσεται ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης, οὕτως πληθύνω τὸ 
σπέρμα τοῦ Δαυὶὸ τοῦ δούλον μον, χαὶ τοὺς Λενίτας τοὺς λει- 

τουργούς μου. 
28. Καὶ ἐγένετο ῥῆμα Κυρίου πρὸς Ἱερεμίαν, λέγον " 
“4. Οὐχ εἶδες τί ὁ λαὸς οὗτος ἐλάλησε, λέγων " Δύο σνγγε- 

νείας, ἃς ἐξελέξατο ὁ Κύριος, ἔξωσεν αὐτάς " καὶ τὸν λαόν μον 
παρώξυναν, ἵνα μὴ ᾧ ἔθνος ἐνώπιον αὐτῶν. 

25. Οὕτω λέγει Κύριος "᾽Εὰν μὴ εἶεν ἡ διαθήχη μὸν τῇ 
ἡμέρᾳ καὶ τῇ νυχτὶ, καὶ νόμονς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς μὴ 
ἐθέμην, 

20. οὕτως τὸ σπέρμα τοῦ Ἰαχὼδ χαὶ Δανὶδ τοῦ δούλον μὸν 
ἔξωσα ἂν, ὥστε μὴ λαδεῖν ἐμὲ ἀπὸ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ ἄρ- 
χοόντας ἐν τῷ σπέρματι τοῦ Ἁδραὰμ καὶ τοῦ Ἰσαὰχ χαὶ τοῦ 
Ἰακώθ.- ὅτι ἀναστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν αὐτῶν, καὶ ἐλεήσω 
αὐτούς. (Οοπερέ. οἱ Τλεοαογ.) 

δ 25 

ΟΑΡΌΤ ΧΕΙ. (Ηδῦγ. ο. 34.) 

1. εγθσθη), φυοά (Δοϊῃη 65. δὰ Ψογοηγίϑιῃ ἃ Ὠομηηο, οἱ 
ΝΔὈΌΘΟΪΙΟἀΟΠΟΘῸΡ γὸχ ΒΔΟΥ]ΟηΪἶ5, οἱ οπηηΐβ ὀχογοί [8 ο᾽υ8, οἱ 

υηίνογβ [οι τὰ ὈγΪΠοἰραίι8 6.8 Ὀ6]]ΔΌδΩΐ βαρον Φογυβαίοῃ, 
οἴ ϑυρδγ οἵη 68 οἰν ἰδίοβ δ ιιἀ8, ἀϊ06Π5 : 

2. δ. αἰχὶ᾿ ομμίπυβ : Υδάθ δὰ δϑάροίϊδῃμ γορθηὶ Φυδ, 
οἱ ἀϊς68 οἱ : δὶς ἀϊχ!ί Ποπκίπιι8 : Τγδαϊίοηο ἰγδάσίυν εἰν] 88 
ἰνδῦς ἴῃ ΤΔη1018 ΓΟρὶ8 ΒΑΡΥ]Οηΐβ, οἱ οδρίοὶ οᾶπι, οἱ ἱποδιδὶ 
Θ8Π1 ἰῃ 616. 

3. Εἰ τὰ ΠΟῚ 54! 806 γ]8 ὧδ πγδηιι 6}118, οἱ ΘΟ ΡΓΘὨΘὨΒΙΟΩΘ 

σαρΙοΓ8, Οἱ ἴῃ τη8Π118 6}05 ἀδροτίβ, οἵ οοὐ! ἰαϊ οου]05 6}. 
υἱάοθυηῖ, οἱ ἴῃ ΒΑΡΎ] ΟΠ ι ἱῃργοα ογί8. 

) 
4, 564 δυάϊ γογῆυπι Ὠοπιίηὶ, ϑεάθοίᾷ τοχ 7υ δ. δἰο ἀϊεὶξ 

Ἀοιηΐηυϑ : 

5. ἴῃ ρᾶ06 ΤΟ ΓΘΓ 8, οἷ βἰοιΐ ρἰογανόγυηΐὶ ρϑίγοϑ ἰ008 ΄υΐ 
τορηϑγυηΐ δηΐα ἴδ, ρ]ογδθυηι οἱ ἰ6, δ, ΟΠ} η6, οἵ 5400 
δὰ ἰηίογηιπι ρ᾽δηροηί (6, αιἷᾶ γογθυῃ) ορὸ ἰοουί8 δυπ, 
αἰχ! Βοπλίηι8. 

6. Εἰ Ἰοουΐιβ 6ϑὲ 7ογοπιίαβ δὰ γοβϑιὴ ϑϑάθοίδπι οἰμηΐα 
᾿γργθᾶ ἴδρο ἰὴ 76 Γι 58] 6 ἢ). 

7. Επ νἱγίι3 γοχὶϑ ΒΑ Υ]Οἢ 8 Ὀ6Ι Δ αϊ Βυρ 0 Γ 7ογαβα θη οἱ 
ΒΕ 6Γ οἰν ἰδ(68 1υἀδ, αἱ δυρμοῖ 1[,Δ0}}}8, οἱ ϑυροῦ Αζϑοδ, αυΐδ 
[ϊ85 ΓοΙηδηβογδηϊ ἰῃ εἰν "δι θι.5 Τυὰᾶ οἱν (8.6 5 πλιη} 128. 

8. Ὑογθυπὶ αυοὰ (Δοίυπι) 651 δὰ “ογθηίδη ἃ ΠΟ ἷπο, 
ρΡοϑίχυδηι τὸχ ϑϑάθοϊαβ ΘοηβυπηΔΥ  ἰοϑἰδηηρηίυ τη ογρᾶ ρο- 
Ρυϊυμι, νοσδηᾷο αἰ π|155]0Ώ6ῃ1, 

9. ὃυἱ ἀϊπηϊἰογοῖ υηυβαυΐβδαιθ ρυθιυ πὶ ϑυ0πι|, οἱ ὑη08 

αυΐϑαιια δΔης ]π} 5ι.8π|, Ἡουγθυπι οἱ Ἠ Ὀγορδι ΠΙΡογοβ, υἱ 
ὭΟΘΠ δου ϊγοί ΥἹΓ ὁ 7υἀὰ. 

19. Εἰ (δεοίαπι 51 νοῦ Ὠοπιίηΐ δὰ 7ογοιίαπι, ἀοδης : 
40. δἷς ἀΐοῖϊς δοιηίηυβ : δὲ ἰγγί [πὶ δοθγὶ |8 ἰοοιδιηθηῖα Ωλ 

τθυπὶ αυοά οὐπὶ ἀϊα, οἱ ἰοδίληηθηίυτ τηδυτη ΄συοά σὰπῃ ηοοία, 

αἴ ποῦ εἰϊ ἀἰε5 εἰ ἢοχ ἰῇ (δ ροΓα 500, 

ὩἹ. οἱ ἰοβίδτησηίιπι χρυ] ἰγγί(τῇ ον σα Πανὶ βοῦνὸ πι6Ὸ 

αϊηοη 511 ὁχ δοὸ δ] 105 ΓΟ Δ 5 5006 ἰὨτοηι πὴ οἰ.8.,, οἵ οι 1.,6- 

νὴ οἱ Ξδοθγάοι θυ τὶ δι γί γηοὶς. 

29. 816] Π0ὴ Πυχ ΓΑ (Ὁ τα 4 οοοἷ ἢ, οἵ ἤθη τη θησαν 
ΙΘΩΔ ΠηδΙΓΪδ, 50 πῇ ΕΠ {0} 080 5οπίθ αν ἃ δβοσυΐ τηοὶ, οἱ 1,.- 
γὶίδβ τη ἰσίΓο8 608. 

98. Εῤ (Δοίαπι ο5ἱ γογυτ Ποιϊηϊ ηἱ δα Ἰογοηγίδιη, αἰ Θ ἢ 8 : 

24. Ναπιφυία πο νἱαἰδὶ! φαΐϊὰ ρορυϊαβ Πἰς Ἰοσυΐαδ 51, αἷ- 
ὁ6η5 : Πυδβ οορῃδίίοποξ, 485 οἰορογαί Ὠοπιίηυβ. ΘΧΡΟ ἢ 688 : 
οἱ ρορυϊ απ τηϑῦηὶ ἰτγ ἰἀνογαηΐϊ, υἱ ΠΟ 5Βἰῖ 565 ΟΥ̓Δ οἰ8. 

25. δὶς ἀἰςοὶϊί Πομηϊηυ : 81 ἤθη δϑϑαεὶ ἰθδίδπιθηΐαπι τηθυτ αἰεὶ 
οἱ ποοίἱ, οἱ Ιορ68 ΟἹ} δὲ ἴαγγεθ Ποη ροϑ 5567), 

26. 5[6 βοιθῃ 1800} οἱ Ἡανίὰ βογνὶ πιοῖ ὀχρυ ββοῖι υἱἱΠ86. 

αἱ η01) δοοίρογθῃι ἀθ βοιιΐηθ 6}08 ργίηοΙ 65 ἴῃ βϑιλίηθ ΑΌΓΔΔΙᾺ 
οἱ δδδο οἱ 7 ῦ : γράυσϑηι δηΐπι οαριἰν {6 ἴδ Θογυπι, οἱ τὴ }- 
ΒΟΓΘΌΟΥ οἰ. ἸΝ 
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10. Καὶ ἐπεστράφησαν πάντες οἱ μεγιστᾶνες, καὶ 
πᾶς ὃ λαὸς οἱ εἰςελθόντες ἐν τῇ διαθήχη, τοῦ ἀποστεῖ- 
λαι ἕχαστον τὸν παῖδα αὐτοῦ, χαὶ ἕχαστον τὴν παιδί-- 
σχὴν αὐτοῦ, (") καὶ ἐῶσαν 

11. αὐτοὺς εἰς παῖδας χαὶ παιδίσχας. 
12. Καὶ ἐγενήθη λόγος Κυρίου πρὸς Ἱερεμίαν, λέ- 

γῶν" 
ι3. Οὕτως εἶπε Κύριος: ᾿Εγὼ διεθέμην διαθήχην 

πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν ἐν τῇ ἡμέρα ἣ ἐξειλάμην αὖ- 
τοὺς ἐχ γῆς Αἰγύπτου, ἐξ οἴχου δουλείας, λέγων' 

ι4. “Ὅταν πληρωθῇ ἕξ ἔτη, ἀποστελεῖς τὸν ἀδελφόν 
σου τὸν “Εύραῖον, ὃς πραθήσεταί σοι, χαὶ ἐργᾶταί σοι 
ἕξ ἔτη, χαὶ ἐξαποστελεῖς αὐτὸν ἐλεύθερον. Καὶ οὐχ 
ἤχουσάν μου χαὶ οὐκ ἔχλιναν τὸ οὖς αὐτῶν. 

ι5. Καὶ ἐπέστρεψαν σήμερον ποιῆσαι τὸ εὐθὲς πρὸ 
ὀφθαλμῶν μου, τοῦ καλέσαι ἄφεσιν ἕχαστον τοῦ πλη- 
σίον αὐτοῦ" χαὶ συνετέλεσαν διαθήχην κατὰ πρόζωπόν 
μου, ἐν τῷ οἴκῳ οὗ ἐπεχλήθη τὸ ὄνομά μου ἐπ᾽ αὐτῷ. 

16. Καὶ ἐπεστρέψατε, χαὶ ἐδεδηλώσατε τὸ ὄνομά 
μου, τοῦ ἐπιστρέψαι ἕχαστον τὸν παῖδα αὐτοῦ χαὶ 
ἕχαστον τὴν παιδίσχην αὐτοῦ, οὺς ἐξαπεστείλατε ἐλευ - 
θέρους τῇ ψυχῇ αὐτῶν, τοῦ εἶναι ὑμῖν εἰς παῖδας καὶ 
παιδίσκας. 

17. Διὰ τοῦτο οὕτως εἶπε Εὐῆιν Ὑμεῖς οὐχ ἠχού-. 
σατέ μου, τοῦ χαλέσαι ἄφεσιν ἕχαστος πρὸς τὸν πλη- 
σίον αὐτοῦ. Ἰδοὺ ἐγὼ χαλῶ ἄφεσιν ὑμῖν εἰς μάχαιραν, 
καὶ εἰς τὸν θάνατον, χαὶ εἰς τὸν λιμὸν, χαὶ δώσω ὑμᾶς 
εἰς διασπορὰν πάσαις ταῖς βασιλείαις τῆς γῆς. 

(8. Καὶ δώσω τοὺς ἄνδρας τοὺς παρεληλυθότας τὴν 
διαθήχην μου, τοὺς μὴ στήσαντας τὴν διαθήχην μου 

, ἣν ἐποίησαν κατὰ πρόςωπόν μου, τὸν μόσχον ὃν ἐποίη- 
σαν ἐργάζεσθαι αὐτῷ, ; 

19. τοὺς ἄρχοντας Ἰούδα, χαὶ τοὺς δυνάστας, χαὶ 
τοὺς ἱερεῖς, χαὶ τὸν λαὸν, 

30. χαὶ δώσω αὐτοὺς τοῖς ἐχθροῖς αὐτῶν, χαὶ ἔσται 
τὰ θνησιμαῖα αὐτῶν βρῶσις τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ 
χαὶ τοῖς θηρίοις τῆς γῆς. 

Ὧι. Καὶ τὸν Σεδεχίαν βασιλέα τῆς Ἰουδαίας, χαὶ 
τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν δώσω εἰς χεῖρας ἐχθρῶν αὐτῶν, 
καὶ δύναμις βασιλέως βαδυλῶνος τοῖς ἀποτρέχουσιν 

5. 3 1 “ὦ 

ἀπ᾽ αὐτῶν. 
22. Ἰδοὺ ἐγὼ συντάσσω, φησὶ Κύριος, καὶ ἐπιστρέ 

αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν ταύτην, χαὶ πολεμήσουσιν ἐπ᾽ αὐ- 
τὴν, χαὶ λήψονται αὐτὴν, καὶ χατακαύσουσιν αὐτὴν ἐν 
πυρί" χαὶ τὰς πόλεις Ἰούδα, χαὶ δώσω αὐτὰς ἐρήμους 
ἀπο τῶν χατοιχούντων. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΜΒ΄, (Ηδρθδν. 6. 35.) 

1. Ὁ λόγος ὃ γενόμενος πρὸς Ἱερεμίαν παρὰ Κυρίου 
ἐν ἡμέραις Ἰωαχεὶμ. βασιλέως Ἰούδα, λέγων᾽ 

9, βάδισον εἰς οἶκον ᾿Αρχαθεὶν, χαὶ ἄξεις αὐτοὺς εἰς 
οἶχον Κυρίου, εἰς μίαν τῶν αὐλῶν, χαὶ ποτιεῖς αὐτοὺς 
οἶνον. : 

(7) 10. ... ἐλευθέρους, τοῦ μὴ δουλεύειν ἔτι ἐν αὐτοῖς, χαὶ 
ἥχουσαν, χαὶ ἀφῆχαν, 

11. χαὶ ἐπεστράφησαν μετὰ ταῦτα, καὶ ἀνήγαγον τοὺς δού- 
λους χαὶ τὰς παιδίσκας, οὗς ἀπέστειλαν ἐλευθέρους, χαὶ ὑπέ- 
ταξαν αὐτοὺς εἷς δούλους καὶ παιδίσκας. ((οπιρί.) 

ΙΕΡΕΜΙΑΣ. Κεφ. ΜΒ΄. 

10. Εἴ ΟΟΠΥΘΓΒΙ Βα ῃΐ ΟΠΊΏ68 Π]ΔΡΉδ[65, οἱ ΟΠ Πἶ8 ΡΟΡΌ]Ὲ8 
αυὶ ἱηργεθϑὶ ογδηΐ ἰῃ ἰδϑίδπηθηίυπ), υἱ ἀἰϊπηϊ(ατεί ὑπυδαυΐ8- 
486 ΡυθΓΌΠ) δυυπι, αἴ ὉΠ 080134116 ΔΠΟΙΠΔΠη δυιδηι, οἱ ἀϊη)}- 
ΒοΓμυηΐ.... 

11. 608 πῃ ΡΌΘΓΟΒ οἱ Δη0 1148. 

12. Εἰ ἰδοίυπι ὁδὶ γϑγθυπι Ποιηΐηὶ δὰ Τογοηΐϑη, ἀϊοθῃσ : 

18. δἰ. ἀϊχὶὶ θοπιίηυβ : Ερο ἀΐδροβιυΐ ἰοβίδηγρηίπη δὰ 
ῬϑίΓ68 γθϑίγοβ ἰῃ αἷδ 4υἃ δγιΐ 608 ἀ6 (6γγὰ Ἐξυρί!, ὁ ἀπο 
ΒΟΓΥ υ|58, ἀϊοοηϑ : 

14. Οὐτὴ ἱπηρ οἰἱ ἤιογίηϊ 86χ δηηΐ, τηΐ[65 [γαΐγοηχ (1 
Ηεργαπι, χα! απιρίι5 ογἱξ Εἰ], οἱ Ορογδϊίαγ {101 βοχ 8ῃ- 
ΠΟ, οἱ ἀϊηγ 68 ουπὶ Ἰἰθόγαπ,. ΕΓ ποὴ δυάϊογυαηΐ ηγ6 εἴ ἢυπ 
ἱπο!ηανογυηΐ Δ ΓΘ ΠῚ 50} 8 1. 

15. Εἰ οοηγθγαὶ δβιηΐ Ποάΐα δὰ (δοϊοηάι) τϑοί τ δηία 
ΟΟΙ 08 Π]608, οὐπὶ γοοᾶγοῖ υπυϑαυΐδ|ια αἰ 55] ΟΠο πὶ ρΡτγο- 
ΧΙ δὺϊ : οἵ οηϑυπη δ  γυηΐ ἰοϑἰδπηοηΐυπη δηίο ἔδοίοηλ᾽ 
68 ΠῚ, ἴῃ ἀοπο ἴῃ αυᾶ ἱηγοσδίιηι 651 ΠΟΙΠΠΘἢ ΠΊΘΙΠῚ ἰμ θᾶ. 

16. Εἰ τουθγ 8.15, οἱ ρο!] υἱδἐϊβ ὨΟΠΊΘη πηδιπΊ, οὑπὶ γα - 
οογοῖ υηυβαυΐϑααθ ρυσγαμ δαυλὶ οἵ ππυδαυίΐδαι. Δ Οἰ ΠΠΔΤὰ 
Βυ.81:, 4108 αἰ Π. ΒΘΓΔΕῚΒ [110 ΓΟδ δηΐπιδο 8.88, υἱ δἰηΐ νοῦ ἱβ 
ἴῃ ΡΟ ΓῸ5 Οἱ Δη0 1188. ᾿ 

17. Ῥτορίογθα δἷο ἀἰχὶῖ Ποηληυβ : 08 ἤθη δι ἰδι 5 πη, 
υἱ νοσᾶγοῖ αἰπι 55] οηθί τπηυϑαυΐβαις δὰ ργοχὶπηὰπὶ βαυτ. 
ΕδοΟ 6ρῸ γ000 ἀϊπ»,88ἰοηθηι γΟ 8 ἰῃ ρἰδάϊιπι,, οἱ ἰπ τηογίθπι, 
οἵ ἴῃ (Ἄπηθπὶ, οἱ ἀᾶ}ο γοφ ἰῃ αἰβραγδίοῃθπι ομῃηΐθαβ γαβηΐβ 
[ογτίο. 

18. Εἰ ἀδθο Υἱγὸβ χφυὶΐ ἰγδηβριθδδὶ βυηϊ ἰοβίδιηθηΐι 
ΠΠΘΌΠῚ 5, 40] ποη 5.8} }]16 πὶ ἰΘ5ἰΔιηρηίΐυτη πηουπὶ ΄υοά ἴδο6- 

γϑηΐ δὰ (Δοίαπὶ πηθᾶπὶ, Υἱξα πὶ χυοπι (δοογαηΐξ δὰ ορογαπάυπιὶ 

00, 
19. ῥγποῖρα8 ΨΦυάδ, οἱ ροϊοηῖ68, οἱ βδοογάοίβϑβ, οἱ ρορυ- 

ἴυῃ,᾿ 

20. οἵ ἀδῦο 605 ἰηϊπιίοῖθ Θογυπι, δὲ δυιπί πηογίοίπα 6οὺ- 
Γυπὶ 6808 γὙ0]8{}}} 88 ΘΔΕΙΣ οἱ ᾿οϑί β ἰθυγϑθ. 

21. Εἰ δοαθοίδῃῃ γθβϑη) ὑυἀδοα,, αἵ ργίῃοῖροϑ θϑογὰπὶ ἀ8θοῸ 
ἴῃ ΠηΔη11.5 ἰηἰ πηοογὰπι Θογυπι, οἱ Υἱγίι8 γορὶ8 Βα υ]Οἢ 8 ΓΘΟΘ- 
ἀδηι θι}5 δ οἷβ. 

22. Ἐοδ 6ρῸ ργοὶρίο, ἀϊοὶ( Βοπηίπι8, οἱ γϑάυσᾶπη 608 ἰῃ 

ἰογγᾶτι ης, οἱ ΘΙ Δθυηΐ ΒΌΡΟΓ φάτ, οἱ οδρίοηί οᾶπ), οἕ 

ΘΟ υγοηΐ 68Π} ἴῃ 'ζῃθ : οἱ οἰ δΐθβ ΨἀΔ, οἱ ἀδθο 688 ἀ6- 
δουίδβ 80 Ὠδυ  ἰδίογίθιυ8. : 

ΟΑΡΌΤ ΧΙ. (Βδν. ὁ. 35.) 

1. Μογθυπ) φυοα ἰδοίιπὶ 681 δὰ Τογοηγίδηλ ἃ Ποτϊαΐηο ἰῇ 
ἀἰδθθυβ Φοδοὶπι γοσὶβ δυάδ, ἀἰοΘΏ8 : 

2. Ὑδάδ ἰῃ ἀοπιυπὶ Αγοδθίη, οἵ ἀυοθϑ 608 ἴῃ ἀομῃηυπὶ) 
Ἀοιμίμὶ, ἰη υπυδλ δίγίογιηι, οἱ ροίδΐβ 608 Υἱπο. 

ραρυνροννσιεις τυημεαιιεεναξαι 

10. ..- θεγοβ, αἱ ΟῚ βουνί γοηῖ ΔΙῚ ΡΠ 108 ἰη οἷ5, οἱ δυἀίθγαηῖ - 
οἱ ἀἰπιϊδογυηΐ, 

"1. οἵ οὐσηνοῦβὶ δυιϊ ἀοἰησορ8,, οἱ τεϊγαχογαηΐ δοῦνοβ οἱ δη- 

ΟἾ1188, φυοβ αἰ πιδογαηΐ ᾿ἰθΘΤΟβ, οἱ Β0 ] υρφανοδυηί 608 ἰῃ Βογγοσ 
οἱ δηο 1188. 
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8. Καὶ ἐξήγαγον τὸν Ἰεχονίαν υἱὸν Ἱερεμὶν υἱοῦ Χα- 
ξασὶν, χαὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, χαὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, 
χαὶ πᾶσαν τὴν οἰκίαν ᾿Αρχαθδεὶν 

4. χαὶ εἰςήγαγον αὐτοὺς εἰς οἰκο Κυρίου, εἰς τὸ πα- 
ριον υἱῶν Ἰωνὰν υἱοῦ ᾿Ανανίου υἱοῦ Γοδολίου, 

ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, ὅς ἐστιν ἐγγὺς τοῦ οἴχου τῶν ἀρ-- 
γόντων τῶν ἐπάνω τοῦ οἴχου Μαασαίου υἱοῦ Σελὼμ, 
τοῦ φυλάσσοντος τὴν αὐλήν. 

5. Καὶ ἔδωχα κατὰ πρόςωπον αὐτῶν χεράμιον οἴνου, 
χαὶ ποτήρια χαὶ εἰπα᾿ Πίετε οἶνον. 

8. Καὶ εἰπον: Οὐ μὴ πίωμεν οἶνον, ὅτι Ἰωναδὰδ 
υἱὸς Ρηχὰό ὃ πατὴρ ἡμῶν ἐνετείλατο ἣμῖν, λέγων" 
Οὐ μὴ πίητε οἶνον ὑμεῖς καὶ οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἕως αἰῶνος, 

7. χαὶ οἰχίας οὐ μὴ οἰχοδομήσητε, καὶ σπέρμα οὐ 
μὴ σπείρητε, χαὶ ἀμπελὼν οὐχ ἔσται ὑμῖν, ὅτι ἐν σχη- 
ναῖς οἰκήσετε πάσας τὰς ἡμέρας ὑμῶν, ὅπως ἂν ζήσητε 
διέρας πολλὰς ἐπὶ τῆς γῆς ἐφ᾽ ἧς διατρίδετε ὑμεῖς ἐπ’ 
αὐτῆς. 

8. Καὶ ἠχούσαμεν τῆς φωνῇς ᾿Ιωναδὰδ τοῦ πατρὸς 
ἡμῶν, πρὸς τὸ μὴ πιεῖν οἶνον πάσας τὰς ἡμέρας ἡμῶν, 
ἡμεῖς χαὶ αἱ γυναῖχες ἡμῶν, καὶ οἱ υἱοὶ ἡμῶν, καὶ αἵ 
θυγατέρες ἡμῶν, 

9. χαὶ πρὸς τὸ μὴ οἰχοδομεῖν οἰχίας τοῦ κατοιχεῖν 
ἐχεῖ, καὶ ἀμπελὼν χαὶ ἀγρὸς χαὶ σπέρμα οὐχ ἐγένετο 
ἡμῖν’ 

10. χαὶ φχήσαμεν ἐν σχηναῖς, καὶ ἠχούσαμεν, καὶ 
ἐποιήσαμεν χατὰ πάντα ἃ ἐνετείλατο ἡμῖν Ἰωναδὰδ ὃ 
πατὴρ ἡμῶν. 

ιι. Καὶ ἐγενήθη, ὅτε ἀνέθη Ναῤουχοδονόσορ ἐπὶ 
τὴν γῆν, καὶ εἴπαμεν εἰςελθεῖν, χαὶ εἰςήλθομεν εἰς Ἵε- 
ρρουσαλὴμ., ἀπὸ προςώπου τῆς δυνάμεως τῶν Χαλ- 
δαίων, καὶ ἀπὸ προςώπου τῆς δυνάμεως τῶν Ἀσσυρίων, 
χαὶ ᾧχοῦμεν ἐχεῖ, 

15. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων᾽ 
13. Οὕτως λέγει Κύριος: Πορεύου, καὶ εἶπον ἀν- 

θρώπῳ Ἰούδα, καὶ τοῖς χατοιχοῦσιν “Ἱερουσαλήμ." Οὐ 
μὴ λάδητε παιδείαν τοῦ ἀχούειν τοὺς λόγους μου; 

Ι4. ἔστησαν ῥῆμα υἱοὶ Ἰωναδὰδ υἱοῦ Ῥηχὰδ, ὃ 
ἐνετείλατο τοῖς τέχνοις αὐτοῦ, πρὸς τὸ μὴ πιεῖν οἶνον, 
χαὶ οὐχ ἐπίοσαν. Καὶ ἐγὼ ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ὄρθρου, 
χαὶ οὐχ ἠχούσατε. 

15. Καὶ ἀπέστειλα πρὸς ὑμᾶς τοὺς παῖδάς μου τοὺς 
προφήτας, λέγων’ ᾿ἀποστράφητε ἕχαστος ἀπὸ τῆς ὁδοῦ 
αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς, χαὶ βελτίω ποιήσατε τὰ ἐπιτηδεύ- 
ματα ὑμῶν, καὶ οὐ πορεύεσθε ὀπίσω θεῶν ἑτέρων τοῦ 
δουλεύειν αὐτοῖς, χαὶ οἰχήσετε ἐπὶ τῆς γῆς ἧς ἔδωκα 
ὑμῖν χαὶ τοῖς πατράσιν ὑμῶν" χαὶ οὐχ ἐχλίνατε τὰ ὦτα 
ὑμῶν, χαὶ οὐχ εἰςηκούσατε. 

16. Καὶ ἔστησαν υἱοὶ Ἰωναδὰδ υἱοῦ Ῥηχὰδ τὴν 
ἐντολὴν τοῦ πατρὸς αὐτῶν, ὁ δὲ λαὸς οὗτος οὐκ ἤχουσέ 
ου. 

: 17. Διὰ τοῦτο οὕτως εἶπε Κύριος: Ἰδοὺ ἐγὼ φέρω 
ἐπὶ Ἰούδαν καὶ ἐπὶ τοὺς χατοιχοῦντας ᾿ἱερουσαλὴμ 
πάντα τὰ χαχὰ ἃ ἐλάλησα ἐπ᾽ αὐτούς. 

18. Διὰ τοῦτο οὕτως εἶπε Κύριος" ᾿Επειδὴ ἤκουσαν 
υἱὸὶ Ἰωναδὰθ υἱοῦ ῬΡηχὰδ τὴν ἐντολὴν τοῦ πατρὸς 
αὐτῶν, ποιεῖν χαθότι ἐνετείλατο αὐτοῖς ὃ πατὴρ αὐτῶν, 

ι9. οὐ μὴ ἐχλείπη ἀνὴρ τῶν υἱῶν Ἰωναδὰδ υἱοῦ 
Ρυηχὰῤ παρεστηχὼς χατὰ πρόςωπόν μου πάσας, τὰς 
ἡυέρας τῆς γῆς. 

« 

᾿ 

521] 

3. Εἰ οἀυχὶ ΨΦοοοηίδηγ ἤ]ΐυπι Τογοηνίη ἢ ΟΠ δθδβίη., οἱ 
(γδῖγβδ οἦυ8, οἱ Π]105 68, οἱ ὁπλῆθι ἀοηηυπι Αγο]ιδθίῃ, 

ἅ. οἱ ἱπίγοάυχ! 608 ἰῃ ἀοῃυπι ομπλΐῃὶ, ἰῃ ρϑβίοριογίιπι 
ΒΙΙοσιιηλ Φοπᾶπι ἢΠ} Αηδηΐδ ΗΠ ΟοάοἰίαΒ, ᾿ουλἱπἰ8 Ὠαΐ,, χιὶ 

ἐϑὲ ργορα ἀοπηλῃ ργίποίραπι θογτυπὶ αυΐ Βυρτὰ ἀοπηυμ) Μδᾶ- 
δἷδ6 ἢ} ϑοίοι, ουδϑιοἀϊθης 5 δἰγί ἢ. 

ὅ. Εἰ ἀράϊ δηΐο ἰδοίθπι θογυμι ἰαρυπουϊδη) Υἱηΐ, εἱ ρο- 
ουἰδ, οἱ ἀϊχὶ : ΒΙ 16 νἱηυπι. 

6. Εἰ ἀϊχογυηΐῖ : Νοὴ δἱθοιηυβ νἱπαπι, χιΐᾶ Τοηδάαν ἩΪ 5 
ΒΘΟΙΔΌ ρδίογ ποβίδσ τωδηάανϊξ ποῦίβ, ἀΐοθῃβ : Νοὴ υἱοί 8 
Ὑἱημ πὶ ΥῸ5 οἱ ΠΠ}ϊ γϑβίγὶ 5406 ἰῃ βερουίϊυη, 

7. οἵ ἀοῃηο5 π6 ἐβ Ποο 8, οἱ βθηθῃ ἢ6 βοιηἰηδίϊβ., οἱ υἱ- 
68 ΠΟἢ ΟΥἑ γΟὈ]8, φυΐᾶ ἰη ἱΔῦογηδου 18 ΠΔ Δ εἶδ σας 8 
ἀἴοθυ8 γϑβίγίβ, υἱ υἱνδιῖβ ἀΐθθυ8 πηι 8 Βα ρον ἰθγγᾶπη ΒΌΡΟΥ 
ᾳυδῖη ἰπ001}118 Ὑ08 806 Ὑ 68). 

8. Εἰ δυαϊνίπηυβ γοσθηι ΦοηΔάΔ} ραίγ 8 ποβίγὶ, βοὴ Ὀἰθθη- 
αἱ νἱπυη οὐηοῖ 8 ἀἰ 6 θ.5 παϑίγβ, ποῸ8 οἱ ὈΧΟΓΘ8 ποδίγ, δὲ 
]1} ποβίγὶ, οἱ 115 ἠοίγδο, 

9. οἱ βοὴ δά οδηάϊ ἀοίηο08 δὰ Πδυϊδηάαμ ἰδὲ, οἱ υἱῆθᾶ 
οἱ ἃροῦ οἱ βϑοίηθῃ ποῃ ἔμ ΠΟὈΪδ8 : 

10. οἵ ΠΑΡ ἰΔΥ Π.ι15 ἰῃ ἰδ ΓΔ υ} 15, οἱ δυάἰ νίπηι8, οἱ ἴδ- 

Οἰπλ08 βθουπάυπ) ΟΠηηΐᾷ 4118 τηδηἀανὶϊ πορὶβ Τοπδδ ραίοσ 
Ὠοϑίογ. ὲ 

11. Εἰ (δοΐυπ οδί, χυδηδο δϑοθηάίξ Νθυς ΠΟάἀοποϑοσ 80- 
ὈΘΓ ἰοετγᾶπι, οἱ ἀϊχίπγυβ ἰηρτγοαΐὶ, οἱ ἱηροδϑὶ ϑυη08 ἰη {6 Γὺ- 

8816), ἃ ἴδείθ γίγίυ 5 Ομδ]άφογυῃι, αἱ ἃ ίδοὶς υἱγίυ (8. Α8- 
ΒΥΓΊΟΓΟΙΠ,, οἱ ᾿ΔὈ δ Υ Π}0}5 ἰδὲ. 

12. Εἰ (Δοΐυπι 66 τογῆυμ Ποηχίηὶ δὰ πγ6, ἄς 6 Ὴ8 : 
13. δὶς ἀἰεῖί Βομπίηυβ : Υ866, οἱ ἀϊο Ποιμϊηὶ Ψυάδ, οἱ [1ἃ- 

Ὀἱἰδίοτθυ8 εγιδδίθηι : ΝΟΏ δοο ρ 618 ἀ 50 0} πᾶ δυάϊοηάὶ 
γογΌδ Π168 ἢ 

14, Εἰτπιανογυηΐ γογθυτῃ 611} ᾿οπδδὺ Π}1} ΘΟ δῦ, φυοά 

τῃδηἀαυί [118 8.18, Ὡοη ὈΪὈΘΠαΪ Υἱηὰπι, οἱ πο Ὀϊδθογιηί. 
Εἰ οθο Ἰοουΐι δυὴ δὰ γοβ8 ἀἰϊϊαου!ο, οἱ ἤθη δυα β([8. 

15. Εἰ πρἰβὶ δὰ γο8 ΡΌΘΓΟΒ ΠΊΘῸ6 Ὀγορ]ιοῖδθ, ἀϊσοηβ : 

ΑΥ̓ΘΥΓΓΙ ΠλΪἰ υπυδαυΐϑαυε ἃ Υἱᾶ 808 ροϑϑἰπγᾶ, δ πιοϊίοσγα (δοἱ 6 
δίυἀϊα γοϑίγα, οἱ ΠΟ δη)θυ δία ροβί ἀθο5 8108 86 υἱθηάὺ οἷβ. 
οἱ Βα} 80 1}5 ΘΌρΟΓ ἰογᾶη) φυδιὴ ἀ6α] γοδὶβ οἱ ραίγίδυ8 ν6- 
δίγἰ8 : οἵ ἤοὴ ἰπ0] }Π851}9 Δ0Γ6ΠῚ Ὑϑϑίγδπι, δὲ Π0ἢ Θχδιυ 1518. 

16. Εἰ ἐγηηδυθγιηί {ΠῚ Φοηδάδ ἢ11| ΒΘΟΠ Δ ογδηάαίυπι 
ΡδίΓ8 δυΐ, ρορυ]υβ δυΐθαλ ἰδῖθ Ὠθὴ δυάὶν]! Π16. 

17. Ἰἀοἶγοο 5ἷο ἀἰχὶε Πομηΐπυϑ : ΕΟΟ6 ορὸ Αἴ ΓῸ 8ΠΡ6Ρ ὅ::- 
ἀδιὰ οἱ ϑΌΡΟΣΥ ὨδὨϊδίογοϑβ Φογυβά] θη ομγηΐδ ηι8]8 σαδὲ ἰοαιι- 
(8 80) ϑΌΡ6Γ 608. 

18. Ῥτορίογοα 80 ἀϊχὶῆὶ Ποιμίηυϑ : Ουοηΐδηλ δυάίογυπὶ 

ἢ}11 Ζοπδάδι {|| ΘΟ Ὁ πιδηάδίυπη ρδίγὶ8 βυΐ, δοίη 40 
δίου Πδη ἀδΥυϊὶ οἷβ ρᾶΐογ ΘΟΓῸΠ) 9 

19. ποη ἀοήοεϊοί υἱγ Π]ϊογυπλ Ψομδάδρ ἢ}}} Ἀδοι δ ϑίλῃβ 
δηῖ6 ἐΔοΐθπι πηθᾶπὶ οὐ 068 ἀἶ6 118 ἰογγῷ. 
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ΚΈΦΑΔΑΙΟΝ ΜΓ΄. (Ηρῦτ. ο. 36.) 

τ. ᾽ν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ τετάρτῳ Ἰωαχεὶμ. υἱοῦ Ἰωσία 
βασιλέως Ἰούδα, ἐγενήθη λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέ- 
ων᾽ 

: ἃ. Λάδε σεαυτῷ χαρτίον βιόλίου, χαὶ γράψον ἐπ᾽ 
αὐτοῦ πάντας τοὺς λόγους οὗς ἐλάλησα πρὸς σὲ ἐπὶ Ἵε- 
ουσαλὴμ,, καὶ ἐπὶ Ἰούδα, καὶ ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη, ἀφ᾽ 
Ἃ ἡμέρας λαλήσαντός μου πρὸς σὲ, ἀφ᾽ ἡμερῶν Ἰω- 
σία βασιλέως Ἰούδα, καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 

8. Ἴσως ἀχούσεται ὃ οἶχος Ἰούδα πάντα τὰ χαχὰ ἃ 
ἐγὼ λογίζομαι ποιῆσαι αὐτοῖς, ἵνα ἀποστρέψωσιν ἀπὸ 
τῆς δδοῦ αὐτῶν τῆς πονηρᾶς, καὶ ἵλεως ἔσομαι ταῖς 
ἀδιχίαις αὐτῶν καὶ ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῶν. 

4. Καὶ ἐχάλεσεν Ἱερεμίας τὸν Βαροὺχ υἱὸν Νη- 
τὰ ) καὶ ἔγραψεν ἀπὸ στόματος Ἰφίία πάντας τοὺς 
ὄγους Κυρίου, οὺς ἐλάλησε πρὸς αὐτὸν, εἰς χαρτίον 

βιδλίου. , 
6. Καὶ ἐνετείλατο Ἱερεμίας τῷ Βαροὺχ, λέγων. 

Ἐγὼ φυλάσσομαι, οὐ μὴ δύνωμαι εἰςελθεῖν εἰς δ 
Κυρίου. ἢ 

8. Καὶ ἀναγνώσῃ ἐν τῷ χαρτίῳ τούτῳ εἰς τὰ ὦτα 
τοῦ λαοῦ ἐν οἴχῳ Κυρίου, ἐν ἡμέρα νηστείας, χαὶ ἐν 
ὠσὶ παντὸς Ἰούδα τῶν ἐρχομένων ἐχ πόλεων αὐτῶν, 
ἀναγνώσῃ αὐτοῖς. Ν 

7. Ἴσως πεσεῖται ἔλεος αὐτῶν χατὰ πρόζςωπον Κυ- 
ρίου, χαὶ ἀποστρέψουσιν ἐχ τῆς ὁδοῦ αὐτῶν τῆς πονη-. 
ρᾶς, ὅτι Ἵτς ὃ θυμὸς καὶ ἡ ὀργὴ Κυρίου, ἣν ἐλάλη- 
σεν ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦτον. 

8. Καὶ ἐποίησε Βαροὺχ χατὰ πάντα ἃ ἐνετείλατο 
αὐτῷ “Ἱερεμίας, τοῦ ἀναγνῶναι ἐν τῷ βιδλίῳ τοὺς λό-- 
γους Κυρίου ἐν οἴκῳ Κυρίου. 

9. Καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ ἔτει τῷ ὀγδόῳ τῷ βασιλεῖ 
Ἰωαχεὶμ ἐν τῷ μηνὶ τῷ ἐννάτῳ, ἐξεχχλησίασαν νηστείαν 
κατὰ πρόζωπον Κυρίου πᾶς ὃ λαὸς ἐν ᾿ἱἱερουσαλὴμ, 
χαὶ οἶκος Ἰούδα. 

10, Καὶ ἀνεγίνωσχε Βαροὺχ ἐν τῷ βιδλίῳ τοὺς λό-- 
γους Ἱερεμίου ἐν οἴκῳ Κυρίου » ἐν οἴκῳ Γαμαρίου, υἱοῦ 
Σαφὰν τοῦ γραμματέως, ἐν τῇ αὐλῇ τῇ ἐπάνω, ἐν 
προθύροις πύλης τοῦ οἴχου Κυρίου τῆς χαινῆς, καὶ ἐν 
ὠσὶ παντὸς τοῦ λαοῦ. 

11. Καὶ ἤχουσε Μιχαίας υἱὸς Γαμαρίου υἱοῦ Σαφὰν 
ἅπαντας τοὺς λόγους Κυρίου ἐχ τοῦ βιόλίου, ' 

12. χαὶ χατέδη εἰς οἰχίαν τοῦ βασιλέως, εἰς τὸν 
οἶχον τοῦ γραμματέως, καὶ ἰδοὺ ἐκεῖ πάντες οἱ ἄρχον- 
τες ἐχάθηντο, ᾿Ελισαμὰ ὃ γραμματεὺς, χαὶ Δαλαίας 
υἱὸς Σελεμίου, χαὶ Ιωνάθαν υἱὸς ᾿Αχχοδὼρ, χαὶ Γα- 
μαρίας οἰὸς Σαφὰν, καὶ Σεδεχίας υἱὸς ᾿Ανανίου, καὶ 
πάντες οἵ ἄρχοντες. 

13. Καὶ ἀνήγγειλεν αὐτοῖς Μιγαίας πάντας τοὺς 
λόγους οὖς ἤκουσεν ἀναγινώσχοντος Βαροὺχ εἷς τὰ ὦτα 
τοῦ λαοῦ. 

τ4. Καὶ ἀπέστειλαν πάντες οἱ ἄρχοντες πρὸς Βαροὺχ 
υἱὸν Νηρίου τὸν Ἰουδὶν υἱὸν Ναθανίου υἱοῦ Σελεμίου 
υἱοῦ Χουσὶ, λέγοντες" Τὸ χαρτίον ἐν ᾧ σὺ ἀναγινώσχεις 
ἐν αὐτῷ ἐν ὠσὶ τοῦ λαοῦ, λαύε αὐτὸ εἰς τὴν χεῖρά σου, 
καὶ ἦχε. Καὶ ἔλαθε Βαροὺχ τὸ χαρτίον, καὶ κατέθη 
πρὸς αὐτούς. 

15. Καὶ εἶπον αὐτῷ Πάλιν ἀνάγνωθι εἰς τὰ ὦτα 
ἡμῶν. Καὶ ἀνέγνω Βαρούχ. 

ΙΕΡΕΜΙΑΣ. Κεφ. ΜΙ". 
ΘΑΡΌΤ ΧΙΙΠ. (Ηρῦτ. 6. 36.) 

1. Τὴ δηη0 αυδγίο 9οδοίπι ΗΠ 7οδἷδ γορὶβ Τυἀά, [Δοΐυτι 
681 γόγθυπὶ Ποιηϊηὶ δὰ πι6, ἀΐοθῃδ : 

2. δυπια {{0] γοϊυ πο ᾿ἰ τὶ, οἱ βογὶ θα βιροῦ {Πυὰ ομηηία 
του αὐ Ἰοσυἴυ.5 80Π| δὰ [6 Βυ}6Γ ογυβᾶϊθπι, οἵ βυρ6Γ 70- 
ἄδῃι, οἷ Β:ΡΟΥ ΟἸΊΠ65 βοηΐε8, 6Χ 18 ἀϊδ6 Ἰοσυδηΐα τὴ6 δά ἴε, 
ἃ ἀϊοθυδβ 7051: τορὶβ .)ἀ8, οἱ υϑ4υ6 δὰ ἀΐδηι [ιΔης. 

3. Ἑογίδδϑε δυάϊεϊ ἀπ 1 ἀᾶ οπγηΐδ Πι818 4.85 660 00 - 
Εἰΐο ἔδοογο οἷβ, αἱ ἀνογίδηϊγ ἃ Υἱὰ 508 ροβϑϑίπια, δἱ ργορὶ- 
ἰἰυ8 6γῸ ἱπί4υ 4{1}18 Θογαπὶ οἱ ρϑοοδί:5. ΘΟΓΌΠ,. 

ἡ, Εῤ γοοδυΥϊ Φγθηγίαθ Βατυοὶ ἢ] πὶ Νογίδο, οἱ βογίρϑὶξ 
ΘΧ΄ Οἵα Φογοηλ δ οπιηΐα υογθᾷ Ποπλίηὶ, Ζυδ Ἰοουΐι8 οδὶ δὰ 
Θαπι, ἰῃ νοϊυπγίηα Πρ τί. 

5. Εἰ πηδπάδυϊ ΠΟ γοπιἶλ8 Βαγυοὶ, ἀΐοθηβ : Ε30 ουβίοάίογ, 
ΠΟΙ} φοΐθγο ἱηργοαϊ ἰῃ ἀοηγυπὶ Ὠαιηϊηϊ. 

6. ΕΓΊΟΩΘΒ ἴῃ το]υπηὶπθ ἰδῖο ἴῃ δυγίθῃ:8 ρορυ] ἱῃ ἀοῶο 
Ὀοιηϊηΐὶ, ἰῃ αἶα 16) υηΐ!, οἱ ἴῃ δυγίθιιδ απ νογϑὶ ἡ αἀδ νϑηΐθη- 
ἰἰυπὶ ἀ6 αἰν ἰδ θυ. 8ι}}8, 6568 οἷδ. 

7. Ἐογίδ886 οδάδί χηἰβογϊοογάϊα δογυπὶ δηΐθ [δοϊθηχ Ὦο- 
ΠηΐΪηΐ, αἱ ἀνϑγίοηϊ 86 ἃ υἱᾶ 8:18 ρϑϑϑίηδ, 4.18 Ὠηᾶρηυ8 Θδὲ 

ἴυγοτ οἱ ἱγᾶ Ῥοηλίηὶ, αυδπὶ Ἰοουΐ8 δϑὶ βδυρογ ρορυ]υπ 
ἰβίυ, 

8. Εἰ (ροἱἱ Βαγυοσῖὶ βοουηάυπ) ΟἸηΪδ χυδ ᾿Ἰηδηάδυὶ οἱ 76- 
Γοηκΐδ8., ἰοζοπάο ἴῃ ργο υογθα Ὀοιμΐηὶ ἰη ἀοπιο Ὠοῃηγίηϊ. 

9. Εἰ (Δρίυαπι δὲ ἰῇ δῆηο Οὐοίανο Γγορὶ Ψοϑοίη ἰῃ ἴθ Π56 
ὭΟηΟ, οοηγοσδγυογυηΐ 6] πίη δὰ ἰδοϊθη Ὠοπιϊηὶ ομηΐβ ρο- 
Ρυϊυδ ἴῃ Φογυβδίοιῃη, οἵ ἀοπιυ8 διὰδ. 

10. ΕΓἸοσῖι Βάγιοὶι ἰῃ ᾿ἰδτὸ τοῦδ Το ἰη ἀοηο ο- 
πιϊηΐ, ἰῃ ἀοπιο Οϑυδηῖθθ, {1 ϑδρῆϑη βοῦθθο, ἰῃ δἰγίο 
Βυρατγίογα, ἰῃ γϑϑι θυ! 8 ρογίξ ἀοίηι8 Πομηὶπὶ ποῦ, αἱ ἴῃ 
ΔΌΓΙ ΙΒ υπϊ γογϑὶ ρορυ]ὶ. 

11. Εἰ υάϊνίῖ ΜΙΟ 2588 ἢ} 18 Οσδιηδγίδ ἢ}}} Θαρἤδη οπηΐἃ 
γοῦθα Βοηλΐηϊ ὁχ ἰὐτο, 

12. οἱ ἀδβοθηῃάϊξ ἰῃ ἀοιηυ τορῖβ, ἰῃ ἀοιηυπι ϑογῖθορ, οἵ 
006 ἰδὲ ΟἸλη68 ργίποὶροβ βρὰθθδηΐ, Ε88π|8 δογῖθ., οἱ 

Παϊαθαθ ἢ] 8 Β6] ΟΠ, οἱ 7Τομδίδη ἢ] 08 ΑΟΟΣΟΡΟγ, οἱ 
Οδηηᾶγί8 ἢ} 118 ϑαρδη, οἱ ϑοάδοὶδ8 ἢ] 08 Απδηΐδρ, δ οἴ) π68 
ΡΓΪΏΟΙρΘ8. ᾿ 

13. ΕΓ δηηυρίίαν!ε οἷβ Μίο,δβ οπηηΐα ὙΘΓΌΔ 4υ126 διιαϊ- 
γογδὶ Ἰοσοηΐρθηι ΒδγυοὶΣ ἴῃ δυγὶθι.8 ρΡΟΡυ]]. 

(4. Εἰ πιίβογιιηΐ οἴηποβ ργίποῖροβ δά ΒΑΘ Π]ΐυπι ΝΟΓΙδ5 
Φυδίη Ππππὶ Ναί δηΐᾳ ΗΠ} 56] οἶα ΗΠ ΟἸνα δὶ, ἀἸοδηῖ68 : 

ΜοΪυπηθη ἰπ 400 ἴὰ Ἰ6ρ᾽8 ἰῃ 60 ἰῃ δυγίθυβϑ ροραΪ;, ϑυπιθ 1]- 
Ἰυὰ ἰῃ τηδηπ ἰυᾶ, οἵ γοηὶ. Εἰ βυμπιρϑὶί Βαγυοῖ νοϊυπθη, οἱ 

ἀφβοσηάιι δὰ 608. 

16, Εἰ ἀϊχογυηί οἱ : Π6ΓῸΠ ἰοζα ἰῃ δυγίθυ8ϑ ποϑίγίβ. Εἰ 
Ἰογῖῖ Βαγυοὶι. 



ΦΕΆΕΜΙΑΞ. 

16. Καὶ ἐγενήθη, ὡς ἤχουσαν πάντας τοὺς λόγους, 
συνεβουλεύσαντο ἕχαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ, καὶ 
εἶπον" ᾿Αναγγέλλοντες ἀναγγείλωμεν τῷ βασιλεῖ ἅπαν- 
τας τοὺς λόγους τούτους. 

17. Καὶ τὸν Βαροὺχ ἠρώτησαν, λέγοντες" Ποῦ ἔγρα- 
ψας πάντας τοὺς λόγους τούτους : 

18. Καὶ εἶπε Βαρούχ: ᾿Ἀπὸ στόματος αὐτοῦ ἀνήγ- 
γειλέ μοι Ἱερεμίας πάντας τοὺς λόγους τούτους, χαὶ 
ἔγραφον ἐν βιδλίῳ. 

ι9. Καὶ εἶπον τῷ Βαρούχ Βάδισον, καὶ καταχρύ- 
όηθι σὺ χαὶ Ἱερεμίας, ἄνθρωπος μὴ γνώτω ποῦ ὑμεῖς. 

40. Καὶ εἰςῆλθον πρὸς τὸν βασιλέα εἰς τὴν αὐλὴν, 
χαὶ τὸ χαρτίον ἔδωχαν φυλάσσειν ἐν οἴκῳ Ἔλισαμά" 
χαὶ ἈΠ Θρλλῶν τῷ βασιλεῖ πάντας τοὺς λόγους τού-- 
τους. ᾿ 

41. Καὶ ἀπέστειλεν ὃ βασιλεὺς τὸν Ἰουδὲν λαθεῖν τ 
ΧΡοΣ Καὶ ἔλαδεν αὐτὸ ἐξ οἴχου ἘἜλισαμά- καὶ 
ἀνέγνω Ἰουδὶν εἰς τὰ ὦτα τοῦ βασιλέως, χαὶ εἰς τὰ 
ὦτα πάντων τῶν ἀρχόντων τῶν ἑστηχότων περὶ τὸν 
βασιλέα. 

25. Καὶ ὁ βασιλεὺς ἐκάθητο ἐν οἴχῳ χειμερινῷ, χαὶ 
ἐσχάρα πυρὸς κατὰ πρόςωπον αὐτοῦ. 

23. Καὶ ἐγενήθη, ἀναγινώσχοντος Ἰουδὶν τρεῖς σελί- 
δας χαὶ τέσσαρας, ἀπέτεμεν αὐτὰς τῷ ξυρῷ τοῦ γραμ- 
ματέως. χαὶ ἐῤῥιπτεν εἰς τὸ πῦρ τὸ ἐπὶ τῆς ἐσχάρας, 
ἕως ἐξέλιπε πᾶς ὃ χάρτης εἰς τὸ πῦρ τὸ ἐπὶ τῆς ἐσχά- 
ας. 
ἷ 44. Καὶ οὐχ ἐζήτησαν, χαὶ οὐ διέῤῥηξαν τὰ ἱμάτια 
αὐτῶν ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ οἱ ἀχούοντες πάν- 
τας τοὺς λόγους τούτους. 

:5. Καὶ ᾿Ελνάθαν καὶ Γοδολίας ὑπέθεντο τῷ βασι- 
λεῖ, πρὸς τὸ κατακαῦσαι τὸ γαρτίον. 

46. Καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺς τῷ ἹἹερεμεὴλ υἱῷ 
τοῦ βασιλέως, καὶ τῷ Σαραίᾳ υἱῷ ᾿Εσριὴλ, συλλαδεῖν 
τὸν Βαροὺχ χαὶ τὸν ᾿ἱερεμίαν, καὶ χατεχρύθησαν. 

7. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Ἱερεμίαν, μετὰ 
τὸ χαταχαῦσαι τὸν βασιλέα τὸ χαρτίον, πάντας τοὺς 
λόγους οὗς ἔγραψε Βαροὺχ ἀπὸ στόματος “Ἱερεμίου, 
λέγων" 

48. Πάλιν λάδε σὺ χαρτίον ἕτερον, χαὶ ἡράγοι πάν- 
τας τοὺς λόγους τοὺς ὄντας ἐπὶ τοῦ χαρτίου, οὺς χατέ- 
χαυσεν ὃ βασιλεὺς ᾿Ιωαχεὶμ, 

"9. καὶ ἐρεῖς: Οὕτως εἶπε Κύριος: Σὺ χατέχαυσας 
τὸ χαρτίον τοῦτο, χέγων Διατί ἔγραψας ἐπ᾽ αὐτῷ, 
λέγων Εἰςπορευόμενος εἰςπορεύσεται βασιλεὺς Βαύυ- 
λῶνος, καὶ ἐξολοθρεύσει τὴν γῆν ταύτην, καὶ ἐχλείψει 
ἀπ᾽ αὐτῆς ἄνθρωπος καὶ χτήνη; 

80. Διὰ τοῦτο οὕτως εἶπε Κύριος ἐπὶ Ἰωαχεὶμ βα- 
σιλέα Ἰούδα. Οὐχ ἔσται αὐτῷ χαθήμενος ἐπὶ θρόνου 
Δαυὶδ, καὶ τὸ θνησιμαῖον αὐτοῦ ἔσται ἐῤῥιμμένον ἐν 
τῷ καύματι τῆς ἡμέρας, καὶ ἐν τῷ παγετῷ τῆς νυχτός. 

31. Καὶ ἐπισχέψομαι ἐπ᾽ αὐτὸν, καὶ ἐπὶ τὸ γένος 
αὐτοῦ, χαὶ ἐπὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ, καὶ ἐπάξω ἐπ᾽ αὐ- 
τὸν, καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἐπὶ 
γὴν Ἰούδα πάντα τὰ χαχὰ ἃ ἐλάλησα πρὸς αὐτοὺς, 
χαὶ οὖχ ἤχουσαν. 

82. Καὶ ἔλαδε Βαροὺχ χαρτίον ἕτερον, χαὶ ἔγρα- 
ν ἐπ᾽ αὐτῷ ἀπὸ στόματος Ἱερεμίου ἅπαντας τοὺς 

λόγους τοῦ βιῤλίου οὃς κατέχαυσεν Ἰωαχεὶμ, καὶ ἔτι 
προςετέθησαν αὐτῷ λόγοι πλείονες, ὡς οὗτοι. 

ὙΕΤῚΒ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΥΜΝ. -- Ἰ]. 

καρ. ΧΙΙΠΠΙ. 

16. Εἰ [δοϊυπι 681, υἱ δυάϊογιπὶ οπηηΐα νοῦ, σοηςιίδ- 

γογθηΐ υηυϑαυΐϑαιο δὰ ργοχὶ πη. βιμιη, οἱ ἀϊχογυηί : Αἢ- 

πυπἰἰδηίο 5 ΔΠΠμΠ ἸΘΙ}8 τορὶ οΠηΐᾶ γὙογ μα ̓Ἰῖθο. 
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17. ἘΠῚ Ἰπϊττορανογιηΐ Βαγυοῖι, ἀϊσθηίοβ : δὶ βου ρϑἰϑίὶ 
ΟΙΏΠ65 ΒΟΓΙΏΟΠ6Β 508 ὃ 

18. Εἰ ἀἰϊχὶῖ Βαγυοῃ : Εχ ογὰ 800 δηηθηι δαὶ ἢ} 96 Γ6- 
[ηΪὰ5 οηηΐδ γογθα ἢδος, οἱ βογὶ οθδηῃ ἰῃ [ἰδτο. 

19. Εἰ ἀϊχογυηΐ δά Βδγιοῖ : Υδάδ, οἱ δβϑοοηάογο ἴὰ οἱ 
Φογθιηᾶβ, ΠΟΠ)Ο Ποὴ δοίδὶ δὶ γοϑ. 

20. Εἰ ἰηργαϑϑὶ ϑυηΐ δὰ γοροπὶ ἰη δἰγίαην, οἴ υουπηθη ἀ8- 
ἀοτγυηΐ δὰ οὐυβίοἀϊοηάυπ) ἰῃ ἀοτηο ΕἸ β8π)ᾶ : οἱ δμηυπίίανο- 
γυηΐ τορὶ οπιηΐα γουθὰ ἰϑίλ. 

21, ΕΠ τη ϊδὶῖ τοχ Φυάϊη δὰ βυϊηοηυμ γοϊυπηοη. Εἰ ϑυη)- 
Ἀ51} ΠΙυ 4 6 ἀοπιο ΕἸ 8δπλᾶ : οἱ ἰορὶὶ συϊη ἰπ δυΓ68 γορίβ, οἱ 
ἴῃ δυ 685 ΟἸΠΠἾ0ΠῈ ργἰποίρυπι δἴδηζυτῃ οἰγοδ γοροϑίη. 

22. ΕΠ τὸχ βοάθθαδί ἴῃ ἀόίηο ὨΥΘΏΔΔ]}, οἱ ἰοουβ δα δείδῃι 
608. 

23. Εἰ (δείυπι 6ϑῖ, ἸΙοσοηίο Φυάΐῃ ἰΓ68 ρᾶ 6 }145 οἱ φυδίυοτ, 
δηϑοίάοραί [1188 πουδου]ὰ ϑοτγῖθα;, οἱ ͵δοϊθαΐ ἰη ἴση αὶ 

ΒΈΡΟΥ γΌΪδΠ), ἀοημθο ἀοίδοϊ! ἰοΐιπι νοϊυθῃ ἰὰ ρηα αυΐ 
ΒΌΡΘΙ ΔΓΌΪΔη,. 

24. Εἰ ἤθη αυδιϑίογυηΐ, Π641:6 δοίἀογυηΐ γνοϑἧϊπηθηίδ 808 
Γὰχ οἵ ρυσγὶ 6]05 δυάίοηϊο5 οηληΐδ Ὑ θᾶ ἢ8Ρ6. 

258. Εἰ ΕἸπαίῃδη οἱ σοα 85 βυρσοδϑογαηξ γοσὶ, ἀδ οογη- 
Ὀυγοηᾶο γο]υπηη6. 

28. Εἰ τπηδηάδγὶϊ γχ 76 ΓΟ Ί66] ἢ]10 Γορῖβ, οἱ ϑᾶγδοθ ἢΠ0 
Ἐϑείοὶ, υἱ οομμργοῃοηάδγοηΐ Βαγαο οἱ Φαχοιίαπι, οἱ ὁος1}}- 
(αἴ βυηί. 

47. ἘΠ (δοίυπι 6δὲ νοθυτῃ Ὀομίηὶ δὰ Φογοπΐδη), ροϑβί- 
4υδιὴ ΓΟΧχ ΟΟΙΏΠιΙ5δογΐ ὙΟΪ ΠΏ, ΟΠΊΠΘ68 ΒΘΥΓΠΊΟΠΘ68 4009 
βοΠ ρβογαὶ Βαγιοἢ ΘΧ ΟΓΟ Φογοιηο, ἀἰσθΏΒ : 

48. Ἀυγβὺ9 βϑυϊηθ ἴὰ γοΟΪυπηθη δἰ υ ἃ, οἱ βεσῖδο οπιηΐα 

γΟΓθὰ 4υξ ογᾶπί ΘΌΡΟΓ ὙΟΪ ΠΊΘἢ, 4185 ΠΟ 8511 τὸχ 20- 

80Ι πη. 

49. οἱ ἀΐοο5 : δὶς αἰχἑ θοηίηυβ : Τὰ Φφοηπιθυδδίβιϊ γνοϊυ- 

τηθη ἰβϑίυια, ἀἰσοηϑ : Οὐᾶγο 80} 5151} ἰὴ 60, ἀΙοΘΏ8 : Ιηρτο- 
ἀΐθηϑ ἱηρσγοάϊοίυγ γὸχ ΒΔΟΥ]Οπίβ, οἱ οχίουτ δῦ ὶξ ἰθγγᾶπὶ 
ἰδίδηγ, οἱ ἀοἤοϊθηΐ 80 θὰ Ὠοιηο οἱ υπηθηΐδ ἢ 

30. Ῥτορίογοα δὶς αἰχὶ οτΐυ}8 Βυ} 6. Ψ9οϑαὶπη τοβϑηὶ 
Φυᾶὰδ : Νοῦ οΥἰϊ οἱ βοάθῃβ 8006 ἰΠγοηυπὶ Ὠδνά, οἱ τηρτίΪ- 
οἰπυπὶ 6}0.8 ογὶ' ὑγοϊοοΐα ἰη εοϑία αἰαὶ, οἱ ἰὴ σοὶ ποοίΐδ. 

41. Εἰ Υἱβίίδθο δυροῦ δυπὶ, οἱ ΒΌΡΟΓ 56 η05 6)08, οἱ ΒΌΡΟΓ 
ῬΌσρΓΟβ 6)}05, 6ἷ ἱπά 108) ΒΌΡΟΓ ομ), οἴ ΒΘΌΡΟΓ Δ Δη[68 
Φογυ βίο, οἱ 8006 ἴδιται) ΖΔ ομηη!ϊᾶ πηᾶϊα 485 Ἰοσυϊυ5 
δύῃ δὰ 608, αἱ Π0η δυάϊοτγυηΐῖ. 

32. Εἰ βυπηρεὶξ Βατυᾶδι νοϊαμπηθη δ] 4, οἱ βογί ρϑὶἑ ἴῃ 60 
Θχ Οἵα ΨΖογϑιΐδρ ΟΠΊΠΟδ ΒΘ ΤΏΟη65 ᾿ἰγὶ 4υ05 ΠΟΠΙὈιι 556 Γαῖ 

Τοδείῃη, οἱ ργϑίογοα δἰ δυιηΐξ οἱ ΒΟΙΤΠΟ 68 θ]1Γ68, 5ἰομὶ 
ἰδ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΔ'. (Ηδθθν. ς. 37.) 

ι. Καὶ ἐῤχσίλευσε Σεδεχίας υἱὸς Ἰωσία ἀντὶ Ἰωα- 
χεὶμ, ὃν ἐδασίλευσε Ναθουχοδονόσορ βασιλεύειν τοῦ 
Ἰούδα, 

ἃ. χαὶ οὐχ ἤχρυσαν αὐτὸς χαὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ χαὶ 
ὁ λαὸς τῆς γῆς τοὺς λόγους Κυρίου, οὺς ἐλάλησεν ἐν 
χειρὶ Ἱερεμίου. 

3. Καὶ ἀπέστειλεν ὃ βασιλεὺς Σεδεκίας τὸν Ἰωάχαλ 
υἱὸν Σελεμίου, καὶ τὸν Σοφονίαν υἱὸν Μαασαίου τὸν 
ἱερέα, πρὸς ἱἹερεμίαν, λέγων - Πρόςευξαι δὴ περὶ ἡμῶν 
πρὸς Κύριον. 

4. Καὶ Ἱερεμίας ἦλθε, καὶ διῆλθε διὰ μέσου τῆς 
πόλεως, χαὶ οὐχ ἔδωχαν αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τῆς φυλα- 
χῇς. Καὶ δύναμις Φαραὼ ἐξῆλθεν ἐξ Αἰγύπτου, χαὶ 
ἤχουσαν οἱ Χαλδαῖοι τὴν ἀχοὴν αὐτῶν, χαὶ ἀνέδησαν 
ἀπὸ Ἱερουσαλήμ. 

δ. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Ἱερεμίαν, λέγων " 
6. Οὕτως εἶπε Κύριος: Οὕτως ἐρεῖς πρὸς βασιλέα 

Ἰούδα τὸν ἀποστείλαντα πρὸς σὲ, τοῦ ἐχζητῆσαί με" 
Ἰδοὺ δύναμις Φαραὼ ἢ ἐξελθοῦσα ὑμῖν εἰς βοήθειαν, 
ἀποστρέψουσιν εἰς γῆν Αἰγύπτου, 

7. καὶ ἀναστρέψουσιν αὐτοὶ οἱ Χαλδαῖοι, καὶ πολε- 
υήσουσιν ἐπὶ δ πόλιν ταύτην, καὶ συλλήψονται αὐ- 
τὴν, καὶ χαύσουσιν αὐτὴν ἐν πυρί. 

8. Ὅτι οὕτως εἶπε Κύριος: Νὴ ὑπολάδητε ταῖς ψυ- 
χαῖς ὑμῶν, λέγοντες: ᾿Αποτρέχοντες ἀπελεύσονται ἀφ᾽ 
ἡμῶν οἱ Χαλδαῖοι, ὅτι οὐ μὴ ἀπέλθωσι. 

υ. Καὶ ἐὰν πατάξητε πᾶσαν δύναμιν τῶν Χαλδαίων, 
τοὺς πολεμοῦντας ὑμᾶς, καὶ χαταλειφθῶσί τίνες ἐχχε- 
χεντημένοι, ἕχαστος ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ, οὗτοι ἀναστή- 
σονται, χαὶ χαύσουσι τὴν πόλιν ταύτην ἐν πυρί. 

τ0. Καὶ ἐγένετο, ὅτε ἀνέθη ἡ δύναμις τῶν Χαλδαίων 
ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ προςώπου τῆς δυνάμεως Φαραὼ, 

ιι. ἐξῆλθεν Ἱερεμίας ἀπὸ “Ἱερουσαλὴμ, τοῦ πορευ- 
θῆναι εἰς γῆν Βενιαμὶν, τοῦ ἀγοράσαι ἐχεῖθεν ἐν μέσῳ 
τοῦ λαοῦ. 

15. Καὶ ἐγένετο αὐτὸς ἐν πύλη Βενιαμὶν, καὶ ἐχεῖ 
ἄνθρωπος παρ᾽ ᾧ χατέλυε, Σαρουΐα υἱὸς Σελεμίου υἱοῦ 
Ἀνανίου, καὶ συνέλαδε τὸν “Ἱερεμίαν, λέγων: Πρὸς 
τοὺς Χαλδαίους σὺ φεύγεις; 

13. Καὶ εἶπε- ψεῦδος, οὐχ εἰς τοὺς Χαλδαίους ἐγὼ 
φεύγω. Καὶ οὐχ εἰςήχουσεν αὐτοῦ, καὶ συνέλαδε Σαρουΐα 
τὸν Ἱερεμίαν, χαὶ εἰςήγαγεν αὐτὸν πρὸς τοὺς ἄρχον- 
τας. 

ι4. Καὶ ἐπιχράνθησαν οἱ ἄρχοντες ἐπὶ Ἱερεμίαν, καὶ 
ἐπάταξαν αὐτὸν, χαὶ ἀπέστειλαν αὐτὸν εἰς τὴν οἰχίαν 
Ἰωνάθαν τοῦ γραμματέως, ὅτι ταύτην ἐποίησαν εἰς 
οἰχίαν φυλαχῇς. 

15. Καὶ ἦλθεν Ἱερεμίας εἰς οἰκίαν τοῦ λάχχον, χαὶ 
εἷς τὴν Χερὲθ, καὶ ἐκάθισεν ἐκεῖ ἡμέρας πολλάς. 

16. Καὶ ἀπέστειλε Σεδεχίας, χαὶ ἐχάλεσεν αὐτὸν, 
χαὶ ἠρώτα αὐτὸν ὃ βασιλεὺς κρυφαίως, εἰπεῖν - Εἰ ἔστιν 
ὃ λόγος παρὰ Κυρίου; Καὶ εἶπεν "ἔστιν εἰς χεῖρας 
βασιλέως Βαδυλῶνος παραδοθήδη. 

ι7. Καὶ εἶπεν Ἱερευίας τῷ βασιλεῖ. Τί ἠδίκησα σε, 
χαὶ τοὺς παῖδάς σου, χαὶ τὸν λαὸν τοῦτον, ὅτι σὺ δί-- 
δως με εἰς οἰχίαν φυλαχῇς; 

'͵ 

ΙΕΡΕΜΙΑΣ, Κεφ. ΜΔ'. 
ΟΑΡΌΤ ΧΕΙ͂Ν. (Ηδοδν. ὃ. 37.) 

1. ἘΠῚ γερηαν! ϑϑάθοίδβ ἢ] 8 “ οβ8[25 ργὸ 7οδοίῃη, 4}16ΠῚ 
οσηϑίϊ υἱέ γαβθηλ Ναας ΠΟἀΟΏΟΒΟΥ αἱ γερπαγαεῖ ἴῃ Τυάδ, 

2. οἵ ποη διάϊεγυηΐ ρ586 οἱ ῥβυθγί οὐ οἱ ρορυϊὰβ ἔδσγδα 
γεγθα Ποιηἰπὶ, χυδ" ἰοσυῖϊυ8 681 ἰῃ Ἰηδηὰ Φογοιμηίδο. 

3. Εἰ πιϊϑῖξ τὲχ δοάθοϊδβ 72 δο δὶ ἢ] τὰ Βοϊθηχία, οἱ 850- 
ῬΒοηΐδαι Πυπὶ Μαδβία βδοεγάοίθπι, δὰ Τογομλίδπη, ἀϊοδης : 
γᾶ πη μγῸ ποδὶ5 δὰ Ὠοπγἰηυτ. 

ἃ, Εἰ 7Τογδηῖδβ νηΐ, οἱ ἰγδηϑὶϊ ρδῦ τηράϊυτη οἰν (Δ[18, οἱ 
ὯΟη ἀδάδτγιπηί ουηῖὶ ἰῃ ἀοπηιπῃ οδγοοιῖβ. Εἰ υἱγίαβ8 ΡΠ δγδοηΐβ 
Θχίς οχ ΞΕξγρίο, εἱ δυάϊεγυηι ΟἸδ! 456 ἔδηγδη) δογυπ, οἵ 
δϑοδῃάογυηί ἃ 76 Γι 58] θη). 

ὅ. Εἰ (δοίυπι 651 νογϑυπὶ Ποπιίηί δὰ 7εγοπίδη), ἀΐσθῃβ : 
6. 5ὶΟ ἀἰχ! θοπιίηυβ : δὶς ἀΐοββ δά γοβϑῖῃ συ ἀὰ αυὶ ηξὶξ 

δὰ (6, δά ἐχαυίγοπάυπι πιὸ : Εσοα Υἱγίυϑ ῬΙαγδοηΐβ 4υ88 
εβγοββᾶ δὶ γοὈ 8 'ῃ δυχὶ πὶ, ταν ογίθηϊ ἴῃ ἰογγαπὶ Ἐρυρῖ, 

7. οἰ γουεγίθηίϊ ἱρ8ὲ ΟΠ" δ] ἀδοὶ,, οἱ με! δθυηΐ βυροῦ οἰ ἰδίϑι 
Πᾶπο, οἵ οδρίεηϊ 68Δπι, οἱ διοσοπάθηϊξ θἂπι ἰῃ ἰσῃθ. 

8. Ουοῃϊδη) 5ὶς αἀἰχὶί Ποπλίημυβ : ΝΟ οχἰ βἐἰπηοῖϊβ δηϊηγᾶ- 
Βὺ5 γϑϑίγίβ, ἀϊσθηΐθϑ : Ἀθουγγθηΐοβ δοϊθαηξ ἃ πορδὶ5 Οπα!άρρὶ ΐ 
ᾳυϊᾶ ποη ἃδίυυηί. 

9. Εἰ 5ἱ ρογουββου 8 οπηπθηὶ ΥἱγίυΐοαΒ ΟΠ δΙἀφογιιῃ, 
608 4] Θρρυρηδηΐ γ08, δἰ ΓΟΙΏΔΗΒΟΓΙηΣ συϊάδηι ἰγαπϑῆχί, 
ὑπυβαυ 5706 ἰῃ Ἰ000 500,, ἰδ] σοηϑυγροηΐ, οἵ ἱηοδηάρηϊ οἰν]- 
ἰδίθη) ἤδης ἰη ἱμῆθ, 

10. Εἰ (δοίιπι 681, φυδηάο δϑοδηάὶξ γἱγίυβ ΟΠ Δ] ἀδθογιι ἃ 
ΨΦογυβδ!οπι ἃ (Δοΐ6 υἱγία 8 ῬΠδγδοηΐβ, 

11. ΟΡ 658115 6δΐ Φογθ 8 ἀ6 Φογυδδίθιι, υἱ ἰΓοῖ ἰῃ ἰογγϑι 
Βοηϊδηνίη,, υἱ οπδγοῖ ἐπα ἰῃ τηϑαΐϊο ρορυ!ὶ. 

12. Εἰ (ὩὮΪ 'ρβ6 ἴῃ ρογίὰα Βοη)απιίῃ, οἱ ἱθὶ μοιῃο δρυὰ 
΄ιοπὶ ἀϊγογίοθαϊὶ, ϑαγνυῖα ἢ]108 δ] πγΐδ ἢ] Αηδηΐα;, οἱ 

ΘΟΠΊΡΓΟ ΘΠ Ψογαπηαπι, ἀϊέθηϑ : Αἀ ΟἸνδ! ἀδθ08 ἰὰ ἰυμνὶϑ Ὁ 

18. Εἰ ἀϊχ!! : Μοηάἀδοίυμη, ἢοη δὰ ΟΠ δ] 805 6ρο [υρίο. Εἰ 
δοη ὀχδυάὶυὶ δι, οἱ ΘΟ ρΓ ΘΠ ϑαγνίδ Ψογθηλίδηι, οἱ 
ἰηἰγούυχὶϊ Θμηλ δά ργίποῖροϑ. 

14. ἘΠ΄οΧδοογθδίΐ βυηΐ ΡΓΙΠΟΙΡΟ5 ΒΌΡΟΓ Φογοηγίδπι, οἱ ρ6Γ- 

ΟυβδΒΟΓΌΠΐ 611Π|, Οἱ Ππιἰδογυηΐ οι ἴῃ ἀοπλπ Τοπαίπδη βου 8», 
4ι8 ἤδης ἰδοογδηὶ ἴῃ ἀοΠ11}Π) σατο γί 8. 

15. ΕΠ γϑηϊΐ 7ογοπιΐδβ ἰῃ ἀοηηθμι Ἰαςὶ, οἱ ἰὴ ΟἸιογοίιι, οἱ 
Βαϊ! ἰδὲ αἀἰοιι8 πηι} 8. 

10. Εἰ πιὶδὶὶ δοἀροίδδ, οἱ νορδνυὶϊΐ δυτα, οἷ ἱπίογγοραθδὶ 

ΘΌΠΊτΟΧ ἃ ϑοοπάϊία, ἀϊσοηάο : 5] δδὶ νογθαμ ἃ ϑομηίηοῦ Εἰ 

ἀϊχίϊ : Εϑῖ : ἰὴ ΠηδΠ08 τορὶθ ΒΑΌΥ]οΙ 8 ἰγδάογίϑ. 

17. Εἰ ἀϊχί! Τογθιἷδϑ τορὶ : ΟἹ [855] (6, δἱ ρύυθγοβ ίυ08, 
οἱ ρορυϊυπῃ ἰϑίαπι, χιιΐᾶ ἰυ ἀᾶ8 πλ6 ἰῃ ἀοθλυτῃ ΟΔγΟΘΓ8 ὃ 



ΦΕΒΕΜΙΑΞ. 
" 

18. Καὶ ποῦ εἰσιν οἱ προφῆται ὑμῶν οἱ προφητεύ- 
σαντες ὑμῖν, λέγοντες, ὅτι οὐ μὴ ἔλθη βασιλεὺς Βαδυ- 
λῶνος ἐπὶ τὴν γῆν ταύτην; 

19. Καὶ νῦν, χύριε βασιλεῦ, πεσέτω τὸ ἔλεός μου 
κατὰ πρόςωπόν σου. Καὶ τί ἀποστρέφεις με εἰς οἰχίαν 
Ἰωνάθαν τοῦ γραμματέως; χαὶ οὐ μὴ ἀποθάνω ἐχεῖ. 

20. Καὶ συνέταξεν ὁ βασιλεὺς, χαὶ ἐνεδάλοσαν αὐ-- 
τὸν εἰς οἰκίαν τῆς φυλαχῆς, χαὶ ἐδίδοσαν αὐτῷ ἄρτον 
ἕνα τῆς ἡμέρας, ἔξωθεν οὗ πέσσουσιν, ἕως ἐξέλιπον οἱ 
ἄρτοι ἐχ τῆς πόλεως " χαὶ ἐχάθισεν Ἱερεμίας ἐν τῇ αὐλῇ 
τῆς φυλαχῆς. 

. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΕ΄, (Ηδρδε. α. 38.) 

ι. Καὶ ἤχουσε Σαφανίας υἱὸς Νάθαν, καὶ Γοδολίας 
υἱὸς Πασχὼρ, καὶ Ἰωάχαλ υἱὸς Σελεμίου, τοὺς λόγους 
οὺς Ἱερεμίας ἐλάλει ἐπὶ τὸν λαὸν, λέγων" 

4. Οὕτως εἶπε Κύριος: Ὃ κατοιχῶν ἐν τῇ πόλει 
ταύτῃ ἀποθανεῖται ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ, χαὶ ὁ ἐχ- 
πορευόμενος πρὸς τοὺς Χαλδαίους ζήσεται, καὶ ἔσται 
ἣ ὑμα αὐτοῦ εἰς εὕρημα, καὶ ζήσεται. 

3. Ὅτι οὕτως εἶπε Κύριος: Παραδιδομένη παραδο- 
θήσεται ἣ πόλις αὕτη εἰς χεῖρας δυνάμεως βασιλέως 
Βαῤυλῶνος. χαὶ συλλήψεται αὐτήν. 

«. Καὶ εἶπον τῷ βασιλεῖ" Ἀναιρεθήτω δὴ ὃ ἄνθρω- 
πος ἐχεῖνος, ὅτι αὐτὸς ἐχλύει τὰς χεῖρας τῶν ἀνθρώπων 
τῶν πολεμούντων τῶν χαταλειπομένων ἐν τῇ πόλει, 
χαὶ τὰς χει ας παντὸς τοῦ λαοῦ, λαλῶν πρὸς αὐτοὺς 
κατὰ τοὺς λόγους τούτους - ὅτι ὃ ἄνθρωπος οὗτος οὐ 
χρησυολογεῖ εἰρήνην τῷ λαῷ τούτῳ, ἀλλ᾽ ἢ πονηρά. 

5. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς: Ἰδοὺ αὐτὸς ἐν χερσὶν ὑμῶν. 
Ὅτι οὐχ ἠδύνατο ὃ βασιλεὺς πρὸς αὐτούς. 

6. Καὶ ἔῤῥιψαν αὐτὸν εἰς λάχχον Μελχίου υἱοῦ τοῦ 
βασιλέως, ὃς ἦν ἐν τῇ αὐλῇ τῆς φυλαχῆς, χαὶ ἐχάλα- 
σαν αὐτὸν εἰς τὸν λάχχον, καὶ ἐν τῷ λάχκῳ οὐκ ἦν 
ὕδωρ, ἀλλ᾽ ἢ βόρδορος, καὶ ἦν ἐν τῷ βορδόρῳ. 

7. Καὶ ἤχουσεν ᾿Αὐδεμέλεχ ὃ Αἰθίοψ, καὶ αὐτὸς ἐν 
οἰχίᾳ τοῦ βασιλέως, ὅτι ἔδωχαν Ἱερεμίαν εἰς τὸν λάχ- 
χον. χαὶ ὃ βασιλεὺς ἦν ἐν τῇ πύλη Βενιαμὶν, 

8. καὶ ἐξῆλθε πρὸς αὐτὸν, καὶ ἐλάλησε πρὸς τὸν 
βασιλέα, καὶ εἶπεν᾽ 

9. ᾿Επονηρεύσω ἃ ἐποίησας, τοῦ ἀποχτεῖναι τὸν 
ἄνθρωπον τοῦτον ἀπὸ προςώπου τοῦ λιμοῦ, ὅτι οὐχ 
εἰσὶν ἔτι ἄρτοι ἐν τῇ πόλει, 

10. Καὶ ἐνετείλατο ὃ βασιλεὺς τῷ ᾿Αὐδεμέλεχ, λέ- 
γῶν" Λάε εἰς τὰς χεῖράς σου ἐντεῦθεν τριάχοντα ἀν- 
θρώπους, καὶ ἀνάγαγε αὐτὸν ἐχ τοῦ λάχχου, ἵνα μὴ 
ἀποθάνη. ' ᾿ 

τι. Καὶ ἔλαόεν ᾿Αὐδεμέλεχ τοὺς ἀνθρώπους, χαὶ 
εἰςῆλθεν εἰς τὴν οἰχίαν τοῦ βασιλέως τὴν ὑπόγαιον, καὶ 
ἔχαθεν ἐκεῖθεν παλαιὰ ῥάχη καὶ παλαιὰ σχοινία, καὶ 
ἔῤῥιψεν αὐτὰ πρὸς Ἱερεμίαν εἰς τὸν λάχχον, 

12. χαὶ εἶπε: Ταῦτα θὲς ὑποχάτω τῶν σχοινίων. 
Καὶ ἐποίησεν Ἱερεμίας οὕτως. 

18. Καὶ εἵλχυσαν αὐτὸν τοῖς σχοινίοις, χαὶ ἀνήγαγον 
αὐτὸν ἐκ τοῦ λάχχου" καὶ ἐχάθισεν Ἱερεμίας ἐν τῇ 
αὐλῇ τῆς φυλαχῇς. 
“ΚΜ, Καὶ ἀπέστειλεν ὃ βασιλεὺς, χαὶ ἐχάλεσεν αὐτὸν 
πρὸς ἑαυτὸν εἷς οἰκίαν ᾿Ασελεισὴλ, τὴν ἐν οἴκῳ Κυρίου. 
Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς - ᾿Ερωτήσω σε λόγον καὶ 
μὴ δὴ χρύψης ἀπ᾽ ἐμοῦ ῥῆμα. 

ΟΑνΡ. ΧΙ. 58! 

18. Εἰ υδῖ βυηΐ ργορῃδίδ γαϑίσγί χαυΐ ργορ!»εἰδθδηΐ υοϑὶς, 
ἀἰοεπίε8, φυΐά ποι γθηίεὶ γὸχ ΒΑΡΎ ]Ο 8 ΒΌΡΕΓ ἴογταπῃ ἤδης, 

19. Εἴ ἤυῃο, ἀομηΐπα Γοχ, ργοοϊἀδί πϊβογοογάϊα τηρᾶ δὰ 
(δοΐϑπλ ἴυδηι. ΕἸ αυἱὰ τοάϊγο πη6 [βοἷβ ἰῃ ἀοιηυτῃ Φοπαίδη 
Βοῖθε ἢ οἱ ποῃ τηοτίαγ ἰδὲ. 

20. Εἰ Ὀγοθρὶ τοχ, δὲ τηϊδογαηΐ Θυπὶ ἰῃ ἀοπλ πὶ οᾶΓΟα- 
τίβ, οἵ ἀθάδγυπέ οἱ βᾶποτη ὑπὰπὶ ἀΐα, ἀοίονίβ αὶ ρᾶποιι 
ἰδοϊοθδηΐ, ἀοηθο ἀδίδοδγιηϊ ρδηθ5 ἀδ οἰν ἰδία : οἱ βϑάϊί 76 γο- 
Τηἶδ5 ἰῃ δίγίο οδγοογίβ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙΗΝ. (Ηδδτν. ὁ. 38) “" 

1. Εἰ δυάϊνϊ δαρ δηΐδ8 ἢ]108 Ναϊδη, οἱ σοάοὶία5 ἢ] ̓υς 
ῬΆΒΟΠΟΓ, δἰ Ψ080118] Π 8 ΘΠ, 6 185, νου αι 76 γϑηγίδ8 1Ὸ- 
ᾳυδρδίυγ δὰ ρορυϊιπι, ἀΐο6}8 : 

2. 516 αἀἰχὶῥ Βοπιίηυϑ : ἨδὈ  (Δη8 ἰῃ οἰν αἰ ἰδία τηοτγίοίυν 

ἴη ρίαάϊο οἱ ἰῃ ἔδπηβ,, οἱ χφυὶ ἐρτοάϊδιν δὰ ΟΠ δ] άςθοβ γἱνοὶ, οἱ 
Θγ δηΐπ)δ 6}05 ἰῃ γοπὶ ἰηνοηΐδηι, οἱ Υἱγυοί. 

3. Οὐυοηΐδῃη) 5ἰο ἀἰχὶἑ Ποπιίημ8 : Τγδάδθησο ἰγάοῖον οἱ Υ 185 

[886 ἴῃ ΠπηΔη.8 Υἱγίυ 8 Γορ8 ΒΔΌΥΟἢΪ5, θὲ ορίοὶ 68ῃ). 

4, Εἰ ἀϊχογιυηί γορὶ : Οοεἰἀδίυγ ἤυης ΠοΙηΟ ἰδῖ6, 4υΐδ 'ρ86 
ἀἰβ8ο νὴ πγᾶηυ8 Ποπιίηυπὶ ὈΘΙ]Δη πὰ 4υἱ τοιηδηβογυωΐ ἴῃ 
εἰν ἰαῖθ, οἵ Ἰηδηι}.8 ὉΠ νογϑὶ ΡΟρΟΪ, ἸΟαυ6η8 δὰ 608 ͵υχίά 
ΥΟΓΡὰ Π860 : ὨΟΠΟ ΘὨΐπι ἰδία ΒΟ Ὑ δι οἰ δ ρϑοθ ΡΟριΪο 
ἢυϊς, 86 τη8]8. 

δ. Εἰ ἀϊχ[ί τὸχ : Εοοδ 'ρ86 ἰῃ τηδηΐδυβ γοϑΙΓ8. ΝΟῺ ΘΠ ἰ ἢ) 
Ῥοίογδί γὸχ δά θυβι 18 608. 

6. Εϊ ργοϊδθοογυηΐ ουηι ἰῃ ἰδουπῃ ΜΟΙ ΐα» Π}} γορίβ,, χαυὶ 
ογδῖ ἰπ δῖ το σαγοθγίβ, οἱ ἀθιῃγίβογιηί δι ἰῃ ἰδοῦ), οἱ ἴῃ ἴδοι 
ὨΟἢ οΓδΐ δᾳυᾶ, 566 Ἰυΐϊυηι, οἱ [υἱῖ ἰη Ιυΐο. 

7. Εἰ υάϊν!ε ΑΡαοιο]οοἢ “Εἰ ΐορΒ, οἱ ἦρθ ἰῃ ἄοῃπιο γὸ- 
618, φυΐα ἀδάογαιί Τογαπκίϑη ἴῃ ἰδου : οἱ γὸχ δγδῖ ἰὴ ρογίᾶ 
Βοπ͵δηλίη, 

8. οἱ οργα5508 68] δὰ δυπὶ, οἱ ἰοσυΐαϑ 65ἱ δὰ τοδοῖη, οἱ 

ἀϊχὶ : 
9. Μαϊοίδοίϑι1 χυδ ἔδοῖβιὶ:, ἰη ογ ποίη ἀο Πθπ θη ἰδ: Π ἃ 

(Δοὶδ δηγὶβ, χυοηΐδηι ποη βυμί διηρ 05 Ρδ 68 ἰῃ οἰν δῖ. 

10. Εἰ τδηάανὶ γὸχ Αθἀρθι)θίθοϊι, ἀἰο ἢ 8 : ΤΟΙΙΘ ἰη ΠΔη115 

ἰυδ5 ἶπο ἔτἰσίη!ϊδ Ποπηΐπο5, οἱ οάυς δὰ πὶ 6 ἰᾶσι!, υἱ ΟῚ [20- 

Ργἰαίαγ. 

11. Εἰ 855 πηροὶϊ ΑἸΝἰΘΠΙ ΘΙ Θοἢ Ποιηΐηθϑ, οἱ ἰηργοδδ8 65 
ἴη ἀοιηυπηι γορὶβ βυδίογγδθδῃ, οἱ βυιηρϑὶΐ ἱπὰ 6 γϑίογοβ ρδη- 
Ὠ08 οἱ γοίθγοϑ [υηϊουΐϊοβ, οἱ ρῥγο͵δοὶϊ θὰ δά 7ογθηίδπι ἰῃ ἰἃ- 

οὐ, 

12. οἱ αἰχὶξ : [δ[8 ρΡοπα 88} [πἰ 0} 5. ΕΠ (6οἱϊ ΨοΓγθΘΠἶδ5 

18. 
(3. Εἰ ἰαχογθηΐ ουμ) ἐπ π|61}}18, οἱ οΘἀυχογυηῖ ουηὶ 6 ἰδοὺ : 

οἱ 5661} Φογθηγδβ ἴῃ δίγ!ο ὀδγοογίβ. 

14. Εἰ πιίδϊῖ γοχ, οἱ γτοοδυὶΐΐ δὺπὶ δά 86 ἰῃ ἀοῃλὰπὶ Α56]}- 

86], αυδ ἰη ἀοπιο Ὠοπληὶ. Εἰ ἀἰχί( οἱ γοχ : [ἰθσγοράθο [6 
ΒΟΓΠΊΟΠΟΠΊ, οἵ η6 Δυβοοῃάδϑ, 1580, ἃ Π16 γΟΓΌυΠΏ. 

44. 



9592 

15. Καὶ εἶπεν Ἱερεμίας τῷ βασιλεῖ: Ἐὰν ἀναγγείλω 
σοι, οὐχὶ θανάτῳ με θανατώσεις; χαὶ ἐὰν συμβουλεύσω 
σοι, οὐ μὴ ἀχούσης ψου ; 

16. Καὶ ὥμοσεν αὐτῷ ὃ βασιλεὺς, λέγων: Ζῇ Κύ- 
ρῖος, ὃς ἐποίησεν ἡμῖν τὴν Ψυχὴν ταύτην, εἰ ἀποχτενῶ 
σε, καὶ εἰ δώσω σε εἰς χεῖρας τῶν ἀνθρώπων τούτων. 

175. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἱερεμίας: Οὕτως εἶπε Κύριος- 
᾿Ἐὰν ἐξελθὼν ἐξέλθης πρὸς ἡγεμόνας βασιλέως βαδυ-- 
λῶνος, ζήσεται ἣ ψυχή σου, χαὶ ἣ πόλις αὕτη οὐ μὴ 
χαταχαυθῇ ἐν πυρὶ, καὶ ζήση σὺ χαὶ ἡ οἰκία σου. 

185. Καὶ ἐὰν μὴ ἐξέλθης, δοθήσεται ἣ πόλις αὕτη εἰς 
χεῖρας τῶν Χαλδαίων, χαὶ καύσουσιν αὐτὴν ἐν πυρὶ, 
χαὶ σὺ οὐ μὴ σωθῇς. 

19. Καὶ εἶπεν ὃ βασιλεὺς τῷ “Ἱερεμία - ̓Εγὼ λόγον 
ἔχω τῶν Ἰουδαίων τῶν πεφευγότων πρὸς τοὺς Χαλ-- 
δαίους, μὴ δώσειν με εἰς χεῖρας αὐτῶν, καὶ χαταμω- 
χήσονταί μου. 

40. Καὶ εἶπεν Ἱερεμίας: Οὐ μὴ παραδῶσί σε. 
Ἄχουσον τὸν λόγον Κυρίου, ὃν ἐγὼ λέγω πρὸς σὲ, καὶ 
βέλτιον ἔσται σοι, καὶ ζήσεται ἣ ψυχή σου. 

ει. Καὶ εἰ μὴ θέλης σὺ ἐξελθεῖν, οὗτος δ λόγος ὃν 
ἔδειξέ τοι Κύριος. 

5, Καὶ ἰδοὺ πᾶσαι αἱ γυναῖχες αἱ καταλειφθεῖσαι 
ἐν οἰκία βασιλέως Ἰούδα, ἐξήγοντο πρὸς ἄρχοντας βα- 
σιλέως Βαδυλῶνος, χαὶ αὗται ἔλεγον: Ἤπάτησαν σε, 
χαὶ δυνήσονταί σοι ἄνδρες εἰρηνιχοί σου, χαὶ χαταλύ- 
σουσιν ἐν ὀλισθήμασι πόδα σου, ἀπέστρεψαν ἀπὸ σοῦ, 

93. χαὶ τὰς γυναῖχας σου, χαὶ τὰ τέχνα σου ἐξά-- 
ξουσι πρὸς τοὺς Χαλδαίους. Καὶ σὺ οὐ μὴ σωθῇς, ὅτι 
ἐν χειρὶ βασιλέως Βαδυλῶνος συλληφθήσῃ, καὶ ἢ πόλις 
αὕτη χαταχαυθήσεται. 

94, Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς" Ἄνθρωπος μὴ γνώτω 
ἐχ τῶν λόγων τούτων, καὶ σὺ οὐ μὴ ἀποθάννς. 

55. Καὶ ἐὰν οἱ ἄρχοντες ἀκούσωσιν ὅτι ἐλάλησά σοι, 
χαὶ ἔλθωσι πρὸς σὲ, καὶ εἴπωσί σοι: ᾿Ανάγγειλον ἡμῖν 
τί ἐλάλησέ σοι ὃ βασιλεὺς, μὴ κρύψης ἀφ᾽ ἡμῶν, καὶ οὐ 
ἡ ἀνέλωμυέν σε- χαὶ τί ἐλάλησε πρὸς σὲ ὃ βασιλεύς; 

48. Καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς: ἹΡίπτω ἐγὼ τὸ ἔλεός μου χατ᾽ 
ὀφθαλμοὺς τοῦ βασιλέως πρὸς τὸ μὴ ἀποστρέψαι με 
εἰς οἰκίαν Ἰωνάθαν, ἀποθανεῖν με ἐχεῖ, 

271. Καὶ ἤλθοσαν πάντες οἵ ἄρχοντες πρὸς “Ἱερεμίαν, 
χαὶ ἠρώτησαν αὐτόν. Καὶ ἀνήγγειλεν αὐτοῖς χατὰ 
πάντας τοὺς λόγους τούτους οὃς ἐνετείλατο αὐτῷ ὃ βα-- 
σιλεύς. Καὶ ἀπεσιώπησαν, ὅτι οὐχ ἠχούσθη ὃ λόγος 
Κυρίου. 

48. Καὶ ἐχάθισεν Ἱερεμίας ἐν τῇ αὐλῇ τῆς φυλαχῆς, 
ἕως χρόνου οὗ συνελήφθη Ἱἱερουσαλήμ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Μ-ς΄. (Ηεδε. ο. 39.) 

τι. Καὶ ἐγένετο τῷ μηνὶ τῷ ἐννάτῳ τοῦ Σεδεχία βα- 
οσιλέως Ἰούδα, παρεγένετο Ναθδουχοδονόσορ βασιλεὺς 
Βαδυλῶνος, καὶ πᾶσα ἣ δύναμις αὐτοῦ ἐπὶ “Ἱερουσα- 
λὴμ, χαὶ ἐπολιόρχουν αὐτήν. 

2. Καὶ ἐν τῷ ἑνδεχάτῳ ἔτει τοῦ Σεδεχία, ἐν τῷ 
μηνὶ τῷ τετάρτῳ, ἐννάτη τοῦ μηνὸς, ἐῤῥάγη ἢ πόλις, 

4. καὶ εἰςῆλθον πάντες οἱ ἡγούμενοι βασιλέως Βα-- 
βυλῶνος, καὶ ἐχάθισαν ἐν πύλη τῇ μέσῃ ΜΕΡΥΕΥ ΤΊΕ 
χαὶ Σαμαγὼθ, χαὶ Ναδουσάχαρ, καὶ Ναδουσαρεὶς, 
Ναγαργᾶς, Νασεῤῥαδαμὰθ, χαὶ οἱ χατάλοιποι ἡγεμόνες 
βασιλέως Βαῤυλῶνος. ᾿ 

ΙΕΡΕΜΙΑΣ. Κεφ. Ν-΄. 

5. Εἰ αἰχἕς ᾿ογθηνδ8 γορὶ : δὶ Δῃπυπ ΙΆογὸ Εἰ ὶ, πυμηχυϊα 
πιογίθ Πη6 ΠΟΓ( 0 8}018 Ὁ οἱ 8] ΘΟ 5:]Π1ιπ ἀδάθγο Εἰ, ἡυπηαυϊὰ 
διιάϊθ5 πλ69 

16. ΕΓ)υγαΥΪ. οἱ γοχ, ἀἰσθηβ : Υἱνὶξ Ποπγίηι8, 4] [δοίς 
ὨΟὈΪ5 Δ δ Δη6, 8] ἰη οι Ποίδηη (ἀ, οἱ οἱ ἀδθο [6 ἰῃ τηδηι8 
μοηΐπυπ ἰδίογιηι. 

17. ΕΠ ἀϊχὶϊ οἱ “ογθπκδβ : δῖ. ἀϊχὶί Ποηγίηιϊιϑ : 581 Θχίθηϑ 
ἐχίνογὶβ δὰ ἀπιοδδ γα ὶβ ΒΑΡῪ ]ΟΠ 5, νἱνοῖ δηΐπια ἕυδ, οἱ εἰνί- 

[Δ8 Πδδ0 ἤθη ΘΟΠὈυΓοίυΓ ἰῃ ἱφηΐ, οἱ γίγϑϑ ἴα οἱ ἀοηγιιβ ἰυᾶ. 

18. Ουοΐ 5] ποῃ Οχίογβ, ἀδοϊίυγ ον 88 προ ἰῇ ηδηὺ5 
ΟἸ  ἀόγυπι, οἵ ἰποθηάθηὶ οᾶπι ἴῃ θη, οἱ ἰὰ ἤθη βαῖνδῃθ- 
γἰ8. 

19. Εἰ ἀϊχίί γοχ Ζογοπΐρ : Ερο γαϊοηθπι ἤᾶῦθο Τυἀδρογαπ 
φαΐ ἰυβρεγυηί δα ΟΠ! ἀδρο5, η6 ἀδίυτὶ δἰῃΐ π|6 ἰῇ πηδην8 60- 
γυηι, οἱ ΠΠυἀοηΐ τ ἱιὶ. 

20. Εἰ αἰχὶῥ Φογθιηδβ : Νοη ἰγδάθηΐ (6. Αὐάϊ γογῦυηι 
Βοπηϊπί, χυοὰ ἐρὸ ἀΐοο δὰ ἰ6, οἱ μηδ ογί! (ἴὶ, οἱ νἱνοί 
δΔηΪπιἃ (Δ. 

21. Ουοά 8 πο] πο γ}8 ἴᾳ Οχῖγο, ἰβῖ6 δὲ ΒΘγπιο 4016Π| οβίθη- 
ἀϊξ παῖῃὶ ϑοπηίηι8. 

22. Εἰ 6006 ΟΙΠ68 Ὠ}0]6Γ65 1188 ΓΟΙΔηβογιηΐ ἴῃ ἀοπι0 
τορὶβ “υὰλὰ, δἀυσίξ ϑυηΐ δὰ ῥγίῃοίρεβ γορὶβ Βα υ]οηΐβ, οἷ [320 
ἀϊοοθδηΐ : δοάυχογαηὶ (6, οἵ ργωυδιοθυμ Εἰ] νὲγὶ ρδοϊβοὶ 
(υἱ, οἱ ἀδροηποπὶ ἰπ Ἰυθγίοἰβ ροάδπ) ἰαπ, Γοοοϑβαγαηί ἃ ἰδ, 

23. οἴ ὑχοΓοϑ ίια5, οἱ ΠΠ05 ἰπ08 οἀυδσοηΐ δὰ ΟΠ δάφροβ. 

Εἰ ἴὰ ποη δαί νδϑγίβ,, χυΐδ ἰῃ τδπα τορὶβ ΒΑΡΎ ]ΟΠἰΒ σδρίογίδ, 
οἴ εἰν δ5 ἢδοο οοπιθιγοΐυΓ. 

24, ἘΠ. ἰχ! οἱ γτὰχ : ΗΌΠπΊΟ ποὴ 5οἰδὶ ἀ6 γϑγθ 8 ἢἰ8, οἱ ἰὰ 
ΟῚ ΠΊΟΓΙΟΓΪ8. 

25. Οὐυοά 8ἱ ργῃοὶροδ δυάϊογηὶ αυΐδ Ἰοσαϊι}8 δὰπὴ (ἰδὲ, οἱ 
γοηογίηί δά ἴα, οἱ ἀϊχογίηϊ {ἰδὲ : Αηπυηίία πους φαϊὰ Ἰοσιίυ8 
οδ[ {{0Ὶ γοχ,, πα οϑοβ. ἃ Π00]18, οἱ ποὺ ἰηϊοιποίϊδηγι5 ἰ6 : οἵ 
αυϊά ἰοσαΐυβ 651 δα ἰ6 γοχὃ 

26. Εἰ ἀΐοα8 οἶ8. : ῬΓΟ) οἷο 6ρὸ τηϊδογ οοτγάϊδπι πηθᾶπη δηϊὸ 
οΟυ ο5 γορὶ5 δὰ που υἴ Γράϊΐγα πι6 ἤθη ἰδοϊδὶ ἰῃ ἀοη,πὶ 70 ηΔ- 
(πη, δά τηοτ θη πὴ πη6 ἰδὲ. 

27. Εἴ Ὑϑηθτηΐ ΟΠ]Π65 ΓΟ ρΡ65 δα 76 γι ἍΓ, οἱ Ἰηΐογ- 

γορδνοπιηίΐ ουπι. Εἰ Δηπιημανυὶὶ 68 ᾿υχῖδ ΟΠηηΐδ γτοῦρθα Προ 
φυΐ ργαοορογαὶ οἱ γοχ. Εἰ ἰδουουιηΐ, χυϊᾶ ἤθη δγὰϊ δυά! 1} 
γογθυπη Ποπμὶη]. : 

28. Εἰ 5οοαἰζ ΤΕγουη 8 ἴῃ [ΓΟ ΟΑΓΟΘΓΙΒ,, 1154116 δ ἰοπιρυ8 
4υ0 οδρίδ 6ϑὶ 9 γι βίο. 

ΟΑΡΌΤ ΧΕΗΥ͂Ι. (Ηδθε. ο. 39.) 

1. Ε{[δοίυηὶ 651 ΠΏ η56 ΠΟΏΟ ϑϑάθοϊξ το ᾿υἀδ, δάγοηϊΐ 
ΝΑΌΣ ΠΟΟΏΟΒΟΓ τὸχ ΒΑΌΥ ΟΝ 5, οἱ ΟΠΊΠΪ8 Υἱγίυ5 6}}}8 ΒΌΡΟΓ 
Ζαγυξδίοπι, οἱ ορϑ ἀρ δηὶ θ8Π). 

4. ἘΠῚ) υηάοοϊπιο 8ηΠη0 ϑοάροίδθ. ἰῇ ΤΏ η86 ΄υδτίο, ΠΟΠἃ 
τηθη55, αἰ 958 681 οἰ ν} 18, 

8. οἱ ἱπρτιοβ8ὶ βιπί Οηη68 0068 τορὶ5 ΒΑΌΥ]ΟηΪ5, οἱ 5666- 
τυηΐ ἰρ ροτγίδ πιοάϊα Μαγβδηδβᾶγ, οἱ δαμηδροίῃ, οἱ Ναθυβ8- 

ομᾶγ, οἱ Ναυυβαγίβ, Ναρᾶγρδβ, Νδβογγδαπηδῖ, οἱ γο]χαὶ 

᾿ ἄἀυοε8 τορὶβ ΒΑΡΎ ]Οηἶ8.. 



ΦΕΆΕΜΙΛΑΞΒ. ἀκΑρ. ΧΙΗΥΙΪΙ. 

(7714. Καὶ ἀπέστειλαν, καὶ ἔλαθον τὸν Τρηρ εν ἐξ 
αὐλῷς τῆς φυλαχῇς, καὶ ἔδωχαν αὐτὸν πρὸς τὸν 1οδο-- 
λίαν υἱὸν Ἀχεικὰν υἱοῦ Σαφὰν, χαὶ ἐξήγαγον αὐτὸν, 
χαὶ ἐχάθισεν ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ. 

15. Καὶ πρὸς [Ἱερεμίαν ἐγένετο λόγος Κυρίου ἐν τῇ 
αὐλῇ τῆς φυλαχῆς ) λέγων" 

16. Πορεύου χαὶ εἰπὲ πρὸς ᾿Αὐδεμέλεχ τὸν Αἰθίοπα" 
Οὕτως εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραήλ’ Ἰδοὺ ἐγὼ φέρω 
τοὺς λύγους μου ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην εἰς χαχὰ χαὶ οὐχ 
εἰς ἀγαθὰ, 

17. χαὶ σώσω σε ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη, χαὶ οὐ μὴ 
δώσω σε, εἰς χεῖρας τῶν ἀνθρώπων ὧν σὺ φοδῇ ἀπὸ 
προςώπου αὐτῶν, 

18. ὅτι σώζων σώσω σε, χαὶ ἐν ῥομφαία οὐ μὴ πέ- 
σης" χαὶ ἔσται ἣ ψυχή σου εἷς εὕρημα, ὅτι ἐπεποίθεις 
ἐπ᾽ ἐμοὶ, φησὶ Κύριος. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΝΜΖ΄. (Ηφδε. ς. 40.) 

1- Ὁ λόγος ὁ γενόμενος παρὰ Κυρίου πρὸς ἹἽερε- 
μίαν, πβελ τ ἀποπεῖλει ἜΑ: Ναδουζαρδὰν τὸν τ: 
χιμάγειρον τὸν ἐκ Ραμὰ, ἐν τῷ λαθεῖν αὐτὸν ἐν χει- 

ἔδαις, ἐν μέσῳ ἀποιχίας Ἰούδα τῶν ἠγμένων εἰς 
αθυλῶνα. 
5. Καὶ ἔλαδεν αὐτὸν ὁ ἀρχιμάγειρος, καὶ εἶπεν 

αὐτῷ" Κύριος ὃ Θεός σου ἐλάλησε τὰ καχὰ ταῦτα ἐπὶ 
τὸν τόπον τοῦτον, 

8. χαὶ ἐποίησε Κύριος, ὅτι ἡμάρτετε αὐτῷ, χαὶ οὐχ 
ἠχούσατε τῆς φωνῆς αὐτοῦ. 

(ἢ 4. ᾿Εγένετο δὲ, ἡνίχα εἶδεν αὐτοὺς Σεδεχίας ὁ βασιλεὺς 
Ἰούδα, καὶ πάντες οἱ ἄνδρες τοῦ πολέμον, ἔφυγον καὶ ἐξῆλθον 
γυχτὸς ἐχ τῆς πόλεως ὁδὸν χήπου τοῦ βασιλέως', διὰ τῆς πύλης 
“τῆς ἀναμέσον τῶν δύο τειχῶν, καὶ ἐξῆλθον καθ᾽ ὁδὸν τῆς ἐρή- 

5. Καὶ κατεδίωξε δύναμις Χαλδαίων χατόπισθεν αὐτῶν, χαὶ 
κατέλαθον τὸν Σεδεχίαν ἐν ἀραδὼθ Ἱεριχώ. Καὶ ἔλαθον αὐτὸν, 
χαὶ ἀνήγαγον πρὸς Ναδουχοδονόσορ βασιλέα Βαδυλῶνος ἐν Δε- 
δλαθᾶ, ἕν γῇ Ἐμὰθ, καὶ ἐλάλησε μετ᾽ αὐτοῦ χρίματα. 

ὁ. Καὶ ἔσφαξε βασιλεὺς Βαδυλῶνος τοὺς υἱοὺς Σεδεχίου ἐν 
Δεδλαθϑᾶ κατ᾽ ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, χαὶ πάντας τοὺς ἐλευθέρους 
Ἰούδα ἔσφαξε βασιλεὺς Βαδυλῶνος. 

7. Καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς Σεδεχίον ἐξετύφλωσε, καὶ ἔδησεν αὖ- 
τὸν ἐν πέδαις χαλκαῖς, τοῦ ἀγαγεῖν αὐτὸν εἰς Βαδυλῶνα. 

8. Καὶ τὸν οἶχον τοῦ βασιλέως, χαὶ τοὺς οἴχους τοῦ λαοῦ 
ἐνέπρησαν οἱ Χαλδαῖοι ἐν πυρὶ, καὶ τὸ τεῖχος ᾿Ιερουσαλὴμ, κα- 
θεῖλον. 

9. Καὶ τὸ λοιπὸν τοῦ λαοῦ, τοὺς ὑπολειφθέντας ἐν τῇ πόλει, 

καὶ τοὺς ἐμπεσόντας οἷ ἐνέπεσον αὐτῷ, χαὶ τὸ λοιπὸν τοῦ λαοῦ 
«ὧν καταλελειμμένων ἀπῴχισε Ναδουζαρδὰν ὁ ἀρχιμάγειρος εἰς 
Βαδυλῶνα. 

10. ᾿Απὸ τοῦ λαοῦ τῶν πενήτων, οἷς ὑπῆρχεν οὐδὲν, κατέλιπε 
Ναθουζαρδὰν ὁ ἀρχιμάγειρος ἐν τῇ γῇ Ἰούδα, χαὶ ἔδωκεν αὖ- 
τοῖς ἀμπελῶνας καὶ ὑδρεύματα ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. 

11. Καὶ ἐνετείλατο Ναδουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς Βαδυλῶνος 
περὶ Ἱερεμίου Ναβουζαρδὰν τῷ ἀρχιμαγείρῳ, λέγων " 

12. Λάδε αὐτὸν, καὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου θὲς ἐπ᾽ αὐτὸν, χαὶ 
μὴ ποιήσῃς αὐτῷ μηδὲν χαχὸν, ὅτι ἀλλ᾽ ἢ χαθὼς ἐὰν λαλήσῃ 
πρὸς σὲ, οὕτως ποίησον μετ᾽ αὐτοῦ. 

13, ᾿Απέστειλε δὲ Ναβουζαρδὰν ὁ ἀρχιμάγειρος, καὶ Να- 
ὀουσὰρ Σελχὶμ Ῥαύσάρης, Νηργὲλ Σαρασὰρ, ἹΡαδαμάχ, καὶ 

. πάντες οἱ μεγιστᾶνες βασιλέως Βαδυλῶνος. (Ἐ“ Οὐα. τορὶο 
Δπροί.) 

- : ᾿ϑετιτ απιαττανεαρτετα μταρατετειμτον ξερταππιασαμ τ νος; ασσρακ φημησσσσσς- τ, πο υυκισρυτ καπερονειανεραστσσσσσε αυκαρανπανος 

σα “αν σφ Ψψῃᾳῃ φᾷ ππφΦ΄ᾷ πᾳ ᾷᾳφᾳ φῇ πᾷ’ ς΄“ πίπτει τον ΣΝ ΧΣΝ ΜΝ ΜΑΣ ΝΥ ΤΩΣ ἐμὸν ον ὐμπἴἶἶἔπῶν "ἐἕἔοὐπαπ πε μα 
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14, ἘΠ πιϊδογιηϊ, οἱ ἰυ]ογυηΐ Τογοηγίδπὶ ἀδ δἰ υο0 οΔγοογίβ, 

εἱ ἀδἀδγιηΐ οὑπὶ δα ἀοάὰο]ίδπι ἢ] πὶ Αοἰΐοδη ΠΩ] ϑαρίιδη, 
οἱ δἀυχογυηί οιηι, οἱ 8661} ἴῃ πηράϊο ρορυῃ!!. 

[5. Εἰ δὰ 7ογοπηίδη) (δοίιπ| 6δὶ γογθυηχ Ὀοιηΐηΐ ἰῃ ̓ δίτίο 
ΟΔΓΟΘΓΙΒ, ἀἰσ6Ὴ8 : 

16. αάε οἱ ἀϊο δὰ ΑἸ ἀοπιεϊοεῖ ἘΠ ΐοροπὶ : δὶς ἀἰχὶὶ Πο- 
Τηΐηι18 θυ. 15Γ86] ; ἘΘΘ6 6,0 δε γο ὑγρὰ μγδᾶ βιιρογ εἰνὶ- 
(δίοπι ἤᾶπὸ ἰῃ π)8]8 οἵ ἤοὴ ἰῃ ὈοΠδ, 

17. οἱ βαϊνδθο ἴ6 ἰῃ ἀΐθ ᾿}14, οἱ ἤοη ἄδθο ἰδ ἰῇ Πγδηι5 
Βοιηΐϊηιπι 40.008 ἴυ {ἰπΠ165 ἃ Δοῖα δογυμ, 

18. 54] Υ8η8 ΘὨΪπΠῚ ΒΆΪΥΔΡ0 ἴ6, οἵ ἰῃ ρίδάϊο ποὴ οδάθβ : οἱ 
ογΐ ἀηί πᾶ ἰδ ἴῃ τοί ἰμγεηίδηι, φυοηίαπι Πα ἰ8{} ΒΌΡΘΟΙ Πη6, 
δἰῖ Βοῃηγίημ8. 

ΘΑΡΌΤ ΧΙΠ. (ΗΠοδτ. ο. 40.) 

1. γεγθὺπ) χυοὰ ἴδοίυπι 651 ἃ Ποπιίπο δὰ 7εγθηιίδηι, 
ροϑίᾳιδηῃ αἰ πηϊδὶ᾽ δυπὶ Ναθιζαγάδῃ ῥγί ΠΟΘ ΡΒ ΘΟΠΙΟΓΏΠΙ 6χ 
Ἀδπιᾶ, αυδηάο ἴ0}}} ὁπ ἰη τηδηΐοἶβ, ἰῃ πιράϊο ἰγδηϑιηίγᾶ- 

(ἰοπ]8 ᾿υάδ ὀογαπι φαΐ ἀυοοθδηίυν ἴῃ ΒΑΡ Υ]οΠΘηι. 

4. Εἴ 11 δ ΠῚ ΡΓΙΠΟΟΡ5 οοχυογυπι, οἱ ἀϊχὶϊ οἱ : ᾿οχηΐηι5 
Ῥουβ ἰυυ8 Ἰοσυ(ἢ5 681 Πη8}8 Πδθο Βιρ6Γ Ἰοουτὰ ἰδία πι, 

3. οἵ (οοἷῖ οτηίηυ8, 4υ}8 ρμαοοδϑ8 οἱ, οἵ ἤθη διιά ἰϑιἰβ 
γοόῦσιῃ οἰυδ. 

4. Εἰ [δΔοΐατ οδῖ, υἱ νἱάϊ! 608 ϑοάοοίδβ τὸχ 108, οἱ Ομ ῃθ5 

Υἱγὶ Ὀο]]δίογοβ, προγυηΐ οἱ οβγοβϑδὶ δυηΐ ποοίθ ἀδ οἰνί[αἱθ ρὲ 
Υἱδπὶ Ποτγίϊ γορὶβ, μοῦ ρογίδτη 48 ογδὶ ἰηίοσ ἄυο5 πυγοβ, οἱ 
οβτοδϑὶ δυηΐ μοῦ νἱδπὴ ἀδβογίϊ. 

δ. ΕἰῬογβοουία 6ϑἱ ὀχογοί(9 Οῃδ  ἀρογυτη ροβὶ θο08, οἱ οοπ]- 

Ργθμεηάογυηὶ δοαεοίδην ἰῃ ἀγαθοί ἢ 7 ογίοπο. Εἰ σορογΌηϊ δυτ, 
εἰ δηἀυχογαηΐ δὰ ΝΑΒΟΠΠΟάΟΠΟΒΟΥ τοροῖὶ ΒΑΡ ]οηΐ5 ἰῃ Π6Ρ]18- 
ἴδ, φυδ 6βδὲ ἰῇ ἴογγα Ετηδίῃ, οἱ ἰἸοσυϊυβ οδὲ συπῃ οὸ ες ἰδ. 

6. Εἰ [υχυϊανὶ!ϊ γὸχ Βαρυίοηϊβ ἢ]11058 ϑοαδοίδ ἰῃ Ὠοθ αι ἃ 
δηϊθ ΟΟΌΪΟΒ5 6}0.6, Θἴ ΟΙΔΏ65 ᾿ἰθογοβ ᾿υὰδ ἱασυϊανὶξ τὸχ ΒΟΥ 
Ιοηΐβ. 

7. ἘΠ΄ ὁΟυ]05 ϑοάθοίᾳ ὀχοφοδνυίξ, οἱ νἱηχὶί δυπὶ ἰὴ οογγροάϊ 
Ὀ05 οἶδ, αἱ ἀποογοία ἰῃ ΒΑΡΎ ]ΟΏΘΠΙ. 

8. Εἰ ἀοηυμῃ τγορίβ, οἱ ἀοῃηοβ ροραϊ δυσοοηδογαηί ΟΠ δι αἱ 
ἰη ἰβηθ, οἴ τυγυτ ΠΟΓαϑδ]οῖὴ βυνογίογαηί. 

9. Εἰ γεϑίἀυ πη ΡΟΡαΪ,, 608 φυὶ Γοτηδηβογδηί ἰῃ εἰν δία, οἱ 
ἰγαηβίυρδβ ΄αυΐ ἰγαηβίυβογδηϊΐ δὰ δὰπὶ|, οἱ χοοίἀ απ ροραϊὶ, 

605 αἱ ἀδτγε! οι! Γογαηὶ ἰγδηβία ϊ ΝΑΡυζαγάδη ῥυηοόρβ οο- 
συογῦπ) ἰῃ ΒΟΥ ]ΟΏΘΙΙ. 

10. Ὧ6 ΡδυρογΙθυ.8 ΡΟΡαΪ;,, φαΐ θὰβ θη ογαΐ φαϊοσυδπι, Γο}!- 
αυϊξ Ναρθυζαγάδη ρῥγίῃσορβ σοφυοταχ ἰῃ ἴδγγὰ 1044, οἱ ἀδάϊῖ 
οἷ υἱηθδϑ οἱ οἰβδίογηδϑ ἴῃ αἷδ {|18. 

11. Εἰ ργϑοορίξ ΝΑθυσΠΟἀΟΏΟΒΟΓ γὸχ ΒδΡυ]οη 8 46 ΠοΓΘηλΐδ 

Ναβρυζαγάδη ῥγίηςσ οί σοσχυογαπι, αἰσρθηϑ : 

12. ΤΟΙΙΘ {ΠΠ.πΔ., οἱ ΘσΌ]Ο05 ἴ08 ΡΟΠ6 3ΌΡ6Γ δι πὶ, Ὠἰ ΙΖ οἱ 
ΤῊ Δ]} (Δοίδβ,, δϑὰ βίσαί Ἰοσυίυβ που δὰ ἰδ, δἷς ἰᾶς σὰ π 60. 

13. Μ|5ῖ ὄγᾷοὸ ΝαδυΖζαγάδη ργίοορϑ οοασυότυμι, οἱ Ναρυ- 
δᾶ 5610 Πϊπὶ ἈΔΌΒΑΓΟΒ, ΝΟΓΩΖΟΙ ϑάγδβαγ, ἈΔΡδιηδοῦ,, οἱ (ἸΠΏ65 
τοδρηδίοϑ γορὶβ ΒΑΟΥ]Οηΐ8. 
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4. Ἰδοὺ ἔλυσά σε ἀπὸ τῶν χειροπέδων τῶν ἐπὶ τὰς 
χεῖράς σου. Εἰ καλὸν ἐναντίον σου ἐλθεῖν μετ᾽ ἐμοῦ εἰς 
Βαθδυλῶνα, χαὶ θήσω τοὺς ὀφθαλμούς μου ἐπὶ σέ" 

5. εἰ δὲ μὴ, ἀπότρεχε, ἀνάστρεψον πρὸς τὸν Γοδο- 
λίαν υἱὸν ᾿Αχειχὰω υἱοῦ Σαφὰν, ὃν κατέστησε βασιλεὺς 
Βαῤδυλῶνος ἐν γῇ Ἰούδα, καὶ οἴχησον μετ᾽ αὐτοῦ ἐν 
μέσῳ τοῦ λαοῦ ἐν γῇ Ἰούδα, εἰς ἅπαντα τὰ ἀγαθὰ ἐν 
ὀφθαλμοῖς σου τοῦ πορευθῆναι ἐχεῖ, χαὶ πορεύου. Καὶ 
ἔδωχεν αὐτῷ ὁ ἀρχιμάγειρος δῶρα, χαὶ ἀπέστειλεν αὖ- 
τόν 

6. Καὶ ἦλθε πρὸς Γοδολίαν εἰς Μασσηφὰ, καὶ ἐκά- 
θισεν ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ τοῦ καταλειφθέντος ἐν 

7. Καὶ ἤχουσαν πάντες οἷ ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως 
τῆς ἐν ἀγρῷ, αὐτοὶ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτῶν, ὅτι χατέστησε 
βασιλεὺς Βαθυλῶνος τὸν Γοδολίαν ἐν τῇ γῇ, χαὶ παρα- 
χατέθεντο αὐτῷ ἄνδρας χαὶ γυναῖχας αὐτῶν, οὖς οὐ χα- 
τῴχισεν εἰς Βαδυλῶνα. 

8. Καὶ ἦλθε πρὸς Γοδολίαν εἰς Μασσηφὰ Ἰσμαὴλ 
υἱὸς Ναθανίου, καὶ ἸΙωάναν υἱὸς Κάρηε, χαὶ Σαραίας 
υἱὸς Θαναεμὲθ, χαὶ υἱοὶ Ἰωφὲ τοῦ Νετωφαθὶ, καὶ ᾽Εζο- 
νγίας υἱὸς τοῦ Μωχαθὶ, αὐτοὶ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτῶν. 

9. Καὶ ὦμοσεν αὐτοῖς Γοδολίας χαὶ τοῖς ἀνδράσιν 
αὐτῶν, λέγων: Μὴ φοδηθῆτε ἀπὸ προςώπου τῶν παίδων 
τῶν Χαλδαίων" χατοιχήσατε ἐν τῇ γῆ, καὶ ἐργάσασθε 
τῷ βασιλεῖ Βαδυλῶνος, καὶ βέλτιον ἔσται ὑμῖν. 

το. Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ χάθημαι ἐναντίον ὑμῶν εἰς Μασ- 
σηφὰ, στῆναι χατὰ πρόςωπον τῶν Χαλδαίων, οἵ ἂν ἔλ-- 
θωσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς" καὶ ὑμεῖς συνάγετε οἶνον χαὶ ὀπώραν 
καὶ ἔλαιον, χαὶ βάλετε εἰς τὰ ἀγγεῖα ὁμῶν, χαὶ οἰχή- 
σατε ἐν ταῖς πόλεσιν αἷς χατεχρατήσατε. 

τι. Καὶ πάντες οἱ Ἰουδαῖοι οἱ ἐν Μωὰλῤ, χαὶ ἐν 
υἱοῖς Ἀμμὼν, χαὶ οἱ ἐν τῇ Ἰδουμαίᾳ, καὶ οἱ ἐν πάση 
τῇ γῇ, ἤχουσαν ὅτι ἔδωχε βασιλεὺς βαδυλῶνος κατά- 
λειμμα τῷ Ἰούδα, καὶ ὅτι χατέστησεν ἐπ᾽ αὐτοὺς τὸν 
Γοδολίαν υἱὸν Ἀχειχάμ. 

2. Καὶ ἦλθον πρὸς Γοδολίαν εἰς γὴν Ἰούδα εἰς 
Μασσηφὰ, καὶ συνήγαγον οἶνον καὶ ὀπώραν πολλὴν 
σφόδρα, καὶ ἔλαιον. 

2. Καὶ Ἰωάναν υἱὸς Κάρηε, χαὶ πάντες οἱ ἡγεμόνες 
τῆς δυνάμεως οἱ ἐν τοῖς ἀγροῖς, ἦλθον πρὸς τὸν [οδο- 
λίαν εἰς Μασσηφὰ, 

14. χαὶ εἶπον αὐτῷ’ Εἰ γνώσει γινώσχεις ὅτι Βελεισ- 
σὰ βασιλεὺς υἱὸς Ἀμμὼν ἀπέστειλε πρὸς σὲ τὸν Ἰσμαὴλ 
ΤῸ σου ψυχήν; Καὶ οὐχ ἐπίστευσεν αὐτοῖς Γοδο- 

ας. 
ι6. Καὶ εἶπε Ἰωάναν τῷ Γοδολία χρυφαίως ἐν Μας- 

σηφᾶ" Πορεύσομαι δὴ χαὶ πατάξω τὸν Ἰσμαὴλ, καὶ 
μηδεὶς γνώτω, μὴ πατάξῃ σου ψυχὴν, χαὶ διασπαρῇ 
πᾶς Ἰούδα οἱ συνηγμένοι πρὸς σὲ, χαὶ ἀπολοῦνται οἱ 
χατάλοιποι Ἰούδα. 

ι6. Καὶ εἶπε Γοδολίας πρὸς Ἰωάναν: Μὴ ποιήσης 
τὸ ἀρᾶγμα, ὅτι ψευδῇ σὺ λέγεις ὑπὲρ Ἰσμαήλ. 

ΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ ΜΒ΄. (Ηεδτ. ς. 41.) 

ι. Καὶ ἐγένετο, τῷ μηνὶ τῷ ἑδδόμῳ ἦλθεν Ἰσμαὴλ 
υἱὸς Ναθανίου υἱοῦ ᾿Ελεασὰ, ἀπὸ γένους τοῦ βασιλέως, 
χαὶ δέχα ἄνδρες μετ᾽ αὐτοῦ, πρὸς Γοδολίαν εἰς ἥασση- 
φὰ, χαὶ ἔφαγον ἐχεῖ ἄρτον ἅμα. 

ΙΕΡΕΜΙΑΣ. Κεφ. ΜΗ΄. 
4, Ἐσοδ βοϊνὶ ἴθ ἃ πηδηϊοίβ Ζι185 ΒΌΡ6Γ πιᾶπι8 ἰυ85. δὲ θο- 

Ὠσπὶ οὐγᾶπῃ [6 γδηΐΓΟ Πηθουτ ἴῃ ΒΑΌΥ]Οηθηι, οἱ ροηδῃ οΟ- 
108 Π1605 ϑυρογῖο :. 

δ. 8ἰὴ τηΐηυ}8, ΓΡΟΌΓΤΟ, ΓΟαΪ δὰ (οβοϊΐδη) Πἰ πὶ ΑΘ δὰ 
ΗΠ δάρῆδῃ, φυθη οομδίυ γὸχ ΒΑΟΥ ΟΠ ὶβ ἰῃ ἴογγα Ψυάδ, 
οἱ Πα ἃ οὐμ 60 ἰῃ πιο ρορυ] ἴῃ ἰόγγα Ζυἀδ, δὰ ομηηίδ 
408 Ὀουδ ἰῃ ο00}}8 τυ 8 δὰ ουπάμπι {ΠΠις, οἱ νδάθ. Εἰ ἀοάϊξ 
οἱ πιδρίβίογ οοφυόγὰπι ἀοηδ, οἱ ἀἰηιχίδὶἑ οὐχ. 

δ. ἘΠ νοηΐΐ δὰ (σοιίο] δ ἰῃ ΜΔ886ρ ἃ, οἱ βϑδάϊΐ ἰῃ τηράϊο 
ῬΟΡυ]ὶ δυΐ φυΐ ΓΟ ϑογδί ἰὴ ἰθιτᾶ. 

7. ΕΠ δυάϊογυμί οπιῃ6 8 ἀυο68 νἱγί {18 4υ8 ἰῃ ἄρτο, ἱρϑὶ 
οἱ υἱγὶ θογυη, {υΐα οοηϑίϊυϊ! τὸχ ΒΑΡΎ ΟΠ ΐβ ἀοἀο)ίδιῃ ἰπ 

ἴογτα, οἱ οοπηπηδηἀδγιηΐ οἱ Υἱγοϑ οἱ ὈΧΟΓΘΒ ΘΟΓΌΠΙ, 4005 ΟῚ 
ἰγδηδίυ]ογδὶ ἰῃ ΒΑΌΥ]ΟΠΘΙ. 

8. Εἰ γϑηϊὶ δὰ σοὐο]δπι ἱῃ Μδββ6ρ]}1ὰ [8π|86] Π]1Ὁὺ8 Νἃ- 
(Πδηΐαν, οἱ Φοβηδπι ἢ] 08 Οδγθο, οἱ ϑδγϑθαϑ ἢ 8 Τ Δ η86- 

ποθ, οἱ {11 Φορῇῆδ Νοίορῃδι ἰδ, οἱ Εζοηΐδ5 ἢ] 08 Μοοϊδ- 
{{], ᾿ρβὶ οἱ υἱγὶ ϑουυ). 

9. ΕΓ}υναν οἷ8 σοάο]ἶαβ οἱ υἱγὶ8 δογυπη, ἀΐσθηβ : Νὰ ἰἢ- 
Πηθδ 5 ἃ [δοὶ6 ριιθγοσιπι) ΟΠ δΔΙἀδρογιπὶ : Παρ δίο ἰπ ἰοῖτα, οἱ 
ορογδιεηϊηὶ γοαὶ ΒΟΥ] οη 8, οἱ Γ) 6] 18 γί  νοδἱϑ. 

10. Εἰ Θ006 650 86460 ΟΟΓΔΠ) γ0} 8 ἰη ΜΆ58ορ[)δ, δὰ βίδη- 
ἀυπὶ δηΐδ (Δοίδπη) ΟΠ δ ἀδρογυπι, αυϊουπηχιια υθηθγίηὶ ΒΈ ΡΟΣ 

ΥΟ8 : οἱ γὸο8 (ΟΠ 6 νἱηυτ οἱ (γυσίι!8 οἱ οἰδιηι, οἱ τη {1 6 
ἴη γαβὰἂ γϑϑίγα, οἱ Πδ δία ἴῃ υγοϊθυ8 4.85 ἰ6πυ 818. 

11, Εἰ οἴηῃ68 δυδεὶ φαὶ ἰῃ ΜΟΔΡ, οἱ ἰη [118 ΑἸηηιοη, οἱ 
αυΐ ἴῃ Ιἀυπιδρᾶ, οἱ φυὶ ἰῃ οἴπηὶ ἰοῦσα, δυάϊδγυηί χυΐὰ ἀφαϊὶ 
ΓῸΧχ ΒΑΘΎ ]ΟΠ 8. το συ ΐδ8 Ψυἀ8, οἱ χαΐα οσηϑί! 1 ΘΌΡΟΓ 605 
σοάοϊἶδπι Π]υπὶ ΑὐσἢΐοδπΠ). 

12. Ελ γοπογυηΐ δὰ σοαοϊϊδιη ἰη (ογγᾶπ) 7 .ἀδ ἴῃ Μ8586- 
ΡΠδᾶ, οἱ οοἰϊαρογυπὶ νἱηυμπη οἱ ἐταοίΐαβ τυ] 08 νδάα, οἱ 
οἰδυπι. 

18. Εἰ “οδῆδη ἢ] 08 Οάγθα, οἱ οἸΠη68 ἀποαϑ Υἱγίυ [8 αυὶ 

ἴῃ ἃρτγῖ8, γϑηπογυηί δ σοάο δὶ ἰῃ ΜΑββορᾶ, 

4. οἱ ἀϊχογυηΐ οἱ ; 81 οορῃϊοη6 οοβηοβεῖβ χαΐα Β6] 1558 
γὸχ ΠΠ 8 Απηηοη πιἰϑ!ῖ δὰ 16 1586] δὰ ρογου ἰοπά θυ δηΐ- 
[81 ἰσδπ|} Εἰ Ποη Ογρα αἰ οἷ8 σοα0|188. 

156. Εἰ ἀϊχ!ὶ Ἰοδῆδπ) ΘΟ 0]188 οὐου] 6 ἴῃ ΜΑββορ ἃ : [δ0 
πυηο οἱ ρμογοι8τἢ 15Πη86], οἱ ΠΟ Πη0 86͵δῖ, π6 ρογειἰαὶ δηί- 

ἴδηι ἰυδη,, οἱ ἀϊδρογραίυγ οηλη 8 7υἀα αυΐ σοηγοηδγυηῖ δὰ 
6, οἱ ρογίθυηιϊ τοδίἀυ! δυάδα. 

10. Εἰ αἰχὶ( σοάο]δβ δ 7Ζοδιδῃ : Νὲ ἰδοῖδβ γθῦ), αυΐὰ 
ἴαϊ]5α ἴυ αἰοἷδ ΒΡΘΙ [5Π|86]. 

ΟΑΡΌΤ ΧΕΙ. (Ηρργ. Ἂ. 41.) 

1. Εἰ (Δοίυπ) 6βΐ, Π6η86 βορίϊπηο υϑηίΐΐ Ἰϑιηδοὶ ἢ) 105 Νὰ- 
{πδηΐο» Π}1] ΕἸ6 858, ἀ6 σθῆογα γορὶβ, οἱ ἀδοθῃ Υἱγὶ πὶ 60, δὰ 
Ποὐοϊΐδηι ἰη ΜδΒΒΟΡΠᾶ, οἱ οομμοάογυηϊ δὶ ΡῬδηθη) δἰπιαὶ. 



ΤΕΒΕΜΙΑΞΒ. 

.. Καὶ ἀνέστη Ἰσμαὴλ, χαὶ οἱ δέκα ἄνδρες οἱ ἦσαν 
μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξαν τὸν Γοδολίαν, ὃν κατέστησε 
βασιλεὺς Βαδυλῶνος ἐπὶ τῆς γῆς, 

8. καὶ πάντας τοὺς Ἰουδαίους τοὺς ὄντας μετ᾽ αὐτοῦ 
ἐν Μασσηφὰ, καὶ πάντας τοὺς Χαλδαίους τοὺς εὑρεθέν- 
τας ἐκεῖ. 

4. Καὶ ἐγένετο τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρα, πατάξαντος 
αὐτοῦ τὸν Γοδολίαν, χαὶ ἄνθρωπος οὐχ ἔγνω. 

5. Καὶ ἤλθοσαν ἄνδρες ἀπὸ Συχὲμ. καὶ ἀπὸ Σαλὴμ 
καὶ ἀπὸ Σαμαρεΐας, ὀγδοήκοντα ἄνδρες, ἐξυρημένοι 
πώγωνας χαὶ διεῤ ἡγμένοι τὰ ἱμάτια χαὶ κοπτόμενοι, 
καὶ μάννα χαὶ λίθανος ἐν χερσὶν αὐτῶν, τοῦ εἰςενεγχεῖν 
εἰς χον Κυρίου. 

8. Καὶ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν αὐτοῖς Ἰσμαὴλ, αὐ- 
τοὶ ἐπορεύοντο καὶ ἔχλαιον. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς: Εἰςέλθετε 
πρὸς Γοδολίαν. 

η. Καὶ ἐγένετο, εἰςελθόντων αὐτῶν εἰς τὸ μέσον τῆς 
πόλεως, ἔσφαξεν αὐτοὺς εἰς τὸ φρέαρ. 

8. Καὶ δέκα ἄνδρες εὑρέθησαν ἐχεῖ, χαὶ εἶπον τῷ 
Ἰσμαήλ: Μὴ ἀνέλης ἡμᾶς, ὅτι εἰσὶν ἡμῖν θησαυροὶ ἐν 
ἀγρῷ, πυροὶ χαὶ χριθαὶ, μέλι καὶ ἔλαιον. Καὶ παρῆλ- 
θε, χαὶ οὐχ ἀνεῖλεν αὐτοὺς ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν αὖ- 
τῶν: 

9. Καὶ τὸ φρέαρ εἰς ὃ ἔῤῥιψεν ἐχεῖ Ἰσμαὴλ πάντας 
οὺς ἐπάταξε, φρέαρ μέγα τοῦτό ἐστιν, ὃ ἐποίησεν ὃ 
βασιλεὺς ᾿Ασὰ ἵνα προςώπου Βαασὰ βασιλέως Ἰσραὴλ, 
τοῦτο ἐνέπλησεν Ἰσμαὴλ τραυματιῶν. 

ι0. Καὶ ἀπέστρεψεν Ἰσμαὴλ πάντα τὸν λαὸν τὸν 
χαταλειφθέντα εἰς Μασσηφὰ, χαὶ τὰς θυγατέρας τοῦ 
Ἡβλιπῶν ἃς παραχατέθετο ὃ ἀρχιμάγειρος τῷ Γοδο- 
ίᾳ υἱῷ Ἀχειχὰμ,, καὶ ᾧχετο εἷς τὸ πέραν υἱῶν Ἀμμών. 

τι. Καὶ ἤκουσεν Ἰωάναν υἱὸς Κάρηε, χαὶ πάντες 
οἱ ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως οἱ μετ᾽ αὐτοῦ, πάντα τὰ 
χαχὰ ἃ ἐποίησεν Ἰσμαὴλ, 

12. καὶ ἤγαγον ἅπαν τὸ στρατόπεδον αὐτῶν, χαὶ 
ᾧχοντο πολεμεῖν αὐτὸν, χαὶ εὗρον αὐτὸν ἐπὶ ὕδατος 
πολλοῦ ἐν Γαδαών. 

13. Καὶ ἐγένετο, ὅτε εἶδε πᾶς ὃ λαὸς ὃ μετὰ Ἰσμαὴλ 
τὸν Ἰωάναν χαὶ τοὺς ἡγεμόνας τῆς δυνάμεως τῆς μετ᾽ 
αὐτοῦ, 

14. καὶ ἀνέστρεψαν πρὸς Ἰωάναν. 
ι6. Καὶ Ἰσμαὴλ ἐσώθη σὺν ὀχτὼ ἀνθρώποις, καὶ 

ᾧχετο πρὸς τοὺς υἱοὺς ᾿Αμμών. 
16. Καὶ ἔλαθεν Ἰωάναν, καὶ πάντες οἷ ἡγεμόνες τῆς 

δυνάμεως οἱ μετ᾽ αὐτοῦ, πάντας τοὺς καταλοίπους τοῦ 
λαοῦ, οὺς ἀπέστρεψεν ἀπὸ Ἰσμαὴλ, δυνατοὺς ἄνδρας 
ἐν πολέμῳ, καὶ τὰς γυναῖχας, καὶ τὰ λοιπὰ, χαὶ τοὺς 
εὐνούχους, οὃς ἀπέστρεψαν ἀπὸ Γαῤαὼν, 

17. καὶ ὥχοντο, χαὶ ἐκάθισαν ἐν Γαδηρωχαμάα, 
τῇ πρὸς Βηθλεὲμ, τοῦ πορευθῆναι εἷς Αἴγυπτον 

18. ἀπὸ προζτώπου τῶν Χαλδαίων, ὅτι ἐφοδήθησαν 

ἀπὸ προςώπου αὐτῶν" ὅτι ἐπάταξεν Ἰσμαὴλ τὸν Γοδο- 

λίαν, ὃν κατέστησεν ὃ βασιλεὺς Βαθυλῶνος ἐν τῇ γῇ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Μθ΄. (εν. ο. 42.) 

ι. Καὶ προςῆλθον πάντες οἱ ἡγεμόνες τῆς δυνάμεως, 

χαὶ Ἰωάναν, χαὶ Ἀζαρίας υἱὸς Μαασαίου, χαὶ πᾶς ὃ 

λαὸς ἀπὸ μικροῦ καὶ ἕως μεγάλου, πρὸς Ἵερεμίαν τὸν 

προφήτην, καὶ εἶπαν αὐτῷ 

ΟΑρ. ΧΙΙΧ. 5.8 

2. Εἰ βϑυττοχί! 8186], οἱ ἀδοδη) Υἱγὶ 4ἱ δγϑηΐ οὐ 60, 
οἱ ρογουδβϑογυηὶ ἀοἀο]ίδιη, φυθί οομδί πογαῖ τὸχ ΒΔΌΥ]Ο- 
ὨΪΐδ ΒΌΡΟΥ (ΟΓΤδΙΏ, 

3. οἱ οἴ 68 λυάδθοβ8 4υἱ ογδηΐ οὔτ 60 ἱῃ Μδβδβορῃδ, οἱ 
ΟΠΠ65 ΟΠ ΔΙά6608 αυὶ Γορογιϊ δυηί ἰδ]. 

4. ΕΠ|{Δοίυπ 68. ἀΐδ δοουῃάδ, ουπὶ ρ86 ρετγουβοίβϑδοὶ 60 
ἀο]Δπ), οἱ Ὠοϊηο ποῃ ΘΟρΌΟΥΪ. 

5. ΕΠ νϑῃογιηί υἱγὶ ἀθ ϑυοΐθη οἱ ἀθ 5816Πὶ οἱ ἀ6 ϑδιηᾶ- 
Υτία, οοἰυδρίηίδ Υἱγὶ, γβὶ ὑγθ88 οἱ βο 888 υϑδίϊ δι. οἱ ρἰδῃ- 
ξοῃίο8, 6ἱ πηδηηδᾶ οἱ [Π.8 ἴῃ τηδηϊδυ8 ΘΟ, δὰ ἱπίδγο ὉΠ) 
ἴῃ ἀοηυπὶ Ὠομηϊηὶ. 

6. Εἰ οργοδϑ08 65[ [η οοουγδυπὶ 1115 1586], ᾿ρϑὶ ἰδηίΐ οἱ 
Πεορδηΐ. Εἰ ἀἰχὶ! οἷ8 : Τσγοαϊπλίηὶ δ ἀοάἀο!ΐδηι. 

7. Εἰ [Δοίυτῃ 698[, ἰπργοββὶβ 11118 ἰη πηράϊαπι ον δ19, [ὰ- 
ξυϊαν } 608 ἰη μυΐθο. 

8. Εἰ ἀοοοπη Υἱγὶ Γορ γί! δυηὶ ἰδ, οἱ ἀἰχογυηῖ δὰ 15:86] : 
ΝΟΙ͂Ι οοοίάογα πο8, αι ΐα βυηί πο {Ποϑϑυγὶ ἰὴ ἄρστο, ἴτ- 
τηρηΐδ οἱ μογάθᾶ, π16] οἱ οἰδυηι. ΕΓ ργίργι, οἵ ἤοὴ ἰηΐεγ- 
[δεἰῖ 608 ἰῃ πηρᾶϊΐο γαίγυπι ΘΟΓΌΠ,. 

9. Εἰ ρυΐουι ἴῃ χυδῦλ ργοὐοοῖί 1] 18πι861 οπηποβ 4008 
Ρογουβδογαΐί, ρυΐουβ ΠΊδΖηι8 ἢΐο 6ϑΐ. χυθῶ ἴδοῖί Γὸχ Αϑἃ ἃ 
ἴλοϊα Βδλ538 γορὶβ [5γϑδοὶ, ἤυπὸ ἐμ] οΥ δὶ 15π186] οοὐἰ 88. 

10. Εἰ δἀράυχὶϊ 8186] ΟἸΠΘπι ΡοΟρυϊυπ αὐὶ ΓοΙ)Δηϑογαὶ 
ἴῃ ΜΆ5β}ρῃδ, οἱ ἢ) ἰὰ5 γορὶϑ, φυδ8 οΟΙ πο ἀδυογδὶ Πρ 516 
οοχυοπιπ σοάο] δ 10 Αὐμΐοδπι, οἱ δὶ υἱ ἰγαπδίγοϊ δὰ 
ἢΠοΒ Αἰημοῃ. 

11. Εἰ δυάϊγὶ( 7“οδηδη Α]10.5 Οάγθθ, οἷ ὁὔηθ8 ἄυο68 Υἱῦ- 
(υ118 φαΐ οὐ 60, οἴαπὶδ πη818 φυδο δοογαὶ 15πδ6ὶ, 

12. οἱ δἀἀυχογιηΐ οἸΏπο πὶ ὀχογο πὶ δυθπ), οἷ δρίογυηί 
ἐπηρυξπᾶγο οὐπι, οἵ ἱηγθπ Γαΐ ΘυΠὶ ΒΌΡΘΓ Δα 8Π) 0} 8 Π| 

ἴῃ αδῦδοῃ. 

3. Εἰ (Δοίυπι 681, φυδηᾶο γἱαϊξ οππῃ 8 ρορυΐυ8 χυὶ ουὔπὶ 
1581:η86] Τοδηδπι οἱ ἀυς68 Υἱγίυ 18 χυδὲ ΟΠ 60, 

14. οἱ τοἀϊογυηὶ δὰ Ϊ]οδηδῃ). 
15. Εἰ [διηδοὶ οὐδβδὶὶ οὔπὶ οοΐο Βοηῃίηίθυβ, οἱ ΔΌΪ δὰ 

Π1|108 ΑἸηΠΊΟΉ. . 
16 Εἰ} ]οδηδῃ, οἱ οἴ π68 ἀθ068 Υἱγίυ 8 Τα οὐπὶ 60, 

ΟΠΊη68 Γαϑἰἀ.08 ΡΟΡυΪ,, 4υ08 τοὰχογαῖ ἃν 1βπηδοὶ, ροϊθηίθ8 

τἰγοβ ἴῃ Ὀ6110, οἱ πηυ!ογοβ, οἱ γοϊχυδ, οἱ δυῃυσίοδ, 4008 

τοἀυχογδηῖ ἂς σδῦδοῃ, 

17. οἱ δϑίοσιιηίὶ, οἱ βοδδσυηί ἰῃ ΟδΡογοοΠπϑιηδδ, 4088 δὰ 

ΒοιΠοοη, υἱ ἱγοηΐ ἰῃ ἘΦΥΡίυ πὶ 

8. ἃ [οἶα ΟΠαϊάδοογυπη, χυΐᾶ (ἰπιυογυπί ἃ ἴδοϊθ ΘΟΓΌΠΙ : 

φυΐα ρεγαιβδβεγαῖ [δηλ86] σοάο ᾶπι, 4υθηι οοηϑιϊπογαῖ Τὸχ 

ΒΑΡΎ ]ΟΏ 8 ἴῃ ἰοΓΓΔ. . 

ΘΑΡΌΤ ΧΙΙΧ. (Βοῦτ. ς. 42.) 

1. Εἰ δοοδεβογιηΐ ὁμη68 ἄποδα Υἱγίυ 8, οἱ Φοδπδῃ, οἵ 

Αζαγίδβ ἢἰι8 Μαδϑίβ, οἱ οπηηἱβ ρορυΐυ8 ἃ ΡΑΓΥΟ οἱ πδαυθ 

δὰ πιδρηυμι, δὰ Τογοπιίδηι ργοροίδη), Εἴ ἀϊχοιυηί οἷ : 



δὺ6 

«. Πεσέτω δὴ τὸ ἔλεος εν κατὰ πρόςωπόν σου, 
ν καὶ πρόςευξαι πρὸς Κύριον τὸν Θεόν δου περὶ τῶν χα- 

ταλοίπων τούτων’ ὅτι χατελείφθημεν ὀλίγοι ἀπὸ πολ- 
λῶν, χαθὼς οἱ ὀφθαλμοί σου βλέπουσι. ἐ 

ἃ. Καὶ ἀναγγειλάτω ἥυῖν Κύριος ὃ Θεός δου τὴν 
δδὸν ἧ πορευσόμεθα ἐν αὐτῇ, χαὶ λόγον ὃν ποιήσομεν. 

4. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἱερεμίας: χουσα, ἰδοὺ ἐγὼ 
προςεύξομαι ὑπὲρ ὑμῶν πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν, 
χατὰ τοὺς λόγους ὑμῶν" χαὶ ἔσται, ὁ λόγος ὃν ἂν ἀπο- 

’ ΄ }: -Φ«φ ᾿ς» 9 ’ 
χριθήσεται Κύριος ὁ Θεὸς, ἀναγγελῶ ὑμῖν, οὐ μὴ χρύ- 
ψω ἀφ᾽ ὑμῶν ῥῆμα. 

5. Καὶ αὐτοὶ εἶπαν τῷ Ἱερεμίᾳ: ΓἝστω Κύριος ἐν 
ἡμῖν εἰς μάρτυρα δίκαιον χαὶ πιστὸν, εἰ μὴ κατὰ πάντα 
τὸν λόγον ὃν ἐὰν ἀποστείλη Κύριος πρὸς ἡμᾶς, οὕτως 
ποιήσωμεν ᾽ 

6. καὶ ἐὰν ἀγαθὸν καὶ ἐὰν χαχὸν, τὴν φωνὴν Κυρίου 
τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, οὗ ἡμεῖς ἀποστέλλομέν σε πρὸς αὐτὸν, 
ἀχουσόμεθα, ἵνα βέλτιον ἡμῖν γένηται, ὅτι ἀχουσό- 
μεθα τῆς φωνῆς Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 

η. Καὶ ἐγενήθη μεθ᾽ ἡμέρας δέκα, ἐγενήθη λόγος 
Κυρίου πρὸς Ἱἱερεμίαν. - : 

8. Καὶ ἐχάλεσε τὸν Ἰωάναν, καὶ τοὺς ἡγεμόνας τῆς 
δυνάμεως, καὶ πάντα τὸν λαὸν ἀπὸ μιχροῦ χαὶ ἕως με- 
γάλου, 

ο. χαὶ εἶπεν αὐτοῖς " Οὕτως εἶπε Κύριος: 
1ο. Ἐλν χαθίσαντες χαθίσητε ἐν τῇ γῇ ταύτη, οἷ- 

χοδομήσω ὑμᾶς, καὶ οὐ μὴ καθελῶ, χαὶ φυτεύσω ὑμᾶς, 
χαὶ οὐ μὴ ἐχτίλω, ὅτι ἀναπέπαυμαι ἐπὶ τοῖς χαχοῖς 
οἷς ἐποίησα ὑμῖν. 

π. Μὴ φούηθῆτε ἀπὸ προςώπου βασιλέως Βαύυ- 
λῶνος, οὗ ὑμεῖς φοθεῖσθε ᾿ ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ μὴ φο- 
βηθῆτε, μὴ Κύριος, ὅτι μεθ᾽ ὁμῶν ἐγὼ, ἐξαιρεῖσθαι 
ὑμᾶς, χαὶ σώζειν ὑμᾶς ἐχ χειρὸς αὐτῶν. 

ι. Καὶ δώσω ὑμῖν ἔλεος, χαὶ ἐλεήσω ὑμᾶς, καὶ 
ἐπιστρέψω ὑμᾶς εἰς τὴν γὴν ὑμῶν. 

13. Καὶ εἰ λέγετε ὑμεῖς: Οὐ μὴ καθίσωμεν ἐν τῇ γῇ 
ταύτῃ, πρὸς τὸ μὴ ἀχοῦσαι φωνῆς Κυρίου, 

14. ὅτι εἰς γὴν Αἰγύπτου εἰςελευσόμεθα, χαὶ οὐ μὴ 
ἴδωμεν πόλεμον, χαὶ φωνὴν σάλπιγγος οὐ μὴ ἀχούσω- 
μεν, καὶ ἐν ἄρτοις οὐ εἶ πεινάσωμεν, χαὶ ἐχεῖ οἰκήσομεν" 

18. διὰ τοῦτο ἀχούσατε λόγον Κυρίου- Οὕτως εἶπε 
Κύριος ᾿Εὰν ὑμεῖς δῶτε τὸ πρόζτωπον ὑμῶν εἰς Αἴγυ-- 
πτον, χαὶ εἰςέλθητε ἐχεῖ χατοιχεῖν, 

16. χαὶ ἔσται, ἥ ῥομφαία ἣν ὑμεῖς φοδεῖσθε ἀπὸ προς-- 
ὥπου αὐτῆς, εὑρήσει ὑμᾶς ἐν γῇ Αἰγύπτου, καὶ ὃ λιμὸς, 
οὗ ὑμεῖς λόγον ἔχετε ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ, χαταλήψε- 
ται ὑμᾶς ὀπίσω ὑμῶν ἐν Αἰγύπτῳ. καὶ ἐχεῖ ἀποθανεῖσθε. 

1η. Καὶ ἔσονται πᾶντες οἱ ἄνθρωποι, χαὶ πᾶντες οἵ 
ἀλλογενεῖς οἱ θέντες τὸ πρόςωπον αὐτῶν εἰς γῆν Αἰγύ- 
πτου ἐνοιχεῖν ἐχεῖ, ἐχλείψουσιν ἐν τῇ ῥομφαία χαὶ ἐν τῷ 
λιμῷ, καὶ οὐχ ἔσται αὐτῶν οὐδεὶς σωζόμενος ἀπὸ τῶν 
χαχῶν ὧν ἐγὼ ἐπάγω ἐπ᾽ αὐτούς. 

186. Ὅτι οὕτως εἶπε Κύριος - Καθὼς ἔσταξεν ὁ θυμός 
μου ἐπὶ τοὺς χατοιχοῦντας ἹἹερουσαλὴμ,, οὕτως στάξει 
ὃ θυμός μου ἐφ᾽ ὑμᾶς, εἰςελθόντων ὑμῶν εἰς Αἴγυπτον " 
χαὶ ἔσεσθε εἰς ἄρατον, χαὶ ὑποχείριοι, καὶ εἰς ἀρὰν, 
χαὶ εἰς ὀνειδισμὸν, χαὶ οὐ μὴ ἴδητε οὐχέτι τὸν τόπον 
τοῦτον. 

19. Ἃ ἐλάλησε Κύριος ἐφ᾽ ὑμᾶς τοὺς χαταλοίπους Ἰού- Ὶ 
1 βοϑίί8 δα, μὴ εἰςέλθητε εἰς Αἴγυπτον. Καὶ νῦν γνόντες γνώσεσθε 

ἹΙΕΡΕΝΙΑΣ. Κεφ. ΜΘ΄. 

2. Οδάδξ ἤυηο τη ϑογίοογὰΐδ ποςίγὰ δηίθ (δοΐθπὶ ἰυᾶπ|, οἱ 
οἵδ δά Ὠοηγίηυπι Ὠδυπι ἴ}Π} ὈΓΟ Γοϑί ἀιι}8 }}ἰ8 : φυΐα γε] οι. 
ΒυΠ)01.5 ρϑυοὶ 6 πι0} 15. δίοαϊ ὁ68}}} (οἱ νἱάθηί. 

3. ΕΓ δῃηηυηίοί Π00]59 Ὠοιηίηυ8 Πδι8 ἰαυ8 Υἱᾶπὶ αυδ ἰδ ὶ- 
τὴ. ἴῃ 68, οἴ γϑγθιπι αυοὰ (ΔοϊδΙη 18. 

4, Εἰ ἀἰϊχ[! οἷβ Φογβηγίδϑ : Αὐάϊνὶ, 6006 ΘρῸ ογᾶδο ῥγὸ γο- 
δὶ59 διὰ Πομηίηιπ) Ὀδυηὶ ποϑίγυπηι, βοσυηάυηι γογθα γοβίνὰ : 

οἵ ογΐ, υϑγθυπὶ φιιοαουπη 46 γοϑροπάθ Ποιηίηυβϑ θδυ.8, 
δηηυηί(ίδ 0 γο Ὁ 8, πο σα ο ἃ νοδὶβ γογθυη). 

ὅ. Εἰ ᾿ρϑβὶ ἀϊκϑγιιηΐῖ Φογοπηΐα : 5:1 Ποιηίηϑ ἰῃ ΠΟΡΐΒ ἴῃ 
ἰοϑίθπι βία οἱ {46 ]6η,, 5] βοὴ ᾿χίδ οἴη νογῦυπιὶ χυοὰ 

μλϊβογὶῖ οπιίηυϑ δ ΠΟ5, 8 [δοσγ πη : 

6. οἱ δἰγθ θοηυπὶ οἱ βίγα πηϑίιπὶ, νοσθη) Ὠοιρίηἱ Ὠοὶ 
ὨοϑίΓ', δὰ χυθῖ Π08 τη  {ἰπ|ι}8 ἰ6 δὰ ουμπ, δυάϊριηυδ, υἱ 

6] 1}5 ΠΟ ΐ5 ἢδὶ, χυΐϊᾶ διιάίθμη5 γοσθπὶ Ποιμίηὶ δὶ ἢ0- 
81]. 

7. Ελ ἰΔοΐιπὶ οὶ ρμοσὶ ἀΐθ8 ἀδοθῃ), (δοῖυ) οϑὲ ὙΘΓΌΌ πὰ 
Ὀοιἰπὶ δὰ 4Ζαοιδιηίδηι. 

8. Εἰ νοολυϊὶ 72οδπδᾶῃ, οἱ ἀποο58 υἱγίυ ἰδ, οἱ ὑπ  νογϑυ πὰ 
Ρορυϊυπὶ ἃ ρᾶγγο οἱ ὑξαυ6 δὰ πιδρηυμ, 

9. οἱ αἰχίί οἷβ : 51. ἀϊχι οιηΐπι8 : 

10. 51 δϑαθηΐθβ ϑϑάθγ 8 ἴῃ ἰογγὰ ἢδο, δάϊποαθο γοβ, 

οἴ πο ἀδδίγυδηι, οἷ μ]Δηΐδθο νο8, οἱ ποὺ θυ πηι, αυΐδ 
ΤΟΧΌΪΟΥΙ ΒῈΡΟΓ Ὠ18}15 4υδ ἴδοὶ υο ἱβ. ᾿ 

11. Νο]ία {ἰπθγα ἃ ἰδοϊθ γορὶβ ΒΑ Υ]ΟΠἾ8, 406 ΥῸ5 
(ποι 15 : ἃ (Δοῖδ 6}05 π6 {{π|6α1|8, ἀἰοϊξ Ποπιίηιβ, αυΐᾶ 

γοδίβοιπι ο50, υἱ οἴυᾶπὶ Υο8, οἱ δ] γη γὸ8 46 πιᾶηὰ 

ΘΟΓΌΠΙ. 

12. ἘΠ ἀδῆῦο γοδἱθ μιϊδογ οογάϊδηη, οἱ Π βογ ΡΟ ναϑίσγὶ, 
οἱ τραάμοληι Υγ08 ἰῃ ἰοΓ 8 γοϑιγδηη. 

13. Ουοά 5] αἰο}}}5 γοβ : ΝΟ βοαοθίπιυ ἰῃ ἴογγᾷ ας, 

τ θη δια δ γοῦθπὶ) Ὠοιηϊηὶ, 

14, αυἱὰ 'π ᾿ογγὰπη Ἐδυρίὶΐ ἱπσγοάϊθηγ, οἵ πο υἱάθθί- 
15 6], οἱ νόσθ ἴυδα: πο δυάϊθπη8, οἱ ἰὼ ρϑηὶ- 
05 ΩΟΠ ὀδυγ 115, δἱ [δ] Δ 0 Δ ὈΪ Πη08 : 

15. ῥγορίον ἢοο δυάϊϊβ νογθυπὶ Ποπηϊηὶ : δ. ἀϊχὶί ο- 
Ὠλΐη}8 : 81 γῸ8 ἀδάθγ δ (Δοίοη) νοϑίγαπη ἰῃ Ἐσγρίυμ, οἱ 
Ἰηἰγαγογ 8 {πὸ δά ἰδ ἰδηάϊμη, 

16. οἱ ογἰΐ, ραάϊυ9 416 Π} Ὑ08 {ἰπιο 15 ἃ δοίθ 6)05, ἰῃ- 
γϑηϊοί νὸ5 ἰῃ ἴογγα ἘδΥρίΐ, οἵ (Ἀπ|68., ου)ὰ8 γ08 Γι ΪΟΠΘΙᾺ 

᾿ιαοιϊδ ἃ (Δ οἰ 6᾽5, σοΙὨργο οπ οὲ γ08 ροδὶ γῸ5 ἴῃ ἘΦΥρίο, 

οἱ [Ὁ] πγοιϊδιηϊηὶ. 
17. Εἰ ὄγππὶ οἴἤηοβ ΠΟπλΏ68, αἱ ΟἸΏΠ685 δἰ ̓δηίσοης φυὶ 

Ροϑαοτγίηὶ ἰδείθιι δϑυδηὶ δὰ ἰδγγαὰ “ἘΞΥρΡΙΪ δὰ ᾿ῃῃ)Δ Δηάπηι 
ἴδ᾽, ἀεποϊοπὶ ἰῃ σἰδάϊο οἱ ἐμ ἴδη)θ, οἱ πο ογὶἱ θοσπῖπῃ 4υΐ8- 

αυδπὴ 51 γ5 ἃ Π18}18 485 ἀ5ο ἱμάμοο ΒΌΡΘΓ 6085 : 

18. Οιΐα 5ἷς ἀἰχὶί Ποπηίηιϑ : δίουϊ 5{{ΠΠ4Π} υΡ'0ὄ} ΠἼΓΟΓ Ππηου8 

5006 Γ ἰδ ἰ ἰδίογαοβ 716 Γυ5816ΠΊ, δίο 5{ΠΠ4}0}1 {ὈΓΟΓ Π]6}8 ΘΌΡΟΓ 
γο8, ἱπργοϑϑὶθ σοὶ ἰῃ ἘἘσνυρίυηι : οἱ δ 8. ἴῃ ᾿ΠΥΪΌΠ,, 

οἱ 50] 6ςῖ!, οἱ ἰη πια]οαϊοἰἰοποαι,, οἱ ἰῃ Ορργοῦγυ πηι, οἴ ἤθη 

ΥἹΟὈ Ε15. υ]1γὰ Ἰσσοῦ ἰδίῃ. 

(9. Ουδ' Ἰοουΐι.8 οδ᾽ ΠΟΙ Ϊ 115 8Έ|Ρ6 , γὸ8 γΓοϑίἀυ08 Φυάξο, 
ΠΟΙ ἰηΐγαγα ἰῃ ΖΕσγΥρίυπ)ι. Εἰ, ἤθη οΟσῃοβοθηΐθδ ΘΟ Π0- 



"»----- τ  - κυ’ 

ΦΕΒΕΜΙΑΞ. ἀκν. [1]. 

. 

50. ὅτι ἐπονηρεύσασθε ἐν ψυχαῖς ὑμῶν ἀποστείλαν-- 
τές με, λέγοντες: Πρόςευξαι περὶ ἡμῶν πρὸς Κύριον, 
χαὶ χατὰ πάντα ἃ ἐὰν λαλήσει σοι Κύριος, ποιήσομεν " 

91. χαὶ οὐχ ἠχούσατε τῆς φωνῇς Κυρίου, ἧς ἀπέ- 
στειλέ με πρὸς ὑμᾶς" 

4). χαὶ νῦν ἐν ῥομφαίᾳ χαὶ ἐν λιμῷ ἐχλείψετε ἐν τῷ 
τόπῳ ᾧ ὑμεῖς βούλεσθε εἰςελθεῖν κατοιχεῖν ἐχεῖ. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Ν΄. (Ηοῦγ. ο. 43.) 

:. Καὶ ἐγενήθη, ὡς ἐπαύσατο Ἱερεμίας λέγων πρὸς 
τὸν λαὸν πάντας τοὺς λόγους Κυρίου, οὺς ἀπέστειλεν 
αὐτὸν Κύριος πρὸς αὐτοὺς, πάντας τοὺς λόγους τούτους, 

α. χαὶ εἶπεν Ἀζαρίας υἱὸς Μαασαίου, χαὶ Ἰωάναν 
υἱὸς Κάρηε, χαὶ πάντες οἱ ἄνδρες οἱ εἰπόντες τῷ “Ἵερε- 
μία, λέγοντες: ΨΨεύδη, οὐχ ἀπέστειλέ σε Κύριος πρὸς 
ἡμᾶς, λέγων’ Μὴ εἰςέλθητε εἰς Αἴγυπτον οἰχεῖν ἐχεῖ, 

8. ἀλλ᾽ ἢ Βαροὺχ υἱὸς Νηρίου συμδάλλει σε πρὸς 
ἡμᾶς, ἵνα δῷς ἡμᾶς εἰς χεῖρας τῶν Χαλδαίων, τοῦ θα- 
νατῶσαι ἡμᾶς καὶ ἀποιχισθῆναι ἡμᾶς εἰς Βαδυλῶνα. 

4. Καὶ οὐχ ἤχουσεν Ἰωάναν, καὶ πάντες ἡγεμόνες 
τῆς δυνάμεως, χαὶ πᾶς ὃ λαὸς, τῆς φωνῆς Κυρίου, χα- 
τοιχῆσαι ἐν. γῇ Ἰούδα. : 

5. Καὶ ἔλαθεν Ἰωάναν, καὶ πάντες οἱ ἡγεμόνες τῆς 
δυνάμεως, πάντας τοὺς καταλοίπους Ἰούδα, τοὺς ἀπο- 
στρέψαντας χατοιχεῖν ἐν τῇ γῇ; - 

6. τοὺς δυνατοὺς ἄνδρας, χαὶ τὰς γυναῖχας, καὶ τὰ 
νήπια τὰ λοιπὰ, χαὶ τὰς θυγατέρας τοῦ βασιλέως, καὶ 
τὰς ψυχὰς ἃς κατέλιπε Ναύδουζαρδὰν μετὰ [Γοδολίου 
υἱοῦ ᾿Αχειχὰμ, καὶ Ἱερεμίαν τὸν προφήτην, χαὶ Βαροὺχ 
υἱὸν Νηρίου, 

7. χαὶ εἰςῆλθον εἰς Αἴγυπτον, ὅτι οὐχ ἤχουσαν τῆς 
φωνῇς Κυρίου, καὶ εἰςῆλθον εἰς 'Γάφνας. 

8. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Ἱερεμίαν ἐν Τά- 
φνας, λέγων " 

9. Λάῤφε σεαυτῷ λίθους μεγάλους, χαὶ χατάχρυψον 
αὐτοὺς ἐν προθύροις ἐν πύλη τῆς οἰκίας Φαραὼ ἐν 74- 
φνας, κατ᾽ ὀφθαλμοὺς ἀνδρῶν ᾿Ιούδα, 

ιο. καὶ ἐρεῖς: Οὕτως εἶπε Κύριος: Ἰδοὺ ἐγὼ ἀπο- 
στέλλω, πὶ ἄξω Ναῤθουχοδονόσορ βασιλέα Βαθυλῶ- 
νος, χαὶ θήσει αὐτοῦ τὸν θρόνον ἐπάνω τῶν λίθων τούτων 
ὧν χατέχ υψας, καὶ ἀρεῖ τὰ ὅπλα ἐπ᾽ αὐτοὺς, 

11. χαὶ εἰςελεύσεται, καὶ πατάξει γὴν Αἰγύπτου, 
οὺς εἰς θάνατον εἷς θάνατον, χαὶ οὖς εἰς ἀποιχισμὸν εἰς 
ἀποικισμὸν, καὶ οὖς εἰς ῥομφαίαν εἰς ῥομφαίαν. 

12. Καὶ χαύσει πῦρ ἐν οἰκίαις τῶν θεῶν αὐτῶν, χα 
ἐμπυριεῖ αὐτὰς, χαὶ ἀποιχιεῖ αὐτοὺς, χαὶ φθειριεῖ γῆν 
Αἰγύπτου, ὥςπερ φθειρίζει ποιμὴν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. 
Καὶ ἐξελεύσεται ἐν εἰρήνη, 

13. χαὶ συντρίψει τοὺς στύλους “Ἡλιουπόλεως τοὺς 
ἐν Ὧν, χαὶ τὰς οἰκίας αὐτῶν χαταχαύσει ἐν πυρί. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΝΑ΄. (Ηθῦτ. ὁ. 44 εἱ 45.) 

ι. Ὁ λόγος ὁ γενόμενος πρὸς Ἱερεμίαν ἅπασι τοῖς 
᾿Ιουδαίοις τοῖς χατοιχοῦσιν ἐν γῇ Αἰγύπτου, καὶ τοῖς 
χαθημένοις ἐν Μαγδωλῷ καὶ ἐν ἽἼ ἄφνας χαὶ ἐν γῇ Πα- 
θούρης, λέγων" 

2. Οὕτως εἶπε Κύριος ὃ Θεὸς Ἰσραήλ: Ὑμεῖς ἑωρά- 
χατε πάντα τὰ χαχὰ ἃ ἐπήγαγον ἐπὶ “᾿Ἱερουσαλὴμ καὶ 
ἐπὶ τὰς πόλεις Ἰούδα " χαὶ ἰδού εἰσιν ἔρημοι ἀπὸ ἐνοίχων 

δ87 

20. φυΐδ πηδὶ σης ορὶβ( 18 ἰῃ δηΐπηδβ Ὑοϑίγας εγϊἰοηῖ68 
[Ὼ6, ἀϊοδηίο5 : ΟΥ̓Δ ὕγΓῸ ποδὶδ δὰ Ποπηίπυπ), οἱ μιχὶδ οὔ- 
ηἶὰ φυξουσηαυθ Ἰοχυσίυγ ΕΠ] Ἰ)οπλΐηι8, (Δοϊοηλαϑ : 

21. οἴ ποὴ δυάϊΐδβιἰὶδ νοῦ Ποηληΐ, 108 τηϊδὶϊ πὸ δὰ 
γο8 : 

22. οἱ ηυῃς ἴῃ ρ΄δάϊο οἱ ἰῃ ἴδ) ἀδῇοίοι ἰδ ἰῃ Ιο00 400 γο8 
γυ ἷβ. ἰηίγαγο δὰ πδρϊἰδηάμη) ἰδ. 

ΟΑΡΟΌΤ 1... (Βοδε. ς. 43.) 

1. Εἰ (Δεΐυπι 68[, υἱ οεϑϑαυὶ Τογοπιρίδϑ ἀϊοθηβ δὰ ρορυ]υτα 
ΟΠΠΘ5 560 68 Ὠοπληὶϊ, φυΐθιυ5 πιϊϑογαί οὐ Ποππ8 δὰ 
608, Οπηηΐᾶ γοΓ [850, 

2. οἱ ἀἰχὶ! Αζαγίδβ ἢ 8 Μδδϑίδο, οἵ Τοδῆδη ἢ]}8 Οᾶγθο, 

οἱ ομπθδ Υἱγὶ αιὶ ἀἰχογυπὶ ψογδιγΐδο, ἀϊοθηῖοθ : Μοηάβ- 
Οἷα, ΠΟΙ Πηϊδ!1 ἰ6 Ποιηΐηυ8 δὰ Ὧ05, ἀϊοοθὴβ : Να ἱηρτοάϊΐδ- 
τλϊηΐ ἰη Ἐσγρίυπι δὰ Πα ἰδηάωπηι ἰἰ]ὶς, 

3. 8δ6ἀ Βαγιςῇ δ]158 Νογίϑ οοηοίίδι ἴ6 ΔαΎΘΓΒῸ58 η08, υἱ 

ἀ65 Π05 ἰῃ πηᾶηυ8 Οἰ δ] ἀφόγαῃμ, δὰ οοοἰἀδηάαιϊη Π08 οἱ ἰγδῆ8- 
[ἐγοηιι) 08 ἰῃ ΒΔΌΥ]ΟΠ ΟΠ. 

4 ΕΠ ποη διιάϊνὶ  Φοδῆδῃ, οἱ οπγηθβ αι065 Υἱγίυ 8, οἱ 
ΟΙἢἾθ6 ΡΟΡ]υ8, τοῦδ οπ)ϊηΐ, υἱ ΔΟϊδγοηΐϊ ἰῃ ἰογγα 
Φυάδ. 

5. Εἰ δϑϑυιηρβὶϊ Ψοδηδη, οἱ τηἰνογοὶ ἀσσθ8 νἱγίυ 18, Οἵ.» 
Π65 Γοδίάιο5 1 υἀδ, 4υὶ γανογίογδηΐ Πδἰ ἴᾶγα ἴῃ ἰογγᾶ, 

6. ροϊοηϊθβ5 Υἱγοβ, οἱ πη} ογοβ, οἵ ράγνυοβ γο 4008, οἱ 

(1188 γοςὶβ, οἱ δηϊπη)δϑ 4ι185 γοϊ γαῖ ΝΔυΖαιάδη οὐ πὶ) Οο- 
ἀο!ὰ ἢ]0 Αομίοδπι, οἱ Τεγοηγίδιι ργορῃδίδι, οἱ Βαγυς ἢ- 
᾿ὰ) Νογίϑ, 

7. οἱ ᾿ηργοϑϑὶ βυηΐ ἰπ Ἐργρίυπι, ΄υΐα ποη δυάίογιηῖ γο- 
σδθ Ὠοπηϊηΐ, οἱ ἰηϊγαγυηΐ ἰῃ ΤΡ 1Π85. 

8. Ε΄(Δοΐυτῃ δδὶ υϑγθι Ποπιὶηὶ δὰ ΤοΓαπχίδηι ἰῃ Τἀρἢ- 
Ὧ88, αἰ ΘῊ8 : 

9. δυπηθ {{0ὶ ἸΑρ[ 68 σγδηάθβ, οἱ ΔΘοΟηἋ6 608 ἰῃ γαδβῖϊ- 
θ}}8. ἴῃ ρογίἃ ἀοίηυ8 ῬΒΔΓΔΟΙΪΒ ἰῃ ΤΑρΙΠ88, δηΐα 000]08 
ψἱγογθη) Φυάδ, 

10. οἱ ἀΐςα8 : δῖ. ἀἰχὶξ Ποπιίηυβ : Εσοα ὁρὸ πΐἴο, οἱ αδἀ- 
ἀυοᾶπλ ΝΑΡυΘΠΟἀΟΠΟΘΟΓ γοβθῖη ΒΑΡΎ ]Οηΐβ, οἱ ροποῖ β0Ππὶ 
ἱΠγΟ ΠῚ) δυρογ ἰδρί 68 ἰδῖοβ 40}08 Δ᾿ϑοοπα 811, οἱ οἰουδθὶὶ 
ΔΙΠΊΔ ΒΌΡΟΓ 608, 

11. οἱ ἱηργοάϊρίυγ, οἱ ραογουίοί ἰοτταπὰ Ἐσυρίΐ, χυο98 ἰῃ 
ΠΊΟΓΙΘΙῚ ἰῃ Πηογΐθπι, οἱ 4108 ἰπ ἰΓδηβηὶργαί ΟΠ 6 Π) ἴῃ ἰγδη5- 
Πλϊστα[0Π0Π}, αἱ Ζυ05 ἰηῃ αἰδάϊμπι ἰη αἰ δά ὴ. 

12. Εἰ βυοσσομάοὶ ἰσηθῆ ἴῃ ἀοιηΐθυ8 ἀθογιιηι οογιπὶ, οἱ 

οοπθυγοῖ 608, οἱ ἰγδηϑίογοί 608, οἱ ρϑαϊου δ Ἔχουἰοὶ [6 Γ- 
ΓΙ ἘκΥΡΙ!, βἰουΐ ὀχου ρᾶδῖοῦ γϑϑιϊπηθηΐυπιὶ βυυτα. Εἴ 

ὀστοάϊοίαυγ ἰηῃ ρᾶςα, 

18. εἱ σοπίογοὶ {{{||08 ΗΘ] ορο} 18 χὰ πῃ Οἱ, οἱ ἀοτηοβ 
ΘΟΓΌΠ) οΟπῃδυγοί ἰη ἱκηὶ. 

ΟΘΑΡΟΌΤ 11. (Ηθδν. ὃ. 44 οἱ 45.) 

1. νγθυπὶ φυοὰ (δοίιμπι 681 δὰ 7ογοηγίδημ ΟΠηΐθ0}8 70- 
ἀξῖβ "808 η{} 0018 ἴῃ ἰογγὰ ΠΕΡΥρΙ, οἱ βεαδθηίίθυϑ ἰῃ Μᾶσ- 
(0]0 6ἱ ἰῃ ΤὰρὶἸηδ8 οἱ ἰῃ ἰογγὰ Ῥϑί!υγο8, ἀΐοθῃϑ : 

2. 510 ἀἰχ! Ποπηηβ Που5 Ιϑγδοὶ : οβ υἱα ἰβέϊ8 οπιηΐδᾶ 

ἴηϑδᾶ αὐ ἱπάμιχ! διροῦ 76 γ.58|6Π} οἱ δυροσ εἰν δίο8 Ψυάδ : 
οἵ 6006 διηΐ ἀο56Γ28 80 ΠΑΡ  δίογθυ.8 
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5. ἀπὸ προςώπου πονηρίας αὐτῶν, ἧς ἐποίησαν πα- 
ραπιχράναι με, πορευθέντες θυμιᾷν θεοῖς ἑτέροις οἷς 
οὐκ ἔγνωτε. 

4. Καὶ ἀπέστειλα πρὸς ὑμᾶς τοὺς παῖδάς μου τοὺς 
προφήτας ὄρθρον, χαὶ ἀπέστειλα, λέγων Μὴ ποιήσητε 
τὸ πρᾶγμα τῆς υολύνσεως ταύτης, ἧς ἐμίσησα. 

6. Καὶ οὐχ ζχουσάν μου, καὶ οὐχ ἔχλιναν τὸ οὖς 
αὐτῶν ἀποστρέψαι ἀπὸ τῶν καχῶν αὐτῶν, πρὸς τὸ μὴ 
θυμιᾶν θεοῖς ἑτέροις. 

6. Καὶ ἔσταξεν ἣ ὀργή μου καὶ δ θυμός μου, καὶ ἐξεχαύ- 
θη ἐν πύλαις Ἰούδα καὶ ἔξωθεν Ἱϊερουσαλήμ." καὶ ἐγενή- 
θησαν εἰς ἐρήμωσιν καὶ εἰς ἀδατον ὡς ἣ ἡμέρα αὕτη. 

η. Καὶ νῦν οὕτως εἶπε Κύριος παντοχράτωρ᾽ Ἵἵνατί 
ὑμεῖς ποιεῖτε χαχὰ μεγάλα ἐπὶ ψυχαῖς ὑμῶν; ἐχχόψαι 
ὑμῶν ἄνθρωπον χαὶ γυναῖχα, νήπιον χαὶ θηλάζοντα ἐχ 
μέδου ᾿Ιοὐδα, πρὸς τὸ μὴ καταλειφθῆναι ὑμῶν μηδένα, 

8. παραπιχρᾶναι με ἐν τοῖς ἔργοις τῶν 1 εἰρῶν ὑμῶν, 
θυμιᾶν θεοῖς ἑτέροις ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, εἰς ἣν ἤλθετε χα- 
τοιχεῖν ἐχεῖ, ἵνα χοπῆτε, χαὶ ἵνα γένησθε εἰς χατάραν 
καὶ εἰς ὀνειδισμὸν ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι τῆς γῆς. 

9. Νὴ ἐπιλέλησθε ὑμεῖς τῶν καχῶν τῶν πατέρων 
ὑμῶν. καὶ τῶν χαχῶν τῶν βασιλέων Ἰούδα, καὶ τῶν 
χαχῶν τῶν ἀρχόντων ὑμῶν, χαὶ τῶν χαχῶν τῶν γυναι- 
χῶν ὑμῶν, ὧν ἐποίησαν ἐν γῇ Ἰούδα καὶ ἔξωθεν Ἵε- 
ρουσαλήμι; 

10. Καὶ οὐχ ἐπαύσαντο ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, χαὶ 
οὐκ ἀντείχοντο τῶν προςταγμάτων μου, ὧν ἔδωχα χατὰ 
πρόξωπον τῶν πατέρων αὐτῶν. 

11. Διὰ τοῦτο εὐλῳ εἶπε Κύριος" Ἰδοὺ ἐγὼ ἐφίστημι 
τὸ πρόςωπόν μου, (ἢ 

12. τοῦ ἀπολέσαι πάντας τοὺς καταλοίπους τοὺς ἐν 
Αἰγύπτῳ καὶ πεσοῦνται ἐν ῥομφαίᾳ χαὶ ἐν λιμῷ. χαὶ 
ἐχλείψουσιν ἀπὸ μιχροῦ ἕως μεγάλου, χαὶ ἔσονται εἰς 
ὀνειδισμὸν χαὶ εἰς ἀπώλειαν καὶ εἰς χατάραν. 

18. Καὶ ἐπισχέψομαι ἐπὶ τοὺς χαθημένους ἐν γῇ 
ἽΠΠ πτ, ὡς ἐπεσχεψάμην ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ. ἐν ῥομφαίᾳ 
χαὶ ἐν λιμῷ, 

14. χαὶ οὐχ ἔσται σεσωσμένος οὐδεὶς τῶν ἐπιλοίπων 
Ἰούδα τῶν παροιχούντων ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, τοῦ ἐπιστρέ- 
ψαι εἰς γὴν Ἰούδα, ἐφ᾽ ἣν αὐτοὶ ἐλπίζουσιν ταῖς ψυ-- 
χαῖς αὐτῶν τοῦ ἐπιστρέψαι ἐχεῖ' οὐ μὴ ἐπιστρέψωσιν, 
ἀλλ᾽ ἢ οἱ ἀνασεσωσμένοι. 

16. Καὶ ἀπεχρίθησαν τῷ “Ἱερεμίᾳ πάντες οἱ ἄνδρες 
οἷ γνόντες ὅτι θυμιῶσιν αἱ γυναῖχες αὐτῶν, χαὶ πᾶσαι 
αἱ γυναῖχες, συναγωγὴ μεγάλη, καὶ πᾶς ὃ λαὸς οἱ χα- 
θήμενοι ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐν Παθουρῇ, λέγοντες" 

186. Ὁ λόγος ὃν ἐλάλησας πρὸς ἧἣμᾶς τῷ ὀνόματι 
Κυρίου, οὐχ ἀχούσομέν σου, 

. 17. ὅτι ποιοῦντες ποιήσομεν πάντα τὸν λόγον ὃς 
ἐξελεύσεται ἐχ τοῦ στόματος ἡμῶν, θυμιᾶν τῇ βασι- 
λίσση τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ σπένδειν αὐτῇ σπονδὰς, χαθὰ 
ἐποιήσαμεν ἡμεῖς χαὶ οἱ πατέρες ἡμῶν, χαὶ οἱ βασι- 
λεῖς ἡμῶν, καὶ οἱ ἄρχοντες ἣμῶν ἐν πόλεσιν Ἰούδα χαὶ 
ἔξωθεν Ἱἱερουσαλήμ' καὶ ἐπλήσθημεν ἄρτων, χαὶ ἐγε- 
νόμεθα χρηστοὶ, καὶ χαχὰ οὐχ εἴδομεν. 

(5) 11. ... ἐφ᾽ ὑμᾶς εἰς κακὸν τοῦ ἀπολέσαι πάντα Ἰούδα. 
12. Καὶ λήψομαι τοὺς καταλοίπους Ἰούδα, οἷ ἔθεντο τὸ πρός- 

ὠπὸν αὑτῶν τοῦ εἰςελθεῖν εἰς γῆν Αἰγύπτου, τοῦ χατοιχῆσαι ] 
ἐχεῖ, ... (Οοπερί.) 

ΙΕΡΕΜΙΑΣ. Κεφ. ΝΑ΄. 
3. ἃ δοϊο πη8} }|80 ᾿ρϑογαπη, απ ἰδοογιηΐ δὰ οχϑοο- 

Βαηάυπηι Π)6, δυη(68 Δ40!6Γὰ αἰ 8 4118 40.085 ἠοϑοἰο δι. 

4, Ελ πιὶδὶ δὰ ὙΟΒ ΦΙΘΓΟΒ. Πη608 ΡΙΟρ ιοίδ8 ἀἰΐισυ]ο, οἱ 
Πϊδὶ, Οἰοδηβ : ΝΟΙΣΐ6 (ΔΘΘΓῸ γοπὶ Ομ δηγα ἰοηΐᾷ ἢυ}05, 
4υδῃλ οὐϊΐ. 

ὅδ. Εἰηοὴ δυαϊ!θγυηῖΐ Π16, οἱ Π0ὴ πο! πανογυηίΐ δύγοῃ ϑυδληλ 

υἱ ἀγογίογθηϊ 96 ἃ Π18}}8 8ι118, δὰ ποὴ δἀοϊεπάυπι ἀἰ8 4}16- 
Ὠἶδ. 

8. Εἰ 5{ΠΠ4π}υ ήύ: γᾶ πηϑᾶ οἱ {ἙἸΓΟΥ Π26ι15, οἱ βιι 0 6 8118 6ϑἱ ἴῃ 

Ρογ8 δυἀδ οἱ οχίγα 7ογυβδίθῃ : οἱ (δοῖὶ δ ηἴ ἰῃ ἀδϑβοίδιϊο- 
Π6ηι Οἱ ἰῃ ἰηνίυ πη) βίου! ἀΐ68 1866. 

7. Εξἤυηο 8ϊ0 αἰχὶὶ Βομιηυ8 οἤμηϊροΐδηδ : ὕἱ αυϊὰ γο8 
[Δο {15 πηαϊὰ ηδσῃηᾶ ἰῇ Δηἰπη88 γοϑίγδβ9 δά βιοσοσίἀοπάυπ) νὸ - 

Ὀὶ8 Ὠοῃμΐηοῃ) οἱ τυ] γοπὶ, ραγνιυΐυπι οἱ ἰδοιθηΐοιῃ ἀ6 πιὸ- 
ἀἷο Ζυάδ. υἱ Ὠθη γαϊηχυδίυν ὁχ νοῦ ὶβ }}}08, 

8. ΘΧΔΟΟΓΡΘΠΔΟ 126 ἰῃ ΟρΟΥθιι.5 ηδηυϊπὶ γοβίγαγυπι, δ60- 
Ἰεπάο αἰ 18 δ᾽ ̓θιπὶβ ἰη ἰεῖτα Ἐσυρίο, δὰ α4ιιδπι υϑῃ 8.18 ἢ Δ }γ}- 

δγο ᾿ΠΠ|ς, υἱ ὀχοίἀδηγίηΐϊ, οἵ υἱ β8[15 ἰὴ πιδ] οἀϊοἰϊοποί οἱ ἰμ 
ΟΡΡτΓΟγΠῈ ἰπ ομμηΐθι8 σοη 8 ἰαΓΓΩ. 

9. Νυπιχιι ἃ ΟὈΙ Εἰ 6 5118 γ05 πηδίογυπι ραίγυπι ὙΘϑίγογιπη, 
οἰ τρδίογυπ γοσζυ υἀδ, οἱ πηΔ]Ογυ πὶ ρειηοίραμι γϑαίγογυπι, 
οἵ ΠΔ]ΟΓΌΠΣ τ]! ογυ τ ὙΘϑ ΓΑ. ἢ], 485 (δοογιηΐ ἰῃ ἴσστα 

ψυάᾶ οἱ οχίγᾶ 76γυδβαίο ἢ 

10. Εἰ πο σοβϑδυθγυηΐ 08406 δὰ ἀΐδπι ἤδη0, οἵ Ὡοὴ δὰ- 
ΠΩΡΘΟΓΌΩ ρΓΘΘΟΘΡ 5 Πιοῖ8, αυδρ ἀράϊ δηΐθ (δοίοπη ρδίγι 
ΘΟΓΌΠΙ. 

11. Ἰάεἶγοο βδἰς ἀϊχὶ( Βοηίηι8 : Εοοδ 660 βἰδίιιο (Δείθηι 
[2681 

12. δὰ ἀἰδρογἀθηῃάυπ) οἴπηθ8 γοβίἀυ08 χαὶ ἰῃ ΞἘΦΥΡῖο : οἱ 
οδάρηϊ ἰῃ σἰδάϊο οἱ ἰῃ ἔδπιθ, οἱ ἀοἢοϊοηίΐ ἃ ρᾶγνο υδ4υ6 δὰ 
ΤηΔΖηυ ἢ), οἵ ογυπὶ ἰῃ Ορργοθτίυμα οἱ ἴῃ ρμογαϊἰοπθπ) οἱ ἰῶ 
τδ]οἀϊο(ἰοησιη. 

13. Εἰ Υἱϑίδθο ΒΌΡΟΓ βοάθηΐοβ ἰῃ ἴογγα ξἘΦΥρίο, δίσυϊ 
ΥἱἰβϑίἰΑΥ] ΒΌΡΘΟΙ ΦογΓυβδίθηη ἰῃ ρἰδαϊο οἱ ἰῃ ίδηβ, 

14. αἱ ποῃ ογὶΐ 84 Υ0}8 φιιίβαυδηι ἀδ τοι υΐὶβ 1υἀ8 αυὶ 
ἰῃοο]υηὶ ἰῃ ἰοτγὰ Ἐυρίο, δὰ γενοτίθηάυη ἰῃ ἰογγαῶ ᾽υἀδ, 

δα ΄φυδηι ἱρϑὶ βροσγδηΐ δῃϊ πη δ}8 508 Γου γι! Π|ὰ  : ὩΟΏ ΓΘ- 
γογίοηζυγ, ηἰδὶ 4υἱ ον δβογῃῖ. 

15. Εἰ τοβροη ἀθγυηίΐί Ψογο πη ΐδθ Ομηη68 Υἱγὶ 4] βοϊθθδηΐ 
4υΐα δάο]οπὶ ὈχΟΓγΘβ 8185, οἱ ΟΠΊΠ6Β [0] ἸΟΓΟΒ., ΒΥΠΑΡΟΒΔ Ὠ18- 

ὅπ, 6ἷ ΟΥἢΪ8 ΡΟΡΟΪ 15 Β6α θη (68 ἰη ἰογτὰ ΞΕΥρίο ἰη Ῥαίδυγα, 
ἀϊοοηία8 : 

16. ψεγθαῦιὶ φιοὰ Ἰοουϊθβ 68 δὰ 08 ποιηΐβε Ὠοῃγίηϊ, 
ΠΟ. δυάϊδιίηυϑ ἰα, 

17. αυΐϊὰ (Δεϊοηΐο5 δο!θπηυ8 οπλη6 γογρθῦῃι ασυοά ορτοάϊθ- 

ἴυγ 6χ ΟΥΌ ΠοΟβίγο, δ οἰοπᾶὰο γορίηδο ΟΟΪΐ, οἱ Πἰρδπά60 οἱ 1Ϊ- 

Ὀδπιίηᾶ, 5ἰουΐ (δ Π}}}8 Π08 οἱ ραίγθβ ποϑβίγὶ, οἱ γθρθβ ποβίγὶ, 

δὲ ρῥγηςίῖρθαβ ποβίγὶ ἴῃ εἰν δι 05 Φυάὰδ οἱ ὀχίγα 96 Γυ 58] 6 : 
οἱ ἱπηρ] οἱ} ΘΌΠηι8 ρϑηΐθι8, οἱ (ἰηγ.8 ἰυσυηάϊ, οἱ πλ4]8 πο 
γἱ ἀἰγυ8. 

11.... ΒΌΡΟΣ νοβ ἰῃ πιᾶὶὰ δὰ ἀϊδρετάἀοηππι οπηηθη 781}. 
12. Εἰ δὐδιιτηδπι ΓΟ 4υΐδ5 18, σαὶ ροδυογυηί (δοίδπι δύδεη 

αἱ ἱηφσγοαογοηίυν ἰογγᾶπι Ἐσυρίὶ, δὰ αδιϊδηάυπ) ἰδὶ.... 
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15. Καὶ ὡς διελίπομεν θυμιῶντες τῇ βασιλίσση τοῦ 
οὐρανοῦ, ἠλαττώθημεν πάντες, καὶ ἐν ῥομφαία χαὶ ἐν 
λιμῷ ἐξελίπομεν. 

19. Καὶ ὅτι ἡμεῖς ἐθυμιῶμεν τῇ βασιλίσση τοῦ οὐ-- 
ρανοῦ, χαὶ ἐσπείσαμεν αὐτῇ σπονδὰς, μὴ ἄνευ τῶν 
ἀνδρῶν ἡμῶν ἐποιήσαμεν αὐτῇ χαυῶνας χαὶ ἐσπείσα- 
μεν αὐτῇ σπονδάς: 

20. Καὶ εἶπεν Ἱερεμίας παντὶ τῷ λαῷ, τοῖς δυνατοῖς 
χαὶ ταῖς γυναιξὶ, χαὶ παντὶ τῷ λαῷ τοῖς ἀποχριθεῖσιν 
αὐτῷ λόγους, λέγων" 

“1. Οὐχὶ τοῦ θυμιάματος οὗ ἐθυμιάσατε ἐν ταῖς πό- 
λεσιν Ἰούδα καὶ ἔξωθεν ἱἱἹερουσαλὴω,, ὑμεῖς καὶ οἱ πα- 
τέρες ὑμῶν, καὶ οἷ βασιλεῖς ὑμῶν καὶ οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, 
᾿Ξ ὃ λαὸς τῆς γῆς) ἐανήσθη Κύριος, χαὶ ἀνέθη ἐπὶ τὴν 
χαρδίαν αὐτοῦ; 

22. Καὶ οὐχ ἐδύνατο Κύριος ἔτι φέρειν ἀπὸ προζώ- 
που πονηρίας πραγμάτων ὑμῶν, αὶ ἀπὸ τῶν βδελυ. 
ἡμάτων ὑμῶν ὧν ἐποιήσατε. Καὶ ἐγενήθη ἡ γῇ ὑμῶν 
εἰς ἐρήμωσιν, χαὶ εἰς ἄδατον, καὶ εἰς ἀρὰν, ὡς ἐν τῇ 

ἡμέρᾳ ταύτη, 
23. ἀπὸ προςώπου ὧν ἐθυμιᾶτε καὶ ὧν ἡμάρτετε τῷ 

Κυρίῳ. Καὶ οὐκ ἠχούσατε τῆς φωνῇς Κυρίου, καὶ ἐν 
τοῖς προςτάγμασιν αὐτοῦ, χαὶ ἐν τῷ νόμῳ χαὶ ἐν τοῖς 
μαρτυρίοις αὐτοῦ οὐχ ἐπορεύθητε, χαὶ ἐπελάθετο ὁμῶν 
τὰ χαχὰ ταῦτα. 

24. Καὶ εἶπεν Ἱερεμίας τῷ λαῷ χαὶ ταῖς γυναιξίν" 
Ἀχούσατε λόγον Κυρίου. 

45, Οὕτως εἶπε Κύριος ὃ Θεὸς Ἰσραήλ Ὑμεῖς γυ- 
γαῖχες τῷ στόματι ὑμῶν ἐλαλήσατε, χαὶ ταῖς χερσὶν 
ὑμῶν ἐπληρώσατε, λέγουσαι" Ποιοῦσαι ποιήσομεν τὰς 
ὁμολογίας ἡμῶν ἃς ὡμολογήκαμεν, θυμιᾶν τῇ βασιλίοσ-- 
σὴ τοῦ οὐρανοῦ χαὶ σπένδειν αὐτῇ σπονδάς" ἐμμείνα-- 
σαι ΔΕΝ ἐγὰτε ταῖς ὁμολογίαις ὑμῶν, χαὶ ποιοῦσαι 
ἐποιήσατε. 

56. Διὰ τοῦτο ἀχούσατε λόγον Κυρίου, πᾶς Ἰούδα, 
οἵ καθήμενοι ἐν γῇ Αἰγύπτῳ - Ἰδοὺ ὦμοσα τῷ ὀνόματί 
μου τῷ μεγάλῳ, εἶπε Κύρως, ἐὰν γένηται ἔτι ὄνομά 
μοῦ ἐν τῷ στόματι παντὸς Ἰούδα εἰπεῖν: Ζ7 Κύριος 
ἐπὶ πάση γῇ Αἰγύπτῳ" 

47. ὅτι ἐγὼ ἐγρήγορα ἐπ᾽ αὐτοὺς, τοῦ χαχῶσαι αὐ- 
τοὺς, χαὶ οὐχ ἀγαθῶσαι" χαὶ ἐχλείψουσι πᾶς Ἰούδα, 
οἱ χατοιχοῦντες ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λι- 
μῷ, ἕως ἂν ἐχλείπωσιν. 

3. Καὶ οἱ σεσωσμένοι ἀπὸ ῥομφαίας ἐπιστρέψουσιν 
εἰς γῆν Ἰούδα ὀλίγοι ἀριθμῷ, καὶ γνώσονται οἱ χατά- 
λοιποι Ἰούδα οἷ καταστάντες ἐν γῇ Αἰγύπτῳ κατοιχῇσαι 
ἐχεῖ, λόγος τίνος ἐμμενεῖ. 

20. Καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ὑμῖν, ὅτι ἐπισχέψομαι 
ἐγὼ ἐφ᾽ ὑμᾶς εἰς πονηρά. 

80. Οὕτως εἶπε Κύριος: Ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι τὸν Οὐα- 
φρῇ βασιλέα Αἰγύπτου εἰς χεῖρας ἐχθροῦ αὐτοῦ, χαὶ 
εἰς χεῖρας ζητοῦντος τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καθὰ ἔδωχα τὸν 
Σεδεκίαν βασιλέα Ἰούδα εἰς γεῖρας Ναῤουχοδονόσορ 
βασιλέως Βαδυλῶνος ἐχθροῦ αὐτοῦ, χαὶ ζητοῦντος τὴν 
ψυχὴν αὐτοῦ. 

(Ῥμῖσ. ΧΙ.) 1. Ὁ λόγος ὃν ἐλάλησε Ἱερεμίας ὃ 
προφήτης πρὸς Βαροὺχ υἱὸν Νηρίου, ὅτε ἔγραφε τοὺς 
λόγους τούτους ἐν τῷ βιδλίῳ ἀπὸ στόματος Ἱερεμίου, 
ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ τετάρτῳ ἸἸωαχεὶμ υἱῷ Ἰωσία βασι- 
λέως Ἰούδα" 

δ89 

18. Εἰ υἱ οἰ βἰηη8 8] 65 γορίηδο ΟΟΪ;, ἱπηπιίηυτὶ 5ὺ- 
ΤΏ} ΟἸΠ65, οἷ [η ρἰδάϊο αἱ ἰη ἔδιῃο ἀδίδοϊ 08. 

19. Εἰ χυΐϊᾶ Ὡ05 8ο]εὈδηγ}5 γορίῃςς ΟΟΪΪ, οἱ ραν πη 
εἱ ΠΠαπιΐπα,, πυπηχυϊὰ 5ἴη6 γνἱγὶ8 Ὠοβίγ8 ἰδοίπγυϑ οἱ ρ!δοβη(δβ 
οἱ θαυ πγι18 οἱ θαγηΐηα 

20. Εἰ ἀϊχὶὶ Τογοηἶδ5 ομηὶ ρορυΐο, ροϊοης 8 δὲ Ὠγ]16- 
τῖθυβ, οἱ ΟὨηΐ ρΟρυ]Ὸ ἐϊ8 χφυὶ Γοβροπαεγαηΐὶ οἱ γογῦα, ἀϊ- 
ΟΘΩ5: 

21. ΝΟΠΠΘ ἱποθηϑὶ χιοὰ δα 0] 6 18 ἰῃ οἰν Δι] 0ὺ5 7 υἀ 8 
οἱ οχῖγα Ζογυβϑίθῃ, γὸ8 οἱ ραῖγθϑ γϑϑίγίὶ, οἱ ὑϑρθβ γοϑίγὶ οἱ 
ῬΓΠΟΙΡΟ5 Ὑϑϑίγ, οἱ ρορυ}ι8 ἰοστῶβ,, τῃρηλίηἱξ ϑομγϊηυ8, εἱ 
Δϑ0Θ ΠΟ ΒΌΡΟΓΙ οοΥ ᾿ρβίυ5᾽ 

42. ΕἘΠΠποη ρΡοίαϊϊ Ποπλη}8 υἱἔγα [ΓΤ ἃ ἔδοϊα τι} } 25 Γ6- 
ΓΌΠῚ ὙΘΒΙΓΑΓΌΠΙ, οἱ ἃ ὙϑϑίγΓ8 ΔθΟΙηδιΟηθυ5 40.858 [60 815. 
Εἰ (Δοίδ οδϑὶ ἰθγγὰ υϑϑίγδ ἰῃ ἀθβο δι οηθη), οἱ ἰῃ ἰηυ πὶ, οἱ 

ἰῃ τηιδοἀϊοίυπ), δἰουΐ ἰῃ ἀΐα 86, 

23. ἃ (Δε]6 θοῦ 48 δά 0] 6 δι5 αἱ 4υὲρ ροοοδ δ 8 Ὠο- 
πιηο. Εἰ ποῇ δυάδι 8 σόσθπὶ Ποπϊηὶ, οἱ ἰῇ Ῥγθοορίὶκ 

6}08, οἱ ἰῃ Ἰοσα οἱ ἴῃ 68. πηοη 5 6᾽08 ποὴ διῃθυ δϑί[8, 
οἱ δρργοποηάθγυηϊ γὸβ Πη818 ΠῶΟ. 

44, Εἰ ἀϊχὶέ ΠΥ 85 ρορυΐϊο οἱ πηυ Π]ογθυ8 : Αὐάϊξα ΥὙοΓ- 
θυπὶ Πομἰηὶ. 

245. δὶς ἀϊκὶῖ Ἰοπιίηυ8 δ υ8 18Γ86] : ῸΒ ΓΘ γῸ 5. ΟΓα 

γοϑῖγο Ἰοουϊδρ 6518, οἱ τηδηΐδυ5 υϑϑίγίϑ ἱπ]}0|68[15, ἀἰοθηίο8 : 

Ἑαοίοηί(65 ἔδοίθιηυ8 ΘΟη ο5ϑίομθϑ ποϑίιἃ8 4185 ΟΟΠίρβϑβϑο 5ὺ- 
Ιη}8, 8ἀο]οηο τορίηθ ΟἹ] Ϊ οἱ Πα Πάο οἱ Πἰ δηλ : ΡΟΓβοΥ - 
Γδηΐο8 ρογϑουθγαϑίΐβ ἰῃ οΟηἰ β5Οηθυ8 γοϑίγ8, οἱ (Δο θη 68. 
(ροἰδι18. 

26. Ἰά60 δυάϊϊα γογῦιπι Ποπιίηΐ, οἱηπίβ Τυἄα, ΄υὶ 5646- 
(19 ἰῃ ἰογγὰ “ερυρῖο : ΕΘΟ6 ᾿υΓΑΥΪ Ποπλΐη6 ΠΊΘΟ πιᾶρῃο,, δὶξ 
Βοιηΐηυϑ, 5ἱ οὐϊἱ Ὁ] Γᾶ ΠΟΠΏΘΠ ΠΙΘῸΠῚ ἰῃ ΟΥΘ υπὶνογϑὶ υἀᾶ 

δὰ ἀϊοοηάμπι : Υἱν Πομίηυϑ ἴῃ οπμηὶΐ ἰογγὰ ΞΕ ρΥρῖὶ : 

27. αυἱὰ οσο Υἱρί!ανὶ δΌΡΕΓ 608, δὰ ΔΙ σου) 605, οἱ 
ποη Ῥοποίδοϊδηδηηι : οἱ ἀοβείϊδηϊ οπηηΐβ Ψυὰδ, ὨδοϊΔηΐο8 ἰη 
ἴόγγὰ ργΥρίο, ἱπ ρἰδάϊο οἱ ἰῃ ἴδπιθ. ἀοπος ἀοίδοοργίηΐ. 

428. Εἰ αυἱ αγαϑογίηΐ ἃ σ᾽δάϊο γουθγίθη γ ἴῃ ἴογγαπὶ Τυἀδ 
ῥϑυοὶ πυπιθῖο, οἱ δρποβοθηΐ γοϑίἀυϊ συ χυΐ βἰοἰογιηΐ ἴῃ 
(ογγὰ Ἐσγυρίο δὰ μαιϊδηά απ ἰδὲ, Ὑϑγθυμ οὐ)υ8 ρογτηδηοδί. 

29. Εἰ [ιος δίσπυπι γ ἶ8, αυΐα γ᾽ 5 [δἴνο 650 ΒΌΡΟΓ γο8 ἰῃ 

ἸΏ 8]ἃ. 

30. 5:6 ἀἰχὶ! Πογηΐηυ8 : ΕΘΟΘ οροὸ ἀ0 αρίιγο γοζοῦ ἘΘΥΡΙὶ 
ἴῃ τηδηυ8 ἰπἰπιῖοὶ 6708, οἱ ἰπ Ππιδῃι:8 ΌΦΟΓΘΠ 5 ΔΠΙΠΔΠῚ 6}08. 
βίουί ἀραϊ ϑοάρείαμῃ γοσϑηλ Τυ ἀδ ἰῃ ΤηΔηι15 ΝΑΡΟΘΠΟΘΟΏΟΒΟΓ 

γορὶβ Βαθυ]οη δ ἰηἰπηϊοὶ ο᾽υ8, οἱ συφγθη 15 ἀπἰ Πηὰπ| 6}08. 

(Ῥεῖ. ΧΙ, 1.) αγθυπι χυοὰ Ἰοοαΐυβ 65[ 9 Γθηλΐα5 ΡΓῸ- 
Ρἰιοίᾶ δὰ Βαγιοὶ) ἢ] υπὶ ΝοΓδ5, συδηὰο δογῖρϑὶ γογθ8 ἢο ἰῃ 
1ἴδγο δχ οὔ Φογοιῃιϑ, ἰῃ Δὴη0 χυδΙίο Ψοδαίηι ἅ]10 7ο58:88 γοξὶξ 

ψυὰδ: 



δ10 

ν. Οὕτως εἶπε Κύριος ἐπὶ σοὶ Βαροὺχ, 
8. ὅτι εἶπας" Οἴμοι, οἴμοι, ὅτι προςέθηκε Κύριος 

χόπον ἐπιπονόν μοι᾽ ἐχοιμήθην ἐν στεναγμοῖς, ἀνάπαυ- 
σιν οὐχ εὗρον. " 

.. Εἶπον αὐτῷ - Οὕτως εἰπε Κύριος: Ἰδοὺ οὖς ἐγὼ 
ᾧχοδόμησα, ἐγὼ χαθαιρῶ, καὶ οὖς ἐγὼ ἐφύτευσα, ἐγὼ 

τίλω. 
6. Καὶ σὺ ζητήσεις σεαυτῷ μεγάλα; Μὴ ζητήσης, 

ὅτι ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω χαχὰ ἐπὶ πᾶσαν σάρχα, λέγει 
Κύριος " καὶ δώσω τὴν ψυχήν σου εἷς εὔρημα ἐν παντὶ 
τόπῳ, οὗ ἐὰν βαδίσης ἐχεῖ. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΝΒ΄. 

1. Ὄντος εἰχοστοῦ καὶ ἑνὸς ἔτους Σεδεχίου ἐν τῷ βα- 
σιλεύειν αὐτὸν, καὶ ἕνδεχα ἔτη ἐδασίλευσεν ἐν ἹἹερουσα- 
λήμ' χαὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ ᾿Αμειτάαλ, θυγάτηρ 
Ἱερεμίου ἐχ Λοόενά. (" 

4, Καὶ ἐγένετο τῷ ἔτει τῷ ἐννάτῳ τῆς βασιλείας 
αὐτοῦ, ἐν μηνὶ τῷ ἐνάτῳ, δεχάτη τοῦ αηνὸς, ἦλθε Να- 
Θουχοδονόσορ βασιλεὺς Βαῤδυλῶνος, καὶ πᾶσα ἡἣ δύνα- 
μῖς αὐτοῦ ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ, καὶ περιεχαράχωσαν αὐτὴν, 
καὶ περιῳχοδόμησαν αὐτὴν τετραπέδοις λίθοις χύχλῳ. 

δ. καὶ ἦλθεν ἡ πόλις εἰς συνοχὴν ἕως ἑνδεχάτου 
ἔτους τῷ βασιλεῖ Σεδεχία, 

6. ἐν τῇ ἐννάτη τοῦ μηνὸς, χαὶ ἐστερεώθη ὃ λιμὸς 
ἐν τῇ πόλει, καὶ οὐκ ἦσαν ἄρτοι τῷ λαῷ τῆς γῆς. 

η. Καὶ διεχόπη ἣ πόλις, χαὶ πάντες οἱ ἄνδρες οἵ 
πολεμισταὶ ἐξῆλθον νυχτὸς κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης, 
ἀναμέσον τοῦ τείχους καὶ τοῦ προτειχίσματος ὃ ἦν 
χατὰ τὸν χῆπον τοῦ βασιλέως, χαὶ οἱ Χαλδαῖοι ἐπὶ τῆς 
πόλεως χύχλῳ, χαὶ ἐπορεύθησαν ὁδὸν τὴν εἰς Ἄραδα. 

8. Καὶ χατεδίωξεν ἡ δύναμις τῶν Χαλδαίων ὀπίσω 
τοῦ βασιλέως, χαὶ χατέλαδον αὐτὸν ἐν τῷ πέραν Ἵε- 
ριχὼ, καὶ πάντες οἱ παῖδες αὐτοῦ διεσπάρησαν ἀπ᾽ 
αὐτοῦ. 

9. Καὶ συνέλαῤον τὸν βασιλέα, χαὶ ἤγαγον αὐτὸν 
πρὺς τὸν βασιλέα Βαδυλῶνος εἰς Δεόλαθὰ, καὶ ἐλά- 
λησεν αὐτῷ μετὰ χρίσεως. 

10. Καὶ ἔσφαξε βασιλεὺς Βαδυλῶνος τοὺς υἱοὺς Σε-- 
δεκίου χατ᾽ ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, χαὶ πάντας τοὺς ἄρχον- 
τας Ἰούδα ἔσφαξεν ἐν Δεόλαθά. 

ιτ, Καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς Σεδεχίου ἐξετύφλωσε, χαὶ 
ἔδησεν αὐτὸν ἐν πέδαις. Καὶ ἤγαγεν αὐτὸν βασιλεὺς 
Βαδυλῶνος εἰς Ββαδυλῶνα, χαὶ ἔδωχεν αὐτὸν εἰς οἰχίαν 
μύλωνος ἕως ἡμέρας ἧς ἀπέθανε. 

12. Καὶ ἐν μηνὶ πέμπτῳ, δεκάτη τοῦ μηνὸς, ἦλθε 
Ναῤουζαρδὰν ὃ ἀρχιμάγειρος, ἑστηχὼς κατὰ πρόςωπον 
τοῦ βασιλέως Βαθυλῶνος εἰς Ἱερουσαλὴμ, 

18. Καὶ ἐνέπρησε τὸν οἶχον Κυρίου, καὶ τὸν οἶχον 
τοῦ βασιλέως καὶ πάσας τὰς οἰκίας τῆς πόλεως" χαὶ 
πᾶσαν οἰκίαν μεγάλην ἐνέπρησεν ἐν πυρί’ 

ι4. χαὶ πᾶν τεῖχος Ἱερουσαλὴμ χύχλῳ καθεῖλεν ἣ 
δύναμις τῶν Χαλδαίων ἣ μετὰ τοῦ ἀρχιμαγείρου. 

(ἦ) 2. Καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου κατὰ πάντα 
ὅσα ἐποίησε Ἰωαχείμ." 

3. ὅτι ὀργὴ Κυρίου ἣν ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν Ἰούδα, ἕως οὗ 
τοῦ ἀποδαλεῖν αὐτοὺς ἀπὸ προςώπον αὐτοῦ, καὶ ἀφέστησε Σε- 
δεχίας ἐπὶ τὸν βασιλέα Βαδυλῶνος. (Οοπιρὶ. εἰ ΤἼΘΟΟΟΊ..) 

ΙΕΡΕΜΙΑΣ. Κεφ. ΝΒ΄. 

ἃ. δὶς ἀἰχ!ξ ογἶη}}8 Βυρ6Γ (6 Βαγυοὶ!, 

3. φυὶὰ αἰχίδιὶ : Ηδιι τ ῃὶ, μοὰ αἱ, φαΐ δαάϊάϊξ ο- 
Γαΐ ἰΔὈΟΓΟΙῚ ΒῈΡ6Γ ἀΟΪΟΓΟΠῚ πηθιη) : ἀογηνἱ ἰῃ φοηὶ- 
ἢπ8, ΓΟΖυΐΘΙ ΠΟ ἰηγθηὶ. - 

ά͵ Ὀΐϊς οἱ : δῖος αἰχῇ Ποπιίημ8 : Εοοα φυο8 ορὸ ὡ ἀἰΠοδγνϊ, 
680 ἀοϑίγιυδῃ, οἱ 4108 650 Ρἰδηΐδυὶ, 650 δυο. 

5. Εἴ ἴὰ φυθοΥοθ8 {10ὲὶ σγδηάϊαῦ ΝΟΙΪ αυδόγογο, φυΐδ δοσδ 
660 ἱπάυσο πιᾶῖᾶ ΘΌΡΟΓ ΟἸμπθ σΔΙΠ6η), αἱΐ Ποιμιίηυϑ : οἱ 
ἀδῆο δηΐῃηδη ἰᾳδπι ἰῃ ΓρηΣ ἰμγθηΐδημ ἰμῃ οπλμὶ ἰ000, φυθουπι- 
4υ6 ἱγογὶβ ἰἰυο. 

ΟΑΡΌΤ 1Π. 

1. Οἴμὰ υἱρίπεϊ απῖὰ8 Δηπογυϊη οββοΐ δοάθοίδϑ ἰῃ γοσιδηᾶο 
ἴρϑυπι, οἱ υπάροϊπη 8Πη18 γορηδυ ἰη 76 γι β8]6 πὶ : οἱ ΠΟΙ ΘΠ 
τοδιγὶ 6)}08 ΑὨλ 88], 118 76γ θη. ἀ6 Ποὔθηδ. 

ά, ΕΠ (Δοίυπη 651 ἃΠΠ0 ΠΟΙΙΟ ΓΟΖΗΪ ἱρδίαβ, ἰῇ ΠΊΘΏ86 ΠΟΏΟ, 
ἀδοίπηα ποθ η 5818, υοηἱξ ΝΑΒΙΟΠΟἀΟΠΟΒΟΣΙ τὸχ ΒδΡΥ]οηΐβ, οἱ 
ΟΠΊηΐ5 Υἱγίυ8 6.5 ΒΌΡΟΓ 7 γι 886 πι, οἱ οἰγουηνδ)]αγαηῖ ὀϑῖ, 

οἱ οἰγουμηα!οδγυπί ὁδ φυδάΓδι]8 ἰδρί αἴ δι.8 ἰῃ εἰγουΐδι. 

ὅ. Εἴ γυϑῃϊῇ οἷν 85 ἰῃ Οὐ ἀἰοΠ6Π) Ὁ5486 δὰ δηημπι ὑπά6- 
αἰμλιπὶ γορσὶ ϑοάροίδο, 

6. ἰπ ποῃᾶ Πῃη6Πηδ5ἰ8, 6δἷ ἰηνδ]υ} (Δ6 5 ἰη οἰν ἰδίθ, οἱ πο 
ὀγϑηΐ βᾷῃ 65 ΡΟΡ ΠΟ ἴογιδ. 

7, Εἰ ἀϊπιρίδ οδὶ οἰ 88, οἱ ὁπιηθβ Υἱγὶ Ὀ6]]ίογθβ ὀχὶδ- 
Γυηΐ ηροία Π6Γ Υἷδηι ΡοΓΐδ, ἱπίογ τηυγυπ οἱ δηϊθηΓ8]6 χυοὰ 

ογδί δὰ πογίυπι γορὶβ, οἱ ΟΠ διά δοὶ βυρον οἰν  δίθηι ἰὴ οἷγ- 
ουἱυ, εἱ ἱνογαηὶ Υἱᾶῖὴ χυδ δά ΑΥΔΡ Δ. 

8. Ἐῤ ρογβοουίΐίδ οϑὲ υἱγίυ 5 ΟΠ δ᾽ ἀδοοῦυπι ροδί Γόρβθπι, οἱ 
Δρργοιιθηάογυηί ουπὶ ἰγᾶηθ Ζ26γίοο, οἱ οἴῃηῆθδ ρυοστί 6)}05 

ἀἰβρογϑὶ βυηΐ δὺ 60. 

9. Εἰ οοροιπηΐ γορθηλ, οἱ ἀυχογυπί δυπὶ δά τορθπὶ ΒδὮν- 
Ἰοπὶϑ ἰῃ ὨΘὈ]δι} 4, οἱ ἰοουΐα8 69. οἱ ουπὶ ᾿υἀϊοίο. 

10. ΕΓ) υσυϊαν!ϊ τὸχ ΒΑΌΥ]ο 8 ἢ] 08 ϑοάδοϊδο ἀπο οουϊος 
οἦυ8, οἵ ΟΠ)Π65 ργποῖρο5 Φἀᾷ ᾿υρυ αν ἰπ ΠΘὈ ΙΔ δᾶ. 

11. Εἰ οο}}08 δοάοοΐβ οχοφοδυὶ, οἱ ᾿ίρανίξ Θυπι ἰἱῃ ὕθΙη- 
Ροάϊθυ58. Εἰ ἀυχὶξ οιιηὶ γὸχ ΒΔΌΥ]ΟΩΪ8. ἰῃ ΒΑΡΥ]ΟΠοπι, οἱ ἀ6- 
ἀϊὶ ουπὶ ἰῃ ἀοπιυπὶ ρἰδίγ πὶ ὑ8α06 ἰῃ αἰδπὶ φυᾶ τηογίυυ 681. 

12. Εἰ ἴπ θη86 χυϊηῖο, ἀδοίπια πηθη58, υϑηΐϊΐ ΝΆΡυΖδΓ- 
ἄδη ῥγίῆοορδ σοχυόγυπι, 4] δἰδοδὶ δηΐδ ἴΔοῖθπ γορὶβ ΒΔΌΥ]Ο- 
Ὠἷ5 ἴῃ ΦΟΓγΌ ΔΙ ΘΙ, 

13. οἵ ἱηοδπάϊξ ἀομηυ Ὠοπηϊηΐ, οἱ ἀοηυη ΓΟρὶ5 οἱ ΟΠΠ 68 

ἀοηιοϑ οἰνὶδιἰὶ5 : οἱ οπληθῶλ ἀομῃυ) τηδρθδη) ἱπορηάϊὶ ἴῃ 

ἶσῃα: 

14. οἱ οπηποῖῃ τῃσγυη] Φογυβδίοτη ἰῃ οἰγουΐα ἀδδίγυχὶϊ 
γἰγίυ5 ΟἾΔ ἀδρογιπὶ Ζαδ οὐπὶ ΡΠ ΠοΙρα οοαυογυ. 

4. Εἰ Τοοἷϊ πιδίατα οοτᾶτα Ὠοπιίηο ἰαχίδ οπηηΐα συ ἰδοογαὶ 

Ζοδοίπι. 
8. Ουοπίδῃ ἱγὰ Βοτηίηϊ ογδί ἰη Τοσγυβαι πὶ οἱ ἰῃ Σχἀδ, πδ4αθ- 

4ῦ0 φεοϊίοογοί 605 ἃ ἰδεὶθ βυδ, οἱ γοοοδεὶϊ ϑοθοίδο ἃ ζοβθ ΒδΌΥ- 
Ἰοηίβ. 

Φ 



ΦΕΈΒΕΜΙΑΘ. ἀκρ. 1.1]. 

(7) τ6. Καὶ τοὺς καταλοίπους τοῦ λαοῦ χατέλιπεν ὃ 
ἀρχιμάγειρος εἰς ἀμπελουργοὺς καὶ εἰς γεωργούς. 

17. Καὶ τοὺς στύλους τοὺς χαλχοῦς τοὺς ἐν οἴχῳ 
Κυρίου, χαὶ τὰς βάσεις χαὶ τὴν θάλασσαν τὴν χαλχῆν 
τὴν ἐν οἴκῳ Κυρίον, συνέτριψαν οἱ Χαλδαῖοι, χαὶ 
ἔλαδον τὸν χαλχὸν αὐτῶν, χαὶ ἀπήνεγχαν εἰς Βαθυ-- 
λῶνα. 

18. Καὶ τὴν στεφάνην, χαὶ τὰς φιάλας χαὶ τὰς 
χρεάγρας καὶ πάντα τὰ σχεύη τὰ χαλχᾷᾶ, ἐν οἷς ἐλει- 
τούργουν ἐν αὐτοῖς, 

19. καὶ τὰς ἀπφὼθ, χαὶ τὰς μασμαρὼθ, χαὶ τοὺς 
ὑποχυτῆρας, χαὶ τὰς λυχνίας, χαὶ τὰς θυΐσκας, χαὶ 
τοὺς χυάθους, ἃ ἦν χρυσᾶ χρυσᾶ, καὶ ἃ ἦν ἀργυρᾶ ἀρ- 
γυρᾶ, ἔλαόεν ὃ ἀρχιμάγειρος. 

20. Καὶ οἱ στύλοι δύο, καὶ ἣ θάλασσα μία, χαὶ οἵ 
μόσχοι δώδεκα χαλκοῖ ὑποχάτω τῆς θαλάσσης, ἃ ἐποίη- 
σεν ὃ βασιλεὺς Σαλωμὼν εἰς οἶχον Κυρίου, οὗ οὐχ , 
σταθμὸς τοῦ χαλκοῦ αὐτῶν" 

21. χαὶ οἱ στύλοι τριαχονταπέντε, πηχῶν ὕψος τοῦ 
στύλου τοῦ ἑνός" χαὶ σπαρτίον δώδεχα πήχεων περιε- 
χύχκλου αὐτὸν, χαὶ τὸ πάχος αὐτοῦ δαχτύλων τεσσάρων 
χύχλῳ; 

42. καὶ γεῖσος ἐπ᾽ αὐτοῖς χαλκοῦν, χαὶ πέντε πήχεων 
τὸ μῆκος, ὑπεροχὴ τοῦ γείσους τοῦ ἑνὸς, χαὶ δίκτυον 
χαὶ ῥοαὶ ἐπὶ τοῦ γείσους χύχλῳ, τὰ πάντα γαλχᾶ' χαὶ 
χατὰ ταῦτα τῷ στύλῳ τῷ δευτέρῳ, ὀκτὼ ῥοαὶ τῷ πή- 
χει, τοῖς δώδεκα πήχεσι. 

53. Καὶ ἦσαν αἱ ῥοαὶ ἐνενηχονταὲξ τὸ ἕν μέρος, χαὶ 
ἦσαν αἱ πᾶσαι ῥοαὶ ἑκατὸν ἐπὶ τοῦ διχτύου χύχλω. 

34. Καὶ ἔλαθεν ὃ ἀρχιμάγειρος τὸν ἱερέα τὸν πρῶ- 
τον, χαὶ τὸν ἱερέα τὸν ΦΑΣθΕΊΜΩΣ καὶ τοὺς τρεῖς τοὺς 
φυλάττοντας τὴν ὁδὸν, 

25. καὶ εὐνοῦχον ἕνα ὃς ἦν ἐπιστάτης τῶν ἀνδρῶν 
τῶν πολεμιστῶν, χαὶ ἑπτὰ ἄνδρας ὀνομαστοὺς, τοὺς ἐν 
προςώπῳ τοῦ βασιλέως, τοὺς εὑρεθέντας ἐν τῇ πόλει, 
χαὶ τὸν γραμματέα τῶν δυνάμεων τὸν γραμματεύοντα 
τῷ λαῷ τῆς γῆς, καὶ ἑξήκοντα ἀνθρώπους ἐκ τοῦ λαοῦ 
τῆς γῆς, τοὺς εὑρεθέντας ἐν μέσῳ τῆς πόλεως. 

46. Καὶ ἔλαῤεν αὐτοὺς Ναδουζαρδὰν ὃ ἀρχβεγερος 
τοῦ βασιλέως, χαὶ ἤγαγεν αὐτοὺς πρὸς βασιλέα Βαθυ- 
λῶνος εἰς Δεδλαθὰ, 

47. χαὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς βασιλεὺς Βαδυλῶνος ἐν Δε- 
θλαθὰ, ἐν γὴ Αἰμάθ. ("ἢ 

381. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ τριαχοστῷ χαὶ ἑδδόμῳ ἔτει, 
ἀποιχισθέντος τοῦ Ἰωακεὶμ βασιλέως Ἰούδα, ἐν τῷ 
δωδεχάτῳ μηνὶ, ἐν τῇ τετράδι καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς, 

(5) 15. Καὶ ἀπὸ τῶν πενήτων τοῦ λαοῦ, καὶ τὸ λοιπὸν τοῦ 
λαοῦ, καὶ τοὺς καταλειφθέντας ἐν τῇ πόλει, καὶ τοὺς ἐμπεπτω- 
κότας οἵ ἐνέπεσαν πρὸς τὸν βασιλέα τῆ: Βαδυλῶνος, καὶ τὸ 
περισσὸν τοῦ ὄχλου μεθῆχεν ὁ ἀρχιμάγειρος. Οοπιρί.) 

(75) 27. ... καὶ ἀπῳχίσθη ᾿Ιούδας ἀπὸ ἐπάνωθεν τῆς γῆς αὖ- 
τοῦ. 

28. Καὶ οὗτος ὁ λαὸς ὃν ἀπῴχισε Ναδουχοδονόσορ᾽ ἐν τῷ 
ἕτει τῷ ἐδδόμῳ Ἰουδαίους τριςχιλίονς καὶ εἴχοσι τρεῖς. 

29. Ἐν τῷ ἔτει τῷ ὀχτωχαιδεχάτῳ Ναδουχοδονόσορ, ἐξ 
Ἱερουσαλὴμ. ψυχὰς ὀχταχοσίας τριάχοντα δύο. 

30. Ἐν τῷ ἔτει τῷ τρίτῳ καὶ εἰκοστῷ τοῦ Ναδουχοδονόσορ, 
ἀπῴχισε Ναδουζαρδὰν ὁ ἀρχιμάγειρος Ἰουδαίων ψυχὰς ἕπτα- 
χοσίας τεσσαράχοντα πέντε πᾶσαι αἱ ψυχαὶ τετραχιςχίλιαι 
χαὶ ἐξχχόσιαι. (ΕΖ Οοά. τέσίο Αποϊ.) 

δ4ϊ 

16. Εἰ γοϊϊψυοβ ἀ6 βορῃ]ο το] χυΐδ ργίποθρβ οοχυοτιηχ ἴῃ 
γἱ ΑΓ) οἱ ἀστογυπι ΟὈΪΟΓ68. 

17. ἘΠ οοἸαπηπδ8 δπθᾶ8 408" ἰῃ ἀοτηο Ὠοιηϊηὶ, οἱ θ8868 οἱ 
ΤΏΔΓΘ δΡΘΌ ΠῚ 4086 ἴῃ ἀομηο Ὀοιηΐηΐ, οοηϊτίγογυηΐ ΟΠμδϊἀρὶ, 
εἱ (υἱογυη! 5 Θογυπι, οἱ ἀϑρογίδγαμί ἰη ΒΟΥ ΪΟΠΟΓΏ. 

18. Εἰ οοτοηάπι, οἱ ῥ᾽ ἰαἰα8 οἱ ογοᾶρταβ οἱ οὔγηΐα νϑβᾷ 
Θηθ8, ἰῃ αυΐδθυ5 πη ηδ γα δηὶ ἰῃ οἷβ, 

19. οἵ ἰμβᾶ8 ἀρρῃοί!, οἱ ᾽ρ888 τηδϑιηπᾶγοιῃ, οἱ ροῖνθβ, οἵ 
οδηοϊαθγα, οἱ τπογίδιοία, οἱ ογαίῃοβ, υ85 ογδηὶ δυγοᾶ δυ- 

θᾶ, οἰ συδ ογδηΐ ἀγῳθηίθα δγροηίθδ, ἴ}}} ὑγίποθρβ οοχυο- 
ΓᾺΠῚ. 

20. Εἰ οΟἸυπιηφ ἀυξ, αἱ πηᾶγα ὕὑηυπὶ, οἱ Υἱ}}} ἀποάφοΐῃλ 

δρῃ οἱ δ ΙΟΓ Πγᾶγ6, 45 Γδοσγαῖ γὸχ ϑδίοποη ἰῇ ἀοηο Ὦο- 
ΤΩΪηΐ, Ο0}}8 ἢοη ογδὶ ροπάυ8 φγὶ5 ΘΟ ἢ : 

41. οἱ οοἸαμηηξ ἰγίρίηῖδ φυΐϊπαυσδ, ουδἰϊογυμῃ δ πο οο- 
Ἰυμηηδ υΐυ5 : οἱ Πιπίου]υ5 ἀυοάδεϊῃι οὐδ ογαπη οἰγοιιπηάδ- 
Ὀαΐ ὁ8Π), δὲ Γᾶ βϑ (68 6}}}5 αἰ  ογυμῃ χαδίιογ ἰη οἰγουϊία, 

22. οἱ ξἰδιΠ) 5ῈΡῸΓ θ88 ΘηΘΌ, οἱ αυΐϊπαυδ οὐδίϊοτπι 
Ἰοηρίἀ0, ΘΧΟΘ5508 ρἰδὶ υηΐι.8, αἱ τοῖα οἱ πῃηδ᾽οσγδηδίδ βυροῦ 
ξἰδυπῃ ἰῃ οἰγουΐία,, οπληΐδ δη68 : οἱ Ἰυχίδ [φρο ΘΟ ΌΠΊΏ85 56- 
ουπάξ», οοίο πηδἰοσγαηδία οὐ ο, ἀυοάθοίπι οὐ 115. 

23. ΕΠ ογδηΐ πιδ]οσγδηδία ποηορίηΐα β6χ ἰδΐυ5 ὑπυμ, οἷ 
ογδηΐϊ ομηῃία πιδ]οσγδηδίδ σδηΐιΠ 5006 Γ γί ἰη εἰγοιἴυ. 

24. Εἰ 1} Ῥυ ΠΟΘ. 5 ΘΟΠΈΟΓΙΠ) ϑδοθγάοι πὶ ργί πηι, οἷ 
βδοθγαοίθιῃ βθεοιηάιϊπι,, οἱ ἰγθ5 ἱΠ05 ΄υὶ ουδίοαΐοθαηί Υἱδηι, 

25. οἱ ουπιοΐνπλ ὑη0π} 4υὶΐ ογαὶ μειδίδοί 5. Υἱγοόγιτη Ὀ6]- 

ἰαίου 1}, οἱ βϑρίθπι νἱγοβ ποηῃλίηδίοβ, 4υΐϊ ἱπ ἴδε γορὶβ, ἰπ- 
Ὑϑηΐοβ ἰῃ οἰ δί6,, οἱ δογ θ4πὶ υἱγίυξυπ) δου υθηίοπι ρορυ]ο 
ἰογττδ, οἱ βαχδρίηΐδ ὨΟπλ 68 ἀδ ροριο ἰογγῶ, ἱηνοηίοβ ἴα 
τηράϊο οἰν δ(15. 

.26. ΕΠ΄.01} ὁ08 Ναδυζαγάδη ργίθοθρδ σοπιογιιη γα ρὶβ, οἱ 
ἀυχὶΐ 608 δὰ τόροη) ΒΟΥ ]οπὶβ ἰη Ποῖ, 

27. οἱ ρογοιιϑδὶξ 6058 Γοχ ΒΟΥ Οἢ 8 ἰῃ ὨΘὈ] δίῃ, ἰῃ ἴοττὰ 
ΖΕιμαἴῃ. 

31. Εἰ (Δοΐυπὶ 68. ἴῃ ἐγ σοδίπηο οἱ βορίϊ πη ΔῆΠῸ γΓδη δι - 
δταιϊοη δ ΨΦοδομιὶπ) γοσὶβ 748, πη ἀυοάθοι!π)ο πιθῆ86,, ἰπ Υἱ- 
βοϑίμηᾶ φυδείδ πηρθ ἢ 818, δΔοσορὶϊὶ Ὀ]εηηδάδοπδι γὸχ Βα υ]οηΐ5, 

15. Εἰ ἀ6 Ῥρογθυ5 ρΡοΟρυϊὶ, οἱ το]  φαυσὰ ναϊαὶ, οἱ 608 αυὶ 
Τοιῃδηβογδηΐ ἰη αἰν (δία, οἱ Ῥτγοίαροβ 4} ἰγδηβίυρογδηϊ δὰ 
γοσοῃλ ΒΑΌΥ]Οηΐ5, οἱ γο] χασπι πλ0} {1 π|8 ἰγδηβίι ἰΐ γί ΘΡ5 
ΟΟΠυοτγΌπΙ. 

27... οἱ ἰτϑηϑ]δῖι}5 οϑὲ 1 υἀδ5 ἀ6 ἀΘ5Ό ρον ἰουγδτ Ξυδι. 

28. Εἰ ἰδία 6δὶ ρορυ]υ8 φυσι ἰγδηβία ἡ ΝΑΒΌΘΟΠΟΔΟΏΟΒΔΟΡ : ἴῃ 
ΔΏΠΟ βορίϊπιο ᾿υάξος γα τ 8 οἱ νἱσίη! ! Γ68. 

29. ἴῃ δπη0 Οὐοἰᾶνο ἀδοίπ)ο ΝΑὈΌΟΠΟΘΟΠΟΒΟΓΙ, 46 16 ΌΒΔΊΟΙΩ 
δηΪπη85 Θοαἰϊησοηϊδ5 (τἰρσίηα ἀυ1.88. 

80. ἴῃ δῆη0 ἰογίίο οἱ νυἱροϑοίπιο Ναδυσποάοηῃοεογ, ἰγβηβίυ 
Ναθυζαγάδῃ Ῥγίησθρβ οοσυοτυπὶ ᾿υἀὐογυτα δηἰπιᾶβ δορί ηροη- 
(85 φυδαγδαίηἰὰ ΄συϊηι6 : ΟἿΠ66 δηΐπηδ ἀυδίαον ΤΠ} δ6χ- 
σοί. 
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ἔλαδεν Οὐλαιμαδάχαρ βασιλεὺς Βαῤυλῶνος, ἐν τῷ 
ἐνιαυτῷ ᾧ ἐθασίλευσε, τὴν χεφχλὴν Ἰωαχεὶμ, βασι- 
λέως Ἰούδα, καὶ ἔχειρεν αὐτὸν, χαὶ ἐξήγαγεν αὐτὸν ἐξ 
οἰκίας ἧς ἐφυλάσσετο, 

35. χαὶ ἐλάλησεν αὐτῷ χρηστὰ, χαὶ ἔδωχε τὸν θρό- 
νον αὐτοῦ ἐπάνω τῶν βασιλέων τῶν μετ᾽ αὐτοῦ ἐν Βα-- 
δυλῶνι, 

838. καὶ ἤλλαξε τὴν στολὴν τῆς φυλαχῆς αὐτοῦ, χαὶ 
ἤσθιεν ἄρτον διαπαντὸς χατὰ πρόζωπον αὐτοῦ πάσας 

τὰς ἡμέρας ἃς ἔζησε. 
84. Καὶ ἡ σύνταξις αὐτῷ ἐδίδοτο διαπαντὸς παρὰ 

τοῦ βασιλέως Βαθυλῶνος ᾿: ἡμέρας εἰς ἡμέραν, ἕως 
ἡμέρας ἧς ἀπέθανεν. 

ΒΑΡΟΥ͂Χ. 
---“,:Ἰ»900 «»----- 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. 

ι. Καὶ οὗτοι οἱ λόγοι τοῦ βιδλίου, οὖς ἔγραψε Βα- 
ροὺχ υἱὸς Νηρίου υἱοῦ Μαασαίου υἱοῦ Σεδεκίου υἱοῦ 
᾿Ασαδίου υἱοῦ ελχίου, ἐν Βαθυλῶνι, 

8. ἐν τῷ ἔτει τῷ πέμπτῳ, ἐν ἑδδόμη τοῦ μηνὸς, ἐν 
τῷ καιρῷ ᾧ ἔλαθον οἱ Χαλδαῖοι τὴν ἱἱερουσαλὴῳ., καὶ 
ἐνέπρησαν αὐτὴν ἐν πυρί. 

8. Καὶ ἀνέγνω Βαροὺχ τοὺς λόγους τοῦ βιόλίου τούς 
του ἐν ὠσὶν Ἰεχονίου υἱοῦ ᾿Ιωαχεὶμ βασιλέως ᾿Ιούδα, 
καὶ ἐν ὠσὶ παντὸς τοῦ λαοῦ τῶν ἐρχομένων πρὸς τὴν 
βίδλον, 

4. καὶ ἐν ὠσὶ τῶν δυνατῶν χαὶ υἱῶν τῶν βασιλέων, 
χαὶ ἐν ὠσὶ τῶν πρεσδυτέρων, χαὶ ἐν ὠσὶ παντὸς τοῦ 
λαοῦ, ἀπὸ μιχροῦ ἕως μεγάλου. πάντων τῶν χατοι- 
χούντων ἐν Βαθυλῶνι ἐπὶ ποταμοῦ Σούδ, 

6. Καὶ ἔχλαιον, χαὶ ἐνήστευον, χαὶ ηὔχοντο ἐναν-- 
τίον Κυρίου, 

ε. κὰ συνήγαγον ἀργύριον, χαθὸ ἑχάστου ἠδύνατο 
ἡ χεῖρ. 
᾿ ἱκαὶ ἀπέστειλαν εἰς Ἱερουσαλὴμ πρὸς Ἰωαχεὶμ 

υἱὸν Χελχίου υἱοῦ Σαλὼμ, τὸν ἱερέα, καὶ πρὸς τοὺς 
ἱερεῖς, χαὶ πρὸς πάντα τὸν λαὸν τοὺς εὑρεθέντας μετ᾽ 
αὐτοῦ ἐν Ἱερουσαλὴμ, 

8. ἐν τῷ λαδεῖν αὐτὸν τὰ σχεύη οἴχου Κυρίου, τὰ 
ἐξενεχθέντα ἐκ τοῦ ναοῦ, ἀποστρέψαι εἰς γὴν Ἰούδα, 
τῇ δεχάτῃ τοῦ Σειουὰλ, σχεύη ἀργυρᾶ, ἃ ἐποίησε 
Σεδεχίας υἱὸς Ἰωσία βασιλεὺς Ἰούδα, 

9. μετὰ τὸ ἀποικίσαι Ναδουχοδονόσορ βασιλέα Βα- 
Θυλῶνος τὸν Ἰεχονίαν, χαὶ τοὺς ἄρχοντας, χαὶ τοὺς 
δεσμώτας, χαὶ τοὺς δυνατοὺς, χαὶ τὸν λαὸν τῆς γῆς 
ἀπὸ Ἱερουσαλὴυ., καὶ ἤγαγεν αὐτὸν εἰς Βαδυλῶνα. 

10. Καὶ εἶπαν Ἰδοὺ ἀπεστείλαμεν πρὸς ὑμᾶς ἀρ- 
γύριον, χαὶ ἀγοράσατε τοῦ ἀργυρίου ὁλοχαυτώματα χαὶ 
περὶ ἁμαρτίας, καὶ λίθανον, χαὶ ποιήσατε μάννα, χαὶ 
ἀνοίσατε ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, 

Η. χαὶ προςεύξασθε περὶ τῆς ζωῆς Ναδουχοδονόσορ 
βασιλέως Βαδυλῶνος, χαὶ εἰς ζωὴν Βαλτάσαρ υἱοῦ αὐ- 
τοῦ, ἵνα ὦσιν αἱ ἡμέραι αὐτῶν ὡς αἱ ἡμέραι τοῦ οὐ- 
ρανοῦ ἐπὶ τῆς γῆς. 

ΒΑΡΟΥ͂Χ. Κεφ. Α΄. 
ἴῃ ἅΠῃη0 400 Γαρπῦμ δά δ, σδρυΐ Ζοδοίμῃ γορ!8 7υάά, οἱ ἴο- 

ἰοπάϊ! ουπλ, οἱ δάυχχλέ Θπι ἀ6 ἀοηιο ἴῃ 4υ8 ουδίοἀϊεθαίαν, 

32. οἱ Ἰοσυΐυβ οδῖ οἱ θοηδ, οἱ ἀράϊξ [ῃγοηυπι οἦὰ8 δυρον 
ΓΟ 68 4υἱ δου) ἰῃ ΒΑΡΎ ]ΟΠΟ, 

33. οἵ πηυϊανὶϊξ 5ίο]8Πη σΑΓΟΘΓ8 6718, οἵ οοπιθάθθαΐὶ ρϑηθη) 
ΒΘΙΊΡΟΓ δηί6 (δοίθπι 678 οσυηοί 5 ἀΐο θυ φαΐθιι8 υἱχὶϊ. 

34, ΕΠ ἀδημδηβυμ οἱ ἀδθαῖοΓ ρογρείιιο ἃ γορο ΒΑΌΥ]οηΐβ ἀ6 
ἀἷδ ἰη ἀΐδίη, υϑᾳι6 δὰ ἀἰδπι 408 χηογίιυ8 651. 

πο 

ΒΑΛΌΚ(Η. 
πατοσετιταιγανίς δεν. ἀρ οι ὅδ ψυραυχειονταιν τεσ. 

ΟΘΑΡΌΤ 1. 

1. Εἴ δος γοθὰ τὶ, 428 δογίρϑὶἑ Βδγυοὶ {1118 ΝοΥΙΐδο 
{Π1|] Μδδβοθα ἢ} δοάθοϊδο 11] Αϑδαϊΐδο ἢ}}} Ομ οἶδ, ἰὴ ΒΔΌΥ - 
Ϊοη6, , 

2. ἴῃ 8ὴ:Ὸ αυϊηΐο, ἰῃ δαρίϊπηἃ ΤΠ) 6 η 515, ἰῃ ἰδ ροῦα 400 
σορογδηΐ (] δ] ἀδοὶ Ψαγυβδϊθη, οἱ ἱποοηάογδηί θη ἰῃ ἱρτιθ. 

8. Εἰ Ιορὶ! Βαγαοῇ γογὴδ ᾿ἰθ τὶ μυγαβ ἴῃ δυγῖθυ5 76 ΠΟΙ δ 

ΠΙΪ Φοδοὶπι γορῖβ 7υἀδ, οἵ ἰπ δυγίδυ5 υρἱ γογβὶ ρορυ]ΐ γϑηΐθῃ- 
(10π| δά ᾿ἰδευϊ, 

ἡ, οἴ ἴῃ δυγίδυβ ροϊεηΐαπι οἱ ΠΠογαπὶ γοριιη), οἱ ἰῃ δυσί θυ 
ΒΘΏΪΟΓΙΉΙ, 6ἷ ἴῃ δυγδυϑ υπίγογϑὶ ροΟρυ];, ἃ ῬΆΓΥΟ υ8416 δὰ 

Τᾶρηυπι, οππηΐυηλ ΔΙΌ ΔΓ ἰῃ ΒΑΡΎ] ΟΩ6 βυροῦ Πυμηθη 

δυά. 

5. Εἰ ρ]ογταθαπί, οἱ ἠοὐαπαυδηΐ, οἱ ογαῦθδηΐ δηΐδ Ὀοιιί- 
ἢυπι, 

6. αἱ οΟἸ]οσογιπί δγθηίυπ), δοουμάυμῃ χυοὰ οὐυὐυδαῦς 
ροίυ πη, 

7. οἵ πηΐϑδογαηὶ ἰπ Ζογυβδιθη δὰ 7]οδοίμ ἢ] πὶ ΟἸ 6] οἶς. ΗΠ] 

ϑ4]Οη, βϑοογαοίθηι, οἱ 8 βϑοργάοίθβ, οἱ δὰ οἵὔπϑοῃι ρορυ- 
Ιυπὶ ΄υἱ δυηϊ ἱπυοηι ουληλ 60 ἴῃ 7658 16Π|, 

8. ἰη δοείρίοπᾶο ἰρβὰπὶ γαβᾶἃ ἀοιηυ8 Ὠοπιἰηΐ, 4φυ [υγΓδηΐ 
ὀχρογίδία ὁ ἰθρῖο, δὰ γοὰυοσοηάυπι ἰῃ ἰογγαιῃ δυὰδ, ἀδοὶ- 
τὴ 5ίγαὶ, γτᾶβᾶἃ ἃγβοηίθδ, αυδ ἴδοογαὶ ϑοάθοίδϑ {18 70 518 
γορὶβ Φυάδ, 

9. ροβίφυδηι ΝΑδυοϊποάοηοϑοῦ Γὸχ Βδ᾽υ]οηΐβ ἰγδηβίυ 
Ψοομῃοηίδιῃ, οἱ ργίποῖροβ, οἱ υἱησίοβϑ, οἱ ροϊθηϊ68, οἱ ρορ" 
Ἰυπὶ ἰδετῶ ἃ ψογυβδίδῃ, οἱ ἀυχὶΐ δὰ ἴῃ ΒΑΌΥ]ΟΉΘηι. 

10. Εὶ ἀϊχογυπηΐξ : Εδσοα τηϊϑίπη5 δὰ γὙ08 διροηΐυπ), οἱ 

δἴαἶα ἀτρθηίο μοϊοσδιβίοιμηδίδ οἵ ργὸ Ρεουδίο, οἱ (ῃυ8, εἴ [- 

οἶΐα πηδηηδ. εἱ οἴεγία βυρογ δἰίδγα Ποιμὶπὶ θὲ ποϑίγὶ, 

11. οἵ ογᾶΐδ ρτὸ Υἱἱᾶ Νδυςσμοάοῃοϑοῦ γορὶβ ΒΑΡΎ ΟΙΪ5,. οἱ 
δὰ υΥἱΐδι) Βαιίδβαγ ἢ] οὐὰδ, αἱ δἰηὶ ἀΐδ8 δογυπὶ βἰοαὶ ἀὐδδ 

ΘΟἸῚ ΒΌΡΕΟΓ ἰουγδ τ, 



ΒΑΒΌΘΗ. ἀκρ. Π.᾿ 

ι. Καὶ δώσει Κύριος ἰσχὺν ἡμῖν, χαὶ φωτίσει τοὺς 
ὀφθαλμοὺς ἡμῶν, καὶ ζησόμεθα ὑπὸ τὴν σχιὰν Να- 
Ὀουχοδονόσορ βασιλέως Βαδυλῶνος, καὶ ὑπὸ τὴν σχιὰν 
Βαλτάσαρ υἱοῦ αὐτοῦ, χαὶ δουλεύσομεν αὐτοῖς ἡμέρας 
πολλὰς, χαὶ εὑρήσομεν χάριν ἐναντίον αὐτῶν. 

13. Καὶ προςεύξασθε περὶ ἡμῶν πρὸς Κύριον τὸν 
Θεὸν ἡμῶν, ὅτι ἡμάρτομεν τῷ Κυρίῳ Θεῷ ἡυῶν, χαὶ 
οὖκ ἀπέστρεψεν ὁ θυμὸς Κυρίου καὶ ἧ ὀργὴ αὐτοῦ ἀφ᾽ 
ἡμῶν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης... 

ι4. Καὶ ἀναγνώσεσθε τὸ βιδλίον τοῦτο ὃ ἀπεστείλα- 
μεν πρὸς ὑμᾶς, ἐξαγορεῦσαι ἐν οἴκῳ Κυρίου, ἐν ἡμέρα 
ἑορτῆς καὶ ἐν ἡμέραις χαιροῦ, 

15. χαὶ ἐρεῖτε: Τῷ Κυρίῳ Θεῷ ἡμῶν ἣ διχαιοσύνη, 
ἡμῖν δὲ αἰσχύνη τῶν προςώπων, ὡς ἢ ἡμέρα αὕτη, 
ἀνθρώπῳ Ἰούδα, καὶ τοῖς κατοικοῦσιν Ἱερουσαλὴμ, 

15. καὶ τοῖς βασιλεῦσιν ἡμῶν, καὶ τοῖς ἄρχουσιν ἧ- 
μῶν, καὶ τοῖς ἱερεῦσιν ἡμῶν, χαὶ τοῖς προφήταις ἡμῶν, 
χαὶ τοῖς πατράσιν ἡμῶν, 

17. ὧν ἡμάρτομεν ἔναντι Κυρίου, 
18. χαὶ ἠπειθήσαμεν αὐτῷ, χαὶ οὐχ ἠχούσαμεν 

τῆς φωνῇς Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν, πορεύεσθαι τοῖς προς-- 
τάγμασι Κυρίου, οἷς ἔδωκε χατὰ πρόζωπον ἡμῶν, 

10. ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἧς ἐξήγαγε Κύριος τοὺς πατέρας 
ἡμῶν ἐχ γῆς Αἰγύπτου, χαὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης 
ἤμεθα ἀπειθοῦντες πρὸς Κύριον Θεὸν ἡμῶν, χαὶ ἐσχε- 
διάζομεν πρὸς τὸ μιὴ ἀχούειν τῆς φωνῆς αὐτοῦ. 

20. Καὶ ἐχολλήθη εἰς ἡμᾶς τὰ χαχὰ καὶ ἡ ἀρὰ, ἣν 
συνέταξε Κύριος τῷ Μωῦσῇ παιδὶ αὐτοῦ ἐν ἡμέρα ἧ 
ἐξήγαγε τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐχ γῆς Αἰγύπτον, δοῦναι 
ἡμῖν γῆν δέουσαν γἄλα χαὶ μέλι, ὡς ἣ ἡμέρα αὕτη. 

21. Καὶ οὐχ ἠκούσαμεν τῆς φωνῆς Κυρίου τοῦ Θεοῦ 
ἡμῶν, χατὰ πάντας τοὺς λόγους τῶν προφητῶν ὧν 
ἀπέστειλε πρὸς ἡμᾶς. 

25, Καὶ ᾧχόμεθα ἕκαστος ἕν διανοίᾳ χαρδίας αὐτοῦ 
τῆς πονηρᾶς, ἐργάζεσθαι θεοῖς ἑτέροις, ποιῆσαι τὰ 
χαχὰ χατ᾿ ὀφθαλμοὺς Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Β΄. 

ι. Καὶ ἔστησε Κύριος τὸν λόγον αὐτοῦ, ὃν ἐλάλη,- 
σεν ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ ἐπὶ τοὺς δικαστὰς ἡμῶν τοὺς διχά- 
σαντας τὸν Ἰσραὴλ, καὶ ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς ἡμῶν, χαὶ 
ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας ἡμῶν, καὶ ἐπὶ ἄνθρωπον Ἰσραὴλ χαὶ 
Ἰούδα, 

3. τοῦ ἀγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς χακὰ μεγάλα, ἃ οὐχ ἐποιή- 
θη ὑποχάτω παντὸς τοῦ οὐρανοῦ, χαθὰ ἐποίησεν ἐν 
Ἱερουσαλὴμ, κατὰ τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωῦ- 
σγ) 

3. τοῦ φαγεῖν ἡμᾶς, ἄνθρωπον σάρχας υἱοῦ αὐτοῦ, 
χαὶ ἄνθρωπον σάρκας θυγατρὸς αὐτοῦ. 

4. Καὶ ἔδωχεν αὐτοὺς ὑποχειρίους πάσαις ταῖς βα- 
σιλείαις ταῖς χύχλῳ ἡμῶν, εἰς ὀνειδισμὸν χαὶ ἄθδατον 
ἐν πᾶσι τοῖς λαοῖς τοῖς χύχλῳ οὗ διέσπειρεν αὐτοὺς Κύ- 
ρίος ἐχεῖ. 

5. Καὶ ἐγενήθησαν ὑποχάτω χαὶ οὐχ ἐπάνω, ὅτι 
ἡμάρτομεν Κυρίῳ Θεῷ ἡμῶν, πρὸς τὸ μὴ ἀχούειν 
τῆς φωνῇς αὐτοῦ. 

6. Τῷ Κυρίῳ Θεῷ ἡμῶν ἣ δικαιοσύνη, ἡμῖν δὲ καὶ 
τοῖς πατράσιν ἡμῶν ἣ αἰσχύνη τῶν προςώπων, ὡς ἧ 
ἡμέρα αὕτη. 
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12. Εἰ ἀδὶί Ὀοιηίηυ8 (ογἰυἀΐηθη πο ]5, οἱ ἱΠ μη πα ἱῖ 
ΟΟΕ108 ΠΟΘΙΓΟΒ, οἱ Υἱν 5 80} ὉΠ γα ΝΑΒυΘΠΟΔΟΠΟΚΟΓ Γὰ- 

815 ΒΑΡΎ ]ΟΩΐΒ5, οἱ 60 μη γᾶ Βα] [888γ ἢ]1} οἷα 8, οἱ βούνιθιηυβ 
οἰ5 ἀϊ68 πηυ] 105, οἱ ἱπυθηϊδηγ8 σγδίίϑηη Ὀοτᾶμη οἷβ. 

18. Εἰ ογδίθ ὑγὸ ποθὶβ δὰ δοιηίπυμ Ὠουπ ἠοβίγυηι, (ιΐἃ 
ῬΘΟΟΔΥΪ πη) Ὠοηπλΐη0 60 ΠΟΒ[1Ὸ, οἷ ἤθη ἀυθγἰϊ 86 ἴγογ Ὠο- 
ΤΑΪἢὶ οἱ ἱγᾷ 6}08 ἃ ΠΟὈΪβ5 υ5416 δὰ ἀΐοιη ἢδηο. 

14. ἘΠ Ἰοροῖ5. Πγαπη υΠῸ υθηλ Πγθἰπη8 δὰ γοϑ, Γγ- 
οἰἰδτ ἰῃ ἄοπιο Ὠοπιϊηὶ, ἰῃ ἀΐα βοϊδεηη (818 οἱ ἴῃ ἀΐδθθιιβ ἰθιη- 

Ρογίβ, 
15. οἱ ἀϊοοίϊδ : Πουμΐηο 60 ποϑβίγο ᾿υ5{{π|4., ΠΟ 5 δυΐοση 

οσηίυϑίο ἰΔοίοχιπι, δἰουΐ ἀΐθ8 [866, Ποπηΐηὶ Ψἀ8, οἱ ἰῃῃ8}]- 
ἰδη ἰθὺ ΖΟΓυ 58 6, 

16. οἱ ΓορΊθυ5 ποϑίγ5, οἱ ὑγίηοίρίθ8 ποϑβίγ 8, οἱ βδοογάοίϊ- 
θυδ ποδίγ8, οἵ ργορμθ[5 ἢοϑ(}15, οἱ ραίγίδυ8 ποβίγίϑ, 

17. 4188 ρΡΘσΟΔΥ]ΠΊυδ δηΐ6 Ποπηπυπι, 

18. οἱ ποῃ ογοαϊἀϊ π0}8 οἱ, οἱ πο δυάϊν!πλ8 γούδίῃ Πο- 
τηϊηὶ οὶ ποϑίγὶ, οἱ δ} 0] ΓΘ Π.0}5 ἰῃ τηδιδιἰ5 Ὠομγΐηὶ, 4015 
ἀθά!ῖ δηίρ ἰδοδηι Ὠοδίγδη, 

19. ἃ ἀΪ6 ᾳιὰ οἀυχὶὶ Ποηλίη8 ρδίΓ6 5 ποβίγοβ ἀθ ἰοῦσα 
ΚἜΡΥρΙϊ, οἱ υϑαυδ δὰ ἀΐδπῃ ἰδῆς ιἰ πγ85 ἱπογοά}} ογρὰ ο- 
μλϊπαηι Ὠδι) ποϑίγυμη, εἴ γᾶσδ Δ Π}0Γ Ὧ6 δι ΓΘΠ}}8 ὙΟΟΘΙη 
ἰρϑίυϑ. 

20. Εἰ δα δοδογυηΐ ἰῃ Π05 πη8]ἃ αἱ πη] αἰ ο[ἴο, 4:18Π| οοη- 
δι} Ποηλΐπι8 Μογϑὶ ρΌΘΓΟ δὺ0 ἰὴ ἀΐα φυὰ δάιχὶ! ραίγοα 
Ποϑίγοβ ἀ6 ἰοττὰ Ἐσυρίὶ, δὰ ἀδηάδηι πο ΐ8 ἰογγᾶῃ) {δ ηΐ θη) 
Ϊδὸ οἱ τπηοὶ, δου ἀϊ65 ἢδθο. 

21. ΕἘΠἢοη διυάϊνί 5 γόοσοῖη Πομϊηὶ Ὠ6ὶ ποϑίγὶ, βθουη- 
ἄυπι οπμηΐα γ γᾶ ργορἰιοίδγυϊη 40.008 Πηϊ5ϊ1 δὰ Πο8. 

42. ΕΠ δἰ νίπηυβ ὑπυ54υΐϑαα6 ἰῃ 56η8ι οογὰϊΐθ ΠοΒ(Γ| τηᾶ- 
᾿ηὶ, ορογᾶγὶ αἀἰϊ8 ἃ} 168, ἴδοθγθ πηδ]8 δηΐθ οουϊοβ Πομἰηὶ 
οὶ ποδί. 

ΟΑΡΌΤ Π. 

1. Εἰ οἰδίυϊ! Ποιηΐηυ8 γοῦθυπὶ δυυῃ), αυοα ἰοουΐιβ 68ὲ 
ΒΌΡΟΓ Ὧ05, οἱ ΒΌΡΕΓ ᾿υἰο6 8 ΠοΒίΓΟϑ [υἀοδηίθ8 [δγἃοὶ, οἱ βυ ρα 
ΓΌΣΟ5 Ποβίγοϑβ, οἱ ΒΌρ6Γ ὈγΓΪπΟΙρο 5 Ὠοδίγοβ, οἱ δι ρογ Ποπιηθηη 
15.860] οἱ Τυάδ, 

2. υνἱ δἀάυοσογοῖ ϑυροῦ ὯΟ08 ΤηΔῖαᾶ ἴὩϑρηδ, 41|88 ποῃ ἔδοίᾶ 
διηΐ 80} οπῃηὶ ὁ]0. χυοιηδαπιοάυμ ἔδοὶξ ἰῃ 7ογυβδίοιῃ, 86- 
εὐπάσυπι αὐ βογὶρίδ βυηῖ ἴῃ Ιορο Μογϑδὶ, 

3. υἱ πιδησυοσδγοη)υϑ Π08., ΠΟΠῚΟ ΟΔΓΙ68 Π}1] δυΐ, οἱ ὨοΙηΟ 
ΟΔΙΏΘ8 {186 διιῶ. 

4, Εἰ ἀράϊξ 608 50) 6οἴο5 ΟἸ ἢ θ0}5 ΓΟρη 5 40.1.86 ἰῃ οἰγουϊα 

Βοδίγο, ἰῃ ἱπιργορογίαπι οἷ ἰηγ πὶ ἰῃ ΟΠ θυ. ρΟρυ}18 ἴῃ οὐγ- 
ουἱία 4αυο ἀΐδρογϑὶί 608 Ποπιίηι5 ἰΠ|υς. 

5. Εἰ (οί βυηὶ δυδίυβ οἱ Ποἢ δυργᾶ, 4υΐᾶ ροοολΥυϊπηδ 
Ῥοπηίηο ὮὯΘΟ ποϑίγο, ἤθη δμάϊδηἀο γοσθῃὴ ἱρ8.85. 

6. Ὠομηίπο 60 ποβίτο υ.5{{{14., ὩΟὈ 8 δυΐδη οἱ ραίγ θα 8 
ποβίγ8 ὀοηίυδιο ἰδάογαη), βίουξ 68ι ἀ168 [γ880. 
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γ. Ἃ ἐλάλησε Κύριος ἐφ᾽ ἡμᾶς, πάντα τὰ χαχὰ 
ταῦτα ἃ ἦλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς. 

8. Καὶ οὐχ ἐδεήθημεν τοῦ προςώπου Κυρίου, τοῦ 
ἀποστρέψαι ἕκαστον ἀπὸ τῶν νοημάτων τῆς χαρδίας 
αὐτῶν τῆς πονηρᾶς. 

9. Καὶ ἐγρηγόρησε Κύριος ἐπὶ τοῖς κακοῖς, καὶ ἐπή- 
Ὡς 4 δ“ Υ͂ μ Α ᾽ 

γαγε Κύριος ἐφ΄ ἡμᾶς, ὅτι δίχαιος ὁ Κύριος ἐπὶ πάντα 
τὰ ἔργα αὐτοῦ ἃ ἐνετείλατο ἡμῖν. 

ιυ. Καὶ οὐχ ἠχούσαμεν τῆς φωνῇς αὐτοῦ, πορεύε- 
σθαι τοῖς προςτάγμασι Κυρίου οἷς ἔδωχε χατὰ πρόςω- 
πὸν ἡμῶν. 

τι. Καὶ νῦν, Κύριε ὃ Θεὸς Ἰσραὴλ, ὃς ἐξήγαγες τὸν 
λαόν σου ἐχ γῆς Αἰγύπτου ἐν ἔπ χραταιᾷ, χαὶ ἐν 
σημείοις καὶ ἐν τέρασι χαὶ ἐν δυνάμει μεγάλη καὶ ἐν 
βραχίονι ὑψηλῷ, καὶ ἐποίησας σεαυτῷ ὄνομα, ὡς ἧ 

ἡμέρα αὕτη, ; 
18. ἡμάρτομεν, ἠσεθήσαμεν, ἠδικήσαμεν, Κύριε ὃ 

Θεὸς ἡμῶν, ἐπὶ πᾶσι τοῖς δικαιώμασί σου. 
13. Ἀποστραφήτω ὃ θυμός σου ἀφ᾽ ἡμῶν, ὅτι χατε- 

λείφθημεν ὀλίγοι ἐν τοῖς ἔθνεσιν οὗ διέσπειρας ἡμᾶς 
ἐχεῖ. 

14. Εἰϊςάχουσον, Κύριε, τῆς προζςευχῆς ἡμῶν χαὶ 
τῆς δεήσεως ἡμῶν, καὶ ἐξελοῦ ἡμᾶς ἕνεχέν σον, χαὶ 
δὸς ἡμῖν χάριν χατὰ πρόζωπον τῶν ἀποιχισάντων 

ἡμᾶς, ν ῷ 
15. ἵνα γνῷ πᾶσα ἣ γῇ ὅτι σὺ Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, 

ὅτι τὸ ὄνομά ὅον ἐπεχλήθη ἐπὶ Ἰσραὴλ χαὶ ἐπὶ τὸ 
γένος αὐτοῦ. 

16. Κύριε, κάτιδε ἐχ τοῦ οἴχου τοῦ ἁγίου σου, χαὶ 
ἐννόησον εἷς ἡμᾶς, καὶ χλῖνον, Κύριε, τὸ οὖς σου, καὶ 
ἄχουσον. 

1). Ἄνοιξον 5: σου, καὶ ἴδε ὅτι οὐχ οἵ τε- 
θνηχότες ἐν τῷ ἄδη, ὧν ἐλήφθη τὸ πνεῦμα αὐτῶν ἀπὸ 
τῶν σπλάγχνων αὐτῶν, δώσουσι δόξαν χαὶ δικαίωμα 
τῷ Κυρίῳ: 

18. ἀλλὰ ἣ ψυχὴ ἣ λυπουμένη ἐπὶ τὸ μέγεθος, ὃ 
βαδίζει κύπτον χαὶ ἀσθενοῦν, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ ἐχ- 
λείποντες, χαὶ ἣ ψυχὴ ἣ πεινῶσα δώσουσί σοι δόξαν 
χαὶ διχαιοσύνην, Κύριε. 

ι9θ. Ὅτι οὐχ ἐπὶ τὰ δικαιώματα τῶν πατέρων ἡμῶν 
χαὶ τῶν βασιλέων ἡμῶν ἡμεῖς χαταῤδάλλομεν τὸν ἔλεον 
χατὰ πρόςωπόν σου, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, . 

40. ὅτι ἐνῆχας τὸν θυμόν σου χαὶ τὴν ὀργήν σου εἷς 
ἡμᾶς, καθάπερ ἐλάλησας ἐν χειρὶ τῶν παίδων σου τῶν 
προφητῶν. 

“ι. Οὕτως εἶπε Κύριος: Κλίνατε τὸν ὦμον ὑμῶν 
ἐργάσασθαι τῷ βασιλεῖ Βαδυλῶνος, καὶ χαθίσατε ἐπὶ 
τὴν γῆν ἣν δέδωχα τοῖς πατράσιν ὑμῶν. 

25. Καὶ ἐὰν μὴ ἀχούσητε τῆς φωνῆς Κυρίου, ἐργά- 
σασθαι τῷ ἸῸΝ Βαόδυλῶνος, 

23. ἐχλείψειν ποιήσω ἐκ πόλεων Ἰούδα χαὶ ἔξωθεν 
Ἱερουσαλὴμ. φωνὴν εὐφροσύνης χαὶ φωνὴν χαρμοσύνης, 
φωνὴν νυμφίου καὶ φωνὴν νύμφης, χαὶ ἔσται πᾶσα ἣ 
Υἢ ἐὶς ἄδατον ἀπὸ ἐνοικούντων. 

24. Καὶ οὐχ ἠχούσαμεν τῆς φωνῇς σου, ἐργάσασθαι 
τῷ βασιλεῖ Βαδυλῶνος. Καὶ ἔστησας τοὺς λόγους σου, 
οὗς ἐλάλησας ἐν χερσὶ τῶν παίδων σου τῶν προφητῶν, 
τοῦ ἐξενεχθῆναι τὰ ὀστᾶ βασιλέων ἡμῶν καὶ τὰ ὀστᾶ 
τῶν πατέρων ἡμῶν ἐχ τοῦ τόπου αὐτῶν. 

25. Καὶ ἰδού ἐστιν ἐξεῤῥιμμένα τῷ καύματι τῆς ἡμέ- 

ΒΑΡΟΥ͂Χ. Κεφ. Β΄. 
7. Οὐὦ Ἰοουΐα8 651 ΠΟΙ ΐΠΠ8 ΒΌΡΟΥΓ 08, ΟΠΊηΪᾶ Π1Δ18 [δος 

4υὩ Ὑϑηογαηΐ ΒῈΡ6Γ Π08,, 
8. Εἰ πο β8υΠ}08 ἀδργθοδίὶ δοίθπ Ὠοπιϊηὶ, υἱ ΓΟν ΓΟ γο- 

ἴυγ υπυϑαυΐδααο ἃ οορ ἰδ οηθυ5 οογά δ διιὶ ρϑβϑὶηλὶ. 

9. Εἰ γΥἱ αν Ὀοπλίηυβ ἰῃ ἢ14}18, οἱ δἀὰυχὶί Ὠοιΐηι8 
ΒΌΡΟΓ 05, 4υ͵ἱὰ ᾿υδῖίυ8 65ῖ Ῥοχμΐηιι8 ἰῃ ΟἸηηΐυ8 Οροτθὺ 8 
815 αὐ τηδηάδν!ϊ ΠΟ Ϊ8. 

10. Εἴ ποῃ δυάϊνἝπηι8 Ὑοοθπλ ἰρδῖβ8, υἱ ἰΓΘπγ8 ἴῃ ρΓῶο- 
ΟΟΡΙ18 Βοιηηὶ χυξ ἀθαϊ δηίε Δοΐο ἢ Ὠοϑίγδη).. 

11. Εἴ υῃο, Βοχμίηθ Ὠ608 [ΒΓ86], αυὶ δαἀυχίδι! ρορυ]ῃ) 
ἰυυπὶ ἀθ ἴεγτα ΖἘρυρίϊ ἰπ πιᾶῆυ γυδιϊάδ, οἱ ἰῃ βἰζχιῖὶβ δὲ ἴῃ 
ῥγοαϊ 5 οἱ ἴῃ υἱγίυ!ο πιαρηᾶ οἱ ἰῃ Ὀγδοῃϊο Ἔχοβὶβο, οἱ [βοϊδιὶ 
ΕἸὈΪ ΟΠ θη, βίουϊ οδὲ ἀΐ68 ἰϑίδ, 

12. ΡΘΟΟΔΥΪΠ)08, ἱπηρίδ ορίπ8, ἰηίχυθ ροβδίμηυβ, ο- 
Τὴ θυ Ποϑίογ, ἰῃ οἰπηΐδυ5 7υ5{{Ποδιὶοηΐθυβ ἰυΐδ. 

18. Ανογίδίυγ ἰγὰ ἴυἃ ἃ ΠΟΡΪ5, χυΐα ἀδγο οἱ βιπλυ8 ῥδυοὶ 
ἰηΐο Ὁ οπίοϑ χυο ἀϊβραογδίϑιὶ 05 {|ΠΠ|υ6. 

14. Ἐχδυδὶ, Ὀοπιῖηθ, ὑγθοθδ ποϑέγαβ οἱ ογδίϊοῃθηι Ὡ05- 

ἴγδπι, οἱ Θ᾽ΠἼ Π08 ργορίογ δ, οἱ ἀδ ΠΟ 18 σγαῖδ:) δηίο δοίθηι 
ΘΟΓΌ αἱ η08 ἀρθαυχογυηΐ, 

[5.. ὃυνἱ βοἷαί οπγηΐδ ἰογτὰ αυϊᾶ ἴὰ 658 ὨοΙΐηϊ18 ΠουΒ Ὠοδβίογ, 
συΐδ ποπηθη ἰθσπὶ ἰηγοσδίυη δῖ ΒΌΡΟΓ [δγᾶθὶ οἱ ΒΌΡΟΥ 26- 
Ὠυ8 ἱρβίυϑ. 

16. Βοϑρίοο, Ὠοιηΐηα, ἀ6 ἀοπιο 5δηοίδ ἰυᾶ. οἱ ἐπί6 Πα 6 ἱπ 
08, δἷ ἱποϊπα, Ποπηΐπα, δυγοπι ἰυδη), οἱ δυάϊ. 

17. ΑΡΘΓΪ ΘΟΏ]ΟΒ ἴι05, οἱ νἱὰθ φυΐᾶ πο τηογίυϊ φυΐ βυηξ 
ἴῃ ᾿ΠίοΓΠΟ,, 4υΟ ΓΙ 550 Πιρῖι8 δϑὶ δρί γι [8 ΘΟΥΌΠῚ ἃ Υἱδοθ- 
θυ 8018, ἀδθυηΐ Ποπογοιη οἱ ̓ υδιἰΠοδίοηρδι Ἰ)οηηο : 

18. 56ἃ δηϊπηὰ αυδ8 ἰγβίδίυγ ἴῃ πηδσι ἀϊηποηι, ΄υὶ ἰηδο- 
αἷϊ ουγνὰβ οἱ ἰηἤγπηυβ, οἱ οου]! ἀοῆοϊοηΐ6 8, οἱ δηΐηᾶ θϑὰ- 

τίθη5 ἀδθυπὶ {10ὲ] σ]ογίδηι οἱ ᾿υκι ἴδηι, ΠοΠλΐη6. 

19. Ουἱΐἱᾶ ΠΟ δυρ6Γ 7υ8ι]Ποδίϊοη 5 ρδίγυγ ποδίγογυπι 

οἱ τορὺπὶ ΠΟΘίΓΟΓΌ ΠῚ ΠΟ8 [πα Πλ115 Πιἰ δα  Ἰοογάΐδηη ἃπὶα [ἃ- 

οἷο ἰυᾶπι, Ποπλὶπ6 Ὠθ08 Ποδίογ, 

20. 4υΐϊᾷ ἱπηπη 551 ΓᾺγόγοῖ πὰ πὶ οἱ ἰγδτη ἴυδΠη) πῇ ὯΟ08, 
δίουΐ Ἰοουΐυϑ 65 ἰῃ Πιᾶπι ρΡυΘΓΟγυ ΠῚ ἰΠ0ΓΠῈ ργορῃοίδγιη). 

21. 515 αἰχ!έ Ῥοηγΐηυβ : πο] παῖς ΠυπΊοΓΌΠπι γοϑίγιπι οἱ 
ορογὰ ἴδοϊο γορὶ Βα γ)οηὶβ, οἱ βοαθίθ βῸροΥ ἴογγᾶπι ΄υδίη 
ἀρὰ! μαίσίθυ.8 γϑϑίγβ. 

22. Ουοὰ δἰ πο δυάϊοΥ! 8 σοοθηὶ Ὠοηλίηὶ, ορογαγὶ γορὶ 
ΒΑ Υ]οηΐΒ, 

23. ἀοἤοσογο ἰδαπι ἀ6 οἰγ (1015 Τυἀδ οἱ ἃ [ὉΓ8 Φογυβᾶ- . 
Ιοῖὰ γόσοιὴ ἸοΕἰ{186 οἱ γοσοη) συ}, ὙΟΟΘΠ Βροηβὶ οἱ σοσθτὴ 
ΒΡοΟηβῷ, οἷ ογίϊ ομη 8 ἰθυτὰ 516 νϑϑιϊσίο 80 ᾿ηΠΔυϊ Δηι 8. 

44. ΕΓ ποὴ δυάϊνίπηβ γόοδπ ἰυδηι, υἱ ΟρΟΓΔΓοπαν γορὶ 

ΒαΡυ]οηΐβ. ἘΠ δἰδίυ δι γογθα ἴθ, 40 ἰἸοσυ 8 65 ἴῃ Τηδηϊ- 
Ὀ08 Ρυθγοσιπ) ἰσογιπλ) ῬΓΟΡἢΠΘΙΔΓΌΠΙ, υἱ ἰΓδηδβίογγοηίυτγ 

Οδ88 ΓΕΡΊΙ. ΠΟΒΙΓΟΓΙ ΠῚ οἱ Οδδᾶ ρϑίγι ΠΊ ποδίγογιπ) ἀ6 Ἰ000 
800. 

4ὅ. Εἰ ο008 γμτο)δοίδ βυηΐ «δι! αἰαὶ, οἱ σου Ὡοοίΐβ, οἱ 



ΒΑΒΌΘΗ. 

ρας, χαὶ τῷ παγετῷ τῆς νυχτὸς, χαὶ ἀπεθάνοσαν ἐν 
πόνοις πονηροῖς, ἐν λιμῷ χαὶ ἐν ῥομφαίᾳ, χαὶ ἐν ἀπο- 
στολῇ. 

46. Καὶ ἔθηχας τὸν οἶκον οὗ ἐπεχλήθη τὸ ὄνομά σου 
ἐπ᾽ αὐτῷ, ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη, διὰ πονηρίαν οἴκου Ἰσραὴλ 
χαὶ οἴχου Ἰ[ούδα. 

57. Καὶ ἐποίησας εἰς ἡμᾶς, Κύριε ὃ Θεὸς ἡμῶν, κατὰ 
πᾶσαν ἐπιείχειάν σου χαὶ χατὰ πάντα οἰχτιρμόν αου 
τὸν μέγαν, 

28. χαθὰ ἐλάλησας ἐν χειρὶ παιδός σου Μωυσῇ, ἐν 
ἡμέρα ἐντειλαμένου σου αὐτῷ γράψαι τὸν νόμον σου 
ἐναντίον υἱῶν Ἰσραὴλ, λέγων" 

29. Ἐὰν μὴ ἀχούσητε τῆς φωνῆς μου, εἰ μὴν ἡ βόμ- 
ὄησις ἣ μεγάλη ἣ πολλὴ αὕτη ἀποστρέψει εἰς μιχρὰν 
ἐν τοῖς ἔθνεσιν οὗ διασπερῶ αὐτοὺς ἐχεῖ" 

80. ὅτι ἔγνων ὅτι οὐ μὴ ἀκούσωσί μου, ὅτι λαὸς σχλη- 
οτράχηλός ἐστι. Καὶ ἐπιστρέψουσιν ἐπὶ καρδίαν αὐτῶν 
᾿ γῇ ἀποιχισμοῦ αὐτῶν, 

81. καὶ γνώσονται ὅτι ἐγὺ Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν. 
Καὶ δώσω αὐτοῖς χαρδίαν χαὶ ὦτα ἀχούοντα., 

85, χαὶ αἰνέσουδί με ἐν γῇ ἀποικισμοῦ αὐτῶν, καὶ 
μνησθήσονται τοῦ ὀνόματός μου, 

88. καὶ ἀποστρέψουσιν ἀπὸ τοῦ νώτου αὐτῶν τοῦ 
σχληροῦ, καὶ ἀπὸ πονηρῶν προςταγμάτων αὐτῶν, ὅτι 
μνησθήσονται τῆς ὁδοῦ πατέρων αὐτῶν τῶν ἁμαρτόν- 
τῶν ἔναντι Κυρίου. 

84. Καὶ ἀποστρέψω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν ἣν ὥμοσα 
- 7 2. “ὦ “Ψ.,.3 Ἁ  } 

τοῖς πατράσιν αὐτῶν, τῷ ᾿Αὐραὰμ χαὶ τῷ Ἰσαὰχ χἀὶ 
τῷ Ἰαχὼδ, καὶ χυριεύσουσιν αὐτῆς" χαὶ πληθυνδ) αὖ-- 
τοὺς, χαὶ οὐ μὴ σμιχρυνθῶσι. 

86. Καὶ στήσω αὐτοῖς διαθήχην αἰώνιον, τοῦ εἶναί 
με αὐτοῖς εἰς Θεὸν, χαὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἷς λαόν. 
Καὶ οὐ χινήσω ἔτι τὸν λαόν μου Ἰσραὴλ ἀπὸ τῆς γῆς 

ἔδωχα αὐτοῖς. ᾿ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Τ΄. 

ι. Κύριε παντοχράτωρ ὃ Θεὸς Ἰσραὴλ, ψυχὴ ἐν στε- 
νοῖς χαὶ πνεῦμα ἀχηδιῶν χέχραγε πρὸς σέ. 

ἃ. Ἄχουσον, Κύριε, καὶ 
μεν ἐναντίον που. 

8. Ὅτι σὺ καθήμενος τὸν αἰῶνα, καὶ ἡμεῖς ἀπολλύ- 
μενοι τὸν αἰῶνα. 

4. Κύριε παντοχράτωρ ὃ Θεὸς Ἰσραὴλ, ἄχουσον δὴ 
τῆς προςευχῆς τῶν τεθνηχότων Ἰσραὴλ, καὶ υἱῶν "τῶν 
ἁμαρτανόντων ἐναντίον σου, οἱ οὐκ ἤχουσαν τῆς φωνῆς 
σου Θεοῦ αὐτῶν, καὶ ἐκολλήθη ἡμῖν τὰ χαχά. 

6. Μὴ μνησθῇς ἀδιχιῶν πατέρων ἡμῶν, ἀλλὰ μνή- 
σθητι χειρός σου καὶ ὀνόματός σου ἐν τῷ χαιρῷ τούτῳ, 

6. ὅτι σὺ Κύριος ὃ Θεὸς ἡμῶν, χαὶ αἰνέσομέν σε, 
Κύριε" 

7. ὅτι διὰ τοῦτο ἔδωχας τὸν φόθον σου ἐπὶ καρδίαν 
ἡμῶν, καὶ ἐπικαλεῖσθαι τὸ ὄνομά σου. Καὶ αἰνέσομέν 
σε ἐν τῇ ἀποιχία ἡμῶν, ὅτι ἀπεστρέψαμεν ἀπὸ χαρδίας 
ἡμῶν πᾶσαν ἀδικίαν πατέρων ἡμῶν, τῶν ἡμαρτηχότων 
ἐναντίον σου. 

8. Ἰδοὺ ἡμεῖς σήμερον ἐν τῇ ἀποιχίᾳ ἡμῶν, οὗ διέ- 
σπειρας ἡμᾶς ἐχεῖ εἰς ὀνειδισμὸν, χαὶ εἷς ἀρὰν, χαὶ εἰς 

(6) 2... ὅτι Θεὸς ἐλεήμων εἴ" καὶ ἐλεήσον, ὅτι.... (Αἴ61.) 

ΨΕΤΌΒ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΌΝ. --- ἴ. 

σον, (") ὅτι ἡμάρτο- 

ακρ. ΠΠ. 545 

το Γθιὶ δυηΐ ἴῃ ἀΟΙΟΓΪ 8 ροβϑίπιῖ8,, ἰῃ ἔδιηθ οἱ ἴῃ ρ]δάϊο, οἱ 
ἰῃ ΘΠ 5] 0} 8. 

26. Εἰ ροϑυϊϑι! ἀομηυπιὶ ἰῃ συᾶ ἱηνοοδίυμη οί ποιηθῇ 
ἰαυπὶ ἴῃ ἰρδᾶ, δἰσυῇ [ἰδ ἀΐδ5., ργορίθγ ἰηϊφυϊ ἴθι ἀομηβ 
ῖ3Ὑ86] οἱ ἀοηυβ Φυάᾶ. 

27. Εἰ (δοἰ511 ἴῃ ὯὨο8, Ὠοπιῖηα Πδυ8 ποβῖίογ, βϑουῃιΠὶ 

ΟΠΏΏΘΙῺ Βοηϊίδίοῃη ἰυᾶπ| οἱ βδοσυημάυ ΟΠΠΠΘΙ ΤΠ βογαιοῃθα 
ἴυδῃη) 1118} τπηδρτιδη), 

28. 5ἰοαΐ Ἰοσυ 8 68 ἰῃ τῆδηι ραογὶ ἰυἱ Μογϑὶ, ἰῃ ἀΐα αυᾶ 
ῬΓΘΟΘρΙ81) οἱ βουίρογο ἰθσδπὶ ἰυᾶπὶ οογᾶπη ἢ]}}18 [5γᾶ6], ἀϊ- 
ΟΘΏΒ : 

29. 51 ποὴ δυαίοσι 8 γοοθπὶ πηοδη, ργοίδοϊο ἰγθᾶ πιᾶρτιᾶ 
ΠῊ]Π18 [866 ΟΟΩΥΕΓΘἰΓ ἴῃ ρᾶγυδῃλ ἰῃ ρϑηΐϊίθυ8 υο ἀϊΐβροῦ- 
ἔδιη 608 ἰΠ00 : 

30. φυΐϊδ 8εῖο φυοὰ ποη δυάϊθηϊ πὰρ, χυΐα ρορυ 8 οβί 
ἀυγα οογνίοθ. Εξ οοηνογίδηίυγ δὰ οογ βυυϊῃ ἰῃ ἰογγὰ ἰγϑῃ8- 
Πηϊ γα 018 81.188, : 

31. οἱ βοϊθηὶ χυΐδ οβὸ βὰπὶ Ὀοιμίηυβ Πδι18 δογαπι. Εἰ 

ἀδθο οἷβ οοὐγ οἱ δῦγϑδ δυάϊθηίοβ, 

32. οἵ Ἰδυάδθυηῖὶ πι6 ἴῃ ἰογγὰ σδρι ν᾽ [8118 Βυθ, οἵ τηριηο- 
ΓΒ δπιηΐ ΠΟΙ 5 πηοὶ, 

338. οἱ ἀνογίεπί 86 ἃ ἄογβο 800 ἀυγο, οἷ ἃ πη] ρηΐ5 πορο- 

(115 818, φυΐδ γοιηἰηἰδοθηίυγ Υἱδὲ ραίγατη ΒυογυΠ) ροοοδῃ- 
τἰαπ) δηΐθ Ὠοχηἰπη). 

34, ΕΠ ΓΟΥΟΟΔΒΟ {1108 ἰῃ ἰδγγᾶπ) 408) ἰυγΓανΐ ρδίγί θι8 
θογυπὶ, ΑὈγδᾶπῚ οἱ 5880 οἱ ]132000Ὁ, οἱ ἀοπηϊπαθιιηίγ οὐδ : 
Θὲ τ} ΠΡ] ΡΟ 608, οἱ 0 πιπογδθυηίυΓ. 

356. Εἰ βἰδίυδλπι 118 ἰοϑἰδηγοηΐυπ) 56 ἢ Θγηυ τὴ, υἱ 8:π) 
1118 ἰῃ Παυπι, οἱ ἱρδὶ ὄγυῃῇ τΐ}} ἰῃ Ρορυ απ). ἘΠ ΠΟΘ τη0- 

τ ΡῸ διωρῆι8 ρορψίυμμ πιθυτ 15γ86] ἃ ἰογγᾶ χυδη ἀραὶ 
εἶδ. 

ΟΑΡΌΤ ΠΙ. 

1. Βοιηΐηθ οἸπηἱροΐθηβ 608 Ιβγᾶ6], ΔηΪπ)8 ἰῃ δυζιυδβιὶ 8 
οἱ βρ᾽ γἰυ 5 δηχίαίι 5 οἰδιηδὶ δὰ (6. 

2. Αὐυάϊ, Βοηίηθ, οἱ πηΐβογοιρ, χυΐϊᾶ ροοσδυϊ πη δηία (6. 

3. Ουΐὰ ἰυ δο.68 ἰῃ 56: ρ ἰΘΥ πὶ, οἱ ὯῸΒ ρμογίηυ8 ἴῃ 
ΘΟΥαΠ]. 

4. Ἠοϊηίηθ οπηηϊροίθηβ θυ 18γ86], ἃυὰϊ πης ογδιΟἤθ ΩΣ 
τοογϊυογυπὶ 15γ8ρ6], οἱ ἢ ογὰπὶ οουπη Ταὶ ροοσδυόγιηΐ δη6 
(6, Φιὶ ποὴ δυάῤοπιιηΐ γοοριη ἰυὰπὶ Ὠδὶ 5υ], οἱ δρρ!υἱηδίδ 
δι η1 ΠΟΡΪ5 πα]ᾶ. 

5. ΝΟΙ͂Ϊ πιοη 556 ἱπἰχυϊδίυπι ραίγα πηι ἠοδίγογιηι, βοὰ 
ΠΙΘΙΏΘΠΪΟ πηδηι15 ἴτας; οἱ ΠΟηλΪη15 (υἱ ἰπ ἰΘΠΊΡΟΓΘΟ ἰδίο, 

ὃ. ᾳιιΐία ἰὰ 65 Πομλίηιι8 Που5 ποϑίεγ, οἱ ἰδυάδθίηηις ἰ6, 
Ἠομΐῃ : 

7. αυΐά ργορίου ἰιοο ἀρά 51] {Πηογαπλ {1 Π| ἢ ΟΟΥ ὨΟΒΙΓΌΠι, 
οἱ υἱ ἱπνοσοπγυφ ὨΟΠΊΘη (πη. Εἰ ἸΔι!ἀΔὈΐ Π.118 16 ἰῃ σαριν]- 

(δῖα ποβίγα, αυΐὰ ἀνθγίπηιι8 ἃ οογάθ ΠΟΘΙΓΟ ΟἸΠΠΟΩ ἰπία4υΐ" 
ἰαίοπλ ρδίγιι) ὨϑϑίΓΟΓ ἢ) 40} ροοσαγογυηΐ δηί6 (6. 

8. Ἐσοδ πο5 ἰιοαΐα ἴῃ (Γδηϑη γαῖ οπ6 Πυδίγα, 40 ὯΟΒ 
αἀἰδροΓοίϑι {Πὰς ἰῃ ἱπιργορθείαηι, οἱ ἰῃ πιαιραϊοίυμ, οἱ ἰῃ 

᾿βιὡμισακαιχοιπασειαμοαποδαῖται. 

4... υΐἱα ΠΘῈ5 τη ϑογίοοῦϑ 65 : οἱ 1 ΐβούογα, 4υἱᾶ.... 

835 
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ὄφχησιν κατὰ πάσας τὰς ἀδιχίας πατέρων ἡμῶν οἵ 
ἀπέστησαν ἀπὸ Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν. 

9. Ἄχουε, Ἰσραὴλ, ἐντολὰς ζωῆς" ἐνωτίσασθε, γνῶ- 
ναι φρόνησιν. 

ιο. Τί ἐστιν, Ἰσραὴλ, τί ὅτι ἐν γῇ τῶν ἐχθρῶν εἰ: 
11. ᾿Επαλαιώθης ἐν γῇ ἀλλοτρία, συνεμιάνθης τοῖς 

νεχροῖς, προςελογίοθης μετὰ τῶν εἰς ἄδου, 
18. ἐγχατέλιπες τὴν πηγὴν τῆς σοφίας. 
ι3. Τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ εἰ ἐπορεύθης, κατῴχεις ἂν ἐν 

εἰρήνη τὸν αἰῶνα. 
4. Μάθε ποῦ ἐστι φρόνησις; ποῦ ἐστιν ἰσχὺς, ποῦ 

ἐστι σύνεσις, τοῦ γνῶναι ἅμα ποῦ ἐστι μαχροδίωσις χαὶ 
ζωὴ, ποῦ ἐστι φῶς ὀφθαλμῶν καὶ εἰρήνη. 

15. Τίς εὗρε τὸν τόπον αὐτῆς, καὶ τίς εἰςῆλθεν εἰς 
τοὺς θησαυροὺς αὐτῆς; 

16. Ποῦ εἰσιν οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν, καὶ οἱ χυριεύ-' 
οντες τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, 

17. οἷ ἐν τοῖς ὀρνέοις τοῦ οὐρανοῦ ἐμπαίζοντες, χαὶ 
τὸ ἀργύριον θησαυρίζοντες, καὶ τὸ γρυσίον ᾧ ἐπεποί- 
θεισαν ἄνθρωποι, καὶ οὐχ ἔστι τέλος τῆς χτήσεως αὐτῶν; 

ι6. Ὅτι οἱ τὸ ἀργύριον τεχταίνοντες καὶ μεριμνῶν- 
τες, καὶ οὐχ ἔστιν ἐξεύρεσις τῶν ἔργων αὐτῶν. 

10. Ἠφανίσθησαν χαὶ εἰς ἅδου κατέδησαν, χαὶ ἄλλοι 
ἀνέστησαν ἀντ᾽ αὐτῶν. 

20. Νεώτεροι εἶδον φῶς, καὶ χατῴχησαν ἐπὶ τῆς γῆς, 
δδὸν δὲ ἐπιστήμης οὐχ ἔγνωσαν, 

21. οὐδὲ συνῆχαν τρίῤους αὐτῆς, οὐδὲ ἀντελάῤοντο 
αὐτῆς οἱ υἱοὶ αὐτῶν' ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτῶν ποῤῥω ἐγενή- 

θησαν, Σ 
95, οὐδὲ ἠχούσθη ἐν Χαναὰν, οὐδὲ ὥφθη ἐν Θαιμάν. 
«4, Οἴτε υἱοὶ Ἄγαρ οἱ ἐκζητοῦντες τὴν σύνεσιν οἵ 

ἐπὶ τῆς γῆς, οἵ ἔμποροι τῆς Μεῤῥὰν, καὶ Θαιμὰν, καὶ 
οἱ μυθολόγοι καὶ οἱ ἐχζητηταὶ τῆς συνέσεως, ὁδὸν δὲ 
σοφίας οὐχ ἔγνωσαν, οὐδὲ ἐμνήσθησαν τὰς τρίόους αὖ-- 

τῆς. 
24. Ὦ Ἰσραὴλ, ὡς μέγας ὃ οἶχος τοῦ Θεοῦ, χαὶ 

ἐπιμήκης ὃ τόπος τῆς χτήσεως αὐτοῦ. 
25. Μέγας, καὶ οὐχ ἔχει τελευτὴν, ὑψηλὸς χαὶ ἀμέ- 

τρητος. ᾿ 
46. ἘἜχεϊ ἐγεννήθησαν οἱ γίγαντες οἱ ὀνομαστοὶ ἀπ’ 

ἀρχῆς γενόμενοι εὐμεγέθεις, ἐπιστάμενοι πόλεμον. 
47. Οὐ τούτους ἐξελέξατο ὃ Θεὸς, οὐδὲ δδὸν ἐπιστι- 

μῆς ἔδωχεν αὐτοῖς, 
8. χαὶ ἀπώλοντο παρὰ τὸ μὴ ἔχειν φρόνησιν, ἀπώ- 

λοντο διὰ τὴν ἀδουλίαν αὐτῶν. 
29. Τίς ἀνέδη εἰς τὸν οὐρανὸν, χαὶ ἔλαδεν αὐτὴν, 

χαὶ χατεῤίθασεν αὐτὴν ἐχ τῶν νεφελῶν ; 
80. Τίς διέδη πέραν τῆς θαλάσσης, καὶ εὗρεν αὐτὴν, 

χαὶ οἴσει αὐτὴν γρυσίου ἐχλεχτοῦ ; 
41. Οὐχ ἔστιν ὃ γινώσχων τὴν 

ἐνθυμούμενος τὴν τρίόον αὐτῆς. 
42. Ἄλλ᾽ ὃ εἰδὼς τὰ πάντα γινώσκει αὐτὴν, ἐξεῦρεν 

αὐτὰν τῇ συνέσει αὐτοῦ " ὃ κατασχευάσαξ τὴν γῆν εἰς 
τὸν αἰῶνα χρόνον, ἐνέπλησεν αὐτὴν χτηνῶν τετραπόδων. 

943, Ὁ ἀποστέλλων τὸ φῶς χαὶ πορεύεται, ἐκάλεσεν 
αὐτὸ, καὶ ὑπήκουσεν αὐτῷ τρόμῳ. 

84. Οἱ δὲ ἀστέρες ἔλαμψαν ἐν ταῖς φυλυχαῖς αὐτῶν, 

χαὶ εὐφράνθησαν’ ᾿ 

85. ἐχάλεσεν αὐτοὺς, χαὶ εἶπον - Πάρεσμεν " ἔλαμ- 
ψαν μετ᾽ εὐφροσύνης τῷ ποιήσαντι αὐτούς,͵ 

δδὸν αὐτῆς, οὐδὲ ὃ 

---.ὸρρν.ν.νϑ...ϑν.ν...νϑ.ϑ.νϑ...ν.. ......--ὄ..-..........-.....ὄ.ςς.-΄-ΠΞᾷΠΠΔ,,.φᾺΡὄΡρ1ὦὸϑὄψ00Όπ0θ0.ἀᾳΡῤἦ1τς:ςΚ47.Ἅὔ ΤΤ ὕὕὉΓὉ,Ὰ΄Τ’΄-..- ΤΠ ΄“-΄.5ΞΞ58πΞ-ΞΞ» 

ΒΑΡΟΥ͂Χ. Κεφ. Γ΄. 

Δονί(υγ βδοουμάυμη ΟΠΊΠ68 ἰηϊααϊ (αἴθ 8 Ῥδίγ πη ΠΟΒΙΓΟΓΌΠΙ 
ᾳυὶ ἀἰβεοδβογυηΐ ἃ Πομλίηο 60 ποϑίγο. 

9. Αὐαὶ, 5γ86], πηδηάδία υἱίδο : δυγίδυβ ρογοὶρίῖα, υἱ 

80 8.158 ργιυάὰοηικίδηι. 
10. Οιυἱά αϑὶ, [5γδϑὶ], χυϊὰ χυοά ἰπ ἰδγγὰ ἰμ ἐπ. ΟΓ τ 88 

11. Ιηγοίογηϑι! ἴῃ ἰογγὰ ἃ] 16 ηᾶἃ, οοἰπαυμηαῖιϑ 68 ΟὐΠὶ 
τοογίυδ, ἀδρυϊ δῖα 65 ουπ] 115 αυὶ ἰῃ ἰηΘΓΠΙ ΠῚ, 

12. ἀοΓΘ 1 4ι}15{1 (οηΐο πὶ βαρί θη. 
13. Ιῃ υἱἷὰ οὶ δὶ διῃθυ}85868. ἰδ 1455865 υἱΐχαθ ἰῃ Ρ808 

ἴῃ δου] υη,. 
14. Ὀΐδορ 0] 51 ρυυαοηιία. υδὶ 511 υἱγίιιϑ., υδὶ 51} ἰηἴε]- 

Ἰοείυδ, υἱ κοἰᾶ5 δίῃ} υδὲὶ 811 Ἰοηϑ  Γη 85 τἱϊδ οἱ Υἱοῖυ8, 
08] 511 πιπηθὴ Οοὐ]ογυτῃ οἱ μᾶχ. 

15. Ουἱξ ἰηγοιὶί ἰοσυῃ) οἦ118, οἱ αυΐβ ἱπίγαν ἴῃ {Π658- 
1Ὸ5 6}0.89 

16. δὶ ϑδυπί ῃγίηοΐρο8 σοηίίαπι, οἱ φυὶ ἀοπιίηδηΐιγ δ6- 

8118 4ιιὰν ϑιιηΐ ΒΌΡΟΥ ἰο  ΓΔΠῚ, 
17. ααυὶΐ ἰπ ἀυίδυϑ ΟΟἿΣἱ ᾿υάυπῖ, οἱ ἀτροηίιπ {Πποβδυγίζδηΐ, 

οἱ δι ιπὴ ἴῃ 400 σοπῇάυηι Ποιηίηθ68, οἱ ποη 68ἱ {{Π|5 δοαυὶΐ- 
8{᾿0η5 ΘΟΓΙ ΠῚ} 

18. Ουἱ οηἰπὶ ἃγρθηίιπι (ΔΓ οδηΐ οἱ 5011} 11] δυηΐ, ἢθ0 65 

ἱηνϑηί0 ορογιη ἱΠΟΓυΠ,. 

(9. Εχίοι δ! βι} οἱ δα ἰηΐρτοβ ἀδϑοθηδογυηΐ, οἱ δ}1] 
Ἰοῦο θοῦ πὶ ΘΧϑι ἐΓοχουηΐ. 

40. Φυνοηοβ νἱἀδιιηὶ Ἰθπλθῃ,, οἱ ΠΙΔὈ Δνογυηΐ ΘΌΡΟΓ [6 Γ- 
ΓΔ, Υἱδπ) δυ 16 Π| 50Ἰοηἰϊα Ἰσπογαυθγιηΐ, 

21. π6α:16 ἱῃιοἸ]χογαηΐ 50 185 6}05., ΠΟ]Ὸ6 805 ρΟΓῸΠὶ 

οὐδῃ (111 Θογι : ἃ Υἱὰ ᾿Ώ50711}}} Ιοηρο [Δο0] βυηὶ, 

42. ποητ6 διάϊίᾷ δε ἰη ΟἸδῆδδῃ, ἤθαυ6 υἱϑβᾶ δὶ ΤΊ}δ6- 
ΤηΔῃ. 

43. ἘΠῚϊ φυοαιθ Αρᾶγ ὀχ χυΐνοι 68. ΓΘ [8Π| αυΐ ΒυροΓ 
τογγᾶπι), Ὠοροίαίογοα ἈΪΕεγγλ, οἱ ΤΙ φῆι, οἱ ( ἰδίογοβ 

οἱ ὀχχι βἰίονο5 ἤν 16}}Προηιῖα", νἴλην αιιίθην βαρ Θη{{88. πσβοΐθ» 
γυηΐ, πους ΠΟΙὨΠΠΘΙ πο δἰ ϑυηΐ βοιηἰ 85 6}05. ᾿ 

“ἡ. Ο Ι8γδοϊ, χυδηὶ πιᾶριᾶ 68, ἀοιηυβ Ὠεὶ, οἱ ἱπρθπδ 10" 

Οὐ ΡοΟββθβϑίο β 6}115] 
25. Μᾶρῃυϑ 6εῖ, οἱ ποὴ 1ιαεῖ (6πι, Θχορίβϑυ8 οἷ ᾿πηπηθη- 

8118. 
46. 10] Πιογυηΐ αἰσαηῖο8. ἠοπηηδὶ! 4} δΌ ἰηἰίο Πιογαηὶ 

βἰαίυγα τηᾶσιδ,, δ οηΐ65 ΘΙ. 
47. Νοη ἴιο05 οἰοσὶ᾽ Πδὺ8, δϑαυθ Υἱᾶπῃ βοἰθη 85 ἀ6ἀ ἢ εἶ8, 

48. οἱ ροιΐδγιηΐ 60 φυοά πο [ιανδιϑηΐ ργυἀορη(ίδηϊ, Ρ6- 

τίαγιηΐ ργορίαγ ἰϑπηθε (ἃ[6Π] δυδηι. 

29. Ουἱξς Δ5οθηά τ ἰπ ΘΟ] αμι, οἱ δοοορίί ἐδπι, οἱ ἀράαχὶϊ 

ρδτ ἀθ μι  θιι5 Ὁ 

40. Ουἱϑ {δηείτοίανίϊ πῆγα, οἱ ἱπνθηΐὶ {Π|8π|, εἰ αἴεγοῖ 

ΘΔ ΠΊ 801Ὸ οἰθεῖο 

831. Νοη 65 αιΐ 5οἰδὲ υἱδηὶ οὐι15, πθὸ χυὶ δχοορίοί βθηλ- 

[81 6}118. 

32. 568 4υἱ 5οἷξ απίνοῦβθα ΠΟΥ Ϊ 68π|, δά ϊηγθηϊῖ οᾶπὶ ἰηοἷ- 

Ἰοοία 800 : ᾳυὶ ριφρανιανὶΐ ἰογγαπὶ ἴῃ φἰογηυπὶ ἴθ ρυ5, 

τορι οὶ! οἂπι 0 π|15 φυδάγυρεοα!θυδ. 

438. Οὐἱ ταἰ{ Ἰαπιοη οἱ νδάϊῖ, γοσδυ! 114. αἱ ουὔράϊνιι 

111 ἴἢ ᾿ΓΘΙΊΟΓΘ. 

γ΄. 5.1611:5 δυΐδπι (ἰξογιηΐ ἰμ ουβίοα 8 5 18, οἱ Ἰοοἰδίαἢ 

διηῖ : 

35. γοοδΥυὶί οᾶ5, οἱ ἀϊχογιηΐ : Αἀδιμηυβ : ἰυχοτιηῖ (12 

ἱπουμάϊιδίο εἱ φυὶ (δοἰϊ 1118. 



ΒΑΒΌΘΗ. 

86. Οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν, οὐ λογισθήσεται ἕτερος πρὸς 
αὐτόν. 

87. ᾿Εξεῦρε πᾶσαν ὁδὸν ἐπιστήμης, καὶ ἔδωχεν αὖ- 
τὴν Ἰαχὼδ τῷ παιδὶ αὐτοῦ καὶ Ἰσραὴλ τῷ ἠγαπημένῳ 
ὑπ᾽ αὐτοῦ. 

88. Νετὰ τοῦτο ἐπὶ τῆς γῆς ὥφθη, χαὶ ἐν τοῖς ἀν-- 
θρώποις συνανεστράφη. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Δ'. 

ι. Αὕτη ἥ βίθλος τῶν προςταγμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ 
ὃ νόμος ὃ ὑπάρχων εἰς τὸν αἰῶνα " πάντες οἱ χρατοῦν- 
τες αὐτὴν, εἰς ζωήν’ οἵ δὲ χαταλείποντες αὐτὴν ἀποθα- 
νοῦνται. 

. ᾿Επιστρέφου, Ἰαχὼδ, χαὶ ἐπιλαῤοῦ αὐτῆς" διό-- 
δευσον πρὸς τὴν λάμψιν χατέναντι τοῦ φωτὸς αὐτῆς. 

8. Μὴ δῷς ἑτέρῳ τὴν δόξαν σου, καὶ τὰ σνμφέροντά 
σοι, ἔθνει ἀ ἀστοίω, 

4, "Μαχάριοι ἐσμὲν, Ἰσραὴλ, ὅτι τὰ ἀρεστὰ τοῦ Θεοῦ 
ἥμιν γνωστά ἐστιν. 

δ. Θαρσεῖτε, λαός μου, μνημόσυνον Ἰσραήλ. 
6. ᾿Επράθητε τοῖς ἔθνεσιν οὐχ εἰς ἀπώλειαν, διὰ τὸ 

παροργίσαι ὑμᾶς τὸν Θεὸν, παρεδόθητε τοῖς ὕπεναν- 
τίοις, : 

7. Παρωξύνατε γὰρ τὸν ποιήσαντα ὑμᾶς, θύσαντες 
δαιμονίοις, καὶ οὐ Θεῷ. 

8. ᾿πελάθεσθε τὸν τροφεύσαντα ὑμᾶς, Θεὸν αἰώ-- 
νιον, ἐλυπήσατε δὲ καὶ τὴν ἐχθρέψασαν ὑμᾶς Ἵερου- 
σαλήμ. 

9. Εἶδε γὰρ τὴν ἐπελθοῦσαν ϑιωῖν ὀργὴν παρὰ τοῦ 
Θεοῦ, χαὶ ππην; Ἀχούσατε, αἵ πάροιχοι Σιών' ἐπήγαγέ 
μοι ὃ Θεὸς πένθος μέγα. 

10. Εἶδον γὰρ τὴν αἰχμαλωσίαν τῶν υἱῶν μου χαὶ 
τῶν θυγατέρων, ἣν ἐπήγαγεν αὐτοῖς ὃ Αἰώνιος. 

ι. Ἔθρεψα γὰρ αὐτοὺς μετ᾽ εὐφροσύνης, ἐξαπέ- ᾿ 
στειλα δὲ μετὰ χλαυθμοῦ καὶ πένθους. 

ι. Μηδεὶς ἐπιχαιρέτον μοι τῇ χήρα χαὶ χαταλει- 
φθείση ὑπὸ πολλῶν, ἐρῆμον διὰ τὰς ἁμαρτίας τῶν 
τέχνων μου, διότι ἐξέχλιναν ἐχ νόμου Θεοῦ, 

ι3. καὶ δικαιώματα αὐτοῦ οὐχ ἔγνωσαν, οὐδὲ ἐπο- 
εὐθησαν ὁδοῖς ἐντολῶν Θεοῦ, οὐδὲ τρίῤδους παιδείας ἐν 
Ἐαδι ούνη αὐτοῦ ἐπέδησαν. 

... ᾿Ελθέτωσαν αἵ πάροιχοι Σιὼν, χαὶ μνήσθητε τὴν 
αἰχμαλωσίαν τῶν υἱῶν μου καὶ θυγατέρων, ἣν ἐπήγα- 
γεν αὐτοῖς ὃ Αἰώνιος. 

156. Ἐπήγαγε γὰρ ἐπ᾽ αὐτοὺς ἔθνος μαχρόθεν, ἔθνος 
ἀναιδὲς καὶ ἀλλόγλωσσον᾽ ὅτι οὐχ ἠσχύνθησαν πρεσόύ- 
τὴν οὐδὲ παιδίον ἠλέησαν, 

16. χαὶ ἀπήγαγον τοὺς ἀγαπητοὺς τῆς χήρας, καὶ 
ἀπὸ τῶν θυγατέρων τὴν μόνην ἠρήμωσαν. 

11. ᾿Ἐγὼ δὲ τί δυνατὴ βοηθῆσαι ὑμῖν ; 
156. Ὁ γὰρ ἐπαγαγὼν τὰ χαχὰ ἐξελεῖται ὑμᾶς ἐχ 

εἰρὸς ἐχθρῶν δυῶν. 
᾿ Ἂ ξαδίζετε, τέχνα, βαδίζετε, ἐγὼ γὰρ χατελεί- 

φθην ἔρημος. 
20. ᾿Εξεδυσάμην τὴν στολὴν τῆς εἰρήνης, ἐνεδυσά- 

μὴν δὲ σάκχον τῆς δεήσεώς μου" χεχράξομαι πρὸς τὸν 
αἰώνιον ἐν ταῖς ἡμέραις μου. 

41. Θαῤῥεῖτε, τέκνα, βοήσατε πρὸς τὸν Θεὸν, καὶ 
ἐξελεῖται ὑμᾶς ἐχ δυναστείας, ἐχ χειρὸς ἐχθρῶν. 
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36. Ηἰο 681 θυ ποϑίογ, θη 8.8{Ππ|4 0  0γΓ 8]. 5 δὰ δυμῃη. 

37. Αὐἀϊηνοηϊῖ ΟἸγῆδῖη Υἱδη) βοἰοης5, οἱ ἀδάϊί δᾶπη ὅϑοοῦ 
ῬΌΘΓΟ 800 οἷ 15γ86] ἀϊ!θοί0 500. 

38. Ῥοβί ο0 ἱῃ ἰδγγὰ υἱδὺ8 δϑΐ, οἱ οὐ Ὠοηγίηΐθι8 ὁ0η- 
γογδδίυ δ 651. 

ΟΑΡΌΤ ΙΝ. 

1. Ηἰς "θοῦ πιδηδδίογυμ Ὠοὶ, οἱ Ιδχ φυζὸ οδί ἰῃ δίθγηυηι: 
ΟΠΊΠ68 4] ἰδηρηΐ ὁδΔη), δ(ἀ Υἱΐδη : φυὶ δυΐοπ) ἀδγοϊαυοτίηϊ 
Θ8Π} ΠΊΟΓ ΘΠ ΙΓ. 

ἅ. Οοηγογίογο, 928000, οἱ Δρρτδίιθῃη δ θδῖὴ : διΏθιυἷδ ΡῸΓ 
Υἱδπὶ δὰ βρἰθηἀογοηι σοηΐΓᾶ ἰῃπηοὴ αι. 

3. Να ἰγδάδϑ δ! [οι] σίογίδηι [πᾶ οἱ φυδ οοπίοιιηί {ἰδ ὶ, 
δοηῖϊὶ 8]}16 86. 

4, Βοδίϊ βυπη8, [5γ86], φιΐᾶ 4112 Ὠ60 ρἰδοθηὶ τηδηϊίοϑίδ 
δηϊ ΠΟ δ. 

5. Οοηῇάϊϊο, ρορι]}18 πηθυβ, πιοπιοῦίδὶα 15γ86]. 

6. γοηυπγάδί! 6518 σθηςυ5 ποη ἴῃ ρογάἀϊ ἰοποῶι, 60 φυορά 
δὰ ἰγδουηάΐδηι ργογοοδϑβίϊβ ἤθη, ἰγϑάϊιὶ 6515 δά νεγβδγί ἰδ. 

7. ἘΧΔΟΘΓΌΑΒ.15 Θηΐπῇ ουτὰ αυὶ (δοἰ γσδ, ἰτηπιοἸδηΐ68 ἀξ8- 
τ ΟΠ ΐ8, οἱ ἢοη Ὦδο. 

8. ΟΡ] Εἰ 65ι15 δου φυΐ παυϊὶ γι γοβ, δαπὶ δοίογιη), 
ΟΟὨ τ βιΔ 5118 δυὸ οἱ πυϊγίοδι γϑϑίγδη) 7 Γι δ8 60}. 

9. ὙΥἱάϊξ οηἰπὶ δι ρογυθηϊδηίοῃ γοδίβ8 ἰγᾶπ ἃ Ὧθο, οἱ ἀἰχὶξ: 
Αὐα!α, σΘοπῇησδ5 δίοῃ : δά ἀυχὶϊ η}ἰ}ι] θεὰ ἰποϊαπὶ πιδϑηθηι. 

10. ὙἹΑΪ δηΐμ οδρί!ν ΠΔίοπ) Π] ογυτ πηδογυτῃ οἱ Π|ἰάγαη,, 
4υ8η} δυροτγάιχὶϊ {ΠΠ|8 ΠΕ ΊΘΓΏΙ8. 

{1. Νυϊεϊνὶ δεΐπι {Π|05 ουπὰ Ἰυουηά δία, ἀἱῃιὶδὶ δα ΐδ6π οὕ 
Ποία εἰ ἰμείυ. 

12. Νοηο ρδυδοδί βυρογ πη6 υνἱάσθδηι οἱ γο]οΐδπι ἃ τ} {ἰ8, 

ἀοϑβοϊδίδ 51:1πῈ ὑγορίογ ρϑοοδία Πόσαι τῃοογυη), αυΐα ἀ6- 

ΕἸ παυογυηί ἃ ἰορο οὶ, 

13. οἱ ᾿υϑι1Ποδίἰοη 65 6}08 ποβοϊογαηϊ, πθῸ δηιδυ αν γυηῖ 
ΡΟΓ Υἱδ8 τηδπάδίογυῃι Πδὶ, 6416 ΡΘΓ 86 }}1848 ἀἰδο! 0] 185 ἰῃ 

}υβε{|8 ε΄υ8 ἀϑοοηάογυηί. 

14. Ὑεοηΐδη οοπἤηο5 δίοη, οἱ πηθηογθηηὶ σα ρ νἰ δίθηλ 
Πἤογυμι πηθόγαπὶ οἱ ΠΙίάγυπι, φυᾶπι συρογάυχίϊ ἢ}}15 Εἰ Θγηα8. 

15. Αἀάυχὶξ Θηἶπὶ δΌΡοΓ ἴ}]09 ροηΐοιῃ ἀς Ἰοηρίπαυο, β6ῃ- 

ἰδ ππρυδοπίοηι οἴ αἰ ογίαβ ᾿ἰησυδ : 4υϊᾶ πο γον γι βυηῖ 

Β6Π6ΠΔ ΠΟΠ116 ΡΑΓΥΟΪ Πιίδογιΐ 8ηΐ, 
(6. οἱ δνάυχοτγυηὶ ἀδοοίοβ νἱάυε;, οἱ ἃ ἢ] δθυδ βοϊδηι ἀ6- 

βοϊαυθγυηῖ. : 
17. Ερο δυίοπι χαϊά ροβδυμὰ δ ιναγα γ98 ἢ 
18. Ουἱ οηἰπιὶ δα υχὶί πγ]8 ογὶρίοὶ γο8 ἀθ πηδηι ἰηἰπηΐοο- 

ΓΌΠὶ ΥὙΟδίγογυ Πι. ᾿ 

19. ΑἸθυϊαῖο, ΗΠ, ἀπηθυ]δία, ορὸ δηΐη ἀθγο οίδ ϑυπὶ 

ἀοϑβογίδ. 
40. Εχυΐ π16 βίοϊδ ρϑοίβ, ἱπάϊπι δυΐίθι ΠΊ6 58000 ΟὈβθογᾶ- 

ιἰοηΐβ πηθδ : οἰδιηδῦο δὰ  ἰογηυπι ἰῃ ἀΐθθυδ πιοίδ. 
5 

“ἱ. σοηβάϊία, ΝΠ, οἰαπιαία δὰ ἤδυπι, οἱ ογίρἰοῖ γυοβ8 ἀ6 

ἀοπιϊπαίίοηο,, ἀδ6 πηδηιὰ ἰῃἰ ΠΟΥ. 

35. 



548 ΒΑΡΟΥ͂Χ. Κεφ. Ε΄. 
3 4. ᾿γὼ γὰρ ἤλπισα ἐπὶ τῷ Αἰωνίῳ τὴν σωτηρίαν 22. ἘΦῸ Θηΐμὰ δρογαῦϊΐ ἰῃ ΔΕ ΙΘΓΠΟ βδ]υΐδπι γοβίγδηι : οἱ 

ὑμῶν: χαὶ ἦλθέ μοι χαρὰ παρὰ τοῦ ἁγίου ἐπὶ τῇ ἐλεη-  σοηΐξ πιΐηΐ ραυάίυπι ἃ βδηοίο διιρδγ πηϊβοιοογάϊα, {ιυ γδηϊοὶ 
μοσύνη, ἣ ἥξει ὑμῖν ἐν τάχει παρὰ τοῦ Αἰωνίου σωτῆ--  γολίδ γαϊοοί με γ ἃὉ ΖΕίοτηο 8] υϑίογα βΟβιιῸ. 

ἡμῶν. 
“" ᾿Ἐξέπεμψα γὰρ ὑμᾶς μετὰ κλαυθμοῦ χαὶ πέν- 3 23. Επιῖδί οηΐπι γο08 οὐπὶ ρ]ογαΐα οἱ Ἰυοία,, γοάἀεῖ δυίοπι 
θους, ἀποδώσει δέ μοι ὃ Θεὸς ὑμᾶς μετὰ χαρμοσύνης | γ08 πμιΐ Πδ8 ουπὶ δι ἀϊο εἰ ᾿μουπα ἰδία ἴῃ Βειιρ ἰογηην. 
χαὶ εὐφροσύνης εἰς τὸν αἰῶνα. 

94. Ὥςπερ γὰρ νῦν ἑωράχασιν αἵ πάροικοι Σιὼν τὴν 44. 5ἰοιῇ δῃἰπὶ Ὠσπο Υἱάογιηί Υἱοίπο ϑίοη οδριϊν (δίοτι 
ὑμετέραν αἰχμαλωσίαν, οὕτως ὄψονται ἐν τάχει τὴν , νεϑίγδπι, βὶς νἱἀεθυπί ἴῃ οοἰογί(δ6 γθϑίγαπι αι ἃ ὮδῸ 58- 
παρὰ τοῦ Θεοῦ ὑμῶν σωτηρίαν, ἣ ἐπελεύσεται ὑμῖν , Ἰαΐθπ), 4ιμδ8 δυρεγγνεηίοί υοδὶδ οὰπὶ φίογία πρϑρτᾶ οἱ βρίεη- 
μετὰ δόξης μεγάλης χαὶ λαμπρότητος τοῦ Αἰωνίου. ἄοτγα ἰρϑίυ8 “Εἰ ογηί. 

256. Τέχνα, μαχροθυμήσατε τὴν παρὰ τοῦ Θεοῦ͵ 245. ΕἸΝΙ, ραιϑῃίεΓ διιδεποία δι: ρογυβηϊθηΐθπι γοθῖβ ἃ Ὁθο 
ἐπελθοῦσαν ὑμῖν ὀργὴν, χατεδίωξέ σε ὃ ἐχθρὸς, χαὶ , ἰγᾶπι, ρεγδθου 8 651 (6 ἰπ! πηίοι!8, οἱ νἱἀ6)}»}5 ἐρβίαιβ ρογάϊεο- 
ὄψει αὐτοῦ τὴν ἀπώλειαν ἐν τάχει, χαὶ ἐπὶ τραχήλους . Ὧ6πὶ ΟἾΟ, οἱ ΒΏΡΘΓ ΟΕΥΨΙΟ68 ΘΟΓᾺΠῚ ΔϑΟΘηά68. 
αὐτῶν ἐπιόήση. 

26. Οἱ τρυφεροί μου ἐπορεύθησαν ὁδοὺς τραχείας, 
ἤρθησαν ὡς ποίμνιον ἡρπασμένον ὑπὸ ἐχθρῶν. 

47. Θαρσήσατε, τέχνα, χαὶ βοήσατε πρὸς τὸν Θεόν’ 
ἔσται γὰρ ὑμῶν ὑπὸ τοῦ ἐπάγοντος μνεία. 

28. τβεπερ γὰρ ἐγένετο ἣ διάνοια ὑμῶν εἰς τὸ πλα- 
γηθῆναι ἀπὸ τοῦ ϑ 
ζητῆσαι αὐτόν. 

39. Ὁ γὰρ ἐπαγαγὼν ὑμῖν τὰ χαχὰ, ἐπάξει ὑμῖν 
τὴν αἰώνιον εὐφροσύνην μετὰ τῆς σωτηρίας ὑμῶν. 

80. Θάρσει, Ἱερουσαλὴμ, παραχαλέσει σε ὁ ὀνομά- 

Ι 

| 

26. Ὠο] δε πιοῖ δι θυ ]αυογαηὶ Υἱὰβ ἀβροῦδβ, δ αϊΐ ϑυηὶ 
υἱ ζγοχ ἀϊγορίυβ δ} ἐμ Πηϊο 18. 

27. Οοηῇάϊία, ΠΕ, οἱ οἰδηιδία δὰ ἤδυηι : οσὲξ δηΐτ γδ- 
δίγὶ πηθιηογίἃ ἃὉ 60 αυὶ ἱπάυχὶ!. | 

28. 5ἰουΐ δηΐπι [ἷ1 Β6Πβι5 υϑϑίου αἱ δγγαγοῖὶ8 ἃ Ώ60, ἀ6- 
εοῦ, δεκαπλασιάσατε ἐπιστραφέντες , οἶδβ ἰδηίαπ) σοπγνεΓβὶ φυδογοί [8 θαι. 

29. Ουἱ οηΐπι ἱπάυχὶϊ γοθ8 πιδῖα, ἱπάυσεϊ γὙοδἱβ βοιηρὶ- 
ἰογηδῖ ᾿υουηα  δίοηι οὐπὶ κα] υἷα γϑϑίγα. 

80. Οουἤάε, Φεγυδαιθπι, σομβο ἀδίϊυγ (6 φυΐ [6 ἠοπηῖδᾶ- 
σας σε. Υἱ. 

᾿η Δείλαιοι οἱ σὲ καχώσαντες χαὶ ἐπιχαρέντες τῇ 31. ΜΙίβογὶ φαΐ (6 γοχαυθγυπί οἱ φυΐ ργαΐυ αι! βαηί ἰῃ γυΐηα 
σῇ πτώσει, ι ἴυδ, 
82. δείλαιαι αἱ πόλεις αἷς ἐδούλευσαν τὰ τέχνα σου, | 32. πιίδογῶβ οἰ ἡ δίος χυΐθυδ δογυϊογυαηὶ Π}11 τὰ], ταΐβϑογα 

δειλαία ἣ δεξαμένη τοὺς υἱούς σου. αυα: δοοορίϊί ἢ] 05 ἴυ08. 
88. Ὥςπερ γὰρ ἐχάρη ἐπὶ τῇ σῇ πτώσει χαὶ εὐφράνθη 1] 338. 5ἴσυϊ οπίπι ραγίϑα 681 ἰῃ ἔμ τΐπα οἵ Ἰανδίδ οβὲ ἴῃ 

ἐπὶ τῷ πτώματί σου, οὕτως λυπηθήσεται ἐπὶ τῇ ἑαυτῆς ' ὁδδὰ ἰυο, δία οοπίΓδίΔτυγ ἴῃ 888 ἀεδϑοϊδίίομο. 

ἐρημία. 
84. Καὶ περιελῶ αὐτῆς τὸ ἀγαλλίαμα τῆς πολυο- 

χλίας, καὶ τὸ ἀγαυρίαμα αὐτῆς εἰς πένθος. δχϑυϊδιϊο ο᾽αβ ἰῃ Ἰυοίππι. 
86. Πῦρ γὰρ ἐπελεύσεται αὐτῇ παρὰ τοῦ Αἰωνίου εἰς ι 36. Ιξῃΐβ ἐπίῃ βιιραγυδηίθί οἱ ἃΒ ἘΪΌΓΠΟ ἰπ ἀΐ65 ἰοηβο5, 

Ἵβερας μακρὰς, χαὶ χατοικηθήσεται ὑπὸ δαιμονίων τὸν οἱ Πιϑ αὐ ἴα ἃ ἀδπηοπ 5 παι ο ἰϑεηρογα. 
πλείονα χρόνον. - 

86. Περίόλεψον πρὸς ἀνατολὰς Ἱερουσαλὴμ, χαὶ 36. Οἰγουπιδρίοα “ογυβδίθπι δά ογδηίθηι, οἱ υἱάθ ᾿υσαη- 
ἴδε τὴν εὐφροσύνην τὴν παρὰ τοῦ Θεοῦ σοι ἐρχομέ- [ἀϊίαίεῃν ἃ Π6ὺ {ἰδὲ νομϊεπίδαι. 

ν 

34. Εἰ διηρυίδθο 80 οᾶἃ οχϑυ) διϊίοηθπι τη} υἀϊπὶ5, οἱ 

37. Ἰδοὺ ἔρχονται οἱ υἱοί σου ος ἐξαπέστειλας, ἔρ- [ 37. Ἐδοδ γοπίυπὶ Π}}} ἰυ! φυοα ἀϊπηίβϑι!, γϑαΐυηΐ οοἸθοιὶ 
χονται συνηγμένοι ἀπὸ ἀνατολῶν ἕως δυσμῶν τῷ ῥή- ᾿ 8" ογδηία υ54ι6 δὰ οοοἰἀδπίθαι ἰῃ γογθο βᾶποῖί, ρα ϑάθπίεβ 
μᾶτι τοῦ ον γ χαίροντες τῇ τοῦ Θεοῦ δόξη. 6 | Β6ἱ φ]οτία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ἐ΄. ΟΑΡῸΤ Υ. 

ι. Ἔχδυσαι, Ἱερουσαλὴμ, τὴν στολὴν τοῦ πένθους 1. Ἔχιιο ἴ6, Τογυ 5816 π|, 810] ᾿αοσΐα8 οἱ γοχδίϊοηίβ ἔπᾶ5, οἱ 
χαὶ τῆς χαχώσεώς σου, καὶ ἔνδυσαι τὴν εὐπρέπειαν τῆς | ἱπάυθ [6 ἀδουγα φ!οτίαι 4ι185 ἃ [60 ἴῃ 861 ρ  [οΓΠιιΠ. 
παρὰ τοῦ Θεοῦ δόξης εἰς τὸν αἰῶνα. | π ν 

2. Περιθαλοῦ τὴν διπλοῖδα τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ δι- 2. Οἰγουτηάᾶ 6 ἀϊρίοἀ6 Ἰυ56 {18 φαδὲ ἃ Ὧ60, ἹπηροΏ 6 πιὶὶ- 
χαιοσύνης, ἐπίθου τὴν. μίτραν ἐπὶ τὴν χεφαλήν σου τῆς | ἰΓᾶπι ΒΙΡΟΓ Οδρυΐ ἰυθπιὶ ρ]ογα ἐΕίργηὶ. 
δόξης τοῦ Αἰωνίου. ; 

4, Ὁ γὰρ Θεὸς δείξει τῇ ὑπ᾽ οὐρανὸν πάσῃ τὴν σὴν 3. θυ δηΐπιὶ οϑίοπαοί ΠΏ γΟΓ888 4.88 80} Θα]0 50,6 πι|0- 

λαμπρότητα. ΓΕΙΣ ἴπ1Π|. 
4. Κληθήσεται γάρ σου τὸ ὄνομα παρὰ τοῦ Θεοῦ 4, ὙορΔΟΙ Γ οηΐπι βοιηθη ἰυυ ἃ Ὠ60 ἴῃ 86 ΠΡ ἰογπυπι, 

εἰς τὸν αἰῶνα, εἰρήνη δικαιοσύνης χαὶ δόξα θεοσεδείας. [ ρᾳᾷχ ἰυδι ἴα οἱ αἰοτγία ρἰοί αι. 
6. Ἀνάσθητι, Ἱερουσαλὴμ,, καὶ στῆθι ἐπὶ τοῦ ὑψη- 5. Ἐχβυγρα, ΤΟΓ5Δ]6πι, οἱ 518 ἰὴ Ὄχςοίϑθο, οἷ ΟἹ γοι βροθ 

λοῦ, καὶ περίόλεψαι πρὸς ἀνατολὰς, καὶ ἴδε συνηγμένα | 8ὰ οτίοηίεπι, οἱ Υἱὰδ οΟἸ]αοῖοΒ. ΗἸΪ08 ἴμῃο8 ἃ0 Οὐοᾶδα 5018 
τὰ τέχνα σου ἀπὸ ἡλίου δυσμῶν ἕως ἀνατολῶν τῷ ῥή- [ ἀδᾳὺθ δὰ ογίυαι γεγο ἐδηοῖ!, ρϑυάἀοηίε8 Ὠοί πιειιογίᾶ. 
ματι τοῦ ἁγίου, χαίροντας τῇ τοῦ Θεοῦ μνεία. 

εν 
ΘΝ 



ΤΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΕΒ 

6. Ἔξῆλθον γὰρ παρὰ σοῦ πεζοὶ ἀγόμενοι ὑπὸ ἐχ- 
θρῶν, εἰςάγει δὲ αὐτοὺς ὁ Θεὸς πρὸς σὲ αἰρομένους μετὰ 
δόξης ὡς θρόνον τ 

γ. Συνέταξε γὰρ ὁ Θεὸς ταπεινοῦσθαι πᾶν ὄρος ὕψη- 
λὸν, καὶ θῖνας ἀεννάους, καὶ φάραγγας πληροῦσθαι 
εἷς ὁμαλισμὸν τῆς γῆς, ἵνα βαδίσῃ Ἰβραὴλ ἀσφαλῶς 
τῇ τοῦ Θεοῦ δόξῃ. : 

8. Ἐσχίασαν δὲ καὶ οἱ δρυμοὶ καὶ πᾶν ξύλον εὐωδίας 
τῷ Ἰσραὴλ προςτάγματι τοῦ Θεοῦ. ᾿ 

ο. Ἡγήσεται γὰρ ὃ Θεὸς Ἰσραὴλ μετ᾽ ἐὐγρσνη 
φωτὶ τῆς δόξης αὐτοῦ σὺν ἐλεημοσύνη χα δικαιο- 

τῷ 
τῇ παρ᾽ αὐτοῦ. συνη 
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ὃ. Ἐχίοιαηξ Θηΐπι 805 ἰ6 ροάϊδυ5 ἀυοίὶ ἃ ἰηϊηλοίδ. δάδυ- 
οἱΐ δυΐοτῃ 108 θαυ δὰ ἴ6 ρογίδίοβ οὐ ρ]ογίἃ δἰουΐ ΒΟΪ ὉΠ) 
Γορηὶ. 

᾿ ἤ. Ὀομϑιίζυϊε οαἰπι Π 618 Ὠαμα Πἰᾶτα οἸΏποιη τοπΐοπι Θχοαὶ- 
ΒΌΤΩ,, αἱ Ουπηυ}]08 ΡΟΥΘ ΠΏ68, οἱ γν4}1658 γορίογα ἰῃ 4081} ο τὰ 

ἰογγδ, υἱ δΔι)ρθυϊοί ΘΓ] βθοῦυγο ἰη Π οἱ ρἰοτίδ. 

8. ΟΡυϊμηθγδυθγυηΐ δυΐοπλ οἶδα) 5υ]γ 8 οἱ οπγη6 Ἰἰκπυ 
υδν δ 15 ἱρδὶ 15Γ861] πηδηἀδίο Ὠεοὶ. 

9. Αἀάυοοῖ οηἷπὶ Π6υ8 ᾿ϑγδοὶ ουη [υσυπάϊ δία ̓ Ἰυπΐπ6 Πιᾶ- 
6δἰδι δ βιι85 οὔτ 1υ8{{{18 οἱ Πηδογ οογάϊδ αι ὁΣ 'ρδ8ο 681. 

ΘΡΗΝΟΙ 

ΙΕΡΕΜΙΟΥ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. 

Καὶ ἐγένετο, μετὰ τὸ αἰχμαλωτισθῆναι τὸν Ἰσραὴλ, 

καὶ Ἱερουσαλὴμ ἐρημωθῆναι, ἐχάθισεν “Ἱερεμίας χλαί- 

ων, καὶ ἐθρήνησε τὸν θρῆνον τοῦτον ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ, 

χαὶ εἰπε’ 
ἀλεῷ. ι. Πῶς ἐκάθισε μόνη ἣ πόλις ἣ πεπληθυμ- 

μένη λαῶν; Ἐγενήθη ὡς χήρα πεπληθυμμένη ἐν ἔθνε- 
σιν, ἄρχουσα ἐν χώραις ἐγενήθη εἰς φόρον. 

ΒΗΘ. 4. Κλαίουσα ἔχλαυσεν ἐν νυχτὶ, χαὶ τὰ δάχρνα 
αὐτῆς ἐπὶ τῶν σιαγόνων αὐτῆς, καὶ οὐχ ὑπάρχει ὃ πα- 
ραχαλῶν αὐτὴν ἀπὸ πάντων τῶν ἀγαπώντων αὐτήν" 

πάντες οἱ φιλοῦντες αὐτὴν ἠθέτησαν ἐν αὐτῇ, ἐγένοντο 
αὐτῇ εἰς ἐχθρούς. 
ΓΙΜΕΛ. 8. Μετωχίσθη Ἰουδαία ἀπὸ ταπεινώσεως 

αὐτῆς, χαὶ ἀπὸ πλήθους δουλείας αὐτῆς" ἐχάθισεν ἐν 

ἔθνεσιν, οὐχ εὗρεν ἀνάπαυσιν πάντες οἱ χαταδιώχοντες 

αὐτὴν κατέλαδον αὐτὴν ἀναμέσον τῶν θλιόόντων. 
ΔΑΛΕΘ. 4. Ὁδοὶ Σιὼν πενθοῦσι παρὰ τὸ μὴ εἶναι 

ἐρχομένους ἐν ἑορτῇ" πᾶσαι αἱ πύλαι αὐτῆς ἠφανισμέ- 
ναι, οἱ ἱερεῖς αὐτῆς ἀναδτενάζουσιν, αἱ παρθένοι αὐτῆς 
ἀγόμεναι, καὶ αὐτὴ πιχραινομένη ἐν ἑαυτῇ. 

Η. 6. Ἐγένοντο οἱ θλίθοντες αὐτὴν εἰς κεφαλὴν, καὶ 
οἷ ἐχθροὶ αὐτῆς εὐθηνοῦσαν, ὅτι Κύριος ἐταπείχωσεν 
τὐτὶν ἐπὶ τὸ πλῆθος τῶν ἀσεόδειῶν αὐτῆς τὰ νήπια 
αὐτῆς ἐπορεύθησαν ἐν αἰχμαλωσίᾳ κατὰ πρόςωπον θλί- 
θοντος. 

ΟΥ̓ΑΥ. 6. Καὶ ἐβήρθη ἐκ θυγατρὸς Σιὼν πᾶσα ἣ 
εὐπρέπεια αὐτῆς" οἵ ἄρχοντες αὐτῆς ὡς κριοὶ 
οὐχ εὑρίσκοντες νομὴν, καὶ ἐπορεύοντο ἐν οὐχ ἰσχύϊ 
κατὰ πρόςωπον διώχοντος. 

ΖΑΙΝ. 7. ᾽᾿Ἐμνήσθη Ἱερουσαλὴμ ἡμερῶν ταπεινώσεως 
αὐτῆς, καὶ ἀπωσμῶν αὐτῆς, πάντα τὰ ἐπιθυμήματα 
αὐτῆς ὅσα ἦν ἐξ ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐν τῷ πεσεῖν τὸν 
λαὸν αὐτῇς εἰς χεῖρας θλίδοντος, καὶ οὐκ ἦν ὃ βοηθῶν 
αὐτῷ " ἰδόντες οἱ ἐχθροὶ αὐτῆς ἐγέλασαν ἐπὶ χατοικεσίᾳ 
αὐτῆς. 

ΠΑΜΕΝΤΑΊΤΙΟΝΕΣΒ 

ΦΕΆΒΜΝΙ Αὶ 

ΟΑΡΌΤ Ι. 

Εἰ (δοϊυτ εϑί, ροϑίχυδηι ἱῃ οδρί! υἱ δῖοι γοάδοΐῃ5 δδὶ 
Ιβγδδὶ, οἱ 7ογυβϑδίθιῃ ἀδβογία οδῖ, βδϑαϊϊ 7θγθηγίδϑ 6 Π8, οἱ 

Ἰαπηρηίαίυ 5 681 ᾿ἰδιηδθηϊδιοηθΙ ἤδη ΒΌΡΟΓ Ζ96Γυβ8|6 πὶ, οἱ 

ἀϊχὶί : 

ΑΓΕΡΗ. 1. Οὐυοπιοάο 8661 5018 οἰν 185 χφυδὲ γερὶοῖδ ἔμ} 
ρορυ δ᾽ Ἐδοίᾶ δϑί αυδϑὶ νυνἱάυδ ρίεμα ἰῃ μοι 0.8, ργποθρἢ 
ἰῃ ὈγοΥυ πο }8 ἰδοίᾶ ὁδὶ ἰη ἐγ θυ Πη. 

ΒΕΤΗ͂. 4. ΡΙογδηβ ρμογαυ ΐ ἰῃ ἠοοΐ6, οἱ ᾿δογΎ τη 6.5 ἴῃ 
τιΑχ  Πἷβ ο᾽υ8, οἱ ἢοη δδί φυΐ ὁομδοίθιΓ Θ8πὶ ὁχ οἱ ἶθ5 
ἀπ οι ἶθυ8 οᾶπι : ΟἸγη68 δπιϊοὶ 608 Βργουδγυηΐ δά), [δοίϊ 

βυηί οἱ ἰη ἰηἰπ)!ο08. 

ΟἸΜΕΙ,. 3. Μίστγανὶξ Τυ 858 ργορίογ ἢ πλ} 18 ἘΠ ΟΠ 6 ΠῚ βυ δῆ), 
οἱ ριορῖου τυ υἀΐποιῃ βουυ {15 ϑυ : βοάϊί ἰῃ φοης 8, 
80 ἢ ἱπγϑηΐί γοαυΐδηι : ΟἸΏΏ68 ΡΟΓΘΘΟΌΪΟΓΘ8 6}1}}8 ΔΡργΟὨΘηἀ6- 

Γυπΐ οδ8πη ἰῃ πηραϊο ἰγ ΒΔ (0.2. 
ὈΑΙΕΤΗ. 4. Υἱδῶ δίοῃ Ἰυφοηΐ 60 φυοᾶ ποη δἰπὶ αυΐ γε- 

πἰδηΐ δὰ βοϊδπηηϊ δίδη : Ομ Π68 ρογίδ 6}08 ἀδϑίγυοίδο,, Β806Γ- 

ἀοίαϑ8 ο᾽8 χεπιαηΐ, Υἱγρίηδβ 618 ἀνά υδίς, οἱ 'ρ88 Ορργβδβϑᾶ 

διηδγ ἀΐπο ἰη 86. 
ΗΕ. 5. Ἐδοῖϊΐ δυηί ἰγὶυϊδηῖο8 δδπλ ἰῃ οδρυΐ, οἱ ἰμἱΠ]οὶ 

οἷ Ἰοουρ] 6.81] ϑυπῖ, φυΐα οπιίηυβ Πυπ ΠΑ Υ]ΐ 68) ῬΓΟΡΙου 

του ἰτυάίμοπι ἱπηρίοἰδίυπι ο)5 : ρᾶγγ }ΐ ο᾽υ5 Δ γυπί ἴῃ ο8- 

Ρυἰν δίοπι δηῖο (δοίθαι {γι ]Δη 18. 

ΨΑΙ͂Ι. 6. Εἰ δρϊδίυβ δϑὲ ἃ ἢ]1ἃ ϑίοπ οπηπίβ ἄθοογ 6)08 : 

(Δοϊΐἱ βυπὲ ρυϊποῖροβ οὐι8 νϑίυϊ ἃγίθίθϑ. Ὡθὴ ἱπυθηϊθηίθ8 ρᾶ- 

δουδπι, οἱ δ θδηΐ δῆϑχιδ (ογιἰἀΐπα δηΐθ ἰδοῖθπι ΡΟΓδΘ- 

φυρηί8. 

ΖΑΙΝ. 7. Βαοοτγάδίδ οϑὶ Ψ γι 8816 πὴ ἀΐδγιπὶ Πα} 8 Ἐ]ΟὩὶκ 

885, οἱ το 6 Ποπυμὰ ϑυάγυγ, οἰμπίυτα ἀοϑἰ ΘΓ  ΠυΠ 880- 

γα δ [ἀϑτιιηΐ ἃ ἀΐθθυ8 δηι 48, απ οδάογοῖ ρορυ]ὺδ 

οι 8 ἰῃ πηδηι8 {Γἰ θυ] Πι18, οἱ ἢὩ0Π οβ886ῖ 4υἱ δυχ]])αγθίυγ εἰ" 

γἱἀοηί68 ἰπἰπηοὶ οὐκ τϑογυηΐὶ θυρεοῦ δ ο δίίοΏ6 ε͵05. 
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ΗΘ. 8. Ἁμαρτίαν ἥμαρτεν Ἱερουσαλὴυ., διὰ τοῦτο 
εἰς σάλον ἐγένετο. Πάντες οἱ δοξάζοντες αὐτὴν ἐταπεί- 
νωσαν αὐτήν εἶδον γὰρ τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς, χαί 
γε αὐτὴ στενάζουσα χαὶ ἀπεστράφη ὀπίσω. 

ΤΗΘ. υ. ᾿Ἀχαθαρσία αὐτῆς πρὸ ποδῶν αὐτῆς, οὐχ 
ἐμνήσθη ἔσχατα αὐτῆς, καὶ κατεόίδασεν ὑπέρογχα᾽ 

νωσίν μου, ὅτι ἐμεγαλύνθη ὃ ἐχθρός. 
ΙΩΔ. το. Χεῖρα αὐτοῦ ἐξεπέτασε θλίδων ἐπὶ πάντα 

τὰ ἐπιθυμήματα αὐτῆς, εἰδε γὰρ ἔθνη εἰςελθόντα εἰς 
τὸ ἁγίασμα αὐτῆς ἃ ἐνετείλω μὴ εἰςελθεῖν αὐτὰ εἰς 
ἐχχλησίαν σου. 
χαῷ. τι. Πᾶς ὃ λαὸς αὐτῆς χαταστενάζοντες, ζητοῦν- 

τες ἄρτον ἔδωχαν τὰ ἐπιθυμήματα αὐτῆς ἐν βρώσει 
τοῦ ἐπιστρέψαι ψυχήν. Ἴδε, Κύριε, καὶ ἐπίόλεψον, ὅτι 
ἐγενήθη ἠτιμωμένη. 
ΛΑΜΕΔ. ἃ. Οἱ πρὸς ὑμᾶς, πάντες ᾧ τρα ἐὐην τὴν 

δὲὸν, ἐπιστρέψατε καὶ ἴδετε εἰ ἔστιν ἄλγος χατὰ τὸ 
ἄλγος μου, ὃ ἐγενήθη. Φθεγξάμενος ἐν ἐμοὶ ἐταπείνωσέ 
με Κύριος ἐν ἡμέρα ὀργῆς θυμοῦ αὐτοῦ. 
ΜΗΜ. 12. Ἔξ ὕψους αὐτοῦ ἀπέστειλε πῦρ, ἐν τοῖς 

ὀστέοις μου χατήγαγεν αὐτό. Διεπέτασε δίκτυον τοῖς 
ποσί μου, ἀπέστρεψε με: εἰς τὰ ὀπίσω, ἔδωχέ με ἦφα- 
νισμένην, ὅλην τὴν ἡμέραν ὠδυνωμένην. 

ΝΟΥ͂Ν. 14. Ἐγρηγορήθη ἐπὶ τὰ ἀσεῤήματά μου, ἐν 
χερσί μου συνεπλάχησαν᾽ ἀνέῤησαν ἐπὶ τὸν τράγηλὸν 
μου, ἠσθένησεν ἣ ἰσχύς μου, ὅτι ἔξωχε Κύριος ἐν χερσί 
μου ὀδύνας, οὐ δυνήσομαι στῆναι. 
ΣΑΜΕΧ. 16. Ἔξζρε πάντας τοὺς ἰσχυρούς μου ὃ Κύ- 

ρῖος ἐκ μέσου μου, ἐχάλεσεν ἐπ᾽ ἐμὲ χαιρὸν τοῦ συντρί- 
ψαι ἐχλεχτούς μου. Ληνὸν ἐπάτησε Κύριος παρθένῳ 
θυγατρὶ Ἰούδα, ἐπὶ τούτοις ἐγὼ χλαίω. 

ΑἸΙΝ. 16. Ὃ ὀφθαλμός μου κατήγαγεν ὕδωρ, ὅτι ἐμα- 
χρύνθη ἀπ᾽ ἐμοῦ ὁ παρακαλῶν με, ὃ ἐπιστρέφων ψυχήν 
μου" ἐγένοντο οἱ υἱοί μου ἠφανισμένοι, ὅτι ἐκραταιώθη 
ὃ ἐχθρος. 

ΦΗ. 17. Διεπέτασε Σιὼν χεῖρα αὐτῆς, οὐχ ἔστιν ὃ 
παραχαλῶν αὐτήν. ᾿νετείλατο Κύριος τῷ Ἰαχὼό, 
χύχλῳ αὐτοῦ οἱ θλίδοντες αὐτόν: ἐγενήθη “ἹἹερουσαλὴμ 
εἰς ἀποκαθημένην ἀναμέσον αὐτῶν. 
ΤΣΑΔΗ. 18. Δίχαιός ἐστι Κύριος, ὅτι στόμα αὐτοῦ 

παρεπίχρανα. Ἀχούσατε δὴ, πάντες οἱ λαοὶ, χαὶ ἴδετε 
τὸ ἄλγος μου. Παρθένοι μου χαὶ νεανίσχοι μου ἐπορεύ- 
θησαν ἐν αἰγμαλωσέα. 

ΚΩΦ. 1τ9. ᾿χαάλεσα τοὺς ἐραστάς μου, αὐτοὶ δὲ 
παρελογίσαντό με. Οἱ ἱερεῖς αου χαὶ οἱ πρεσῤύτεροί 
μου ἐν τῇ πόλει ἐξέλιπον, ὅτι ἐζήτησαν βρῶσιν αὐτοῖς 
ἵνα ἐπιστρέψωσι ψυχ ἃς αὐτῶν, χαὶ οὐχ εὗρον. 

ῬΗΧΣ. 20. Ἴδε, Κύριε, ὅτι θλίύομαι, ἢ χοιλία μου 
ἐταράχθη, χαὶ ἣ καρδία μου ἐστράφη ἐν ἐμοὶ, ὅτι πα- 
ραπιχραίνουσα παρεπιχράνθην" ἔξωθεν ἠτέχνωσέ με 

᾿ μάχαιρα, ὥςπερ θάνατος ἐν οἴχῳ. 
ΧΣΕΝ. 421. ᾿Ἀλχούσατε δὴ, ὅτι στενάζω ἐγὼ», οὐχ ἔστιν 

ὃ παρακαλῶν με. Πάντες οἱ ἐχθροί μου ἤχουσαν τὰ 
χαχά μου, χαὶ ἐχάρησαν, ὅτι σὺ ἐποίησας, ἐπήγαγες 
ἡμέραν, ἐκάλεσας χαιρὸν, ἐγένοντο ὅμοιοι ἐμοί. 

ΘΑΥ. 4). Εἰςέλθοι πᾶσα ἡ χαχία αὐτῶν χατὰ πρός- 
ωὠπόν σου, χαὶ ἐπιφύλλισον αὐτοῖς, ὃν τρόπον ἐποίν,- 
σαν ἐπιφυλλίδα περὶ πάντων τῶν ἁμαρτημάτων μου᾽ 
ὅτι πολλοὶ οἱ στεναγμοί μον, καὶ ἢ χαρδία μου λυπεῖται. 

ΘΡΗΝΟΙ͂ ΙΕΡΕΜΙΟΥ. Κεφ. Α΄. 

ΗΕΤΗ͂. 8. Ῥαρσοδίμπι ΡΟΟΟΔΥΣΕ 76 Γι 54 ]θῖὴ, ργορίογοα ἰῃ 
Πυοιυαιϊοποῖη [Δοἴᾶ 651. Οιηπ68 4] μον Ποαθᾶηί οᾶπ ἢαηλῖ- 

Ἰανδγιηὶ Π]δπὶ : υἱάθγαη! δηΐτη ἱσῃομῃμἰ πη ο)118, δίᾳυα ἰρεᾶ 
ΒοΠΊΘῺ5 οἱ Οοηγ  ΓΒ8 651 ΓΘ ΠΌΤ Β11ΠῚ. 

ΤΕΤΗ. 9. π πα 1 6}05 ἃπία ροάδ8 ε}118, ποὴ δϑβὶ γϑ- 

, (ΟΓὐδῖδ ΠΟΥ 55 ΠΟΤ ΠῚ ΒΌΟΓαῺ), οἱ [ρον 86. ἀδβοθηᾶργα ἐπὶ- 
- . 7 Υ Ἶ : . . . 

οὐχ ἔστιν ὃ παραχαλῶν αὐτήν. ᾿Ἴδε, Κύριε, τὴν ταπεί- ᾿ πιοηδ6 : ποῃ 68. φυὶ σοπβοϊοἴυτ άπ). Ὑἱάς, Ποπιΐπθ, Βυπμΐ- 
ὶ δε οηθπὶ τηθᾶπι, αυοπίαπι πιϑαι Ποδίυδ οϑί πίοι 8. 

--- 

100. 10. Μδηυ!ὴ βυαπὴ οχίθηἑ ( (θυ ]ΔΠ5 δὰ οΠπηπίᾷ ἀ65ἷ- 
ἀθγδ ἢ Πα 6705, υἱά οηΐμ σοηΐθϑ ἰη σι οβ885. ἰῃ βϑποίυδγ 1Πὶ 

6708 αυᾶ8 ργρσορογᾶϑ ΠΟ ἰηίγαγα θὰβ ἰῃ Θοο]ϑἰᾶῃ ἰδ η). 

ΟΗΑΡΗ͂. 11. Οπιηῖ8 ρΟρυ]υ5 ὁ08 ποιπθηΐθβ, αυογθηΐο8 

Ῥδη6ΠῚ : ἀράἀθγυηΐ ἀοβἰ ἀγα] ἃ 6}05 ἴῃ οἰθυτη δα γαυοοδηδῃ) 
δηϊπηδη). Ὑἱάθ, Ποηλίπα, οἱ οοηβίογα, χυοῃίδπι ἰδεία αϑὶ 
Υ]]}5. 

ΓΠΑΜΕΏ. 12. Ου! δὰ νοβ, ΟἸΠ65 (ααὶ (ΓΔ Π51{18 ΘΓ Υἱδῆ), 
οοηγνεγί 6 νοϑ οἱ υἱάθίβ δὶ δϑὶ ἀυ]ογ᾽ }υχία ἀο]ογθηι πγϑυπὶ, 
αυὶϊ (χοῖα 8 651. Γοουΐὰδ ἰῃ Ὧγ6 Πᾶν πὸ Ὠοιϊηίηυϑ ἰη ἀΐα 

ἶγϑθ [ΤΟΥ 5 8:1}. 

ΜΕΜ. 13. 6 Θχϑοῖθο δὺ0 πηϊβί τ ἰρῆθιη, ἰῃ οββ8ᾶ τηρᾶ ἐἦ6- 
ἀυχὶ ουη. Ἐχραπαΐ! τοί ρβάϊθυβ τοῖς, σοηυϑγί  τη6 τγθ- 

ἰγογϑαμη, ἀρ! πη6 ἀδδο]δίδιη, ἰοΐδ ἀΐδ πη γογα οοηίδοίδιῃ. 

ΝΌΝ. 14. ΥἹρΙανς δυρον ἰπηρίοἴδίθβ πηθᾶβ., ἴῃ πιδηΐθυ8 
Πη6ἷβ ΘΟ ᾿οδἰῶ» δυηΐ : δδοοπάογιηΐϊ δαροῦ ΘΟ] τὴ Γηδαηι, 
Ἰηῆγπηδίδ δϑὶ υἱγίιϑ τηρᾶ,, φυΐα ἀδά! Ποπιΐη8 ἰῃ τηδηΐθυβ 
ΠΊ6Ι5 ἀΟΙογθθ, ἤθη ροΐθγο βί816. 

ΒΑΜΕΟΘΗ. 15. Αθϑίυλ! ΟΠ} 68 ἰογίθϑ 605 Ὠοπ)ίηυβ ἀδ 
πη 10 πιοὶ, ὙοοΑΥ ὁ ΒΌΒΡΟΓ ΠΊ6 ᾿ϑρ5 ΟΟΠΟΓΟΠΑὶ οἰ Θοῖοϑ 
ΙΏ605. ΤΟΥΟΌΪΑΓ οδίοδυ ἃ Ποηγΐπυ5 Υἱγρίμὶ {1185 Φυἀ ἃ, ΒΌΡΟΓ 
Ὠἰθ5 ΘρῸ ρίοτγο. 

ΑΙΝ. 16. Οουΐϊυδ που5 ἀράυχὶὶ ἀαυδηι, 4ιΐᾶ Ιοηρο [Δ οῖι}5 
681 ἃ ΠῚ ΖὈΪ ΟΟῃϑο οἴυΓ ΠΊ6, 4ιἱὶ γοαυσδὶ δηϊπ)ΔΠ| πο : 
(Δοἵ] βυηΐ ΠΕ πχοὶ ρογά 1, φυοηίδηι ἰμγά] υἱὶ ἰηἰτηΐοι8. 

ΒΗΕ. 17. Ἐχρδηδὶ δίοῃ πηδ πηι δυ8Π)|, ΠΟὴ 65 αι σοἢ- 
80 θῖυγ θά. Μαπάδν Πομηΐηυ5 ἱροὶ 5800}, ἰῃ εἰγουϊία 61:8 
ἀγθυ δ 65 θυ! : (βοίἃ 681 Ψθγιβδίθιῃ ἰὴ ρο]] ἴδῃ πηρηβίγυ δ 
ἰηΐογ 608. 

ΤΘΑΒΘΕ. 18. 7υϑίυ 651 Ποιῃηΐηι5, 4υΐδ Ο8 6}}}8 δ ᾿γδ 0 Π- 
ἀλη ὑγονοσαυΐ. Αὐα!ία, ΟὈβΘ ΓΟ, ὑπ γογϑὶ ΡΟΡΟΪ, οἱ υἱ- 
ἀοία ἀοϊογθηλ πῆθυῃ}. ὙἸΓ 65 πγ680 οἱ [ΠΥ 68 τηοὶ δΔιυίογυηὶ 
ἴῃ ἕσαρ( ν) δίοηη. 

ΟΟΡΗ. 19. Μοσδνὶ δπιδίογοβ πηθοβ, ἱρϑὶ δυίΐθι ἀθοθρθ- 
Γυηΐ τη6. ϑαοογἀοὐοϑ5 πγοὶ οἱ ϑθηϊογοβ πιοὶ ἰῃ υγθ6 ἀοίροσγιηΐ, 
αυΐὰ φικσϑβἰεγαπί οἴθαμῃ 5:0] υἱ γί ]γθηὶ δηἰπηὰβ διιὰ8, οἱ 
ὨΟῺ ἱπυθΘ ΘΠ. ᾿ 

ΒΕΟΘΗ5. 20. Υἱάο, Βοπιῖπα, φυοηΐδπι γί θυ]ογ, οοηΐυν θα- 
ἴυϑ α5ῖ γυϑηΐου Πγ6118, οἵ ΠΟΓ ΠΊΘυ πὶ ΥΟΓΒ11}) 68: ἰη πη6, 4υ0- 

πἰδ Θχϑοογθδη8 δχδύθυθαίδ 5} : βΌΓΙ8. ΟΥ̓ΡΑΥΪ τη6 {18 

εἰδάϊι5, δσυϊ ΠΙΟΓΒ ἰῃ ἀοιηο. 

ΟἼΒΕΝ. 21. Αὐάϊία οὔδαοιῸ, 48 ἱμροπ 800 620, ΠΟΏ 
αϑί χιὶ οοῃδοϊοίτ π|6. ΟΠηη65 ἰπἰπλϊοὶ πιθὶ δυάϊογαηΐ τη8]ἃ 
τηθᾶ, οἱ ἰαίδιὶ διιηΐ, χυοηίαπι ἰὰ [δοἰδίὶ, δαἀυχίδι! ἀΐθη,, 

γοραϑβίΐ (6 π}} 15, (Δοἱἱ ϑυιηΐ 51η}}}68 τη }]ι}. 

ΤΗΛΌ. 22. Ιηστοαϊδίιγ ΟΠ Πἶ5 ἢ} }{{|4 Θογαη ἃπίο ἰδοίθ τα 

ἴυαηι, οἱ νἱπάδηγᾶ 609, δίουϊ νἱηἀδηλίδι οοδιαἢΐ ῬΓῸ 01" 

ηἶθυβ Ρϑοσδι}8 πηδίϑ : ᾿0}1] Θπΐη) βοεηἐΐτ18 Ὠ6ὶ,, οἱ ΟΟΓ πιθυῃλ 

ὨιωτΓοί. 



᾿κ Ρυσων λον, φιροξυν. τ πὸ τ 

ΓΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΕΚ ΖΕΒΕΜΙΖ. ἀκ». ΠῚ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. 

Αλεξῷ. 1. Πῶς ἐγνόφωσεν ἐν ὀργῇ αὐτοῦ Κύριος τὴν 
θυγατέρα Σιὼν, χατέῤῥιψεν ἐξ οὐρανοῦ εἰς γῆν δόξα-- 
σμα Ἰσραὴλ, καὶ οὐχ ἐμνήσθη ὑποποδίου ποδῶν αὐὖ- 
ποῦ; 

ΒΗΘ. 5. Ἔν ἡμέρᾳ ὀργῆς αὐτοῦ χατεπόντισε Κύριος, 
οὗ φεισάμενος" “πάντα τὰ ὡραῖα Ἰαχὼδ χαθεῖλεν ἐν 
θυμῷ αὐτοῦ, τὰ ὀχυρώματα τῆς θυγατρὸς Ἰούδα ἐκόλ-- 
λησεν εἰς τὴν γῆν, ἐδεθήλωσε βασιλέα αὐτῆς χαὶ ἄρ-- 
χοντας αὐτῆς. 

ΓΙΜΕΛ. 3.. Συνέχλασεν ἐν ὀργῇ θυμοῦ αὐτοῦ πᾶν 
χέρας ᾿Ισραὴλ, ἀπέστρεψεν ὀπίσω δεξιὰν αὐτοῦ ἀπὸ 
προςώπου ἐχθροῦ, χαὶ ἀνῆψεν" ἐν Ἰαχὐγό ὡς πῦρ φλόγα, 
χαὶ χατέφαγε πάντα τὰ χύχλῳ. 
ΔΑΛΕΘ. 4. ᾿Ενέτεινε τόξον αὐτοῦ ὡς ἐχθρὸς ὑπεναν- 

τίος, ἐστερέωσε δεξιὰν αὐτοῦ ὡς ὑπεναντίος, καὶ ἀπέ- 
χτεῖνε πάντα τὰ ἐπιθυμήματα τῶν ὀφθαλμῶν μου ἐν 
σκηνῇ θυγατρὸς Σιὼν, ἐξ εν ὡς πῦρτον θυμὸν αὐτοῦ. 

Ἡ. 5. ᾿Εγενήθη Κύριος ὡς ἐχθρὸς, κατεπόντισεν Ἶσ- 
ραὴλ, κατεπόντισε τὰς βάρεις αὐτῆς, διέφθειρε τὰ ὁ- 
χυρώματα αὐτοῦ, καὶ ἐπλήθυνε τῇ θυγατρὶ Ἰούδα τα- 
πεινουμένην χαὶ τεταπεινωμένην. 

ΟΥ̓ΑΥ. 6. Καὶ διεπέτασεν ὡς ἄμπελον τὸ σχήνωμα 
αὐτοῦ, διέφθειρεν ἑορτὴν αὐτοῦ. Ἐπελάθετο Κύριος ἃ 
ἐποίησεν ἐν Σιὼν ἑορτῆς χαὶ σαῤδβάτον, χαὶ παρώξυ- 
νεν ἐμδριμήματι ὀργῆς αὐτοῦ βασιλέα χαὶ ἱερέα καὶ 
ἄρχοντα. 

ΖΑΙΝ. 7. Ἀπώσατο Κύριος θυσιαστήριον αὐτοῦ, ἀπ- 
ετίναξεν ἁγίασμα αὐτοῦ, συνέτριψεν ἐν χειρὶ ἐγθροῦ 
τεῖχος βάρεων αὐτῆς" φωνὴν ἔδωχαν ἐν οἴχῳ Κυρίου ὡς 
ἐν ἡμέρα ἑορτῆς. 

ΗΘ. 8. Καὶ ἐπέστρεψε διαφθεῖραι τεῖχος θυγατρὸς 
Σιὼν, ἐξέτεινε μέτρον, οὐχ τ προ χεῖρα αὐτοῦ 
ἀπὸ χαταπατήματος" χαὶ ἐπένθησε τὸ προτείχισμα, 
χαὶ τεῖχος δαοθυμαδὸν ἠσθένησε. 

ΤΗ͂Θ. 9. Ἐνεπάγησαν εἰς γῆν πύλαι αὐτῆς, ἀπώλεσε 
χαὶ συνέτριψε μοχλοὺς αὐτῆς, βασιλέα αὐτῆς καὶ ἄρ- 
χοντα αὐτῆς ἐν τοῖς ἔθνεσιν. Οὐχ ἔστι νόμος, χαί γε 
προφῆται αὐτῆς οὐχ εἰδον ὅρασιν παρὰ Κυρίου. , 
10Δ- 1.0. Ἔχαθισαν εἰς τὴν γῆν, ἐσιώπησαν πρεσθύ- 

τεροι θυγατρὸς Σιὼν, ἀνεδίθασαν χοῦν ἐπὶ τὴν χεφα- 
λὴν αὐτῶν, περιεζώσαντο σάχχους, κατήγαγον εἰς γῆν 
ἀρχηγοὺς παρθένους ἐν Ἱερουσαλήμ. 
ΧΑΦ. τι. ᾿Εξέλιπον ἐν δάχρυσιν οἱ ὀφθαλμοί μου, 

ἐταράχθη ἣ χαρδία μου, ἐξεχύθη εἰς τὴν γὴν ἡ δόξα 
μου, ἐπὶ τὸ σύντριαμα τῆς θυγατρὸς λαοῦ μου, ἐν τῷ 
ἐχλείπειν νήπιον χαὶ θηλάζοντα ἐν πλατείαις πόλεως. , 
ΛΑΜΈΔ. 12. Ταῖς μητράσιν αὐτῶν εἶπαν: Ποῦ σῖτος 

καὶ οἶνος: ἐν τῷ ἐχλύεσθαι αὐτοὺς ὡς τραυματίας ἐν 
πλατείαις πόλεως, ἐν τῷ ἐχχεῖσθαι ψυχὰς αὐτῶν εἰς 
χόλπον μητέρων αὐτῶν. 
ΜΗΝ. 18. Τί μαρτυρήσω σοι ἢ τί ὁμοιώσω σοι, θύ- 

γατερ Ἱερουσαλήμ; Τίς σώσει καὶ παραχαλέσει σε, 
παρθένος γν μὰ; Σιών; Ὅτι ἐμεγαλύνθη ποτήριον 
συντριδῆς σου, τίς ἰάσεταί σε; 

ΝΟΥ͂Ν. τι4. Προφῆταί σου εἴδοβάν σοι μάταια χαὶ 
ἀφροσύνην, καὶ οὐχ ἀπεχάλυψαν ἐπὶ τὴν ἀδικίαν σου, 
τοῦ ἐπιστρέψαι εὐ τώμβνα σου, καὶ εἴδοσάν σοι λήμ- 
ματα μάταια χαὶ ἐξώσματα. 

.- τοῦ α Ὁ 

δοῖ 

ΟΑΡΌΤ 1]. 

ΑἈΜΕΡΗ͂. 1. Ουοτηοάο οδίεοχίϊ οΔΙ σία ἴῃ γα δυδ Ποην- 
Ὧὰ8. ἢ] Δ πὶ δίομ, ργοὐθοὶῖ ἀδ οϊο ἴῃ ἰογγϑιη ρ]ουϊ οηρθια 
Ἰβίδεῖ, εἴ ἤθη δϑὶ γθοογάδίυ.8 808} 6}}} γγδάτι ΒΙΟΓΊΙΠῚ ὃ 

ΒΕΤΗ. 2. Ιπ ἀΐδ ἰγδ δα ἀρβογθαΐξ Ποπιλίπαβ, ΠΟῊ ρδΓ- 
ΟδΏ8 ;: Ομηῃίδ βρδοίοϑα 9800} ἀθβίγιιχὶ  ἰῃ ἴἼγΟΓῈ 8.10, πχιηΐ- 
(ἰομθ5 Πιΐδ 7υ.ἀ8 δάπξγογα (δοὶϊ δὰ ἰθγτᾶπη, ρο]]ΐὶ Γοβοῖη 
6705 οἱ ῥγίμοῖραβ δ) 8. 

ΟἸΜΕΙ͂,. 3. Οοπίγορ!! ἰῃ γᾶ [Ὡγουβ βαὶ οἴηηα Θογῆι [δγδεὶ, 
ΔΥ̓ΘΓΕ ΓΟ ΓΟγβατ ἀδχίογδμ βυδη ἃ ἴδοΐα ἰηϊπίοὶ , 6ἷ δοζρῃ- 
ἀπ ἴῃ 9800} φιιδδὶ ἰρῃοπὶ Πδιηπιδην, οἱ ἀδυογανὶϊ οπηϊᾶ χυξ 
ἰὴ ὅγτο. 

ὈΑΙΕΤΗ. 4. Τοείοηάϊῥ ἀγοῦπ βαυπὶ φυδδὶ ἰπἰ πγίου8 δά γαι- 
δδγί5, ἤγπηδυ!! ἀθχίογαπι 8ιδπη 4υδϑί δ γογβαγίιι8, οἱ οοοὶ- 
αἀἰϊξ οπιηΐᾶ ἀδβί γα ]ἰ οουϊογυπι πθογὰπὶ ἰῃ ἰὰθογπᾶοῦ!ο 
ἈΠ δίομ, οἴ ϊί χυδϑὶ ἱζῆθπι ἰηἀ  χπδίίομα πὶ βυδῃ). 

ΗΕ. 5. Βδείυβ 6δὲ Βομπλίηυβ γναϑὶαΐ ἰηἰπηίουθ, δυβογῦυϊ 
Ιδγδδὶ, δοβογθυΐ ρα]αιία ε᾽ι.8, ἀἰββίρανί( πιυη! οπ68 εἶυβ, 
οἱ πη] ἰρ! οανὶϊ Π]185 Τα Πυπμ]} !Δἰδπ οἕ Πυμι δ ἰδη. 

ΝΑΥῦ. ὁ. Εἰ(δοἰ᾿ ἀνοίδγα αιιδβὶ υἱΐοπι (Δ Ρογηδουϊητη δυυπι, 
ΟΟΓΓΌΡΙΣ δεν ἰδἴδηϊ 8ϑι8πι. ΟὈἸ 0.8 68. Ποπιΐπι8 φυδ ἴδοὶϊ 
ἴῃ δίοη [δϑἰἰν} 1818 οἱ βδ δίΐ, οἱ ἱγγι αν ἰγοιίτα ἱγθθ δυδ 
τεροπ) οἱ βδοογάοίδιῃ οἱ ὑγποίρθηι. 

ΖΑΙ͂Ν. 7. Βαρυ] δ Ποπλΐηι}8 Δ᾽ ἴᾶγὸ βῆ, οχουβϑὶ: βδηοίϊ- 
βοδίϊοηοπὶ 8 8ηι, σοη ΓΙ ν ἢ ἰῃ πιδηὺ ἰπἰπιὶοὶ ππυγιπὶ Ταττίυ πὶ 
6}05 : γοοδῃ) ἀδάδγυηΐ ἰῃ ἀομηο Ὀοιηίηϊ βίου! ἰῃ αἶα [δϑιϊν - 
(4118. 

ἨΕΤΗ͂. 8. Εἰ σοηγογεϊ 86 δὰ ἀἰδδίραπάιπι πηυτγιπ) Π]ΐτ 
δίοη, ἰοἰοηάϊί πηδηβιιγᾶπ), ἤθη ἀγογίϊ πηδηυ δυδηι ἃ ςΟΏ- 

Οὐ]οδιοηα : Ἰυχ 40}. Δη(οΙηιΓ816, οἱ πλυγυδ ραγίϊογ ἱπῆγμηδ- 
ἴυ5 681, 

ΤΕΤΗ. 9. δεῆχῳ βυηΐ ἴῃ ἰογγᾶῃ ρογίδε 6}8, ρογάϊαϊι οἱ 
ΘΟ ΓΙΥΙΪ γϑοῖθ8 6}}}8, γαβζθην 6}}}8 οἱ ργίπείρϑη) ο᾽υ8 ἰῃ πδη- 
εἰδυ5. Νοη αβὲ ἰοχ, οἱ οἰΐδπι ργορῃδίδε 6}ι.8 ποὺ υἱάδγιηϊ υἱ- 
ΒΙΟΏ6Π) ἃ ὨοιηΐΠΟ. 

Ι00. 10. ϑοάουιηΐ ἰῇ ἴουγα, οοῃίἰουογαηΐ βοῆρβ ἢ ΐ 

δίοη, ἱπιροβιιθγιυηΐ οἰ ΓΘ ΠΣ ΒΌΡΟΓ δρυΐ 5υυμ, δοοίηοι! βυηὶ 
ΟΠ οἰΪ8, ἀράηχογιμῃΐ ἰῃ ἴογγαλ ρεϊπορ6 8 υἱγαίμοβ ἴῃ Ψοτὰ- 
ΒΔ ΙΘΙΏ. 

ΓΗΑΡΗ͂. 11. Ποίδοσγιηί ἰῃ ᾿ἸΔΟγγ 8 ΟΟΌ}ΐ πηδὶ, σοηΐυτ- 
Βαΐυπη 681 ΟΟΥ ΠΊΘΙΠΊ, Ει.88 68 ἰηῃ ἰδγγᾶτη σ]ογία πηθᾶ, ΒΡ 6 Γ 
οοηϊγ ἰομδπλ ἢΠΐ5 ΡΟΡΟ] πηοὶ, οὐπὶ ἀδῆοογοῖ ραγνυ8 οἱ 
Ἰδοΐδηβ ἰῃ ῥ]δίοί καὶ οἰ 818. 

ΓΑΜΈΕΌ. 12. Μαίγθιι8 5ι119 ἀϊχογιηῖ : Ὁ δὶ (τ ἰσυπ οἱ 
Υἱηυ πη ὃ οὐτὴ αἰ 580  υογο 4υδδὶ Ὑυ]πογδίὶ ἰὴ ρ]ιο8 οἰ γἱ- 
(δ18, οὐτὰ ΟΠ Πἀογθηΐ δΔηΪΠ188 81:88 ἴῃ δίηυτ τηδίγι ἢ 80.8- 
ΓΌΠ). 

ΜΕΜ. 18. Ουἱὰ (ἐπ Π ον Εἰ ἱ δυΐ χυΐά δββἰ πα] 0ο Εἰ], 
Π]14 Ψογιιδδίθηι Ουἷ8. 88 ν 8} 1 οἱ ΘΟ 80 ΔΓ ἴ6, Υἱγχο Π] 18 
δου" Οὐυοῃίδηι ΠηΔρηϊΠοδίυπι ὁδί ροσι 6} οοη Γι ἰΟηΐ8 (8, 

4υΐ5 πιο ον ὶίυν (υἱ Ὁ 

ΝΌΝ. 14. Ῥτγορβοί (πὶ νἱἀογυηῖ [0] νη οἱ βυ ἴδῃ, 
οἱ πο γϑυδίαγυηΐ ΒΌροΓ ἰηἰχι δῖοπι ἰδ], δι το υσδηάδιη 
οδρενιδίοιη ἰυδη), οἱ υἱάογυηί {{0] ἀϑϑυπρίϊοηο8 (41888 οἱ 
6͵Θο(ἰοΏ68. 
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ΣΑΜΕΧ. 16. ΝΥ ΤΩΝ τὸ ἐπὶ σὲ χεῖρας πάντες οἵ 
παραπορευόμενοι ὁδὸν, ἐσύρισαν χαὶ ἐχίνησαν τὴν χε- 
φαλὴν αὐτῶν ἐπὶ τὴν θυγατέρα Ἱερουσαλήμ Αὕτη ἣ 
πόλις, ἐροῦσι, στέφανος εὐφροσύνης πάσης τῆς γῆς; 

ΑΙΝ. 16. Διήνοιξαν ἐπὶ εἶ στόμα αὐτῶν πάντες οἱ 
ἐχθροί σου, ἐσύρισαν καὶ ἔδρυξαν ὀδόντας, καὶ εἶπαν" 
Κατεπίομεν αὐτήν’ πλὴν αὕτη ἡ ἡμέρα ἣν προςεδοχῶ)»- 
μεν" εὕρομεν αὐτὴν, εἴδομεν. 
ΦΗ. ι7. ᾿Ἐ ποίησε Κύριος ἃ ἐνεθυμήθη, συνετέλεσε 

ῥῆμα αὐτοῦ, ἃ ἐνετείλατο ἐξ ἡμερῶν ἀρχαίων" χα- 
θεῖλε, καὶ οὐχ ἐφείσατο, καὶ ηὔφρανεν ἐπὶ σὲ ἐχθρὸν, 
ὕψωσε κέρας θλίξοντός σε. 
ΤΣΑΔΗ. 18. ᾿δόησε καρδία αὐτῶν πρὸς Κύριον" 

Τείχη Σιὼν, χαταγάγετε ὡς χειμάῤῥους δάκρυα ἡμέρας 
χαὶ νυχτός" μὴ δῷς ἔχνηψιν σεαυτῇ, μὴ σιωπήσαιτο 
θυγάτηρ ὀφθαλμῶν σου. 

ΚΩΦ. 19. Ἀνάστα, ἀγαλλίασαι ἐν νυχτὶ εἷς ἀρχὰς 
φυλαχῆῇς σου, ἔχχεον ὡς ὕδωρ καρδίαν σου ἀπέναντι 
προςώπου Κυρίου, ἀρον πρὸς αὐτὸν χεῖράς σου περὶ 
ψυχῆς νηπίων σου, τῶν ἐχλυομένων λιμῷ ἐπ᾽ ἀρχῆς 
πασῶν ἐξόδων. 

ΡΗΧΣ. 20. Ἴδε, Κύριε, καὶ ἐπίόλεψον τίνι ἐπεφύλ- 
λισας οὕτως. Εἰ φάγονται γυναῖχες καρπὸν χοιλίας αὐ- 
τῶν; ᾿Ἐπιφυλλίδα ἐποίησε μαγειρος,, φονευθήσονται 
γήπια θηλαζοντα μαστούς; ᾿Αποχτενεῖς ἐν ἁγιάσματι 
Κυρίου ἱερέα καὶ προφήτην; 
ΧΣΕΝ. 2Σι. ᾿Ἐχοιμήθησαν εἰς τὴν ἔξοδον παιδάριον 

χαὶ πρεσβύτης, παρθένοι μου χαὶ νεανίσχοι μου ἐπο- 
ρεύθησαν ἐν αἰχμαλωσία" ἐν ῥομφαία χαὶ ἐν λιμῷ 
ἀπέχτεινας, ἐν ἡμέρα ὀργῆς σου ἐμαγείρευσας, οὐχ 
ἐφείσω. 

ΘΑΥ͂. 22. Ἐχαλεσεν ἡμέραν ἑορτῆς παροιχίας μου 
χυχλόθεν, καὶ οὐχ ἐγένοντο ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς Κυρίου 
ἀνασωζόμενος καὶ χαταλελειμμένος, ὡς ἐπεχράτησα 
χαὶ ἐπλήθυνα ἐχθρούς μου πάντας. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Γ΄. 

Αλεῷ. τ. Ἐγὼ ἀνὴρ ὃ βλέπων πτωχείαν, ἐν ῥάόδῳ 
θυμοῦ αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμέ. 

αν. Παρέλαδέ με χαὶ ἀπήγαγέ με εἰς σχότος, καὶ οὐ 
ὥς. 

᾿ 4. Πλὴν ἐν ἐμοὶ ἐπέστρεψε χεῖρα αὐτοῦ ὅλην τὴν 
ἡμέραν, 

4. ἐπαλαίωσε σάρκα μου καὶ δέρμα μου, ὀστέα μου 
συνέτριψεν. 

ΒΗΘ. 5. ᾿Ανῳχοδόμησε χατ᾽ ἐμοῦ, καὶ ἐχύχλωσε χε- 
φαλήν μου, χαὶ ἐμόχθησεν" 

8. ἐν σκοτεινοῖς ἐχάθισέ με ὡς νεχροὺς αἰῶνος. 
7. Ἀνῳχοδόμησε κατ᾽ ἐμοῦ, χαὶ οὐχ ἐξελεύσομαι, 

ἐδάρυνε χαλκόν μου. 
ΓΙΜΕΔ. 5. Καί γε χεχράξομαι καὶ βοήσω», ἀπέφραξε 

προςευχήν μου. 
ΔΑΛΕΘ. 9. Ἀνῳχοδόμησεν ὁδούς μου, ἐνέφραξε τρί- 

ὄους μου, ἐτάραξεν. 
10. Ἄρρκος ἐνεδρεύουσα, αὐτός μοι λέων ἐν χρυφαίοις, 
11. κατεδίωξεν ἀφεστηκότα, χαὶ χατέπαυσέ με, 

ἔθετό με ἠφανισμένην. 
Η. 152. Ἐνέτεινε τόξον αὐτοῦ, καὶ ἐστήλωσέ με ὡς 

σχοπὸν εἰς βέλος" 

ΘΡΗΝΟΙῚ ΕΡΕΜΙΟΥ͂. Κεφ. Γ΄. 

ΒΆΜΕΟΗ. 15. ΡΙδιιϑογαηΐ ΒΌΡῸΣ [6 ΠηΔη 018 ΟἸΏΠ 65 ΓΔ ῃ8- 
Θυηΐ6 5. Ρ6Γ Υἱδηὶ, 5: }ἀυογαηὶ οἱ πγονθγιιηΐ σδρῃ βυθπὶ 
ΒΌΡΘΙ ἢ] Δηλ Ζ76γυβαΐοημ. Ηφοοίηθ οϑὲ ὉΓ05, αἀἰοθηΐ, οογοπᾷ 
Ια {18 ΠΠί νΟΓΒΣ ἰοττῷ ἢ 

ΑΙΝ. 16. Αρογυθγιηΐ ΒΌΡΟΓ ἴα 08 80{ΠῚ ΟΠΊΠ6Β :ηἰπἰοἱ 
ἴυΐ, 5:Πανογυηΐ οἱ ἰγϑιηθσα! ἀσηςυ5, οἱ ἀἰχογαπξ - ΑὉ- 

ΒΟΓΒΕΪΠ)}8 ΘΔ Π|: ργοίδοίο [ἰἸ850 651 ἀἰ65 φυδιῃ Ἔχ βροοίδθδιη}8 : 

ἰηγθηΐΠ}}}5 Θϑιη, Υἱάδιηυ8. 

ΡΗΞΒ. 17. ΒροΙϊὶ οιηΐηι5 4υα" οοσ Υϊΐ, σΟΙΏΡΙΟΥ ϑοΓπηο- 

ΠΟΘΙ 50], 4υ δ) ργοσρογαΐ ἃ ἀΐθι}15 δηι! αυἷ8 : ἀδϑίγαχ ξ, 
οἴ ποὺ ρορογοῖ, οἱ ᾿Ἰω ἰῇ οαν} ΘυροΓ 6 ἰηἰηλϊουμη, οχαϊ αν 
ΟΟτηὰ {γἰ υ} } 8118 ἴ6. 

ΤΘΑΌΕ. 18. Οἰαμηανὶζ ΘΟΥ δογυ δὲ Ὠοηιησῃ : Μυτὶ 

. δίοῃ, ἀδάυοίία χυδδὶ ἰογΓΘη 65 ἸΔΟΓΥΠΊΔΒ ΡΘΓ ἀΐδη) οἱ ποσίατῃ : 
ΠΟῺ ἀ65 γοαυΐδηι Εἰδὶ, ποη ἰδοραδὶ {114 οου!όγυπ ἰυογιηι. 

ΟΟΡΗ. 19. ϑυγχθ, Θχυβυ δ πῃ ποοῖο ἰη ῥγϊηςἰρ [8 οὐβίοαϊ 
ἴυφ, οἴωηηάο δἰουϊ αυδηι οογ ἴυαπὶ δηία ἰδοίθῃ) Ὠοπηϊηὶ, 
Ἰενὰ δ ΘΠ} ΠΊΔΏ.1}5 [0.85 ΓΟ δηΐηια ΡΔΥΓΥΟΪ]ΟΓΙἢ ἰὈΟΓΌΠῚ, 
4αἱ ἀἰδϑοϊνυηίων (Δ η16 ἴῃ ργποὶρίο οὨγλαπι οοΟΙρ ἰογυ πη. 

ΒΕΟΗΒ. 20. Υἱάδ, Ὀομίηα, οἱ σοηϑίάογα ΄αυθπι Υἱηάθ- 

τηϊδγί8 [[8. 5] οογηοάθδῃϊ ΠπΠλ0} 16 Γ68 [πιοῖαπι γὙϑηϊγὶ5 5υἱ ἢ Υἱπά6- 
ταΐδηι (οεἰΐ οοφυυβ, οσοἰἀδγ ράγνυ! βυρεηΐθα ὑθογὰ ἢ ΟΟ- 
οἰάδ8 ἰῃ 5ϑδηοσίυδιϊο Ὠοπίηὶ βδοογἀοΐοτῃ οἱ ργορῃθίδη) Ὁ 

ΟΗ͂ΒΕΝ. 21. Ῥογπιίογυηΐ ἴῃ Υἱἷᾶ ρᾶγυ} ]}ὺ8 οἱ βϑῆθχ, υἱγ- 
Β᾽η65 ηγοξ οἱ ̓ ΎΘΠ65 πηοὶ Δί γιηί ἰη σαμεν] ἴσῃ : ἰη σ]δάϊο 

οἱ ἰῃ ἴδηια οοοἰάϊδιϊ, ἴῃ ἀΐδ ἰγὸ ἰυα! τηδοίδδιϊ, ὩΟῸἢ Ρδροῦ- 
αἰϑι!. 

ΤΗ͂ΑΙΙ. 22. γοοσδνὶί ἀΐδηη 50] πη 818 μᾶγα οἶΔ8 πηθᾶϑ ἀ6 
αἰγουϊυ, οἱ ἡοη [0φγπηϊ ἴῃ ἀΐθ ἰγῶ ΠΟ ηΐ 4υ] οἰ σογοί 88]- 

νυ οἱ αιυὶ γε φυογοίυγ, βίουϊ ἱπυδίθβοογο [δεὶ οἱ τ Πρ] 

ΟΔΥΪ ἰῃἰ λ 08 ΠΊ6Ο8 ΟΠΊΏΘϑ. 

ΟΑΡΌΤ ΠΙ. 

ΑΓΙΕΡΗ. 1. Ἐβρὸ νἱγ νἱάδηῃβ ραυρογίδίοπι, ῃ Ὑἱγρᾶ ΓὩγΟΓ Θ᾽ 
6᾽ 5 ΒΌΡΟΙ ΠΊ6. 

4. ΜίπαΥ τὴο οἵ δάυχὶ πη πῃ ἰοποῦγαβ, οἱ ἤθῃ ᾿ᾳ06η]. 

8. Ταῃίαμῃ ἰῃ πὸ οοηγνογἑ ! τδηυ βυδπὶ ἰοἷᾶ αἷς, 

ἡ, γο(υβίδηι [δοἰξ σάγηθηλ πηθϑί οἱ ρ6]6) πηθδῆη, ο558 

Πιθἃ ΘΟΠΙΓΥ. 
ΒΕΤΗ. 5. ΔΕ ποδνὶῖ οοηίγᾶ πι6, οἱ οἰγουπγάραϊϊ οἀραϊ 

"6ῖμ), οἱ ΙΔΡογάγο [θοϊὶ : 

6. πῃ ἰοποργοβὶβ Το] ον πη6 φυδϑὶ τιογίποβ βου. 
7. Ξαμιοανὶϊ οοηΐγα τη6, οἱ Ὡοη οργοα αν, ἃἀσσγαυαΥ 865 

[6 0Π1. ᾿ 
ΟΙΜΕΙ͂,. 8. Εκίαπη νοῦ δυο Υ οἱ οἰδῆλδθο, οὨοίγυχὶϊ Οἱ ἃ- 

(ἰοηθ} 168}. 

ΌΑΛΙΕΤΗ. 9. Οἰγουπιραϊ ον! Υἱᾶδ πη6858, ΟὈδίγυχὶ! 86- 

188 Πηθ685, ζοηίιγθαν . 

(0. {{π8ι1.5 ἱποἀἴδη8,, 'ρ56 τι ΐΐ 160 ἴῃ Δβοοη 18, 
11. μογϑϑουΐυϑ οὶ ἡδοοἀδηίοῃι, οἱ σθϑβᾶγα Π16 ἴθοὶ!, ροϑι 

τὯ6 ἀο5ο]ΔίδΠ,. 

ΗΕ. 12. Τοίοηάϊξ δγουυη βυυηι, οἱ βία υἱέ 6 χυδεδὶ 58ἷ- 

δηυμ δά δαρὶ (ἰδπ : 
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18. εἰςἤήγαγεν ἐν τοῖς νεφροῖς μου ἰοὺς φαρέτρας 
αὐτοῦ. 

14. ᾿Ἔγενήθην γέλως παντὶ λαῷ μου, ψαλμὸς αὐ- 
τῶν ὅλην τὴν ἡμέραν. 

ΟΥ̓ΑΥ. 16. ᾿Εχόρτασέ με πιχρίας, ἐμέθυσέ με χολῆς, 
16. χαὶ ἐξέόαλε ψήφῳ ὀδόντας μου" ἐψώμισέ με 

σποδὸν, 
17. καὶ ἀπώσατο ἐξ εἰρήνης ψυχήν μου, ἐπελαθόμην 

ἀγαθά’ 
18. καὶ ἀπώλετο νῖχός μου χαὶ ἢ ἐλπίς μου ἀπὸ Κυρίου. 
ΖΑΙΝ. 1ι9. ᾿Εμνήσθην ἀπὸ πτωχείας μου, χαὶ ἐχ διω- 

Ὑμοῦ πικρία, χαὶ χολή μου 
20. μνησθήσεται, καὶ χαταδολεσχήσει ἐπ᾽’ ἐμὲ ἡ 

Ψυχή μου. 
δι. Ταύτην τάξω εἰς τὴν χαρδίαν μου, διὰ τοῦτο 

ὑπομενῶ. 
ΗΘ. 522. Τὰ ἐλέη Κυρίου, ὅτι οὐχ ἐξέλιπέ με, ὅτι οὐ 

συνετελέσθησαν οἱ οἰχτιρμοὶ αὐτοῦ. Μῆνας εἰς τὰς 
πρωΐας ἐλέησον, Κύριε, Ἃ οὐ συνετελέσθημεν, ὅτι οὐ 
συνετελέσθησαν οἵ οἰχτιρμοὶ αὐτοῦ. ᾿ 

“8. Καινὰ εἰς τὰς πρωΐας, πολλὴ ἢ πίστις σου. 
34. Μέρις μου Κύριος, εἶπεν ἢ ψυχή μου’ διὰ τοῦτο 

ὑπομενῶ αὐτῷ. ί 
ΤΗΘ. 26. Ἀγαθὸς Κύριος τοῖς ὑπομένουσιν αὐτὸν, 
26. ψυχὴ ἣ ζητήσει αὐτὸν, ἀγαθόν: χαὶ ὑπομενεῖ, 

χαὶ ἡσυχάσει εἰς τὸ σωτήριον Κυρίου. 
ΤΗΘ. 27. Ἀγαθὸν ἀνδρὶ ὅταν ἄρη ζυγὸν ἐν νεότητι 

αὐτοῦ, 
28. χαθήσεται χατὰ μόνας, καὶ σιωπήσεται, ὅτι 

ἦρεν ἐφ᾽ ἑαυτῷ. (ἢ 
ΙΩΔ. 80. Δώσει τῷ παίοντι αὐτὸν σιαγόνα, χορτα- 

σθήσεται ὀνειδισμῶν, 
81. ὅτι οὐχ εἰς τὸν αἰῶνα ἀπώσεται Κύριος. 
χαῷ. 3. Ὅτι ὃ ταπεινώσας οἰχτηρήσει, καὶ χατὰ 

τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους αὐτοῦ, 
83. οὐχ ἀπεχρίθη ἀπὸ καρδίας αὐτοῦ, καὶ ἐταπεί- 

νωσεν υἱοὺς ἀνδρός. 
ἌΛΜΕΔ. 34. Τοῦ ταπεινῶσαι ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ 

πάντας δεσμίους γῆς, 
36. τοῦ ἐχχλίναι χρίσιν ἀνδρὸς κατέναντι προςώπου 

ὙΜψίστου, 
86. χαταδιχάσαι ἄνθρωπον ἐν τῷ κρίνεσθαι αὐτὸν, 

Κύριος οὐχ εἶπε. 
87. Τίς οὕτως εἶπε, καὶ ἐγενήθη; Κύριος οὐχ ἐνε- 

τείλατο. 
38. Ἔχ στόματος Ὑψίστου οὐχ ἐξελεύσεται τὰ χαχὰ 

χαὶ τὸ ἀγαθόν. 
ΜΗΝ. 549. Τί γογγύσει ἄνθρωπος ζῶν, ἀνὴρ περὶ τῆς 

ἁμαρτίας αὐτοῦ; 
ΝΟΥ͂Ν. 40. ᾿Ἐξηρευνήθη ἣ ὁδὸς ἡμῶν καὶ ἠτάσθη, 

καὶ ἐπιστρέψομεν ἕως Κυρίου. 
4ι. Ἀναλάόδωμεν χαρδίας ἡμῶν ἐπὶ χειρῶν πρὸς 

“Ὑψηλὸν ἐν οὐρανῷ. 
8Σ. Ἡμαρτήσαμεν, ἠσεδήσαμεν, καὶ οὐχ ἱλάσθης. 
ΣΆΜΕΧ. 43. Ἐπεσχέπασας ἐν θυμῷ, καὶ ἀπεδίωξας 

ἡμᾶς" ἀπέχτεινας, οὐχ ἐφείσω. 

( 29. Θήσει ἐν χϑνιορτῷ τὸ στόμα αὐτοῦ, εἴποτε ᾧ ἐλπίς. 
(Οοπιρί.) -- α.ὄ.-ο.- ό ἅ-...ἅ. 

8653 

13. ἱτηγἰδὶὶ ἰῃ ΓΘΏ68 2608 56 [88 ρἢΔΓΟΙΓοΘ δ. 

14, Ῥδοίυδ 51Π| Γδ08 ΟΠΊΠὶ ρΟρυΪΟ Πη60, ᾿ 88] 1118 ΘΟΓΌΠῚ 
ἰοίδ ἀΐα. 

ΑΌ. 15. ϑαίυγαυϊ π|6 δηιαγἰυἀΐηθ, ἰηοὈτίανξ πιο [6]]6, 
16. οἵ εὐδοὶί οδιοιΐο ἀθπίθϑ πηθ08 : οἰδανὶὶ τη οἰπογα, 

17. οἵ ΓορΡΙμ ἃ ρᾶ06 δηϊπ)8π) ῃγδϑίη, ΟὈ] [18 Θὰπὶ Βοῦο- 
ΤΟΙ : 

18. οἷ ρογὶ δ Υἱοϊογὶἃ πηθ8 οἱ 8ρ68 ἴηϑᾶ ἃ Ὠοῃιίηο. 
ΖΑΙ͂Ν. 19. ἈεοογάδἪι 5ι}Π}) ἃ ρδιιρογίδία ἤγθᾶ, δἱ ἀ6 ρεῖ- 

ΒΟΟυ ΟΩ6 διηδγί[υ60,, οἱ ἴδ] ΤηΘΏη 

40. ἰῃ ΄τηθηγογὶᾶ ογἰΐ, οἱ γθοοϊθί ΘΌΡΟΓ ἢ16 8Πἰ 8 Ιηρᾶ. 

21. Ηδηο ροπᾶπ) ἴῃ ΟΟΥ Πη60Π|, ργορίογ ἢος βιυιδίίηοθο. 

ἨΕΤΗ. 22. Μιβογοογάϊβ θοπιίηΐ, φυΐα ποη [οοἰξ ἀσβοοτο 
ἴη6, αυΐδ πΠοὴ ϑυηΐ σοηδιυμπηρίδο Πιίβογι! 68 οἦι5. Μη 568 
ἰπ ῃγδίυ [8 Πΐϑογογα, Ποιρίῃθ,, 48 οοηϑυμηρίϊ Ποη ΒῃΠι08, 
σαυΐδ πο δυπὶ ΟΟΠΒ.Π)Π)Δΐδ5 Πηβογί 0065 608. 

23. ΝΟΥδὲ ἴῃ πηδίυ ἰη}58, τηυ]18 οσ5ῖ ἢ ἀ68 ἰυἃ. 

24. ῬΆΓΒ Πη68 ΠΟΙ, ἀἰχὶΐ δηΐηλᾶ Πηδᾶ : ργορίογοδ δχ- 
ΡΘΟΙΔθΟ δύῃ. 

ΤΕΤΗ. 25. Βοηι5 οϑὶ Ὠοπιῖηυ8 80.5{{ποη{ἰ0018 οι, 

26. δηΐπηᾶ ΄υῶ φυθγοί ἰἰΠην, Ὀοπαπὶ : οἱ βυβιϊηοθίς, οἱ 
Β᾽ ΠΟ ἱζ ἰῃ 58] αἴδγα 1) ηὶ. 

ΤΕΤΗ. 27. Βοηυπι 681 Υἷγὸ οὐ ροτγίδυογὶ Ἰυσαπὶ ἰὴ υ- 
νρηίυίΐο βυᾶ, 

28. 5661} δἰηρσυ!αγίίον, οἱ 83:16}, χυΐδ ἰα}} ϑυ ροῦ 86. 

Ι00. 30. Ὠεθὶϊ ρογουϊ θη! 86 τηᾶχ! ]ΠπΊ, 5αἰ γα ἴγ ορ- 
ΡΓΟῦΓ 8, 

31. φυίΐα πο γορο]]δί ἰπ βοιηρίογηυπὶ Πομηΐπυ8. 
ΟἩΑΡΗ. 32. Θυοηίδηι φυὶ Πυ πη} ν] Π} 5ογθ ἴυ, οἱ 86- 

οὐπάυμῃ 0} αἰ Π6Πὶ τη ϊϑογοογ δ 8185, 
33. ΠΟ ΓΟρΓΟΌΑΥΪ οχ οογὰθ δυο, οἱ μυμπ ϊἶανὶλ {108 

Υἱτί. 

ΓΤΑΜΕΏΌ. 34. Αἀ δυπιὶ]δηά!η δὰ ροάϊ 8 6.8 ΟἸΏΠ68 
γἱποίοϑ ἰοΥΓδ, 

35. δα ἀθο!πᾶγο (δοοηάπηη ᾿[ἀϊοίυ) Υἱγὶ οογᾶπι (ΔοΐΘ ΑΙ- 

εἰθ5ἰ πὶ, 

36. δα οὐῃαἀοιπηηδηθηῃ) ᾿οπηΐη θη} ΟἿ ἱρδ6 ̓ υἀϊοδίυγ, Ὠο- 
ταϊηυ8 ποη αἰχὶϊ. 

37. Οιι8 ἰΐὰ ἀἰχὶϊ, οἱ (δοίυπι 681 ̓  θοπηΐηι}8 ΠΟ πηδηάδΥῖ. 

38. Εχσ ογὸ Αἰ (ἰβϑίπλὶ ἤθη ομγοαϊδηΐυγ Π)818 οἱ ὈΟΠιΠ). 

ΜΕΜ. 39. Ουἱὰ πιυγηγυγαὶβ Ὠοπηο Ὑἱγθηβ, Υἱῦ ρΓῸ ῥθό- 
οδί15 δυὶδ᾽ 

ΝΌΝ. 40. Ιηνορίϊμαίδ 681 Υἱᾶ "οβίγδ οἱ οχδηγίηδίδ, οἱ γο- 
γογΘΙΏΌΣ 084116 δι ΠΟΙ. 

41. 1,ϑνϑηλ8 οογάδ Ὠοδβίγᾶ οὐ πη Π 05 8. ἘΧΟΟΙδυπι ἴῃ 
οοϊο. 

42. Ῥοροδυΐπηι5, ἱπιρὶα οὐαί πηι}, οἱ ΠΟ 65 ρἰδοδίυϑ. 
ΘΑΜΕΟΘΗ. 43. Ορογυΐδίὶ ἰῃ ἤγοίθ, οἱ ρογϑθουΐα8 ρ8 Π08 : 

οὐ  ἀἰβιϊ, ΠΟ ῬΘρογοίβί!. 

29. Ῥοῃδὶ ἰῃ ραϊνοτα οὁ5 δαυπι, δἰ [ογίε δἰἱ 5Ρ685. 



δῆ. 

4. Ἐπεσχέπασας νεφέλην σεαυτῷ ἕνεχεν προςευ- 
γῆς, χαμμύσαι 'ε 

46. χαὶ ἀπωσθῆναι, 
ΑΙΝ. ἜἜθηκας ἡμᾶς ἐν μέσῳ τῶν λαῶν, 
46. διήνοιξαν ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ στόμα αὐτῶν πάντες οἵ 

ἐχθροὶ ἡμῶν" 
47. φόθος χαὶ θυμὸς ἐγενήθη ἡμῖν, ἔπαρσις καὶ συν- 

τριξή. 
48. ᾿Ἀφέσεις ὑδάτων κατάξει ὃ ὀφθαλμός μου ἐπὶ τὸ 

ςὔγτριμμα τῆς θυγατρὸς τοῦ λαοῦ μου. 
ΦΗ. 409. Ὃ ὀφθαλμός μου κατεπόθη, καὶ οὐ σιγήσο- 

μαι, τοῦ μὴ εἶναι ἔχνηψιν, ᾿ 
60. ἕως οὗ διαχύψη καὶ ἴδη Κύριος ἐξ οὐρανοῦ. 
51. Ὃ ὀφθαλμός μου ἐπιφυλλιεῖ ἐπὶ τὴν ψυχήν μου 

παρὰ πάσας θυγατέρας πόλεως. 
ΤΣΑΔΗ. 52. Θυρεύοντες ἐθήέρευσάν με ὡς στρουθίον, 

πάντες οἱ ἐχθροί χοῦ δωρεὰν 
538. ἐθανάτωσαν ἐν λάχχῳ ζωήν μου, χαὶ ἐπέθηκαν 

λίθον ἐπ᾽ ἐμοί. 
84. Ὑπερεχύθη ὕδωρ ἐπὶ τὴν χεφαλήν μου, εἶπα" 

ἼἌπωσμαι. 
ΚὨΦ. 66. ᾿Επεχαλεσάμην τὸ ὄνομ σου, Κύριε, ἐχ 

λάχχου χατωτάτου, 
68. φωνήν μου ἤχουσας: μὴ χρύψης τὰ ὦτά σου 

εἰς τὴν δέησίν μου, 
67. εἰς τὴν βοήθειάν μου ἤγγισας, ἐν ἡμέρα ἧ ἐπε- 

χαλεσάμην σε εἶπάς μοι: Μὴ φοθοῦ. 
ΡΗΧΣ. 58. ᾿Εδίκασας, Κύριε, τὰς δίχας τῆς Ψυχῆς 

μου, ἐλυτρώσω τὴν ζωήν μου. 
ὅ9. Ἴδες, Κύριε, τὰς ταραχάς μου, ἔχρινας τὴν 

χρίσιν μου. 
60. Εἶδες πᾶσαν τὴν ἐχδίχησιν αὐτῶν, εἰς πάντας 

διαλογισμοὺς αὐτῶν ἐν ἐμοί. 
ΧΕΝ. 6ι. ᾿ἢχουσας τὸν ὀνειδισμὸν αὐτῶν, πάντας 

τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν χατ᾽ ἐμοῦ, 
62. χείλη ἐπανισταμένων μοι χαὶ μελέτας αὐτῶν 

κατ᾽ ἐμοῦ ὅλην τὴν ἡμέραν, 
68. καθέδραν αὐτῶν καὶ ἀνάστασιν αὐτῶν. ᾿Επίόλε-- 

ψον ἐπὶ ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, 
64. ἀποδώσεις αὐτοῖς ἀνταπόδομα, Κύριε, κατὰ τὰ 

ἔργα τῶν χειρῶν αὐτῶν. 
ΘΑΥ͂. 86. ᾿Αποδώσεις αὐτοῖς ὑπερασπισμὸν, χαρδίας 

μου μόχθον. 
066. Σὺ αὐτοὺς καταδιώξεις ἐν ὀργῇ, χαὶ ἐξαναλώ- 

σεις αὐτοὺς ὑποχάτωθεν τοῦ οὐρανοῦ, Κύριε. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Δ΄. 

ΑλΛΕΦ. τ. Πῶς ἀμαυρωθήσεται χρυσίον, ἀλλοιωθή- 
σεται τὸ ἀργύριον τὸ ἀγαθόν; ᾿Κξεχύθησαν λίθοι ἅγιοι 
ἐπ᾽ ἀρχῆς πασῶν ἐξόδων. 

ΒΗΘ. 2. Οἱ υἱοὶ Σιὼν οἱ τίμιοι, οἱ ἐπηρμένοι ἐν 
χρυσίῳ, πῶς ἐλογίσθησαν εἰς ἀγγεῖα ὀστράκινα, ἔργα 
χειρῶν κεραμέως: 

ΓΙΜΕΛ. 3. Καί γε δράχοντες ἐξέδυσαν μαστοὺς, ἐθύ- 
λασαν σχύμνοι αὐτῶν θυγατέρας λαοῦ μου εἰς ἀνίατον, 
ὡς στρουθίον ἐν ἐρήμῳ. ; 
ΔΑΛΕΘ. ς. Ἐχολληθη ἡ γλῶσσα θηλάζοντος πρὸς 

τὸν φάρυγγα αὐτοῦ ἐν δίψει" νήπια ἤτησαν ἄρτον, ὃ 
διαχλῶν οὐχ ἔστιν αὐτοῖς. 

ΘΡΗΝΟΙ ἹΕΡΕΜΙΟΥ͂. Κεφ. Δ΄. 

44. Ορροϑυΐϊδϊ ἡυδθοπὶ {{8] ργορίογ ογαϊἰοηδλ, δὰ οἶδιι.- 
ἀσηάυπι τ ΐ οου] 08 

45, οἵ Δδ)Ιοἰοπάυῃι, 

ΑΙΝ. Ῥοδβυϊβι: ποβ ἰῃ πγρᾶϊο ρορυ ]οπιηι, ΐ 

46. Δρογυθγυηΐ ΒΡῈ Γ ΠΟ8 Ο8 510Π}| ΟἸΏΠΘ68 ἰδ Πλοἱ πο : 

47. {Ππ|0Ὑ οἱ ἴωγοῦ (οί οδῖ ΠΟὈΪ5, {ππ|οῦ οἱ οοηί το. 

48. Ἐπηϊ55'0η68 δαύυδγυπὶ ἀδάἀποαδί ΟΟἸ}}08 Π16015 806 Γ ο0η- 
ἰ(οπδηι Π]ϊα" ρΟριμ}} πιο. : 

ΡΗΕ. 49. Οου]ὺ8 Πηθε18 Δρβογρίυβ δδί, οἱ ἤθη ἴδοοθο, 60 
αυσα ποη 511 γου 68, 

ὅ0. ἄοπρο γοϑρίεἰαὶ οἱ νυἱάοδὶ Ποιηίηυβ ἀθ σα]ο. 
51. Οουυβ Πιθῖ}8 ΓϑΟΘΏΔἱΐ ΒΌΡΘΙΓ δηλ! ἸὩΘΔΙῺ ὈΓδδ 

ΟὈΠΟΓ5 ἢ ΠΠ| 4008 ὉΓΡ 85. 

ΤΒΑΌΕ. 562. Ὑρηδηΐθβ γυοηδῖϊ ϑυμῖ 6 (δϑὶ ΔΎΘΠ,, 
ΟΙἸΏΠ6Β ἰηἰπηϊεὶ πηοὶ σγδί 5 

58. οοσἰἀδγυηΐ ἰῃ) ἰδοὺ Υἱΐδιπι πηθᾶπι, οἱ ἱπιροβυσγυηί Ἰαρί- 
δι 9006 Γ 6. 

84. δυρεογοίι8ἃ 681 878 ϑι06Γ οδρυΐ πιδρυπὶ, ἀἰϊχὶ : κ6- 
Ῥυ 5118. 501. 

ΟΟΡΗ. 55. Ιηγοσδυΐ Ὠοηθῃ ἰυμηι, Ὠοιϊμίηθ, ἀθ ἴδοι 
ἰηῇπηο, 

56. γΟΟΘΠ} Πρ δ διιάϊπ! : Π6 δυϑοοηάδδ δυγοβ ἰυ88 δά 
ἀοργθοδίϊοηθῃ τηδᾶῃῃ, 

57. ἴῃ δυχι πὶ πηουῃ) ΔΡργορίηαυδδίϊ, ἴῃ ἀΐα φυᾶ ἰηγο- 
οανὶ ἴὸ ἀϊχ δι τ] : ΝᾺ {Ππ|685. 

ΒΕΟΘΗ͂Β. 568. 7υάϊοαϑῖ!, Ποπληα, [οἷα δηΐτηδθ τηθδὶ, 
τοαθη 81} νυἱΐδιὴ Πηρδη]. 

569. Ὑἱάϊδεϊ, Ποπιίπο, γα 065 Πη688. ᾿ἀϊςαδιὶ [ἃ ]- 
αἶα πΊΘΌ πη. ᾿ 

60. Υἱάϊαιϊ οπμῃοπλ υ] ΟΠ 6 Π} οογυμ, ἰῃ ΟΠ}Π65 οοσὶ(Δ[10- 
68 ΟΠ ἰῃ Ιη6. 

ΟΗΘΕΝ. 61. Αὐάίβ[ϊ ΟρΡΡΓΟΌΓΪΕΙ ΠῚ ΘΟΙ., ΟΙΏΠ 68 ΟΟρ᾿ ἃ" 

(Ἰοτ168 ΘΟγΠ δΔΟΥΘΓΒ. ΠῚ Πι6, 

62. ᾿αδία ἱῃϑυγαθηι πὶ ἢ} ιὶ οἱ πιρα ἢ Δ|101}68 ΘΟΓΌ ΠῚ δά γ- 

8.1η}] 1η6 ἰοίδὰ αἶα, 

863. 56 β5ϊὁοποιη δου οἱ ΓΟΒΌΓΓΘΟΓ ΟΠΘ ἢ) ΘΟΓΌΠ,, ᾿Ὠϑρῖ(6 

ἰῃ οὐσι 058 ΘΟΓΙΠΊ, 

04. γοίγίδυσβ οἷβ τοι θυ οηθ, Ὠοηλη6, ᾿υχίδ ορογᾶ 

ὩΔΠ.1ΠῚ 58 Γ}1Π|. 
ΤΗΛῦ. 65. Ἀρά465 οἶδ ἰδρυμηθηίιπι, οογα 5 πγοὶ ἸΔΡΟΓΟη),. 

606. Τὰ Ρογβοαιογὶβ 605 ἰη ἷτα, οἵ δϑυη)θ8 608 ἀδ 800 
οοἶο, Ὠομηῃθ. 

ΟΑΡΟΤ ἹΥ͂. 

ΑἸΕΡΗ͂. 1. Οὐυοπιοάο ΟὈβουγαέαγ δυγυηὶ, τη Δ Ὀ 

δγαοηΐιπι Ὀοπυπι} ΕΠ δὶ ϑυπὶ Ἰἀρίὰθ5 βδησίΐ ἰῃ γερο 

ΟΠΊἑτ ΠῚ ΥΪΔΓΌΠΙ. 

ΒΕΤΗ. 2. ΕἸΠῚ δίοη ἱποὶ γί, οἰουδίὶ ἰῃ ἄιτο, υοϊηοο 
τορυΐδι! βυηΐ ἰῃ γαδᾶ ἰθϑίθα,, οροῦᾶ τηδηυυπὶ {16 1}}}} 

ΟἸΜΕΙ͂,. 3. Εἰδην ἀγᾶσοηθβ πυάδανογαηΐ ΠηΔηΠΊ88, ᾿δοίδ» 

γογαμῃΐ οδία!! οογυτη 1185 ρορα}  πγεὶ ἰὴ ἱπούγα 8, χιυδϑὶ 
βίγι {Π}|1}0 ἰῃ ἀθϑογίο. 

ὈΑΙΈΕΤΗ. 4. Αὐἀϊιδοῖέ ᾿πρυα Ἰδείθη18 δὰ ραϊαϊιιπΊ 6}5 
ἰῃ 511]; ρασυυ! ρα τυ ηΐ ράποι, αυὶ ἔγαηραὶ ΠΟῊ 681 οἰ8. 



ΤΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΕΒ 

Η. 6. Οἱ ἔσθοντες τὰς τρυφὰς ἠφανίσθησαν ἐν ταῖς 
ἐξόδοις, οἱ τιθηνούμενοι ἐπὶ χόχχων περιεδάλλοντο 
χοπρίας. 

ΟΥ̓ΑΥ. 6. Καὶ ἐμεγαλύνθη ἀνοωαία θυγατρὸς λαοῦ 
μου ὁπὲρ ἀνομίας Σοδόμων τῆς χατεστραμμένης ὥς- 
περ σπουδὴ, χαὶ οὐχ ἐπόνεσαν ἐν αὐτῇ γεῖρας. 

ΖΑΙΝ, 7. ᾿Εχαθαριώθησαν Ναξζιραῖοι αὐτῆς ὑπὲρ 
ὔ ς 3 ’ 5 ’ φ , 

χιόνα, ἔλαμψαν ὑπὲρ γάλα, ἐπυρώθησαν, ὑπὲρ λίθους 
σαπφείρου τὸ ἀπόσπασμα αὐτῶν. 

ΗΘ. 8. ᾿ξσχότασεν ὑπὲρ ἀσόόλην τὸ εἶδος αὐτῶν, 
οὐχ ἐπεγνώσθησαν ἐν ταῖς ἐξόδοις" ἐπάγη δέρμα αὐτῶν 
ἐπὶ τὰ ὀστέα αὐτῶν, ἐξηράνθησαν, ἐγενήθησαν ὥςπερ 
ξύλον. 

ΤΗΘ. 9. Καλοὶ ἦσαν οἱ τραυματίαι ῥομφαίας ἢ οἱ 
τραυματίαι λιμοῦ, ἐπορεύθησαν ἐχχεχεντημένοι ἀπὸ γεν- 
νημάτων ἀγρῶν. : 

ΙΩΔ. 10. Χεῖρες γυναιχῶν οἰχτιραόνων ἥψησαν τὰ 
παιδία αὐτῶν, ἐγενήθησαν εἰς βρῶσιν αὐταῖς, ἐν τῷ 
συντρίψματι τῆς θυγατρὸς τοῦ λαοῦ μου. 
ΧΑΦ. τι. Συνετέλεσε Κύριος θυμὸν αὐτοῦ, ἐξέχεε θυ- 

μὸν ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ ἀνῆψε πῦρ ἐν Σιὼν, χαὶ κατέφαγε 
τὰ θεμέλια αὐτῆς. 

ΛΑΑΜΕΔ. 15. Οὐχ ἐπίστευσαν βασιλεῖς γῆς, πάντες 
οἵ κατοιχοῦντες τὴν οἰκουμένην, ὅτι εἰςελεύσεται ἐχθρὸς 
καὶ ἐχθλίδων διὰ τῶν πυλῶν Ἱερουσαλήμ. 

ΜΗ͂Μ. 3. ἘΣ ἁμαρτιῶν προφητῶν αὐτῆς, ἀδικιῶν 

ἱερέων αὐτῆς, τῶν ἐχχεόντων αἷμα δίχαιον ἐν μέσῳ αὐὖ- 
τῆς. 

ΝΟΥ͂Ν. 14. ᾿Εσαλεύθησαν ἐγρήγοροι αὐτῆς ἐν ταῖς 
ἐξόδοις, ἐμολύνθησαν ἐν αἵματι ἐν τῷ μὴ δύνασθαι αὐ- 
τοὺς, ἥψαντο ἐνδυμάτων αὐτῶν. 
ΣΑΜΈΧ. 16. Ἀπόστητε ἀχαθάρτων, χαλέσατε αὐτοὺς, 

ἀπόστητε, ἀπόστητε, μὴ ἄἅπτεσθε' ὅτι ἀνήφθησαν, χαί 
γε ἐσαλεύθησαν' εἴπατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν" Οὐ μὴ προςθῶσι 
τοῦ παροικεῖν. 

ΑΙ͂Ν. 16. Πρόςωπον Κυρίου μερὶς αὐτῶν, οὐ προςθή;- 
σει ἐπιδλέψαι αὐτοῖς. Πρόςωπον ἱερέων οὐχ ἔλαθον, 
προφήτας οὐχ ἠλέησαν. 

ΦΗ. 17. Ἔτι ὄντων ἡμῶν ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν, 
εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν μάταια ἀποσχοπευόντων ἡμῶν. 

ΤΣΑΔΗ͂. 18. Ἀπεσχοπεύσαμεν εἰς ἔθνος οὐ σῶζον, 
ἐθηρεύσαμεν μιχροὺς ἡμῶν, τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἐν ταῖς 
πλατείαις ἡμῶν. 

ΚΩΦ. ιτ9. Ἤγγιχεν ὃ χαιρὸς ἡμῶν, ἐπληρώθησαν αἵ 
ἡμέραι ἡμῶν, πάρεστιν ὃ χαιρὸς ἡμῶν, Κοῦφοι ἐγένοντο 
οἱ διώχοντες ἡμᾶς ὑπὲρ ἀετοὺς οὐρανοῦ, ἐπὶ τῶν ὀρέων 
ἐξέπτησαν, ἐν ἐρήμῳ ἐνήδρευσαν ἡμᾶς. 

ΡΗΧΣ. 40. Πνεῦμα προςώπου ἡμῶν Χριστὸς Κύριος 
συνελήφθη ἐν ταῖς διαφθοραῖς αὐτῶν, οὗ εἴπαμεν" "Εν 
τῇ σχιᾷ αὐτοῦ ζησόμεθα ἐν τοῖς ἔθνεσι. 

ΧΣΕΝ. 21. Χαῖρε καὶ εὐφραίνου, θύγατερ Ἰδουμαίας, 
ἣ χατοιχοῦσα ἐπὶ γῆς χαὶ γε ἐπὶ σὲ διελεύσεται τὸ 
ποτήριον Κυρίου, μεθυσθήση χαὶ ἀποχέεις. 

ΘΑΥ. 22. ᾿Ἐξέλιπεν ἡ ἀνομία σου, θύγατερ Σιὼν, οὐ 
προςθήσει τοῦ ἀποιχίσαι σε. ᾿Επεσχέψατο ἀνομίας σου, 
θύγατερ ᾿Εδὼμ,, ἀπεκάλυψεν ἐπὶ τὰ ἀσεδήματά σου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ΄. 

ι. Μνήσθητι, Κύριε, ὅ τι ἐγενήθη ἡμῖν" ἐπίόλεψον, 
καὶ ἴδε τὸν ὀνειδισμὸν ἡμῶν. 

ΖΕΒΕΝΙ. αΑν. ἡ. 588 

ΗΕ. 5. Ουἱ νεβοθυδηίΐυν ἀ6 11.118 ρογίθγαπί ἴῃ ὙἹϑ, αχυΐ 
πα ΓΙ ο θδηΐυγ δα μοῦ οοσοίηρἃ δ} χδιϊ δυηί βίθγοογα, 

ΥΑῦ. 6. Εἰ πιαρηϊδοδία 6581 ἰη! χυ 85 ΠῚ ρορυὶὶ πγοὶ βὰ- 
ΡδΥ ἰηϊφυϊδίοπι ΒοἀοιηογΠ) 4Π18 βυθνογδᾶ δϑί αιυδϑὶ Γθ- 
Ροηΐδ, οἵ ποη ἰδθογαυθγιῃηΐ ἰῃ δὰ Πηδη}}}118. 

ΖΑΙΝ. 7. Μυπάαί! βυηί Ναζογαὶ 6119 ΘΙ ΡΘΓ Ὠἰ ΘΠ, ΒΡ|6ῃ- 
ἀυθγαηΐ ΒΌΡΟΓ ἰὰσ, τ θυδγαηΐ, ΘῈΡῸΓ ἰαρίἀ68 βαρρῃϊτὶ 
ΘΧΟΪΒΙΟ ΘΟΙΆΠ]. 

ΗΕΤΗ. 8. ΟὈἰοηοὈγαῖδ οϑί 8006 Ὁ [Ὁ] ἰηθ πη βρθοίθβ θὸ- 

ΓΌΠΙ, Ποὴ 8ιηῖ ΘΟΡΏΪἑ ἴῃ ρ] (615 : δ δ 511 ρ611}}8 ΘογαΠ) 8ι:- 
ΡΘΓ οβϑὰ θογυηι, ἃγυθγῃηΐ, οἰ} δυηΐ ΄υδδὶ ᾿ἰρΏΠ). 

ΤΕΤΗ. 9. Βοηὶ [πογυηΐ οοοἰδὶ σἰδάϊο χυδι} οσΟἰδὶ μοϑία, 
ΔΟΪοΓυηΐ ρογίοϑϑὶ ἃ {γ σὶ θ0.8 ἀρΙΟΓΌΠΙ. 

Ι0}. 10. Μδηυβ Π}]]ΘΓυ γα πιἰδοτ οογάϊιτη σοχογαηΐ ἢ] 109 
81.008, [Δ] δυπί 10 Θδοϑιὴ {ΠΠ|8, ἰῃ σοῃί οη6 (ἰΐα» ρορυϊὶ 
πιο. 

ΓΗΑΡΗ. 11. Οοπρίον Ὠοπίηυϑ [υτογθη συυπὶ, οὐυαὶὶ 
ἱπα  σηδι ΟΠ ΘιῺ ἱγῶθ 8085, οἱ δυσοθηαὶί ἰσηδη ἰῃ δίοη, οἷ ἀ6- 
γογαυ τ (ηἀδηηοηίδ 6}1}5. 

ΠΑΜΕΡ). 12. Νοὴ ογοαϊἀογυηΐ ΓΟΡα5 ἴογγο, υηϊγογϑὶ ἢδ- 

Ὀἰἱδίογο8 ογὶϑ., αιοιίδπι ἰησγοαϊοίγ ἰηἰ πη ο}5 οἱ {00 188 
Ρ6Γ ρογίαᾶϑ 76 γυβΔ] θη. 

ΜΕΜ. 13. Ρτγορίογ ρδοοδίᾶ ργορῃθδίδγυπ 6115, ἰηἰυ (Δ[65 
βδσογαοίυπ ο08, οἴαπαδηί πὶ βϑδησυΐηθη) [σ᾽ 1 ἴῃ πηθ 0 

618. 

ΝΌΝ. 14. σοιημλοί! βυηί νἱρῖ!ο8. δ᾽ι5 'ἴῃ ρἰδίοἶβ, ροι᾿υ{ἱ 

δ ηῖ ἴῃ β5δηρυΐίηθ ΟΠ ἱρϑὶ ἤθη ροβϑοηί, ἰοἰἰσογυηΐ γοϑίϊ- 

τηθπῖδ ΘΟΓΌΠ). 

ΘΑΜΕΟΗ. 15. Ἀοοραϊΐα ἂν ᾿ΠΠπλ 18, γορᾶΐα 605, ΓΡΟΘ- 
ἀϊ6, τγϑοράϊα, Π0}116 ἰΔῆσογα : υΐᾶ δυο ηϑὶ δυηΐϊ, δία 86 

οἰἰαα,, οοιηπηιοίὶ δυηί : ἀϊοί[α ἰῃ σοηίθυ8 : Νοη δαάοηίΐ ἢιᾶ- 

ὈἰίαΓΕα. 
ΑΙΝ. 16. Ἐδοϊοβ οηλίηὶ ρᾶγδ θοῦυπι, Ὠοη δά θῇ γοϑρ06- 

Γ6 608. Ἐδοίθιη βδδοοιιοίαπι Ὡ00 δοοθρογυηΐ, ρῥγΟρ]οίδγαπι 
τηϊβογιὶ πο βυηΐ. 

ΡΗΕ. 17. συηι δάϊιυο 80} 5151 ΓΘ }}}5 ἀοίθοδγυηῖ ΘΟ} ἢ0- 
βἰγὶ, δαὶ δυχί! πη ὨοβίγιΠ) γ8ηᾶἃ δρθοι Δ η {108 ΠΟΡ ΙΒ. 

ΤΟΑΌΕ. 18. Ἀοδροχίπ)ϑ ἰῃ σοηΐθι ΠΟ 88] νδηίθπη, Υ6- 

Πδῖϊ 50 ΠΊ.}8 ΡΑΓΥ 108 ὨοϑίΓΟβ,, 26 ἰγδηΐ ἴῃ μ]δίοῖ5. ποβίγί8. 

ΟΟΡΗ. 19. Αρργορίπαυδυϊξ ἰδπηρι18 ποϑίγαπι, σοταρ οἱ 
βυηΐ ἀΐδ5. ποδίτγὶ, δάθϑὶ ἰθαρυϑ ποϑίγιπι.. [6 Υ65 (δοῖΐ βαηὶ 
ΡΟΓΒΘΟΙΠΙ͂ΟΓΘΟΘ ΠΟϑίγὶ ΘΌΡ 6. 8640}}48 ΘΟ, ΘΌΡΘΓ πιοη 65 ΟΥῸ- 

Ιανογυηΐί, ἰῃ ἀσβογίο ἰηϑιϊδιΐ δυηΐ πο ί8. 

ἈΕΘΗΞ. 20. ϑρίγιἑι8 (δοὶθὶ ηἠοϑίγθ Οἢγϑία8. ΠΟ πὰ8 
οδρίυϑ δϑὶ ἴῃ σογγιροηί 5 ἰρϑογυπι, ἀδ 400 ἀϊχίη,8 : [ἢ 

απ θγὰ οἦι5 υἱνοπιιβ ἰῃ σοη Ὀ8. 
ΟΗΘΕΝ. 21. ἀδυθὲ εἰ ἰωίαγο, 8114 Τἀυμηαθ, φυῷ ἰιδὈὶ- 

ἰδ5 ΒΌΡΘΓ ἰογγᾶη : ΟἰἶδΠη ΒΊ ΡῈ ῦ 16 ἰγπϑι 1 οΔ]χ ΠΟ ὶ, 

ἱμοθγία θοῦ 5 οἱ οἰυηῃάθ8. 
ΤΗΛΙ. 22. οίροϊ!! ἱπίᾳυ (88 ἰα8, 6] ϑίοη,, ποη δα)εἰδξ 

ἰγδηδῃρΓάΓα ἴδ. Υ ἰδίἰΑΥ ἰηἰαυ δί68 ἴυ88, ἢ] ΔΟΙῺ, ΓΕΥ͂Θ- 

ἰανὶΐ ϑυροι ἱπηρὶοἰαίθ8 ἴ.}.83. 

ΟΑΡΌΤ Υ. 

ι. Ἀοοογάδγα, Ὠοηιίηθ, χυοά (Δοΐυπι οδΐ ΠΟΡΪδ : Γοβρίοθ, 
οἱ υἱάδ ορργοῦγιυηι ὨΟΒΙΓΌΠ,. 



δδ6δ ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

4. Κληρονομία ἡμῶν μετεστράφη ἀλλοτρίοις, οἵ οἶχοι 
ἡμῶν ξένοις. 

3. Ὀρφανοὶ ἐγενήθημεν, οὐχ ὑπάρχει πατὴρ, μητέ- 
ρες ἡμῶν ὡς αἵ χήραι. ᾿ " 

4. Ὕδωρ ἡμῶν ἐν ἀργυρίῳ ἐπίομεν, ξύλα ἡμῶν 
ἐν ἀλλάγματι ἦλθεν ἐπὶ τὸν τράχηλον ἡμῶν. 

6. Ἐδιώχθημεν, ἐχοπιάσαμεν, οὐχ ἀνεπαύθημεν. 
8. Αἴγυπτος ἔδωχε χεῖρα, ᾿Ασσοὺρ εἰς πλησμονὴν 

αὐτῶν. 
η. Οἱ πατέρες ἡμῶν ἥμαρτον, οὐχ ὑπάρχουσιν, ἡμεῖς 

τὰ ἀνομήματα αὐτῶν ὑπέσχομεν. 
8. Δοῦλοι ἐκυρίευσαν ἡμῶν, λυτρούμενος οὖχ ἔστιν 

ἐχ τῆς χειρὸς αὐτῶν. 
9. Ἔν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν εἰςοίσομεν ἄρτον ἡμῶν, 

ἀπὸ προςώπου ῥομφαίας τῆς ἐρήμου. 
το. Τὸ δέρμα ἡμῶν ὡς χλίθδανος ἐπελιώθη, συνε-- 

σπάσθησαν ἀπὸ προςώπου χαταιγίδων λιμοῦ. 
11. Γυναῖχας ἐν Σιὼν ἐταπείνωσαν, παρθένους ἐν 

πόλεσιν Ἰούδα. 
15. Ἄρχοντες ἐν χερσὶν αὐτῶν ἐκρεμάσθησαν, πρε-- 

σθύτεροι οὐχ ἐδοξάσθησαν. 
13. Ἐχλεχτοὶ χλαυθμὸν ἀνέλαθον, καὶ νεανίσχοι ἐν 

ξύλῳ ἠσθένησαν. 
14. Καὶ πρεσδύται ἀπὸ πύλης χατέπαυσαν, ἐχλε-- 

χτοὶ ἐκ ψαλυῶν αὐτῶν χατέπαυσαν. 
16. Κατέλυσε χαρὰ καρδίας ἡμῶν, ἐστράφη εἰς πέν- 

ϑος ὁ χορὸς ἡμῶν, 
ιὸ, ἔπεσεν ὃ στέφανος ἡμῶν τῆς χεφαλῆς. Οὐαὶ δὲ 

ἡμῖν, ὅτι ἡμάρτομεν. 
17. Περὶ τούτου ἐγενήθη ὀδύνη, ὀδυνηρὰ ἣ καρδία 

ἡμῶν, περὶ τούτου ἐσκότασαν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν. 
18. Ἔπ᾽ ὄρος Σιὼν, ὅτι ἠφανίσθη, ἀλώπεκες διῆλθον 

ἐν αὐτῇ. 
ι9. Σὺ δὲ, Κύριε, εἷς τὸν αἰῶνα χατοιχήσεις, ὃ θρό- 

γος σου εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. 
20. Ἱνατί εἰς νῖχος ἐπιλήση ἡμῶν, καταλείψεις ἡμᾶς 

εἰς μακρότητα ἡμερῶν ; 
21. ᾿ϊπίστρεψον ἡμᾶς, Κύριε, πρὸς σὲ, καὶ ἐπιστρα- 

φησόμεθα- καὶ ἀνακαίνισον ἡμέρας ἡμῶν καθὼς ἔμπρο- 
σθεν. 

25. Ὅτι ἀπωθούμενος ἀπώσω ἡμᾶς, ὠργίσθης ἐφ᾽ 
ἡμᾶς ἕως σφόδρα. 

ΙΕΡΕΝΙΟΥ. 

4. Ἡφγοά [28 Ὠοδίγδ γὙογβᾶ δαὶ δὰ Δ]6 05, ἀοΙηι18 ὨοΟδί Γᾶ 
δὰ οὀχίγδηθοβ. 

8. ῬυρΠΠ ἰδοῖΐ δυπηυ 8, πο 68ὶ ρδίογ, τηδίγοϑ ποβίγοθ 
4ιυδδὶ Υἱάμιδ6. 

4, Αχυδίη ποβίγδπιὶ ἰῃ ἃγαθηΐο Ὀἱθίπιυβ, ἴση ποδίγα ἴῃ 
οομπγυϊδίίοηθ γθηθγυηΐ ΒΌΡΟΓ ΟΟΠ ἢ} ποβίγιηι. 

5. Ρδϑδὶ ϑυ1)}}58 ρΘι δοουςηθ), ἸΔΌΟΓΔΥΪΠ)118, ΠΟῚ [ϊᾶ- 
Ὀυΐπλι}8 ΓΟΖυ ΘΏ,. « 

6. ξεγρίυβ ἀράϊϊ πιᾶηυπι, Α580γ δὰ 5δἰἰοἰδίθπι ᾿ρβογυῃ). 

7. Ῥαΐγοβ ποϑίγὶ ροοοδυθγιηΐ, ἤθη διιηΐ, 208 Ἰηἰ αι (868 
ΘΟΓΕΠῚ ΡοΟΓΐΑν Π,ι18. 

8. ϑουνὶΐ ἀοῃπχίπαίΐ δυηΐ ποβίσγὶ, χυὶ γοἀϊμηδί ἤθη δϑὶ ἀ6 

ΤΏΔΠ11 ΘΟΓΌΠ. 
9. Ιῃ διίμμδθι)8 ποϑίΓ18 δΔΙθγθη}}}8 Ῥ8Π6Π) ὨΟΒΙΓΌΙ, 8 [- 

εἷβ σφ]! ἀοσβογίὶ. 
10. Ῥ6]118 Ὠοϑίγὰ αυδϑὶ ΟἸθᾶηυ8 ὀχυδίδ 68ί, ΘΟηΥυ 5:8 

βαηΐ ἃ ἰδεία ἰαπηραϑίδίαπι) ἰΔη8. 
11. Μιυϊΐογοϑ ἰῃ δίου πα νογυηϊ, γἱγμίηοδ ἰῃ οἰν  δ[}- 

θυ8 Ψυάλδ. 
13. ῬΥΪΠποΙρο8 ἴῃ πηδηΐ 0.8 ἰρϑΟ ΓῺ δΌΒρΟηδὶ ἔυογυηὶ, 56- 

Ὠίογοβ ποη βυηῖ μον Ποδιίὶ. 

13. ΕἸδΟΙΐ ρἱογαίαπι δϑβυμηρβοσυηΐ, οἱ δαοϊθϑοθηΐθβ ἴῃ 
᾿ἴσηο ἱπβγτηδίΐ βυηΐ. 

14. Εἰ 80η68 ἃ ροΙί8 οσαϑβαυογυηί, οἰθοῖὶ ἃ ρβδ]η}}8 8:13 

ρϑϑδυθγυῃηΐ, : 

15. Ὠοίροϊι σδυάΐυ πη οογ 8. ὨΟϑιΓὶ, υθγβ8 οδΐ ἰη Ἰασίυαι 

ΟΠΟΓῸΒ Ποβίογ, 
16. οροἰάϊϊ οογοηδ οδρί(ἷβ ἠοϑίγὶ. γὼ δυΐθι πο }ἷ8, φυΐᾶ 

ΡΘΟσδυ 08. 
17. Ῥτιορίογοδ ἔπ πητγογ, τηθϑίυπη ΟΟΥ ποδίγυπι, ἰἄ60 

οοπιρποῦγδίὶ βυηῖ ΟΟ]Ϊ Ὠοβίγὶ. 

18. ϑ006Γ πιοηΐδη δίοῃ,, αυ]δ ἀἰβροῦ δ, υα]ρθ8 δηλ θυ ]ᾶ- 
γογυηΐ ἰὴ Θᾶ. 

(9. Τὰ δυίοηι, Πομηΐηθ, ἰῃ ϑοίογη ΠΡ Δ Ϊ8,, 50] 0πὶ 

τυὰτὰ ἴῃ σοηογδιίομοπι οἱ ΚΟ ηογἃ ΟΠ 6Πι. 
420. Οὐυδι8 ἰῃ ἤπδη ΟὈ] Υἱβοογίϑ ἠοϑίγὶ, ἀθγο! ἢ 4168. Ω08 

ἴῃ Ἰοηρι{πἀΐποιι ἀϊογὰπι} 
41. σοηγοτία πο5, Ὠομιίηο, δὰ (6, οἱ οΘσῃηγογίοιυγ : οἱ 

ἱπηονᾷ ἀΐδ8 Ὠοδίγοβ βἰοιΐ ἃ ὈΓΪΠΟΙΡίο. 

42. ἈΘΡΘΙΪΘΠ8 ΘηΪπὶ ΓΟΡυ 501 Ὧ08, ἰγᾶΐ8 68 ΒΌΡΕΓ ὯΟϑ 

5406 γνδ]ά6. 

ἘΠΙΣΤΟΛΗ 

ΙΕΡΕΜΙΟΥ. 

αιασασοκορκξηρ οὐ (δ, Δδν, φβῇδζρρσκεα αττοςτιαιν 

1. Ἀντίγραφον ἐπιστολῆς ἧς ἀπέστειλεν “Ἱερεμίας 
πρὸς τοὺς ἀχθησομένους αἱ ᾿μαλώτους εἰς Βαδυλῶνα 
ὑπὸ τοῦ βασιλέως τῶν Βαδυλωνίων, ἀναγγεῖλαι αὐτοῖς 
χαθότι ἐπετάγη αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. Διὰ τὰς ἁμαρτίας 
ἃς ἡμαρτήχατε ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, ἀχθήσεσθε εἰς Βα- 
δυλῶνα αἰχμάλωτοι ὑπὸ Ναδουχοδονόσορ βασιλέως 
τῶν Βαδυλωνίων. 

ΕΡΙΘΤΟΙ͂ΙΑ 
ΤΕΚΕΝΙὮ. 

1. ἔχοι απι δἰ βί0185 φαμὶ πΐδ᾽ 9 ΘΓ πηΐδ8 δα δὰ δῃ- 
ἀοβ σδρίϊνοϑ 'μ ΒΑΌΥ]ΟΠΘη ἃ ΓαβῈ ΒΑΡΥ]ΟΏΪΟΓΙΠΊ, υἱ ΔὨΠΌΠ- 

(ἰαγαὶ 1}}18 δδοουηάυπι φιοά ργοορίυπι δὶ {1} ἃ Π6ο. Ρῥτο- 
Ῥίον ρδοοδίᾶ αυῷ ρϑοῦδϑιῖ8 δηΐα ὥδυπ, δραιπιοδηίηϊ ἴῃ 

ΒΑΡΥ]οποπι οδρίἑγἱ ἃ Μαθυσμοάοποβονῦ τοξα ΒΑΘΥ]ΟὨΙΟΓΏηΙ. 



ἘΡΙΒΤΟΙ͂Α 

4. Εἰςελθόντες οὖν εἰς Βαδυλῶνα ἔσεσθε ἐχεῖ ἔτη 
πλείονα καὶ χρόνον μαχρὸν, ἕως γενεῶν ἑπτά. Μετὰ 
τοῦτο δὲ ἐξάξω ὑμᾶς ἐχεῖθεν μετ᾽ εἰρήνης. 

8. Νυνὶ δὲ ὄψεσθε ἐν Βαδυλῶνι θεοὺς ἀργυροῦς χαὶ 
χρυσοῦς χαὶ ξυλίνους ἐπ᾽ ὥμοις αἰρομένους, δειχνύντας 
ὅδον τοῖς ἔθνεσιν. 
«. Ἐὐλαθήθητε οὖν μὴ καὶ ὑμεῖς ἀφομοιωθέντες τοῖς 

ἀλλοφύλοις ἀφομοιωθῆτε, χαὶ φόδος ὑμᾶς λάθη ἐπ᾽ αὐ- 
τοῖς, 

6. ἰδόντας ὄχλον ἔμπροσθεν χαὶ ὄπισθεν αὐτῶν προς- 
χυνοῦντας αὐτά. Εἴπατε δὲ τῇ διανοία" Σοὶ δεῖ προς-- 
χυνεῖν, Δέσποτα“ 

6. ὃ γὰρ ἄγγελός μου μεθ᾽ ὑμῶν ἐστιν, αὐτός τε 
ἐχζητῶν τὰς ψυχὰς ὑμῶν. 

7. Γλῶσσα γὰρ αὐτῶν ἐστι χχτεξυσμένη ὑπὸ τέχτο-- 
νος, αὐτά τε τ οὐ δὰ χαὶ περιάργυρα, ψευδῇ δ᾽ ἐστὶ 
χαὶ οὐ δύνανται λαλεῖν. 

8. Καὶ ὥςπερ παρθένῳ φιλοχόσμῳ λαμόανοντες χρυ- 
σίον, 

9. χατασχευάζουσι στεφάνους ἐπὶ τὰς χεφαλὰς τῶν 
θεῶν αὐτῶν. ΓἜστι δὲ, χαὶ ὅτε ὑφαιρούμενοι οἵ ἱερεῖς ἀπὸ 
τῶν θεῶν αὐτῶν χρυσίον χαὶ ἀργύριον, εἰς ἑαυτοὺς χα- 
ταναλοῦσι, 

10. δώσουσι δὲ ἀπ᾽ αὐτῶν χαὶ ταῖς ἐπὶ τοῦ στέγους 
πόρναις. Κοσμοῦσί τε αὐτοὺς ὡς ἀνθρώπους τοῖς ἐνδύ- 
μᾶσι, θεοὺς ἀργυροῦς καὶ θεοὺς χρυσοῦς χαὶ ξυλίνους. 

{. ι δὲ οὐ διασώζονται ἀπὸ ἰοῦ χαὶ βρωμάτων, 
περιδεδλημένων αὐτῶν ἱματισμὸν πορφυροῦν. 

15. ᾿Εχμάσσονται τὸ πρόςωπον αὐτῶν διὰ τὸν ἐχ τῆς 
οἰχίας χονιορτὸν, ὅς ἐστι πλείω ἐπ᾿ αὐτοῖς. 

18, Καὶ σχῆπτρον ἔχει ὡς ἄνθρωπος χριτὴς χώρας, 
ὃς τὸν εἰς αὐτὸν ἁμαρτάνοντα οὐχ ἀνελεῖ. 

4. Ἔλα δὲ ἐγχειρίδιον δεξιᾷ καὶ πέλεχυν, ἑαυτὸν 
δὲ ἐχ πολέμου καὶ ληστῶν οὐχ ἐξελεῖται. “Ὅθεν γνώ- 
ριμοί εἰσιν οὐχ ὄντες θεοί. Μὴ οὖν φοδηθῆτε αὐτούς. 

16. Ὥςπερ γὰρ σχεῦος ἀνθρώπου συντριδὲν ἀχρεῖον 
γίνεται, 

16. τοιοῦτοι ὑπάρχουσιν οἱ θεοὶ αὐτῶν, χατιδρυμέ- 
νῶν αὐτῶν ἐν τοῖς οἴχοις. Οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν πλήρεις 
εἰσὶ χονιορτοῦ ἀπὸ τῶν ποδῶν τῶν εἰςπορευομένων᾽ 

17. ἐμ ὥςπερ τινὶ ἠδικηχότι βασιλέα, περιπεφρα- 
γμέναι εἰσὶν αἵ αὐλαί: ὡς ἐπὶ θανάτῳ ἀπῃγμένῳ τοὺς 
οἴκους αὐτῶν ὀχυροῦσιν οἱ ἱερεῖς θυρώμασί τε χαὶ χλεί- 
θροις χαὶ μοχλοῖς, ὅπως ὑπὸ τῶν ληστῶν μὴ συληθῶσιν. 

18. Λύχνους χαίουσι, χαὶ πλείους ἣ ἑαυτοῖς, ὧν οὐ-- 
δένα δύνανται ἰδεῖν. 

ι9. ἜἜστι μὲν ὥςπερ δοχὸς τῶν ἐκ τῆς οἰκίας, τὰς δὲ 
χαρδίας αὐτῶν φασιν ἐχλείχεσθαι τῶν ἀπὸ τῆς γῆς ἐρ-- 
πετῶν' χατεσθόντων αὐτούς τε χαὶ τὸν ἱματισμὸν αὖ- 
τῶν. οὐχ αἰσθάνονται. 

20. Μεμελανωμένοι τὸ πρόζωπον αὐτῶν ἀπὸ τοῦ 
χἀπνοῦ τοῦ ἐχ τῆς οἰχίας. 

21. Ἐπὶ τὸ σῶμα αὐτῶν καὶ ἐπὶ τὴν χεφαλὴν αὐτῶν 
ἐφίττανται νυχτερίδες, χελιδόνες, χαὶ τὰ ὄρνεα, ὡςαύ- 
τως δὲ χαὶ οἱ αἴλουροι, 

22. ὅθεν γνώσεσθε ὅτι οὐχ εἰσὶ θεοί, Μὴ οὖν φοδεῖ- 
σθε αὐτά. 

28. Τὸ γὰρ χρυσίον ὃ περίκεινται εἷς κάλλος, ἐὰν 
ἡ τις ἐχμάξη τὸν ἰὸν, οὐ μὴ στίλψωσιν, οὐδὲ γὰρ, ὅτε 
ἐχωνεύοντο, ἠσθάνοντο. 

ΦΈΒΕΝΙ . δ57 

2. Ιηργαδ58ὶ ἰΐδαυδ ἰη ΒΑΡΎ ]ΟΠοΙη οΥΠ 15 ἰπὶ δΔη ἢ 15 ρ] υΥ  Π}18 
οἱ ἰδ ρΡΟΓα ἸΟΩρῸ, 5416 δὰ σρηργαίίοηεβ βορίοπη. Ροβί ἢος 

δυίοτη οἀυοδια γ08 ἱπὰθ ἰῃ ῥϑ(6. 

3. Ναῃπο δυΐοιῃ ν᾽ 6 }}{18 ἰῃ Βα υ] οἶδ 4608 ἀγροηίθος οἷ 

δΔυγθ08 οἱ ᾿Ιρῃθο8 ἰῇ ΠυπλοΓδ ρΟΓΔΓΙ . Οδἰθηἰδηΐθβ τηρίυϊη 
ξοη(θυ8. 

4 Οδγοῖα οὔρῸ Π6 οἱ γὙγΟβ 885] }}18[1 8358: π|}]6ηγίηΐ 8116 ηϊ- 
δοηΐἶβ8, Θἷ τηοῖ8 γ05 σδρίδί ἴῃ ἰρ5ἰ5, 

ὅ. Υἱάδηί68 ἰυΓ πὶ ἃ ἃηίο οἱ ἀ6 Τοίσο δογπ) δἀογδηίοβ 
608. Ὠοἰΐα δυΐοηι πηδηΐα : Τὸ οροτγίοἑ δάογαγα, Πομηίηθ : 

ὃ. δηρθ6} 8 ΘηΪπΠὶ Π16115 γΟ ίβουπ) 6δΐ, οἱ ἴρ56 ὀχ αυΐγοη 8 
δηΐηη88 γοβίγαϑβ. 

7. Νδπι ᾿ἰἱπρυδ ἱρδογαηι οδί ρο] ἃ ἃ ἴδθγο, ἴρϑᾶζχυδ ἰηδυ- 
Γαΐδ οἱ ἱπαγροηίδί, (8188 δυυΐθῃ δυηΐ οἵ ἤθη ροβϑυηίΐ ἰοαυί. 

8. Εἰ 5ἰουΐ Υἱγρίῃηϊ διμδηὶ ογμδπηθηΐδ δοο ρίθη 68 δυγιη, 

9. (ΔὈγοδηΐ ΘΟΓΟΏΔ5 ΒῈΡ6Γ οδρίΐία ἀδοιυπ) βυογιηι. Εδὶ 
δαΐδπι, οἱ χυδηο 0 ΓΔ θη 68 βδοογάοίοβ ἃ αἀἰ8 δυΐδ 8ι- 
ΤΌ οἱ ἃγροηΐιηι, ἰῃ βοῃη)θίμ505 ἱπουηυηΐ, 

10. ἀδδυηΐ δαΐοπι ἀθ οἷ5 οἰΐδηχ τπηδγοίγ οἰ θυ8 Ζὰδ 50} 
ἴοοῖο. Ογηδηΐαι 608 αυδϑὶ ΠΟΠΊΪ 65 ὙΘβ Εἰ Πηθη 18, ἀθοβ ἃΓ- 
δοηίοουβ οἱ 608 ΔΌΓΘΟΒ οἱ ᾿ἢη608. 

11. ΗἱΪ δυΐδῃη ποὴ ΠἸθογδηίιγ 80 ΦγΌρίηα οἱ [ἰη618, ΟροΓΙΪΒ 
ἱρϑ5 γϑϑίὰ ρυγριγοᾶ. 

12. Εχίογχθηϊ (δοίθηι ἰρϑογιπι) ργορίογ ρυ]γ γθῦ αυΐ ὃχ 
ἄοπιο, 4] 681 ρ]υγίΠ}8 8006 608. 

18. ΕἾ δοορίγυπι παροῖ αἱ ἤοηο }ἄθχ τορίοηΐθ, χφυΐ ἰῃ 86 
Ροοοσδηίοπῃ ΠΟ ἰηἰογῇοίοί. 

(4, ΗλΡροὶ δυίοπ) αἰ] Δα 0]ὰπ ἀθχίεδγα οἱ βοουγίπι, 56 δυ 6} 

ἀδ Ὀ6|10 οἱ ἀδ Ἰαϊγοῃῤηιι5 βοη ᾿Ιθογα(. Ὁπάδ πηδηίδδ(! βυηίΐ 
ΠΟ 6586 αἰ. Νοη ογρὸ {ἰπηθδ 18 608. 

15. δἰσαΐ δηἷπὶ γ88 Ποῃλἱηΐδ οοηίΓ πὶ οἰποϊ υγ ἱπυ 116, 

6. 8165 βυηΐ αἰϊ ᾿Ποτὰυπλ, οοηδιϊ αἱ 1118 ἴῃ ἀοπιίθι8. 

Οοὐ οογυ ρμ᾽θηΐ βυηΐ ρυΐνογὸ ἃ ροαϊθυϑ8 ἰηἰγοουηι πὶ : 

17. οἱ 5ἰουΐϊ δἰσαὶ φυὶ τοβοπὶ οἴδηαϊξ,, οἰγοιιπηϑορίᾶ βυηὶ 
αἰτία : βἰίσιιί δα πιογίθῃ δράυοϊο ἀοίηο8 ρογι πιπίιηἰ 858- 

οογάοία8 οἱ ο5{1|8 οἱ οἰδυδίγβ οἱ βογίβ, ἢ6 ἃ ἰαἰγοῃηΐθυδ ΘΧβρο- 
᾿οηΐυΓ. ᾿ 

18. Γλιοογδ8 δοοοηδυηί, οἱ Ρ]ῈΓ68 αυδπὶ δὶ ἱρϑίβ, δχ 
φυϊθυβ 0} ]4π} Υἱάθγα ροβδιηζ. 

19. Εϑδὶ φυϊάδη) 5᾽ουὶ ἴγὰ 8 ΘΓ πὶ 4.85 6 ἀοπηο, οογάᾶ 
γΟΓῸ ΘΟΓ ἀϊουηΐ ΟἸϊηρσὶ 80 [18 φυΐ ἀθ ἰογγὰ ϑυηΐ βογρθηι- 

θυ8 : ἀιιπ οομηθάπηϊ οἱ 608 οἱ γοϑἰΠηδηϊ ἢ) ΘΟΓΌ ΠῚ, ΠΟἢ 86}- 
Ἐυηί. 

40. Νίρτὶ δοιὶ (Δοΐθη] βιι8π) ἃ ἴμτη0 αυΐ 6 ἀοπιο ἢ. 
[2 

21. Βυργα ΟΟΓΡῸΒ ΘΟΓΙΠ οἱ δυργᾶ οδριΐ οογάαπι γοίδηϊ 

ποοίυς, Ὠἰπυπάϊηθ5, οἱ ἃν 68, δἰ 6 Ὁ δυίΐίοι οἱ οδίϊ, 

22. ὑη66 50ἰ6118 φυ! δ Ὠοὴ 5υπὶ ἀϊ!. Νὰ ογρὸ {{ππ0 6 Γ1{|8 Θἃ. 

23. ΑΓ) ΘΗ) 400 αἰγουπγάδίϊ δυηὶ δὰ βρϑοίπηθῃ, ηἰδβὲ 
ΔΙ᾿φἷ8 οχίογβου  δυυρίηοηι, Π0} (ἱφουιυπί,. πους οηΐηι, 
ἄυπι οοπῇαγοηΐυγ, ἐοη ΓΙ Ρδηΐ. 



ΕἘΠΙΣΤΟΛΗ 

, 33. Ἔχ πάσης τιμῆς ἠγορασμέγα ἐστὶν, ἐν οἷς οὐχ 
ἔστι πνεῦμα. 

35. Ἄνευ ποδῶν ἐπ᾽ ὥμοις φέρονται, ἐνδειχνύμενοι 
τὴν ἑαυτῶν ἀτιμίαν τοῖς ἀνθρώποις, αἰσχύνονταί τε 
χαὶ οἱ θεραπεύοντες αὐτὰ, 

26. διὰ τὸ, εἴποτε ἐπὶ τὴν γῆν πέση, μὴ δι᾿ αὐτῶν 
ἀνίστασθαι: μήτε ἐάν τις αὐτὸ ὀρθὸν στήση, δι᾽ ἑαυτοῦ 
κινηθήσεται, μήτε ἐὰν χλιθῇ, οὐ μὴ ὀρθωθῇ, ἀλλ᾽ ὥςπερ 
γεχροῖς τὰ δῶρα αὐτοῖς παρατίθεται: 

47. τὰς δὲ θυσίας αὐτῶν ἀποδόμενοι οἵ ἱερεῖς αὐτῶν 
καταχρῶνται. “Ὡςχύτως δὲ χαὶ αἴ γυναῖκες ἀπ᾿ αὐτῶν 
ταριχεύουσαι, οὔτε πτωχῷ οὔτε ἀδυνάτῳ μὴ μεταδῶσι. 

8. Τῶν θυσιῶν αὐτῶν ἀποχαθημένη χαὶ λεχὼ 
ἅπτονται. Γνόντες οὖν ἀπὸ τούτων ὅτι οὐχ εἰσὶ θεοὶ, 
μὴ φοδηθῆτε αὐτούς. 

39, Πόθεν γὰρ χληθείησαν θεοί; ὅτι γυναῖχες παρα-- 
τιθέασι θεοῖς ἀργυροῖς καὶ χρυσοῖς χαὶ ΠΈΝΗΣ 

80. Καὶ ἐν τοῖς οἴχοις αὐτῶν οἱ ἱερεῖς διφρεύουσιν, 
ἔχοντες τοὺς χιτῶνας διεῤῥωγότας χαὶ τὰς χεφαλὰς χαὶ 
τοὺς πώγωνας ἐξυρημένους " ὧν αἱ χεφαλαὶ ἀχάλυπτοί 
εἶσιν, 

31. ὠρύονται δὲ βοῶντες ἐναντίον τῶν θεῶν αὐτῶν 
ὥςπερ τινὲς ἐν περιδείπνῳ νεχροῦ. 

32. ᾿ἀπὸ τοῦ ἱματισωοῦ αὐτῶν ἀφελόμενοι οἱ ἱερεῖς 
ἐνδύσουσι τὰς γυναῖχας αὐτῶν χαὶ τὰ παιδία, οὔτε ἐὰν 
καχὸν πάθωσιν ὑπό τινος, 

88. οὔτε ἐὰν ἀγαθὸν, δυνήσονται ἀνταποδοῦναι. οὔτε 
χαταστῆσαι βασιλέα δύνανται, οὔτε ἀφελέσθαι. 

84. Ὡκαύτως οὔτε πλοῦτον, οὔτε χαλχὸν οὐ μὴ δύ- 
νωνται διδόναι. ᾽᾿'Ἑαν τις εὐχὴν αὐτοῖς εὐξάμενος μὴ 
ἀποδῷ, οὐ μὴ ἐπιζητέσωσιν. ᾿ 

86. Ἔχ θανάτου ἄνθρωπον οὐ μὴ ῥύσωνται, οὔτε 
ἥττονα ἀπὸ ἰσχυροῦ μὴ ἐξέλωνται. 

36. ᾿Ανήρωπον τυφλὸν εἰς ὅρασιν οὐ μὴ περιστήσω- 
σιν, ἐν ἀνάγχη ἄνθρωπον ὄντα οὐ μὴ ἐξέλωνται. 

37. Χήραν οὐ μὴ ἐλεήσωσιν, οὔτε ὀρφανὸν εὖ ποιήσωσι. 
38, Τοῖς ἀπὸ τοῦ ὄρους λίθοις ὡμοιωμένοι εἰσὶ τὰ 

ξύλινα καὶ τὰ περίχρυσα καὶ τὰ περιάργυρα᾽ οἱ δὲ θε-- 
ραπεύοντες αὐτὰ χχταισχυνθήσονται. 

30. Πῶς οὖν νομιστέον ἣ χλητέον ὑπάρχειν αὐτοὺς 
θεούς: 

40. Ἔτι δὲ χαὶ αὐτῶν τῶν Χαλδαίων ἀτιμαζόντων 
αὐτὰ, οἱ ὅταν ἴδωσιν ἐνεὸν μὴ δυνάμενον λαλῆσαι, 
προςενεγχάμενοι τὸν βῆλον ἀξιοῦσι φωνῆσαι, ὡς δυνα- 
τοῦ ὄντος αὐτοῦ αἰσθέσθαι, 

4. χαὶ οὐ δύνανται αὐτοὶ νοήσαντες χαταλιπεῖν 
αὐτὰ, αἴσθησιν γὰρ οὐχ ἔχουσιν. 

42. Αἴ δὲ γυναῖχες περιθέμεναι σχοινία ἐν ταῖς ὁδοῖς 
ἐγχάθηνται, θυμιῶσαι τὰ πίτυρα. 

43. Ὅταν δέ τις αὐτῶν ἐφελχυσθεῖσα ὑπό τινος τῶν 
παραπορευομένων χοιμηθῇ, τὴν πλησίον ὀνειδίζει, ὅτι 
οὐχ ἠξίωται ὥςπερ χαὶ αὐτὴ, οὔτε τὸ σ7οινίον αὐτῆς 
διεῤῥάγη. 

44. Πάντα τὰ γενόμενα ἐν αὐτοῖς ἐστὶ ψευδῇ. Πῶς 
οὖν γομιστέον Ἢ χλητέον ὡς θεοὺς αὐτοὺς ὑπάρχειν ; 

46. Ὑπὸ τεχτόνων χαὶ χρυσοχόων χατεσχενασμένα 
εἰσίν. Οὐθὲν ἄλλο μὴ γένηται ἢ ὃ βούλονται οἵ τεχνί-- 
ται αὐτὰ γενέσθαι. 

46. Αὐτοί τε οἱ χατασχευάζοντες αὐτὰ οὐ μὴ γένων- 
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ται πολυχρόνιοι" πῶς τε δὴ μέλλει τὰ ὑπ᾽ αὐτῶν κατα- 
σχευασθέντα; 

ΙΕΡΕΜΙΟΥ. 

24. Ἐχ ομληΐ ργοίίο ὀπηρίδ βυηΐ, ἰῃ φαΐθαβ ποὴ οδὶ βρί11 
(υ8 : 

25. 5[π6 ρεάϊδυ8 ἰῃ Πυχμηοτ8 ρογίδηϊυγ, οβίοπίαηΐο5 ἰρηο- 
ΒΠΠ δ Γ6 πὶ βυδπι Ποπλϊηΐθα8., οοπίαμαἀπηίηγ αι οἰΐπ αι ο0- 
Ἰυηί 68, 

20. Ργορίογοθα ηαυοά, 8 ἰογίε οδοϊἀθγίηϊ ἴῃ ἰθιτᾶμη, ἃ 
ΒΟΠΊΘ Ἰρ518. ΟῚ ΟΟὨϑιΓρΡΌΩΐ : 6406 58ὲ αιιΐβ "πὰ βίαϊιοιξ 
Γροΐαη, ΡῈ 5δῖρβιιπὶ ΠΟΥ ἴα Γ, ΠΟαΊΘ 8 ἱποιπαῖυτ [μ6- 
εἷϊ, αἰγίροϊαν, βθα βίουϊ πηογΐυϊβ ππυπογὰ ἱρϑίς δΔρροηυπηίαγ : 

27. ἨοβΕᾺ8. δυΐϊοπι {Πογαπὶ Ὑδηἀρη 68. βϑοθγάοίεβ ἱραἷβ 
δρυίαηίωγ. 5:11}}Π{61 δυΐδπι οἱ τη] γα 8 ἀα οἱβ οοπαϊδηΐο5, 
6406 πιθηαϊοδηϊ! ΠΘΩῸΘ ἰπῇγηο ἰπιρᾶγιϊυηί. 

28. 5δοι Ποῖα ϑογυπὶ τηθηβίγυδία οἱ ρύθγρογα ἰδηρυηξ. 
δοίδη(68 ἰΐδαια 6χ [5 φαΐ ποη διηδί αἰΐ, ἢ6 {ἰπιραἰ8 φοβ. 

29. ὕπάδ δηΐπι νοοθηίων ἀἰΐῦ χυΐᾶ τη] 6 γαβ ἀρροπιηξ 
αἰϊβ ἀγροηϊεἰβ οἱ διιγοὶβ δἱ ᾿ ζῃοίβ. 

30. Εἴ ἴῃ ἀοῃηῖθιιδ δογὰπιὶ δδοογάοίθβ βοάθηΐ, ᾿θοη 68 
[πη 8 50͵8888 Οἱ οδρίϊδ δὲ Βᾶγθὰ5 γᾶδ88 : ΠυΟΓΌΠι ολρίία 
πυάᾶ βυηΐ, 

31. γτυρίυπΐ δυΐοπι ΟἸδηδηΐο8 δηΐθ ἀ608 81105 5ίουϊΐ Δ] χυΐ 
ἰῃ σα πιογίυὶ. 

32. 6 γνϑβιϊτηθηΐο θογυη δυίεγ ηἴ68 βϑδοογάοίοβ νοϑίθηξ 
ὌΧΟΓΘΒ 8188 Εἰ ἤ]108, ὨΩ406 8ὶ 4υ͵ἀ π8}} μα ἰδηίυγ ἃ} δἰΐψυο, 

38. Π6Ζα6 8βἰ φυϊά Βοηὶ, ρμοίδγυηΐ γοίγ θυ ΓΘ : ὨΘ4ι6 ο0ῃ- 
δ γα Γοβδπὶ ροβϑδυηΐ, ΠΟΩυ6 Δυΐογγα. 

834, δ.ΠΠΠ 6 Γ ἤθαὰς ἀὐν! 8, ΠΟ 188 ἀᾶγα ροβδβυπΐ. δὶ 
4υΐϑ {}Π|18 νοΐυπι νονθγὶΐ οἱ ἤοη γρα ἀϊάθγίς, ποι γοαυϊγοηΐ, 

35..Α ῃῃογία Ποῃηίηοιῃ πο ᾿ἰδογαθυηΐ, ἤΘ486 ἱμῆγπηϊογοτα 
ἃ Ροϊθοηϊὶ ογὶρίοηϊ. - 

36. Ἠοπλΐποπλ οὔϑουηι δὰ Υἱϑυπὶ ΠΟ γοϑίθηϊ, ἀθ Ὠ6- 
οοβϑἰἰδί6 Ποπηίηθιι ποη Ποιδθυηξ. 

37. ΥἹάυξ᾽ ἤθη πη βογοθυη γ, ΠΟΩῈ6 ογρῆδηο Ὀοποίδείοηϊ. 
38. Τιρίἀϊδυ8 ἀδ πιοηΐα 5ἰπ}}}68 δυηὶ ἰἰσῃρᾶ οἱ ἰηδυγαία 

οἰ ἱπαγϑθηΐδιδ : χυΐ δυΐδη οοἰαηΐ δὰ σουυπάθδηίυτ. 

39. Οὐυοπηοᾶο ογγὸ δοβιἱπηδη άπ οδὲ ἀυΐ ἀϊορηάυπ {||08 
6886 ἀ605 Ὁ 

40. Αὐδιυδ δυΐοπι οἱ ἱρ518 ΟΠ] ἀδοὶ8. ἱπ] πογδη θυ8 6ἃ, 
αυΐ οὐπὶ νἱά οι ϊπί ᾿πυϊὰπ) ἤθη ρο886 Ιου, οἴἴδιθηῖθα Βοίυδι 
Ροϑβίυϊδηϊ Ἰοχαὶ, ᾳυδϑὶ ροΐδηϑ 'ρ86 5ἰ[ βθηῖίγα, 

41. οἵ πο ροβϑιιηῖ ἱρϑὶ ἰῃ 16} θη 165 γο Πα Γα 68, 86η- 
8} ΘηΐΠπ) θη ΠδΌΘΒΐ. 

42. Μιΐογο5 δυίδπ) αἰγοιπγδῖδ ἔππΐ 118 ἴῃ Υἱἱϑ δαάθηΐ, 
δαοϊδηΐο5 (γίιγᾶ. 

43, Ουη} δυίοηι 8]|αυἃ 6χ ἱμ9818 ἃἰἰγαοίδ 80 δ]φυυ ἰγϑῆ- 
δουηίίαη) ἀογιηϊογὶῖ, ργοχίπηδρ δ08 Θχργοῦγαῖ, φυρά Ποη 8ἰξ 

ἀϊχηδ Παρ ]18 δἰουὶ οἱ ᾿ρ88, ρα ἔμ ηΐβ 6}}.8 ἀϊγυρίῃ8 511. 

ἀφ, Οιηηΐά αυα ἤυηΐ ἰῃ {1115 (8188 δυηΐϊ. Ουοπιοάο ΒΓΖΟ 
δι πᾶπάυπ δὲ δυΐ ἀϊςοηάυιϊη {Π|08 6886 υἱ 605} 

45. ΑἍὄ (Δ γ5 οἱ δυτίποίθυ8 (Δεία βυηΐ. Ν᾿] 4110 4 ογυπΐ 

ηἰδὶ ἰὰ ᾳφυοὰ γο]υηΐ ΓΙ ΠΟ65 Θὰ 6586. 

46. Εἰ ἰρ5ὶ φιυὶ (Δγίοδηΐ θὰ ἤθη ογιηΐ Ἰοηρσίὶ οι ρογί8 : 
αυοιηοῦο ἰρίίυγ ΐυγὰ δυηΐ φυὰ δῷ 1118 δυπὶ (ΔὈγοδῖδ ἢ 



ἘΡΙΘΤΟΙΙΑ Ζ2Ζ2ΕἈῈΝΙῚ }. 

47. Κατέλιπον γὰρ ψεύδη χαὶ ὄνειδος τοῖς ἐπιγι- 
νομένοις. 

48. Ὅταν γὰρ ἐπέλθη ἐπ᾽ αὐτὰ πόλεμος καὶ χαχὰ, 
βουλεύονται πρὸς ἑαυτοὺς οἱ ἱερεῖς ποῦ συναποχρυθῶσι 
μετ᾽ αὐτῶν. 

49. Πῶς οὖν οὐχ ἔστιν αἰσθέσθαι ὅτι οὐχ εἰσὶ θεοί - 
οἷ οὔτε σώζουσιν ἑαυτοὺς ἐχ πολέμου, οὔτε ἐκ χαχῶν; 

60. Ὑπάρχοντα γὰρ ξύλινα καὶ περίχρυσα καὶ περι- 
άργυρα, γνωσθήσεται μετὰ ταῦτα ὅτι ἐστὶ ψευδῇ “ τοῖς 
ἔθνεσι πᾶσι τοῖς τε βασιλεῦσι φανερὸν ἔσται ὅτι οὐχ 
εἰσὶ θεοὶ, ἀλλὰ ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων, χαὶ οὐδὲν Θεοῦ 
ἔργον ἐν αὐτοῖς ἐστι. 

61. Τίνι οὖν γνωστέον ἐστὶν ὅτι οὐχ εἰσὶ θεοί: 
52. Βασιλέα γὰρ χώρας οὐ μὴ ἀναστήσωσιν, οὔτε δε-- 

τὸν ἀνθρώποις οὐ οἰ δῶσι, 

58. χρίσιν τε οὐ μὴ διαχρίνωσιν ἑαυτῶν, οὐδὲ μὴ 
δύσωνται ἀδίκημα, ἀδύνατοι ὄντες " 

δ4. ὥςπερ γὰρ χορῶναι ἀναμέσον τοῦ οὐρανοῦ καὶ 
τῆς γῆς. Καὶ γὰρ ὅταν ἐμπέση εἰς οἰκίαν θεῶν ξυλίνων 

περιχρύσων ἣ περιαργύρων πῦρ, οἱ μὲν ἱερεῖς αὐτῶν 
φεύξονται χαὶ διασωθήσονται, αὐτοὶ δὲ ὥςπερ δοχοὶ 
μέσοι χαταχαυθήσονται, 

δ6. βασιλεῖ δὲ χαὶ πολεμίοις οὐ μὴ ἀντιστῶσι. 
56. Πῶς οὖν ἐχδεχτέον ἢ νομιστέον ὅτι εἰσὶ θεοί; 

Οὗτε ἀπὸ χλεπτῶν οὔτε ἀπὸ ληστῶν οὐ μὴ διασωθῶσι 
θεοὶ ξύλινοι καὶ περιάργυροι καὶ περίχρυσοι" 

67. ὧν οἱ ἰσχύοντες περιελοῦνται τὸ χρυσίον χαὶ τὸ 
ἀργύριον καὶ τὸν ἱματισμὸν τὸν περιχείμενον αὐτοῖς, 
ἀπελεύφονται ἔγοντες, οὔτε ἑαυτοῖς οὐ μὴ βοηθήσωσιν. 

58. Ὥστε χρεῖσσον εἶναι βασιλέα ἐπιδεικνύμενον τὴν 
ἑαυτοῦ ἀνδρείαν, ἢ σχεῦος ἐν οἰχία χρήσιμον, ἐφ᾽ ᾧ 
χεχρήσεται ὃ χεχτημένος. ἢ οἱ ψευδεῖς θεοί ἢ χαὶ θύρα 
ἐν οἰκία, διασώζουσα τὰ ἐν αὐτῇ ὄντα, ἢ οἱ ψευδεῖς 
θεοί: καὶ ξύλινος στῦλος ἐν βασιλείοις, ἢ οἱ ψευδεῖς θεοί. 

69. Ἥλιος μὲν γὰρ χἀὶ σελήνη καὶ ἄστρα ὄντα λαμ- 
πρὰ, παὶ ἀποστελλόμενα ἐπὶ χρείας, εὐήχοά εἶσιν. 

60. «Ὡςαύτως χαὶ ἀστραπὴ ὅταν ἐπιφανῆ, εὔοπτός 
ἐστι. Τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ πνεῦμα ἐν πάσῃ γώρα πνεῖ. 

61. Καὶ νεφέλαις ὅταν ἐπιταγῇ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἐπι- 
πορεύεσθαι ἐφ᾽ ὅλην τὴν οἰχουμένην, συντελοῦσι τὸ 
ταιχθέν. 

82, Τό τε πῦρ ἐξαποσταλὲν ἄνωθεν ἐξαναλῶσαι ὄρη 
χαὶ δρυμοὺς, ποιεῖ τὸ συνταχθέν. Ταῦτα δὲ οὔτε ταῖς εἰ- 
δέαις, οὔτε ταῖς δυνάμεσιν αὐτῶν ἀφωμοιωμένα ἐστίν. 

68. Ὅθεν οὔτε νομιστέον οὔτε χλητέον ὑπάρχειν αὐ- 
τοὺς θεοὺς, οὐ δυνατῶν ὄντων αὐτῶν οὔτε χρίσιν χρί-- 
ναι, οὔτε εὖ ποιῆσαι ἀνθρώποις. 

64. Γννόντες οὖν ὅτι οὐχ εἰσὶ θεοὶ, μὴ φοῤηθῆτε͵ αὐτούς" 
66. οὔτε γὰρ βασιλεῦσιν οὐ μὴ καταράσωνται, οὔτε 

μὴ εὐλογήσωσιν. 
86. Σημεῖα τε ἐν ἔθνεσιν ἐν οὐρανῷ οὐ μὴ δείξωσιν, 

οὐδὲ ὡς ὁ ἥλιος λάμψουσιν, οὔτε φωτιοῦσιν ὡς ἣ σελήνη. 
61. Τὰ θηρία αὐτῶν ἐστὶ χρείττω, ἃ δύνανται ἐχ- 

φυγόντα εἰς σχέπην ἑαυτὰ ὠφελῆσαι. 
68. Κατ᾽ οὐδένα οὖν τρόπον ἡμῖν ἐστι φανερὸν ὅτι 

εἰσὶ θεοί. διὸ μὴ φοδηθῆτε αὐτούς. 
60. Ὥσπερ γὰρ ἐν σιχυηράτῳ προδασχάνιον οὐδὲν 

φυλάσσον, οὕτως οἱ θεοὶ αὐτῶν εἰσι ξύλινοι χαὶ περίχρυ- 
σοι χαὶ περιάργυροι. 

] 
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47. ἈεΙφυδγυπί Θδηίΐην [2188 οἱ ὀρργοδτγίαπι ροβῖθα ἐυγΐδ. 

48. Νδη; οὐπὶ βυρογυθηθγίί [118 ΘΙ] τὰ οἱ πη], οορίδηΐ 
8600 πὶ ἱμδὶ βδοδγάοίθϑ δὲ] 86 δυϑοοπάδηϊ οὐπὶ 11}18. 

49. Ουοπιοῦο ἜγβῸ ἤθη 6ϑ8ϊ 5θη[ἰγ6 φυΐᾶ ἤθη βυηΐ ἀϊ} αυὶ 
ὨΘΟ ἀ6 Ὀ6110 βαἰ γδηὶ βθιπηδίίρ805., Ὠ6416 ἀ6 πηΔ}}5 

50. Νά) οὐπὶ 5[π} ᾿ίρηθᾶ δἱ ἰηδυγαίδ οἱ ἱπαγρθηϊδία., 5.16- 

ἴυγ ροδίεᾶ (υἱὰ []8ἃ βυηΐ : σοηιθ5 υηϊνογϑὶβ οἱ γορίθυβ 
πηδηϊ δ: ογῖ χαΐα ποὴ βυμὶ ἀΐϊ, 564 ορογὰ πηδηστιὴ }0- 
τηἰηυ πὶ, οἵ Π.}Π 0} 1)6ὶ ΟρυΒ ἰῃ ᾿ἰρ58ἰ5 6ϑί. 

56 Γ. Ουὐο Θγρο οοφηοϑοοῃάυμμ 651 αιΐΐᾶ Ποη βυπὶ ἀ Ὁ 

52. Ερ6Π) Θηΐῃ) ΓαρίΟἢΪ8 ΒΟῊ δ βοϊαθαπὶ, ἢ64υ6 ρἰαν αι 
ποιηϊηΐθυ5 ἀἀθυηΐ, 

58. )υσϊοίυσι φυόφιθ ἤθη ἀϊβοογηθηΐ δι ρβογαμπι, ὨΘ4 6 
ογἰδηὶ ἰῃ)γίαιη,, φυΐα προϊδηί65 δυηΐ : 

δ4. δίοαϊ δηΐπη σογῃίοι]α: ἰηΐδγ τηράϊαηχ ΟἹ οἱ ἰδγγ. 
Εἰεηΐηι 8ὶ ἱποίἀθυ ἰσῃΐβ ἰῃ ἀομμυπ ἀθυγαπ) ᾿ἰσπθοόγυμι δὶ 

ἰπδυγαίογαηι δὰϊ ἰπαγαθηϊδίογαῃι, βδοογ οί χυΐάδιη 'ρ80- 

τα) (ἀρίοηΐ οἱ δα να)υηίυγ, ἱρϑὶ Ὑθγὸ δίουΐ ἰγᾶρθα τῃραϊὶ 

ΘΟ υγθηίαγ, 

- 85. ΓΟΖῚ δυΐθδη οἱ ΠΟ5.} 018 ΠΟῺ ΓΟδβίθηί. ν 

56. Ουοπηοάο οἴ80 γροϊρἰδηάμη) 65. δυιΐ οἰ πηδηάυῃι φαΐ 

41 δυπι 9 Νοψυ6 ἃ (ατθυ8., θαυ ἃ ἰαἰγοηΐθαβ 86 Πἰδογαυυμῖ 
Αἰ! ᾿ἰσιοὶ αἱ ἱμαγβθηϊδί οἱ ἰμδυγαῖὶ : 

57. 4φυογυπ) ἰογίθϑ οἰ "ουπγαυίδγαηΐ δυιϊτπὶ οἱ δγρθηΐυμῃ 

οἱ νοϑιπηθηΐυη οἰγουμηροδίζιμη 1118, δὶ θυηὶ Ἰιαοηί68, μας 
8: }ρμ5ὲ5 Δυ χη αι ἔδγθηΐ. 

58. Πδᾳιι6 π6} 5 651 6566 γϑσθη) οδίηίδηΐοιῃ υἱγί 6 

δυδηη, δὺϊ νἃ8 ἰῃ ἀ0η)0 μ1}}6., ἰὼ 4ὺ0 ϑὰπὶ Προ Ὀΐ ααΐ 
Ῥοδϑίἀδί ᾿]υἀ, φυδῆῃ [85] αἱ}. γδὶ οἰΐαπὶ οβίίαπι ἴῃ ἀπο, 

αυοά βδϊναὶ 6ἃ {8 ἰῃ 'ρ88 δυηϊ, φυδηι [α]δὶ ἀϊὶ : οἱ ᾿ἰσηθα 
ΟΟἸυπλπᾶ ἴῃ ΓΟρἶ8, ΄υδιὴ [Ἀ]5ἱ αἰ. 

59. ΝᾺΠ1 50] φυϊάδῃ οἴ ἰὰπᾶ 80 5ἰάδγᾶ, ουπὶ 5ἰηΐ βρϊοηάἰά 
οἱ οΠη͵588 δὰ υ1{Π141659, οὐδ(ϊοηκία συηῖ. 

60. δὲπ Ὁ οἱ υΐσυγ οὐπὴ ΔΡΡ ΛΓ ΟΡ, ρογϑρίοαυμῃ 68. 
Ιἀΐρϑυμῃ διιίθδηι οἱ βρ᾽γὰ8 ἰῃ Ομ τορίοιο πρίγαϊ. 

61. Εἰ πυῦδίρθυβ ουπὶ ἱπηρογαίππι ἔμογ! ἃ 60 ρογδιῃθυ- 
ἴᾶγα ἴῃ Ὁ ἰ γοβαπὶ ΟΥΡθαι, ρογοίιπὶ χαρὰ ἱπιρογᾶίυπι 65. 

62. Ἰρηΐβ οἰϊδ Π)ἰ8508 ἀδϑυροῦ αἱ σοηϑιιπηδῖ τηοηΐ6 5 οἔ 

ΒΥ 88, (Δεἰΐ φυοὰ ρῥγασορίυμῃ 6ϑί. Ηδθὸ δυΐδι ΠΟ4Ὲ6 5ρ6- 
οἰοθυ8, πόααθ Υυἱγία 5 ρβογαΠὶ ἃ5511}}}}ἃ δυῃηί. 

03. πὰ πόχυδ δοϊϊπηληάαπ) οϑὲ ἤθαὺθ ἀϊσοηάυμ 108 
6886 ἀροβ, ΄υδληο ποῦ μυϑϑυηΐ πραὺδ ὑπάϊείυπι ᾿ἀΐοᾶτθ, 
ΠΟΩαΘ Ὀοηρίδοογα Ομ πἰθι18. 

θά. δεἰσηίοϑβ ἰἴδᾳθὸ φυΐὰ ποη βυηΐ αἰ, ἢ6 {Ππλ 61 1}8 608 : 

ὅ5. Πα ΘὨΐπ) ΓΟσΙθυ5 πη] ἀϊοθηΐ, ποι Ὀδηδαϊςθηὶ. 

66. δίρπδαηα ἱπ σοηξίθιαϑ ἰη ΘΟ ποη οϑἰαπαρηΐ, ἤδαυα 
υἱ 50] Ἰυοόδυηϊ, πααι6 ἐΠαππαῦυηί υἱ ἸυΠᾶ. 

67. Βοϑίϊδο πη  ἤογοϑ δυηΐ 118, χα ροβϑυηὶ (ἀρ οηΐο 5 

Β0}} ἰδοίιι ΡΙΟά 6556 50]. 
68. Νι]ο ἰίάχιο τοάο ποδὶβ οϑί πιδηϊδϑίιπι αυ]8 δυηῖ 

αἰ! : ργορίογ φυοά πὸ {᾿πηθᾶ 15 608. 

69. Νδη) 5ἰσα! ἴῃ συσυπηοιδγίο ΓΟγΠΪ40 11] ουδίοι 6 η8, 
ἰϊὰ δυπὶ ἀϊὶ ἐΠογαμι ἰἰσπαὶ οἱ ἰπδυγαῖὶ οἱ ἰηδγρθηίδι, 
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70. Τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τῇ ἐν χήπῳ ῥάμνω, ἐφ᾽ 
ἧς πᾶν ὄρνεον ἐπικάθηται, ὡςαύτως δὲ καὶ νεχρῷ ἐῤῥιμ»- 
μένῳ ἐν σχότει ἀφωμοίωνται οἱ θεοὶ αὐτῶν ξύλινοι καὶ 
περίχρυσοι χαὶ περιάργυροι. 

711. Ἀπό τε τῆς πορφύρας χαὶ τῆς ἘΈΡΕΡΝ τῆς ἐπ᾽ 
αὐτοὺς σηπομένης, γνωσθήσονται ὅτι οὐχ εἰσὶ θεοί. 
Αὐτά τε ἐξ ὑστέρου βρωθήσονται, χαὶ ἔσται ὄνειδος ἐν 

τῇ χώρα. 
712. Κρεῖσσον οὖν ἄνθρωπος δίκαιος οὐχ ἔχων εἴδωλα, 

ἔσται γὰρ μαχρὰν ἀπὸ ὀνειδισμοῦ. 

. 

ΙΕΖΕΚΙΗΛ. Κεφ. Δ’. 
70. Ἑοάθπη πιοῦο οἱ βρίηδο 40:8 ἰῃ ᾿ογίο, βυρτὰ 4υδῆ, 

ΟΠληΐδ ΑΥΪ8 86ἀοῖ, 581|}}Π|οὃὸὦ΄ὺ δυίΐοπη οἱ πγογίυο ρτοϊδοῖο ἴῃ 

ἰομοὈγὶβ οἰ 68 δυηΐ α1 Πογυμ ᾿ἰοὶ οἱ ἰμδυγαῖ! οἱ ἰηδῦ- 
σοηίδίὶ, . 

71. Α ΡυΓρυΓᾶ ΄φυοαα οἵ ΠηυΓο6 Ζυδ ΒΌΡΟΥ 605 ρυΐϊτοῆϊΐ, 
οορποδοδηίυγ αυ͵ἱᾶ ὨΟὴ διυηί αἰϊ. Εἰ ἰρθ8 ρΡοϑβίγθπιο οὐδ. 
ἀσηίυτ, οἱ οὐ ὀρργοῦγίυπι ἰὼ γορίοῃα. : 

7λ. ΜοΙΐοῦ ἰρήναγ ἤοιθο ἰυδίυ.5 4υϊ ΠΟ ᾿δΡαὶ ἰάο]α, Ὧδπ) 
ογὶὶ Ἰοηρα 80 Ορργογῖο. 

ΙΚΔΕΚΊΗΛ. 
-- -ααὖνφθΘ »-.-«. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Α΄. 

Ι. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ τριαχοστῷ ἔτει, ἐν τῷ τε- 
τάρτῳ μηνὶ, πέμπτη τοῦ μηνὸς, χαὶ ἐγὼ ἤμην ἐν μέσῳ 
τῆς αἰχμαλωσίας ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Χοθάρ' χα 
ἠνοίχθησαν οἱ οὐρανοὶ, καὶ ἴδον ὁράσεις Θεοῦ. 

2. Πέμπτη τοῦ μηνὸς, τοῦτο τὸ ἔτος τὸ πέμπτον τῆς 
αἰχμαλωσίας τοῦ βασιλέως Ἰωακεὶμ, 

8. χαὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς ἸΙεζεχιὴλ υἱὸν Βου- 
ζεὶ, τὸν ἱερέα, ἐν γῇ Χαλϑαίων, ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ 
Χοδάρ. Καὶ ἐγένετο ἐπ᾽ ἐμὲ χεὶρ Κυρίου, 

4. χαὶ ἴδον, χαὶ ἰδοὺ πνεῦμα ἐξαῖρον ἤρχετο ἀπὸ 
βοῤῥᾶ, καὶ νεφέλη μεγάλη ἐν αὐτῷ, καὶ φέγγος χύχλῳ 
αὐτοῦ χαὶ πῦρ ἐξαστράπτον᾽ χαὶ ἐν τῷ μέσῳ αὐτοῦ ὡς 
ὅρασις ἠλέχτρου ἐν μέσῳ τοῦ πυρὸς, χαὶ φέγγος ἐν αὐτῷ. 

6. Καὶ ἐν τῷ μέσῳ ὡς ὁμοίωμα τεσσάρων ζώων " 
χαὶ αὕτη ἣ ὅρασις αὐτῶν. Ομοίωμα ἀνθρώπου ἐπ᾽ αὐὖ- 
τοῖς" ; 

6. χαὶ τέσσαρα πρόςωπα τῷ ἑνὶ, καὶ τέσσαρες πτέ- 
ρυγες τῷ ἑνὶ, ; 

7. χαὶ τὰ σχέλη αὐτῶν ὀρθὰ, καὶ πτερωτοὶ οἱ πόδες 
αὐτῶν, χαὶ σπινθῆρες ὡς ἐξαστράπτων χαλχός. Καὶ 
ἔλαφραὶ αἱ πτέρυγες αὐτῶν, ᾿ 

8. καὶ χεὶρ ἀνθρώπου ὑποχάτωθεν τῶν πτερύγων 
αὐτῶν ἐπὶ τὰ τέσσαρω μέρη αὐτῶν, 

9. χαὶ τὰ πρότωπα αὐτῶν τῶν τεσσάρων οὐχ ἐπε- 
στρέφοντο ἐν τῷ βαδίζειν αὐτά: ἕχαστον ἀπέναντι τοῦ 
προςώπου αὐτῶν ἐπορεύοντο. 

10. Καὶ δυοίωσις τῶν προςώπων αὐτῶν, πρόςωπον 
ἀνθρώπου, καὶ πρόςωπον τοῦ λέοντος ἐχ δεξιῶν τοῖς 
τέσσαρσι, χαὶ πρόζωπον μόσχου ἐξ ἀριστερῶν τοῖς τέσ- 
σαρσι, χαὶ πρόζςωπον ἀετοῦ τοῖς τέσσαρσι. 

τι. Καὶ αἱ πτέρυγες αὐτῶν ἐχτεταμέναι ἄνωθεν τοῖς 
τέσσαρσιν" ἑχατέρῳ δύο συνεζευγμέναι πρὸς ἀλλήλας, 
χαὶ δύο ἐπεχάλυπτον ἐπάνω τοῦ σώματος αὐτῶν, 

12. χαὶ ἑχάτερον χατὰ᾽ πρόςωπον αὐτοῦ ἐπορεύετο: 
οὗ ἂν ἦν τὸ πνεῦμα πορευόμενον ἐπορεύοντο, χαὶ οὐχ 
ἐπέστρεφον. 

12. Καὶ ἐν μέσῳ τῶν ζώων ἤδθυ ὡς ἀνθράχων 
πυρὸς χαιομένων, ὡς ὄψις λαμπάδων συστρεφομένων 

ἘΖΕΟῊΗΙΠΙΕΙ,. 

ΟΑΡΌΤ Ἱ. 

1. Εἰ (Δοΐυπι 68[ ἰῃ {γἰοθϑίπηο ΔηΠη0, ἴῃ 4υδιίο πηθῆ86, 
υϊηϊα πηθη5]8. οἱ ο60 δγδηὶ ἴῃ πηρᾶϊο οδρ  ] 115 ΒΌΡΟΣ 
Πανίυπι ΟΠΟΌΔΓ : οἱ ἀρογιὶ βυηΐ ΟΟἸΐ, οἱ Υἱὰϊ υἱβίοῃϑϑβ 1)οἱ. 

2. Ουϊηΐϊδ πη 58, ἰιἰἷὶς οϑὲ 8 πηι18 αχυϊηίυ8 ὀδρί ν Δ 15 
᾿ορὶδ ]οδο πὶ, 

3. αἰ (Δοίυηι οδἰ γογθυπὶ Βομίηΐ δὰ ΕΖΟΟ οὶ ΠΠἰυπὶ ΒυΖὶ, 

βδουγἀοίοπι, ἰῃ ἰογγὰ ΟἰἸδ᾽ ἀδδογυπ, ΒυροῚ Πυνίυτα ΟΠΟΡαγ. 
Εἰ (δοίδ θϑἷ 8106 Πη6 ᾿ηδηυ5 Ὠομηϊηΐ, 

4, οἱ νυἱάϊ, οἱ οϑδα βρίγίὰ8 δυΐίογθηβ νϑηϊοῦδὶ 80 ἃ4υϊ- 

Ιοηδ, οἵ πυΡ68 Ππηᾶρῃᾷ ἰῃ 60, ἐξ βρἰοηάογ ἱπ αἰγουϊΐα 6)0.8 
οἱ ἰψῃΐ8 (ὈΪζυγΔῃ5 : Θὲ ἴῃ τηοάΐο οἷι}5 αιλδοὶ νἱδίο οἰ οί τὶ ἴω 
τηρᾶϊο ἰρηΐβ, οἵ 3ρ,δῆδογ ἴῃ 60. ᾿ 

5. Εἴ ἴῃ πιδάϊο αυδδὶ 51:Π|}Π|Π 40 «υδίυογ δῃϊπηδ! πὶ : 
οἱ ἤξο Υἱβίο ΘογΌπι. 5᾽ 40 Ποπηΐη 8 ἴῃ 68 : 

; Ἂς 

6. οἱ χυδίυιογ Δοΐ65 υπὶ, οἱ χφυαΐμοτ ἰδὲ υηὶ, 

7. οἱ ογυγα ΘΟΓΙΩ τοοίδ, οἱ ρϑάθϑ θογυπηιὶ ροηπαῖϊ, οἔ 
ΒΟΙΠ{11|65 φυδεὶ Γυ]ρυγδη8 8.8. Εἴ ΙΕΥ 5 βϑῆπεδ Θογυῃ), 

8. οἴ πιδῆιδ ΠΟΠΝηἶ8 80} ΡΘΏἢἾ8 ΘΟΓΌΠ, ἰῃ χυδίμογ ΡδΓ- 
ἘΡι1.5 ἰρϑοῦυπ, 

9. οἱ (δοΐδβ 60Π||ΠῈ αυδίιμου Ὠθη ΓΟ ΓΟ ὈΔη Γ οὔϊη ἰῃ- 
σράογοηὶ ἱρθ8 : υπυπηαυοάηχυθ δπίο ἔδοίδιῃ βυ δηλ ρσγαΐθ- 
Ὀδηίυγ. 

10. Εἰ. 5! υὰο [ΔΟΙΘΓΌΠλ Θουυπ, [Δ6᾽68 Ποπικίηΐ8, οἵ 

[δοἰ6 5 Ἰδοηΐβ ἃ ἀθχίγὶβ ἰρ8ἰ5 φυιδίυον, οἱ (δοίθβ υἱ}} ἃ δἰηϊ- 
5.Γ8 ᾿ρ8]5 χυδίμιογ, δὲ ἴδοθ8 δι 8 ἱρϑὶ8 φυδίαον. 

{1. Εἰ δ δογυ πὴ Θκίοηί» ἀοδυροῦ ἱρδὶδ φυδίυογ : υηΐ- 
ουΐχιο ἀμ Θοη) ποίς δὰ δ6 ἰηνίοδη, αἱ ἀυδ οοορεείουδηΐ 
ἀοθυρογ ΟΟΓΡῸ5 ἰρϑόγῃῃι, 

12. οἱ υπυπηασυοάσυς οογᾶηχ ἴδοΐΘ 808 διῃθυϊαϊαΐ : 400- 
οὐμηαυθ δι θυ]αθαὶ δρὶ 8 ἰθδηΐ, οἱ πο γονογθδηῖυγ. 

13. Εἰ ἰπ πηρύϊο δηϊμλδιἑυπὶ νυἱϑίο χυδϑὶ σα οπὺπὶ ἱρηΐς 
διἀδθηίυ;), αυδδὶ Υἱδίο ἰδηηραάδγιπι ἀἰϑουγγοης πὶ ἰηίοῦ 



ἘΖΕΘΒΙΕῚΙ, ἀκ». 11. 

ἀναμέσον τῶν ζώων, χαὶ φέγγος τοῦ πυρὸς, χαὶ ἐχ 
τοῦ πυρὸς ἐξεπορεύετο ἀστραπή. (" 

16. Καὶ ἴδον, καὶ ἰδοὺ τροχὸς εἷς ἐπὶ τῆς γῆς ἐχό- 
μενος τῶν ζώων τοῖς τέσσαρσι’ 

16. χαὶ τὸ εἶδος τῶν τροχῶν ὡς εἶδος Θαρσεὶς, καὶ 
ὁμοίωμα ἕν τοῖς τέσσαρσι. Καὶ τὸ ἔργον αὐτῶν ἦν χα- 
θὼς ἂν εἴη τροχὸς ἐν τροχῷ. 

1. Ἐπὶ τὰ τέσσαρα μέρη αὐτῶν ἐπορεύοντο’ οὐχ 
ἐπέστρεφον ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτὰ, 

18. οὐδ᾽ οἱ νῶτοι αὐτῶν, χαὶ ὕψος ἦν αὐτοῖς. Καὶ 
ἴδον αὐτὰ, καὶ οἵ νῶτοι αὐτῶν πλήρεις ὀφθαλμῶν χυ-- 
χλόθεν τοῖς τέσσαρσιν. 

19. Καὶ ἐν τῷ πορεύεσθαι τὰ ζῶα, ἐπορεύοντο οἵ 
τροχοὶ ἐχόμενοι αὐτῶν καὶ ἐν τῷ ἐξαίρειν τὰ ζῶα ἀπὸ 
τῆς γῆς, ἐξήροντο οἱ τροχοί. 

20. Οὗ ἂν ἦν ἣ νεφέλη, ἐχεῖ τὸ πνεῦμα τοῦ πορεύ- 
εσθαι" ἐπορεύοντο ὁΐ τροχοὶ χαὶ ἐξήροντο σὺν αὐτοῖς, 
διότι πνεῦμα ζωῆς ἐν τοῖς τροχοῖς. 

21. Ἔν τῷ πορεύεσθαι αὐτὰ ἐπορεύοντο, καὶ ἐν τῷ 
ἑστάναι αὐτὰ εἱστήκεισαν " χαὶ ἐν τῷ ἐξαίρειν αὐτὰ ἀπὸ 
τῆς γῆς. ἐξήροντο σὺν αὐτοῖς, ὅτι πνεῦμα ζωΐῇς ἦν ἐν 
τοῖς τροχοῖς. 

22. Καὶ ὁμοίωμα ὑπὲρ κεφαλῆς αὐτῶν τῶν ζώων 
ὡςεὶ στερέωμα, ὡς ὅρασις χρυστάλλου, ἐχτεταμένον 
ἐπὶ τῶν πτερύγων αὐτῶν ἐπάνωθεν, 

23. χαὶ ὑποχάτωθεν τοῦ στερεώματος αἱ πτέρυγες 
αὐτῶν ἐχτεταμέναι, πτερυσσόμεναι ἑτέρα τῇ ἑτέρα, 
ἑχάστῳ δύο ἐπικαλύπτουσαι τὰ σώματα αὐτῶν. 

(5) 2. Καὶ ἤκουον τὴν φωνὴν τῶν πτερύγων αὐτῶν, 
ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτὰ, ὡς φωνὴν ὕδατος πολλοῦ " χαὶ 
ἐν τῷ ἕσταναι αὐτὰ, χατέπαυον αἱ πτέρυγες αὐτῶν. 

25. Καὶ ἰδοὺ φωνὴ ὑπεράνωθεν τοῦ στερεώματος 
τοῦ ὄντος ὑπὲρ χεφαλῆς αὐτῶν, 

26. ὡς ὅρασις λίθου σαπφείρου, ὁμοίωμα θρόνου ἐπ᾽ 
αὐτοῦ, χαὶ ἐπὶ τοῦ ὁμοιώματος τοῦ θρόνου ὁμοίωμα ὡς 
εἶδος ἀνθρώπου ἄνωθεν. 

21. Καὶ ἴδον ὡς ὄψιν ἠλέκτρου ἀπὸ δράσεως ὀσφύος 
χαὶ ἐπάνω, καὶ ἀπὸ ὁράσεως ὀσφύος καὶ ἕως χάτω ἴδον 
ὅρασιν πυρὸς, χαὶ τὸ φέγγος αὐτοῦ χύχλῳ 

28. ὡς ὅρασις τόξου ὅταν ἡ ἐν τῇ νεφέλη ἐν ἡμέραις 
δετοῦ " οὕτως ἣ στάσις τοῦ φέγγους χυχλόθεν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. 

:. Αὕτη ἡ ὅρασις ὁμοιώματος δόξης Κυρίου. Καὶ 

(Ὁ) 14. Καὶ τὰ ζῶα ἔτρεχον καὶ ἀνέχαμπτον, ὡς εἶδος τοῦ 
βεζέκ. (Αἴ6χ. οἱ Τἠοοαοί.) 

(75) 24. Καὶ ἤχονον τὴν φωνὴν τῶν πτερύγων αὐτῶν ἐν τῷ 
πορεύεσθαι αὐτὰ, ὡς φωνὴν ὕδατος πολλοῦ, ὡς φωνὴν ἹἸχανοῦ" 
ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτὰ, φωνὴ τοῦ λόγου ὡς φωνὴ παρεμ- 
δολῆς, χαὶ ἐν τῷ ἑστάναι αὐτὰ, κατέπανον αἱ πτέρυγες αὐτῶν. 

25. Καὶ ἰδοὺ φωνὴ ὑπεράνω τοῦ στερεώματος τοῦ ὄντος ὑπὲρ 
χεφαλῆς αὐτῶν᾽ ἐν τῷ ἑστάναι αὐτὰ, ἀνίεντο αἱ πτέρυγες αὐτῶν. 

26. Καὶ ὑπεράνω τοῦ στερεώματος τοῦ ὑπὲρ κεφαλῆς αὐτῶν, 
ὡς ὅρασις λίθου σαπφείρου, ὁμοίωμα θρόνου ἐπ᾽ αὐτῷ, χαὶ 
ἐπὶ τοῦ ὁμοιώματος τοῦ θρόνον ὁμοίωμα ὡς εἶδος ἀνθρώπου 
ἄνωθεν. 

247. Καὶ εἶδον ὡς ὄψιν ἠλέκτρου, ὡς ὅρασιν πυρὸς ἔσωθεν 
αὐτοῦ χύχλῳ, ἀπὸ ὁράσεως ὀσφύος χαὶ ἐπάνω, καὶ ἀπὸ ὁρά- 
σεως ὀσφύος χαὶ ἕως κάτω, εἶδον ὡς ὅρασιν πυρὸς, καὶ τὸ 
φέγγος αὐτοῦ χύχλῳ. (Α{62.) 

ΥΕΤΌΒ ΤΕΒΤΑΜΈΝΤΟΝ. -- ΤΙ. 

δ6] 

τηθάϊ πὶ δηΪΠ1] τη, οἱ δρίθμ ον ἱρηΐβ, οἱ ἀδ ἰσπθ ουγοάϊο- 
δαί (αἱ σιιΓ. 

15. Εἰ Υἱάϊ, οἱ 6006 τοῖδ '1ῃ8 ΒΌΡΟΥ ἰριτδη) ἰυχίδ δηϊπη8}18 
᾿ρ515 χιιδίυον : 

16. οἱ βραοίθ65 ΓΟΪΔΥΆΏ. 4υδδὶ βροοίθς ΤΠδγϑὶβ, οἱ βἰμ}]ῖ- 

ἰυὰὸ υπὰ ἰρδ8ῖ8 φιδίυοΥ. Εἰ ορὺβ δᾶγιπη ογαΐ χυδϑὶ δὶ δϑβαὶ 
τοίδ [πη γοίδ. 

17. ἴῃ αὐυδίυον Ῥαγῖοθ ΘΑΓΙΠῚ ΔΙ υΪ] δ δηΐ : θη ΤΟΥ͂ΘΙ- 
ἰοθαπίυγ οαπὶ διηδυϊαγοηί, 

18. ΟΠ ἀογβᾶ θᾶγυμη, οἱ δ] {00 ογαΐ οἷ58. ἘΠ υἱάϊ δᾶ, 
οἱ ἀογβᾶ ϑᾶγυπ ρ]θΩᾶ ΟΟ0}}15 ἰῃ οἰγουϊίυ ἱρ58 φυδίυον. 

19. ἘΠ οὺπ) δ) υϊαγοηΐ ΔηΪΠη8}18, δι ] Δ θδηΐϊ γοΐϑ Ἰυχία 
68 : Θὲ Ουπὶ Θἰαναγοηΐιγ δηΐμ8114 ἀὰ ἰογγα, δἱθυδθδηίυγ 
Γυΐξ. 

20, ὈΒδίουμηαθθ γαῖ ἢυ 068, {Π|ς οἱ βρί γἰἴυ5 δὰ δυημάμῃ : 
ἰδδηΐ γοίδε οἱ οἰ δυδδηΐυῦ ουπὶ οἶδ, βρί γἰ[8 θη ΐη) Υἱίδ ογᾶὶ 
ἰὴ γοίἷ8. 

21. συμ {ΠΠ4 ἰγοηΐ ἰραῃΐ, οἱ οἵπὶ 114 βἰδυρηΐ βίδδηξ : 
οἱ οὑπὶ {18 οἰδυαγθηΐυγ ἃ ἴδγγα, δἰθυδθδηϊγΓ οὐ) οἶδ, 
4υΐδ 5ρί γι Ὑἱἵδο ογδί ἴῃ γοι[5. 

22. Εἰ 5|Π|}}ΠΠ|Ἃ0 ΒΌΡΟΥ οἂρυΐ ἰρϑογυμι δηϊπιαὶϊυτη αιδϑὶ 
Πγηηδιηθηΐμη), φυδδὶ ἃβρθοίιι8 οΥγ518}11, οχίβηΐῃ πη ΒΌΡΟΙ ἰδ 
ΘΟΓΌΙΏ. ἀσβυροτγ, 

23. οἱ 50 Πππηδιηθηΐο 8126 δου οχίθηϊδο, υοϊδηΐθϑ 8]- 

ἰογὰ δἰίοσὶ, υπἰουΐψιιο αὐ ἰοζοηΐ68 σΟΓροΓᾶ ἰρβογιηι. 

24. Εἰ δυάϊνὶ γούδηλ δ᾽διθπ, ἰρϑογυη), ἀυπὶ ἰρ88 ἰγθηὶ, 

4ιυδϑὶ γόοοθῖ) 841185 ΤΠ} 125 : Οὐ 4.6 ἰρ88 βίδγοηΐ, οοβϑϑδδηῖ 
8] δογιιη). 

25. Εἰ δοὺθ γοχ ἀδϑυρον ἢιπιδιηθηΐο φυοὰ ογδί δΌΡΟΥ 
δρυΐ ΘΟΓΙΠῚ. 

26. αυλ5ὶ δϑορθείυβ ἰδρὶ ἰδ δδρρῃϊγὶ, βἰγαἱ ἰυἀο 1ῃγοηὶ 
ΒΌΡΟΓ ΠΠυἀ, οἱ 5:06 Γ δἰ ἀπο) 1ΠΓοηΐ 5 πλ Π Πὰο αυδϑδὶ 
Βρθοὶθβ μοιη ἷ8 ἀθρόοι ροΓ. 

247. Εἰ Υἱάϊ αυδϑὶ ἀδρθοίυμ 6ἰθοῖ τὶ 8 υ͵᾽βίοηδ Ὁ] οἱ 
Βιργᾶ, οἱ ἃ υἱβίοπμθ ᾿ὑπ|ῦὲ οἱ υϑαυ6 ἀθδογϑιιῃ) Υἱάϊ Υἱϑ ἤθη, 

ἰφη 15, οἱ βρίδπαου ο)υ5 ἰῃ οἰγουϊα 
28. γρ]υἱ Υἱδῖο ἅγοι5 οπὴ (ἀογἰξ ἰη Ὠ006 ἰη ἀἰθ θα 5 ρΙυνΐδ : 

ϑἷο δίδει βρη ἀοΥἱβ ρῸΓ συγυμ. 

ΟΑΡΌΤ Π. 

1. Ηδὸο νυἱβίο βἰι} τυ πἰ8 σοὶ Βομιηὶ, Εἰ Υἱάϊ, οἱ 

ἴ4. Εἰ ἀπ πη] συγγοθαηΐ οἱ τγουθυίοδηίυγ, συδδὶ δρϑοὶθϑ 
Ἀοζοο ("μεἰσειγὶδ). 

94. Εἰ δυάΐοῦδιι γοοθσὴ ἃ] γὰ πη ΘΓ σαδηᾶο ἰρδηΐ, υἱ γο- 
σορ δ΄υδξ τ᾿υ]ΐδ, αἱ νοοολ Ῥοίθηι 5 : οὰπὶ ἰγοηΐ 68, νΟΧ 56- 

τιοηΐβ 4.85] νοχ οδβίγογυπι, οὐ δἰάγοηΐ, οοβδαῦδηί 8129 

ΘΟΓΌΠΆ. 
95. Εἰ 6606 ΥΟΧ ΒΌΡΟΙ Πγπηδηιθηΐαμη ΄συρὰ ογαΐ ΒΌΡΟΥ οδρυΐ 

ΘΟΓΏΌΙΙ : οὐὑτὰ βίδγοηί οᾶ, ἀθυ 6 Δ Ώ [Ὁ [8 ΘΟΓΌ ΠῚ. 

46. Εἰ 50Ρ6Γ ἢγιηδιηθηΐυπι αυοα ογᾶΐ ΒΌΡΟΡ δρυΐ ΘΟΓΌΠΙ, 
4085] δδρϑοῖι5 Ἰαρὶβ βαρρ γὶ , ᾿ δἰ μα] 60 ΤΏΓΟΙΪ ἴῃ 60, εἰ 
ΒΌΡΟΡ βία οτὴ [ἤγΟηΙ 5ἰ πὰ 0 ᾳαδδὶ [οτταὰ Ποιλίη 8 
ἀδδυρου. 

27. Εἰ νἱ αὶ φαδεὶ Ξροοίδμ οἰ θοί γί, νοΐ δδρθοίυτα ἰβη 5 ἰηἰγἰἢ- 
5608 6.8 Ρ6Γ οἰγουϊίιηι, ἃ ἀδρθοίαᾳ Ἰαπηδὶ οἱ ἀθβυρογ, οἱ δὺ 
δβδροοῖα ᾿υμδὶ οἱ υβ4υ6 ἀροβαια, υἱὰϊ φυδδὶ Υἱδίοποιῃ ἰβη 15, 
οἱ δρ᾽ οηόογϑ 605 ἰη αἰγουϊῖα. 
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ἴδον, καὶ πίπτω ἐπὶ πρόςωπόν μου, χαὶ ἤχουσα φωνὴν 
λαλοῦντος, καὶ εἶπε πρὸς μέ" Υἱὲ ἀνθρώπου, στῆθι 
ἐπι τοὺς πόδας σου, χαὶ λαλήσω πρὸς σέ. 

3. Καὶ ηλθεν ἐπ᾽ ἐμὲ πνεῦμα, χαὶ ἀνέλαδέ με, καὶ 
ἐξῃρέ με, καὶ ἔστησέ με ἐπὶ τοὺς πόδας μου, χαὶ 
ἤχουον αὐτοῦ λαλοῦντος πρὸς μὲ, 

"3. Καὶ εἶπε πρὸς μέ Υἱὲ ἀνθρώπου, ἐξαποστέλλω 
ἐγώ σε πρὸς τὸν οἶχον τοῦ Ἰσραὴλ, τοὺς παραπιχραί- 
νοντάς με, οἵτινες παρεπίχρανάν με, αὐτοὶ χαὶ οἱ πα- 
τέρες αὐτῶν, ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας, 

4. χαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς: Τάδε λέγει Κύριος" 
6. Ἐὰν ἄρα ἀχούσωσιν ἢ πτοηθῶσι, διότι οἶχος πα- 

ραπιχραίνων ἐστὶ, χαὶ γνώσονται ὅτι προφήτης εἶ σὺ ἐν 
μέσῳ αὐτῶν. 

6, Καὶ σὺ, υἱὲ ἀνθρώπου, μὴ φοθδηθῇς αὐτοὺς, μηδὲ 
ἐχστῆς ἀπὸ προςώπου αὐτῶν διότι παροιστρήσουσι, 
καὶ ἐπισυστήσονται ἐπὶ σὲ χύχλῳ, καὶ ἐν μέσῳ σχορ- 
πίων σὺ κατοικεῖς. Τοὺς λόγους αὐτῶν μὴ φοδηθῇς, καὶ 
ἀπὸ προςώπου αὐτῶν μὴ ἐχστῇς, διότι οἶχος παραπι-- 
χραίνων ἐστί. 

1. Καὶ λαλήσεις τοὺς λόγους μου πρὸς αὐτοὺς, ἐὰν 
τς ἀκούσωσιν ἢ πτοηθῶσιν, ὅτι οἶχος παραπιχραίνων 
στί. 

8. Καὶ σὺ, υἱὲ ἀνθρώπου, ἄχουε τοῦ λαλοῦντος 
πρὸς σὲ, μὴ γίνου παραπιχραίνων, χαθὼς ὁ οἶχος ὃ 
παραπιχραίνων. Χάνε τὸ στόμα σου, καὶ φάγε ὃ ἐγὼ 
δίδωμί σοι. 

9. Καὶ ἴδον, καὶ ἰδοὺ χεὶρ ἐχτεταμένη πρὸς μὲ, χαὶ 
ἐν αὐτῇ χεφαλὶς βιθλίου, τὰ ἀνείλησεν αὐτὴν ἐνώπιόν 
μου, χαὶ ἣν ἐν αὐτῇ γεγραμμένα τὰ ἔμπροσθεν καὶ τὰ 
ὀπίσω, καὶ ἐγέγραπτο θρῆνος καὶ μέλος καὶ οὐαί, 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γἥ. 

ι. Καὶ εἶπε πρὸς μέ: ΥἹὲ ἀνθρώπου, κατάφαγε τὴν 
χεφαλίδα ταύτην, καὶ πορεύθητι χαὶ λάλησον τοῖς νϊοῖς 
Ἰσραήλ. 
᾿ Καὶ διήνοιξε τὸ στόμα μου, χαὶ ἐψώμισέ με τὴν 

χεφαλίδα. 
3. Καὶ εἶπε πρὸς μέ- Υἱὲ ἀνθρώπου, τὸ στόμα σου 

φάγεται, χαὶ ἡ χοιλία σου πλησθήσεται τῆς χεφαλίδος 
ταύτης τῆς δεδομένης εἰς σέ. Καὶ ἔφαγον ὑπῆν; χαὶ 
ἐγένετο ἐν τῷ στόματί μου ὡς μέλι γλυκάζον. 

4, Καὶ εἰπε πρὸς μέ" Υἱὲ ἀνθρώπου, βάδιζε χαὶ 
εἴςελθε πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ἰσραὴλ, καὶ λάλησον τοὺς 
λόγους μου πρὸς αὐτοὺς, 

δ. διότι οὐ πρὸς λαὸν βαθύγλωσσον σὺ ἐξαποστέλλῃ 
πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ἰσραὴλ, 

6. οὐδὲ πρὸς λαοὺς πολλοὺς ἀλλοφώνους ἢ ἀλλογλώσ- 
σους, οὐδὲ στιδαροὺς τῇ γλώσση ὄντας, ὧν οὐχ ἀχούσῃ 
τοὺς λόγους" ἴα εἰ πρὸς τοιούτους ἐξαπέστειλά σε; 
οὗτοι ἂν εἰςήκουσάν σου. 

(2) 3. Καὶ εἶπε πρὸς μέ Υἱὲ ἀνθρώπου, ἐξαποστελῶ ἐγώ 
σε πρὸς τὸν οἶχον τοῦ Ἰσραὴλ, τοὺς παραπιχραίνοντάς με, οἵ 
τινες παρεπίχρανάν με, αὐτοὶ καὶ οἱ πατέρες αὐτῶν ἠθέτησαν 

ἐν ἐμοὶ, ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας. 
4͵ Καὶ υἱοὶ σχληροπρόςωποι καὶ στερεοχάρδιοι" ἐγὼ ἀπο- 

στέλλω σε πρὸς αὐτούς, Καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς" Τάδε λέγει 
κύριος Κύριος " (Α{65.} 

ΙΕΖΕΚΙΗΛ. Κεφ. Γ΄. Ὁ 
οδ0 ἰῃ ἴδεϊοπι πιδᾶμῃ, οἱ δι ϊυὶ γόῦθηὶ Ἰοαιιθ (15, οἱ ἀἰχ 
δα πηδ : ΕἸ ΒοΠλἶ8, 8.8 ΘΌΡΟΓ ρΟὰ65 ἴυο8, οἱ ἰοχιᾶν δᾶ 

ἴο. 

2. ΕΠ νρηΐΐ δὰ 16 βρί γἴυ8., οἱ ἀϑϑυμρϑὶῖ π|6, οἱ εἰενανὶ 
Π16, οἱ βίδίυϊί, Π)6 ΒΌΡΟΓ ρϑάθϑ π608, οἱ δυιάϊθθατ οὐτ 1ο- 
αυθηίοτῃ δὰ πΠΙ6, : 

3. οἱ ἀϊχ!ὶ δι τη6 : ΕἸ] Ποιηΐη!δ8, πλί((ο Θροὸ ἰ6 δὰ ἀοῃμ 

Ιβγαϑὶ, δυδοογῃθδηΐθθ τ26, αυΐ αυϊάδιη ὀχδοογθανογιηΐ 6, 

ἰρδὶ οἵ ρδίγοϑθ ΘΟγΠπι, 5406 δὰ μοάϊογηδη ἀΐθηι, 

ά͵ αἱ ἀΐοθδ δ 608 : Η8 ἀϊεἰξ Ποπλΐηυβ : 
5. δὲ ἰογία δυάίδηϊ δὺϊ ρανοδηΐ, χυΐᾶ ἀοπιὰϑ ΟΧΔΟΟΓΡΔῺ 8 

οβῖ, οἱ βαίοηί χυΐᾶ ργοροἰδ 65 ἴὰ ἰῃ τηδα 0 ΘΟΓΙΠ,. 

᾽ 

6. Εἰίυ, 611 Ὠοπιΐηΐδ, ΠΟ {ἰπ|688 608, Π60 ἰογη 468 ἃ 
[δοὶθ θογυπι : συοῃίδιῃ ἰῃ 58ηΐθηὶ, οἱ σομρτορδυηίυγ ΘΟὨΓΒ 
(6 ἰη αἰγουΐία, οἱ ἰὴ πηοάϊο δοογρίομπιη ἴὰ [4] 148. Ὑογθ 8 
θογαμ 6 {{π|685, οἱ ἃ Δοΐα Θογιἢ 6 ἰογηχίά65, 4υ}8 ἀοπλιι3 

ΘΟΧΔΒΡΟΓΔῺ5 681. 

7. ΕΠῚοαυοτβ γογῦᾶ πηθᾶ δα 608, 5ἱ (ογίο δυάϊδηΐ διιὶ {(ἰ- 
πιοδηΐ, 48 ἀοπηι}8 ΘΧϑΟογΌ8η5 681. 

8. Εἰ ἴα, {ΠῚ Πποπιηΐβ, δυὰϊ Ἰοχυσηίαπι δὰ ἴδ, Ποῖ 6588 
ΘΧΔΘΡΟΓΔΏΒ, ϑ8'συΐ ἀοηλι8 οχδϑρογδίγίὶχ θϑί. Αρογὶ 08 ἴσθι, 

οἱ οομῃηδάθ αυοά 6ρὸ ἀο (ἰδὲ. 

9. Εἰ νἱάϊΐ, αἱ θοῦδ πρδηιβ οχίοθηϊδ δὰ τη6, οἱ ἰῃ 68 οδρῃὶ- 

[υ]υπὶ ΠὈτὶ, οἵ Ἄχραηάϊί Π]ὰἀ οοτᾶμῃ πἴθ6, οἱ ογϑηΐ ἱ 60 
δοιρίδ δηϊογίογα οἱ ροβίογίογα, δἱ ἰηϑογρίδ ογαί ἰδπηθηίδιϊο 

οἵ οἄγπηθη οἱ γνῷ. 

ΟΑΡΌΤ' ΠΙ. 

1. Εἰ ἀἰϊχὶὶ δά πιϑ : ΕἸ] μοπλϊηἶβ, οὐμηθάς οαρί(υἰαπὶ ἰϑίπα,, 
εἴ γδίὰδ οἱ Ἰοσυ θα ἢ}}}8 1β6γδε]. ᾿ 

2. Εἰ Δρογυΐϊὶ οὁ8 τηδυη), οἱ οἰθαυ 6 οΔρ (0. 

8. Εἰ ἀἰχὶἐ δὰ πηὸ : ΕἸ}} Ὠομΐηἶβ., 08 {πππηὶ σοιηράοϊ, οἱ 

γοηΐοῦ ἰυυ8 ἰρ] ΟὈἰΓὰΓ οἀρίζαϊο ἰδίο εἰδὲ ἀδῖο. Εἰ οοπρραὶ ὶΪ- 
Ιυά, οἱ (Δοΐιηλ 6581 ἰῃ ΟΥΘ Π|60 5ἰοαί π|οὶ ἀυϊσαβ0θ 8. 

4, Εἰ ἀϊχὶ! δά πιὸ : ΕἸ Ποηγίηΐβ, νδάδ οἵ ἱῃβγθάοχα 

ἀοχηυμα βγᾶ6], οἱ Ἰσόψυθγα υογρᾶ πιθᾶ δ( 608, 

5. ὨΟἢ δηίμ δά ρορυϊυηὶ ργοίυμάδ ησυφ ἴα τγἱ ἐγ] 8 δα 

ἀοιηυπὴ Ἰϑγᾶθὶ, 

θ. πραὺυς δά ρορυ]ο08 πη] 108 Δ] ογ8 Ὑοοΐβ δὺΐ ἀ! ΘΓ 8 
Ἰἰησυδο, ἢδ4υ6 4υΐ βγάΥ68 ᾿ἐηρυδ 8ἰηΐ, 4υογΠπ) πο ἃυ ἀϊλ8 
ΒΟΓΠΊΟΠΘΒ : αἴ βὶ δὰ (8168 πιϊβίβϑϑοιῃ ἴ8, ἢΐ υἱΐχυθ ὀχυάῖ8- 

Βρηΐ (6. 

ἃ. Εἰ ἀἰχὶ! δὰ πιὸ : ΕἸ ποιίηΐβ., ουη ἀπῇ ὁρο ἴ6 δα ἀομπιὰπι 
15γδοὶ, δὰ θυ δοουθαηΐοϑ 6, 4} οχ δου ὈΔν ΓΌζ τΩ6, ἰρ05] οἱ μᾶ- 
{Γ65 οογυπι ργναγίοδίϊ δα ηΐ ἰῃ τὴ6. βαὰθ ἴῃ Ποάϊογηαπι ἀΐθηη. 

4. ἘΓ4} ἀαγαὰ [δοΐο αἱ βο!ἀο οογὰθ : ορὸ οηνο (6 δ 605. Εἰ 
ἀΐςε8 δ 605 : Ητρο ἀἰοἰί Βομλίηυβ Βοπλίηὰδ : 



ΠῚ 

ἘΖΕΟΗΙΕῚ, ἀκν. 11]. 

7. Ὃ δὲ οἶκος τοῦ Ἰσραὴλ οὐ μὴ θελήσουσιν εἶςα- 
χοῦσαί σου, διότι οὐ βούλονται εἰςαχούειν μου, ὅτι πᾶς 
ὃ οἶχος Ἰσραὴλ φιλόνεικοί εἶσι χαὶ σχληροχάρδιοι. 

8. Καὶ ἰδοὺ ζώδωχα τὸ πρόςωπόν σου δυνατὸν χα-- 
τέναντι τῶν προςώπων αὐτῶν, χαὶ τὸ νῖχός σου χατι- 
σχύσω κατέναντι τοῦ νίχους αὐτῶν, 

9. χαὶ ἔσται διαπαντὸς χραταιότερον πέτρας. Μὴ 
φοδηθῇς ἀπ’ αὐτῶν, μηδὲ πτοηθῇς ἀπὸ προςωπου αὐὖ- 
τῶν, διότι οἶχος παραπιχραίνων ἐστί, 

10. Καὶ εἶπε πρὸς μέ" ΥἹὲ ἀνθρώπου, πάντας τοὺς 
λόγους οὖς λελάληχα μετὰ σοῦ, λάδε εἰς τὴν χαρδίαν 
σου, χαὶ τοῖς ὠσί σου ἄχουε,. 

τι. χαὶ βάδιζε, εἴςελθε εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν, πρὸς 
τοὺς υἱοὺς τοῦ λαοῦ σου, χαὶ λαλήσεις πρὸς αὐτοὺς, 
χαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς: Τάδε λέγει Κύριος: ᾿Εὰν ἄρα 
ἀχούσωσιν, ἐὰν ἀρα ἐνδῶσι. 

1. Καὶ ἀνέλαδέ με πνεῦμα, καὶ ἤχουσα χατόπισθέν 
μου ἘΝ σεισμοῦ μεγάλου, εὐλογημένη ἣ δόξα Κυ- 
ρίου ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ. 

18, Καὶ ἴδον φωνὴν τῶν πτερύγων τῶν ζώων πτε- 
ρυσσομένων ἑτέρα πρὸς τὴν ἑτέραν, χαὶ φωνὴ τῶν 
τροχῶν ἐχομένη αὐτῶν, καὶ φωνὴ τοῦ σεισμοῦ. 

14. Καὶ τὸ πνεῦμα ἐξῇρέ με, καὶ ἐνέλαδέ με, καὶ 
ἐπορεύθην ἐν ὁρμῇ τοῦ πνεύματός μου, καὶ χεὶρ Κυ-- 
ρίου ἐγένετο ἐπ᾿ ἐμὲ χραταιὰ, 

16. χαὶ εἰςῆλθον εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν μετέωρος, 
χαὶ περιῆλθον τοὺς χατοιχοῦντας. ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ 
Χούὰρ τοὺς ὄντας ἐχεῖ. Καὶ ἐχάθισα ἐχεῖ ἑπτὰ ἡμέρας, 
ἀναστρεφόμενος ἐν μέσῳ αὐτῶν. 

16. Καὶ ἐγένετο μετὰ τὰς ἑπτὰ ἡμέρας λόγος Κυ- 
ρίου πρὸς μὲ, λέγων" 

17. Υἱὲ ἀνθρώπου, σχοπὸν δέδωχά σε τῷ οἴχῳ 
Ἰσραὴλ, χαὶ ἀχούση ἐκ στόματός μου λόγον, χαὶ δια-- 
ἔφ ΥνΑ αὐτοῖς παρ᾽ ἐμοῦ" 

15. ἐν τῷ λέγειν με τῷ ἀνόμῳ - Θανάτῳ θανατω- 
θήσ,,, χαὶ οὐ διεστείλω αὐτῷ τοῦ διαστείλασθαι τῷ 
ἀνόμῳ, ἀποστρέψαι ἀπὸ τῶν ὁδῶν αὐτοῦ, τοῦ ζῆσαι 
αὐτόν ὃ ἄνομος ἐχεῖνος τῇ ἀδικία αὐτοῦ ἀποθανεῖται, 
καὶ τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐχ τῆς χειρός σον ἐχζητήσω. 

19. Καὶ σὺ ἐὰν διαστείλῃ τῷ ἀνόμῳ, χαὶ μὴ ἀπο- 
στρέψη ἀπὸ τῆς ἀνομίας αὐτοῦ καὶ ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ, 
ὃ ἄνομος ἐχεῖνος ἐν τῇ ἀδιχίᾳ αὐτοῦ ἀποθανεῖται, χαὶ 

"σὺ τὴν ψυχήν σου δύσῃ. 
20. Και ἐν τῷ ἀποστρέφειν δίκαιον ἀπὸ τῶν δικαιο- 

συνῶν αὐτοῦ, χαὶ ποιήσει παράπτωμα, καὶ δώσω τὴν 
ΘΩΟΝ εἷς πρόζωπον αὐτοῦ, αὐτὸς ἀποθανεῖται, ὅτι οὐ 
ιεστείλω αὐτῷ" χαὶ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ ἀποθανεῖ- 

ται, διότι οὐ μὴ μνησθῶσιν αἱ δικαιοσύναι αὐτοῦ, καὶ 
τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐκ τῆς χειρός σου ἐχζητήσω. 

Ὧι. Σὺ δὲ ἐὰν διαστείλῃ τῷ δικαίῳ τοῦ μὴ ἁωμαρτεῖν, 
χαὶ αὐτὸς μὴ ἁμάρτη, ὃ δίκαιος ζωῇ ζήσεται, ὅτι διε - 
στείλω αὐτῷ, χαὶ σὺ τὴν σεαυτοῦ ψυχὴν ῥύση. 

42. Καὶ ἐγένετο ἐπ᾽ ἐμὲ χεὶρ Κυρίου, καὶ εἶπε πρὸς 
μέ: Ἀνάστυθι, καὶ ἔξελθε εἰς τὸ πεδίον, καὶ ἐχεῖ λα-- 
ληθήσεται πρὸς σέ. 

23. Καὶ ἀνέστην χαὶ ἐξῆλθον πρὸς τὸ πεδίον, χαὶ 
ἰδοὺ ἐκεῖ δόξα Κυρίου εἷςτήχει, καθὼς ἡ ὅρασις χαὶ 
χαθὼς ἡ δόξα Κυρίου ἣν ἴδον. ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Χο- 
δάρ. Καὶ πίπτω ἐπὶ πρόςωπόν μου, 
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7. οιηῦδ δυΐίδπι [5γ86] ΠΟ] ὀχαυάΐγα ἴ6, Ζαϊᾶ ποϊυηὶ 
Θχδυ γα Π16, ΟὨΔηΪ8 ΖυΐρΡΟ ἀοΠ)}8 15Γ86] οΟη θη] οβὶ βυηΐ οἱ 
ἀυγί οογάθ. 

8. Εἰ οο06 ἀράϊ δείοι ἴυ8πὶ ροϊδηΐοηη ΘοηΓ [δοὶο5. 6ὸ- 

τι, οἱ ρογυϊοδοίδη) ἴδῃ) ΟΠ ΟΓΙΔΡΟ Οοηίγᾶ ρογυϊοδοίδηι 
ΘΟΓΙΏ, 

9. οἵ οΥἰΐ ΒΘ ρΟΓ ΠΓΓΉΪΟΓ ροίτα. ΝᾺ {{π|688 8 εἷβ, π6αι8 
τηθί Δ 8 ἃ ἴΔοία ΘΟΓΙΠῚ, 48 ἀοΠ}}}8 Θχβρογδῃϑ 65. 

10. Εἰ ἀϊχὶ! δὰ τὴ : ΕἸ] ΠΟ ΠἾ8, ΟἸΠΠ68 ΒΘ ΓΠΊΟΏ68 40108 
Ἰοουΐ8 διμὴ ἰδοῦ, 8506 ἰῃ ΟΟΥ ἔπι, οἱ διιγίθυ8 (8 
δυάὶ, 

11. οἱ ναᾶδθ, ἱηρτϑάδγε δὰ σδρίἰνἱ ἰδίθπι, δὰ ἢ]ο8 βορυ]! 
(υἱ, οἱ Ἰοφυογῖβ δὰ 608, αἱ ἀϊς68 δ( 608 : Ηξ60 ἀϊοὶϊὶ Ποπιίημ8 : 
5] ἰογία δυάϊδηΐ, δὶ ἰογίο γοηχἰδηὶ 56. 

12. ἘΠ᾿ ἀβ5υπηρϑὶῖ τὴ6 ϑρ᾽ γΐα8, οἱ δυάϊγὶ ροβί ἴη6 νοσϑίῃ 
ΘΟΙΠΊΟἰἰοηΐ8 πηᾶρηδ', θοπραϊοίδ ρ]ογΐα Ποιηίηϊ ἀ6 ἸοοΟ ϑυο. 

13. Εἰ υἱάϊ νοοδϑηὶ δίδγιπ) δηϊ π|8] 1 Ρογουϊ οηςυ 8]- 
(ογὰ δὰ δἰίθγαῃ), οἱ τοχ γοίδγιη) υχίᾶ θᾶ, οἱ γοχ οοηγηο- 

(ἰοπίϑ. - : 

14. Εἰ βρί γι. οἱανανὶῖϊ πῆς, οἱ βυϑοθρὶξ πιθ, οἱ δὶ ἰῇ 

ἱπροία δρίγίἰι5 πιοὶ, οἱ τρδηῆιβ οι ΐηὶ [Δοῖᾶ Θδὲ δι ραῦ Πὴ6 
(ογΐ5, 

15. οἱ ἰηϊγανὶ δὰ οδρε υἱδίθηι δι] πλΐ8,, οἱ εἰγουϊνὶ δ ὶ- 
᾿Ιδηΐθβ δυρ6γ Παγνίιπη ΟἸΟΌΔΑΓ χαὶ δγαηί ἰδὶ. Εἰ βϑάϊ ἰδὶ 86- 
Ρίοιμ ἀΐθθυδ, ΘΟΛΥΘΥΒΔἢ8 ἰῃ τηθά]0 ΘΟΙΠΙΠῚ, 

16. Εἰ ἰδοίυπη 68ὲ ροϑὲ βορίοτη ἀΐθ8 γοθυμπι Ὀομιλίηΐ δὰ 
ΣῺ6, ἀΙ06Ώ8 : 

17. ἘΠῚ Πομλη8, βροουϊδίογοιη ἀοάϊ (6 ἀοημιὶ 18Γᾶο], οἱ 
δυάΐοϑ ἀδ γα [260 γϑγθυμη), οἱ ΟΠ ΠΡΟ οἱβ Θχ 6: 

18. ἴη ἀἰοοηο πι6 ἰηΐψυο : Μογία πηογίογίβ, οἵ ἤοὴ ἀΪ8- 
Εἰηχί 81 οἱ δὰ ἀϊϑιϊηρποηάυπι ἰηίχιο, αἱ ἀνογίδι 86 ἃ νἱ δ δυΐβ, 
υἱ Υἱνδῖ : ἰπχυιυβ [116 ἰῃ δι ἰπἰ φυϊ(ῖθ ποιΐοίιν, οἵ δδησυΐ- 
Π681 6}8 ἀδ τηδηι! (ἃ ΓΟ]υΪ ΓᾶΠη. 

19. Εἰ ἰὰ 8] ἀϊπιἰηχοτγίθ ἰηίφυο, οἱ ἤθη 86 δυϑγίογίἱ δὺ 

ἰηἰχυϊδίδ βιὰ οἱ ἃ Υἱᾶ δβυᾶ, ἰηἰι8 1116 ἰῃ 58 ἰῃ} 5.118 πλο- 
τἰοῖυγ, οἱ ἰὰ δηϊηγδπ) ἰυδη) ΠἰΠΟΓΔΌΪ8. 

40. Εἴ ἰῃ δυδγίθηδο 86 ᾿υδίυπη ἃ .5{}{18 5:118, οἱ (δεϊαοῖ 

ἀε]ϊοΐυμ, οἱ ἀᾶρο ἰοιπτηδηΐιη) ἰῃ [Δ οἰδπι 6}118, 'ρ86 πιογίδῖαγ, 
4υΐα ποη ἀἰ8{]ηχ 51] οἱ : οἵ ἰὴ ρϑοῦδιΐϊϑ δ}5 πηογίδίυν, φυΐᾶ 
ΒΟὴ οὐυηΐ ἰῃ τηρηηογία ͵υ.8{{{|Π0 678, 6ἔ βδησυίποι ο᾽αδ ἀδ 
Ιωδηὴ ἰυδ τοαυΐϊγδηι. 

21. Τιι δυίοπι δἰ ἀἰδίχογὶ8 Ἰυ80 υἱ ἡοη ρροσοί, οἱ 'ρ86 
ΒΟ. ρϑοσδυθγῖ, ἰυδῖυ8 Υἱία νἱνοῖ, φαΐ ἀϊδίϊηχί δι οἱ, οἱ {ι| 
ΔηΪΠ8Π| ἴυδηὴ ᾿ἰθΟγΔ 5. 

42. Εἰ (Δοἰδ 681 Β}ρ6Γ ΠῚ6 πηδηυβ Ὠοηιἰηὶ, οἱ ἀἰχὶ! δὰ πο: 
δυγρο, οἷ ὀφγϑάδγο ἰὴ οδπῖρυπ), οἱ ἰδὲ δ] οουξίο Πεοί δὰ (6. 

43. Εἰ βιπτοχί οἵ ΘΡΤΟΒΒῸΞ δὺπὶ δ ὁδιηρυμῃ, οἱ δοοα ἰδὶ 

δἰογία Ποπληὶ δίδθδί, βίουΐ ἀϑροοΐῃ8 οἱ βίουϊ φἰογία Ποηγίηὶ 

4υδῃ Υἱάϊ ξυροῦ Πανίαπι ΟΠοθαγ. Εἰ οδάο ἰῃ (Δοίθ ἢ} τηθδηι, 

36. 
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44. χαὶ ἦλθεν ἐπ᾽ ἐμὲ πνεῦμα, χαὶ ἔστησέ με ἐπὶ 
τοὺς πόδας μου, καὶ ἔλάλησε πρὸς μὲ, καὶ εἶπέ μοι᾿ 
Εἴςελθε, καὶ ἐγχλείσθητι ἐν μέσῳ τοῦ οἴχου σου. 

“5, Καὶ σὺ, υἱὲ ἀνθρώπου, ἰδοὺ δέδονται ἐπὶ σὲ δε-- 
σμοὶ, καὶ δήσουσί σε ἐν αὐτοῖς, χαὶ οὐ μὴ ἐξέλθης ἐχ 
μέσου αὐτῶν" 

448. καὶ τὴν γλῶσσάν σου συνδήσω, καὶ ἀποχωφω - 
θήση, χαὶ οὐχ ἐπὶ αὐτοῖς εἰς ἄνδρα ἐλέγχοντα, διότι 
οἶχος παραπιχραίνων ἐστί. ᾿ 

47. Καὶ ἐν τῷ λαλεῖν με πρὸς σὲ, ἀνοίξω τὸ ὁτόμα 
σου, χαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς: Γάδε λέγει Κύριος: Ὃ ἀχούων 
ἀκουέτω, χαὶ ὁ ἀπειθῶν ἀπειθείτω, διότι οἶκος παραπι- 
χραίνων ἐστί. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄. 

ι. Καὶ σὺ, υἱὲ ἀνθρώπου, λάδε σεαυτῷ πλίνθον, καὶ 
θήσεις αὐτὴν πρὸ προςώπου σου, καὶ διαγράψεις ἐπ᾽ 
αὐτὴν πόλιν τὴν Ἱερουσαλὴμ, 

ἃ, χαὶ δώσεις ἐπ᾽ αὐτὴν περιοχὴν, καὶ οἰχοδομήσεις 
ἐπ᾽ αὐτὴν προμαχῶνας, χαὶ ὗν ἀν τὰ ἐπ᾽ αὐτὴν χά- 
ραχα, χαὶ δώσεις ἐπ᾽ αὐτὴν παρεμθολὰς, καὶ τάξεις τὰς 
βελοστάσεις χύχλῳ. 

8. Καὶ σὺ λάδε σεαυτῷ τήγανον σιδηροῦν, χαὶ θή-- 
σεις αὐτὸ τοῖχον σιδηροῦν ἀναμέσον σου χαὶ ἀναμέσον 
τῆς πόλεως, χαὶ ἑτοιμάσεις τὸ πρόςωπόν σου ἐπ᾽ αὐτὴν, 
χαὶ ἔσται ἐν συγχλεισμῷ, χαὶ συγχλείσεις αὐτήν " ση- 
μεῖόν ἐστι τοῦτο τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήλ. 

4. Καὶ σὺ χοιμηθήσῃ ἐπὶ τὸ πλευρόν σου τὸ ἀριστε- 
ρὸν, καὶ θήσεις τὰς ἀδικίας τοῦ οἴκου Ἰσραὴλ ἐπ᾽ αὐ- 
τοῦ, χατὰ ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν πεντήχοντα καὶ ἑχατὸν, 
ἃς χοιμηθήση ἐπ᾽ αὐτοῦ, καὶ λήψη τὰς ἀδικίας αὐτῶν. 

5. Καὶ ἐγὼ δέδωχά σοι τὰς ἀδικίας αὐτῶν εἷς ἀρι- 
θμὸν ἡμερῶν ἐνενήχοντα χαὶ ἑχατὸν ἡμέρας, καὶ λήψη 
τὰς ἀδικίας τοῦ οἴκου Ἰσραήλ. 

6. Καὶ συντελέσεις ταῦτα, χαὶ χοιμηθήσῃ ἐπὶ τὸ 
πλευρόν σου τὸ δεξιὸν, χαὶ λήψη τὰς ἀδικίας τοῦ οἴκου 
Ἰούδα τεσσαράκοντα ἡμέρας" ἡμέραν εἰς ἐνιαυτὸν τέ-- 
θειχά σοι. 

7. Καὶ εἰς τὸν συγχλεισμὸν Ἱερουσαλὴμ. ἑτοιμάσεις 
τὸ πρόςωπόν σου, καὶ τὸν βραχίονά σου στερεώσεις, 
γχαὶ προφητεύσεις ἐπ᾽ αὐτήν. 

8. Καὶ ἐγὼ ἰδοὺ δέδωχα ἐπὶ σὲ δεσμοὺς, χαὶ { 
στραφῇς ἀπὸ τοῦ πλευροῦ σου ἐπὶ τὸ πλευρόν σου, ἕως 
οὗ συντελεσθῶσιν ἡμέραι τοῦ συγχλεισμοῦ σου. 

ο. Καὶ σὺ λάδε σεαυτῷ πυροὺς καὶ χριθὰς χαὶ χύα- 
μον χαὶ φαχὸν καὶ χέγχρον καὶ ὀλύραν, χαὶ ἐμθαλεῖς 
αὐτὰ εἰς ἄγγος ἕν ὀστραχινον" χαὶ ποιήσεις αὐτὰ σεαυτῷ 
εἰς ἄρτους, χαὶ χατὰ ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν ἃς σὺ χκα- 
θεύδεις ἐπὶ τοῦ πλευροῦ σον, ἐνενήχοντα χαὶ ἑχατὸν 
ἡμέρας φάγεσαι αὐτά. 

10. Καὶ τὸ βρῶμά σου φάγεσαι ἐν σταθμῷ, εἴχοσι 
σίχλους τὴν ἡμέραν, ἀπὸ χαιροῦ ἕως καιροῦ φάγεσαι 
αὐτά. 

ι1- Καὶ ὕδωρ ἐν μέτρῳ πίεσαι, καὶ τὸ ἕκτον τοῦ εἶν 
ἀπὸ χαιρσῦ ἕως καιροῦ πίεσαι. 

12. Καὶ ἐγχρυφίαν χρίθινον φάγεσαι αὐτὰ, ἐν βούλί- 
τοις χόπρου ἀπῤρωπίνης ἐγκρύψεις αὐτὰ χατ ὀφθαλμοὺς 
αὐτῶν, 

᾿ΤΕΖΕΚΙΗΛ. Κεφ. Δ΄. 
24. οἵ γρηΐϊΐ ἴῃ τὴ6 βρίγυ8, οἱ δίδίι ἡ [η6 ΒΌΡΟΓ ρϑὰθβ 

ΠΊ605, 6ἷ ἰοουϊι5 6δὶ δὰ πι6, οἱ ἀϊχ!ὶὶ πῃ : Ιηστοάογο, οἱ 
ἱποϊαάθσγα ἴῃ πηρᾶάϊο ἀο0Π}18 (85. 

25. Εἰ ἰὰ,, ΕΠ] Ποιηϊπὶβ, Θοο6 ἀδία βυῃϊ βυρογ [6 υἱῃουΐα, 
οἱ ραηΐ ἰ6 ἴῃ οἶδ, οἵ βοὴ οργοάϊογὶ8 ἀθ πηράϊο ϑογυμ : 

26. οἱ Ἰίηψυδπ ἰυδη) 601] ρᾶ0ο, οἱ 6γ]5 Ὠλυΐυ8, Θἷ ΠΟΏ ΘΓΙ5 
αἷβ ἰη υἱγυζη ΟὈ) αγρδηΐοπη, φυΐδ ἀ0η}}}18 Θχϑρόγδῃβ 68. 

27. Εἰ ἴῃ Ἰοφυδηάο πιὰ δὰ (6, ἀρογίδηι ὁ8 ἰυπη), οἱ ἀΐοδβ 
δὰ 605 ; διὸ ἀϊοὶϊΐ Βομίηυϑ : Ουἱ δυάϊξ δυάϊαὶ, οἱ χυὶ δὶ 
ἱμοθοάϊἢ8 ποη οὐθαϊαὶ, χιΐα ἀοιμυ 5 ΟΧάβρογδῃ8 οβῖ. 

ΟΑΡΌΤ ΙΝ. 

1. Εἰ τυ, ΗἸΣ Ποηγηΐβ, βυγης ΕἸ Ἰδίογθηι, οἱ ροῃθβ θυ 
δηΐα (Δοίδιῃ ἰυᾶπι,, οἱ ἀθβοῦ 068 ἰῃ 60 οἰν  δίθηι 7 γυβδ]θπ, 

2. οἱ ἀΔ}}}8 βΌρ6Γ θᾶπι οὐβίἀϊοηθηι, οἱ δἰ ΠοΔ 8 ΘῈΡΟΓ 
Θδπὶ ργορυσηᾶουϊα, οἱ Οἰγουπι δοίθα ΒΌΡΟΓ δᾶπὶ υ]]} πὶ, οἵ 

ἀλλ 18 ΒΌΡΟΓ θᾶπι σΔϑἴΓα, οἱ ογἀη8 18 πηΔ ἢ} 85 Πλἰ581}} 0 ἰῃ 
ΕΥΤΟ. 

3. Εἰ ἴὰ διμηα {01 δαγίασί ποτὶ ἴθγγοδηι, οἱ βοπ68 68Πι 
ΤΩΌΓΙΙ) ογγθῦμ ἰηΐογ (6 οἱ οἰν ἰΔίοῃη, οἱ ραγδρὶς ἰδοΐθπχ ἰυδῃη 

ΒΌΡΟΓ 68π|, οἴ δγίἱ ἰῃ σΟΠΟΙ υϑίοηθ, οἱ ΘΟμποϊ 68 68η} : δῖ 
δηυμπ) οδὲ πος ἢ}}}18 15Γ86]. 

4, Ελ τὰ ἀογηηΐθβ ϑῈρ6Γ ἰδίι18 ἴυτ1Π} 5.8 ΕπΠ|ΠπΔ, οἱ ρΟηΘ8 
ἰηἰυ δῖα 8 ἀοηλυϑ ΙΒΓ86] Βυρ6Γ 60, ᾿χίᾶ πυπιόγυτ ἀΐδγαπ 
αυϊηχυδσίηίΐδ οἱ οοῃίυμ, 41108 ἀοτγιηΐθα Βυρογ Πυἀ, οἱ ὅ550- 
68 ἱπἰ φυ δί6 8 ΘΟΓΊΙΏ,. 

5. Εἰ 6ρο ἀραὶ (ἰδὲ Ἰηἰχυϊαῖθ8 ΘΟΓΌΠ ἰῇ ὨΌΠΏΘΓΟ ἀϊΘΓΌΠῚ 
ποηδρίηία οἱ ορηΐυπι αἰδ8, οἱ ϑυμ)68 ἰπίαυϊδίο8 ἀοη)υ8 
ἴδγδοὶ. 

ὃ. Εἰ Θοηϑυπηηδ 8 ἢθρΟ, οἱ ἀουτηῖθ8 ϑυροῦ ἰδίι.8 πὶ 

ἀοχίγυπι, οἱ ἃ580Π|65 ἱπίαυϊ δῖο5. ἀοηλι5 7ιἀ8 φιδάγαρίηί(ἃ 
ἀἰοθυϑβ : ἀΐθη ἰῃ ἀππυπὶ ροϑαΐ ΕΠ]. 

7. ΕΛ δὰ σομο ΒΟ θ 96 Γ 58] 6) ρᾶΓΔ 8 δοῖθῃ) ἰυ8Π|, 
οἱ Ὀγδομίυχῃ ἰυστ τοΡοΟΓΔ 18, οἱ ργορῃοίδ 8 ΒΌΡΟΓ Θδηι. 

8. Εἰ ὅρο 6006 ἀράϊ ΒΡΘΓ [6 ὙΥἱηοῦἶα, οἵ ἤθη ἴα ΘΟηγογίδ8 
46 ἰαίογθ ἴυο ἰῃ ἰδίι.8 ἰυυη), ἀοηδς οοιμρίοι! [οτγὶμ! αἰθδ 
ΘΟηΟιβἰοηΐβ ἴα. 

9. Εἰ ἃ ϑυπιο 0 ὲ ἐγ ἰοὐπὰ οἱ πογάθαυτῃ οἱ (Δ πη) οἱ ἰδηΐθπὶ 

οἵ τη] οἱ ΟἸ γᾶ, οἱ τη} [65 οἃ ἰῃ γὰ8 υηυπὶ ἰοδίουπι : οἱ 

[0168 θᾶ {{ 0] πῃ ῥδη65, οἷ Ἰαχίδ πυπηογαπ ἀϊργατ αυΐϊδυ5 ἴα 
ἀογηι 8 ΒυροΓ ἰδίυδ ἰσυσπλ., ποηδρίηΐα οἱ σοι ἀΐθ θυ 00" 
Τηρὰ 68 68. 

0. Εἰ εἰδυμι ἰυυπὶ οομηθάθ8. ἰῃ Ροηάργο, Υἱσίπί! 8.6 108 
αἶδ, ἃ ᾿δῃιροῦθ 8486 δα ἰφρυβ ΟΟΠμΘα68 68. 

11. Εἰ δαυδῃῃ ἴῃ πιοηβϑυγᾷ 068, οἱ βοχίδη) ρϑγίθῃ [ἢ ἃ 

[ΘΠ ΡΟΓΟ υὑϑ406 δὰ ἰδηηρυ.5 068. 

11. Εἰ βυθοϊποτίοἰαπ) Ὠογάρθδοθιι ἢ οοπηοθ8 68, ἰῃ ΗπιῸ 

δἰαγοουβ ἢ) δηΐ ΔΌΒΟΟΠ 68 6ἃ δΔηί6 ΟΟυ}]08 ΘΟΓιΠι, 



ἘΖΈΕΓΘΟΗΙΕΙ,. ἀκ». Υ. 

18. καὶ ἐρεῖς" Τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ" 
Οὕτως φάγονται οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰσραὴλ ἀκάθαρτα ἐν τοῖς 
ἔθνεσιν. 

4. Καὶ εἶπα- Μηδαμῶς, Κύριε Θεὲ Ἰσραήλ. εἰ ἣ 
ψυχή μου οὐ μεμίανται ἐν ἀχαθαρσία, καὶ θνησιμαῖον 
χαὶ θηριάλωτον οὐ βέδρωχα ἀπὸ γενέσεώς μου ἕως τοῦ 
γῦν, οὐδὲ εἰςελήλυθεν εἷς τὸ στόμα μου πᾶν χρέας ἕω- 
λον. 

156. Καὶ εἶπε πρὸς μέ: Ἰδοὺ δέδωχά σοι βόδλιτα 
βοῶν ἀντὶ τῶν ἀνθρωπίνων, καὶ ποιήσεις τοὺς ἄρτους 
σου ἐπ᾽ αὐτῶν. 

16. Καὶ εἶπε πρὸς μέ: ΥἹὲ ἀνθρώπου, ἰδοὺ ἐγὼ συν-- 
τρίδω στήριγμα ἄρτου ἐν ἹἹερουσαλὴω,, καὶ φάγονται 
τ ἐν σταθμῷ καὶ ἐν ἐνδεία, χαὶ ὕδωρ ἐν μέτρῳ χαὶ 
ἐν ἀφανισμῷ πίονται, 

17. ὅπως ἐνδεεῖς γένωνται ἄρτου χαὶ ὕδατος" χαὶ 
ἀφανισθήσεται ἄνθρωπος χαὶ ἀδελφὸς αὐτοῦ, χαὶ ἐντα- 
ἐγνόκα, ἐν ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Ε΄. 

ι. Καὶ σὺ, υἱὲ ἀνθρώπου, λάδε σεαυτῷ ῥομφαίαν 
ὀξεῖαν ὑπὲρ ξυρὸν χουρέως, χτήση αὐτὴν σεαυτῷ, χαὶ 
ἐπάξεις αὐτὴν ἐπὶ τὴν χεφαλήν σου χαὶ ἐπὶ τὸν πώγωνά 
σου. Καὶ λήψη ζυγὸν σταθμίων, καὶ διαστήσεις αὐτούς" 

2. τὸ τέταρτον ἐν πυρὶ ἀνακαύσεις ἐν μέση τῇ πό- 
λει χατὰ τὴν πλήρωσιν τῶν ἥμερῶν τοῦ συγχλεισμοῦ, 
χαὶ λήψη τὸ τέταρτον, χαὶ χαταχαύσεις αὐτὸ ἐν μέσῳ 
αὐτῆς, χαὶ τὸ τέταρτον χαταχόψεις ἐν ῥομφαίᾳ χύχλῳ 
αὐτῆς, καὶ τὸ τέταρτον διασχορπιεῖς τῷ πνεύματι" χα 
βΕΧΜΙΡΥ ἐχχενώσω ὀπίσω αὐτῶν. 

8. Καὶ λήψη ἐχεῖθεν ὀλίγους ἐν ἀριθμῷ, καὶ συμπε- 
ριλήψη αὐτοὺς τῇ ἀναδολῇϊ σου. 

«. Καὶ ἐκ τούτων λήψη ἔτι, καὶ ῥίψεις αὐτοὺς εἰς 
μέσον τοῦ πυρὸς, χαὶ χαταχαύσεις αὐτοὺς ἐν πυρί. Ἔξ 
αὐτῆς ἐξελεύσεται πῦρ. Καὶ ἐρεῖς παντὶ οἴκῳ Ἰσραήλ" 

δ. Τάδε λέγει Κύριος: Αὕτη ἢ Ἱερουσαλὴμ, ἐν μέσῳ 
τῶν ἐθνῶν τέθειχα αὐτὴν, χαὶ τὰς χύχλῳ αὐτῆς χώρας. 

6. Καὶ ἐρεῖς τὰ δικαιώματά μου τῇ ἀνόμῳ ἐχ τῶν 
ἐθνῶν, καὶ τὰ νόμιμά μου τῶν χωρῶν τῶν χύχλῳ αὐτῆς" 
διότι τὰ δικαιώματά ψου ἀπώσαντο, καὶ ἐν τοῖς νομί- 
μοις μου οὐχ ἐπορεύθησαν ἐν αὐτοῖς. 

7. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος Ἀνθ᾽ ὧν ἢ ἀφορμὴ 
ὑμῶν ἐκ τῶν ἐθνῶν τῶν χύχλῳ ὑμῶν, χαὶ ἐν τοῖς νουί- 
μοις μου οὐχ ἐπορεύθητε, χαὶ τὰ δικαιώματά μου οὐχ 
ἐποιήσατε, ἀλλ᾽ οὐδὲ χατὰ τὰ δικαιώματα τῶν ἐθνῶν 
τῶν χύχλῳ ὑμῶν οὐ πεποιήχατε" 

8. διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος: Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ, 
καὶ ποιήσω ἐν μέσῳ σου χρῖμα ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν, 

9. χαὶ ποιήσω ἐν σοὶ ἃ οὐ πεποίηχα, χαὶ ἃ οὐ ποιήσω 
ὅμοια αὐτοῖς ἔτι χατὰ πάντα τὰ βδελύγματά σου. 

10. Διὰ τοῦτο πατέρες φάγονται τέχνα ἐν μέσῳ σον, 
χαὶ τέκνα φάγονται πατέρας. Καὶ ποιήσω ἐν σοὶ χρί-- 
ματα, χαὶ δια χορπιῶ πάντας τοὺς χαταλοίπους σου εἰς 
πάντα ἄνεμον. 

(ἢ τι. Διὰ τοῦτο, ζῶ ἐγὼ, λέγει Κύριος, ἦ μὴν ἀνθ᾽ 

() 11. Διὰ τοῦτο ζῶ ἐγὼ, λέγει ᾿Αδωναὶ Κύριος, εἰ μὴ 
ἀνθ᾽ ὧν τὰ ἅγιά μου ἐμίανας ἐν πᾶσι τοῖς προςοχθίσμασί σον, 
χαὶ ἐν πᾶσι τοῖς βδελύγμασί σον, καὶ ἐγὼ ἀπώσομαί σε, καὶ 
οὐ φείσεταί μον ὁ ὀφθαλμὸς. καὶ ἐγὼ οὐχ ἐλεήσω σε. (Α165.} 

δ6δ8 

13. οἱ ἀΐοοβ : Ηδφος ἀϊεῖ! Πομηίηι8 θυ 5 [6Γ86] : δὶὸ ο0- 
τηθἀοηϊ 1 18γ86] ἱπηπηυηάδ ἰῃ σαηίθι8. 

14. Εἰ αἀἰχὶ : Νοφυδαυδηι, Ὠοπιλίηθ 66 1ϑγδαὶ : 81 ΔΏ]η)8 
ἴὯ68 ΠΟ 65ἷ ρο] αἱᾶ ἰῃ ᾿πημυηἀ {1|, οἱ ποῦ ἰοἰπυηι οἱ ἃ μ6- 
5115 Ἰδοθυδί ἢ) ΠΟ Οομηθαϊ ἃ δι ϊν δία τηθὰ 8406 ππης, δ 
ΟῚ δῖ ἰπστο888 ἰῇ Ο8 Π)ΘΌΠ ΟΠ ΠἾ8 ΟΔΙῸ γδηείαδ. 

15. Εἰ αἰχὶί δὰ τς : Εοοβ ἀράϊ {ἰδὲ βίδγοογα Ὀου ἢ] ρΓῸ 
βίθγοογ 05 Ὠιιπηδηΐδ, οἱ ἴδοῖθ8 ὕ8Π68 ἴψ:08 ΒΌΡΟΓ θᾶ. 

16. Εἰ αἰχὶί δὰ πι6 : ΕἸ} Ποιμίηθ, θοῦ οϑὸ οοηΐαζο [1}}- 
οἰτηδηΐυπι ΡΔΠΐ8 ἰῃ 76 Γ}5816), οἱ οομηοάδηϊ ρᾶπθ ἰῃ ροη- 

ἄογα οἱ ἴῃ ρϑηυγία, οἱ 84ι18Π| ἴῃ τηθηϑιγὰ οἱ ἰῃ ἰηίογία 
δἰθεπὶῖ, 

17. υἱ οροηΐθ5 ἤδηὶ ρϑηΐβ οἱ 840; οἱ ἀφο ΐυΓ ὨΟΙ.Ο 

οἱ Ἰγδίου ο᾽.8, οἵ οοηϊδοβοθηΐ ἰῃ ἱπί υ δι δυ5 508. 

ΟΑΡΌΤ Υ. 

1. Εἰ ἴα, δῖ Βοιτηϊηΐβ, βιηλ6 {|0ὲ] οαἰδάϊιπι δουπιπλ ΒΌΡΟΣ 
ΠΟΥΔΟΌΪΔΙλ ἰΟὨδΟΓίβ, ροβϑί 46 ϑᾶγτὰ {0ὲ, οἱ ἀυοθ8 θδπ) δ8ὺ- 
ΡΟΥ οδραΐ ἴυυπ οἱ βροῦν Ὀαγθ8Π) ἰδίῃ. Εἰ Δι 5 168 δίδίογδῃι. 
Ροπάογιμ, αἱ αἰ γ᾽ 68 608 : 

4. υδγίδπη ρᾶγίοηι ἰῃ ἱσηὶ ΘΟ θυγΟ8 ἰπ πλοάϊΐα οἷν δία 
υχία οοπιρ!οίομοπὶ ἀΐογαπι ΘΟΠΟἸ αϑἰοη 8, οἱ 888ι1Π168 40 δΓ- 
ἴλη, οἱ ΟΟΙθιΓ68 68πι ἰῃ πηραϊο ο᾽8, οἱ φυδγίδπι οοποί 68 
ἴῃ αἰδάϊο ἰῃ οἰγουϊα οἦυ5, οἱ αυδγίδηι ἀἰβρογμοβ Ὑθηΐο : οἱ 

εἰδάϊυπι ἢυάδθο ροβῖ 608. 

3. Εἴ Δ550)68 ἰπηὰθ Ῥϑῦ 008 ἰῃ ὨυπΊοΓο, οἱ οἰγου τ σα 8 
608 ἱπαυπηθηίο 00. 

4, Εῤ ἐχ 18 βυπη68 δάῃυς, οἱ ρῥγο οἶ68 608 ἰῶ τηράϊυΠ) 
ἰψηΐβ, οἱ ὀομυΓ68 608 ἐπ ἰζηΐ. Εχ 6ὁἃ ὀρτραϊοῖυν ἰχηΐβ. Εἰ 
ἀϊοθβ ογηηὶ ἀοπρυΐ [ϑΓδοὶ : 

ὅ. Ηδο ἀϊοὶϊΐ Βοιηίηυβ : 818 681 726 Π|5816Π2, ἰῃ πηθράϊο 
ξοηίπὶ ροϑυΐ θ4πι|, οἱ {φι18 δυηί ἰῃ οἰγουϊ τα 6}. (ΟΓΤΆ8. 

6. Εἰ ἀΐϊο65 ᾿05{{Π08{10Π68 Πη688 ἱρ5ὶ ἰηἰ αιιϑ χ φοηςδυβ, 
οἱ Ἰορσί(ἰπ|ὰ ἤγθὰ ἀθ τοαϊοηΐθι8 ΄χυῶ βυηΐ ἰῃ οἰγουλία 6)}08 : 

᾿υβεΠοδίίοη 6 5 οηΐπη Πγ688 ργοϊθοθγυηῖ, οἱ ἰῃ Ἰοσὶ ἰ π8. πηοὶβ 

ποη διῃ θυϊανυογιηΐ ἰη οἾ8. 

ἡ. Ἰἀοίγοο ἤῶο ἀϊεὶξ Ποιμηίηυδ : Ουἱᾶ οοοδδὶο γοϑίῖγᾶ ἀδ 
μοηθυ5 αυδὸ ἰηῃ οἰγου ἃ ὙΟϑῖγο δυπηῖ, οἱ ἰὴ Ἰαρ Εἰ πι8 πγοὶβ 
ΠΟῚ ΔΙ υ ]α5 18, οἱ 705{ΠοδιϊΟη68 Πιο88 ΠΟη ἴδοΐβι 18, δοὰ 
Πο|υσ ἡχίδ [υ81Ποαιοη 8 σοη(υ πὶ 4.88 ἰῃ οἰγουϊ ὙΘΒΙΓΟ 
δυηΐ (6ο 5(185 : 

8. ἰάδο πὸ ἀϊεὶϊξ Ὠοπίπυ9 : ΕΘΟ6 650 δυρογ δ, οἱ (δοΐδηι 
ἴῃ πηράϊο τυὶ Ἰυάϊοίαι) οογδηι σοηίθυ8, 

9. οἱ (Δεΐδῃῃ ἰῃ 16 4ιδ5 η01) ἔδοὶ, οἱ 4υ85 ΒΟη [δοΐθηλ 8ἰΠιὶ- 
1ὰ οἷβ υἱἵγᾶ βοουῃάυπι ΟἸΏΏ68 ΔΡΟΙΪπδ[ἰ0η65 ἰυ.88. 

10. Ι΄Δεἶγοο ρδίγθϑ οοτηδάρηϊ 1108 ἰῃ τηράϊο ἰυαἱ, οἱ ΠΠὶ 
οομῃηθάοηϊΐ ραίΓ68. Εἰ (Ἀείδπι ἴῃ (6 ͵ υάϊοἶα, οἱ ἀἰδρογζδηλ ΟἸΠ68 
γτοδίἀυο8 08 ἰῃ ΟΠΊΏΘΠ) ΥοηυΠ). 

11. Ἰἀοίγοο γΥἱγο οζο, ἀἰοὶ! Πϑοπιίηιι5, ργοίδοϊο ργὸ θὺ αυοὰ. 

11. Ιδείτοο νἵνο οβο, ἀϊοὶΐ Βοιηίηαβ Ὠοτηίηυδ, Π18] ὉΓῸ 60 
αυοὰ 5Βδηοῖδ τηδᾶ νἱο δῖ! ἰη οπιηΐθυ5 ΟΠδη 5 οΏ 05 ἰαἰ5. οἱ ἰῃ 
ΟἿ θυ5 ΔθοΙΠΔΠ ΩΡ ἰαἱδ,, οἱ 630 ΓΕΡΟ᾿δΔη (6, οἴ Π0ὴ ΡΆ;- 
οοἱ οσῦϊαβ ΠΘΌΒ, οἱ 650 ὨΟἢ ΤῊ ΒΟΓΘΌΟΥ [Ὁ]. 



δ6θ 

ὧν τὰ ἅγιά μου ἐμίανας ἐν πᾶσι τοῖς βδελύγμασί σου, 
χἀγὼ ἀπώσομαί σε" οὐ φείσεταί μου ὃ ὀφθαλμὸς, 
χἀγὼ οὐχ ἐλεήσω. 

15. Τὸ τέταρτόν σου ἐν θανάτῳ ἀναλωθήσεται, χαὶ 
τὸ τέταρτόν σου ἐν λιμῷ συντελεσθήσεται ἐν μέσῳ σου, 
καὶ τὸ τέταρτόν σου εἰς πάντα ἄνεμον σχορπιῶ αὐὖ- 
τοὺς, καὶ τὸ τέταρτόν σου ἐν ῥομφαία πεσοῦνται χύ- 
χλῳ σου, χαὶ μάχαιραν ἐχχενώσω ὀπίσω αὐτῶν. 

18. Καὶ συντελεσθήσεται ὁ θυμός μου χαὶ ἡ ὀργή 
ϑου ἐπ᾽ αὐτοὺς, καὶ ἐπιγνώσῃ διότι ἐγὼ Κύριος λε- 
λάληχα ἐν ζήλῳ μου, ἐν τῷ συντελέσαι με τὴν ὀργήν 
μου ἐπ᾽ αὐτούς. 

ι4. Καὶ θήσομαί σε εἰς ἔρημον, καὶ τὰς θυγατέρας 
σου χύχλῳ σου ἐνώπιον παντὸς διοδεύοντος" 

16. χαὶ ἔση στεναχτὴ χαὶ δηλαϊστὴ ἐν τοῖς ἔθνεσι 
τοῖς χύχλῳ σου, ἐν τῷ ποιῆσαί με ἐν σοὶ χρίματα ἐν 
ἐχδικήσει θυμοῦ μου. 

16. ᾿Εγὼ Κύριος λελάληκα. Καὶ ἐν τῷ ἀποστεῖλαί 
με βολίδας τοῦ λιμοῦ ἐπ᾽ αὐτοὺς, χαὶ ἔσονται εἰς ἔχλει- 
ψιν, καὶ συντρίψω στήριγμα ἄρτου σου" 

17. χαὶ ἐξαποστελῶ ἐπὶ σὲ λιμὸν καὶ θηρία πο- 
νηρὰ, καὶ τιμωρήσομαί σε, χαὶ θάνατος χαὶ αἷμα 
διελεύσονται ἐπὶ σὲ, χαὶ ῥομφαίαν ἐπάξω ἐπὶ σὲ χυ- 
χλόθεν. Ἐγὼ Κύριος λελάληχα. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ς΄. 

1. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων: 
ἃ. Υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρόςωπόν σου ἐπὶ τὰ 

ὄρη Ἰσραὴλ, χαὶ προφήτευσον ἐπ᾽ αὐτὰ, 
8. χαὶ ἐρεῖς Γὰ ὄρη Ἰσραὴλ, ἀχούσατε λόγον Κυ- 

ρίου. Τἄδε λέγει Κύριος τοῖς “τὰ χαὶ τοῖς βουνοῖς χαὶ 
ταῖς φάραγξι χαὶ ταῖς νάπαις" Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐφ᾽ ὑμᾶς 
δομφαίαν, καὶ ἐξολοθρευθήσεται τὰ ὑψηλὰ ὑμῶν, 

4. χαὶ συντριδήσονται τὰ θυσιαστήρια ὑμῶν χαὶ τὰ 
τεμένη ὑμῶν, χαὶ χαταδαλῶ τραυματίας ὑμῶν ἐνώ-- 
πῖον τῶν εἰδώλων ὑμῶν. 

(ἢ 5. Καὶ διασκορπιῶ τὰ ὀστᾶ ὑμῶν χύχλῳ τῶν 
θυσιαστηρίων ὑμῶν 

8. καὶ ἐν πάσῃ τῇ κατοιχίᾳ ὑμῶν, Αἴ πόλεις ἐξερη- 
μωθήσονται χαὶ τὰ ὑψηλὰ ἀφανισθήσεται, ὅπως ἐξολο- 
θρευθῇ τὰ θυσιαστήρια ὑμῶν, χαὶ συντριθήσονται τὰ 
εἴδωλα ὑμῶν χαὶ ἐξαρθῇ τὰ τεμένη ὑμῶν. 

7. Καὶ πεσοῦνται τραυματίαι ἐν μέσῳ ὑμῶν, χαὶ 
ἐπιγνώσεσθε ὅτι ἐγὼ Κύριος. 

8. Ἐν τῷ γενέσθαι ἐξ ὑμῶν ἀνασωζομένους ἐχ δομ.- 
φαίας ἐν τοῖς ἔθνεσι, καὶ ἐν τῷ διασχορπισμῷ ὑμῶν ἐν 
ταῖς χώραις; 

9. χαὶ μνησθήσονταί μου οἷ ἀνασωζόμενοι ἐξ ὑμῶν 
ἐν τοῖς ἔθνεσιν, οὗ ἠχμαλωτεύθησαν ἐχεῖ. Ὀμώμοχα 
τῇ καρδίᾳ αὐτῶν τῇ ἐχπορνευούσῃ ἀπ᾽ ἐμοῦ, καὶ τοῖς 

(ἢ) 5. Καὶ δώσω τὰ πτώματα τῶν νἱῶν Ἰσραὴλ κατὰ πρός- 
πον τῶν εἰδώλων αὐτῶν, χαὶ διασχορπιῶ τὰ ὀστᾶ ὑμῶν 
χύχλῳ τῶν θυσιαστηρίων ὑμῶν. 

6. Ἐν πάσῃ τῇ κατοιχίᾳ ὑμῶν αἱ πόλεις ἐξερημωθήσονται, 
χαὶ τὰ ὑψηλὰ ἀφανισθήσονται, ὅπως ἐξολεθρευθὴ τὰ θυσια- 
στύρια ὑμῶν᾽ χαὶ συντριθήσονται τὰ εἴδωλα ὑμῶν, καὶ ἐξαρ- 
ἼῚ τὰ τεμένη ὑμῶν, καὶ ἐξαλειρθῶσι τὰ ἔργα ὑμῶν. 
Αἰοχ.) 

ΙΕΖΕΚΙΗΛ. Κεφ. ς΄. 

βδηοίδ πιθᾶ ρο] ] υἱδ[ϊΪ ἐπ ογηπῖθυι8 ΔΡοπ παι οηΐδαβ (υἷα, οἱ 
660 8}}1οἰδῃι [6 : ΠΟῊ ράᾶγοδῖ οου 8 πηδυ8, οἴ 65Ὸ ὨΘΠ Πι136- 
ΓΟΡΟΥ. 

12. Ουδγίδ ἰυὶ ῬάΓΒ ἰῃ πηογίθ σοηϑιιπηοίαγ, οἱ χυδγία (αἱ 

ῬΆΓΒ ἴῃ ἴΔ26 σΟὨδυπΊ οἴ αΓ ἴῃ τηοαϊο (οἱ, οἱ φυδτγίδιη ἴα ρὰγ- 
ἰοτ ἴῃ ΟἸμηθιη ΥὙδθηΐυ ἢ) αἰβροῦσδηι 608, οἱ ΄ιυδγίᾷ ρᾶγϑ ἴαΐ 

ἴῃ σδάϊο οδάδηϊ ἰὼ οἰγοι τα ἴπο, οἱ ρἰδάϊηι πυάδρο ροβῖ 
608. 

138. Εἰ ΘομρΙ ΘΓ [ἼΓΟΓ πιθι18 οἷ γᾶ πηθᾶ ΒΈΡΟΥ 608, οἱ 
8065 αυΐὰ ὁβὸ Ποπιλίηυ8 ἰοου.9 δύῃ ἰῃ 2610 πη60, ἰῃ ΟὐΠ)- 

ὈΙΘΠαΟ 126 ἰγᾶπ) Πθ8η} ΒΡῈ 605. 

14. Εἰ ροπᾶπι ἴε ἰῃ ἀδβογίυπη, οἱ ἢ]ΐ88 ἴμ88 ἴῃ εἰγου τα 
ἴυο ἰῃ οοηϑροαοία ΟΠΊΠΪ5 ὈΓδο οι ἢ [18 : 

15. οἱ ογὶβ ροιη  }}}}5 οἱ πιΐβογᾶ ἰὴ σοη 8 χα ἰη οἰγοζα 

ἴυο, ἴῃ (Δοϊρηἀο τη6 ᾿υἀϊοἷδ ἰη [6 ἰῃ υἱ{ἰοη6 {Πγογ 8 προί. 

16. Ερὸ ομπηίπαϑ Ἰοσυΐυ8 8ι1π|. Εἰ ἰπ διηἰξοηάο π|6 8δρὶ- 
(85 (ΔΠ15 ΒΠΡΟΓ 608, οἱ ὁγυηΐ ἴῃ ἀδίδει,οποη, οἱ οοηίογδῃ 

ἢ γπηδη θη) ρΔ 18 ἴα} ᾿ 
17. οἱ δηη 8: 8006 ἴα ἀπιθπι οἱ δ6βι189 ροϑϑίπιᾶβ, οἔ 

Ρυπίδηχ ἴα, οἱ ΠΊΟΓΒ οἱ 88Δη σι} }8 ἰΓδηϑ θυ ηἴ σιροῖ (6, οἱ ρ]8- 

ἀΐυπι ἱπάμοδηι βυρὸγ 6 ἰῃ οἰγουϊῃ. Ερο οπύηιδ Ἰοσυίυ 8 
501). ' 

ΟΑΡΌΤ ΥἹ. 

{. Εἰ (Δοῖυι8 65[ βογηο Ποπιϊηὶ δὰ πη8, ἀϊ 06 }8 : 
4. ΕἾ] Ποπιΐη!8, ἢἥγτιᾶ ἴδοίοπι ἰυᾶτ δὰ πιοηΐ68 [5γΓδοῖ, οἱ 

Ργορποίδ δά 608, 

3. οἱ ἀΐοδβ : Μοῃίθ9 [βγδοὶ, διιὰϊΐζα νογθυπὶ Ὠοπηίηϊ. ΗΦς 

ἀϊοάϊ Πομηΐπιι8 πιοηἰ θυ οἱ ΟΟΠΠἸθ8 οἱ γὙ}}}0ὺ5 οἱ τυρὶ} 
ἘσδοΘ 6ρο ἱπάυοο 5ι|ρ6Γ γ05 σα απ), οἱ ἀἰβρογάἀοηίγ ὀχορ θᾶ 

γοδίγδ, 

4. οἱ οοῃίεογοηΐῃν ἃ [ἀγα γοϑῖγα οἱ ἀδ!υῦγὰ νοδίγα, οἱ ἀ6}1- 

εἶδη ἰηἰογίδοίο8 γὙαϑίγοβ δηΐθ ἰάοὶδ γϑϑίγα. 

5. ἘΠ᾿ ἀἰβρουχζατ ο8858 υϑϑίγᾶ ἰῃ οἰγου! αι δἰίαγίπη γε βίγο- 
τυπὶ : 

ὃ. οἱ ἰῃ οχμμηὶ μα ἰδίΐοπα γοβϑίγα. τὺ 65 ἀδεογίο ογυπῖ οἷ 

δχορὶϑᾶ ἀοοθυπίυγ, υἱ οχίογπποπίιν δἰαγία υὙθϑίγα, οἵ 
οοπίογοηίζιν ἰάο1α γοβῖγα οἱ δυΐίογθηϊυῦ ἀρ αὔτ γοϑίτᾶ. 

7. Ἐλπ οδάρηϊ ἰη(εγίοοι! ἴῃ πχοᾶΐο γοϑίγὶ, οἱ βείοι 5 χυΐᾶ 

650 Ὠομπικίηυϑ. 

8. Ὀυπι (υδγίηξ 6χ γυοδἱβ ἐνδάοηίο5 ἃ σδάϊο ἰη βοηίθι18. 

οἱ ἴῃ ἀἰβρογβίοηδ γοϑίγᾶ ἰῃ γορίοαΐθυδ, 

9. οἵ γτροογἀδιπῖιν πηοὶ χυΐ ουδϑογίηΐ ὁχ Ὑ Ὀὶβ ἰῃ ροῃ- 
{{ 8, φυο σδρινὶ ἀυοὶ! πθγίηΐ {Πς. Φαγανὶ ΘΟΓΔΣ ΘΟΓΌΠλ 
(ογηϊοδηί: ἃ π|6, οἱ οὐυ] 5 Θογαπὶ [ογι δηλ ροϑὶ 8611" 

δ. Εἰ ἄδρο οδάδγογδ 1} Ογπι 1ϑγαθὶ δηΐο ἰδοίθηι δἰ Δ οΓο- 
ΓΌΙ δ ογΌη, οἱ ἀἰσρογσδπὶ οδϑᾶ νϑδίγᾶ οἰ γοῦ ἢ ἃγΓΔ5 νι γ 8. 

6. [ὴ οἵἠπὶ μαι αἰ οὴθ υοϑίγα ὑγῦοβ ἀοδοῦίς ογαηΐ, οἱ 6χ- 
(158 δυδηρβοθηὶ, αἱ ἀϊδρογάἀαπίαν ἄγ νοϑίγδ : οἱ σοηίογθηΐα 
ἰάο!δ νοβίγδ, οἱ ἰοἹθηΐαν ἀθίαθγα νοοῖγα, δἰ ἀπ Ορογᾶ 

γοϑίρα. 



ἘΖΕΘΟΗΙΕΙ,.. ααν. ΥἹΙ]. 

ὀφθαλμοῖς αὐτῶν τοῖς ἐχπορνεύουσιν ὀπίσω τῶν ἐπιτη- 
δευμάτων αὐτῶν. Καὶ δ μταία πρόζτωπα αὐτῶν ἐν 
πᾶσι κοῖς βδελύγμασιν αὐτῶν, 

(ἢ το. χαὶ ἐπιγνώσονται διότι ἐγὼ Κύριος λελάληκα. 
11. Τάδε λέγει Κύριος: Κρότησον τῇ χειρὶ χαὶ ψό- 

φησον τῷ ποδὶ, χαὶ ἡ Εὖγε, εὖγε, ἐπὶ πᾶσι τοῖς 
βδελύγμασιν οἴκου Ἰσραήλ, ᾿Εν ῥομφαία καὶ ἐν θανά- 
τῷ χαὶ ἐν λιμῷ πεσοῦνται" 

12. ὃ ἐγγὺς ἐν ῥομφαία πεσεῖται, ὁ δὲ μαχρὰν ἐν! 
θανάτῳ τελευτήσει, χαὶ ὁ περιεχόμενος ἐν λιμῷ συντε- 
λεσθήσεται. Καὶ συντελέσω τὴν ὀργήν μου ἐπ᾽ αὐτοὺς, 

([) 18. καὶ γνώσεσθε διότι ἐγὼ Κύριος, ἐν τῷ εἶναι 
τοὺς τραυματίας ὑμῶν ἐν μέσῳ τῶν εἰδώλων ὑμῶν 
χύχλῳ τῶν θυσιαστηρίων ὑμῶν, ἐπὶ πάντα βουνὸν 
ὕψηλον, χαὶ ὑποκάτω δένδρου συσχίου, οὗ ἔδωχαν ἐχεῖ 
ὀσμὴν εἰωδίας πᾶσι τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν. 

14. Καὶ ἐχτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπ᾽ αὐτοὺς, χαὶ θή- 
σομαι τὴν γῆν εἰς ἀφανισμὸν χαὶ εἷς ὄλεθρον ἀπὸ τῆς 
ἐρήμου Δεῤλαθὰ ἐχ πάσης τῆς χατοιχεσίας αὐτῶν 
ἐπιγνώσεσθε ὅτι ἐγὼ Κύριος. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Ζ΄. 

Ι. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου π ὲ, λέγων" 
4. Καὶ δ᾿ » υἱὲ ἀΐθ ἤ Ὄ τοῦ ἘΡΉΜ Κύ- 

ριος" Τῇ γὴ τοῦ Ἰοραῦν τέρας ἥχει, τὸ πέρας ἥχει ἐπὶ 
τὰς τέσσαρας πτέρυγας τῆς γῆς. (6) 

γη. Ἥχει τὸ πέρας ἐπὶ σὲ, τὸν χατοιχοῦντα τὴν γῆν᾽ 
ἥχει ὃ χαιρὸς, ἤγγικεν ἢ ἡμέρα, οὐ μετὰ θορύδων, οὐδὲ 
μετὰ ὠδίνων. 

8. Νῦν ἐγγύθεν ἐχχεῶῦ τὴν ὀργήν μου ἐπὶ σὲ, καὶ 
συντελέσω τὸν θυμόν μου ἐν σοὶ, καὶ χρινῷ σε ἐν ταῖς 
δὲοῖς σου, χαὶ δώσω ἐπὶ σὲ πάντα τὰ βδελύγματά σου" 

9. οὐ φείσεται ὃ τος μου, οὐδὲ μὴ ἐλεήσω" 
διότι τὰς ὁδούς σου ἐπὶ σὲ δώσω, καὶ τὰ βδελύγματά 
δου ἐν μέσυ» σου ἔσονται, χαὶ ἐπιγνώσῃ διότι ἐγὼ εἶμι 
Κύριος ὃ τύπτων. 

ὍἪ (Δ) 8. Νῦν τὸ πέρας πρὸς σὲ, χαὶ ἀποστελῶ ἐγὼ 
ἐπὶ σὲ, χαὶ ἐχδιχήσω ἐν ταῖς ὁδοῖς σου, χαὶ δώσω ἐπὶ 
σὲ πάντα τὰ βδελύγματά σου, 

4. οὐ φείσεται ὃ ὀφθαλμός μου, οὐδὲ μὴ ἐλεήσω, 
διότι τὴν ὁδόν σου ἐπὶ σὲ δώσω, καὶ τὰ βδελύγματά σου 
ἐν μέσω σου ἔσται, καὶ ἐπιγνώση διότι ἐγὼ Κύριος. 

5. Διότι τάδε λέγει Κύριος. (π᾿ 
10. Ἰδοὺ τὸ πέρας ἥχει, ἰδοὺ ἣ ἡμέρα Κυρίου" εἰ χαὶ 

ἣ ῥάδδος ἤνθηχεν, ἣ ὕόρις ἐξανέστηχε. 
τι. Καὶ συντρίψει στήριγμα ἀνόμου, καὶ οὐ μετὰ 

θορύδου, οὐδὲ μετὰ σπουδῆς. 

(4) 10. Καὶ ἐπιγνώσονται ὅτι ἐγὼ Κύριος οὐχ εἷς δωρεὰν 
λελάληκα τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς ἅπαντα τὰ κακὰ ταῦτα. (Αἰ62.) 

(55) 13. Καὶ γνώσεσθε διότι ἐγὼ Κύριος, ἐν τῷ εἶναι τοὺς 
τραυματιας ὑμῶν ἐν μέσῳ τῶν εἰδώλων ὑμῶν, χύχλῳ τῶν 
θυσιαστηρίων ὑμῶν - ἐπὶ πάντα βουνὸν ὑψηλὸν καὶ ἐν πάσαις 
χορυφαῖς τῶν ὀρέων, καὶ ὑποκάτω δένδρον συσχίου, χαὶ ὑπο- 
χάτω πάσης δρνὸς δασείας, οὗ ἔδωχαν ἐχεῖ ὀσμὴν εὐωδίας 
πᾶσι τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν. (Α162.) 

(η52) 3. Ἥχει τὸ πέρας, νῦν τὸ πέρας πρός σε, καὶ ἀποστελῶ 
ἐγὼ ἐπὶ σὲ, καὶ ἐχδιχήσω σε ἐν ταῖς ὁδοῖς σου, καὶ δώσω ἐπὶ 
σὲ πάντα τὰ βδελύγματά σον. (Α161.} 

(5555) 6. Τὸ πέρας ἥχει, ἥκει τὸ πέρας, ἐξηγέρθη πρὸς 
σὲ, ἰδοὺ ἥκει τὸ πέρας. (σγαδ. 61: (οἄ. τε.) 
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γΟΏΓΟΠ68 δυ85. Εἰ ρογουθοσηϊ (ΔΟἰ68 80.858 ἰπ οἴηηίδυ8 ΔΡ0Ὸ- 
τα ηδ ]οὨἾΠι18 8018, 

10. οἱ βοἰδηῖ χυΐδ ὁσὸ Ποπιίηιις Ἰοσυϊα8 Β0Π|. 

11. Ηδὸ ἀϊεὶΐ Ποιηίπυϑ : Ρ]Ϊαυὰδ πηᾶηὰ οἱ οὈϑῖγορα ρϑάθ, 
οἱ ἀϊο : Ευρο, ουσ6., ΒΌ ρον οπηηΐδυ8 ΔΡΟΙΠ ἰδ ἰοηΐ θυ. ἀοηηι8 
[ϑγδ6ὶ. [η ρ᾽δάϊο οἱ ἰπῃ τπηοῦγία οἱ ἴῃ ἴδιηθ Ἵδάβηϊ : 

12. αυΐ ΡΙῸΡΘ ἰῃ σ]δάΐο οδάοὶ, σΖυΐ Ὑ6ΓῸ ἸΟΏ6 ἰῃ πιογία 

Ρογδί(, οἵ χυΐ οἰγουπιάδιι8 [ποτὶ ἰῃ ἴδ οοηβυϊηοίαν. Εἰ 
ἱπηρ ] 6 0ο γᾶ Πη68Π) 8106 Ὑ 608, 

13. οἱ δοἰοῖ]58 χυΐα ὁσο Ποπιίηυβ, οὑπὶ Γπογίηΐϊ ἱπίογίθει 
γοϑί ἢ ἰῃ πγράϊο ἰάἀο]ογυ πη Ὑδβίγογυπι ἴῃ αἰγουϊΐα δἰ ἰΔγί 

γΟδβίγουυ ΠῚ, ΒΌ0Ρ6Γ ΟΠΠΘΠ). ΟΠ 6 Π Θχοοίβυπι, δὲ ΒΟΥ ἅγ00 - 
ΓΘΠῚ πι γοβδπ, Ὁδὶ ἀδάογαηί {116 οάοτοπὶ ϑυαν δι ἰ5 μη γε - 
515 1013 8015. 

14. Εἰ οχίοηάδηι ΠΏ Π) ΠΊΘ8Π) ΒΌΡΟΓ 608, 6 ρΟὨδΔΙῺὴ 

(ογτδπ ἰηῃ ἀ 6801 {Π}0Π6 πὰ οἱ ἰῃ Ρογα ΟΠ πη ἃ ἀδβογίο Ὠ60]8- 
[ἃ ὁχ οχμηηὶ Πδ δι}. ΘΟΓΙΠῚ : βο 6 18 αυΐᾶ 650 Ὠομμίηι!8. 

ΟΑΡΌΤ ὙΠ. 

1. Εἰ (δείυπι 681 γογθυμ Ὠοιηϊηΐ δὰ π6, ἀϊ 6Ώ8 : 

4. ἘΠ ὰ,, ΕΙΣ Ποηίηΐβ, ἀΐς : Ηδο ἀἰοὶϊΐ Πομηίηι8 : ΤΟΙΓδΣ 

[5:86] Πηΐβ γοηϊξ, ἤηΐβ Ὑδηΐὶ ϑυροῦ φυδίυογν 8188 ἰθῦγϑο. 

7. Ὑοηϊ! Πηΐ8. ῬΌΡΟΓ ἴθ, χυὶ Παρ (85 (ΟΥΤΔΠι : θη 6 }- 
ΡῬυ5, δρργορίπαυδυ! ἀ65, Ποὴ οὐπὶ ρογυγ δ ἰοηἰ Ὀ.8, Π6- 
486 οὐπὶ ἀοίϊοΥθυ8. 

8. Νυηο ἀδ ρῥγορίπαυο οἴη ἀδπ) ἰΓᾶΠὶ ΠΟΘ 8ΠῚ 300 6Γ (6, οἱ 
ΘΟΙΏΡΪΘΡΟ (Ὀτογοίῃ 6 0πὶ ἱμῃ ἴα, οἱ "υἀἴσαρο (6 ἴῃ υΥἱΐ5 (υἷ8, 

οἱ ἀδῦ0ο ϑυραγ [6 οἴηὴπθβ δδοπηἰῃδίϊοηο5 [1.88 : 
9. ποη ρᾶγοσί Ὁσ]υ8 ΠΠ6118, ΠΟΩΌΘ ΠλΘΟΓΘΡΟΓ : αυΐᾷ Υἱᾶ5 

ἰυ88 ΒΌΡΟΓ (6 ἀδῆο, οἱ δϑοῃγίπαιϊϊοηθϑ τ ἰῃ τηράϊο ἰυΐ 

ογυηΐ, οἱ 8.168 υἷα 660 Ποιμίηυβ ΄φυΐ ρογοιϊο. 

3. Νυῃςο ἤηΐδ δὰ (6, οἱ ηὐἱεἴδη Ἔρὸ ΒΌρΡΟΥ ἴ6, εἴ Ὁ] ὐβοᾶγ 
ἷη τἱὶαβ (088, οἱ ἀ8Δ0ὺ βυ} 8 ἴθ ΟἾἼΠ65 ΔΡΟΠ  Δ[Οη65 (π88, 

4, ποη ρᾶγοοί οου 8 69, ὨΘαΌΘ ΤᾺ ΘΟΓΟΌΟΓ, αυΐᾷ Υἱδπὶ 
ἴυδΠ| ΒΡΟΙ 6 ἀδῦο, οἵ δροιηἰηδίϊοηθβ ἰυ ἰῃ τηράϊΐο ἴυΐ 
ογυηΐ, οἱ βοῖθβ φυΐα ἐρο Ὠοηιίηυϑ. 

5, δ οηΐπλ αἰεὶ Ὠοπίηαϑ : 

10. Εδοδ ἤηϊ8 υϑηΐϊΐ, βοῦα ἀϊ68 Θοιηϊηὶ : 8ὶ οἱ νίγῃα Πογυϊ, 

οΟη ΠΟ] Ϊᾶ ΒΌΓΓΟΧῚΪ. 
11. Εἰ οοπίοτοὶ ἢγπγαπηδηΐυηι ἱπ! χαΐ, οἱ ΠΟἢ οὐ ρογίυτγ- 

Βαϊοηθ, Που6 οἸΠὶ [65{1ηδϊοη6. 
ἰὴ 

10. Εἰ οοφηοςσοηΐ, ΄συΐα ὁσοὸ Ὠομηΐηυ8 ΠοῚ ἔγυβίγα Ἰοσυΐυδ 
801), υἷ σον οἷβ ΟΠ τη8]8 ἤἢ:θα. 

13. Εἰ σοφποβοθιῖβ {υἷα οροὸ Βοιηίπαβ, οὐπὶ [ογίηϊ ἰπίοῦ- 
[οοἱἱ νοβίεὶ ἰῃ πιρᾶϊο ἰἀοΙοΓπλ νοι ΓογΌπι, ἴῃ οΕἰγου (ἃ ΔΓΑΡῸΠ) 
ψοβίγδ γα : ἰῇ οὐηηΐ 0011]6 ΧΟ 6]50 οἱ ἰῃ ΟἸἹΏΠΙΡΟΒ δυπι}8- 

Εἶθα5 τηοηίίαπι, οἱ δι δῖα.5 ομηδ σηῦπη ὈΠ τοδυμ, οἱ δ [8 
οΠηοῖη αυογοῦπι ἰγοηάοβᾶτῃ, δὶ ἀδάογυηϊ ΟὐὐΓοτ βυᾶνθο- 
Ἰοηί οπηΐ 8 ἰ(0}15 5.18. 

8. οηϊ ἤηϊ6. πυης Πηΐ5 δὰ 6, οἷ ομ  8Ππ| 60 5ΌΡΕΥ ἴ6, Εἰ 
υἱπάϊοδθο ἰδ ἰῃ οταηΐ θυ νἱΐδ ἰα18., οἱ ἀδῦο ΒΌΡΘΡ ἴδ ΟἸἼη65 8δο- 
ΤαϊμδοηΘ5 ἴι.88. 

6. Ἑἰηΐς γθηϊὶ, νοηἱ βηϊ8, ονϊ ίαν δάνογβαπι ἰ6, Θοοδ γε Ὡ]} 

βηΐ5. 



ὅ68 

1... Ἥχει ὃ καιρὸς, ἰδοὺ ἣ ἡμέρα. Ὃ χτώμενος μὴ 
χαιρέτω, καὶ ὃ πωλῶν μὴ θρηνείτω- (ἢ 

13. διότι ὃ χτώμενος πρὸς τὸν πωλοῦν τα οὐχέτι μὴ 
ἐπιστρέψει, χαὶ ἄνθρωπος ἐν ὀφθαλμῷ ζωῆς αὐτοῦ οὐ 
χρατήσει. 

14. Σαλπίσατε ἐν σάλπιγγι, χαὶ χρίνατε τὰ σύμ-- 
παντα. 

16. Ὁ πόλεμος ἐν ῥομφαία ἔξωθεν, καὶ ὃ λιμὸς χαὶ 
ὃ θάνατος ἔσωθεν. Ὁ ἐν τῷ πεδίῳ ἐν ῥομφαία τελευτή- 
σει, τοὺς δ᾽ ἐν τῇ πόλει λιμὸς καὶ θάνατος συντελέσει. 

(716. Καὶ ἀνασωθήσονται οἱ ἀνασωζόμενοι ἐξ αὐ- 
τῶν, καὶ ἔσονται ἐπὶ τῶν ὀρέων. Καὶ πάντας ἀποχτενῶ, 
ἕχαστον ἐν ταῖς ἀδικίαις αὐτοῦ. 

17. Πᾶσαι χεῖρες ἐχλυθήσονται, καὶ πάντες μηροὶ 
μολυνθήσονται ὑγρασίᾳ, 

18. χαὶ περιζώσονται σάχχους, χαὶ χαλύψει αὐτοὺς 
θάμόος," χαὶ ἐπὶ πᾶν πρόςωπον αἰσχύνη ἐπ᾽ αὐτοὺς, καὶ 
ἐπὶ πᾶσαν χεφαλὴν φαλάχρωμα. 

(5) το. Τὸ ἀργύριον αὐτῶν ῥιφήσεται ἐν ταῖς πλα-- 
τείαις, χαὶ τὸ χρυσίον αὐτῶν ὑπεροφθήσεται. Αἴ ψυχαὶ 
αὐτῶν οὐ μὴ ἐυπλησθῶσι, χαὶ αἱ χοιλίαι αὐτῶν οὐ μὴ 
πληρωθῶσι, διότι βάσανος τῶν ἀδικιῶν αὐτῶν ἐγένετο. 

20. ᾿Εχλεχτὰ χόσωου εἰς ὑπερηφανίαν ἔθεντο αὐτὰ, 
καὶ εἰκόνας τῶν βδελυγμάτων αὐτῶν ἐποίησαν ἐξ αὐτῶν. 
“Ἕνεχεν τούτου δέδωχα αὐτὰ αὐτοῖς εἰς ἀκαθαρσίαν, 

21. χαὶ παραδώσω αὐτὰ εἰς χεῖρας ἀλλοτρίων, τοῦ 
διαρπάσαι αὐτὰ, καὶ τοῖς λοιμοῖς τῆς γῆς εἰς σχῦλα, 
χαὶ βεδηλώσουσιν αὐτά. 

5. Καὶ ἀποστρέψω τὸ πρόςωπόν μου ἀπ᾽ αὐτῶν, 
χαὶ μιανοῦσι τὴν ἐπισχοπήν μου, χαὶ εἰςελεύσονται εἰς 
αὐτὰ ἀφυλάχτως, καὶ βεθηλώσουσιν αὐτὰ, 

28. χαὶ ποιήσουσι φυρμόν᾽ διότι ἢ γῇ πλήρης λαῶν, 
χαὶ ἣ πόλις πλήρης ἀνομίας. 
(5) “4. Καὶ ἀποστρέψω τὸ φρύαγμα τῆς ἰσχύος 

αὐτῶν, χαὶ μιανθήσεται τὰ ἅγια αὐτῶν. 
“56. Καὶ ἐξιλασμὸς ἥξει, χαὶ ζητήσει εἰρήνην, χαὶ 

οὐχ ἔσται. 
46. Οὐαὶ ἐπὶ οὐαὶ ἔσται, χαὶ ἀγγελία ἐπὶ ἀγγελίαν 

ἔσται, χαὶ ζητηθήσεται ὅρασις ἐκ προφήτου, (ΔΝ νόμος 
ἀπολεῖται ἐξ ἱερέως, χαὶ βουλὴ ἐχ πρεσδυτέρων. 

(5) 12. ... ὅτι ὀργὴ εἰς πᾶν τὸ πλῆθος αὐτῆς. 
13. Διότι ὁ χτώμενος πρὸς τὸν πωλοῦντα οὐχέτι οὐ μὴ 

ἐπιστρέψῃ, καὶ ἔτι ἐν ζωῇ τὸ ζῆν αὐτῶν, ὅτι ὅρασις εἰς πᾶν τὸ 
πλῆθος αὐτῆς οὐχ ἀναχάμψει, καὶ ἄνθρωπος ἐν ὀφθαλμῷ ζωῆς 

αὐτοῦ οὐ χρατήσει. 
[ᾳ. Σαλπίσατε ἐν σάλπιγγι, χρίνατε τὰ σύμπαντα, καὶ οὐχ 

ἔστι πορενόμενος εἰς τὸν πόλεμον, ὅτι ἡ ὀργή μὸν εἰς πᾶν τὸ 
πλῆθος αὐτῆς. (ἰ6χ.} 

(55) 16. Καὶ ἀνασωθήσονται οἱ ἀνασωζόμενοι ἐξ αὐτῶν, καὶ 
ἔσονται ἐπὶ τῶν ὀρέων ὡς περιστεραὶ μηλετητιχαί: πάντας 
ἀποχτενῶ, ἔχαστον ἐν ταῖς ἀδιχίαις αὐτοῦ. (Α162.) 

(755) 19. Τὸ ἀργύριον αὐτῶν ῥιφήσεται ἐν ταῖς πλατείαις, 
χαὶ τὸ χρυσίον αὐτῶν ὑπεροφθήσεται. Τὸ ἀργύριον αὐτῶν καὶ 
τὸ χρυσίον αὐτῶν οὐ δυνηθήσεται ἐξελέσθαι αὐτοὺς ἐν ἡμέρα 
ὀργῆς Κυρίον᾽" αἱ ψυχαὶ αὑτῶν οὐ μὴ ἐμπλησθῶσι, καὶ αἱ χοι- 
λίαι αὐτῶν οὐ μὴ πληρωθῶσι, διότι βάσανος τῶν ἀδιχιῶν αὖ- 
τῶν ἐγένετο. (Αἰ6Χ.} 

(5 π552) 24. Καὶ ἄξω πονηροὺς ἐθνῶν, χαὶ χληρονομήσουσι τοὺς 
οἴχους αὐτῶν᾽ καὶ ἀποστρέψω τὸ φρύαγμα τῆς ἰσχύος αὐτῶν, 
χαὶ μιανθήσεται τὰ ἅγια αὐτῶν. (Αἰ6..) 

ΙΕΖΕΚΙΗΛ. Κεφ. Ζ΄. 
2. Ὑαηϊΐ (ΘΙ Ρυ.5, 6006 ἀἶ68. Ουἱ ογμὶΐ ποη ]εο δίων, οἱ 

4 γοπαϊΐ ποὴ Ἰυροδὶ : 

13. αυΐᾶ οἴηθη8 δὰ Ὑβϑηἀθηίδηι πο υ]ίγ τγαυογίοίαγ, οἱ 
ΠΟΠΊΟ ἴῃ ΟΟὐ]0 Υἱΐδα δ86 ἢο. ΟὈΓἰΠΘὈΪΐ. 

14, ΟἸδησίία ἰη ἴθ 4, οἱ Ἰυαϊοαία ομμηΐδ. 

15. ΒΕΙΙυτ ἰη σφ δάϊο (Ογ8, οἱ (Διη68 οἵ ΠΏΟΥΒ ἰμ γἤϑοουβ. 

Θυΐ ἰῃ σδηρο 6ϑ8ὶ ἴῃ σἰδαϊο τηογοἴαγ, 605 Δ 16} «υΐ ἰη οἰγ!- 
ἰδῖ6 (ΔΠ165 δἱ 0ΓΒ σοηϑυπιοί. 

16. Εἴ βαἰνὶ δυδάθηϊ αυὶΐὶ δυδάυηϊ ὁχ οἷβ, δ δγιηΐ ΒΌρογ 
Πηοηϊ65. Εἰ ΟΠΠΠ68 οσοἰάδηι, ὑπυ πη υσ 486 ἴῃ ἰηἰχυϊ δι θυς 
8118. 

17. ΟὨΏ65 ΙηΔη118 ἀἰ550] γθη(μΓ, οἱ ομηηΐδ ἴοπΟΓὰ ΡοΪ- 
᾿υαηΐυν ΠΟΠΊΟΓΟ, 

(8. οἱ δοοίηροηί 56 οἰ} 1ο159., οἵ ορογίθί θο5 ἰογιηϊ : οἱ 50.- 

ΡῈΓ οπηηοηὶ (Δοΐθπ ΘΟ [50 ΘΌΡΟΓ 08, Οἱ ΒΌΡΟΓ ΟἸΩ6 οἂραΐ 
οἰ ν᾿ ἰυ τη. 

19. ΑΥγροηΐυπ δογυπὶ ἰη ρμ]αἰοὶβ ργο)εϊοίαγ, οἱ φὩγαπι 60- 

ΤυΠΊ ΟΠ ΐ οοηἰοιημία!. Απὶπηδθ ΘΟΓΌΠῚ ὨΟὴ δαί υγαρυηίυΓ, οἱ 
γοηίΓΟ5 ΘΟΓΏ Ὠοθη ἱπηρ] θυπίυ, αυΐδ ογυοίδια5 ἰνυϊ δία 
οογυμ δ. 

20. ΕἸοεία πηπηάϊ ἰῃ βυρογθίδπη ροϑυογυηΐ 6, οἱ ἱπηδρὶ- 
Ὧ68 ΔΒΟΙΏΪΠΔΙΪΟΠΌΠ βυδγαπι ἰδοθγυηΐ οΧχ οἷβ. Ῥγορίογ ἤρα 
ἀράϊ οἃ 11}}5 ἰπ ἱπηηιυηἀ 8, 

21. οἱ ἰγδάδη) θὰ ἰὴ Γλδη0.8 δἰ ἰδηογι, υἱ ἀϊγὶ μἰδηΐ 68, οἷ 
ῬΟΒΓ ἢ Ὀυ.5 ἴδγγϑο ἰὴ 8Ρ0118, οἱ ρο!]υθδηὶ θᾶ. 

42, ΕΠ δνογίδηιγ ἰδοίθη) δᾶ δὺ οἷβ, οἵ υἱοϊδυηΐ Υἱβδ- 
Εἰοποπι πλθ δ), οἱ ἱηργοάϊ ἢ 68 ἰθίηογο, οἱ οοηϊδηγηαϊγεηΐ 

θᾶ, 

23. οἱ (Δοϊοηΐ ρογίυτγ θα οη6π} : 4υ}8 ἰαΓΓὰ ρ]6η8 Ρορυϊς- 
τυ, οἱ οἰν 8 ρἰθηδ ἰηἰχυ (8.15. 

24, ΕΠ ἀνογίδῃ ἰγοιἰίαπ) ἰογ υἀϊηὶθ Θογυηι, οἱ ΡΟΙ]6ῃ- 
(ῸΓ 5δησίδ ΘΟΓΏΌΠῚ. 

25. Εἴ ρτορ {ἰᾳιϊο τοηἰοί, οἵ φυθγοῖ ρᾶοοπι, οἱ ποη οτὶΐ. 

26. Ὗῶ 5ΈΡΟΓ τ ογὶΐ, οἵ ἡυηίἰ5 βυρ 6 πυηίυπὶ οΥΐ, οἱ 
υφτοίαν υἱδίο ἀθ ργοροῖα, οἱ ἰοχ ρογίὶἐ ἃ βϑδοογάοίᾳ, οἱ 
ΟΟὨ ΔΙ Πυπ ἃ 5θηϊογ 8. 

ξισατουκ ααπερνρρκέασανι. 

12... χυΐα ἰγᾷ ἴῃ οπηηοτὰ πιὰ {{{πἀ θτὴ ο5. 
183. Ου͵ᾷ Θθη8 δὰ νυϑῃάοηίθιη ΠΟῸΠ δι ρ! [}5 τουουίοίαγ, 

οἱ δάπυς ἴῃ νἱνϑῃ 18 νυἱα θοζυπι, 4υΐα νἱδίο ἰῇ ΟΙ,ΠΘΠΙὶ 

ΤΠ ἰδ η οἷ θη τονογίοίνγ, οἱ ἤΟπλΟ ἰῇ ΟΟΌ}0 Υἱΐδ 5:9 
ποὺ οοηϊοτίαι θυ Γ. 

14. (δηΐί6 ἰη ἴυρα, υἀΐσαῖο αηΐνογβᾶ, οἱ θῇ δϑὶ νδάθῃβ ἰῃ 

ΒΟΙΙαπὶ. φαΐ γᾶ τηθᾶ ἢ ΟΠ η6π) Πα ἱη 6Π| 6115. 

16. Εἰ βαναδυπίυγ σαὶ ἰαρογίηί ὁχ εἶθ, δὲ ὁγαηΐ ἰη τηοη θ08 

ααδϑοὶ σο  υπλ})6 (Κ πἰ. οοην δ! Π|} : ΟΣ 65 ἰηἰοΥ εἰ, αθ0.}- 
φυσηιααδ ἰῃ ἰηἰ φυ {0018 86 5. 

19. Αγρρηίαπι θογυτῃ ργο οἰ ΘΓ ἰῃ Ρ] οἰ, οἱ ἀυΓΌ ΠῚ ΘΟΣΌΠῚ 
ἀοορίεἰοίαν. Αγροηίαμη ρογυμὰ οἱ αυτῦπι Θογυτι ποη ροίοε ογὶ- 
ΡΕΓΟ 608 ἰη ἀἷδ τᾶ" Βομηΐηὶ : ΔΏΪΠη:6 ΘΟΓᾺΠ ὨΟη 5δἰα ΓΑ ΌΓ, 
οἱ γϑῃίΓο5 ΘΟΓΌΠ πο ἱπιρ] αηἴαΡ, 4υ 8 ἐχρίογδίίο ἰηΐᾳιυ [8-- 
ἴσχῃ οογυτὰ ἰδοίδ 65. 

94. Εἰ δή ἀπσδια ροβϑίπιοδ ἀ6 σοη(θυ5, οἱ Πφγοάϊ δ ραηῖ ἀρ- 
108 ΘΟΙΠΠ : οἱ ἀνθγίδπι ἰγοχηϊ απὶ 1ΟΥ {015 ΘΟΓαπι, οἱ Ρ0]- 
Ἰυδηῖυγ 5διοῖδ ΘΟΓΌΠΙ. 



ἘΖΕΘῊΗΤΕΙ, 

(ἢ. Ἄρχων ἐνδύσεται ἀφανισμὸν, χαὶ αἵ χεῖρες τοῦ 
λαοῦ τῆς γῆς παραλυθήσονται. Κατὰ τὰς ὁδοὺς αὐτῶν 
ποιήσω αὐτοῖς, καὶ ἐν τοῖς χρίμασιν αὐτῶν ἐχδιχήσω 
αὐτοὺς, χαὶ γνώσονται ὅτι ἐγὼ Κύριος. 

ΚἘΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Β΄. 

τ. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἕχτῳ ἔτει, ἐν τῷ πέμπτῳ μηνὶ, 
πέμπτη τοῦ μηνὸς, ἐγὼ ἐχαθήμην ἐν τῷ οἴχῳ, χαὶ οἵ 
πρεσόυτεροι Ἰούδα ἐχάθηντο ἐνώπιόν μου. Καὶ ἐγένετο 
ἐπ᾽ ἐμὲ χεὶρ Κυρίου, 

2. χαὶ ἴδον, χαὶ ἰδοὺ ὁμοίωμα ἀνδρός: ἀπὸ τῆς 
ὀσφύος αὐτοῦ χαὶ ἕως χάτω πῦρ, χαὶ ἀπὸ τῆς ὀσφύος 
αὐτοῦ ὑπεράνω αὐτοῦ ὡς ὅρασις ἠλέχτρου. 

8. Καὶ ἐξέτεινεν ΣΡ Ἢ χειρὸς, καὶ ἀνέλαδέ με τῆς 
χορυφῆς μου, χαὶ ἀνέλαθέ με πνεῦμα ἀναμέσον τῆς 
γῆς χαὶ ἀναμέσον τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἤγαγέ με εἰς Ἵε- 
ρουσαλὴμ. ἐν ὁράσει Θεοῦ ἐπὶ τὰ πρόθυρα τῆς πύλης 
τῆς βλεπούσης εἰς βοῤῥᾶν, οὗ ἦν ἣ στήλη τοῦ χτωμένου. 

4. Καὶ ἰδοὺ ἦν ἐκεῖ δόξα Κυρίου Θεοῦ ᾿Ισραὴλ χατὰ 
τὴν ὅρασιν ἣν ἴδον ἐν τῷ πεδίῳ. 

5. Καὶ εἶπε πρὸς μέ Υἱὲ ἀνθρώπου, ἀνάδλεψον τοῖς 
ὀφθαλμοῖς σου πρὸς βοῤῥᾶν. Καὶ ἀνέδλεψα τοῖς ὀφθαλ- 
μοῖς μου πρὸς βοῤῥᾶν, χαὶ ἰδοὺ ἀπὸ βοῤῥᾶ ἐπὶ τὴν 
πύλην (““ τὴν πρὸς ἀνατολάς. 

6. Καὶ εἶπε πρὸς μέ" ΥἹὲ ἀνθρώπου, ἑώρακας τί οὖ- 
τοι ποιοῦσιν; Ἀνομίας μεγάλας ποιοῦσιν ὧδε, τοῦ ἀπέ-- 
χεσθαι ἀπὸ τῶν ἁγίων μου, χαὶ ἔτι ὄψει ἀνομίας μεί- 
ζονας. 
("ἢ 7. Καὶ εἰςήγαγέ με ἐπὶ τὰ πρόθυρα τῆς αὐλῆς, 
8. χαὶ εἶπε πρὸς μέ" Υἱὲ ἀνθρώπου, ὄρυξον. Καὶ 

ὥρυξα, καὶ ἰδοὺ θύρα. 
9. Καὶ εἶπε πρὸς μέ 

ἃς οὗτοι ποιοῦσιν ὧδε. 
το. Καὶ εἰσξλθον, χαὶ ἴδον, χαὶ ἰδοὺ μάταια, βδε- 

λύγματα, καὶ πάντα τὰ εἴδωλα οἴχου Ἰσραὴλ διαγε-- 
γραμμένα ἐπ᾽ αὐτοὺς κύχλῳ. 

π. Καὶ ἑδδομήκοντα ἄνδρες ἐκ τῶν πρεσδυτέρων 
οἴχου Ἰσραὴλ, χαὶ Ἰεχονίας ὁ τοῦ Σαφὰν ἐν μέσῳ αὐ- 
τῶν εἱστήκει πρὸ προςώπου αὐτῶν, χαὶ ἕχαστος θυ- 
μιατήριον αὐτοῦ εἶχεν ἐν τῇ χειρὶ, καὶ ἢ ἀτμὶς τοῦ 
θυμία!λατος ἀνέβαινε. 

15. Καὶ εἶπε πρὸς μέ. “Ἑώραχας, υἱὲ ἀνθρώπου, ἃ 
οἵ πρεσδύτεροι οἴκου Ἰσραὴλ ποιοῦσιν, ἕχαστος αὐτῶν 
ἐν τῷ κοιτῶνι τῷ χρυπτῷ αὐτῶν᾽ διότι εἶπαν Οὐχ ὁρᾷ 
ὃ Κύριος, ἐγκαταλέλοιπε Κύριος τὴν γῆν. 

18. Καὶ εἶπε πρὸς μέ" "Ἔτι ὄψει ἀνομίας μείζονας 
ἃς οὗτοι ποιοῦσι. 

14. Καὶ εἰςήγαγέ με ἐπὶ τὰ πρόθυρα τῆς πύλης οἴχου 
Κυρίου τῆς βλεπούσης πρὸς βοῤῥᾶν - καὶ ἰδοὺ ἐχεῖ 
γυναῖχες χαθήμεναι θρηνοῦσαι τὸν Θαμμούζ. 

. Εἴςελθε, χαὶ ἴδε τὰς ἀνομίας 

(“) 5. ... τοῦ θυσιαστηρίου ἣ εἰχὼν τοῦ ζήλου τούτον ἐν 

τῷ εἰσπορεύεσθαι αὐτήν... (461. 
(2) 27. Ὁ βασιλεὺς πενθήσει, καὶ ὁ ἄρχων ἐνδύσεται ἀφα- 

νισμὸν, καὶ αἱ χεῖρες τοῦ λαοῦ τῆς γῆς παραλυθήσονται " χατὰ 

«ὰς ὁδοὺς αὐτῶν ποιήσω αὐτοῖς, καὶ ἐν τοῖς χρίμασιν αὐτῶν 

ἐχδικήσω αὐτοὺς, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγὼ Κύριος. (416...) 

(4527 Καὶ εἰςήγαγέ με ἐπὶ τὰ πρόθυρα τῆς αὐλῆς, καὶ 
ἴδον, καὶ ἰδοὺ ὀπὴ μία ἐν τῷ τοίχῳ. (Α4161.) .μ 

σαρ. ΥΠΠἼ. 569 

27. Ῥγίμοορβ ἱπάαδίαγ ἰηἰογα, οἱ Ππηδῆι18 ΡΟΡῺΪ; ἰοετο 
ἀἰβϑϑοϊνοηίυν. βοουῃάυπ) Υἱᾶ8 δογυτα (Δοίδη) οἶδ, οἱ ἴῃ υἀ]- 
Οἰἷ5 ΘΟΓΌΠῚ Ὁ]ΟϑοδΓ 605, οἱ βοἰοηὶ χυϊᾶ 6ὁρο Ποηλίῃι8. 

ΟΑΡΟΌΤ ΥἹΠ. 

1. Εἰ (λοΐϊαπῃ δὲ ἴῃ βαχίο 8Πη0, ἴῃ συΐηίο τηθη86, χυϊηίδ 

ΤῊ 818, 60 δ6άθθδῃ ἰῃ ἀοπιο, οἱ δοπίογοβ 708 ϑοἀοῃδηΐ 
ΟΟΓΔΠ. Πη6. Εἰ (Δοΐδ 65. ΒΌΡΘΥ Πη6 Πη8Δη118 Ὠομμίηΐ, 

2. οἱ υἱὰϊΐ, οἱ δοοδ δἰ} τυ 0 Υἱγὶ : ἃ Ἰυ}0Ὸ 6}}}8 οἱ ὕ54.6 
ἀδογβυμι μη 8, οἱ ἃ [0200 6}08 αἱ βυργα ΘΠ 4υδδί Υἱβίο 
οἰθοίτὶ. 

3. Εἰ οχίοηάϊἑ 5: 1}}}}ΠυΠ6 Δ ΠΔη}18, οἵ δδβυμπηρϑὶ( Π16 
ΥΘΓΙΟΘ Πη60, Οἱ 8500 51} Π|6 ΒΡ ̓ ΓΙ (115 ἰηἰ6Γ ἰογγϑηῃ οἱ ΘΟ 0Π|, 

οἱ δάάυχὶϊ πη6 ἰη 7 γυϑαὶθπῃ ἰη υἱδίοηθ Π οἱ δὰ νϑϑίίθυ!α ρογίδο 
υξ Γοϑρίοἱΐ δα δαυΐίοηθπι, δὲ ογαὶ βἰδίυδ ροβϑι ἀθηί8. 

4, Εἰ 6006 ογδὶ ἰδὲ ρ]ογία Ποπιηίηὶ Π6ἱ 15Γ86] Β6ο 11} Υἱ- 
δίοῃθηι Ζυδη Υἱάϊ 'ῃ ΟδΙΏρΟ. 

ὅ. Εἰ ἀἰχῖϊ δὰ πηδῈ : ΕἸ Πποῃιίηΐδ, Γοϑρίοθ 060 0}18 ἰυ18 δὰ 
δαυ]οηδη. Εἰ γοϑροχὶ οου 8 πηοὶβ δἀ δαυ !οηδηι, οἱ δος 80 
δαυ!οπθ δα ρογίδη) ΟΥΘὨ Δ] ΘΠ). 

6. Εἰ αἰχὶῖ δά πηδ : ΕἸ Ποπ Ϊ8, νἱ ἀἶϑιὶ φυϊὰ ἱ (δΔοϊαηϊ 
Ιηἰχυϊ(ῖ68 πιᾶρηδβ (δοϊαηϊ ἰδ, υἱ Δ (ἰδ δηϊ ἃ 5Δη6 8 Πη618, 
οἱ δάῃιυο Υἱά 608 ἰπἰ φυ δ 65 ΠηΔ)ΟΓΕ8. 

7. Ελ ἰηϊνοάυχὶ 6 δὰ γϑβί θυ} δἰ γὶ!, 

8. οἱ αἀἰχὶϊ δὰ πη : ΕἸ} Βομπμηΐβ, ἰοάδ. Εῤ (Ὀἀϊ, οἱ 6066 
οδί ἢ}. 

9. Εἰ ἀϊχίί δὰ πη : Ιῃργϑάογα, οἱ υἱάδ ἰηἰχυϊδίθ5 4υ885 
51} (δεϊυηὶ Ὠΐς. 

10. Εἰ ἰηϊτοίνὶ, οἱ Υἱάΐ, οἱ δὺὺθ Υδηᾶ., ἃ᾽ΟΙ ἰδ ἰοηθὸ, 
οἱ υηΐϊνογβᾶ ἰἀ01]8 ἀ0η1118 15Γγ86] ἀσϑογρία ΒΌΡΟΓ 605 ἴῃ Οἷγ- 
οὐυ. 

11. Εἰ βορίυδρίηία υἱτῖ ἀδ βοηίογί θῃῃ5 ἀοπι)υβ ϑγᾶθὶ, οἱ 
ΨΦοςῃοηϊδ8 ἢ] 15 δ ΡΠ δῃ ἴῃ πηδάΐο Θογα ἢ βία αὶ δηΐο [οί 

ΘΟΓΌηΙ, οἱ ὑπ 501 υ 546 (Πυτγί θυ] πὰ δα π) ΒΔΌΘθδί ἴη δῆ, 
Οἱ ΥΔΡΟΓ ἱποθηβὶ 85οθηάθρϑῖ. 

12. Εἰ ἀϊχὶ! δά πηὰ : Υἱάϊδιϊ, δ᾽} Ποπλ ἶβ,, 4188 ΒΘ ηΪΟΓΟβ 
ἀοπιυδ 18γᾶ6] (δου πί, ὑπυϑαυΐθ4 6 ἱρδογυῖ ἰη οὐδίσι]ο 
ΔΟΒΟΟΠΑΙΟ 800 : φυΐᾶ ἀϊχογυηΐ : Νοὴ υἱά θὲ ΠΟ πυ}5. ἀ6Γθ- 
᾿αυἱ Ποπλἢ}5 ᾿ἰογγαπη. 

13. Εἰ ἀϊχ! δὰ πιὸ : Αἄϊυο Υἱάθἷθ ἰηἰ χα (8168 ΠῚΔ]ΟΓΘΒ 
4υὰϑ ἰ5ιὶ (Δοϊαηῖ. 

14. ΕΠ ἰπἰτοάυχίξ πη6 ἴῃ τοδὶ θυϊα ρογίϑο ἀοπγυβ Ποιηϊηὶ 
αυῷ τοερίοἱί δὰ δαυϊοπθηι : οἵ θοοα ἰδὲ πλι] 6 γ6 5 βθἀθηίο8 
Ρἰαιιροηίο5 ΤὨΔΗ,Π1Ζ. 

ϑριορεμεικανπαεαξ οι, 

δ. ... [ἀεὶ ἰἀοϊαπι Ζοὶ! Πυ 5 ἰῃ 'ρ5ο ἱπίγοϊία... 

47. Ἀ6ΘΧΊΟρΟΟΙΣ, οἵ ὑγίηοορβ ἱπά ρίαν τ γοῦα, οἱ ηδηυ8 ρο- 
Ρυ} ἰογγῶ ἀϊββοϊνθηίαγ : βοουῃάυπη νἱὰβ δογαπι [Οἰδτὰ εἰβ, εἰ 
ἴῃ 1υἀ οι }5 Θογαπι νἱηἀΐοδθο 605. οἱ οορῃοβοθηῖ αυΐα ἐ60 2ο- 

τηΐηυ5. 
7. Εἰ ἰηἰγοάαχίϊ τη6 δὰ οβἰΐατα δἰεὶϊ, οἱ νἱάϊ, οἱ θοῦβ [Ὁγδιηθῃ 

υηυτῃ ἰῃ ρᾶγίοίο. 
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15. Καὶ εἶπε πρὸς μέ' Υἱὲ ἀνθρώπου, ἑώραχας, χαὶ ! 
ἔτι ὄψει ἐπιτηδεύματα μείζονα τούτων. 

16. Καὶ εἰςἠγαγέ με εἰς τὴν αὐλὴν οἴχου Κυρίου τὴν 
ἐσωτέραν, χαὶ ἐπὶ τῶν προθύρων τοῦ ναοῦ κυρίου ἀνα- 
μέσον τῶν αἰλὰμ. καὶ ἀναμέσον τοῦ θυσιαστηρίου, ὡς 
εἴχοσιν ἄνδρες τὰ ὀπίσθια αὐτῶν πρὸς τὸν ναὸν τοῦ Κυ- 
ρίου, χαὶ τὰ πρόζωπα αὐτῶν ἀπέναντι, καὶ οὗτοι προς-- 
χυνοῦσι τῷ ἡλίῳ. 

17. Καὶ εἶπε πρὸς μέ: ἙΕώρακας, υἱὲ ἀνθρώπου: μὴ 
μιχρὰ τῷ οἴκῳ Ἰούδα τοῦ ποιεῖν τὰς ἀνομίας ἃς πε- 
ποιήχασιν ὧδε, διότι ἔπλησαν τὴν γῆν ἀνομίας: Καὶ 
ἰδοὺ αὐτοὶ ὡς μυχτηρίζοντες. 

(ἢ τ8. Καὶ ἐγὼ ποιήσω αὐτοῖς μετὰ θυμοῦ" οὐ φείσε - 
ται ὃ ὀφθαλμός μου, οὐδὲ μὴ ἐλεήσω. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Θ΄. 

τ. Καὶ ἀνέχραγεν εἰς τὰ ὦτά μου φωνῇ μεγάλη, λέ- 
ων" ἬἬἬγγιχεν ἣ ἐχδίκησις τῆς πόλεως. Καὶ ἕχαστος 
“δι τὰ σχεύη τῆς ἐξολοθρεύσεως ἐν χειρὶ αὐτοῦ. 

4. Καὶ ἰδοὺ ἕξ ἄνδρες ἤρχοντο ἀπὸ τῆς ὁδοῦ τῆς πύ- 
λης τῆς ὑψηλῆς τῆς βλεπούσης πρὸς βοῤῥᾶν, χαὶ ἑχά- 
στου πέλυξ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. Καὶ εἷς ἀνὴρ ἐν μέσῳ 
αὐτῶν ἐνδεδυχὼς ποδήρη, καὶ ζώνη σαπφείρου ἐπὶ τῆς 
ὀσφύος αὐτοῦ, χαὶ εἰςήλθοσαν χαὶ ἔστησαν ἐχόμενοι τοῦ 
θυσιαστηρίου τοῦ χαλχοῦ. 

8. Καὶ δόξα Θεοῦ τοῦ Ἰσραὴλ ἀνέδη ἀπὸ τῶν Χε- 
ουδὶμ,, ἣ οὖσα ἐπ’ αὐτῶν εἰς τὸ αἴθριον τοῦ οἴχου. Καὶ 

ἐκάλεσε τὸν ἄνδρα τὸν ἐνδεδυχότα τὸν ποδήρη, ὃς εἶχεν 
ἐπὶ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ τὴν ζώνην, 

4. χαὶ εἶπε πρὸς αὐτόν" Δίελθε μέσην Ἱερουσαλὴμ, 
χαὶ δὸς σημεῖον ἐπὶ τὰ μέτωπα τῶν ἀνδρῶν τῶν χατα- 
στεναζόντων χαὶ τῶν χατωδυνωμένων ἐπὶ πάσαις ταῖς 
ἀνουιαις ταῖς γινομέναις ἐν μέσῳ αὐτῶν. 

5. Καὶ τούτοις εἶπεν ἀχούοντός μου’ Πορεύεσθε ὀπίσω 
αὐτοῦ εἰς τὴν πόλιν, χαὶ κόπτετε, καὶ μὴ φείδεσθε τοῖς 
ὀφθαλμοῖς ὑμῶν, χαὶ μὴ ἐλεήσητε" 

8. πρεσθύτερον χαὶ νεανίσχον καὶ παρθένον χαὶ νή-- 
πιὰ χαὶ γυναῖχας ἀποχτείνατε εἰς ἐξάλειψιν. ᾿Επὶ δὲ 
πάντας ἐφ᾽ οὖς ἐστι τὸ σημεῖον μὴ ἐγγίσητε" ἀπὸ τῶν 
ἁγίων μου ἄρξασθε. Καὶ ἤρξαντο ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν τῶν 
πρεσδυτέρων οἵ ἦσαν ἔσω ἐν τῷ οἴχω. 

η. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς" Μιάνατε τὸν οἶχον, χαὶ 
πλήσατε τὰς ὁδοὺς νεχρῶν ἐχπορευόμενοι, καὶ χόπτετε. 

8. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ χόπτειν αὐτοὺς, χαὶ πίπτω ἐπὶ 
πρόςωπόν μου, καὶ ἀνεδόησα, καὶ εἶπα Οἴμοι, Κύριε, 
ἐξαλείφεις σὺ τοὺς χαταλοίπους τοῦ Ἰσραὴλ, ἐν τῷ ἐχ- 
χέαι σε τὸν θυμόν σου ἐπὶ ᾿Ἱερουσαλήω:; 

9. Καὶ εἶπε πρὸς μέ" ᾿Αδιχία τοῦ οἴκου Ἰσραὴλ χαὶ 
Ἰούδα μεμεγάλυνται σφόδρα σφόδρα, ὅτι ἐπλήσθη ἣ γῇ 
λαῶν πολλῶν, χαὶ ἣ πόλις ἐπλήσθη ἀδιχίας χαὶ ἀχαθαρ- 
σίας. Ὅτι εἶπαν- ᾿Εγκατέλιπε Κύριος τὴν γῆν, οὐκ ἐφορᾷ 
ὁ Κύριος. 

10. Καὶ οὐ φείσεταί μου ὁ ὀφθαλμὸς, οὐδὲ μὴ ἐλεήσω, 
τὰς ὁδοὺς αὐτῶν εἰς χεφαλὰς αὐτῶν δέδωχα. 

(5) 18. Καὶ ἐγὼ ποιήσω αὐτοῖς μετὰ θυμοῦ " οὐ φείσεται ὁ 
ὀφθαλμός μου, οὐδὲ μὴ ἐλεήσω " καὶ καλέσουσιν ἐν τοῖς ὡσί 
μου, χαὶ οὐ μὴ εἰςαχούσω αὐτῶν. (4{61.) 

ΙΕΖΕΚΤΗ͂Λ. Κεφ. Θ΄. 

15. Εἰ ἀἰχίξ δᾶ πιὸ : Επἰὶ ροπμηΐθ, Υἱάϊθι!, οἱ δάμιυς Υἱ- 

ἀρ θΐ5 δά ΘΠ ΙΟΏ65 Π1Δ)ΟΓ68 [ἰ8. ῖ 

16. Εῤλ ἱπιγοάαχὶϊ τὴ6 ἰῃ δἰγίυμι ἀοηυβ Ὠοιηϊηὶ ἰηίογ 8, 

οἵ 5ι|ρ6γ γϑϑι θυ] ἰϑιρ!ὶ Ποιηίηΐ ἰπίες εἰᾶπὶ οἱ δ ἰᾶγθ, φυδϑὶ 

υἱβίπιὶ υΥἱγὶ ροδίογίογα βυὰ δὰ ἰθπιρίυπι Θομηϊηΐ, οἱ [0165 585 

οοπίΓἃ, οἷ [ἱ δἀογδηΐ 8016}. 

17. Εἰ ἀϊχὶ! δὰ πιο : Ὑἱάϊβε!, Αΐ Πουλ!ηἷ8 : πυπηχυϊα ρᾶγνα 

ἀοιυὶ Τυάδ αἱ (Δοογοηΐ ἰπἰ φυ 65 4088 (δοογυηί ἰΣ]0, υΐᾶ 

τορι οὐογυδῖ ἰθγγγαμα ἰηἰαυϊίαῖο» Εἰ Θο06 ἰρ8ὶ αιιᾶϑὶ 8:10 58}- 

Πδηί68. ᾿ 

18. ἘΠ ὁροὸ ἔδοίδιμ οἱβ οὔτ ἴθγΟΓα : ΒΟῺ ρᾶγοαΐ οου 8 

ΓΏΘΕ8, Π0Ο ΔΙ 5ΟΓΘΌΟΓ. 

ΘΑΡΌΤ ΙΧ. 

1. Εἰ οἰαπιαυ  ἱπ δυγ6 8 τη 85 Υ006 ΠηΔρΊ 8, 4[ 6Π8 : ΑΡ- 
Ργορίπαυδν! Ὁ] {10 υγῦ 8. Εἰ υπυβαιίϑαυα Πᾶρουαΐ γαβϑᾷ 6Χχ- 
(ΘΓ ΠΔΙ]ΟΠ 8 ἰῃ ΤηδΔη11 8118. 

2. ἘΠ 6606 Β6Χ Υἱγὶ γϑηϊθθδηὶ ἀ6 Υἱᾶ βουῖδ5 Ἔχ ο ϑδθ 4.28 
τοβρ οἷϊ δᾶ δαυ!οηοπι, οἱ υη 1800} 576 Βασι Γὶ8. ἰΏ ᾿ηδηὰ 
6)}08. Εἰ υὴῦϑ Υἱγ ἴῃ πιοάϊο δογαπὶ ἰηἀυΐϊαβ ροάογα, οἱ Ζοηᾶ 
ΒδΡΡ ἶγὶ δυροῦ πη πὶ 6}0.38, ἱΠρΓΟΘϑ 4016 διιηἱ οἱ βἰοίογιμϊΐ 
᾽υχίδ δ]ίδγο ἤθη]. 

3. Εἰ ε]ογία [οἱ 15Γ86] δϑοδηᾶϊξ ἀθ Οπογυθίπι, αυδ ογαὶ 
ΒΌΡΟΓ ἴρ88 ἴῃ 8} ἀϊο ἀοπημβ. ἘΠ νοοαυ Υἱγαπι μά! 
Ροάογα, αυὶ μα Ρο ναὶ ΒΌρογ Ἰυῃλθι}Π) 801Π) ΖΟΠΔΠ,, 

ή, οἱ ἀϊχὶϊ δα δυπὶ : Τγδηϑὶ τηϑάϊδπὶ 76 γι βάθη), οἱ ἀδ βί- 
ΒΏ.ΠῚ ΒΌΡΟΓ ἰγοηΐα 8 ΥἱγΟΓῚΠῚ σοπηδηϊίιπ οἱ ἀο]οη ἰυΠ) ΞΌΡΟΓ 

Οὐ ηο 5 Ἰηἰφυ δ|1} 08 χιϑὲ σηϊ ἰῃ πηοάϊο ᾿ρβοῦαπι. 

6. Εἰ 1ΠῈ5 ἀϊχὴϊ δυάίοηίο μηδ : 16 ροϑί δι ἴῃ οἰ δίθηι, 
οἱ ρμογου(6, οἱ ποη ραγοϊία οου}18 γουῖϊεὶβ, οἵ ΠΟ ΠηΐδοΓΘ- 
Ὠηϊηὶ : 

6. δ6ῃηθῃ} οἱ Δἀο]οϑορηίοηι οἱ Υυἱγρίηοιῃ οἱ ράγυ 58 οἱ Π}- 
᾿Ιθγθβ. ἰηϊεγῆοϊ (6 δὰ ἰπίογηθεοϊοηθιη. ΘΌΡΟΓ ΟΠπηη65 δι{6Πὶ 
ΒΊΡΟΓ 4105 οϑὲ βρη) Π6 ἀρργορίπαυοίϊβ : ἃ 5δης {15 Ὠγοΐδ 

ἰποὶρίϊ6. ΕΓ οαρογυμΐὶ ἃ υἱγίβ. βϑῃίουθι8 ααὶ ογδηὶ ἱπῖυϑ 
η ἀοπΊο. 

7. Εἰ αἰχί! δά 605 : Οοπίαπιίπαία ἀοπηυπηι, οἱ ἱπηρίοία τἱδ8 
ἰη!ογίδο 5 Θχθιηίοβ, οἱ ρογου 6. 

8. Εἰ (Δοίυπι ὁ5ἴ ἀυμη ἱρϑὶ ρογουίογθηῖ, οἱ ὁδο ἴῃ (Δοίριη 
ΤηΘΔΠῚ, Οἱ ΘχοϊδηδΥΐ, οἱ ἀἰχὶ : δα πλ }ΐ, Ποιϊηὶ, ἀ6|68 (ἃ 

ταβίά 5 15γ86], ἰῃ οἴωπάθηαο ἰδ ἴἀγόγοπὶ ἴαυπὶ βυραῦ Ψογυ- 
88 6} ὃ 

9. Εἰ αἰϊχ[ί δ πι6 : [ηἱαυ} 85 ἀοηημ8 ἴ8γ86] οἱ ψυάδ τηᾶ- 
σηἰποδία θ5ῖ νὰ ]ὰθ γ4]46, χυΐα γϑρὶ εἰ δϑί ἰϑγγᾶ ρορῃ δ πλ}}- 
ιἰ6, οἱ εἰν [85 γϑρ οῖα 6ϑὶ ἰηἰχυϊίδία οἱ ἱπηηη  ἰ8. Ουἱᾶ 
ἀϊχεογυπηῖ : Πογο  χυ  Ποπηΐῃι15 ἰδγγδηι, ποὺ ἰῃϑρίοἰ! οηγίπυ8. 

10. Εἴ ποῃ ρῬᾶγοοί ΘΟ} 8 Π608., ὨΘ406 ΠλΙΒογ θοΓ, Υἱδϑ 
ΘΟ ΠῚ ΒΌΡΟΓ οἂροΐ οογὰπιὶ ἀφα]. 

18. Εἴ οβὸ [Δοίαπ) 815 οὔπι [ὈΓΟΪΘ : ΠΟ ρᾶγοδὶ ΟΟΌ] 15 ΠηΘΏΒ, 
ΠῸῸ ΠΙΙΒΟΓΟΡΟΓ : οἱ τοοδυυηΐ ἰῃ δυγί 8 πιοὶ8, οἱ ὥο Ὄχδυά 
605. 
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π. Καὶ ἰδοὺ ὁ ἀνὴρ ὁ ἐνδεδυχὼς τὸν ποδήρη χαὶ 
ἐζωσμένος τῇ ζώνη τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, χαὶ ἀπεχρίνατο 
λέγων - Πεποίηχα χαθὼς ἐνετείλω μοι. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄. 

1. Καὶ ἴδον, καὶ ἰδοὺ ἐπάνω τοῦ στερεώματος τοῦ 
δπὲρ κεφαλῆς τῶν Χερουδὶμ,, ὡς λίθος σαπφείρου ὅμοί-- 
μα θρόνου ἐπ᾽ αὐτῶν. 

.. Καὶ εἶπε πρὸς τὸν ἄνδρα τὸν ἐνδεδυχότα τὴν στο- 
λήν᾽ Εἴςελθε εἰς τὸ μέσον τῶν τροχῶν τῶν ὑποχάτω τῶν 
Χερουδὶμ, καὶ πλῆσον τὰς δράχας σου ἀνθράχων πυρὸς 
ἐχ μέσου τῶν Χερουδὶμ,, καὶ διασχόρπισον ἐπὶ τὴν πό- 
λιν. Καὶ εἰςῆλθεν ἐνώπιον ἐμοῦ" 

8. χαὶ τὰ Χερουδὶμ. εἱστήχει ἐχ δεξιῶν τοῦ οἴχου ἐν 
τῷ εἰςπορεύεσθαι τὸν ἄνδρα, καὶ ἣ νεφέλη ἔπλησε τὴν 
αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν. 

4. Καὶ ἀπῆρεν ἣ δόξα Κυρίου ἀπὸ τῶν Χερουῤὶμ εἰς 
τὸ αἴθριον τοῦ οἴκου, χαὶ ἔπλησε τὸν οἶκον ἢ νεφέλη" 
χαὶ ἡ αὐλὴ ἐπλήσθη τοῦ φέγγους τῆς δόξης Κυρίου. 

6. Καὶ φωνὴ τῶν πτερύγων τῶν Χερουδὶωᾳ ἠκούετο 
ἕως τῆς αὐλῆς τῆς ἐξωτέρας, ὡς φωνὴ Θεοῦ σαδὲδαὶ λα- 
λοῦντος. 

6. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐντέλλεσθαι αὐτὸν τῷ ἀνδρὶ τῷ 
ἐνδεδυχότι τὴν στολὴν τὴν ἁγίαν, λέγων: Λάθε πῦρ ἐχ 
μέσου τῶν τροχῶν ἐκ μέσου τῶν Χερουδὶμ,, καὶ εἰςῆλθε 
χαὶ ἔστη ἐχόμενος τῶν τροχῶν. 

1. Καὶ ἐξέτεινε τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς μέσον τοῦ πυ- 
ἢ τοῦ ὄντος εἰς μέσον τῶν Χερουδὶμ., καὶ ἔλαθε χαὶ 
δωχεν εἰς τὰς χεῖρας τοῦ ἐνδεδυχότος τὴν στολὴν τὴν 

ἁγίαν, χαὶ ἡχαέῖ χαὶ ἐξῆλθε. 
8. Καὶ ἴδον τὰ Χερουδὶμ ὁμοίωμα χειρῶν ἀνθρώπων 

ὑποχάτωθεν τῶν πτερύγων αὐτῶν. 
9. Καὶ ἴδον, χαὶ ἰδοὺ τροχοὶ τέσσαρες εἱστήχεισαν 

ἐχόμενοι τῶν Χερουδίμ.- τροχὸς εἷς ἐχόμενος Χεροὺό 
ἑνὸς, χαὶ ἢ ὄψις τῶν τροχῶν ὡς ὄψις λίθου ἄνθραχος" 

10. χαὶ ὄψις αὐτῶν ὁμοίωμα ἕν τοῖς τέσσαρσιν, ὃν 
τρόπον ὅταν ἡ τροχὸς ἐν μέσῳ τροχοῦ. 

τ. Ἔν τῷ πορεύεσθαι αὐτὰ, εἰς τὰ τέσσαρα μέρη 
αὐτῶν ἐπορεύοντο, οὐχ ἐπέστρεφον ἐν τῷ πορεύεσθαι 
αὐτά ὅτι εἰς ὃν ἂν τόπον ἐπέόλεψεν ἢ ἀρχὴ ἡ μία, ἔπο- 
ρεύοντο, χαὶ οὐκ ἐπέστρεφον ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτά. 

15. Καὶ οἵ νῶτοι αὐτῶν, χαὶ αἱ χεῖρες αὐτῶν, καὶ αἵ 
πτέρυγες αὐτῶν, χαὶ οἱ τροχοὶ πλήρεις ὀφθαλμῶν κυκλό- 
θεν τοῖς τέσσαρσι τροχοῖς. 

12. Τοῖς δὲ τροχοῖς τούτοις ἐπεχλήθη Γελγὲλ ἀχού- 
οντός ψου. (ἢ) 

ι5. Καὶ τὰ Χερουδὶμ ἦσαν τοῦτο τὸ ζῶον ὃ ἴδον ἐπὶ 
τοῦ ποταμοῦ τοῦ Χοθαρ. 

16. Καὶ ἐν τῷ πορεύεσθαι τὰ Χερουδὶα, ἐπορεύοντο 
οἷ τροχοὶ, χαὶ οὗ ἐδι ἐχόμενοι αὐτῶν. Καὶ ἐν τῷ ἐξαίρειν 
τὰ Χερουδὶμ τὰς πτέρυγας αὐτῶν τοῦ μετεωρίζεσθαι 
ἀπὸ τῆς γῆς, οὐχ ἐπέστρεφον οἱ τροχοὶ αὐτῶν" 

17. ἐν τῷ ἑστᾶναι ἀπ, εἱστήχεισαν, καὶ ἐν τῷ με- 
τεωρίζεσθαι αὐτὰ, μετεωρίζοντο μετ᾽ αὐτῶν" διότι 
πνεῦμα ζωῆς ἐν αὐτοῖς ἦν. 

(5) 14. Καὶ τέσσαρα πρόςωπα τῷ ἑνί’ τὸ πρόςωπον τοῦ ἑνὸς 
πρόζςωπον Χεροὺδ, καὶ τὸ πρόςωπον τοῦ δεντέρον πρόςωπον 
ἀνθρώπου, χαὶ τὸ πρόςωπον τοῦ τρίτον πρόςωπον λέοντος, χαὶ 
τὸ τέταρτον πρόζςωπον ἀετοῦ. (Α6..} 
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11. ΕΓ 006 Υἱἷν φυὶ ἱηάυΐι5 ογαΐ ροάσγο οἱ δοοίποϊυβ Ζοηᾶ 
Ἰυδυπλ ϑυυπι, οἵ γοβροηάϊξ ἀΐοθηβ : Ἐδοὶ βἰοαΐ τηδηἀαϑιὶ 
Τρ. 

ΟΑΡΌΤ Χ. 

1. Εἰ νἱαϊ, οἵ Θ066 5006 Γ Πγπ)Δπλοπίιπι Τυοά βυργὰ οαρυΐ 
ἰρβογὰμῃ ΠΟΛ πλ, 4υδϑ8ὶ 1015 Βαρρὶ ἶγὶ δἰ τα ἀο (ἢτγοηὶ 
ΒΊ}ΘΓ 68. 

2. Εἰ ἀϊχὶὶ δὰ νίγιπ ἰηἀυΐυπι δίο]α : Πστοάσγα ἴῃ τηϑάϊο 

ΓΟΐδγυπ) 18 βυηΐ 50} 105 ΟΠ ΘΓ πη, οἱ πη ρ}6 ριιρηῆοϑ ἰυ08 
ἙΑΓΒΟΗΪθ0}8 ἰρη 8 ἀ6 τηρᾶϊο ΟΠ ΘΓ ἱπι, οἱ ἀΐβρογρο βυρογ οἷ- 
ΥἹ δίο). ἸρΤ β50 5406 651 ἰπ οοηϑροοία ΠΠ6Ὸ : 

3. οἱ ΟΠοργεθἷπι δία θδηΐ ἃ ἀθχίγὶβ ἀοιηυβ ουπὶ ἱπρτοάοΓθ.- 
ἴ0 ΥἱΓ, οἵ ἢ0}"05 ἱπηρ]οΥῇ δίγυγ) ἰηίογὶυ8. 

4, ΕΠ εἰοναΐδ οϑί. φ! οᾶ οῃιίηΐ 40 ἱρϑῖ8 ΟΠθγυ Ὀΐη) ἴῃ 50 
ἀΐο ἀοπηι8, οἱ ἱπηρ ον ἀοπγαπ πὰ 68 : αἱ δἰγίι πη Γορ] οἴ αΠλ 
68[ 5ρ]πάογο ρίογίδ Ὠοπλίηὶ. 

ὅ. Εἴ νὸχ δἰδγυηι ΟΠογ πὶ δι ἰοθαῖυγ 5406 δὰ δἰΓ Πὶ 
οχίογί 8, αιιδϑὶ γοχ Ποῖ 58] Ἰου ΘΠ 18. 

᾿ 6. Εἰ (Δοΐαπ) 651 ἰῃ πιδηάδηδο ἰρϑαπι υἷγὸ ἰηάυΐο 5[ο]ἃ 
βαποία, ἀἰσθηβ : Β01η6 ἰζηθπ) ἀδ τπηράϊο γοϊδγιηλ ἀδ τηράϊο 
ΟΒοΡυθίηι, οἱ ἰηίγαν ὶ οἱ 86} }χί8 γοίδ5. 

7. ΕΠ χίθηαϊ!  ΠΔΠῈΠ δυ8πΠ) ἴῃ τηραϊυπὶ ἱσηΐῖδ φαΐ ογαὶ ἰη- 
ἴον ΟἸογυέπι, οἱ βυμπηρϑοὶῖ οἱ ἀσάϊξ ἰῃ πηδηι18 6)118 ΄υὶ ἰηὐυ- 

ἰυ8 ογαί βίοἰδ δϑδησίδ, οἱ δουθρίὶί οἵ οζγθϑϑυϑ δϑί. 

8. Εἰ νἱάϊ ᾿ρ88 ΟΠογυ θη 5:1} ἢθ} πηδη118 ΠΟπιΐηυ πὶ 
50 [0.8 4185 ΘΟΓΙΏ,. 

9. Εἰ Υἱάϊ, οἱ 6666 τοίδ ΄υδί!οῦ 5ἰθαπί [υχίᾶ ΟἸΙοτ ΠῚ : 
τοί υπᾶ ͵υχία ΟἸοΓ Ὁ υηυπὶ, οἱ ἀδβροοίυϑ ΓΟΐδγα ἢ) αυδϑὶ 

ϑρϑοίυϑ [δρὶ ἀ]5 συ θυ η οι} ] : 

10. αἱ ἀϑρϑοίι8 ϑάγιη δἰ ΠῚ} ΠΠπ|40 υπᾶ ἱρδ5ἰ8 χυδίαοι,, φυθδηη- 
δαπηοάμπη οιπΔ πο γοΐα ἰῃ 660 τοΐξ. 

11. 1ῃ ουπάο ἰρ88, ἴῃ αιδίῃοῦ 8ι185 ρᾶγίοϑ ἰθηΐ, Ὡθἢ Γϑ- 
γογίοθαηϊυγ ἴῃ θυ πά0 ἰρ8ᾶἃ : φιοηΐδηλ ἰῃ φιοπιουμη4αα ἰοοιηλ 

γοϑρίοἰοθαῖ ρυϊπορίυ ὑηυπὶ, ἰυαηΐ, οἱ ἤθη γον  δηςΓ 

ἴῃ ουη60 ἰρ88. 

12. Ελ ἀογθᾶ θογιηι, οἷ Π8Δη}}8 ΘΟΓΌΠΙ, οἱ 8125 ΘΟΓΌΠ,, οἱ 

τοῖξο ρἰοηδο ογδηί οὁσ} 18 ἰη οἰγου τ ἴῃ φυδίιογ ΓΟΙΪ8. 

(3. Ἀοίΐβ8. δυΐοπλ 5118 δοοδιηδίιπι οϑὶ Οοῖροὶ δυάϊθηίθ 

ἴη6. 
(5. Εἰ ἰρβ88 Οπογυδίπι ογδηΐ ἰάϊΐρβϑυηι δηΐμηδὶ φυοὰ Υἱάθ- 

ΓΆΠῚ Βυ}6ΓὙ Πανίαπ) ΟΠΟΡδγ. 
[6. Ουπιαυὰδ Δθιυϊαγοηὶ ΟΠ οι πὶ, ἰθαηΐ γοίδβ, οἱ 118 

Ἰυχία ο4. Εἰ ἐὰπὶ οἰοναγθηΐ ΟἸ ΘΙ Π) 818 51:85 υἱ ΘΟΧΔΙἃ- 

τρηΐυν ἀο ἰαγγα,, Π0ῃ του γί θΔηἰ0Γ γοίϑθ ΘΟΓΆΠ : 

17. βἰδη 8 1118 βία θδηΐ, αἱ οὐ {118 οἰ ουδγθηίαγ οἰ θυἃ- 

βαηίυγ οὐ οἷ8 : βρί γί [118 δηΐπι Υἱίδ ογαί ἴῃ εἰ8. 

14. Εἰ χφυαΐυον (Δοΐο8 υηὶ : (ἀςΐ68 απ!08 ἴΔ6]65 ΟΠΟΓΌ, οἱ [- 
αἷο5 8οσυπάϊ (Δοΐο5 Ποτηΐηΐ5, οἱ ἰδοίο8 ἰογ] [δοὶθ8 Ἰθοη δ, οἱ 
φυδείδ ἴδοϊθβ δαυ  . 
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16. Καὶ ἐξῆλθε δόξα Κυρίου ἀπὸ τοῦ οἴχου καὶ ἐπέδη 
ἐπὶ τὰ Χερουδὶμ, 

10. καὶ ἀνέλαδον τὰ Χερουδὶμ τὰς πτέρυγας αὐτῶν, 
χαὶ ἐμετεωρίσθησαν ἀπὸ τῆς γῆς ἐνώπιον ἐμοῦ - ἐν τῷ 
ἐξελθεῖν αὐτὰ, καὶ οἷ τροχοὶ ἐχόμενοι αὐτῶν. Καὶ ἔστη- 
σαν ἐπὶ τὰ πρόθυρα τῆς πύλης οἴκου Κυρίου τῆς ἀπέν.- 
αντι, χαὶ δόξα Θεοῦ Ἰσραὴλ ἦν ἐπ᾽ αὐτῶν ὑπεράνω. 

40. Τοῦτο τὸ ζῶον ἐστὶν ὃ ἴδον ὑποχάτω Θεοῦ Ἰσραὴλ 
ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Χούὰρ, χαὶ ἔγνων ὅτι Χερουόίμ. 
ἐστι. 

41. Τέσσαρα πρόζτωπα τῷ ἑνὶ, χαὶ ὀχτὼ πτέρυγες 
τῷ ἑνὶ, χαὶ ὁμοίωμα χειρῶν ἀνθρώπων ὑποκάτωθεν τῶν 
πτερύγων αὐτῶν. 

25. Καὶ ὁμοίωσις τῶν προςώπων αὐτῶν, ταῦτα τὰ 
πρόζςωπα ἐστὶν ἃ ἴδον ὑποχάτω τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ 
Ἰσραὴλ ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ τοῦ Χοὔὰρ, καὶ αὐτὰ ἕκαστον 
χατὰ πρόζωπον αὐτῶν ἐπορεύοντο. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΙΑ΄. 

ι. Καὶ ἀνέλαδέ με πνεῦμα, καὶ ἤγαγέ με ἐπὶ τὴν 
πύλην τοῦ οἴχου Κυρίου τὴν χατέναντι, τὴν βλέπουσαν 
χατὰ ἀνατολάς. Καὶ ἰδοὺ ἐπὶ τῶν προθύρων τῆς πύλης 
ὡς εἴχοσι χαὶ πέντε ἄνδρες, καὶ ἴδον ἐν μέσῳ αὐτῶν τὸν 
Ἰεχονίαν τὸν τοῦ ΓἜζερ, καὶ Φαλτίαν τὸν τοῦ Βαναίου, 
τοὺς ἀφηγουμένους τοῦ λαοῦ. Ν 

ἃ. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς μέ" ΥἹὲ ἀνθρώπου, οὗτοι οἵ 
ἄνδρες οἱ λογιζόμενοι μάταια χαὶ βουλευόμενοι βουλὴν 
πονηρὰν ἐν τῇ πόλει ταύτη, 

8. οἵ λέγοντες" Οὐχὶ προςφάτως ᾧχοδόμηνται αἵ οἷ- 
χίαι; Αὕτη ἐστὶν ὁ λέδης, ἡμεῖς δὲ τὰ χρέα. 

4, Διὰ τοῦτο προφήτευσον ἐπ᾽ αὐτοὺς, προφήτευσον, 
υἱὲ ἀνθρώπου. 

δ. Καὶ ἔπεσεν ἐπ᾽ ἐμὲ πνεῦμα Κυρίου, καὶ εἶπε Τρ 
μέ" Λέγε: 1 δε λέγει Κύριος: Οὕτως εἴπατε, οἶχος Ἶσ- 
ραὴλ, καὶ τὰ διαδούλια τοῦ πνεύματος ὑμῶν ἐγὼ ἐπί- 
σταμαι" 

6. ἐπληθύνατε νεχροὺς ὑμῶν ἐν τῇ πόλει ταύτη, χαὶ 
ἐνεπλήσατε τὰς δδοὺς αὐτῶν τραυματιῶν. 

7. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος" Τοὺς νεχροὺς ὑμῶν 
οὺὃς ἐπατάξατε ἐν μέσῳ αὐτῆς, οὗτοί εἶσι τὰ χρέα, αὐτὴ 
δὲ ὃ λέθης ἐστὶ, χαὶ ὑμᾶς ἐξάξω ἐχ μέσου αὐτῆς. 

8. ἹῬομφαίαν φοδεῖσθε, χαὶ ῥομφαίαν ἐπάξω ἐφ᾽ 
ὑμᾶς, λέγει Κύριος. 

9. Καὶ ἐξάξω ὑμᾶς ἐχ μέσου αὐτῆς, χαὶ παραδώσω 
μᾶς εἰς χεῖρας ἀλλοτρίων, καὶ ποιήσω ἐν ὃμῖν χρί- 
μᾶτα. 

10. Ἔν ῥομφαίᾳ πεσεῖσθε, ἐπὶ τῶν ὀρέων τοῦ Ἰσραὴλ 
χρινῷ ὑμᾶς, καὶ ἐπιγνώσεσθε ὅτι ἐγὼ Κύριος. (ἢ 

13. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ προφητεύειν με, καὶ Φαλτίας 
ὃ τοῦ Βαναίου ἀπέθανε, χαὶ πίπτω ἐπὶ πρόςωπόν μου, 
χαὶ ἀνεθόησα φωνῇ μεγάλη, καὶ εἶπα- Οἴμοι, οἴμοι, 
Κύριε, εἰς συντέλειαν ποιεῖς σὺ τοὺς χαταλοίπους τοῦ 
Ἰσραήλ; 

(5) 11. Αὕτη ὑμῖν οὐκ ἔσται εἷς λέδητα, καὶ ὑμεῖς οὐ μὴ 
γένησθε ἐν μέσῳ αὐτῆς εἰς χρέα" ἐπὶ τῶν ὁρίων τοῦ Ἰσραὴλ 
χρινῶ ὑμᾶς. (Αἰ6..) 

12. Καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ Κύριος" ὅτι ἐν τοῖς δικαιώ- 
μασί μον οὐκ ἐπορεύθητε, καὶ τὰ χρίματά μον οὐχ ἐποιήσατε, 
χαὶ χατὰ τὰ χρίματα τῶν ἐθνῶν τῶν περιχύχλῳ ὑμῶν ἐποιή- 
σατε. (Οοπιρὶ.) 

ΙΕΖΕΚΊΤΗΛ. Κεφ. ΙΑ΄. ᾿ 

18. ἘΠ ργοδ88 οβί ρογία Ποπλϊηὶ ἀα ἀοπιο οἱ οοπδοθηάὶὶ 
ΒΌΡΟΓ ΟΠΘΓΟΜΔΙη,, 

19. οἱ ἀϑβϑυπηρβαογιηὶ ΟΠ ΘΓΌΒΙἢλ 8188 διιὰ8, οἱ οἱ αναῖὶ βυηῖ 
ἂδ ἰεγτὰ οογδιῃ Π16 : [1118 ἐργϑα! θη θι1}8, οἰΐδπι γοΐϑ ἰυχῖδ 
1114. Εἰ βίθίὀγυηὶ 5 ρ6 Ὁ γϑϑί υἷδ μοῦ (88 ἀοπηυδ Ποπιΐπὶ αιιδο 
6 τϑρίοῃα, οἱ ρἰογία [οἱ ἰδγᾶθ] θγαί β8:ρ8Ὲγ δᾶ ἀββιρου. 

20. Ιρ80Π] 681 Δηἰπ|8] αυοᾶ Υἱάϊΐ βυδίον Πδυπὶ 1ΒΓΔ6] ΘΌΡΟΓ 
Πυνίυτα ΟΠΟΡᾶγ, οἱ ἰηι6]]6χὶ φαΐ ΟΠδγ ὲπι 6ϑϑϑηῖ. 

21. Ουδίυον Δοῖ65 υπΐ, οἱ οΟἴο 418 ἃηΐ, οἱ βία 0 
Ἰηδηῦυ πὴ ΠΟΙΏΪ ΠῚ 50 818 ΘΟΓΌΙΩ. 

22. Εἰ 56} (Δείογυπι δογιπι, ἱρϑὶ Ὑυ] 8 ἐγδηΐ 7008 
Υἱάδγαπι δυδίυ5 σἰογίδπ) [οὶ 15γᾶ8] ΒΌΡ6Γ Πανίαπη ΟἸΝΟθᾶγ, 
οἱ [8ὸ πῃυῃαυοάᾳιῃοδ δηίο (Δοίθ) βυδῃ ἰθαηῖ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙ.᾿ 

1. Εἰ δββυιηρδὶξ πη βρίγἰίυβ, οἱ ἀυτὶϊ τη δᾶ ροτγίδῃ ἀο- 
ἴὩ15 ΠΟΠΪηΪ 4.85 6 Τορίοηθ, 485 τοϑρίοἰξ δά ογἱθηίθηι. Εἰ 
ΘύΟ6 Βυρθγ υθϑη θυ} ρμογίϑ χιδϑὶ υἱχίητ! οἱ χυίηαιιο υἱγί, 

οἱ υἱάϊ ἰπ πηράϊο δόγιηὶ 160 Πποηΐδηι ἡ] απ ΕΖοΓ, οἱ ΡἢμδΙ ἰδτὰ 
Π]ίυπι Βδησρα», γί ποῖραϑ ρορυ!ί. 

2. Εἰ ἀϊχῖτ Ποιῃηίπυ8 δὰ πι6 : ΕἸ] Ποιηϊηΐβ, Ὠἱ νἱγὶ χαυὶ 
οορίίδηϊ γδηᾶ οἱ ἰγσίδηϊ ΟΟὨ5.}1πὶ ρα ϑϑἰηλυπ ἴῃ αὐ ἰδία, 

3, ἀἰϊοσσηΐοβ : ΝΟΏΠΘ ΓοΟρη(ΟΓ δα βοδίδε ϑυηὶ ἀοπλ8 ἢ Ηρα 

οϑὲ 6068, 08 διιΐ6 1 ΟΔΓΠ6Β. 

4, ἸάοίγοΟ ργορῃϑίἃ ϑυρογῦ 608, ργορῃδίδ, δ] Ὠοπιίηΐβ. 

5. Εἰ ἰγγυἱῖ ἰὴ πι6 βρ᾽γ(υ8 Ποῃκηΐ, οἱ ἀϊχὶί δὰ τη : ὨΪϊς] : 

Ηξο ἀϊοῖξ Ποπηΐημ : δὶς ἀἰχ βι 15, ἀοπημ8 ἴβγδοὶ, οἱ οορὶ(ἃ- 
[10η68 δρί γἰἴιι8 γί γὶ 650 ὩοΥΪ : 

6. πη} } ΠΡ} 6855 πηογίι!08 Ὑθβίγοϑ ἰῃ ὉΓΡ6 Ὦδὸ,, οἱ ἐμ1}0}6- 
8.18 Υἱδϑ θάγυπὶ ἰηΐογίροι 8. 

7. Ῥτορίογοα ἢδὸ ἀϊοὶϊϊ Ποιηΐπη8 : Μογίυοβ νϑβίγοβ 4008 
ΡΟΓου 5518115 ἰὴ Π}6 610 6) 8, Ὠἱ βυηΐ ΟΔΓΠ68, ἤξδος δυΐοῃμ 16- 

65 6δῖ, οἱ γοϑ δἀυσδηι ἀδ τηδαϊΐο 6108. 

8. Αἰδάϊΐιπι {ἱπγεἰἷ5, εἰ ρἰδάϊ πὶ ἱπἀΌΟΔ ΠῚ ΒΌΡΟΥ γο8, αἰΐ 
Ἀοιηίΐημ8. ; 

9. Εἰ οἀμιοδηι γ08 ἀ6 τηράϊο 6}115, 6( ἰγδάδπι γ08 ἰῃ Πηδη68. 
ΔἰΙθπογυπι, οἱ (Δοΐδπι ἰῃ γοδίβ ᾿ιαἰοἰδ. 

10. ἴῃ ρ]δάϊο οδάίϊβ, ἰη πιοη θυ [5Γ86] υἀἰοᾶνο γο8, οἱ 
80  Ἷ5 αιιΐα ὁροὸ Ὠοιηίηιυδ. ' 

8. Εἰ (Δεΐαπη 681 οὐπὴ ρτγορῃοίδγοιῃ, οἱ Ρἢ δ  ἶα5 ΠῚ 8 
ΒδηδθξῈ ΠηΟΓΐ0}5 681, οἱ 6860 ἰη [Δοίδπι πηδϑηη, οἱ θχοϊπιανὶ 
γΌ06 Ἰηᾶρηδ, οἱ αἰχὶ : Ηρ, ἤοὰ, Ὠοιηΐηδ, ἰῃ ΘΟΠ ΘΙ Π1Π18- 
(Ἰοῃοπ ἴυ (Δοῖ8 τοϑίἀυο8 1ϑγδοὶ ἢ 

ΤΠ. Ηξθο υοδἱβ πο δε ἰη Ἰοδοΐθυῃ,, οἱ γοῸ8 ὩῸΠ οὐδ ἰη πχοᾶϊο 
6108 ἰῃ ΟΑΥΠΟΙ : ἰη Πηΐ 05 ἴ5γδ6ὶ [αἰ σᾶθο γοϑ. 

12. Εἰ οορῃοϑορίΐβ σαί οσὸ Ποιηίΐηυδ : σαΐδη υ5ι|Πδι1ο- 
ΠΡ τη6 8 ὨΟΏ ΔΠΊθ0]Δ51ἰ5, οἵ ᾿ἀϊοία πηρᾶ ποη ἐροΐβι 5, οἱ [υχὶδ 
Ἰυαϊοὶα σοη(ίατη ᾳυδ ἰη οἰγουϊα νοδίγο δαης [οοἰ5{15. 



ἘΖΕΘΗΙΕΙ,.. σαρ. ΧΙ. 

14. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων. 
18. Υἱὲ ἀνθρώπου, οἱ ἀδελφοί σου χαὶ οἱ ἄνδρες τῆς 

αἰχμαλωσίας σου καὶ πᾶς ὃ ως τοῦ Ἰσραὴλ συντετέ-- 
λεσται, οἷς εἶπαν αὐτοῖς οἵ κατοιχοῦντες Ἱερουσαλήμ." 
Μαχρὰν ἀπέχετε ἀπὸ τοῦ Κυρίου, ἣμῖν δέδοται ἣ γῆ 
εἰς χληρονομίαν. 

16. Διὰ τοῦτο εἶπόν Τάδε λέγει Κύριος: “Ὅτι ἀπώ- 
σουαι αὐτοὺς εἰς τὰ ἔθνη, χαὶ διασχορπιῶ αὐτοὺς εἰς 
πᾶσαν γῆν, καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς ἁγίασμα μιχρὸν ἐν 
ταῖς χώραις οὗ ἐὰν εἰςέλθωσιν ἐχεῖ. 

17. Διὰ τοῦτο εἰπόν" “Γάδε λέγει Κύριος" Καὶ εἰςδέ- 
ξομαι αὐτοὺς ἐκ τῶν ἐθνῶν, χαὶ συνάξω αὐτοὺς ἐχ τῶν 
χωρῶν οὗ διέσπειρα αὐτοὺς ἐν αὐταῖς, χαὶ δώσω αὐτοῖς 
τὴν γὴν τοῦ Ἰσραὴλ, 

18. χαὶ εἰςελεύσονται ἐχεῖ, καὶ ἐξαροῦσι πάντα τὰ 
βδελύγματα αὐτῆς χαὶ πάσας τὰς ἀνομίας αὐτῆς ἐξ 
αὐτῆς. 

1ι9ϑ. Καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν ἑτέραν, χαὶ πνεῦμα 
χαινὸν δώσω ἐν αὐτοῖς, χαὶ ἐχσπάσω τὴν χαρδίαν τὴν 
λιθίνην ἐχ τῆς σαρχὸς αὐτῶν, χαὶ δώσω αὐτοῖς χαρδίαν 
σαρχίνην, 

30. ὅπως ἐν τοῖς προςτάγμασί μου πορεύωνται, χαὶ 
τὰ διχαιώματά μου φυλάσσωνται χαὶ ποιῶσιν αὐτὰ, χαὶ 
ἔσονταί μοι εἰς λαὸν, καὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεόν. 

21, Καὶ εἰς τὴν χαρδίαν τῶν βδελυγμάτων αὐτῶν χαὶ 
τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν, ὡς ἣ καρδία αὐτῶν ἐπορεύετο, τὰς 
δδοὺς αὐτῶν εἰς τὰς χεφαλὰς αὐτῶν δέδωχα, λέγει Κύ- 
ιος. 

᾿ 45, Καὶ ἐξῆραν τὰ Χερουόδὶμ τὰς πτέρυγας αὐτῶν, 
χαὶ οἱ τροχοὶ ἐχόμενοι αὐτῶν, καὶ ἥ δόξα Θεῦ Ἰσραὴλ 
ἐπ᾿ αὐτὰ ὑπεράνω αὐτῶν. 

48. Καὶ ἀνέδη ἣ δόξα Κυρίου ἐχ μέσης τῆς πόλεως, 
χαὶ ἔστη ἐπὶ τοῦ ὄρους ὃ ἦν ἀπέναντι τῆς πόλεως. 

24. Καὶ ἀνέλαθέ με πνεῦμα, χαὶ ἤγαγέ με εἷς γῆν 
Χαλδαίων εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν ἐν δράσει ἐν πνεύματι 
Θεοῦ. Καὶ ἀνέδην ἀπὸ τῆς δράσεως ἧς ἴδον, 

25. καὶ ἐλάλησα πρὸς τὴν αἰχμαλωσίαν πάντας τοὺς 
λόγους τοῦ Κυρίου οὖς ἔδειξέ μοι. 

ΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ 18’. 

τ. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων " 
α. Υἱὲ ἀνθρώπου, ἐν μέσῳ τῶν ἀδικιῶν αὐτῶν σὺ 

χατοιχεῖς, οἱ ἔχουσιν ὀφθαλμοὺς τοῦ βλέπειν χαὶ οὐ 
βλέπουσι, χαὶ ὦτα ἔχουσι τοῦ ἀχούειν καὶ οὐχ ἀχού- 
ουσι, διότι οἶχος παραπικραίνων ἐστί. ᾿ 

8. Καὶ σὺ, υἱὲ ἀνθρώπου, ποίησον σεαυτῷ σχεύη 
αἰχμαλωσίας ἡμέρας ἐνώπιον αὐτῶν, καὶ αἰχμαλωτευ-- 
θήσῃ ἐχ τοῦ τόπου σου εἰς ἕτερον τόπον ἐνώπιον αὐτῶν, 
ὅπως ἴδωσι, διότι οἶχος παραπικραίνων ἐστί. 

4. Καὶ ἐξοίσεις τὰ σχεύη σου σχεύη αἰχμαλωσίας 
ἡμέρας κατ᾽ ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, καὶ σὺ ἐξελεύσῃ ἑσπέ- 
ρᾶς, ὡς ἐχπορεύεται αἰχμάλωτος. ἐνώπιον αὐτῶν. 

6. Διόρυξον σεαυτῷ εἰς τὸν τοῖχον, χαὶ διεξελεύσῃ 
δι’ αὐτοῦ 

8. ἐνώπιον αὐτῶν. Ἐπ’ ὥμων ἀναληφθήσῃ, χαὶ χε- 
χρυμμένος ἐξελεύσῃ, τὸ ποόζωπόν σου συγχαλύψεις, 
καὶ οὗ μὴ ἴδης τὴν γῆν, διότι τέρας δέδωχά σε τῷ οἴκῳ 
Ἰσραήλ. 

7. Καὶ ἐποίησα οὕτω κατὰ πάντα ὅσα ἐνετείλατό 

578 

14, ἘΠ᾿ (οΐυ 681 Β6γῆγο Ποιηίηϊ δ τη6, ἀϊ᾿αη8 : 

15. ΕΠῚ Βομλίἷβ, ἰγαίγοβ ἴω οἱ υὙἱυΐ οαρε ἐν δ 8 ἰυ8 οἱ 
ΟΙΏἢΐ8 ἀοῃ,8 ἴϑγδθὶ οοῃϑυμηπηδία οϑΐ, φυϊθὰδ ἀϊχογιηῖ οἱδ 
ΠΑὈΓΑἴοΓΟ8 7 γι δά θηι : Πησα 806 5115 ἃ Ποπιίηο, που ἀδίᾷ 
651 ἰδιτα ἰῃ Ὠφργάϊ δίθη. 

16. Ῥγορίογοα ἀΐο : Ης ἀἰοϊ( Ἰγοτηΐῃι8 : Ου͵ᾶ τορθ! ]δηὶ 
608 ἰῃ ξοηί68, οἱ αἀἰβρογβᾶπ) 608 ἰῃ ΟΙΏΠΟΙ. ἰογΓγᾶμη, οἱ 6ΓῸ 

αἷδ ἱῃ βδῃοΕΠοδιί!οπθηλ ρᾶγνι δηλ ἴῃ γοροπθυΒ υθουπΠΊ4ι16 
ἰηργοϑϑὶ Πιογὶπὶ 1106. 

17. Ῥτορίογρα ἀΐο : Ηθο ἀἰοὶί δομλίηυβ : Εἰ 9υ8εὶρί 4 

608 ἀ6 φοηἰδυδ, οἵ ὁοηρτοσαῦο 608 ἀ6 γορίοηΐ "8 400 ἀΐ5856- 
ΤΑΙ ΑΥΐ 608 ἰῃ 1148, οἱ ἀδῦο οἷβ ἰθγγδιη 1δγϑρὶ, 

18. οἵ ἱηρστοαϊδηΐυν {Ππς, οἱ δυίδγθηί ογπ68 δοιηδίϊο- 
Ὧ68 6]β ουοίδθααυα ἰηἰχυ δία 8 6}0.8 ἀς 1118. 

19. Εἰ ἀδλ0ο οἶϑ ΠΟΥ Δ]ογυπι, οἱ βρί γα πουαπη ἀᾶῦο ἴῃ 
οἰβ,, οἱ οχίγα πὶ ΟΟΥ Ἰδρίἀδιιπ ἀ6 ὀᾶγῃ θογυηι, οἱ ἀᾶῦο 68 
ΟΟΓ ΟΔΙΏΘυΠι, 

20. υἱ ἰὴ ῬΓΘΟΘΡΙΪΒ πγοἷ5 Δι δι] Θηΐ, οἱ ̓ .511Π 08 10Π}68 Πγθὰ8 
ουδίοἀδηϊ (Δοϊδπίαι 685, οἵ ογυηΐ γα ϊἱ ἴῃ ρορυ υπι, οἴ 650 
ΘΓῸ Οἷϑ ἰῃ θουμπι. 

21. Εἰ δὰ σοὺ δροιηϊηδίϊοησμῃ κυδγαη) οἱ ἰηἰχυϊ δία 5ι18- 
ΤΌ), συουηοάο ΟΟΥ ΘΟ ἰμαῖ, γᾶ Θουι ἰῃ οδρὶ(ἃ ΘΟΓΌΠΙ 
ἀοάϊ, ἀϊεέι Πομηίηυ8. 

22. Εἰ ουδίυ]ογαηί ΟΠ ΙΟΓυ ἢ 8145 8028, οἵ γοίξε ἰυχίδ 68, 
οἱ ροτία οὶ 15:86] ΒΌΡΟΓ ὁἃ ἀδβΡ6Γ δῖ. 

428. Εἰ δϑδοοηάϊξ ρογία Ποιιϊπὶ ἀ6 πηράϊο οἰγ 815, 8[6{1}- 
41|6 ΒΌΡΟΓ πηοηίοη) αυὶΐ 6δῖ 6 γοσίομο οἰ] δ 18. 

44. Εἴ δϑδυρϑὶὶ τη6 ϑρὶ ἰυ8, οἱ ἀυχὶϊ τγ6 ἴῃ [θΥΤ ἈΠ 

Οδ] ἀδρογιπὶ δα οδρ αἴθ πὶ ἴῃ Υἰδίοπθ ἰῃ δρί γα Πεὶ. Εἰ 
ἈΒΟΘΠαΐ ἃ Υἱβϑίοησ φυδπὶ Υἱάϊ, 

5. οἱ Ἰοοσυΐυ8 διπὶ δὰ οΔρ Υἱ δίθπλ οπγηΐα τοῦθ Ὀοηηὶ 
408 οδἰοπάογαί ΠΝ] ΐ. 

ΟΑΡΌΤ ΣΙ]. 

1. Εἰ (λοΐυβ 68ὲ βογΏο Πομηΐηὶ δὰ Π16, ἀΐοθη8 : 

4. ἘΠῚ Ποιη ηἷ8, ἰῇ πηϑάϊο ἰπἰ χυϊδίυπι δογυπῃ ἰυ ΠΔ]}}845, 
χυὶ οουϊοβ Παροηὶ δά υἱἀθηάυ πῃ) οἱ ἤθη υἱάθηΐ, οἱ δι} Γ68 ̓ )ἃ- 
Βοηΐϊ δὰ διάἀϊοηάσμῃ 6ἱ βοὴ δυάϊυηΐ, 4υΐᾶ ἀοηγ8 ΘΧΔΒρογΔἢ8 

65. : 

3. Εξίυ, δῖ Ποπγηῖ8, δ. Εἰ] γδ88 σδρ Υ  Δ[18 ρογ ἀϊθπὶ 
ΠΟΙ οἶ8, οἱ οΔρ Δ θογ8 ἀ6 ἰοοο ἴυ0 ἰῃ ἰοουτ ΔΙ [ΘΓΌΓΩ ἰῃ 

οοηβροοία οοτυμ, υἱ Υἱάδδηΐ, ΄υΐα ἀοηλ}8 ΟΧΔΒΡΟΓΔἢΒ 68. 

4. Εἰ ργοίογϑβ γ888 ἴυ8 γαϑᾶ οδρί  Υἱ δί18 ΡῸΓ ἀΐδτ ἰῃ Ο011- 
115 δοίυπι, οἱ ἴὰ αὐτο ογ8 υθβρόγα, βίου: οργοάϊυγ οδρίϊ- 
Υυ8, ἰῃ οοῃϑροοίυ ΘΟΓΠη,. 

ὅ. Ῥογίοας [δὲ ραγοίθηι, οἱ ἰγδηβὶ ὉΪ8 ῬῸΓ ΘῸΠῚ 

6. ἰῃ σοηδροοῖι ΘΟΓΌΠΩ. ΘΌΡΟΓ ὨιϊΘΓΟ8 8581}Π|6Γ18, οἱ 

Δβοοηάϊίυβ οατοαϊοτίβ, [δοίθπλ ἰσᾳδπι ΘΟΟΡΟΓΐ68, οἱ ΠΟΏ Υἱ- 

ἀ6 08 ἰαγταηι, 4υ͵ᾶὰ ρογοηίυτῃ ἀδαϊ ἰ6 ἀοπιυὶ [Βγ86]. 

7. ἘλῚδεὲ εἰς αχία οὐληίᾶ χυδ πιδπαάδγογδὶ Ὠἱἱ, γδϑϑ 4106 
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μοι, καὶ σχεύη ἐξήνεγχα αἰχμαλωσίας ἡμέρας, καὶ 
ἑσπέρας διώρυξα ἐμαυτῷ τὸν τοῖχον, καὶ χεχρυμμένος 
ἐξῆλθον, ἐπ’ ὥμων ἀνελήφθην ἐνώπιον αὐτῶν. 

8. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου τοπρωϊ πρὸς μὲ, λέ- 
ων" 

9. Υἱὲ ἀνθρώπου, οὐχ εἶπαν πρὸς σὲ ὃ οἶχος τοῦ 
Ἰσραὴλ, οἶχος ὃ παραπιχραίνων Τί σὺ ποιεῖς; 

ιυ. Εἰπὸν πρὸς αὐτούς " Τάδε λέγει Κύριος Κύριος" 
ὋὉ ἄρχων χαὶ ὃ ἀφηγούμενος ἐν Ἱερουσαλὴμ. καὶ παντὶ 
οἴχῳ Ἰσραὴλ, οἵ εἰσιν ἐν μέσῳ αὐτῶν, 

ι1. εἰπὸν, ὅτι ἐγὼ τέρατα ποιῶ ὃν τρόπον πεποίηχα, 
οὕτως ἔσται αὐτῷ. ᾿Εν μετοικεσίᾳ καὶ ἐν αἰχμαλωσίᾳ 
πορεύσονται, 

15. χαὶ δ ἄργων ἐν μέσῳ αὐτῶν ἐπ᾽ ὥμων ἀρθήσε- 
ται, χαὶ χεχρυμμένος ἐξελεύσεται διὰ τοῦ τοίχου, χαὶ 
διορύξει τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν δι’ αὐτοῦ " τὸ πρόζωπον αὖ- 
τοῦ συγχαλύψει, ὅπως μὴ δραθῇ ὀφθαλμῷ, χαὶ αὐτὸς 
τὴν γῆν οὐχ ὄψεται. 

13. Καὶ ἐχπετάσω τὸ δίχτυόν μου ἐπ᾽ αὐτὸν, χαὶ 
συλληφθήσεται ἐν τῇ περιοχῇ μου, χαὶ ἄξω αὐτὸν εἰς 
Βαθυλῶνα εἰς γῆν Χαλδαίων, καὶ αὐτὴν οὐχ ὄψεται, καὶ 
ἐχεῖ τελευτήσει. 

ι4, Καὶ πάντας τοὺς χύχλῳ αὐτοῦ τοὺς βοηθοὺς αὖ-- 
τοῦ, χαὶ πάντας τοὺς ἀντιλαμθανομένους αὐτοῦ διασπε- 
ρῶ εἰς πᾶντα ἄνεμον, χαὶ ῥομφαίαν ἐχχενώσω ὀπίσω 
αὐτῶν, 

16. καὶ γνώσονται διότι ἐγὺ Κύριος, ἐν τῷ διασχο 
πίσαι με αὐτοὺς ἐν τοῖς ἔθνεσι, χαὶ διασπερῶ αὐτοὺς 
ἐν ταῖς χώραις. 

16. Καὶ ὑπολείψομαι ἐξ αὐτῶν ἄνδρας ἀριθμῷ ἐχ 
ῥομφαίας καὶ ἐχ λιμοῦ καὶ ἐκ θανάτου, ὅπως ἐχδιηγῶν- 
ται πάσας τὰς ἀνομίας αὐτῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν οὗ εἰςήλ- 
θοσαν ἐχεῖ, χαὶ γνώσονται ὅτι ἐγὼ Κύριος. 

17. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων᾽ 
18. Υἱὲ ἀνθρώπου, τὸν ἄρτον σου ὑετὰ ὀδύνης φά- 

γεσαι, καὶ τὸ ὕδωρ μετὰ βασάνου καὶ θλίψεως πίεσαι. 
ι10θ. Καὶ ἐρεῖς πρὸς τὸν λαὸν τῆς γῆς" Γάδε λέγει 

Κύριος τοῖς χατοιχοῦσιν Ἱερουσαλὴμ. ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ 
Ἰσραήλ- ᾿'Γοὺς ἄρτους αὐτῶν μετὰ ἐνδείας φάγονται, 
χαὶ τὸ ὕδωρ αὐτῶν μετὰ ἀφανισμοῦ πίονται, ὅπως ἄφα- 
νισθῇ ἢ γῇ σὺν πληρώματι αὐτῆς" ἐν ἀσεθεία γὰρ πάν- 
τες οἱ χατοιχοῦντες ἐν αὐτῇ. 

30. Καὶ αἵ πόλεις αὐτῶν αἱ χατοιχούμεναι ἐξερη- 
μωθήσονται, χαὶ ἣ γῇ εἰς ἀφανισμὸν ἔσται, καὶ ἐπι- 
γνώσεσθε διότι ἐγὼ Κύριος. 

21. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 
44. ΥἹὲ ἀνθρώπου, τίς ἣ παραδολὴ ὑμῖν ἐπὶ τῆς γῆς 

τοῦ Ἰσραὴλ, λέγοντες: Μαχραὶ αἱ ἡμέραι, ἀπόλωλεν 
ὅρασις; 

28. Διὰ τοῦτο εἰπὸν πρὸς αὐτούς: Τάδε λέγει Κύ-- 
ρῖος " Καὶ ἀποστρέψω τὴν παραθολὴν ταύτην, χαὶ οὐχ- 
ἔτι μὴ εἴπωσι τὴν παραδολὴν ταύτην οἶχος τοῦ Ἰσ- 
ραὴλ, ὅτι λαλήσεις πρὸς αὐτούς: Ἡγγίχασιν αἱ ἡμέραι, 
χαὶ λόγος πάσης δράσεως. 

44. Ὅτι οὐχ ἔσται ἔτι πᾶσα ὅρασις ψευδὴς, χαὶ 
μαντευόμενος τὰ πρὸς χάριν ἐν μέσῳ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ. 

25. Διότι ἐγὼ Κύριος λαλήσω τοὺς λόγους μον, λα- 
λήσω χαὶ ποιήσω, καὶ οὐ μὴ μηχυνῶ ἔτι" ὅτι ἐν ταῖς 
ἡμέραις ὑμῶν οἶκος ὁ παραπικραίνων. Λαλήσω λόγον 
χαὶ ποιήσω, λέγει Κύριος, 

ΙΕΖΕΚΙΗ͂Λ. Κεφ. 18΄. 

Ῥγοίυϊ οαρ ϊν δ 18 ρογ ἀΐδηγ, οἱ δὰ νϑϑρογδηὶ μογίοαϊ νηὶ 
ρϑγίοίθπη, οἱ δυϑοοπάϊι 5 ΟρΓΘΒ5:18 801, ΒΌΡΟΙ Ὁ ΠΊΘΓΟΒ 
58 ΠΙΡ(115 80Π| ἰῃ ΟΟΠΒΡΘΟΙ Θογα πη. 

8. Εἰ (Δοῖι8 651 βθῦ)0 Ποιῃηΐηὶ π18Π6 δα ἢ16, ἀΙΟ6ΠΒ : 

9. ΕἸΠῚ Ποηλη8, ποη ἀϊχογυηί δὰ (6 ἀοπηι8 15γΓ86], ἀοπηι5 

Θυδδρογδι8 : Ουἱά ἰυ (Δαὶ8 Ὁ 

10. ὉΪςο δὰ 608 : Ηδο αἰεί Πομιίημβ Ὠοπιίηυ5 : ΡΥΪΠΟΘΡ8 
οἱ ἀυχ ἰῃ Φογυβδ θη οἱ οπηπὶ ἀοηγυὶ [δΓαοὶ, 4} δυηί ἰῃ δη6- 

ἀϊο Θογιηι, 

11. ἀϊς, υΐα 6ρῸ ρογίθηϊα (δεῖ. : ΖοπιοᾺο ἴδοϊ, δὶς ογὶἐ 
οἱ. [ὴ ἰγδηβιὶσγαι οησδη οἱ ἰῃ οδρ ἰν ἰδίθι ἰδυπί, 

12. οἱ ργίποορϑ ἰῇ πηράΐο ΘΟγυ ἢ} ἰῃ ΠΟ Γ8 ρογΔὈΪ υΓ, οἱ 
ΔΟϑοοπάϊίυ 8 ΘσγραϊθίαΓ ΡῸΓ ραγίοίθημ, οἱ ρογίοαϊοί αἱ οχοδὶ 
ἶρδ6 Ρ6Γ οὐὑπὶ : ἴδοϊθπι δύ 8π) σοοροσγίοῖ, υἱ ΠΟ δϑρίεἰδίυγ 

οουϊο, οἷ ἰρ56 ἰογγᾶμῃ ἢοὴ ΥἱαοὈ ϊΐ, 

(3. Εἰ ὀχραηάδηι γοῖθ τη 0) ΒΌΡΟΓ ΘΠ], οἱ ΟΔρΙοίυΓ ἴῃ 
ΒΘΡίο τη60, οἷ ἀϊποδπὶ οὐ ἰῃ ΒΑΌΥ ΠΟ ΠῚ) ἰῃ ἴογτᾶπὶ ΟἸΔ]- 
ἀφοογυπὶ, οἱ ἰρβϑᾶπῃ ποη ΥἱάθὈϊϊ, οἱ ἰδ] πιογίθιαΓ. 

14, Εἰ οἤγηθβ αἱ οἶγοᾶ δὺῃ 8ιιηΐ δυχ  !!δίογαβ 608, οἱ 
ΟΠΊΠ68 8.56] ἰοηΐ6 5. ουπὶ ἀἰΒϑοπηίηδ 0 ἰῃ ΟἸΠ θαι ὙΘΠ ΠῚ ; 
οἱ ρἰδάϊυμπι οἴϊιπάδηλ ροδί 608, 

5. οἱ βοϊοπὶ φυΐα ορὸ Ὠομλίηυβ, ἰῃ ἀἰβρογβθηο π|6 808 

ἰῃ φοη 08, οἱ ἀἰδδοπιΐηανο 608 ἰῃ τορι οπ 0018. 

16. Εἰ το! πφυδηλ ὁχ οἱβ Υἱγοβ ὨΠΙΏΊΘΙΟ ἃ ρ] δα 0 οἴ ἃ [ϑ)6 
οἴ ἃ πιοιΐα, υἱ ἡδγγϑηΐ οπληθδ ἰηἰυ ϊδῖ6 8 0.88 ἰῃ φοη 008 
400 ἱηρτοϑ58ὶ (υογὶηὶ 1106, οἱ βοϊθηίΐ χυΐᾶ ο2ὸ ΠΟΙ Π 8. 

17. Εἰ (Δοΐιι5 6ϑῖ Βθιτη0 Ποηγίηϊ δά πι6, ἀϊοθη8 : 
18. ΕἾ] Πομΐηΐβ, ρᾶηδπ τὰ] σἢ} ἀΟΙΟΓΘ οοπιοάθ8, οἷ 

δ΄ῦδ8) ΟΠ (ον πη η[0 οἱ (γἰδυ!αιίοπο 1068. 

19. Εἰ ἀΐςα5 δά ρορυ απ ἰοττίο : Ηϑο αἰοἰί Βοπίηιβ Ὠδ- 
Ὀἱδίογίθιι5 Φ Γι 5416 Πλ ΒΌΡΟΙ ἰοΥτᾶ πὶ [5Γ86] : ΡΆΠ65 δ005 Οὐδ 

οβοδίδία οοιῃράρηϊ, οἱ ἃ4ιιδη} δυδιη Οὐπι ἀἰβδιραίίοηα ὈΠΟΘηΐ, 
αἱ ἀϊβδἰροῖυγ ἴογτγα οὐπὶ οἰοηἰ υἀΐῃα 6}88 : ἰη ἱπηρὶοἰδῖα Θηΐπὶ 
ΟΠΠ65 4 Πα ίδηΐ ἰη Θθἃ. 

20. ΕΠ οἰν (δἴ68 Θοππι 4085 Πδ δηΐου ἰῃ ἀδδβοί δι ομ ἢ 
Θγιηί,, οἱ ἰδεγὰ ἰῃ ἀἰβδιραίοποπ ογὶϊ, οἱ οοσῃοβοοίβ αυΐᾶ 660 

Βοιηίηι!8. 
41. Εἰ (Δοΐα 8 69ὶ βοῦπιο Ὠομῃιηὶ δὰ π6, ἀΐο6ῃ8 : 

22. ΕἸΣ Ποι η8, 4118 681 ρᾶγδ 018 ὙΟὈ5 ΒΌΡΟΥ ἰθγγᾶσα 
Ιἴϑγδοὶ, ἀϊοδηίθϑ : μοηρὶ ἀΐ65, ΡοΓΪὶ Υἱβίον 

43. Ἰᾶοο ἀΐο δὰ 605 : ἤδς ἀϊεὶϊξ Βομμίπιδ : Εἰ δυθυίδιη 
ρᾶγᾶθο απ ἰδίδηι, οἱ ἤο ἀΐσθηί υἱίγα ρᾶγαθο]ὰπ)ι ἰδίϑη) ἀο- 
Ἰη0}8 [5Γ861, φυΐα Ἰοχιιογ8 δὰ 608 : ΑΡργορίπψυδγογυμὶ αἀ͵68, 

οἱ νου} ΟἸΏΠ 5 Υἱ βίο 8. 

24. Νοη δῃΐμ ογὶ᾿ αΠγὰ οπηη 8 υἱδίο (8158, οἱ ἀϊ γἱπδη8 χυδ 

δα σταίίδη ἰῃ πηράϊο ἢ] οΥῖιπι [5γδοὶ. 

45. Ουἷα ὁρο Ποιμίμ8 Ιοαυδγ γογθὰ πηθᾶ, ἰοχυδγ οἱ ἴἃ- 

αἷδηι, δὲ ἤθη ργοϊοηζαθο δηιρί 8 : φυΐα ἴῃ ἀϊεθυ5 γϑϑίγί8 

ἀοπιλϑ ὀχϑβρογδηϑ. μοαυᾶγ γογθυι οἱ (Δοΐδηι, ἀἰοὶί Θοιμ!- 

ἢ. 



ἘΖΕ(ΘΗΙΕΙ͂, 

46. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 
47. ΥἹὲ ἀνθρώπου, ἰδοὺ ὁ οἶχος Ἰσραὴλ ὃ παραπι- 

χραίνων, λέγοντες λέγουσιν" Ἢ ὅρασις ἣν οὗτος δρᾷ, εἰς 
ἡμέρας πολλὰς, καὶ εἰς χαιροὺς μαχροὺς οὗτος προφη- 
τεύει, 

28. Διὰ τοῦτο εἰπὸν πρὸς αὐτούς: Τάδε λέγει: Κύ- 
ιος- Οὐ μὴ μηχύνωσιν οὐχέτι πάντες οἷ λόγοι μου οὖς 

ἂν λαλήσω λαλήσω χαὶ ποιήσω, λέγει Κύριος. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Γ΄. 

ι. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 
ἃ. Υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον ἐπὶ τοὺς προφήτας 

τοῦ Ἰσραὴλ, καὶ προφητεύσεις, καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς" 
Ἀχούσατε λόγον Κυρίου. 

4. Τάδε λέγει Κύριος" Οὐαὶ τοῖς προφητεύουσιν ἀπὸ 
χαρδίας αὐτῶν, χαὶ τὸ χαθόλου μὴ βλέπουσιν. 

4, (Ὡς ἀλώπεχες ἐν ταῖς ἐρήμοις, οἱ προφῆταί σου, 
Ἰσραὴλ, 

6. οὐχ ἔστησαν ἐν στερεώματι, χαὶ συνήγαγον ποί-- 
ἀνία ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ Ἰσραήλ. Οὐχ ἀνέστησαν οἱ λέ- 
γοντες ἐν ἡμέρα Κυρίου, 

6. βλέποντες ψευδῇ, μαντευόμενοι μάταια, οἵ λέγον- 
τες" Λέγει Κύριος, καὶ Κύριος οὐκ ἀπέσταλχεν αὐτοὺς, 
γχαὶ ἤρξαντο τοῦ ἀναστῆσαι λόγον. 

η. Οὐχὶ ὅρασιν ψευδῇ ἑωράχατε, καὶ μαντείας μα- 
ταίας εἰρήχατε; 

8. Καὶ διὰ τοῦτο εἶπόν Τάδε λέγει Κύριος " ̓Ανθ᾽ 
ὧν οἵ λόγοι ὑμῶν ψευδεῖς χαὶ αἵ μαντεῖαι ὑμῶν μά- 
ταιαι, διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἐφ᾽ ὑμᾶς, λέγει Κύριος, 

ο. καὶ ἐκτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τοὺς προφῆτας τοὺς 
δρῶντας ψευδῇ χαὶ τοὺς ἀποφθεγγομένους μάταια. ᾽ν 
παιδείᾳ τοῦ λαοῦ μου οὐκ ἔσονται, οὐδὲ ἐν γραφῇ οἴ- 
χου Ἰσραὴλ οὐ γραφήσονται, χαὶ εἰς τὴν γῆν τοῦ Ἰσραὴλ 
οὐχ εἰςελεύσονται, καὶ γνώσονται διότι ἐγὼ Κύριος. 

το. ἈἌνθ᾽ ὧν ἐπλάνησαν τὸν λαόν μου, λέγοντες" Εἰ- 
ρήνη, χαὶ οὐκ ἔστιν εἰρήνη" χαὶ οὗτος οἰκοδομεῖ τοῖχον, 
χαὶ αὐτοὶ ἀλείφουσιν αὐτὸν, πεσεῖται. 

π. Εἰπὸν πρὸς τοὺς ἀλείφοντας- Πεσεῖται, καὶ ἔσται 
δετὸς χαταχλύζων, χαὶ δώσω λίθους πετροδόλους εἰς 
τοὺς ἐνδέσμους αὐτῶν, χαὶ πεσοῦνται, χαὶ πνεῦμα 
ἐξαῖρον, χαὶ ῥαγήσεται. ' 

1. Καὶ ἰδοὺ πέπτωχεν ὃ τοῖχος, καὶ οὐχ ἐροῦσι πρὸς 
ὑμᾶς: Ποῦ ἐστιν ἢ ἀλοιφὴ ὑμῶν ἣν ἠλείψατε; 

13. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος Καὶ ῥήξω πνοὴν 
ἐξαίρουσαν μετὰ θυμοῦ, καὶ ὑετὸς χαταχλύζων ἐν ὀργῇ 
μου ἔσται" χαὶ τοὺς λίθους τοὺς πετροδόλους ἐν θυμῷ 
ἐπάξω εἰς συντέλειαν 

"4. χαὶ χατασχάψω τὸν τοῖχον ὃν ἠλείψατε, χαὶ πε- 
σεῖται. Καὶ θήσω αὐτὸν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἀποκαλυφθή- 
σεται τὰ θεμέλια αὐτοῦ, καὶ πεσεῖται, καὶ συντελε- 
σθήσεσθε μετ᾽ ἐλέγχων, καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ 
Κύριος. 

16. Καὶ συντελέσω τὸν θυμόν μου ἐπὶ τὸν τοῖχον, 
χαὶ ἐπὶ τοὺς ἀλείφοντας αὐτὸν, πεσεῖται. Καὶ εἶπα πρὸς 
ὑμᾶς" Οὐκ ἔστιν ὃ τοῖχος, οὐδὲ οἱ ἀλείφοντες αὐτὸν 

16. προφῆται τοῦ Ἰσραὴλ, οἱ προφητεύοντες ἐπὶ 
Ἱερουσαλὲμ,, καὶ οἱ δρῶντες αὐτῇ εἰρήνην, χαὶ οὐχ ἔστιν 
εἰρήνη, λέγει Κύριος. 

σαν. ΧΙΠΠ]. 

426. Εἰ (Δοῖιι8 65{ βογηϊο Ὠοιηϊηὶ δὰ τη6, αἰ 68 : 

27. ἘΠῚ Ποιηΐπ 8, ΘΟο6 ἀΟΙΏ115 [5γΓ86] ΟΧ Δ ρΟγΔη8, ἀἰοθηΐ68 
ἀϊοιπί : Ὑ 50 χυᾶτῃ πος νἱθοῖ, ἴῃ ἀἰδ8 πηυ] 05, οἱ ἰῃ (ΘΠ ρογᾶ 
ἰοησᾶ ἰδία ργορ οίδι. 
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28. Ῥιορίογοα ἀΐς δὰ 608 : Ηδο αἰοεἰΐ Βοηγίημα : Νοη ρΓοὸ- 
Ιοηψδυηίυγ υἱγα Οἠγηΐα Ὑ γᾶ πο ΄χυσεουπιάιο Ἰοσυίι8 
ἴυστο : Ιοφυᾶγ οἱ ἰδοίαπι, ἀἰοὶὶ Πομ ίηι18. 

ΟΑΡΌΣΤ ΧΠΙ. 

1. Εἰ (Δοίυ8 6δἱ δόγῖῖο Ποιιὶηὶ δα Π16, ἀϊ(6Ὼ8 : 
2. ΕἸΠῚ Ποιηηΐβ, Ὑδιοίπᾶγα ΘΌΡΟΓ ῥγΟρ οίδ8 [5γδοὶ, οἱ 

ΡΓΟΡΠοίδοὶβ, οἱ ἀΐοοθβ δά 608 : Αὐὐϊΐΐα γογθαπι Ὠομπίηΐ. 

3. Ηξο ἀϊοϊΐ Ποιηΐηυϑ.: Υ ἰκῖ8 φυὶ μγορ!οίδηϊ ἀ6 οογάα 
8110, Οἱ οππηΐῆο πο Υἱαθηί. 

4, Βίουϊ γυ]ρ65 ἴῃ ἀ6 5618, ργοροίϑ (αἱ, [5Γ86], 

5. θη 5[αἰδγυηί ἰῃ ἢγτηδιηθηΐο,, οἱ σοηργοσδυθγιηΐ ζγοθ8 
ΒΡΟΓ ἀοηλυχη [6γ86]. ΝΟΩ Γαβυγγοχογυηΐ αυὶ ἀἰοσυηί ἰη ἀΐθ 
δοιμίηὶϊ, 

6. νυἱάδηΐθ8 πηρηδεςία, ἀἰνηδηΐο 5 γδπᾶ, αἱ ἀϊσαηί : ὉΪ- 
αἱ Βοιμΐηυβ, οἱ Ποιηῖηυ8 ΠΟ [ηἰδἰΐ 608, αἱ ΟΘΟΡΘΓγυηί 580.8- 

ΟἸἴΔΓ6 ΒΟΓΠΊΟΠΘΙΏ. 

7. Νοηηδ Υἱβίοηθηι [Δ] 5ᾶτὴ Υἱα 5[18, οἱ αἰ νηί οη68 γδῃ 88 

Ἰοσυ! 6515} 

8. Εἰ ἰάρο ἀϊς : Ηφο ἀϊοὶϊὶ οιηίηυβ : Οὐοηΐδπι νΟΓθᾶ γ6- 

βίγ τησπαδοϊδ οἱ ἀϊν πϑιίο 68 γθϑίγῷ νάπη, ἰἀΟἶγοο ΘΟ. 8 680 
ΒΌρΟΓ γο8, ἀἰο! ΠΟΠΊΪη15 , 

9. οἱ ἀχίβῃάδπ) τη 1} ΠΊ68ΠῚ δΌΡΟΓ ργορ Ἰοίδ5 ααὶ νἱἀθηΐ 
τηρηάαὶλία οἱ ΄φυὶΐ ἰοφυπηΐυν γδηδ. [ἢ αἰδοὶρ]ηα ρορα] πρὶ 
ῃοη δι υηΐ, Π66 ἰῃ δογὶρίυτα ἀοιυβ 15γ86] βου θοηΐυΓ, οἱ ἰῃ 

ἰογγᾶπ) 18Γ86] ἢ0η ἱπίγϑθιηὶ, οἱ βοϊθηϊ αιΐα ὁ50 ])οπηη8. 

10. Ουοηΐδιῃ ἀφοορογυηΐ ρΟρυ]υΠπὶ πηθιιη), ἀϊορη(68 : Ρᾶχ, 

οἵ ποὴ δδῖ ρᾶχ : οἱ ἰδῖα ἐθ ἀϊΠοδὶ ραγίθίθη, αἱ 5] παπὶ Θυπι, 
οδαοί. 

11. Ὁΐς δά οοβ αυἱ ̓ ηυηί : σδάοί, οἱ ογἰ( ρυνὶα ἰηυπάδηϑ, 
αἱ ἀδθο Ἰαρίἀθ5 πιδρῆοβδ ἰῃ ᾿ιποίυγαϑ οογυηι, οἱ οδάδηί, οἱ 
γοηίυτη δυίογοηίοηι, οἰ ἀϊδγυμηροίυγ. 

12. Ελ 6006 οδοἰαϊΐ ρᾶγίθϑ, οἱ ποὴ ἀϊοθηΐ δά γο8 : δὶ 6δ8 

᾿ΠΠπ|γὰ νοϑίγα αυδπὶ ᾿ἰη}ν}51}5 Ὁ 

3. Ῥτγορίογορα ἢδθο ἀἰοὶ᾽ οηνπηαβ : Εἰ ἀϊδγυμηρᾶπι βρὶ γὶ- 

ἀυτὰ δυίογοηίδηι ἰῃ ἰΓΟΓΘ, οἱ μανία ἱπυιπάδηβ ἰῃ γᾶ το 8 
ογὶξ : οἱ ἰὰρί68 τρᾶσηο8 ἰῃ ἴαγογα ἰράἀυσδιῃ ἰῃ ΟΟΠϑυϊμημηδίϊο- 

ΠΘΠῚ: 
{4. οἱ 5ιιοάϊδπι ρᾶτγίθίοπι υ6πὶ ᾿ΪηἰΥ 5.18, οἱ οδαοὶ. Εἰ 

ΡΟΠΑΠῚ ΘΌΠ 806 Γ ἴθγτδηι, οἱ του δυηίογ Ππἀδπιθη(8 6}118, 

οἱ εδάοί, οἱ οοηϑυτηθιίηἱ οαπὶ ἱπογορδιἰοηΐθυ8, οἱ οοβηο- 

βοδίἰβ φυΐα οσοὸ Βοῃηηυϑ. 

15. Ελ΄ΟΟΓΏΡ ΘΟ (ὈΓΟγΘΙῚ τ θιΠῈ ΒΌΡΟΥ ραγοίθῃ), οἱ ΒΌρΟΥ 
605 4υὶ ᾿ἰηυηῖ οὐπὶ, οδἀεὲ. Ὠἰχίυο δὰ γο8 : Νοη 6ϑί ρϑγίθϑ, 

6406 αὶ ᾿ἰηυηΐ οὐ 

(6. Ρτορμοῖθ 1βγδοὶ, φυὶ ργορποίδηί βιιροῦ ᾿ογυβδίειη, οἱ 

ιὶ νἱάδηϊ 111} βδοϑίῃ, οἱ ἤθὰ δϑὶ ρᾶχ,, ἀϊοὶὶ Ποπμίιυ8. 



δ106 ΙΕΖΕΚΙΗΛ. Κεφ. 1Δ΄. 
17. Καὶ σὺ, υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρόςωπόν [ 17. Εἰ (υ, ΗἸΪ ποπιίπϊβ, οἰνῆγτηδ ἐδοίοπη ἑχδπν βδαρεν ἢ] α8 

σου ἐπὶ τὰς θυγατέρας τοῦ λαοῦ σου, τὰς προφητενού-- 
σας ἀπὸ χαρδίας αὐτῶν, καὶ προφήτευσον ἐπ᾽ αὐτὰς, 

18. χαὶ ἐρεῖς" Τάδε λέγει Κύριος" Οὐαὶ ταῖς συῤῥα- 
πτούσαις προςκεφάλαια ὑπὸ πάντα ἀγχῶνα “ειρὸς, καὶ 
ποιούσαις ἐπιθόλαια ἐπὶ πᾶσαν χεφαλὴν πάσης ἡλιχίας, 
τοῦ διαστρέφειν ψυχάς. Αἱ ψυχαὶ διεστράφησαν τοῦ 
λαοῦ μου, χαὶ ψυχὰς περιεποιοῦντο, 

19. χαὶ ἐδεδήλουν με πρὸς τὸν λαόν μου ἕνεχεν δρα- 
χὸς χριθῶν χαὶ ἕνεχεν χλασμάτων ἄρτων, τοῦ ἀποχτεῖ- 
ναι Ψυχὰς ἃς οὐχ ἔδει ἀποθανεῖν, χαὶ τοῦ περιποιήσα- 
σθαι ψυχὰς ἃς οὐχ ἔδει ζῆσαι, ἐν τῷ ἀποφθέγγεσθαι ὑμᾶς. 
λαῷ εἰςαχούοντι μάταια ἀποφθέγματα. 

40. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος Κύριος" Ἰδοὺ ἐγὼ 
ἐπὶ τὰ προςκεφάλαια ὑμῶν ἐφ᾽ ἃ ὑμεῖς ἐχεῖ συστρέφετε 
ψυχάς: χαὶ διαῤῥήξω αὐτὰ ἀπὸ τῶν βραχιόνων ὑμῶν, 
χαὶ ἐξαποστελῶ τὰς ψυχὰς ἃς ὑμεῖς ἐχστρέφετε τὰς ψυ- 
χὰς αὐτῶν εἰς διασχορπισμὸν, 

41, χαὶ διαῤῥήξω τὰ ἐπιθόλαια ὑμῶν, χαὶ ῥύσομαι 
τὸν λαόν μου ἐχ χειρὸς ὑμῶν, χαὶ οὐχέτι ἔσονται ἐν 
χερσὶν μῶν εἰς συστροφὴν, καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ 
Κύριος. 

9). Ἄνθ᾽ ὧν διεστρέφετε καρδίαν δικαίου, καὶ ἐγὼ 
οὗ διέστρεφον αὐτὸν, 16 τοῦ χατισχύσαι χεῖρας ἀνό- 
μου, τὸ καθόλου μὴ ἀποστρέψαι ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ 
τῆς πονηρᾶς, χαὶ ζῆσαι αὐτόν" 

48. διὰ τοῦτο ψευδῇ οὐ μὴ ἴδητε, χαὶ μαντείας οὐ μὴ 
μαντεύσησθε ἔτι, καὶ δύσομαι τὸν λαόν μου ἐχ χειρὸς 
ὑμῶν, καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ Κύριος. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΙΔ΄. 

1. Καὶ ἦλθον πρὸς μὲ ἐκ τῶν πρεσδυτέρων ἄνδρες 
τοῦ λαοῦ Ἰσραὴλ, χαὶ ἐχάθισαν πρὸ προςύπου μου. 

4. Καὶ ἐγένετο πρὸς μὲ λόγος Κυρίου, λέγων -" 
8. Υἱὲ ἀνθρώπου, οἱ ἄνδρες οὗτοι ἔθεντο τὰ διανοή- 

μᾶτα αὐτῶν ἐπὶ τὰς χαρδίας αὐτῶν, καὶ τὴν χόλασιν 
τῶν ἀδικιῶν αὐτῶν ἔθηχαν πρὸ προςώπου αὐτῶν εἰ 
ἀποχρινόμενος ἀποχριθῶ αὐτοῖς; 

᾿ς 4, Διὰ τοῦτο λάλησον αὐτοῖς, καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς" 
Τάδε λέγει Κύριος" Γλνθρωπος, ἄνθρωπος ἐχ τοῦ οἴχου 
Ἰσραὴλ, ὃς ἂν θῇ τὰ διανοήματα αὐτοῦ ἐπὶ τὴν χα 
δίαν αὐτοῦ, χαὶ τὴν χόλασιν τῆς ἀδιχίας αὐτοῦ τάξη 
πρὸ προςώπου αὐτοῦ, χαὶ ἔλθη πρὸς τὸν προφήτην, 
ἐγὼ Κύριος ἀποχριθήσομαι αὐτῷ ἐν οἷς ἐνέχεται ἣ διά- 
γοια αὐτοῦ, 

δ. ὅπως πλαγιάσῃ τὸν οἶχον τοῦ Ἰσραὴλ χατὰ τὰς 
χαρδίας αὐτῶν τὰς ἀπηλλοτριωμένας ἀπ᾽ ἐμοῦ ἐν τοῖς 
ἐνθυμήμασιν αὐτῶν. 

6. Διὰ τοῦτο εἰπὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Ἰσραήλ" Τάδε 
λέγει Κύριος Κύριος" ᾿Επιστράφητε καὶ ἀποστρέψατε 
ἀπὸ τῶν ἐπιτηδευμάτων ὑμῶν, καὶ ἀπὸ πασῶν τῶν 
ἀσεδειῶν ὑμῶν, χαὶ ἐπιστρέψατε τὰ πρόςωπα ὑμῶν. 

7. Διότι ἄνθρωπος, ἄνθρωπος ἐκ τοῦ οἴχου Ἰσραὴλ 
χαὶ ἐκ τῶν προςηλύτων τῶν προςηλυτευόντων ἐν τῷ 
Ἰσραὴλ, ὃς ἂν ἀπαλλοτριωθῇ ἀπ’ ἐμοῦ, χσὶ θῆται τὰ, 
ἐνθυμήματα αὐτοῦ ἐπὶ τὴν χαρδίαν αὐτοῦ, χαὶ τὴν 
κόλασιν τῆς ἀδικίας αὐτοῦ τάξη πρὸ προςώπου αὐτοῦ, 
καὶ ἔλθη πρὸς τὸν προφήτην τοῦ ἐπερωτῆσαι αὐτὸν ἐν 
ἐμοὶ, ἐγὼ Κύριος ἀποχριθήσομαι αὐτῷ ἐν ᾧ ἐνέχεται 
ἐν αὐτῶ 

! 

Ἅ 

Ῥορυϊὶ ἴα], φιδ ργορ ιοίδηϊ ἀδ οογάα δυ0, οἵ ριορὶιοῖδ βυροῦ 

685, 
18. οἱ ἀΐοθβ : Ηδὸ ἀϊοὶξ ομηίηυβ : γὼ δ ΄υξ οοηβυυηΐ 

ΟΟΓΥ ΟΔ] ἃ 50 ομηπὶ οὐ 110 Ὠδηι8, οἱ χυδὸ (Δοϊαηΐ γο]απλίμᾶ 

ΒΠΡΟΓ ΟἼΠ6 οἂρυΐ υπίγογβδο φίδι 5. οἱ ρογυογίδηϊ δηϊηδς. 
ΑὨΪΠλδ8 ΒΌ ΥΟΓΒ88 δυηΐ ρΟρυ]ΐ πηδὶ, οἱ δηϊπ)ἃ8 βαϊ γαθδηϊ, 

19. εἰ οοηδηλ δ θδηΐ ἴη6 δὰ ροΟρμ]ατη Τηδυπὶ ρΓΟΡίογ Ρα- 

δ["]υπ πογάδὶ δὲ ργορίον ἰγαρπηθηίδ μβδηιπη), υἱ οσοἰἀογοηΐ 
ΔΗΪΠΊΔ8 4088 ΠΟ ΟρΟΓἰαἱ πιοτί, οἱ βΙ γαγθηΐ δηϊηᾶ8 Ζυδ8 
πο Ορογίαϊί νἱνογο, ἀυμ Ιου μηϊπὶ γ08 ρορυΐο δυάίοηὶ 
Υ̓ΔΠΟΒ ΒΟΓΠΊΟΠΘϑ.᾽ 

20. Ρτγορίογθα πο ἀϊοὶξ Πϑοπηη}8 ὨοΠπιΐη8 : Εδοα ὁρῸ 
ΒΌΡΘΓ ΟΟΓΥΪΟΔ 4 ὙΘΘΓἃ ΒΌΡΟΓ {1186 γΟ8 ἢ Π 16 ΘΟ] Πα ὑ {18 δηλ 8 - 
οἱ ἀἰϑγῃηρᾶπι θὰ ἀθ ὈΓΔΟΠ 18 Ὑϑϑίγϑ, οἱ δι ἰᾶγ δηϊῃηδϑ 

4.88 γοβ ρου γ [118 δΔηΐπ)ὰ8 ΘΟΓΌΠῚ ἰη ἀἰδρογϑίοηθιη, 

21. οἵ ἀϊδγυμπηρδη) γ6]δπιλΐπα γϑβίγα, οἱ Πθογα Ὁ ρορυ]υπὶ 
Ἰηθυτα ἀ6 τηδηῖι νρβίγα, οἱ πο δγυηΐ υἱ[γἃ ἴῃ τηδηΐδυβ γ6- 
δ Γ[8 ἴῃ σοηφι ρδί ΟΠ ΘΠ, οἱ ΘΟ ΠΟϑοο 8 χαΐᾷ αρῸ Ποηηίημ8. 

22. ῬΙῸ 60 4υοὰ ρογγουίο θα [18 οοΥ 7081}, οἴ 6ρῸ ποὺ γμοῖ- 
γογίοραπα ουῃι, οἱ οοῃίογίδ δι 8 πηϑηυ8 ἰπίχψυΐ, αἱ ρεοηίϊίυβ 
ΠΟΩ σοΟηγογΓοσγοίυγ ἃ Υἱᾶ 8.18 μϑϑϑἰηᾶ, οἱ υἱγθγαοῖ 086 : 

23. ῥγορίογοα πιθηδοίδ ἤοὴ υἱά 18, οἱ ἀἰνἱδίίοη 68 ἢ6- 
χυδαφυδιὴ αἰνίηδ Ὁ} 18 Δι} 8, οἱ 1 γαθο ρορυϊαμ πϑῦτῃ 
ὁ6 τδηὰ γοδβίτα, οἱ βεϊθι 8 φυΐᾶ ὁσο Ὠοπιίηυδ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙ. 

1. ΕΠ Ὑδπογυηΐ δὰ πη6 ἀδ βθῃ!οΥθι18 Υἱγὶ ρορα}ΐ 15γδοὶ, οἵ 
βοάθγυηί δηία (δοί ἢ) ΠλθᾶΠ1. 

Ἁ. Εἰ ἰδοίυ5 65[ δὰ Πγη6 80Π10 Ὠοηχίηίΐ, ἀΐοδη8 : 

3. ΕἸ ποι η158, υἱγὶ 81} ροβυογαηί οορ  δίίοηθ5 δ8ι185 ἰῇ 

οογ 5 5}8, οἱ ἰογιηδηίυμ ἰηἰχυϊ δία πι ϑαδτυτ ροσυδγυῃξ 
δηΐο (Δοίδ πὶ 8081 : δὶ ΓοΘροηάθῃβ γοβροηάθθο οἷβῦ 

4, Ῥτορίογοἃ ἰΟυοΓ 8 οἰβ, οἱ ἀΐοθ5 δὰ 608 : Ηφο ἀϊεϊί Πο- 
ΓΪΠ5 : Ἠοτῃο, ἢομηο ἀδ ἀοπιο 15γδθὶ, χαΐ ροϑιιογὶ! οορὶ- 

(Δ(Ι0η68 8088 ἰῃ οογάθ 800, οἱ ἰογηηθηΐιι ἰηϊχυ δ !8. 8.85 

Ροϑυογὶῖ δηΐθ δοίο πη δυδη, οἱ υϑηογὶὶ δὰ ριῸρ[δίδηχ, 6ρὸ 
Βοπλΐηυ8 γοϑροηάσθο οἱ ἰῃ [18 φιΐθυδ ἰδῃθίυγ Π]Θἢ5 68, 

5. υἱ ἀγογίεγοϊ ἀοηλπὶ [3Γ86] ϑοου! άπ) σογΓὰᾶ δου πὶ Ζυ38 
ΔΡΔΙΙοΠδῖδ βυηΐ ἃ π|6 ἰῃ σορί Διο 8 ἰρϑογυ πῃ). 

6. Ρτορίοτοδ ἀΐο δά ἀοπ)υπὶ [5γᾶ8] : Ηϑοο αἰοϊ Ποιμίπα8 
Βοηηΐηυϑ : ΟοὨγοΓΕΠΠπιηἰ οἱ γοοϑα ἴα δὉ δαϊηγϑηοηΐ 8 Υ6- 

δίγί8, οἱ 80 ομηηΐθιι8 ἱπηρ οἰ 18 νϑϑγὶβ, οἱ ὀοηυθγ 6 [ἃ- 
οἶδ8 γϑϑίγδϑβ. 

ἡ. Ουἷᾷ ὨοΙπΟ, ὨοΙηΟ ἀ6 ἀοηλο β8γ80] οἱ ἀδ δάτθηΐβ αυΐ 
ῬΟΓορσγΙ δηΐαγ ἴῃ 15Γ86], αὶ 8416 ηδίιι5 [ΘΓἰϊ ἃ πι6, οἵ ροϑυ6- 
γἰϊ οορ Διο 6 8 8185 ἰἢ σογὰθδ δυο, οἱ ἰογιηθηΐυμα ἰηἰ αι! {15 
8:5 ροβυοΓὶὶ δηΐθ (δοῖθπ βυδπι, οἱ υϑπογὶϊ δὰ ργορἢῃθίδπι 
υἱ ἰηἰοττοσοί οὰπλ ἴῃ Πη6, 660 ΠΟΙΆΪΠι18 ΓεΒροη 600 οἱ ἰῃ θ0 
4υο ἰθῃοίιυΓ : 



8. καὶ στηριῶ τὸ πρόςωπϑόν μου ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον 
ἐχεῖνον, χαὶ θήσομαι αὐτὸν εἰς ἔρημον καὶ εἰς ἄφανι- 
σμὸν, χαὶ ἐξαρῶ αὐτὸν ἐχ μέσου τοῦ λαοῦ μοῦ᾽, χαὶ 
ἐπιγνώσεσθε ὅτι ἐγὼ Κύριος. 

- 9. Καὶ ὃ Ὑλανϑ ΘΑ. ἢ πλανήση χαὶ λαλήση, ἐγὼ 
Κύριος πεπλάνηχα τὸν προφήτην ἐχεῖνον, χαὶ ἐχτενῶ 
τὴν χεῖρά μου ἐπ᾽ αὐτὸν, χαὶ ἀφανιῶ αὐτὸν ἐχ μέσου 
τοῦ λασῦ μου ᾿Ισραήλ. 

10. Καὶ λήψονται τὴν ἀδιχίαν αὐτῶν χατὰ τὸ ἀδί- 
χημα τοῦ ἐπερωτῶντος, χαὶ κατὰ τὸ ἀδίχημα δμοίως 

τῷ προφήτη ἔσται, ᾽ ᾿ 
1. ὅπως μὴ πλανᾶται ἔτι ὃ οἶχος τοῦ Ἰσραὴλ ἀπ᾽ 

ἐμοῦ, χαὶ ἵνα μὴ μιαίνωνται ἔτι ἐν πᾶσι τοῖς παρα- 
πτώμασιν αὐτῶν, χαὶ ἔσονταί μοι εἷς λαὸν, χαὶ ἐγὼ 
ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεὸν, λέγει Κύριος. 

15. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 
13. Υἱὲ ἀνθρώπου, γῇ ἣ ἐὰν ἁμάρτῃ μοι τοῦ παρα- 

πεσεῖν παράπτωμά, χαὶ ἐχτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπ᾽ αὐ- 
τὴν, χαὶ συντρίψω αὐτῆς στήριγμα ἄρτοὐ, καὶ ἐξαπο- 
στελῶ ἐπ᾽ αὐτὴν λιμὸν, χαὶ ἐξαρῶ ἐξ αὐτῆς ἄνθρωπον 
χαὶ χτήνη. 

ι4. Καὶ ἐὰν ὦσιν οἱ τρεῖς ἄνδρες οὗτοι ἐν μέσῳ αὐ- 
τῆς, Νῶε χαὶ Δανιὴλ ᾿ὰ Ἰὼδ, αὐτοὶ ἐν τῇ δικαιοσύνη 
αὐτῶν σωθήσονται, λέγει Κύριος. 

15. ᾿Εὰν καὶ θηρία πονηρὰ ἐπάγω ἐπὶ τὴν γῆν, χαὶ 
τιμωρήσομαι αὐτὴν, χαὶ ἔσται εἰς ἀφανισμὸν, οὐχ 
ἔσται ὁ διοδεύων ἀπὸ προςώπου τῶν θηρίων, 

16. χαὶ οἵ τρεῖς ἄνδρες οὗτοι ἐν μέσῳ αὐτῆς ὦσι, 
ζῶ ἐγὼ, λέγει τ πω, εἰ υἱοὶ ἢ θυ ατέρες σωθήσονται, 
ἀλλ᾽ ἢ αὐτοὶ μόνοι σωθήσονται, ἣ δὲ γῇ ἔσται εἰς ὄλεθρον. 

17. Ἦ καὶ ῥομφαίαν ἐὰν ἐπάγω ἐπὶ τὴν γῆν ἐχεί- 
γην, καὶ εἴπω" 'Ῥομφαία διελθάτω διὰ τῆς γῆς, καὶ 
ἐξαρῶ ἐξ αὐτῶν ἄνθρωπον χαὶ χτῆνος, 

18. χαὶ οἱ τρεῖς ἄνδρες οὗτοι ἐν μέσῳ αὐτῆς. ζῶ 
ἐγὼ, λέγει Κύριος, οὐ μὴ ῥύσονται υἱοὺς οὐδὲ θυγατέ- 
ρας, ἀλλ᾽ ἢ αὐτοὶ μόνοι σωθήσονται. : 

ι9θ. Ἦ καὶ θἄνατον ἔπαποστέλλω ἐπὶ τὴν γῆν ἐχεί- 
νην, καὶ ἐχχεῶ τὸν θυμόν μου ἐπ᾽ αὐτὴν ἐν ἀ ματι τοῦ 
ἐξολοθρεῦσαι ἐξ αὐτῆς ἄνθρωπον χαὶ χτῆνος, 

20. χαὶ Νῶε χαὶ Δανιὴλ χαὶ Ἰὼδ ἐν μέσῳ αὐτῆς, 
ζῶ ἐγὼ, λέγει Κύριος, ἐὰν υἱοὶ ἢ θυγατέρες ὕπολει- 
θῶσιν, αὐτοὶ ἐν τῇ διχαιοσύνῃ αὐτῶν ῥύσονται τὰς 
χὰς αὐτῶν. 
21. Τάδε λέγει Κύριος: ᾽Εὰν δὲ καὶ τὰς τέσσαρας 

ἐχδιχήσεις μου τὰς πονηρὰς, ῥομφαίαν χαὶ λιμὸν χαὶ 
θηρία πονηρὰ χαὶ θάνατον, ἐξαποστείλω ἐπὶ “Ἱερουσα- 
λὴμ τοῦ ἐξολοθρεῦσαι ἐξ αὐτῆς ἄνθρωπον χαὶ χτῆνος, 

25. χαὶ ἰδοὺ ὑπολελειμμένοι ἐν αὐτῇ οἱ ἀνασεσω- 
σμένοι αὐτῆς, οἵ ἐξάγουσιν ἐξ αὐτῆς υἱοὺς χαὶ θυγατέ- 
ρας, ἰδοὺ ἐχπορεύονται πρὸς ὑμᾶς, χαὶ ὄψεσθε τὰς 
ὁδοὺς αὐτῶν χαὶ τὰ ἐνθυμήματα αὐτῶν, χαὶ μεταμε- 
ληθήσεσθε ἐπὶ τὰ χαχὰ ἃ ἐπήγαγον ἐπὶ Ἱερουσαλὴα, 
πάντα τὰ χαχὰ ἃ ἐπήγαγον ἐπ᾽ αὐτὴν, 

3. χαὶ παραχαλέσουσιν ὑμᾶς, διότι ὄψεσθε τὰς 
ὁδοὺς αὐτῶν χαὶ τὰ ἐνθυμήματα αὐτῶν, χαι ἐπιγνώ- 
σεσθε διότι οὐ μάτην πεποίηχα πάντα ὅσα ἐποίησα ἐν 
αὐτῇ, λέγει Κύριος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ἸΕ΄. 

ι. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων " 
ΨΕΤΌΒ ΤΈΞΤΑΝΕΝΤΟΜ. “--- ΤΠ. 
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8. οἱ ΟὈἢγΔΡΟ [δοίθηλ Π681}) ΒΌΡΟΓ ΠοΟπλΐηθη) {Πὰπ|, οἱ 
Ροηδη δυη) ἴῃ ἀοβογίυηι δὲ ἰῃ δχίογιηϊηΐυπ, οἱ δυίδγδη δου 

ἀς τῃράΐο δορι}} πηγαὶ. οἱ σορποβοδί5 χυΐδ ὁσο Πομηΐηυβ. 

9. Εἰ ῥγορῃοίδ 51 θύταγβ δορὶ οἱ Ἰοσυιζιβ {6 }11, ὁρὸ Ἠο- 
ὨΔΪΠῸ5 ΘΓΓΆΓΘ ἔδεὶ ργορμοΐδηλ ].η}, οἱ οχ᾽ομἀδπΠ) πηδηυ) πΠγοδηλ 

ΒΌΡΟΙ Θυηι, εἴ οχίθγηπαρο ἱΠΠὰπλ ἀρ τηραΐϊο ρορυὶ πηεί 
18γ86]. 

10. Εἰ δοοϊρἰοπΐ ἰηχυϊδίθη) βυδηγ ϑοουηάυχῃ ἰηἰχυϊδίοπη 
ἱπίογτοβϑηι 8, οἱ [υχῖδ ἰηἰσυϊδίοπι δἰ} } 16 Γ ργοροίδα οὐ ς, 

11, υἱ ἠοαυδχαδηι οττοῖ υ]γὰ ἀοηλι8 15Γ86] ἃ τη6,, οἱ υἱ 
ΟΠ ΡΟΙ πδηϊυγ δυο ἰῃ ουηοί5 ἀ6ἰςΕ5 δἷ5, οἱ δγυηὶ τι δὶ 
ἴῃ ρορυίΐυμα, οἱ 620 6ΓἴῸ οἰβ ἰῃ Ὠδυπι, αἰεὶ! Ποπηίηυς. 

12, Εἰ (δοῖΐι}8 6ϑἷ Βούτῃο ομϊηΐ δα π)6, ἀΐξδηβ : 

18. ΕἾΠῚ οηγηἶ8., ἴογτὰ αυδουπηαθ ροοσδυογίξ αἱ ἀ6- 
᾿ἰπαυδῃάο ἀο!είαπι, οἱ Θχίδηάδηη πηδηυπη) ΠΊΘΔΠῚ 5ΌΡΟΓ οᾶπι, 
οἷ" σοηΐογδπι [Ὁ] Πηθη 11) μδηΐβ 6᾽08, δ ἱχημη  λγ ἰῃ οδΓὰ 
ἴάταθηι, οἱ δυίογαπι ἀ6 68 Ὠοιηίΐποιη οἱ ̓ υπηοηΐδ. 

14. Εἰ5ὶ [ιογίηΐ ἴγοϑ νἱ τὶ ἰ811 (ῆ πχράϊο 608, Νοα οἵ Ὁδη!οὶ 
οἱ 500, ἱρδὶ ἰῇ δὺδ 7 υ5{{|18 Βα] γδυηίιν, αἱξ Ποπίηυβ. 

15. Ουοά 5ἱ Βαϑ188 Ρ68551η18ἃ8 ἰηάυοδη) βυρθῦ ἴογίδηι, οἵ 
Ρυηΐδη) 68Π|. οἴ οτἰϊ ἴῃ ἀἰδϑρα[ΟΠθηι, ΠΟ. ογί ρογ γδ ἢ βίθ 8 

ἃ λεῖα μοϑίϊγυῃ, 

16. οἱ [Γ65 Υἱγὶ 51} ἴῃ πηθάϊο 6705 Γπογὶπί, γίνο ορο, ἀϊεί! 
οιηΐηι5, δἰ 811} δυΐ ἢ]165 84] γαθυηΐυγ, 864 ἱρϑὲὶ 8011 βᾶ]ν- 

θυμηίυτν, ἰογτὰ δυΐθη ογὶΐ ἰῃ χίθγηγίηΐυη). 

17. ΥΕ] οἰϊδπη σἰδάϊιπὶ 8ἱ ἰηἀυοδη) βαρ6Γ ἰογγδηι {|14Ππ|, οἱ 
ἀϊοδια : ΟἸδάϊυ5 ἰγλμϑοδὶ Ρδγ ἰθγγᾶπι, οἱ δι ίογδῃ 6χ οἱβ "ο- 
Πιΐποηι οἱ ̓ υΠπηθηΐιπὶ, ᾿ 

18. οἱ ἴγθ8 Υἱ! ἰ5Ϊ ἴῃ τηθᾶϊο ο)υ5, Υἷνο ορο, ἀϊΐοὶὶ Ποηγὶ- 
08, ποη ᾿Ιθογαιθηΐ ἢ] ΐο5 ἢθαι6 ἢ|188, 864 ἱρϑβὶ 5011 58 γ8- 
δυμίυν. 

19. Ὑε] οἰἰὰπη πιογίθυι ἱπηη} 8} ΘΌρ6Γ ἴογγδμι ἢ] άπ, οἱ 
οἴϊυπάδηι [ΠἸΓΌΓΘΠῚ ΠΘῸ ΠῚ 5ῈΡΘΓ 68Π| ἰῃ βδησυΐηα δὰ Θχίογ- 
τηἰδαηάιη ὁχ 68 ΠΟΙ, 6 οἱ Ἰυτηοπίιηι, 

20. οἱ ΝΟδ6 οἱ Πδηῖο] οἱ 200 ἰῃ τηράϊο ο}08, Υἷνο οψο, ἀἰεὶξ 
ΒΟ λΐηι15, 5] ἢ} δὶ {158 το] αυσπίυγ, ἱρδὶ ἰῇ 808 7υδι{{18 
᾿ἰθογαθυηί ΔηΪΠ188 51183. 

21. Ηδφο ἀεὶ! Ποταΐηυϑ : Ουοα 5ἱ οἱ φυδίΐυοῦ 0} 1 0}68 ΠΘ ΔΒ 
ΡΘϑ8ἰπη88, ρἰδαϊιπ) οἱ (Δπγθῖὴ οἱ 6 5[185 ρα ϑϑὶ 88 οἱ πηογίθῃ), 
ΘΠ 56 Ὁ ΒΆΡΟΣ 76 Γα5816 1) δ Οχίθυ πδηυ} ὁχ 68 ΠΟΙ ΠΘηΣ 
οἰ υλοπίη,. 

22. οἱ 6606 γοϑίπΐ ἴῃ ἃ 84|Υ8[ἱ ο᾽ 8, 4υἱ οἀυσαηΐ ὁχ 6ἃ 
{108 οἱ {Π|85., ὁ606 Ἔστοάϊυπίυγ δὰ γο8, οἱ ν᾽ ἀθ 118 Υἱδ8 60- 
Γὰπὶ οἱ οορ Δί! οη68 θογυμι, οἱ ροηἰζο!ῖ γὙ08 ΒΌΡΘΡ [}Δ}15 

ᾳυὰ ἱπάιϊιιχ! ΒΌΡΟΓ 26 ΓΒΔ] 6), ΟἸμηἶθ.8 Π8118 4.8 ἱηαιιχὶ 

ΒΌΡΟΙ 68Π), 

23. οἱ οοῃδοίδθυηίυγ νο8, αυΐᾶ υἱ 6 01{18 υἱδβ θοῦ οἷ 
οορσί(διϊοηο8 θογαηλ, οἱ οορηοβοσίίθ ααοὰ πο (Γυβίγα (δοὶ 
ομηΐδ 48 ἰδοὶ ἰῃ 68, αἰοἰὶ Ὠοιηίηιι8. 

ΟΑΡΌΤ ΧΥ. 

1. Εἰ (δεῖ οϑὲ βοιῖηο δοιηίηϊ δά 18, ἀΐ66ῃ8 : 

37 
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“. Καὶ σὺ, υἱὲ ἀνθρώπου, τί ἂν γένοιτο τὸ ξύλον 
τῆς ἀμπέλου ἐχ πάντων τῶν ξύλων τῶν χλημάτων τῶν 
ὄντων ἐν τοῖς ξύλοις τοῦ δρυμοῦ ; ΄ 

3. Εἰ λήψονται ἐξ αὐτῆς ξύλον τοῦ ποιῆσαι εἰς 
ἐργασίαν ; εἰ λήψονται ἐξ αὐτῆς πάσσαλον τοῦ χρεμᾶ- 
σαι ἐπ᾿ αὐτὸν πᾶν σχεῦος : 

4. Πάρεξ ὃ πυρὶ δέδοται εἰς ἀνάλωσιν, τὴν χατ᾽ 
ἐνιαυτὸν χάθαρσιν ἀπ᾽ αὐτῆς ἀναλίσχει τὸ πῦρ, χαὶ 
ἐχλείπει εἰς τέλος. Μὴ χρήσιμον ἔσται εἰς ἐργασίαν; 

6. Οὐδὲ ἔτι αὐτοῦ ὄντος ὁλοχλήρου, οὐχ ἔσται εἷς 
ἐργασίαν. Μὴ ὅτι ἐὰν χαὶ πῦρ αὐτὸ ἀναλώσῃ εἰς τέλος, 
εἶ ἔτι ἔσται εἰς ἐργασίαν ; 

ὃ. Διὰ τοῦτο εἰπόν: Τάδε λέγει Κύριος" Ὃν τρό- 
πον τὸ ξύλον τῆς ἀμπέλου ἐν τοῖς ξύλοις τοῦ, δρυμοῦ, 
ὃ δέδωχα αὐτὸ πυρὶ εἰς ἀνάλωσιν, οὕτω δέδωχα τοὺς 
χατοιχοῦντας Ἱερουσαλήμ. 

7. Καὶ δώσω τὸ πρόςωπόν μου ἐπ᾿ αὐτούς ἐχ τοῦ 
πυρὸς ἐξελεύσονται, χαὶ πῦρ αὐτοὺς καταφάγεται, χαὶ 
ἐπιγνώσονται ὅτι ἐγὼ Κύριος ἐν τῷ στηρίσαι με τὸ 
πρόζωπόν μου ἐπ᾽ αὐτούς. 

8. Καὶ δώσω τὴν γῆν εἰς ἀφανισμὸν, ἀνθ᾽ ὧν παρέ- 
πεσὸν παραπτώματι, λέγει Κύριος. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Ις΄. 

ι. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων " 
4. Υἱὲ ἀνθρώπου, διαμάρτυραι τῇ Ἱερουσαλὴμ. τὰς 

ἀνομίας αὐτῆς, 
8. χαὶ ἐρεῖς: Τάδε λέγει Κύριος τῇ Ἱερουσαλήμ: 

Ἢ ῥίζα σου χαὶ ἡ γένεσίς σου ἐκ γῆς Χαναάν ὃ πατήρ 
σηυ ΔΙΡΟ ἐστον; χαὶ ἢ μήτηρ σου Χετταία. 

4, Καὶ ἣ γένεσίς σου ἐν ἢ ἡμέρα ἐτέχθης, οὐχ ἔδη- 
δας τοὺς μαστούς σου, χαὶ ἐν ὕδατι οὐχ ἐλούσθης, οὐδὲ 
ἁλὶ ἡλίσθης, καὶ ἐν σπαργάνοις οὐκ ἐσπαργανώθης, 

δ. οὐδὲ ἐφείσατο ὁ ὀφθαλμὸς μου ἐπὶ σοὶ, τοῦ 
ποιῆσαί σοι ἕν ἐχ πάντων τούτων. τοῦ παθεῖν τι ἐπὶ 
σοί. Καὶ ἀπεῤῥίφης ἐπὶ πρόςωπον τοῦ πεδίου τῇ σχο- 
λιότητι τῆς ψυχῆς σου ἐν ἡμέρᾳ ἧ ἐτέχθης. 

6. Καὶ διῆλθον ἐπὶ σὲ, καὶ ἴδον σε πεφυρμένην ἐν 
τῷ αἵματί σου, καὶ εἶπά σοι" ᾽Εχ τοῦ αἵματός σου ζωὴ, 

7. πληθύνου- χαθὼς ἣ ἀνατολὴ τοῦ ἀγροῦ δέδωχα 
σε, χαὶ ἐπληθύνθης καὶ ἐμεγαλύνθης, χαὶ εἰςῆλθες εἰς 
πόλεις πόλεων. Οἱ μαστοί σου ἀνωρθώθησαν, χαὶ ἡ 
θρίξ σου ἀνέτειλε σὺ δὲ ἦσθα γυμνὴ χαὶ ἀσχημονοῦσα. 

8. Καὶ διῆλθον διὰ σοῦ, χαὶ ἴδον σε, χαὶ ἰδοὺ 
χαιρός σου, χαὶ της χαταλυόντων. Καὶ διεπέτασα 
τὰς πτέρυγάς μου ἐπὶ σὲ, καὶ ἐκάλυψα τὴν ἀσχημοσύ- 
γὴν σου, χαὶ ὥμοσά σοι, χαὶ εἰςῆλθον ἐν διαθήχη μετὰ 
σοῦ, λέγει Κύριος. Καὶ ἐγένου μοι, 

9. χαὶ ἔλουσά σε ἐν ὕδατι, καὶ ἀπέπλυνα τὸ αἷμά 
σου ἀπὸ σοῦ, χαὶ ἔχρισά σε ἐν ἐλαίῳ. 

10. Καὶ ἐνέδυσάα σε ποιχίλα, χαὶ ὑπέδυσαά σε ὑάχιν- 
θον, καὶ ἔζωσά σε βύσσῳ, χαὶ περιέθαλόν σε τρικαπτῷ. 

τ. Καὶ ἐχόσμησά σε χόσμῳ, χαὶ περιέθηκα ψέλια 
περὶ τὰς χεῖράς σου, χαὶ χάθεμα περὶ τὸν τράχηλόν 
σου. 

1. Καὶ ἔδωχα ἐνώτιον περὶ τὸν μυχτῇρά σου, χαὶ 
τροχίσχους ἐπὶ τὰ ὦτά σου, χαὶ στέφανον χαυγήσεως 
ἐπὶ τὴν χεφαλήν σου, 

12. χαὶ ἐχοσμήθης χρυσίῳ χαὶ ἀργυρίῳ, καὶ τὰ πε- 

ΙΕΖΕΚΙΗΛ. Κεφ. [ς΄ 
2. Ειίυ, ΠῚ Πιομλίηἷβ, χηδὰ Ἰίφρῃπι γἱεβ οχ οἰϊηΐθυς Ι]- 

βη18 ΒΔΓΠΙΘΠΙΟΓΌΓΠΗ 4αδ δυηῖ ἰηξος ἤρτιδ 8γ]γ88 Ὁ 

3. 85. (ο]]οῃΐ ἀδ 1114 Ἰίσπαπι δὰ (δοϊδηάυπη ἰῃ οριι8} εἰ (ο]- 
Ἰοπὶ ἀθ θὰ μδχί!υπι δὰ βιιβροηἀϑθηάλιπ) ΒΕΡΘΓ ΘΕ Πὶ ΟΠΊΠ6 
ΥΔΒ ; 

4, ἸΓδηΐιιπι ἀδίδ 6δί ἱψῃΐ ἰῃ ὁὐηβυτρ ΟΠ 6Π), ἈΠΏυΔΠλ ρυ- 
δδϊοηο τη ὁχ 68 ΘΟηϑαπη ἱξηὶβ, οἱ ἀδηλ εἰ ἴῃ ἤηοια. Νι- 
αυϊά υ{116 ογὶ δὰ οριι8ῦὴ 

5. Νόαυδ οἰίδηι ἄυπι δάθυο δὶ ἰηίθγυπι, ογὶἱ δὰ οριι8. 
Νυπιχυΐξά φυδηάοοιπηᾳιι6 δἰΐδπι ἰρπὶβ ἢΠ]υἃ οοπβυμηροεγιί ἰῃ 
ἔπϑηι, δὶ ογὶϊ δβάῃυς δα ορυ8ῦ 

6. Ρτγορίογθδᾶ ἀϊὸ : Ηφοὸ ἀϊοϊξ Βϑοϊηΐηρϑ : Οὐοπιοάο Ἰἰροιη 
ὙΠ Ε18 ἰπίδγ ᾿ρπᾶ ϑυ]ν, φυοὰ ἀδάϊ ᾿ΠΠυἀ ἱφηΐ ἰπ οοπδυπιρίο- 
Ὠθηι, 80 ἀράϊ ᾿)δ δίογοϑ 7 γυβδι θη. 

7. Εἰ ἀδῦο ἐδοίθπι πηθᾶπῃ ϑ ρου 608 : ἀθ ἰξῆθ οργοάϊοηίατγ, 
οἱ ἰζῃΐβ ἀθνογδθίί 608, οἱ βοίδῃὶ χυΐδ ΘρῸ ομηΐηι!8 ουπὶ ΟὉ- 
ΠπΏΔΎ ΓΟ ἰδοΐθτη πιθδῃ} ἰῃ 608. 

8. Εἰ ἄδδο ἴδγγδι ἰῃ ἀβϑοϊδίίοπαπ), 60 χυορά ἀοἰχυδγυηὶ 
ἀοἰϊοῖο, ἀϊοὶ! Ποπίπυβ. 

ΟΑΡΌΨ ΧΥ͂Ι. 

1. Εἰ (Δοΐυβ δῖ βογπιοὸ Ὀορ)»ίηϊ δ( π|6, ἀΐ᾿οῃβ8 : 
2. ΕΠῚ Ποπμΐηΐ8, ἰ6ϑ:ἰ|βόοδγο Το 58] 6ὴὶ ἰηϊ αι (68 8085, 

3. οἱ ἀϊοῦβ : Ηδο αἰεὶ ( Ποπλίηυ8 δᾷ 7 6γυβά]οη : Ηδάϊχ ἰυᾶ 
Εἴ βοηΘΓΔΙΪΟ ἰυἃ ἀθ οττα Οἰδηδδῃ : ρϑίοσ ἴῃ} }8 ΑΠυδιγΏφρυβ, 
οἱ πηδῖογ ἴυἃ ΟΠοι[δο8. 

4, ΕΓ ροπογδίίο ἰυ8 ἰῃ ἀΪ6 4ὰὰ πδίδ 65, ποὴ ἰἰμαν βί! 
ΤῊΔΙΠΠῚ} 185 [1185, οἱ ἰῃ ἃ ΠΟῊ 65 Ἰοΐᾶ, Π66 8816 5818, ἢ66 

[5015 68 [Δβοϊδίδ, ὶ 

5. 60 ῬΟρΡΟΓΟΙξ ΒΌΡΟΓ ἴ6 ΟΟἸΪ}5 ΠΊ6ι15, υἱ (Δοογοὰ {ἰδὲ 

ὑηυ1} οχ οἴη ΐθι5 5118, δὰ ρα[οηάυ φυϊρρίαπι διιρογ 6. 
Ε ῥγο)οϑοῖβ 68 ϑ0ρ6Γ (Δοἰθπλ οδιημὲ ργαν θα δηΐπιοο (πῶ ἴῃ 
ἀΐθ φυᾶ πδίδ 68. 

6. Εἰ ἰγδῃϑίν! ΒΌΡΟΥ ἴδ, οἱ νἱ αἱ ἴδ ηγϊχίδηι ἰῃ βαησυΐηο πο, 

οἱ ἀϊχὶ ΠῸΐ : 6 βδησυΐῃα ίυο Υἱία, : 
7. του ριἰοᾶγο : δἰοαΐ ογίαβ ἃρη ἀδαϊ (6, οἱ πῦρ] ]οαΐᾶ 

65 οἱ πηΔρη  Ποδῖδ 65, οἱ ἱησγοβθθα 65. ἴῃ οἰνὶ(Δ[65 οἰν! Δίμπ|. 

ὕδθογα ἰυδ τοοίδ ϑιηΐ, οἱ ρῖ] 5 ἴθι ογίυβ 65 : ἰὰ δυίοτη 
ογδϑ πιιάᾷ οἱ μ]θη8 ἱσπομπηΐηΐδο. 

8. Εἰ ἰγϑηϑίυ! Ρ6Ὺ (6, οἱ Υἱαάϊΐ (6, οἱ δοὺς ἰθῃρυβ ἴαυ, 
οἱ ἰοηρυβ ἀϊνουοηλίυπλ. Εἰ ΟΧ Δα] 8185 πηθᾶ5 δυρογ ἴα, οἱ 
οροχαὶ ἱσηοπηϊηΐδηὶ ἴδῃ, οἱ ἰυγανὶ (ἰδὲ, οἱ ἰσγοβϑυϑ δ} 
ἴῃ (οϑἰδιηοηίυμι ἰοουπι, ἀἰοὶξ Ἰθοπιίηι9. Εἰ ἴδοϊδ 68 τἱῃὶ, 

9. οἱ Ιανὶ ἰ6 ἴῃ δαυὰἃ, οἱ Δ] ὁδησυΐηοη) ἰυυπὴ ἃ ἴα, οἱ 
υηχὶ 6 ἴῃ ΟἾθο. 

10. Εἰ ἱπάπ! [6 γαγὶϊ8, οἱ οδἱοθρᾶνὶ ἴ6 Ὠυδοίηίῃο, οἱ οἰηχὶ 
ἴα Ὀγ680, οἱ οἰγουπγάραϊ ἴδ ἰγοΠαρίο. 

11. Εἰ ογηδνὶ ἰ6 ογηδιηρηΐο, οἱ οἰγουμπηἀραϊ ἀγη}} 15 πιᾶ- 

0.8 ἰυ88, οἱ ἰοΥχυθσῖ οἰγοδ ΟΟἰ 1 ἰπυ. 

12. Εἰ ἀοάϊ ἱπδύγοισι οἶγοᾶ ὩΔΓΘΒ ἴι88, οἱ γοΐυ 88 ΒΌΡΟΓ 
δΙΙΓΟΒ ἴι88, οἴ ΘΟΓΟΙΔΠῚ Ρ]ογί δι Οἢ8 ΒΡῈ Γ οδρυΐ ἰυυ}, 

13. οἱ οτῃδίδ 68 Δ Ὸ οἱ δγρθηίο, οἱ δηγίοίυβ αἱ Ὀγϑβίηΐ, 



ἘΖΕΓΟΗΙΕΙ͂.. ΟΑρΡ. ΧΥ͂]. 

ἰδόλαιά σου βύσσινα, χαὶ τριχαπτὰ χαὶ ποιχίλα. 
Σιμίδαλιν γχαὶ ἔλαιον καὶ μέλι ἔφαγες, καὶ ἐγένου χαλὴ 

α. 
14. Καὶ ἐξῆλθέ σου ὄνομα ἐν τοῖς ἔθεσιν ἐν τῷ. χάλ- 

χει δου, διότι συντετελεσμένον ἦν ἐν εὐπρεπείᾳ, ἐν τῇ 
ὡραιότητι ἦ ἔταξα ἐπὶ σὲ, λέγει Κύριος. 

16. Κατεπεποίθεις ἐν τῷ χάλλει σου, χαὶ ἐπόρνευ- 
σας ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου, χαὶ ἐξέχεας τὴν πορνείαν σου 
ἐπὶ πάντα πάροδον. 

18. Καὶ ἔλαδες ἐκ τῶν ἱματίων σου, χαὶ ἐποίησας 
σεαυτῇ εἴδωλα ῥαπτὰ, καὶ ἐξεπόρνευσας ἐπ᾽ αὐτὰ, χαὶ 
οὗ μὴ εἰςέλθης οὐδὲ μὴ γένηται. 

17. Καὶ ἔλαῤες τὰ σχεύη τῆς καυχήσεώς σου ἐχ τοῦ 
χρυσίου μου καὶ ἐκ τοῦ ἀργυρίου μου, ἐξ ὧν ἔδωχά 
σοι, χαὶ ἐποίησας σεαυτῇ εἰχόνας ἀρσενιχὰς, καὶ ἐξε- 
πόρνευσας ἐν αὐταῖς, 

18. χαὶ ἔλαῤες τὸν ἱματισμὸν τὸν ποιχίλον σου, καὶ 
περιέθαλες αὐτάς - χαὶ τὸ ἔλαιόν μού χαὶ τὔ θυμίαμά 
μου ἔθηκας πρὸ προςώπου αὐτῶν, 

19. χαὶ τοὺς ΤΑΣ μου οὺς ἔδωχά σοι, σεμίδαλιν᾽ 
χαὶ ἔλαιον χαὶ μέλι ἐψωμισά σε, καὶ ἔθηχας αὐτὰ πρὸ 
προςώπου αὐτῶν εἷς "ὧν εὐωδίας. Καὶ ἐγένετο, λέγει 
Κύριος, 

0. καὶ ἔλαθες τοὺς υἱούς σου χαὶ τὰς θυγατέρας 
σου ἃς ἐγέννησας, χαὶ ἔθυσας αὐτοῖς εἰς ἀνάλωσιν. Ως 
μικρὰ ἐξεπόρνευσας, 

21. χαὶ ἔσφαξας τὰ τέχνα σου, χαὶ ἔδωχας αὑτὰ ἐν 
τῷ ἀποτροπιαζεσθαί σε αὐτὰ αὐτοῖς, 

22. Τοῦτο παρὰ πᾶσαν τὴν πορνείαν σου, καὶ οὐχ 
ἐμνήσθης τῆς νηπιότητός σου, ὅτε ἦσθα γυμνὴ χαὶ 
ἀσχημονοῦσα, πεφυρμένη ἐν τῷ αἵματί σου ἔζησας. 

43. Καὶ ἐγένετο μετὰ πάσας τὰς χαχίας σου, λέγει 

Κύριος, Ε 
24. χαὶ χοδόμησας σεαυτῇ οἴχημα πορνικὸν, χαὶ 

ἐποίησας σεαυτῇ ἔχθεμα ἐν πάσῃ πλατείᾳ" 
25. χαὶ ἐπ᾽ ἀρχῆς πάσης ὁδοῦ χοδόμησας τὰ πορ-- 

γεῖά σου, χαὶ ἐλυμήνω τὸ χάλλος σου, καὶ διήγαγες τὰ 
σχέλη, σου παντὲ παρόδῳ, καὶ ἐπλήθυνας τὴν πορνείαν 
σου 

ἐπὶ καὶ ἐξεπόρνευσας. ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Αἰγύπτου τοὺς 
δμοροῦντάς σοι τοὺς μεγαλοσάρχους, καὶ πολλαχῷς ἐξε- 
πόρνευσας τοῦ παροργίσαι με. : 

47. Ἐὰν δὲ ἐχτείνω τὴν χεῖρά μου ἐπὶ σὲ, χαὶ ἐξάρω 
τὰ νόμιμά ᾳου, καὶ παραδώσω εἷς ψυχὰς μισούντων σε, 
θυγατέρας ἀλλοφύλων τὰς ἐχχλινούσας σε ἐχ τῆς ὁδοῦ 
σου ἧς ἠσέθησας. 

28. Καὶ ἐξεπόρνευσας ἐπὶ τὰς θυγατέρας Ἀσσοὺρ, 
χαὶ οὐδ᾽ οὕτως ἐνεπλήσθης, χαὶ ἐξεπόρνευσας καὶ οὐχ 
ἐνεπίπλω. 

40. Καὶ ἐπλήθυνας τὰς διαθήκας σου πρὸς γὴν Χαλ- 
δαίων, καὶ οὐδὲ ἐν τούτοις ἐνεπλήσθης. 

30, Τί διαθῶ τὴν θυγατέρα σου, λέγει Κύριος, ἐν 
τῷ ποιῆσαί σε πάντα ταῦτα ἔργα γυναιχὸς πόρνης: 
Καὶ ἐξεπόρνευσας τρισσῶς ἐν ταῖς θυγατράσι σου. 

841. Τὸ πορνεῖον ζχοδόμησας ἐν πάση ἀρχῇ ὁδοῦ, 
χαὶ τὴν βάσιν σου ἐποίησας ἐν πάσῃ πλατεία. Καὶ 
ἐγένου ὡς πόρνη συνάγουσα μισθώματα, ; 

42, ἡ γυνὴ ἡ μοιχωμένη ὁμοία σοι, παρὰ τοῦ ἀνδρὸς 
αὐτῆς λαμόάνουσα μισθώματα, 

83. πᾶσι τοῖς ἐχπορνεύσασιν αὐτὴν προςεδίδου μι- 
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εἴ (Ππομδρία οἱ γεγβίοοϊογία. δ Π πὶ οἱ οἱδιατι δὲ πηοὶ οοπιθ- 
ἀἰδίϊ!, οἱ (δοία 65 ρυ ομγα νδ]ὰθ. 

14, Εῤ οχίν!! ποιηθη ἴυυπι ἰη σόηί658 ἰῃ βροοίο ἰπᾶ, χιΐᾶ 
Οομηρίοίιπη ογαὶ ἴῃ ἄθοογθ, ἰῃ ρυ!ομιγυἀΐπα ᾳυδπ) ροϑαΐ 
ΒΌΡΟΓ ἴα, ἀϊεὶϊΐί Πομηίηυ. , 

5. σοηπῇαϊειϊ ἴῃ ρυ]ο  γυἱά πα ἴυδ,, οἱ (ογηϊοδίδ 68 ἰῃ ἢ0- 
ηΐηα ἴυο, οἱ οἰ ἀἰϑ(ὶ (τη οδομθ ἰχαπ δἃ ΟἸμηδιὴ ἰγ8Ὴ8- 
Θυηΐοῃ). 

16. Εἰ [0] 181] ἀ6 νϑβῖθυ5 ἰυ͵8, οἱ (ροἰ511 ΕἸ ΙΔοἷα οοηδυΐδ, 
οἱ [ογηϊοδίδ 68 8006 Ὁ οἷβ, οἱ ἤθὴ ἱηργοάϊθγ!β ἤθααδ ἢρί. 

17. Εἰ τὐ11811 γᾶξᾷ σ]ουί δἰ οη18 ἴδ ἀ6 δΔΓΟ Π160 οἱ ἀθ 
ΔΙΩΘΠΪΟ Π160, ὧδ [5 4ᾳυ ἀδάογδπι (0, οἱ ἐοοἶ811 {Π0|ὶ ἱπηδσίηο8 

Τ,ΔϑΟυ] Πη85, οἱ (Ογηϊοδίδ 68 ἰῃ οἱβ, 

18. οἱ 8}1ρ515{ὲ γ68{ΠΠπἸδη (1 Ὑ ἁγία ἰυπ1πὶ, οἱ ορογυϊϑβίὶ 
1188 : οἱ οἸθι) πηϑιηι οἱ {πγ παι πηθυ πὶ ροϑυ βἐὶ δηΐα [Δ- 
Οἶ6Πλ ΘΟΓΌΠΊ, 

19. οἵ ῃ8Π68 1608 4008 ἀραὶ ἰδὲ, δἰμχίϊαπι οἱ οἰθυμ οἱ 
16] οἰρανὶ (6, οἵ ροϑυ δι! οἃ δηΐθ ἴδοίθῃῃ θογυμῃ ἰῃ Οἀογθ 
βυδν (δι. Εἰ (Δοίμη 65ι, ἀἰοὶΐ Ποιηίηυβ, 

20. οἱ ἰυ] 151 6105 ἴυο5 οἱ ἢ) ἰδ5 ἰυ88 4.85 ρφοηυϊδί!, οἱ 
᾿ΩΠΠΌ] 511 οἷβ ἴῃ οομδυμπηρίίοποίη. Ουδδὶ ρᾶγυμ ἰογηϊοδίδ δἰβ, 

21. εἴ ἱπίογίοοβί! Π]Ϊο5 ἰχ08, οἱ ἀρ 5, οἷβ ἰῃ ὀχρίδπάο ἴθ 
ρ805 οἶβ. 

22. Ηοο 65 5ΌΡΟΥ ΟΠ ΏΘ6Πλ (ΟΠ οΔ[ἰ0Πη6Πὶ ἴυ8Πι, αἴ ΠΟ 65 
τοοογάδίδ ἰη(δηζία" 85, ΤυΔ} 0 δὰ υάδ οἱ ἱπποιϊηΐοβᾶ, 
ταϊχία ἰὴ δδηρσυΐηὸ ἰ00 Υἱχίϑι!. 

43. Εἰ (δοΐυτῃ 651 ροβῖ Ομ 65 Π8}{188 ἰυ 85, αἰΐ ΠοΙΐπ}8, 

16. οἱ δ Ποδϑε {01 ὨΔΌ δου] πὶ (ΟΓηἰ δ οὨΐ8, οἱ ἔδοίδιὶ 
(ἰδ ργοϑε {]οηθῃ} ἰη οἰηηὶ ρ]αίθᾶ : 

25. οἱ ἴῃ ῥγίμοὶρίο οπιηΐβ Υυἱδ βοἀ οδϑεϊ ᾿Ἰυραηδγίἃ ἰὰδ,, οἱ 
οοΥΤΌρ 51 ἀδοογοηὶ ἴυυπη, οἱ ἀἰνδγίοδϑ! ογυγὰ ἴυ18 ΟΥἹηὶ [ΓΔΠ8- 
Θυ1ὶ, οἱ αυ} ρΠ]08531] (ογηϊοδίοῃθηι ἔϑη), 

26. οἱ ἰογηϊοδίᾶ 68 οὐτὴ [1118 ΦΣσΥρίϊ υἹεϊπὶ5 ἰυἷ8 φαΐ δυηῖ 

τηϑηδγι τ οδιπιίπ), οἱ πη} ΠΡ] Ἰο ΘΓ Γογηϊοδίδ 65 υἱ τη6 δὰ 
ἰγδου ηἀϊδη) ρΓΟΥΟΟΔΓΘ8. 

47. 51 αυίδη ἀχίθηἀοῖο ἸΔηυΠη 6 8Π| 8006 Γ ἴ6, οἱ δυίδ- 
γᾶϊη Ἰορὶἐΐηνα ἴθ, οἱ ἰγδάδῃ ἴῃ δηΐπ)88 οἀϊδηϊί πη ἰ6, {188 
δἰἑοηἰσοηδγιπ ἀφο] ηδΔη165 (6 ἀδ νἱᾶ ἃ 4ι1ἃ ἱπηρί6 Θρίδι!. 

48. Εἰ (ογηϊοδίᾶ 65 δΌΡΟΓ ἢ188 Αβδυγ, οἱ ποὺ δἷο βδ[ίδία 

68, αἱ ἰογηϊοδίδ 65 οἱ ΠΟῚ 68 ΓΕρΡΙ ἰδ. 

29. Εἰ πιυ}ἰρ 1ςαβεὶ ἰοβίδηγοηίδ ἴθ δὰ ἰδγγὰπι ΟΠ 8] ἀ850- 

Τυπὶ, οἴ ἤ6406 ἰῃ 85 Ἔχρ οὶ 68. 
30. Ουοπηοὰο ἀϊδροηᾶκηῃ ἢ] ἶ8πὶ ἰυπ|, ἀἰϊοὶ! Ποπλΐηι18.2 οἴη} 

Δοΐδϑ ἴὰ οημηΐδ 850 ορογὰ τυ οὶ (ογηἰοδγίς ἢ Εἰ (ογηϊοδίδ 

68 {Πρ]1οἱζογ ἴῃ 8018 [υ͵8. 
31. 1 ρᾶδαγ δορά βοδϑίὶ ἴῃ οπιηὶ Ῥγίηοϊρίο Υἱδὲ, οἱ ᾿δβίπι 

ἰυδπ [δοἰδιὶ ἰῃ ομηηὶ ρἰαίοα. Εἰ (Δοΐδ 68 4υδϑ8] πηογοί γὶχ οθη- 

διορδηβ πηογύθᾶθβ, 
32. τηυ]ογ δ υ!ίογα δἰ} 15 αἱ, ἃ ΥἱγῸ ϑ00 δοοὶρίθἢ8 ΠΊΘΓ- 

οράσδ5, 
33. οἴηΐθυβ φυΐ ἰογηϊοδυηΐυῦ οὐ ο8 ἀδραὶ Τηογορά 68. 

81. 
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σθώματα. Καὶ σὺ δέδωχας μισθώματα πᾶσι τοῖς ἐρα-- || Εἰ ἰὰ ἀδάϊβεϊ πιεγοσάεβ σπῃοίίβ ἀιηδίογ 5 [υ͵8, οἱ οπθῦδ θα 8 
σταῖς σου, χαὶ ἐφόρτιζες αὐτοὺς τοῦ ἔρχεσθαι πρὸς σὲ 1 1108 υἱ γϑηδοηί δὰ [6 με οἰγοαίίυπι ἰη (Ὀγηϊοαίίοπε ἰυδ. 
χυχλόθεν ἐν τῇ πορνεία σου. 

84. Καὶ ἐγένετο ἐν σοὶ διεστραμμένον παρὰ τὰς 
γυναῖχας ἐν τῇ πορνεία σου, αὐ μετὰ σοῦ πεπορ- 
νεύχασιν, ἐν τῷ προςδιδόναι δε μισθώματα, καὶ σοὶ 
μισθώματα αὐχ ἐδόθη, καὶ ἐγένετο ἐν σοὶ διεστραμ- 
μένα. 

86. Διὰ τοῦτο, πόρνη, ἄχονε λόγον Κυρίου. 
86. 'Γάδε λέγει Κύριος" ᾿Ανθ᾽ ὧν ἐξέχεας τὸν χαλχόν 

δου, χαὶ ἀποχαλυφθήσεται ἣ αἰσχύνη σου ἐν τῇ πορ-- 
νείᾳ σου πρὸς τοὺς ἐραστάς σου, καὶ εἰς πάντα τὰ ἐν- 
θυμήματα τῶν ἀνομιῶν σου, χαὶ ἐν τοῖς αἵμασι τῶν 
τέχνων σου ὧν ἔδωχας αὐτοῖς. : 

37. Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἐπισυνάγω πάντας τοὺς ἐρα- 
στάς σου ἐν οἷς ἐπεμίγης ἐν αὐτοῖς, χαὶ πάντας οὖς 
ἠγάπησας, σὺν πᾶσιν οἷς ἐμίσεις. Καὶ συνάξω αὐτοὺς 
ἐπὶ σὲ χυχλόθεν, χαὶ ἀποχαλύψω τὰς χακίας σου πρὸς 
αὐτοὺς, καὶ ὄψονται πᾶσαν τὴν αἰσχύνην σου, 

48. χαὶ ἐχδικήσω σε ἐχδικήσει μοιχαλίδος, καὶ θήσω 
σε ἐν αἵματι θυμοῦ χαὶ ζήλου. ᾿ Ξ 

89. Καὶ παραδώσω σε εἰς χεῖρας αὐτῶν, χαὶ χατα- 
σχάψουσι τὸ πορνεῖόν σου, καὶ χαθελοῦσι τὴν βάσιν 
σου, χαὶ ἐχδύσουσί σε τὰ ἱμάτιά σου, χαὶ λήψονται 
τὰ σχεύη τῆς καυχήσεώς σου, χαὶ ἀφήσουσί σε γυβνὴν 
χαὶ ἀσχημονοῦσαν. 

4η. Καὶ ἄξουσιν ἐπὶ σὲ ὄχλους, καὶ λιθοδολήσουσί σε 
ἐν λίθοις, καὶ χατασφάξουσι σε ἐν τοῖς ξίφεσιν αὐτῶν 

41. χαὶ ἐμπρήσουσι τοὺς οἴχους σου πυρὶ, καὶ ποιή- 
σουσιν ἐν σοὶ ἐχδιχήσεις ἐνώπιον γυναιχῶν πολλῶν. 
Καὶ ἀποστρέψω σε ἐχ πορνείας, χαὶ μισθώματα οὐ μὴ 
δώσων οὐχέτι" 

44. χαὶ ἐπαφήσω τὸν θυμόν μου ἐπὶ σὲ, χαὶ ἐξαρ-- 
θήσεται ὁ ζῆλός μου ἐχ σοῦ, χαὶ ἀναπαύσομαι ,“καὶ 
οὗ μὴ μεριμνήσω οὐχέτι. 
Ἃ ἀνθ᾽ ὧν ̓οὐχ ἐμνήσθης τῆς νηπιότητός δου, 

χαὶ ἐλύπεις με ἐν πᾶσι τούτοις. Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ τὰς 
ὁδούς σου εἰς χεφαλήν σου δέδωχα, λέγει Κύριος" καὶ 
οὕτως ἐποίησας τὴν ἀσέδειαν ἐπὶ πάσαις ταῖς ἀνομίαις 
σου. 

44. Ταῦτά ἐστι πάντα ὅσα εἶπαν κατὰ σοῦ ἐν πα- 
ραθολῇ, λέγοντες - Καθὼς ἢ μήτηρ; ᾿ 

46. χαὶ ἡ θυγάτηρ τῆς μητρός σου σὺ εἰ, ἥ ἀπω- 
σαμένη τὸν ἄνδρα αὐτῆς χαὶ τὰ τέχνα αὐτῆς, χαὶ 
ἀδελφαὶ τῶν ἀδελφῶν σου αἱ ἀπωσάμεναι τοὺς ἄνδρας 
αὐτῶν χαὶ τὰ τέχνα αὐτῶν. Ἡ μήτηρ ὑμῶν Χετταία 
χαὶ ὃ πατὴρ Αυοῤῥαῖος, 

46. ἡ ἀδελφὴ ὑμῶν ἢ πρεσδυτέρα Σαμάρεια, αὐτὴ 
χαὶ αἵ με νι αὐτῆς, ἣ κατοιχοῦσα ἐξ εὐωνύμων 
σου" χαὶ ἣ ἀδελφή σου ἣ νεωτέρα σου, ἧἣ χατοιχοῦσα 
ἐχ δεξιῶν σου, Σόδομα καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς. 

47. Καὶ οὐδ᾽ ὡς ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν ἐπορεύθης, 
οὐδὲ χατὰ τὰς ἀνομίας αὐτῶν ἐποίησας παρὰ μιχρὸν, 
χαὶ ὑπέρχεισαι αὐτὰς ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου. 

48. Ζῶ ἐγὼ, λέγει Κύριος, εἰ πεποίηκε Σόδομα, 
αὕτη χαὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς, ὃν τρόπον ἐποίησας σὺ 
καὶ αἵ θυγατέρες σου. 

49. Πλὴν τοῦτο τὸ ἀνόμημα Σοδόμων τῆς ἀδελφῆς 
σου ὑπερηφανία, ἐν πλησμονῇ ἄρτων καὶ ἐν εὐθηνίᾳ 
ἐσπατάλων αὕτη καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς τοῦτο ὑπῇρ- 

834. Εἰ (βοίμπ) 6δ5ι ἰπ 6 ῬΟΓΥΘΓΒΌΠῚ ργεοίοῦ τη] Ἰογοδ ἴῃ 
ἰογηίοδί!οιθ ἴα, οἱ ἰοοὰ πὶ δυηὶ Τογηἰοσαῖδο, ἰῃ 60 ΄συοὰ ἀδγο8 

τηοεοοά685, οἴ ΠηοΓΟδ 68 ΠΟῺ διυηΐ ἀδίδο {ἰ0ὶ, οἱ (δοίᾶ βυηΐ ἴῃ 

(6 ΡαΓΥοΓβᾶ. : ᾿ 

35. Ῥγορίογρδ, τπηργοίσίχ, δυάϊ υϑγθυμ ΠὨοιηίΐηΐ. 

.36. Ηφοε ἀϊοῖϊί Βοπιίι8 : Ουἱὰ οἰ ἰβ[: 88 ἰσσπι, οἱ Γ0- 

γοἰΔὈ Γ ἱρηομηϊηἶα ἰυδ ἴῃ [ογμέοσδίίοπο ἴυδ δὰ διηδίογοβ 
ἴυοδ, οἴ ἰὴ Οὔμηθ8 οορί διϊοη68 ἰηἰαυϊδίυμ υϑγυμη, οἱ ἴδ 
Βδησιι ϊηΐθυ8 ἢ οΓυΠΊ ἰυοτυηλ αυο8 ἀθά 5{] οἰ8. 

37. Ιἄ60 6606 630 ΒΌΡΘΓΟΟΠΡΤΟΒΟ ΟἸΒΏ65 ἃΠπηδίογοϑ ἰ005 ἰῃ 
φυΐθυδ οομηπιϑίδ 68 ἰῃ οἷβ, οἱ Ὁπηθ8 4005 αἀἰϊοχίβιΐ, οὐ 

ὉΠ γ γϑὶ8 {π|08 οὔθ γα8. ΕΓ σοπάγοραθ0 605 8ΕΠΡ6Γ ἰ6 Ρ6Γ οἷγ- 

ουἰΐυπι, οἱ του ῖαθο τ} {188 ἰυ88 δα 608, οἐ,Υἱάθθυηΐ οὐπο- 
ἴδηι ἱρποπη πίη) ἰυδπι, 

38. οἱ υἱοίδοδγ ἴ6 0] 0η6 δἀυ]ίογαο, οἵ ροῦᾶπι ἰδ ἴῃ 858}- 
δυΐηθ [ὈτοΓΪΒ οἱ ΖΕ] ]. ' 

39. Εἰ ἰγαάδπι (6 ἰῃ τηδη0}.5 ΘΟΓαπι, οἱ δυο θηῖ ̓ ἸΌΡΆΠΔΓ 
ἴυσπι, οἰ ἀρφεοίγυοηίϊ Ὀαβίτ ἰυδηι, οἱ ηυὐἀδβυμηί (6 γοϑιἰπηρη 8 

Ειΐἰ8, οἱ (οἸοπί νᾶ88 φἰογἰαἰϊοηΐᾳ ἰυ25, οἱ ἀϊπη θη 6 ἢυάδηι 
οἱ ῥΙθηδπ) ἱᾳποηηηοο. ἷ 

40. Βὶ δὰἀυσοηΐ βυροῦ (6 ἰυγῦαβ, οἱ Ἰαρίἀδθυπὶ ἴα ἰῃ 
Ἰαρίαἱ να 8,, οἱ Ῥχυ]απαηί ἴδ ἰη σἰδα 5 8508 : 

414. οἵ δυοορηἀοηΐ ἀοπΊ08 ἰι1.88 ἱφηὶ, οἱ (Δοίοηΐ ἰῃ (6 υἱἰ0- 

68 ΟΟΥΔΠῚ Πλ0}Π γί 8 Ρ]υγ 8. ΕἾ ἀγογίδιῃ [6 ἃ (ὈΓηἰ ἃ- 
[(ἰ0η6, 6ἱ πηοτορά 68 Ὁ] Γᾶ ΠΟῊ ἀΔΡῸ : 

42. οἱ ἱπηπ ἴδ] [ὈΓΟΓΟΠῚ Ποῦ πὶ δυρογ ἴα, οἱ δυξογοίυγ 
26].8 Π16}}8 ἃ (6, οἱ γοαυΐδβοδηι, οἷ 201} 6ΓῸ υ]{τἃ 80]]]οἰΐυ5. 

43. Ουἱὰ Ποη 65 γοοοράδίδ ἰηίδη(,δ ἰυ 85, οἱ σοηίγ 5888 
126 ἰῃ ἢδ οζρηΐθυ5. Εἰ δοοα οῷὸ Υυἱᾶδ ἴυδ8 ἰῃ οδρὰΐ ἰυυτὰ 
ἀράϊ, ἀϊεὶί Πομπιΐηι : οἱ βίο (θοίϑιὶ ἱπηρ δι αἴδη) διιροῦ απο [18 
ἰπἰφυ δι δυ5 ἰυΐ8. ᾿ 

ή4͵, Πα βυηὶ ομμηηΐᾷ 4μ8 ἀϊχογυπὶ σοηξεἃ [6 ἰῃ ραγάροΐᾶ, 
ἀἰοοπίαβ : δίοαϊΐ τηδῖογ, 

45. οἱ Δ|1ὰ πιδίνῆϑ ἴθ ἴᾳῃ 65, 4.8 ΓΘΡΌ Ὑἱγυπ δυυπ 
οἱ ΠΠἰο8 δο", δ ΒΟΙΌΓΘΒ ΒΟΓΟΓΌΠ ἀσάτθπη ΄υο Γερυϊογυηΐ 
Υἱγοβ δ008 οἱ ἢ]|08 ϑυ08. Μαΐογ υϑϑίγα ΟΠ οἱ θαῖογ 

Αἰηογτδουϑ, 

ἀδ. ΒΟΙῸΓ τοδίγὰ βαηΐοσ ϑαδιηδγίδ, ᾿δὸ οἱ ἢ] 85 ου8, 4185 
Δ δὶ ἃ δἰ ηἰβίγὶ 8 (018 : οἱ ΒΟΓῸΓ ἴσἃ ηΐ0Γ (6, 4080 ὨδΟϊϊδὶ 
ἃ ἀατιγίβ ἴα8, δοάοιηδ οἱ ἢ] 6}11.8. 

47, δοὰ πὸ βἷς αυϊάθιῃ ἰῃ Υἱἱδ οδγιιπὶ δ 0451], θαυ 
βοουηάυμῃ ἰπἰ αι 865 ΕΠ άγυπὶ οσίϑιὶ ραυ]οιηϊηυϑ, οἱ Βυρ6Γ- 
ΒΙοδδᾶ 68 685 ἰῃ ΟΠΊη:Ὀ..8 Υἱΐ8 ἰυ5. 

48. Υἶνο ορο, ἀϊεῖς Ὠομπιίηι!8, 5ἱ (θεὶΐ δοάοηα, ἢδος οἱ 
(Πα ο)υ8, 5ἰουΐ (δοἰδιϊ (ὰ οἱ 186 ἴπ85. 

49. Ὑογυπηίδιοη δ (ἱΐ ἰοἰαυϊίδ8 Θοἀοιηδὺὴ ΘΟΓΟΤΙ8 ἴ08 
βυρογθΐα, ἰῃ δαί γι ίδία ρᾶηυμ οἱ ἰῃ δρυπάδηί(ία ἀ6|1οἰ}8 αἰ1- 



ἘΖΕΟΗΙΕΙ͂, 

χεν αὐτῇ καὶ ταῖς θυγατράσιν αὐτῆς, χαὶ χεῖρα πτωχοῦ 
χαὶ πένητος οὐχ ἀντελαμθάνοντο, 

δ0. χαὶ ἐμεγαλαύχουν, χαὶ ἐποίησαν ἀνομήματα 
ἐνώπιον ἐμοῦ, καὶ ἐξῆρα αὐτὰς καθὼς ἴδον. 

61. Καὶ Σαμάρεια χατὰ τὰς ἡμίσεις τῶν. ἁμαρτιῶν 
σου οὐχ ἥμαρτε, καὶ ἐπλήθυνας τὰς ἀνομίας σου ὑπὲρ 
αὐτὰς, χαὶ ἐδικαίωσας τὰς ἀδελφάς σου ἐν πάσαις ταῖς 
ἀνομίαις σου αἷς ἐποίησας. 

84. Καὶ σὺ χόμισαι βάσανόν σου ἐν ἧ ἔφθειρας τὰς 
ἀδελφάς σου ἐν ταῖς ἁμαρτίαις σου αἷς ἠνόμησας ὑπὲ 
αὐτὰς, χαὶ ἐδικαίωσας αὐτὰς ὑπὲρ σεαυτήν. Καὶ σὺ 
αἰσχύνθητι, χαὶ λάθε τὴν ἀτιμίαν σον, ἐν τῷ διχαιῶσαί 
σε τὰς ἀδελφάς σου. ' 

58, Καὶ ἀποστρέψω τὰς ἀποστροφὰς αὐτῶν, τὴν 
ἀποστροφὴν Σοδόμων καὶ τῶν θυγατέρων αὐτῆς. Καὶ 
ἀποστρέψω τὴν ἀποστροφὴν Σαμαρείας καὶ τῶν θυγα- 
τέρων αὐτῆς, χαὶ ἀποστρέψω τὴν ἀποστροφήν σου ἐν 
μέσῳ αὐτῶν, 

δ4. ὅπως χομίσῃ τὴν βάσανόν σσυ, χαὶ ἀτιμωθήση 
ἐχ πάντων ὧν ἐποίησας ἐν τῷ παροργίσαι με. 

,, 58. Καὶ ἡ ἀδελφή σου Σόδομα χαὶ αἵ θυγατέρες 
αὐτῆς ἀποχατασταθήσονται χαθὼς ἦσαν ἀπ᾽ ἀρχῆς. 
γχαὶ σὺ χαὶ αἱ θυγατέρες σου ἀποχατασταθήσεσθε κα- 
θὼς ἀπ᾽ ἀρχῆς ἦτε. 

66. Καὶ εἰ μὴ ἦν Σόδομα ἢ ἀδελφή σου εἰς ἀχοὴν 
ἐν τῷ στόματί σου ἐν ταῖς ἡμέραις ὑπερηφανίας σου, 

67. πρὸ τοῦ ἀποχαλυφθῆναι τὰς καχίας σου, ὃν τρό- 
πὸν νῦν ὄνειδος εἶ θυγατέρων Συρίας χαὶ πάντων τῶν 
κύχλῳ αὐτῆς θυγατέρων ἀλλοφύλων τῶν περιεχουσῶν 
σε χύχλῳ᾽ 

68. τὰς ἀσεθείας σου χαὶ τὰς ἀνομίας σου σὺ χεχό- 
μῖσαι αὐτὰς, λέγει Κύριος. 

89. Τάδε λέγει Κύριος: Καὶ ποιήσω ἐν σοὶ καθὼς 
ἐποίησας, ὡς ἠτίμωσας ταῦτα, τοῦ παραδῆναι τὴν 
διαθέχην μου. 

60. Καὶ μνησθήσομαι ἐγὼ τῆς διαθήχης μου τῆς 
μετὰ σοῦ ἐν ἡμέραις νηπιότητός σου, χαὶ ἀναστήσω 
σοι διχθήχην αἰώνιον. 

61. Καὶ μνησθήση τὴν ὁδόν σου, χαὶ ἐξατιμωθήσῃ 
ἐν τῷ ἀναλαθεῖν σε τὰς ἀδελφάς σου τὰς πρεσθυτέρας 
σου σὺν ταῖς νεωτέραις σου, χαὶ δώσω αὐτάς σοι εἰς 
οἰχοδομὴν, καὶ οὐχ ἐχ διαθήχης δου. 

63, Καὶ ἀναστήσω ἐγὼ τὴν διαθήχην μου μετὰ σοῦ, 
χαὶ ἐπιγνώσῃ ὅτι ἐγὼ Κύριος" 

688. μνησθῇς καὶ αἰσχυνθῇς, χαὶ μὴ ἦ σοι ἔτι 
ἀνοῖξαι τὸ στόμα σου ἀπὸ προςώπου τῆς ἀτιμίας σου, 
ἐν τῷ ἐξιλάσχεσθαί με σοὶ χατὰ πάντα ὅσα ἐποίησας, 
λέγει Κύριος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1Ζ΄. 

Ι. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 
.. Υἱὲ ἀνθρώπου, διήγησαι διήγημα καὶ εἰπὸν πα- 

ραθολὴν πρὸς τὸν οἶχον τοῦ Ἰσραὴλ, 
8. χαὶ ἐρεῖς: Τάδε λέγει Κύριος" Ἀετὸς ὃ μέγας ὃ 

μεγαλοπτέρυγος, ὃ μαχρὸς τῇ ἐχτάσει, πλήρης ὀνύχων, 
ὃς ἔχει τὸ ἥγημα εἰςελθεῖν εἰς τὸν Λίόανον, καὶ ἔλαθε 
τὰ ἔζθεκτα τῆς χέδρου, 

4. τὰ ἄχρα τῆς ἀπαλότητος ἀπέχνισε, χαὶ ἤνεγκεν 
αὐτὰ εἰς γὴν Χαναὰν, εἰς πόλιν τετειχισμένην ἔθετο 

32. ἢ 
αντα. 

ακρ. ΧΥ͂ΙΙ. 581 

Πυδδηΐ ἰρ88 οἱ {185 6}08, ἢ Παρ θαὶ ἰρ8ᾶ οἱ ἢ]185 6], οἱ 
Ἰδηυ τη ρΔΌΡΟΥΪ5 οἱ οσθηΐ ΠΟ} 8556 Δ}, 

850. οἱ ρου δοδηΐγ πηᾶρηῇοθ, οἱ [ροδγυηΐ ἰηϊφυ 868 ἰῃ 
ΟΟΠΒρΡΘΟΐα πι60, οἱ Δ᾿Οδβίυ!ὶ 685 δίευϊ υἱὰϊ. 

51. Εἰ ϑδπ)διδ ὁδουηάυπι εἰἰπηϊἀἶα ροσοδίογυμη ἰπογυηλ 

Ὠοὴ ῬοοζαΥϊ, οἵ τη} 0} 10 8511 ἰη! φυ Δ 1658 ἰὰ.δ5 ΘΌΡΟΓ 685, οἵ 
Ἀι511Π| 0851] ΒΟΓΌΓΘΒ ἰυδ8 ἴῃ ΟἸηΐθα8 ἰπἰαυ {81} 5 τυΪδ αυὰ8 
ΟΡΟΓΔίᾶ 68. 

52. Βὶ ἴυ Βυδίπα ἰογιηοηίυη ἐπυτ ἰῃ 60 αυοὰ σογγυρογβ 
ΒΟΓΟΓΟΒ [0.88 ἰῃ ροοοδίϊ8 (18 Ζυΐθ0.8 ἰμΐ4ι16 ΘρίβΕϊ ΒῈΡΟΓ 688, 
εἴ )υδβεἰΠοα81 [1145 ϑυροι (6. ΕΓ ἰὰ οοπίμπάογα, οἱ βυιβοῖρθ 
Ἰφηοπληίΐδη) ἰὴ, 60 αυοά ᾿υ8{{ΠΟ Δ Υ ΘΓ Ἷ8 ΒΟΓΟΓΘ 8 (0.88. 

58. Ἐΐ ΘΟΠΥΟΓΔΠῚ ΘΟΠΥΘΓδΙΟΠ68 ΘΔΓΌΠῚ, ΘΟΠΥΘΓΒΙΟΠΘΠῚ 
δοάοιης οἱ δ] δγυηι οἦυ8. ΕἾ Θοηγνογίδηη ΘΟ γβί ΟΠ θη) 88- 
ΙΓ οἵ {Πἰᾶγυη) 6}08, οἴ οοῃγογίδιη ΘΟΠν ΓΟ θη ἰυ.8} 
ἰη τη 610 ρᾶγι, 

δΆ, υἱ ρογίε5 ἰογτηθηϊυη) ἴμυπ), οἱ Πα θ6ἃ8 ἱρῃποῃηϊηΐδη ΟΧ 
ορηἴθυς αυδ ἰδοἰβ(ὶ πὶ τη δά ἰγδουηἀ απ) ργουοοᾶγοϑ. 

58. Εἰ ΒΟΓῸΓ ἰυδ δοάἀοιηᾶ οἱ ἢ] ΐδ5 6}0.8 Γοβιϊ υδηίγ δἰουΐ 
Πιοπιμΐ ἃ ῥγίπείρὶο, οἱ τὰ οἱ ἢ|8 ἔπδο τοβιϊθπἰηΐ βίουΐ 
[υἱϑέ}8 ἃ ργμοὶ μίο. 

56. Εἰ ηἰδὶ ζυυϊδϑοῖ δοάοπμδ βόῦοὸσ ἰι ἰῃ δυάϊυχη, ἰῃ ΟΓΟ 
ἴυο ἰῃ ἀϊθθυ8 5 ρογ ΐδ8 {ἐτ|85, Ὁ, 

57. δΔηίοαφυδη) ΓΟΥΘΙ θη πη} {185 ἴυ,86, δίουϊ ἤυπὸ ορ- 
ὈΓΟὈγ 8 68 ἢ] ίδγυπι ϑυγίδο οἱ οπηπὶ πῃ 4085 ἴῃ οἰγουϊί ο᾽υ8 
δΙίαγυτὰ 8 ἸΘηἰσοηδγιπι αὐ οἰτουπηάδηϊ ἰ6 Ρ6Γ σγτυὰ : 

ὅ8. ἱπηρ οἰδί68 ἰυ85 οἱ ἰπἰχυϊ(ί68 ἴμ88 (ὰ ρμογίαϑιϊ Θᾶ8, 
ἀϊεὰϊ Βοηγέηι8. 

59. Ηφς ἀΐο!ί Ποηγίηῃβ : Εἰ [δοίδπη ἰῃ ἴθ 5ἰουΐ [δοἰβ(ὶ, 
οἰουΐ ἀοϑροχ δῇ! ἤδδο, υἱ Ρτγϑοίογγο8 ἰοϑἰδιηθηίυ πὶ ΤΠ 601. 

600. Εἰ γϑοογάδϑον 6ρὸ ἰθοιδηηθηίὶ πηοὶ χυοά [δοὶ ἰθου ἰῃ 
ἀἰϊοῦυβ δἀοϊοβοθηίίδ ἴπδδ, οἱ βυδοίίαῃο {ἰ0ὶ ἰοϑίδιμηθηϊυτὴ 
ΒΕ (ΘΓ. ). 

61. Εἰ γϑοογάδθογίϑ Υἱδὲ ἴ26, οἱ ἀδϑρίεἰογὶ8 ουηλ ΓοοΘροΓίβ 
ΒΟΓΌΓΘΒ 1188 [6 ΠγΔ)ΟΓΘ 5 Οὐ υ]ογα5 ἰυ}8, οἱ ἄδθο 688 
τ|0ὶ ἰῃ φάϊοδί! πο, οἷ ἤθη 6χ ἰοβίδιηδηΐο ἴυο. 

62. Εἰ δυδοϊδθο ορο (οϑἰδιηθηξπη) δὺπὶ ἰθουπ), οἱ οὐ- 
Φηοδο685 αυΐα ὁ50 Βοιηΐηι8 : 

63. υἱ ΓΟΟΟΓαΘΓ8 οἱ οοη[ιηάδγί5, οἱ ποὴ δἰ ἘὈΪ υ] Γᾶ ἃρ6- 
Γἶτο 05 συ} ἃ (δοίε ἱψηοιηϊηΐδο ἰι188, οὐ ργορ 18 (Ὁ 6ΓῸ 
ἰδὲ [υχίδ ομμηΐᾶ φυδὸ δοϊδίί, ἀϊοὶ! ΠὨοχηίηι8. 

ΟΑΡΌΤ ΧΥ͂ΙΙ. 

1. Εἰ (δοίυ5 681 Βογ0 Ὠοηηίηὶϊ δ ἢ6, αἰ 6}8 : 
ἃ. ΕἾΝ Πποιηϊηΐβ, πᾶγγὰ παγτγαίοηθιη οἱ ἀἷς ρᾶγδ 0 14Ππ| δὰ 

ἀοπηυπη [8Γ86], 
.« 3. οἱ ἀΐοδβ: φο ἀἰοϊξ οπηΐηυϑ : Α4α ΐα ΠλΔρη)ἃ ΠημΔΡΠΘΓΌΠ) 
δἰαγυηι, ἰΙοησᾶ οχιθηῃβίομθ, ρίθηδ ὑηρι!υ, φυδ Ὠδδοΐ ἀι- 
οἴσπι ἱπίγδηάϊ ἰη Πἰδηυπι, οἱ ἰυ}1} οἸοοίδ οοατγί, 

᾿ᾷς βυπμηϊίαίοδ ἰοπου ἰυἀϊηΐβ ΔΎΟ“, οἱ δια 685 ἰη ἰοΓΤ δ) 

ΟἸνδηδδῃ, ἰῃ οἰν ἰΔ6 τηυγαΐδ ροδυϊὶ 1185. 
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5. Καὶ ἔλαδεν ἀπὸ τοῦ σπέρματος τῆς γῆς, χαὶ ἔδω- 
χεν αὐτὸ εἰς τὸ πεδίον φυτὸν ἐφ᾽ ὕδατι πολλῷ, ἐπιόλε- 
πόμενον ἔταξεν αὐτό. 

ὃ. Καὶ ἀνέτειλε χαὶ ἐγένετο εἰς ἄμπελον ἀσθενοῦσαν 
χαὶ μιχρὰν, τοῦ ἐπιφαίνεσθαι αὐτὴν τὰ χλήματα αὐ- 
τῆς ἐπ᾽ αὐτὸ, χαὶ ῥίζαι αὐτῆς ὑποχάτω αὐτῆς ἦσαν. 
Καὶ ἐγένετο εἰς ἄμπελον, χαὶ ἐποίησεν ἀπώρυγας, χαὶ 
ἐξέτεινε τὴν ἀναδενδράδα αὐτῆς. ; 

7. Καὶ ἐγένετο ἀετὸς ἕτερος μέγας, μεγαλοπτέρυγος, 
πολὺς ὄνυξι" χαὶ ἰδοὺ ἡ ἄμπελος αὕτη περιπεπλεγμένη 
πρὸς αὐτὸν, χαὶ ῥίζαι αὐτῆς πρὸς αὐτὸν, χαὶ τὰ χλή- 
ματα αὐτῆς ἐξαπέστειλεν αὐτῷ, τοῦ ποτίσαι αὐτὴν σὺν 
τῷ βόλῳ τῆς φυτείας αὐτῆς. 

8. Εἷς πεδίον χαλὸν ἐφ᾽ ὕδατι πολλῷ αὕτη πιαένε- 
ται, τοῦ ποιεῖν βλαστοὺς χαὶ φέρειν χαρπὸν, τοῦ εἶναι 
εἰς ἄμπελον μεγάλην. 

9. Διὰ τοῦτο εἰπόν: Τάδε λέγει Κύριος" Εἰ χατευθυ-- 
νεῖ; Οὐχὶ αἱ ῥίζαι τῆς ἁπαλότητος αὐτῆς καὶ ὁ χαρπὸς 
σαπήσεται, χαὶ ξηρανθήσεται πάντα τὰ προανατέλ-- 
λοντα αὐτῆς, χαὶ οὐχ ἐν βραχίονι μεγάλῳ, οὐδὲ ἐν 
λαῷ πολλῷ, τοῦ ἐκσπᾶσαι αὐτὴν ἐχ ῥιζῶν αὐτῆς; 

10. Καὶ ἰδοὺ πιαίνεται. Μὴ κατευθυνεῖ; Οὐχὶ ἄμα 
τῷ ἅψεσθαι αὐτῆς ἄνεμον τὸν καύσωνα ξηρανθήσεται; 
σὺν τῷ βῴλω ἀνατολῆς αὐτῆς ξηρανθήσεται. 

1:. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ. λέγων" 
15. ΥἹὲ ἀνθρώπου, εἰπὸν δὴ πρὸς τὸν οἶχον τὸν πα- 

ραπιχραίνοντα. Οὐχ ἐπίστασθε τί ἦν ταῦτα Εἰπόν . 
Ὅταν ἔλθη βασιλεὺς Βαῤδυλῶνος ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ, χαὶ 
λήψηται τὸν βασιλέα αὐτῆς χαὶ τοὺς ἄρχοντας αὐτῆς, 
καὶ ἄξη αὐτοὺς πρὸς ἑαυτὸν εἰς Βαδυλῶνα. 

13. Καὶ λήψεται ἐχ τοῦ σπέρματος τῆς βασιλείας, 
χαὶ διαθήσεται πρὸς αὐτὸν διαθήχην, χαὶ εἰςάξει αὐ- 
τὸν ἐν ἀρᾶ, χαὶ τοὺς ἡγεμόνας τῆς γῆς λήψεται, 

14. τοῦ γενέσθαι εἰς βασιλείαν ἀσθενῆ, τὸ καθόλου 
μὴ ἐπαίρεσθαι τοῦ φυλάσσειν τὴν διαθήκην αὐτοῦ, 
χαὶ ἰστάνειν αὐτήν. 

156. Καὶ ἀποστήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ, τοῦ ἐξαποστέλλειν 
ἀγγέλους ἑαυτοῦ εἰς Αἴγυπτον, τοῦ δοῦναι αὐτῷ ἵππους 
χαὶ λαὸν πολύν. Εἰ χατευθυνεῖ, εἰ διασωθήσεται ὃ ποιῶν 
ἐναντία; Καὶ παραύδαίνων διαθήχην εἰ διασωθήσεται; 

16. Ζῶ ἐγὼ, λέγει Κύριος, ἐὰν μὴ ἐν τόπῳ ὃ βασι- 
λεὺς ὃ βασιλεύσας αὐτὸν, ὃς ἠτίμωσε τὴν ἀράν μου, 
χαὶ ὃς παρέδη τὴν διαθήχην μου, μετ᾽ αὐτοῦ ἐν μέσῳ 
Βαβυλῶνος τελευτήσει. 

17. Καὶ οὐχ ἐν δυνάμει μεγάλη͵ οὐδὲ ἐν ὄχλῳ πολλῷ 
ποιήσει πρὸς αὐτὸν Φαραὺ» πόλεμον, ἐν χαραχοδολία 
χαὶ ἐν οἰκοδομῇ βελοστάσεων, τοῦ ἐξᾶραι ψυχάς. 

18. Καὶ ἠτίμωσεν ὁρχωμοσίαν τοῦ παραδῆναι δια-- 
θήχην. Καὶ ἰδοὺ δέδωχα τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ πάντα 
ταῦτα ἐποίησεν αὐτῷ, μὴ σωθήσεται. 

19. Διὰ τοῦτο εἰπόν: Τάδε λέγει Κύριος" Ζῶ ἐγὼ, 
ἐὰν μὴ τὴν δὁρχωμοσίαν μου ἣν ἠτίμωσε, καὶ τὴν δια- 

ἹΕΖΕΈΚΙΗΛ. Κεφ. 1Ζ΄. 

ὅ. Εἰ (υΠ1 ἀδ δϑιγίπα ἰθγγαβ, οἱ ἀθάϊξ ἢ] ἴῃ οδπιρο 
ΡἸΔΙ(ΔΙΙΟΠΟΙΩ ϑΙΡΟΓ ἀΠ υ88 τη] δ πὶ, αἱ ΓΟΒρΙΟΟΓΟαΣ Ροβυὶξ 
ΠΠ|υὰ. 

6. Οπαπιαιιο 6δ[ οἱ (δοίθτῃ ἴῃ υδη ἱπῆντηδτη δὲ ρᾶγγα- 
ἰᾶπὰ, υἱ ἱρθἃ ὀχίδγα (ϑδογδὶ γᾶπηοβ 81108 ΒρΟΓ {Π]ΠῸπὶ » δ[ γδαϊ- 
668 {5 Βυ ίογ ΠΠ|8πὶ ογαηΐ. Εἰ (δοίδ δϑὲ ἰῃ υἱΐβθῃμ » οἱ (δεἰϊ 
Ροραρίησ5, οἱ Θχίθηἠ[ϊ γδη)05 8.08. 

7. Εἰ (Δοία 681 δαυΐὶα 8] (ον σιδῃ 18, τηᾶσηδγιπη 8Ιδγυηι, 
τη] ἃ πηι θυ5 : οἱ 606 Υἱ18 Πδδο ἱπιρὶοδία ογάϊ δὰ δδῃ) ᾿ 
εἱ τδάϊοθϑ ο)08 δὰ ᾿ΠΠ8π, οἱ γϑιῆοβ δυοβ δχίβηάϊ δὰ 1Π|Δην, 
υἱ ἱπτ]βαγρίυν 80 {Π|1ἃ ουτὰ σίθθα ρ]δηϊ δ οηΐβ βιυιδ. 

8. ἸῺ ΟἌΠΙΡΟ ΒΟΠΟ 5.06 Γ Δι δΠη πη} Ὰπ| 'ρ8ᾶ ἱπιρίησυδίυγ, 
υἱ [Δοϊαῖὶ σαγηγίηᾶ οἱ δίϊογαί (Γποἴιηι, υἱ 8{{ ἴῃ γἱ ἴθ δια ποι. 

9. Ῥγορίεγθᾶ ἀϊο : Ηξο ἀΐοὶ! Πυοηηίμι5 : δὶ ἀἰτίσϑίαν  ΝΟΠη6 
τϑάϊοθϑ ἰαπογί [Δ] 15 6}0}5 οἱ [{σίτι8 μυϊγοβοθαὶ, οἱ δγοβοοηΐ 
ΟἸηηΐᾷ αυᾶβ 6Χχ 6 γορδιπηηδωΐ, οἱ ἤθη ἰῃ Βυδο ἶο ΠΆΤΉΗΣ 
ΠΟ4ῸΘ ἴῃ ΡΟρυΪῸ πιο, υἱ ΘΥ6 1δὶ θᾶπ) ἃ γδάϊοίυ8 5059 

10. Ε 6008 ἱπηρίπρυδίιγ. Νιηχυΐὰ ἀϊτίσοίυν ἢ ΝΟΠΠα 5(ἃ- 
ὕμι υἱ ἰοιἰρδιῖι ΘΔ) ὙΘΠΙι18 ΠΓΘῚ5 ἀγοϑοδί ἢ οὐ μοθᾶ δογΠΐ- 
εἶδ δι}} ἀγεϑοθί. 

11. Εἰ (Δοίυπη 651 γϑύθυπι Ποιηΐηΐ δὰ πη6, ἀΐσδηβ : 
12. ἘΠῚ Ποπηηΐθ, ἀΐο πυης δὰ ἀοπιιπὶ οχαβρογδηίθηι : 

Νοδο 15 χυϊὰ 5ἰπ|, ἰδία ἢ Ὀΐο : (πὶ νοπϑγὶῦ γὸχ ΒΔΟΥ]Οη 5 
ΒΌΡΟΓ Φεγιιβά!επι, οἱ σδρίοὶ γαρεπὶ 65 οἱ ρεϊποῖρος οἷαι, οἱ 
ἀυοοὶ 605 δὰ 56 ἰπ ΒΑΡΎ ]ΟΏΘΠ,. Ι 

18. Εἰ (0]1ὁἱ ἀ6 βθηπηίης γομηὶ, οἱ ἀϊβροποί δὰ διιπὶ ἰθϑίὰ- 

τηθηλιιπὶ,, εἰ ἰηἰγοάιοοῖ δὶ ἴῃ τπηδ]οἀϊοἰἰοηα, οἱ βγίηςιρβϑ 
ἰρεγῷ 10]]οῖ, 

14. ὕἱ 5[1 ἴῃ γοσηυτῃ ἱμῇγτηυ, ΟἸηπἰο 06 ποη οἰδυθίαιῦ 
ουδίοαἀϊδηο ἰοϑἰαηγθμίιηι ἱρείπ5, οἱ βίδίυδί "]υά, 

15. Εἰ γϑοοαοῖ δΔῸ 60, πηϊ 6 π0 πυπιϊο05 5005 ἰπ ἘσγμηΩ, 
υἱ 5] ἀαγοῖ Θαι05 δὲ ρορυ πὶ πηι υπη. δὲ ἀἰγίσοίαν, 5ὶ 98}- 
ΥΔὈΠ ΟΣ αυὶ (Δοἰ( οομίναι ἰῇ ἘΠ χυΐ ἰγδηβαιθδ αν ἰΘβἰδηγδη- 
[απ δἰ Βα  νδίίυτῦ 

16. Υῖνο 6ρ0, ἀϊοίί Ποπηίηυβ,, πἰδί ἴῃ ἰοῦ εἱδὶ τὸχ χυὶ 
ΤΟρΏδΓΕ ἔδοϊί δα, φαΐ Βργουΐζ τη8] οἰ 0Π6ΠῚ τηθϑηι, οἱ αὶ 
ἰγδῆβργθϑδι}8 δϑὶ (θβϑίδιηθη ἢ ΠΊΘΙΠῚ, ΟΠ] 60 ἴῃ τηράϊο 
ΒΑΌΥ]οηἰΞ πηογί οί. 

17. Εἰ ποη ἰη υἱγίι[6 τηᾶρηδ Π6ηι6 ἰῃ (τα πηυ} ἃ (δοϊοῖ 

δάνεγϑθυϑ θι1πὶ ΡἢαγΔΟ ργα π|, ἴῃ ͵δοία ἀρσογβ οἱ ἴῃ τα ϊῇ- 
οδίϊοηθ γ᾽ ογυ, ιυἴ διιίοιδὶ δηΐη45. 

18. Εἴ ὙΠΠ]ρομ ἢ }πΓαπηθηίιΠ) ἰγδηξργοάϊθηο ἰοςἰΔπιηδῃ- 
ἴυην. Εἰ Θ(06 ἀθαϊΐ τηδηυπὴ 6}115, οἱ ἧδθο οἤηηίὰ ἔδεϊί οἱ, ἤθη 
δα  νδἰ(ιιΓ, 

19. Ρτγορίεογοα αἷο : φο ἀἰεὶξ Ποπιπυβ : ὙἱΥΟ 650, πἰκὶ 
Ἰυγδιηθηΐι τηθι αυοά 5ργουϊῖ, οἱ ἰβςἰδπηοηΐυιη τηθυμὰ 

θήχην μου ἣν παρέδη, χαὶ δώσω αὐτὴν εἰς χεφαλὴν αυοὰ ἰγδηβργοββι8 οϑῖ, οἱ ἀδῦο "Π]υὰ ἴῃ οδριιί οὐυ3. 
αὐτοῦ. 

Α Ἁ ᾽ [4 

20. Καὶ ἐχπετάσω ἐπ᾽ αὐτὸν τὸ δίκτυον, χαὶ ἁλώ- 
σεται ἐν τῇ περιοχῇ αὐτοῦ. (ἢ 

(7) 20... Καὶ ἄξω αὐτὸν εἰς Βαδυλῶνα, καὶ διαχριθήσομαι 
μῶτ᾽ αὐτοῦ ἐχεῖ τὴν ἀδικίαν αὐτοῦ ἣν ἠδίχησεν ἐν ἐμοί. (Αἰ65. β 

20. Εἰ ὀχίθηάδπι) δι} 6 ουηὶ Γοίθ, οἱ οδρίοίυγ ἰῃ αἰγοοη- 
Βι ΠΟ ΙΟΏ6 6}1.8. 

20... Εἰ δάάποδι δυσὶ ἰῃ ΒΑΡ ]οηρτα, οἱ ἀϊδοδρίαρο οὐχ 60 
1θὶ ἀδ ἰη αϑι{{|8 οἰ5, φυᾶ ἰ} 516 οσὶὶ ἰῃ τη6. 



ἘΖΕΟΘΗΙΕΙ͂., 

21. Ἐν πάσῃ παρατάξει αὐτοῦ ἐν ῥομφαία πεσοῦν-- 
ται χαὶ τοὺς χαταλοίπους εἰς πάντα ἄνεμον διασπερῶ, 
καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ Κύριος λελάληκα. 

45. Διότι τάδε λέγει Κύριος" Καὶ λήψομαι ἐγὼ ἐκ 
τῶν ἐχλεχτῶν τῆς κέδρου ἐχ χορυφῆς, χαρδίας αὐτῶγ 
ἀποχνιῶ, χαὶ χαταφυτεύσω ἐγὼ ἐπ᾽ ὄρος ὑψηλὸν, 

43. χαὶ χρεμάσω αὐτὸν ἐν ὄρει μετεώρῳ Ἰσραὴλ, 
χαὶ χαταφυτεύσω, χαὶ ἐξοίσει βλαστὸν, χαὶ ποιήσει 
χαρπὸν, χαὶ ἔσται εἰς ἐς ἊΝ μεγάλην. Καὶ ἀναπαύσε- 
ται ὑποχάτω αὐτοῦ πᾶν ὄρνεον, χαὶ πᾶν πετεινὸν ὑπὸ 
τὴν σχιὰν αὐτοῦ ἀναπαύσεται" τὰ χλήματα αὐτοῦ 
ἀποχατασταθήσεται, 

44, χαὶ γνώσονται πάντα τὰ ξύλα τοῦ πεδίου διότι 
ἐγὼ Κύριος ὃ ταπεινῶν ξύλον ὑψηλὸν, καὶ ὁψῶν ξύλον 
ταπεινὸν, χαὶ ξηραίνων ξύλον χλωρὸν, χαὶ ἀναθάλλων 
ξύλον ξηρόν. ᾿Εγὼ Κύριος λελάληχα, καὶ ποιήσω.. 

ΚΕΦΑΛΑΪῸΝ 18’. 

ι, Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς [πὶ λέγων: 
ἃ. Υἱὲ ἀνθρώπου, τί ὑμῖν ἢ παραθολὴ αὕτη, ἐν τοῖς 

υἱοῖς Ἰσραὴλ, λέγοντες: Οἱ πατέρες ἔφαγον ὄμφαχα, 
καὶ οἵ ὀδόντες τῶν τέχνων ἐγομφίασαν ; 

2. Ζῶ ἐγὼ, λέγει Κύριος, ἐὰν γένηται ἔτι λεγομένη 
ἡ παραθολὴ αὕτη ἐν τῷ Ἰσραήλ" 

4. ὅτι πᾶσαι αἱ ψυχαὶ ἐμαί εἶσιν ὃν εὐλὸν ἡ ψυχὴ 
τοῦ πατρὸς, οὕτως χαὶ ἢ ψυχὴ τοῦ υἱοῦ ἐμαί εἰσιν. Ἧ 
ψυχὴ ἢ ἁμαρτάνουσα αὕτη ἀποθανεῖται. 

5. Ὁ δὲ ἄνθρωπος ὃς ἔσται δίχαιος, ὃ ποιῶν χρῖμα 
χαὶ διχαιοσύνην, 

6. ἐπὶ τῶν ὀρέων οὐ φάγεται, χαὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς 
αὐτοῦ οὐ μὴ ἐπάρη πρὸς τὰ ἐνθυμήματα οἴχου ᾿Ισραὴλ, 
χαὶ τὴν γυναῖχα τοῦ πλησίον αὐτοῦ οὐ μὴ μιάνη, καὶ 
“πρὸς γυναῖχα ἐν ἀφέδρῳ οὖσαν οὗ προςεγγιεΐ, 

7. χαὶ ἄνθρωπον οὐ μὴ χαταδυναστεύση., ἐνεχυρα- 
σμὸν ὀφείλοντος ἀποδώσει, καὶ ἅρπαγμα οὐχ ἁρπᾶ- 
ται, τὸν ἄρτον αὐτοῦ τῷ πεινῶντι δώσει, καὶϊνγυμνὸν 
περιδαλεῖ, 

8. χαὶ τὸ ἀργύριον αὐτοῦ ἐπὶ τόχῳ οὐ δῶσει, χαὶ 
πλεονασμὸν οὐ λήψεται, χαὶ ἐξ ἀδικίας ἀποστρέψει 
τὴν χεῖρα αὐτοῦ, κρῖμα δίκαιον ποιήσει ἀναμέσον 
ἀνδρὸς καὶ ἀναμέσον τοῦ πλησίον αὐτοῦ, 

- Α 

9. χαὶ τοῖς προςτάγμασί μου πεπόρευται, χαὶ τὰ. 
διχαιώματά' μου πεφύλαχται, τοῦ ποιῆσαι αὐτά" δί- 
χαιῖος οὗτός ἐστι, ζωῇ ζήσεται, λέγει Κύριος. 

ιο. Καὶ ἐὰν γεννήσῃ υἱὸν λοιμὸν, ἐχχέοντα αἷμα καὶ 
ποιοῦντα ἁμαρτήματα, 

11. ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ τοῦ δικαίου οὐχ 
ἐπορεύθη, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τῶν ὀρέων ἔφαγε, καὶ τὴν γυ- 
ναῖχα τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἐμίανε, 

15. χαὶ πτωχὸν καὶ πένητα χατεδυνάστευσε, χαὶ 
ἅρπαγμα ἥρπασε, καὶ ἐνεχυρασμὸν οὖκ ἀπέδωχε, χαὶ 
εἷς τὰ εἴδωλα ἔθετο τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ἀνομίαν 
πεποίηχε, 

18. μετὰ τόχου ἔδωχε, καὶ πλεονασμὸν ἔλαθεν' 
οὗτος ζωῇ οὐ ζήσεται, πάσας τὰς ἀνομίας ταύτας 
ἐποίησε, θανάτῳ θανατωθήσεται, τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐπ᾽ 
αὐτὸν ἔσται. 

ι4ά. Ἐὰν δὲ γεννήσῃ υἱὸν, καὶ ἴδη πάσας τὰς ἁμαρ- 
τίας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἃς ἐποίησε, καὶ φοδηθῇ, καὶ μὴ 
ποιήση χατ᾽ αὐτὰς, 

ακρΡ. ΧΥ͂ΠΙΠ. 583 

21. ἴῃ ομγηΐ δοὶθ οἷ ἰῃ ρἰδάϊο οδαοηΐ: οἱ γοϑίἀ}ὺβ. 5 
ΟἸΏΠΘΏΣ Ὑϑηζυ ἀἰββοπηΐμδῦο, οἱ 8.618 χυΐϊδ ἐροὸ Πομλίῃας 
Ιοσυΐυ8 βυτ. ᾿ 

22. Ουΐδ μερο ἀἰοϊ! Ποηιμυβ : Εξ δυηηδη) ὁβοὸ ἀδ οἰθοίδβ 
οράγὶ ἀδ νϑγίϊοθ, ἀθ οογᾶὰβ θογυσα ἃν 6] δη), οἱ ρἰδηΐδθο ορῸ 
ΒΌΡΟΓ τηοηΐοπὶ ἔχ οἰ βΠ, 

23. οἱ βυϑρεπάδιη [Ππιἃ ἰπ τηοηΐδ 80} 1} 15Γ861, οἷ μδη- 
ἵδρο, οἱ ργοίογοί σογθῃ, οἱ (Δοϊοί ἐγυσίυηι, οἱ 6γ11 ἴῃ οοάγιηι 

πισηδπη). Εἰ γοαυϊοϑοοῖ 88 ὁἃ ΟΠἢΪΒ ΑΥΪ8, οἱ Οπηη6 τυ δι! 
8.0 υῦτα 6)08 γτοαυϊοϑοδὶ : γΓδηὶ 6}1.8 τοδί υ θη Γ, 

24, οἵ ϑαίδηϊ οπιηΐδ ᾿ἰρσπιᾶ οδιηρὶ φυΐϊὰ ογὸ Πομιίηυδ αὖὶ 
᾿υ πο ᾿σαυηλ ὀχοθίβυηι, οἱ οχϑ!ο Πζηυ μυῖα, οἱ ἃγθ- 
(Δοῖο Πσηὰπὶ υἱγίὰς, οἱ σογηλίηδγο ἴδοϊο ᾿ἰσηυπὶ δυίυμη. ΕΠῸ 

Βοιηίηυβ Ἰοου 8 δυ, οἱ ἰδοίδη. 

δ ΘΆΑΡΌΤ ΧΥΠῚ. 

1. Εἰ (Δοΐυ.β 681 βογηο Ποιηϊηὶΐ δά τη6, ἀΙοΘΏ8 : 

2. ΕἸΣ μοπλ 8, αυἱὰ ὙΟΡ8 ρᾶΓΆθΟ]4 ᾿δῸ ἱπίοθγ {{Π|05 
Ι5Γ861, ἀϊοθηΐθβ : Ραίγοβ οοιηθάοσυμξ ὑγνϑ δόογθᾶπ, οἱ 
ἀφηῖο8 Π]ογαπι οὐϑίαραογυηί 9 

3. Ὑῖνο ορβο, ἀΐοὶ! Βοηιίηιβ, δὶ (γι αἱ γα υἱ αἰοσδίυΓ 
ΡΦΙΆΝΟ]Α ἤδος ἰῃ [5Γγδ6] : 

ά, φυΐα ΟΠη65 δΔηΪπι80 Πγ6 85 ϑυηϊΐ ΖυΟΠΊΟἋ0 δηΐπηδ ρδῖΓί 8. 
[18 οἱ δηίπηδ {{Π|| τηρῶ βυηΐ. ΑἸἰπλ8 488 ρΡοοοδνογίΐ ᾿ρ8ᾶ Πη0- 

τοῖον. 

5. Ηοπιο δυΐδῃῃ αυἱ ποτὶΐ ᾿ιδυ8, αυΐ ἰΔοἰ! ἡυάϊοίυηι οἱ 
Ἰυδι14Π|, 

6. ΒΈΡΘΓ πηοηΐ68 ΠΟ ΟΟΙΘαοΥΐ, οἱ οΟυ}]05 81105 ὨΟῚ ἰο ἃ. 
γοῦῖί δὰ οοριδίίομοβ ἀοτηυϑ8 ἴ5γ86], δὲ ὑχόγοπὶ Ργοχίηὶ δὰ 

Ποπ οομ δηχίπαγοῦῖ!, οἱ δά πηυ]ΐδγοπλ Πιιοηΐθη) βδησυΐπα μοιὶ 
δοσρβϑοσ, : 

ἡ. οἱ ΠΟΙΪΠΘῺΙ Ρ6Γ Ῥοίοπίϊδη) 0) ΟΡρΓοϑδογ, Ὠἰζηι8 

ἀοθιοτὶ γοὰἀϊάοιῖϊϊ, οἱ Γαρίηδηι ΠΟ γᾶρυγξ, ΡᾶποΙῺ δυυπὶ 
Ἐδυγίοηῃε! ἀοάογίί, οἵ ηυάυπι Ορογυογὶξ, 

8. οἵ ροουῃίδηη δυδη) δὰ υδυγδηι ποὴ ἀδάεγὶϊ, οἱ δι} ρ 08 
ὭΟΠ ΔΟΟΟρΟΥ, οἱ 8) ἰηἰχυϊίαία ἀυογίογι ̓  τηδηυπὶ δυδῇ), 
Ἰυδίυμῃ υὰϊοίυχῃ (δοογὶ  ἰαῖον υἱγυηι οἱ ἱπίογ ργοχίμγυσῃ οὖι8, 

9. οἱ ργϑροθρί[8 τηοὶβ δι θυ νοῦ, οἱ ᾿ 5 Π0Δ 068 ΠηΘἃ5 

ουβιοάϊοτγιί, υἱ (Δοδὶ 68 : Πἰο ᾿ιδῖυ8 6δῖ, Υἱἱα υἱνοῖ, ἀϊοὶὶ 
Ὀοιιίῃυ8. 

10. Ουοὰ εἰ φοηυοτὶ! Πα ροϑιοηίοηι, οἰυπάθδηϊΐθδηι 

δδησουίηοηι εἰ (Δοϊοηΐοηι ροοοδίδ, 
11. ἰῃ γἱὰ ραίγ8 δυὶ 811 ΟῚ ἀπιθυ αν, δοὰ οἱ ΒΡ 6. 

πιοπίοϑ οὐμοαϊξ, οἵ ἀυχογϑ ργοχέπι 88ὶ ρο]υἱΐ, 

13. οἱ ορϑηυμ δἱ ρϑυρογοτῃ ὀρργαβδίξ ρὸγ ροίοηίίδπι, οἱ 
Γδρίηδηι ταρυἱΐ, οἱ ρίρηιϑ πο γϑἀαίαϊῖ, οἱ δά ἰάοϊα ροδβυϊ 

οουϊος δυ08, ἰπ]φυϊδίοιῃ (δοἰΐ, 

13. οὐ υϑυτὰ ἀοὰϊξ, οἱ Δι ρ] 05 δοοορὶϊ : ἷο τ δ πο 
Υἱναῖ, οπιηθδ [88 ἰηίαυϊιαίο8 [δοὶξ, ταογῖθ που οδἱίαγ, 

βΔΏΨἾ8 6}08 ΒΌΡΟΓ ἰρϑύπι οΓἰΐ, 

(4. 5 δυίΐοπη ψοηυοτγὶί Π]υπι, οἱ υἱόθυϊ οπιπΐδ ρϑοῦδία 
ρδίγίβ βυὶ φυα ἔδεϊ!, οἱ {ἰππσογῖ!, οἱ Ὡθἢ (δοοτὶϊ βοσυμάϊιπι 68, 
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αὐτοῦ οὐχ ἔθετο εἰς τὰ ἐνθυμήματα οἴκου ᾿Ισραὴλ, χαὶ 
τὴν γυναῖχα τοῦ πλησίον αὐτοῦ οὐχ ἐμίανε, 

16. χαὶ ἄνθρωπον οὐ χατεδυνάστευσε, χαὶ ἐνεχυρα - 
σμὸν οὖχ ἐνεχύρασε, χαὶ “ρτοτες οὐχ ἥρπασε, τὸν " 
ἄρτον αὐτοῦ τῷ πεινῶντι ἔδωχε, χαὶ γυμνὸν περιέ- 
θαλεν, 

17. χαὶ ἀπὸ ἀδικίας ἀπέστρεψε τὴν χεῖρα αὐτοῦ, 
τόχον οὐδὲ πλεονασμὸν οὐχ ἔλαθε, δικαιοσύνην ἐποίησε, 
χαὶ ἐν τοῖς προςτάγμασί μου ἐπορεύθη, οὐ τελευτήσει 
ἐν ἀδικίαις πατρὸς αὐτοῦ, ζωῇ ζήσεται. 

186. Ὁ δὲ πατὴρ αὐτοῦ ἐὰν θλίψει θλίψη χαὶ ἁρπάση 
ἅρπαγμα, παντί ἐποίησεν ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ μου, 
χαὶ ἀποθανεῖται ἐν τῇ ἀδικία αὐτοῦ. 

19. Καὶ ἐρεῖτε" Τί ὅτι οὐχ ἔλαθε τὴν ἀδικίαν ὁ υἱὸς 
τοῦ πατρός; Ὅτι ὃ υἱὸς δικαιοσύνην καὶ ἔλεος πεποίηχε, 
πάντα τὸ νόμιμά μου συνετήρησε, χαὶ ἐποίησεν αὐτά" 
ζωῇ ζήσεται. 

30. Ἧ δὲ ψυχὴ ἣ ἁμαρτάνουσα ἀποθανεῖται" ὁ δὲ 
υἱὸς οὐ λήψεται τὴν ἀδικίαν τοῦ πατρὸς, οὐδὲ ὃ πατὴρ 
λήψεται τὴν ἀδικίαν τοῦ υἱοῦ, Δικαιοσύνη διχαίῳ ἐπ᾽ 
αὐτὸν ἔσται, χαὶ ἀνομία ἀνόμῳ ἐπ᾽ αὐτὸν ἔσται. 

41. Καὶ ὃ ἄνομος ἐὰν ἀποστρέψη ἐκ πασῶν τῶν ἀνο- 
μιῶν αὐτοῦ ὧν ἐποίησε, χαὶ φυλάξηται πάσας τὰς ἐν- 
τολάς μου, χαὶ ποιήσῃ δικαιοσύνην χαὶ ἔλεος, ζωῇ 
ζήσεται, χαὶ οὐ μὴ ἀποθάνη. 

23. Πάντα τὰ παραπτώματα αὐτοῦ ὅσα ἐποίησε οὐ 
μνησθήσονται" ἐν τῇ διχαιοσύνῃ αὐτοῦ ἢ ἐποίησε ζή- 
δεται. 

43, Μὴ θελήσει θελήσω τὸν θάνατον τοῦ ἀνόμου, 
λέγει Κύριος, ὡς τὸ ἀποστρέψαι αὐτὸν ἐχ τῆς δδοῦ τῆς 
πονηρᾶς, χαὶ ζῇν αὐτόν; 

4. Ἐν δὲ τῷ ἀποστρέψαι δίχαιον ἐχ τῆς δικαιοσύ-- 
γῆς αὐτοῦ, χαὶ ποιΐῆσαι ἀδιχίαν χατὰ πάσας τὰς ἀνο-- 
μίας ἃς ἐποίησεν ὁ ἄνομος, πᾶσαι αἵ δικαιοσύναι αὐ-- 
τοῦ ἃς ἐποίησεν οὐ μὴ μνησθῶσιν" ἐν τῷ παραπτώματι 
αὐτοῦ ᾧ παρέπεσε, χαὶ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ αἷς 
ἥμαρτεν, ἐν αὐταῖς ἀποθανεῖται. 

45. Καὶ εἴπατε“ Οὐ χατευθύνει ἢ δδὸς Κυρίου. Ἀχού- 
σατε δὲ, πᾶς ὃ οἶκος Ἰσραήλ: μὴ ἡ ὁδός μου οὐ κατευ- 
θυνεῖ; οὐχὶ ἣ ὁδὸς ὑμῶν χατευθύνει ; 

46. Ἔν τῷ ἀποστρέψαι τὸν δίχαιον ἐκ τῆς διχαιο- 
σύνης αὐτοῦ, καὶ ποιήσει παράπτωμα, χαὶ ἀποθάνη 
ἐν τῷ παραπτώματι ᾧ ἐποίησεν, ἐν αὐτῷ ἀποθανεῖται, 

47. Καὶ ἐν τῷ ἀποστρέψαι ἄνομον ἀπὸ τῆς ἀνομίας 
αὐτοῦ ἧς ἐποίησε, χαὶ ποιήσει χρῖμα χαὶ δικαιοσύνην, 
οὗτος τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐφύλαξε, 

48, καὶ ἀπέστρεψεν: ἐχ πασῶν ἀσεύειζῶν αὐτοῦ 
ἐποίησε" ζωῇ ζήσεται, οὐ μὴ ἀποθάνη. 

9, Καὶ λέγουσιν ὁ οἶχος τοῦ Ἰσραήλ’ Οὐ κατορθοῖ 
ἣ δδὸς Κυρίου. Μὴ ἡ δδός μου οὐ κατορθοῖ, οἶκος Ἰσραήλ; 
οὐχὶ ἣ ὄδος ὑμῶν οὐ κατορθοῖ; 

80. ἝἝχαστον χατὰ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ χρινῶ ὑμᾶς, οἶχος 
Ἰσραὴλ, λέγει Κύριος. ᾿Επιστράφητε καὶ ἀποστρέψατε 
ἐχ πασῶν τῶν ἀσεδειῶν ὑμῶν, χαὶ οὐχ ἔσονται ὑμῖν 
εἰς χόλασιν ἀϑδιχίας. 

81. Ἀποῤῥίψατε ἀφ᾽ ἑαυτῶν πάσας τὰς ἀσεδείας 
ὑμῶν ἃς ἠσεδήσατε εἰς ἐμὲ, καὶ ποιήσατε ἑαυτοῖς χαρ- 
δίαν χαινὴν χαὶ πνεῦμα χαινόν" χαὶ ἱνατί ἀποθνήσχε-- 
τε, οἶχος Ἰσραήλ; 

ὧν 

ΙΕΖΕΚΙΗ͂Λ. Κεφ. ΙΗ͂΄. 

16. ἐπὶ τῶν ὀρέων οὐ βέδρωχε, χαὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ! 15. ΒΌΡΟΓ πηοηΐθα ΠῸΠ ΠηΔηδυοαΥί,, οἱ ΟΟΌΟ5 8008 ΠΟΠ 
ΡΟΒΕ11 δὰ οορ  Δοηο5 ἀοπη08 Ιβγαοὶ, οἵ ὑχογϑιω ργοχίπιΐ βυὶ 
ΟῊ Υἱοϊαυῖξ, ᾿ : 

16. οἱ ΠΟΙΏΪΠΘΠῚ ΠΟ ΟΡρΓαβϑἰ(, οἱ ρίσῃιβ πο τοϊπυΐ!, οἱ 
ἐαρίπαπι ΠΟ. ΓΑρΡαΪΐ, ρΑ ΠΟΙ δυυπὶ Θβυγίοης ἀοάϊί, οἱ πυάππῃ 
ορογυΐ, 

17. οἵ Δὴ ᾿η]0511{1ὰ ΔΥΟΓΕΪ Τηδηυϊη 90.8ηὶ, υβυΓδπι δἱ 81:- 

Ρογαθυπάδηδπη ΠΟῸΠ δοοθρὶξ, [υδι  {ἰη) (δο!,, οἱ ἰῃ ργεθοορβ 

1615 Δι θυ], ποὴ τηογδίυσ ἰῃ ἱπλαυ δι! 5 ραϊγ8 δυΐ, 
Υἱία υἱτοί. 

18. Ῥαΐεογ δυΐδηι 6}08 δἰ {0 0] [06 {Γἰ θυ ]νοτίὶ οἱ γαραθ- 
τι ταρίπδη, οοηίγαγίδ ἔθοὶὶ ἴῃ πηράϊο ρορυ]! πλοὶ, οἵ προγο Ὁ Γ 
ἰῃ 588 ἰπἰαυ δῖα. Ι 

19. Εἰ ἀϊορίῖ5 : Ουἱὰ φιοά ποη δοοαρίί ἰπἰ χυϊἰδίοπι Π]α8 
ρδίσίβὺ Ουοηΐδπη ἢ] 0.5 ̓ υ8{{{|8π| οἱ πηϊδογσογαΐδπηι ἴδεϊϊ, 
οπμηΐδ Ἰορ [ἃ τη68 ΘΟΠΒΟΓΥΆΥΪ, οἱ (δοὶξ οἃ : υἱῖδ υἱγοῖ. 

20. Αηΐπηᾶ δυϊΐοτι ὈΘΟΟδἢ8 πιογίοίαγ : ἢ]118 δυΐϊοπ) ποη 
δοοὶρίοϑὲ Ἰηἰαφυϊδίθη ραιτῖβ, ΠΟΤᾺ ραῖογ δοοὶρίοὶ ἱηϊχυ ἴδηι) 
δ|1}. 7υδι} 18 ̓ι8ί0 ϑροΓ ἴρβυπι ογὶϊ, οἱ ἰπἰχυ 88 ἰπίαυο 80- 
ΡΘΥῚ ἰρϑαηι ογὶϊ. 

21. Εἰ ἰηΐφυμϑ 5] δυογίογι 86 8} οπηη θυ ἱπίχυ ἰΕ 8 
80}5 4.48 ἴδοἰϊ, οἱ ουδίοἀϊογὶῖ Οομηηϊα ργεοορία τηρᾶ, οἱ ἴδ06- 
Υἰϊ Ἰυδιἰδιη οἵ πηϊβογ οογάϊδηι, υἱία υἱνοῖ, οἱ πο πιογίοίυγ. 

22. Ομπηηΐδ ἀρ] Ἰοίἃ 6}}5 Ζυδρου πη ι6 δοϊ( ΟῚ ΠΠΘΠΠΟΓΔΒΌΏ- 
ἴυγ : ἰῃ 808 ᾿8{Ππ|π4 χυδιὰ ἔδοὶϊΐ υἱγνοί. 

23. Νυμηχυϊά γνοϊυηίδίο γοϊδηι πηογίοπι ἰηΐφυΐ, ἀΐεὶ! Πο- 
ΤῊΪΠ1.5, δίουϊ ΔΥΟΓΙΪ ρθη ἃ Υἱὰ 88 ρϑϑϑίη)δ, οἱ ἰρϑῦπι 
γίνοτο ἢ 

24. Οὐτὴ δυίΐοη) γνογίὀγὶΐ 86 505 ἃ [514 8118, οἱ ἴδ- 

οοΥὶί ἐ) 50} {18π| Βθοι πὰ 1) ΟἸΠ65 ἐηϊχυ [68 4υ88 (δοἰὶ ἰηΐ- 

(08, ΟΙΏΠΘ5 ἰΒ) υ81{{2 6181.8 1188 ἴδοὶ ( ΠΟῸ ΘΡΌΩΗΙ ἰη Τηδτηογίᾶ 

ἷ ἀοἰο 80 χυὸ ἀο]φυϊί, οἱ ἰῃ ροοοδιῖᾳ 8018 αυδὸ ρα οδ- 
Υἱῖ, ἰῃ ἱρ88 τηοχοίυτ. 

25. Εἰ ἀϊχίϑιἷβ : ΝΟῚ τϑοῖίθ ρογρὶϊ υἱὰ Ποπηϊαὶ. Αὐάϊίδ 
Ὠῦης, ΟἸἢ18 ἀπ 135Γ86] : ηυπηαι!α νἱᾶ πηθᾶ ἤθη χροΐ 
ΡογροῖΡ πυπιαυϊὰ τἱᾷ γϑϑίγα γϑοίς ρογρὶ! Ὁ 

26. ἴῃ δΔυϑγίθπαο 86 ᾿510Π} ἃ 8118 5.8, οἱ ἰδοίοὶ ἀ6]}- 
οἴυπι, οἱ πηογίοίυγ ἰῃ ἀρ! ἰοῖο φυοὰ [δοἱξ, ἴῃ 'β8ο πιογίδίιγ. 

27. Εἰ ἰη δυογίϊθηο 86 ἱπίχψυιπι 80 ᾿π χυ δῖ δυ8 ιιδπι 

[δοἰΐ, οἱ (δείοί Ἰυάϊοίαπι οἱ [υι{{᾿18., Εἷς δηϊηηδη) δυδιη 
ουϑίοαϊγιί, 

28. οἱ ἀνογι ἢ 86 Δ ΟΠ 58 ἱηρὶοἰδί! θυ5 8018 4088 ἴδ- 
οογδϊ : υΥἱίδ υἱγοῖ, ἤθη ΤΟΥ ΘΓ. 

29. Εἰ ἀϊουπί ἀοπηι8 [5Γ86] : ΝΟὴ τγϑοίδ οϑὶ υἱὰ Πομἰηί. 

Νυμπηαυϊὰ Υἱᾶ πηθᾶ ΠΟῚ τϑοϊᾶ οϑῖ, ἀοπλ8 5Γ86] 9 ΠΟΒΠ6 Υἱᾶ 
γοϑίγδ ΠΟῸη σϑοίδ 65} 

30. Ὀπυμπιχυθη!αι6 βεσυπάμη) Υἱᾶπι βυδη) ᾿υἀΐοδο γΟ8., 
ἀοπηυβ ϑγδοὶ, αἷἱΐ Ποηνίηυβ. Οοηγογ πὶ οἱ ἀνογίϊ 6 γα 
ΔῸ οπηηΐθυ8 ἱπηρ  οἰδί 8 νοβίγίὶβ, οἱ ποὺ δγυηΐ το ἱδ ἴῃ 
Βυρρ] οί ἰπίφυ (818. 

31. Ῥγο οί ἃ γοδἱβ οπιηθ8 ἱπηρίοἰδίο8 γϑδίγαβ ἰῃ 4018 
πρὶ ορἰβι15 ἰῃ πη6, οἱ ἔδοϊ[β Ὑ θ᾽8 ΘΟ ΠΟνυΙΩ οἱ βρί γἰϊαπὶ 
πον : οἱ υἱχυϊὰ πλογὶηϊηὶ, ἀοη)υ8 [8Γ86] ἢ 



ἘΖΕΓΘΟΗΙΕΙ͂,. καρ. ΧΧ. 

89, Διότι οὐ θέλω τὸν θάνατον τοῦ ἀποθνήαχοντος, 
λέγει Κύριος. (ἢ 

ΚΕΦΑΔΛΑΙ͂ΟΝ 1Θ΄. 

τ. Καὶ σὺ λάδε θρῆνον ἐπὶ τὸν ἄρχοντα τοῦ Ἰσραὴλ, 
4. καὶ ἐρεῖς" Τί ἢ μήτηρ σου σχύμνος ἐν μέσῳ λεόν- 

τῶν ἐγενήθη ; ἐν μέσῳ λεόντων ἐπλήθυνε σχύμνους αὐτῆς; 
8. Καὶ ἀπεπήδησεν εἷς τῶν σχύμνων αὐτῆς, λέων 

ἐγένετο, καὶ ἔμαθε τοῦ ἁρπάζειν ἁρπάγματα, ἀνθρώ- 
πους ἔφαγε. 

4. Καὶ ἤχουσαν χατ᾽ αὐτοῦ ἔθνη, ἐν τῇ διαφθορᾷ 
αὐτῶν συνελήφθη, χαὶ ἤγαγον αὐτὸν ἐν χημῷ εἰς γῆν 
Αἰγύπτου, 

5. χαὶ εἶδεν ὅτι ἀπῶσται ἀπ᾽ αὐτῆς, ἀπώλεζο ἡ 
ὑπόστασις αὐτῆς" χαὶ ἔλαδεν ἄλλον ἐκ τῶν σχύμνων 
αὐτῆς, λέοντα ἔταξεν αὐτὸν, 

8. χαὶ ἀνεστρέφετο ἐν μέσῳ λεόντων, λέων ἐγένετο, 
καὶ ἔμαθεν ἁρπάζειν ἁρπάγματα’ ἀνθρώπους “51: 

7. χαὶ ἐνέμετο τῷ θράσει αὐτοῦ, καὶ τὰς πόλεις αὖ- 
τῶν ἐξηρήμωσε, χαὶ ἠφάνισε γῆν, χαὶ τὸ πλήρωμα αὖ- 
τῆς ἀπὸ φωνῆς ὠρυώματος αὐτοῦ" 

8. χαὶ ἔδωχαν ἐπ᾽ αὐτὸν ἔθνη ἐχ χωρῶν χυχλόθεν, 
χαὶ ἐξεπέτασαν ἐπ᾽ αὐτὸν δίχτυα αὐτῶν, ἐν διαφθορᾷ 
αὐτῶν συνελήφθη, 

9. χαὶ ἔθεντο αὐτὸν ἐν χημῷ χαὶ ἐν γαλεάγρᾳ, ἦλθε 
πρὸς βασιλέα Βαδυλῶνος, καὶ εἰςήγαγεν αὐτὸν εἰς φυ- 
λαχὴν, ὅπως μὴ ἀχουσθῇ ἧἣ φωνὴ αὐτοῦ ἐπὶ τὰ ὄρη τοῦ 
Ἰσραήλ. ᾿ 

10. Ἧ μήτηρ σου ὡς ἄμπελος καὶ ὡς ἄνθος ἐν ῥοᾷ 
ἐν ὕδατι πεφυτευμένη, ἃ χαρπὸς αὐτῆς χαὶ ὅ βλαστὸς 
αὐτῆς ἐγένετο ἐξ ὕδατος πολλοῦ. 

τι. Καὶ ἐγένετο αὕτη ῥάδδος ἐπὶ φυλὴν ἡγουμένων, 
καὶ ὑψώθη τῷ μεγέθει αὐτῆς ἐν μέσῳ στελεχῶν. Καὶ 
εἶδε τὸ μέγεθος αὐτῆς ἐν πλήθει χλημάτων αὐτῆς, 

12. χαὶ χατεχλάσθη ἐν θυμῷ, ἐπὶ γῆν ἐῤῥίφη, καὶ 
ἄνεμος ὁ χαύσων ἐξήρανε τὰ ἐχλεχτὰ αὐτῆς. ᾿Εξεδιχύ- 
θησαν χαὶ ἐξῃράνθη ἡ ῥάθδος ἰσχύος αὐτῆς. Πῦρ ἀνή- 
λωσεν αὐτήν 

13. καὶ νῦν πεφύτευχαν αὐτὴν ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἐν γῇ 
ἀνύδρῳ. : 

ι.. Καὶ ἐξῆλθε πῦρ ἐκ ῥάῤδου ἐχλεχτῶν αὐτῆς, καὶ 
χατέφαγεν αὐτὴν, χαὶ οὐχ ἦν ἐν αὐτῇ ῥαάθδος ἰσχύος. 
Φυλὴ εἰς παραθολὴν θρήνου ἐστὶ, χαὶ ἔσται εἰς θρῆνον. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ'. 

ι. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἔτει τῷ ἑόδόμῳ, τῇ πεντεχαι- 
δεχάτη τοῦ μηνὸς, ἦλθον ἄνδρες ἐκ τῶν πρεσθυτέρων 
οἴχου Ἰσραὴλ, ἐπερωτῆσαι τὸν Κύριον, καὶ ἐχάθισαν 
πρὸ προςώπου μου. 

9. Καὶ ἐγένετο λόγος Ἰζυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 
8. Υἱὲ ἀνθρώπου, λάλησον πρὸς τοὺς πρεσθυτέρους 

τοῦ οἴχου Ἰσραὴλ, χαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς: Τάδε λέγει 
Κύριος: Εἰ ἐπερωνῆσαί με ὑμεῖς ἔρχεσθε; Ζῶ ἐγὼ, εἰ 
ἀποχριθήσομαι ὑμῖν, λέγει Κύριος, 

4, εἰ ἐκδικήσω αὐτοὺς ἐχδικήσει, υἱὲ ἀνθρώπου ; Τὰς 
ἀνομίας τῶν πατέρων αὐτῶν διαμάρτυραι αὐτοῖς, 

6. χαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς " Τάδε λέγει Κύριος" δ 
ἧς ἡμέρας ἡρέτισα τὸν οἶχον Ἰσραὴλ, χαὶ ἐγνωρί- 

(ἢ) 32. ... Καὶ ἐπιστρέψατε, καὶ ζήσατε. (Α162.) 

32. Ουἱὰ ΠΟΙΟ τηοΓ ἢ) ΠΟΘ ἢ 8, αἱΐ Ποπηημ8. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙΧ. Ξ 

1. Εἰ ἴα δοοῖρε ἰδπηθηΐυπη ΒΌροΥ ρυίποί ρθη) Ιϑγδοὶ, 
2. οἱ ἀἰοθ8 : Ουἱὰ πιδίογ ἰυἃ οδίι!} 18 ἰῃ τηράϊο ΘΟ. ΠῚ 

[λοίδ 68ὲ 3 ἴῃ τρϑάϊο Ἰδοῆμπὶ πηα ἰρ] οαν δ ὁδίυ]οβ βυοα8Ὁ 
3. ΕΓ ΟΧΒΠΙΥΠ ἀπὺ8 ἀ6 οδί}}58 6}.8, 160 (Δοίι5 6βί οἵ, 

ἀἰάϊοῖ᾿ ΓΆΡΟΓΘ γαρίῃδ8, Ποπιΐπ68 οομῃηραϊξ. 

4. ἘΠ δυάϊογυηΐ οοηίγα οὺπὶ σοηΐα8, ἴῃ ΘΟΥΓΟΡ ΟΠ ΘΔΓΠΠῚ 
οδρίυϑ 65ἰ, οἱ δάἀΔυχογαηῖΐ ουπὶ ἰῃ οδπηο ἰῃ ἰογγᾶπι ἐΕσγρίϊ, 

ὅ. οἱ Υἱαϊξ φυοηΐαπι Δ] αἴι}8 6886ὲ 80 οᾶ, ρογίϊββϑὲ β0}- 
βἰδη(ἰἃ οἿυ8 : οἵ [0}}{ 8] πὶ ἀδ οἀῖα} 18 δ ΐ8, Ιϑοηθηὶ οοηϑιί οἱ 
6.Π), 

ὁ. οἱ Φοπυδγβδθαίιν ἱπ τηράϊο Ἰδοπαηι, 160 [Δοΐυ8 οδΐ, οἱ 
ἀἰάϊφὶ( γάρογα γαρίῃδβ : Ποιηΐπθϑ οοιηοάϊί, 

7. οἵ ρδβοθθϑίυγ ἴῃ δυάδοία 808, οἱ οἰν [δῖ65 δου ἀ680- 
ἰανῖι, οἱ νδβίδυϊ ἰθγγᾶμ, δὲ ρ]θηἰ τ ἀηθηι οἷ ἃ νόοοα τὰ- 
εΕἰϊυ5 5υΐ : 

8. εἰ ἀδάθγαηΐ ΒΌΡ6Γ Θυπὶ δοηΐο5 ὧδ γορίοηϊ 8 ΡΘΓ οἱγ- 
ουἰιιπι, οἱ ΘΧρΔῃἀοΓΌΩΐ ΒΌΡΟΓ Θιι τοι ἰδ δυ8, ἰπ σΟΓΓΌ ΓΟΙῸ 
ΘΔΓΙΠῊ ΟΒΡ[15 65, ; 

9. οἵ ροβῃδγιηΐ ΘΠ ἰῃ σδηΟ οἱ ἴῃ οαγοᾶ, γϑηϊξ δὰ Γαρο πη 
ΒΑδυ]οηΐβ, οἱ ἐαιγοάυχ! οὰπὶ ἰῃ ὀλγοθγεηι, αἱ ποὴ διά ἰγθίυγ 
ΟΧ 68} ΒΌΡΟΙ πιοηΐθ5 [8γ86]. 

10. Μδίογ ἔυἃ συδϑδὶ Υἱῖ[8 οἵ βίουϊ [Π05 ἰῃ τῃηδ]ορτδηδίο ἴῃ 
88 ρ]αηίδία, ἔγυσῖα8 6}08 οἱ ρογιηθη ἡ] 8 (Δοίυ πη οϑὲ Θχ 
8 1π|ᾶἃ πη {ἃ. 

11. Εἰ (Δείδ 681 ἢίθο Υἶγχα διροΓ ἰγίθαπι ἀυσαηη, οἱ 6Χ8]- 
ἰδ 6δῖ τηδϑη! ἀΐῃα δι18 ἰῃ πηραΐο ργοραρίπυμ. Εἰ υἱάϊ! 
τηδρη Δ ΠΟ} 8υδη) ἴπ πη {Πα ἰπὸ μα] πε πὶ Βαογυζη, 

12. οἵ οοηίγδοία 681 ἰῃ [ἌΓΟΓΘ,, ἰῃ ἰδγγᾶμ ργοϊδοίδ οβϑὶ, οἱ 

ΥΘΠΓΠ5 ὕΓ6 5 δγοίδοϊ! οἰθοία οἷι8. Ὑἱηάϊοαιῖὶ βαηΐ οἱ δγοίδ- 

οἷὰ 6ϑΐ υἱγρᾶ (ογι ἀἱη 8 6}08. Ιρηΐ8 ΘΟηβαπηρδὶΐ δᾶμ : 

13. οἱ ἢυηο ῥ]ὰπίανοσιηϊ θἂπὶ ἰῃ ἀδϑογίο, ἰῃ ἰϑγγᾶ βἷπο 
δ]υδ. 

14, ἘΠ οχίν! ἰσηΐθ ἀ6 Υἱγχᾶ οἰ θοίογι τ ο͵ι8, οἱ οοιιοαϊ 
68), οἴ ἤθη δγδῖ ἴη δὰ Υἱγρᾶ (ογ ἐπ! 8. ΤΥ ΌΙ18 ἴῃ ῬΑΓΑ ΡΟΪΔ ΠΩ 
ἰαπηεηίδιϊοηἰβ οβί, οἱ Ἵγὶὶ ἰῃ ρἰδηοίι. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧ. 

1. Εἰ (Δοΐυτη 681 ἰῃ ἃηη0 βορίϊπηο, Τυϊηΐα ἀραἰηηᾶ πη ἢ 513, 

γοηογυηΐ Υἱγὶ ἀθ βθηϊογί 018 ἀΟΠ1}}8 5γὰδὶ, δὰ ἰῃἰοσγοσαπάμῃ 

Βοιηίδαιη, οἱ βοἀσγιηί δηίθ (ΔΟ θ᾽ πηθϑη. 

ἃ. Εἰ (λοίυ5 651 βούτηο Πομιὶπὶ δά πη6, ἀἰσ6η8 : 

8. ΕἸ Ποπιίηΐβ, Ἰοφυθγα δὰ βθηΐογθϑ ἀοηηι8 Ι5γϑαὶ, οἱ 
ἀΐοοβ δὰ θοβ: Ηφς ἀϊοϊ! Ποιηίηι8 : 8ὶ δὰ ἱπίογγοραπάμηι 
πι6 γϑη 15 Υ̓ἾΥΟ 650, δὶ ΓΕδροηᾶθγο υοδίβ, δἱί ϑοῃιίηυ8, 

ἡ. βἷ υἱίΐυ8 ἤΙΟΓΟ 605 υἱξίοπα, {ΠῚ Ποιγϊηΐδ ἢ πη] συ (2.68 
ραίπιηι θογη) σΟηίοδίδγα οἱβ, 

ὅ. οἱ ἀΐοθ8 δὰ 608 : Ηφο ἀἰοὶϊξ Ποιηΐηυ8 : ἔχ 4ὺυὰ αἷδ 

οἰορὶ ἀοπιιηλ 1ϑγαθὶ, οἱ ῃἠοΐυ5 [δοῖυ8 8} Π| 80: ἀοπηυβ 

32. ... Εἰ τουθυ πη οἵ νἱν (6. 
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σθην τῷ σπέρματι οἴκου Ἰαχὼθ, καὶ ἐγνώσθην αὐτοῖς 1 2460}, εἰ οοφῃίϊυ8 οἷ ἰῃ ἰδῖτα ΞΕ φυρίὶ, οἱ βαξόδρὶ πιδῆυ 
ἐν γῇ Αἰγύπτου, καὶ ἀντελαθόμην τῇ χειρί μου αὐτῶν, 
λέγων ᾿Εγὼ Κύριος ὃ Θεὸς ὑμῶν", 

8. ἐν ἐχείνη τῇ ἡμέρα ἀντελαθόμην τῇ χειρί μου 
αὐτῶν, τοῦ ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐχ γῆς Αἰγύπτου εἷς τὴν 
γὴν ἣν ἡτοίμασα αὐτοῖς, γῆν ῥέουσαν γάλα χαὶ μέλι, 
χηρίον ἐστὶ παρὰ πᾶσαν τὴν γῆν. : 

7. Καὶ εἶπα πρὸς αὐτούς" “ἕχαστος βδελύγματα τῶν 
ὀφθαλμῶν αὐτοῦ ἀποῤῥιψάτω, χαὶ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμα-- 
σιν Αἰγύπτου μὴ μιαίνεσθε " ἐγὼ Κύριος ὃ Θεὸς ὑμῶν. 

8. Καὶ ἀπέστησαν ἀπ᾽ ἐμοῦ, καὶ οὐχ ἠθέλησαν εἰς- 
ἀχοῦσαί μου, τὰ βδελύγματα τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν οὐχ 
ἀπέῤῥιψαν, καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα Αἰγύπτου οὐχ ἐγχα-- 
τέλιπον. Καὶ εἶπα τοῦ ἐχχέαι τὸν θυμόν μου ἐπ᾽ αὐτοὺς, 
τοῦ συντελέσαι ὀργήν μου ἐν αὐτοῖς ἐν μέσῳ τῆς Αἰ- 
γύπτου. 

ο, Καὶ ἐποίησα ὅπως τὸ ὄνομά μου τὸ παράπαν μὴ 
βεδηλωθῇ ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν ὧν αὐτοί εἶσιν ἐν μέσῳ 
αὐτῶν, ἐν οἷς ἐγνώσθην πρὸς αὐτοὺς ἐνώπιον αὐτῶν, τοῦ 
ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐχ γῆς Αἰγύπτου. 

(Ὦ το. Καὶ ἤγαγον αὐτοὺς εἰς τὴν ἔρημον, 
1. χαὶ ἔδωχα αὐτοῖς τὰ προςτάγματά μου, χαὶ τὰ 

διχαιώματά μου ἐγνώρισα αὐτοῖς, ὅσα ποιήσει αὐτὰ 
ἄνθρωπος χαὶ ζήσεται ἐν αὐτοῖς. 

᾿Π 19, Καὶ τὰ σάδθατά μου ἔδωχα αὐτοῖς, τοῦ εἶναι εἰς 
σημεῖον ἀναμέσον ἐμοῦ χαὶ ἀναμέσον αὐτῶν, τοῦ γνῶναι 
αὐτοὺς διότι ἐγὼ Κύριος ὃ ἁγιάζων αὐτούς. 

13. Καὶ εἶπα πρὸς τὸν οἶχον τοῦ Ἰσραὴλ ἐν τῇ ἐρή ῳ’ 
Ἔν τοῖς προςτάγμασί μου πορεύεσθε. Καὶ οὐχ ἐπορεύθη- 
σαν, χαὶ τὰ διχαιώματά μου ἀπώσαντο, ἃ ποιήδσει 
αὐτὰ ἄνθρωπος χαὶ ζήσεται ἐν αὐτοῖς" καὶ τὰ σάδθατά 
μου ἐδεθήλωσαν σφόδρα. καὶ εἶπα τοῦ ἐχχέαι τὸν θυμόν 
μου ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ, τοῦ ἐξαναλῶσαι αὐτούς. 

ι4. Καὶ ἐποίησα ὅπως τὸ ὄνομά μου τὸ παράπαν 
μὴ βεδηλωθῇ ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν ὧν ἐξήγαγον αὐτοὺς 
χατ᾽ ὀφθαλμοὺς αὐτῶν. 

16. Καὶ ἐγὼ ἐξῆρα τὴν χεῖρά μου ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐν τῇ 
ἐρήμω» τὸ παράπαν, τοῦ μὴ εἰςαγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν 
γὴν ἣν ἔδωχα αὐτοῖς, γῆν δέουσαν γάλα καὶ μέλι" χη- 
ρίον ἐστὶ παρὰ πᾶσαν τὴν γῆν. 

16. Ἀνθ᾽ ὧν τὰ δικαιώματά ψου ἀπώσαντο, χαὶ ἐν 
τοῖς προςτάγμασί ἅου οὐκ ἐπορεύθησαν ἐν αὐτοῖς, χαὶ 
τὰ σάθθδατα μου ἐδεῤήλουν, καὶ ὀπίσω τῶν ἐνθυμημά- 
τῶν χαρδίας αὐτῶν ἐπορεύοντο. 

17. [αὶ ἐφείσατο ὃ ὀφθαλμός μου ἐπ᾽ αὐτοὺς, τοῦ 
ὠρώ αὐτοὺς, χαὶ οὐχ ἐποίησα αὐτοὺς εἰς συντέ- 
λειαν ἐν τῇ ἐρήμῳ. 

18. Καὶ πρὸς τὰ τέκνα αὐτῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἔν 
τοῖς νομίμοις τῶν πατέρων ὑψῶν μὴ πορεύεσθε, χαὶ τὰ 
δικαιώματα αὐτῶν μὴ φυλάσσεσθε, χαὶ ἐν τοῖς ἐπιτη- 
δεύμασιν αὐτῶν μὴ συναναμίσγεσθε, χαὶ μὴ μιαίνεσθε" 

19. ἐγὼ Κύριος ὃ Θεὸς ὑμῶν - ἐν τοῖς προςτάγμασί 
μου πορεύεσθε, χαὶ τὰ δικαιώματά μου φυλάσσεσθε, 
χαὶ ποιεῖτε αὐτά" 

20. χαὶ τὰ σάῤύατά μου ἁγιάζετε, χαὶ ἔστω εἰς 
σημεῖον ἀναμέσον ἐμοῦ χαὶ ὑμῶν, τοῦ γινώσχειν διότι 
ἐγὼ Κύριος ὃ Θεὸς ὑμῶν. 

21. Καὶ παρεπίχρανάν με, χαὶ τὰ τέχνα αὐτῶν ἐν 

(7 10. Καὶ ἐξήγαγον αὐτοὺς ἐχ γῆς Αἰγύπτου... (Αἴ61.) 

[68 608, ἀἰσοοπλ : Εσο Ποῃηίηι8 Π6 118 γϑβίογ : 

6. ἰῃ ἀΐδ 1118 ἀρργθιθῃαϊ 608 πῆδηι πηθᾶ, υἱ δἀποδγοίη 
608 ἀἄ6 ἰεγγὰ “Ἐρυρίΐ ἴῃ ἴδγγᾶπη 4υ8πὶ ῃᾶγανὶ οἷ, ἰθυτδτα 
Πυρηΐθη ἰδοία οἱ π61}5, Ἀν οβί Ὁ] γᾶ οσηποηι ἴδγγδιμ. 

7. Εἰ ἀϊχί δὰ θο8 : Ὀπυϑαυΐδηυ Δοπι παι 0η.68 ΟΟἸΪΟΓΌΠ) 
ΒΟΓΌΠ) Ὀγο οἷαί, οἱ ἴῃ δάϊηνβηιοηΐδιι8 ΞΕ σΥριΐ ποι ρο Ἰυ8- 
πηΐηϊ : οὁδῸ Ὠοπιίηυβ Ποὺ νϑβίργ. 

8. Εἴ γϑοθδϑϑγυηί ἃ πΠ16, οἱ ποϊυδγαηΐ Ἔχδυάϊγα πλδ, 8800- 
ΤΩΪΠΔΙΙΟΠ68 ΟΟΌ]ΟΓΌ ΠῚ Βα ΟΡ που Ργοἠθοογυδὶ, οἵ, δάϊδυθη- 

([0η68 ΞἘΦΥΡΙΪ ποη το χυδγυπί. Εἰ ἀϊχὶ οἴυπάογε ἱπάϊᾳοδ- 
[ΙΟΏΘ ΠῚ τηΘ8Π) ϑΌρΟΥ 608, ἰπηρί6Γ6 ἰγᾶπι Γηθδ πὴ ἰῃ οἷϑ ἴῃ πχθάΐο 
ξφγρί!. 

9. Εἰ (δοὶ υ ΠΟΙΊΘΠ ΠΊΘΌΠ) ΟΠΊΠΙηΟ ὨΟῺ Υἱοϊ] γί Γ ΘΟΓΔΠ 
δομ θ8 ἀυδγαπι ἰρϑὶ δυπί ἰῃ πιδάϊο δάγαπι, ἴῃ φυΐδυδ ὁ0- 
Βιϊΐυ8 γᾶ δὰ 608 οόγδϑμῃ {{Π|8, υἱ δάἀυοογθιῃ 608 ἀθ ἰογγὰ 

“Ἐφγρί!. 
10. Εἰ δαἀυχὶ 605 ἰῃ ἀσβογίυπι, 

11. οἱ ἀοάὶ ο͵8 ργθροορίδ πηρᾶ, οἱ ̓ ιιβ(1Πο δ ἰοἢ 65 π)οᾶ8 ποίδδ 
(δεὶ οἰβ, φυξ (δοϊοῖ θὰ ἢοΐο οἱ υἱναὶ ἰῃ {Π|8. 

12. ΕΠ Βα δία τηθὰ ἀθάϊ εἷ8, υἱ 65βοῖ ἰῃ δίσῃυπι ἱμίογ Π16 
οἷ 608, υἱ δοἰγοηὶ ἱρδὶ χυΐα ἐβο Ποιηΐπυβ βδηο ἰθοϑ 8 608. 

13. Ἐὺ αἰχὶ δὰ ἀοτηὰπι [βγδο] ἴῃ ἀδϑογίο : [πὶ ργοθρί 
ΤῊ 6ἷβ διῃθαϊαίθ. ΕΠ ποη Δηθυϊανογυηί, οἱ Ἰυ8ι1Ποδίοῃ 8 
Τη688 ΓΟρΡυ]Πογαηΐ, χυδ8 ἴδεὶρὶ δῷ8 Ἰιοηο οἱ υϊνοῖ ἰῃ οἷ : οἱ 

ΒΔ Ὀθαἰδ τηθ8 Υἱοϊυθγαηΐ γϑθιηθηΐοσ : οἱ ἀϊχὶ υἱ οἴυῃάογοωι 
[ΤΌΓΘΙ ΠΠΘΌΠῚ ΒυροΓ 608 ἴῃ ἀδϑδογίο, υἴ ΟΟμΒῸΠΘΓΘΙῚ ΘΟ8. 

14, ΕΠ [δεἰ υἱ ΠποΙηθὴ ΠΙΘῸΠῚ ΟΠληΐπΟ βοη ντυἱοϊαγοίυῦ ὁ0- 

τὰμηῃ βοη(ἰδυ85 ὧδ φυΐϊνυ5 Θάϊιχὶ 608 δΔηία οουϊοδ ϑᾶγαπι. 

15. Εἰ ορὸ ἸΟΥΑΥ͂Ϊ ΤΏ ΤΩΘΔΠῚ 5ΌρΟῚ ΟῸΒ ἰῃ ἀοβογίο 
ομγῃΐηο, υἱ ποη ἱηἰγοάμυοσογθη 608 ἰῃ ἰογγδηι χυδηὶ ἀδάϊ οἰβ., 
ἰογγᾶπ) Πυσπίοπι Ἰδοῖα δὲ 6116 : ἴδγυβϑ δϑὶ }1Γἃ ΟΠΊΠΘΠΙ 
[σγγϑπη. 

16. Εο ᾳυοὰ Ϊυδι1Π δ[ίοΠ6 8 τη685 γτορυϊογιτΐ, οἱ ἱπ ρΓδ- 

σδρ 8. πδίβ ἤὸπ διμθυϊανογαηΐ ἰῃ οἶδ, οἱ βδ Ὁ δία πιρὰ Υἱο΄ 
Ἰαψεγυμί, εἰ ροβί οορί δίίοπο5 οογαϊδ δὶ ἀτηϊνυϊατογυηί. 

17. ἘΠ᾿ Ῥδρογοὶξ ὁσ! 8 ΠΙΘῚΙΒ ΒΌΡΟΙ 608, ἀοίογα 608, Εἰ 
ΠΟῊ ἔδοΐ 608 ἰῃ ΘΟὨδβυμηρίοη6η) ἰῃ ἀσϑβογῖο. 

18. Εἰ ἀἰϊχὶ δὰ ἢ]ος δογυπὶ ἰῃ ἀδβογίο : Ιῃ 1οσἱ ἅπιΐ8 Ρδ8- 
ἴγυ! γοδίγογα πη) Π011{6 ἱηοοάοτγα, οἱ [υ81Ποδ 068 ὁσταπι Ὠ0Π 
οὐυϑίοα αιἰ8, οἱ ἰπ δά ϊνοπιοπίθαβ Θογαμ πα οοπιπιίϑο 8 Π|}" 
πὶ, δἵ η6 ΡΟ υδιμίηὶ : ᾿ 

19. εθο Ποπλίπιι5 Πδιι8 ψδίθγ : ἰη ργββοδριβ πηοὶβ ἅπιθυ" 
ἰδία, οἱ 5: Ποδίϊ 68 τηθ88 ουδίοἀϊ!α, οἱ ἔδοϊί 683 : 

20. οἱ Βα θαίδ πρϑθᾶ βδποιἢοδία, οἱ βἰ( βίζηυπι ἱπίεν Πλ6 
οἱ νοβ, δά βοἰοπάυπ) ΄υΐὰ οροὸ Ὠοπιίηυβ Πδὺ5 γοϑίεῦ. 

21. Ελ ΘΧδοογγογαπηΐ τη, οἱ ΠῚ ϑογαπὶ ἱπ ργδοοΡ 8 

10. Εἰ οὐχ! 908 ἀδ ἰεγγὰ δρυρί!... 



ἘΖΕΈ(ΟΗΙΕΙ,.. ΟΑρ. ΧΧ. 

τοῖς προςτάγμασί μου οὐχ ἐπορεύθησαν, χαὶ τὰ διχαιώ- 
ματά μου οὐχ ἐφυλάξαντο τοῦ ποιεῖν αὐτὰ, ἃ ποιήσει 
ἄνθρωπος χαὶ ζήσεται ἐν αὐτοῖς, χαὶ τὰ σάδόατά μου 
ἐδεδήλουν" χαὶ εἶπα τοῦ ἐχχέαι τὸν θυμόν μου ἐπ᾽ αὐ- 
τοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ, τοῦ συντελέσαι τὴν ὀργήν μου ἐπ᾽ 
αὐτούς. 

49. Καὶ ἐποίησα ὅπως τὸ ὄνομά μου τὸ παράπαν 
μὴ βεδηλωθῇ ἐνώπιον»τῶν ἐθνῶν, καὶ ἐξήγαγον αὐτοὺς 
χατ᾽ ὀφθαλμοὺς αὐτῶν. ᾿ 

5. Ἔξῃρα τὴν χεῖρά μου ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ, 
χοῦ, διασχορπίσαι αὐτοὺς ἐν τοῖς ἔθνεσι, διασπεῖραι αὖ- 
τοὺς ἐν ταῖς χώραις, ᾿ 
"94. ἀνθ᾽ ὧν τὰ διχαιώματά μου οὐχ ἐποίησαν, καὶ 

τὰ προςτάγματά μου ἀπώσαντο, καὶ τὰ σάῤδῥατά μου 
ἐδεβήλουν, καὶ ὀπίσυ» τῶν ἐνθυμημάτων τῶν πατέρων 
αὐτῶν ἦσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν. 

25. Καὶ ἐγὼ ἔδωχα αὐτοῖς προςτάγματα οὐ χαλὰ, 
χαὶ διχαιώματα ἐν οἷς οὐ ζήσονται ἐν αὐτοῖς. ἢ 

46. Καὶ μιανῶ αὐτοὺς ἐν τοῖς δόγμασιν αὐτῶν, ἐν τῷ 
διαπορεύεσθαί με πᾶν διανοῖγον μήτραν, ὅπως ἀφανίσω 
αὐτούς. 

47. Διὰ τοῦτο λάλησον πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ἰσραὴλ, 
υἱὲ ἀνθρώπου, καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς" Τάδε λέγει Κύ- 
ρίος" “ἕως τούτου παρώργισάν με οἱ πατέρες ὑμῶν ἐν 
τοῖς παραπτώμασιν αὐτῶν ἐν οἷς παρέπεσον εἷς ἐμὲ, 

28. καὶ εἰςήγαγον αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν εἰς ἣν ἦρα τὴν 
εἴρά μου δοῦναι αὐτὴν αὐτοῖς. Καὶ ἴδον πάντα βουνὸν 

ὑψηλὸν, καὶ πᾶν ξύλον χατάσχιον, καὶ ἔθυσαν ἐχεῖ τοῖς 
θεοῖς αὐτῶν, χαὶ ἔταξαν ἐχεῖ ὀσωὴν εὐωδίας, χαὶ ἔσπει- 
σὰν ἐχεῖ τὰς σπονδὰς αὐτῶν, 

29. χαὶ εἶπον πρὸς αὐτούς: Τί ἐστιν ᾿θαμα, ὅτι 
ὁμεῖς εἰςπορεύεσθε ἐχεῖ; Καὶ ἐπεχάλεσαν τὸ ὄνομα αὖ- 
τοῦ ᾿Αθαμὰ ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας. ; 

80. Διὰ τοῦτο εἰπὸν πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Ἰσραήλ᾽ 
Τάδε λέγει Κύριος - Εἰ ἐν ταῖς ἀνομίαις τῶν πατέρων 
δυῶν ὑμεῖς μιαίνεσθε, χαὶ ὀπίσω τῶν βδελυγμάτων 
αὐτῶν ὑμεῖς ἐκπορνεύετε, 

81. χαὶ ἐν ταῖς ἀπαρχαῖς τῶν δομάτων ὑμῶν, ἐν τοῖς 
ἀφορισμοῖς οἷς ὑμεῖς μιαίνεσθε ἐν πᾶσι τοῖς ἐνθυμήμα-- 
σιν ὑμῶν ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας, καὶ ἐγὼ ἀποχριθῶ 
ὑμῖν, οἶκος τοῦ Ἰσραήλ; Ζῶ ἐγὼ, λέγει Κύριος, εἰ 
ἀποχριθήσομαι ὑμῖν, καὶ εἰ ἀναδήσεται ἐπὶ τὸ πνεῦμα 
ὑμῶν τοῦτο. 

3). Καὶ οὐχ ἔσται ὃν τρόπον ὑμεῖς λέγετε "᾿Εσόμεθα 
ὡς τὰ ἔθνη χαὶ ὡς αἵ φυλαὶ τῆς γῆς; τοῦ λατρεύειν ξύ- 
λοις χαὶ λίθοις. 

88. Διὰ τοῦτο, ζῶ ἐγὼ,, λέγει Κύριος, ἐν χειρὶ χρα- 
ταιᾷ χαὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ χαὶ ἐν θυμῷ χεχυμένῳ βα- 
σιλεύσω ἐφ᾽ ὑμᾶς, 

44. χαὶ ἐξάξω μᾶς ἐχ τῶν λαῶν, καὶ εἰςδέξομαι ὑμᾶς 
ἐχ τῶν χωρῶν οὐ οι οτορπισθητι ἐν αὐταῖς, ἐν χειρὶ 
χραταιᾷ χαὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ χαὶ ἐν θυμῷ χεχυ- 
μένω. . 

85. Καὶ ἄξω ὑμᾶς εἷς τὴν ἔρημον τῶν λαῶν, χαὶ δια- 
χριθήσομαι πρὸς ὑμᾶς ἐχεῖ πρόςογπον χατὰ πρόςωπον. 

86. Ὃν τρόπον διεχρίθην πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν 
ἐν τῇ ἐρήμῳ γῆς Αἰγύπτου, οὕτως χρινῶ ὑμᾶς, λέγει 

Κύριος. 
47. Καὶ διάξω ὑμᾶς ὑπὸ τὴν ῥάόδον μον, χαὶ εἰςάξω 

ὑμᾶς ἐν ἀριθμῷ, 

587 

Τη6Ἶ8. ΠΟῚ Δι θυϊαγυηΐ, οἱ ᾿051Π 081 ]10Π68 Ἰη688 Ὠοη ουδβίοάἑο- 
τυηὶ δὰ [Δο ΘΠ] 688, {1185 δοϊοί Ποπιὸ οἱ υἱναὶ ἰη οἷϑ, οἱ 

βδθδίδ πιθδ ΥἹοίδυθσαηΐ : οἱ ἀἰχὶ οἰ θγὸ ΓὉσΟγθ ΓηΘΌΓΩ 
ΒΠΡ6Γ 6085 ἰῃ ἀδϑογίο, ΟΟΠΊμ]ΕΓΘ ἰγᾶι Π]68Π) 8. Ρ6Γ 608. 

22. ΕΠ [οἱ υἱ πΠοῃηδὰ τηθδυηὶ ΟἸὨηΐἶη0 ΠΟη Υἱο γΓ  Σ ΟΟΓΔΙΏ 

σοι δυ8, οἱ οἀυχὶ 608 Διι6 ΟΟΙ1108 ΘΑΓΏΠΙ. 

423. 1, ΟΥ̓ΑΥΪ ΓηΔηϊη} ΠΊ68ΠῚ δΌΡΟΓ 608 ἴῃ ἀοδογίο, υἱ αἱ- 
ϑρογζογο 1105 ἰῃ δίϊοηΐθυ.8,, αἰ ΒϑοΠ  ὨδγΘ ἢ) 608 ἰῃ ΓΟΡΟ- 
Ὠΐρυδ, Ὁ 

24. 60 αυοά υ.8{{8οϑι10}}68 Τη688 πο ἴδοογδηῖ, οἱ ὑγῶφο- 
Ῥίδ τὴϑἃ γϑρυϊογδηξ, οἱ βαῦθαίδ θὰ υἱοϊδυοσγαηΐ, οἱ ροϑὶ 
οορίίδι!οΠ65 ραΐγιπλ ΒΌΟΓυΠπι ἐπογδηΐ οου]ὶ ἱρϑογαμ. 

25. ΕΓ6ρο ἀράϊ οἷ8 ργξοερίᾶ πο Ροηᾶ, οἱ }υ8{{Π δ 0068 
ἴὴ φυϊθυ5 ἤοη υἱνϑηΐ ἴῃ οἶβ. 

26. Εἰ ΡΟ δΠπ| 608 ἴῃ ἀορτηδίἑιι8 δογιτὴ,, ἰη ἰτδη808- 
Οομἀο τ26 Ομ)6 δάἀδρογίθηβ νυ] γ δηλ, υἱ ἀθ ΘΓ πη 608. 

27. Ἰάἀοίγοο Ιοφιογο δᾷ ἀοῃιπὶ [5γδ6], ἢ} ᾿ιοηγἰηἾ8, οἱ 

ἀϊοθ8 δά 608 : ἢωο ἀϊεὶϊ Πομίηυϑ : 846 δὰ Ποὺ δὰ ἰγ8- 

ουπάΐδηη ργουοοδυθγυηΐ Π)6 ρϑίγο8 Ὑϑϑίγὶ ἴῃ ἀθ ἰοἱ8 δυΐδ ἴῃ 
΄συϊθυ8 οογγυσγυῃὶ ἰῃ Π6, 

28. οἱ ἰηἰγοάυχὶ 605 ἰῃ ἰοΥΓΓΔΠ ΘΌΡΟΓ 408Π} ἸΟΥΑΥΪ ΠΊΔΏΠ2 
Ιη6ᾶπΠ) υἱ ἀδγοη 68Π} 1118. Ὑἀογυπίψυθ οπληθ) ΟΟἸ]ΘΙη 6χ- 

Οοἴβαπι, δἰ ο 6 ᾿Ισηυπι ὨΘΠΟΓΟϑ0η}, οἱ πη] αν θγυηί ἰδὲ 
αἰ 5 3015, οἵ ροδυογαηΐ ἰδὲ οἀογοη ἰγασγαδηί, οἱ ᾿ρανδγυηΐ 

ἰδὲ ᾿Ιθδηΐπᾶ 80α, 
29. οἱ ἀϊχὶ δὰ ὁο8 : Οὐἱά 681 ΑΒδιηᾶ, 4υ}8 γο8 ἰη γα ϊβ 

{Πὰς Εἰ γοσδγυογυηΐ ποηθη 608 ΑὈδιηδ υ8416 ἴῃ ]ιοάϊοξ- 

Πῖ1}}} ἴθι. 

30. Ργορῖίογρα αἀἷο δα ἀοῃ)υη) 15Γ86] : Ηδὸ ἀἰοὶὶ Ποιηΐπα8 : 

51 ἴῃ ἰηἰχυϊδῖυ8 ραΐγια) γοϑίγογυ ἢ) γ0Ὸ8 ΡΟ] υἱπιίηΐ, οἱ 
Ροϑβὶ δροιηϊηδίϊοῃο5 γϑϑίγδϑ ΥῸ5 (Ὁγηἰσϑημίηὶ, 

31. οἱ ἴῃ ὈΓΪΠΙ 1158 ἀοπογαπὶ γοϑίγογυῃι, ἰη βοστοσδίοηί- 

θυ φυΐϊδυδ γο8 ρΟ] αἰ Ππιϊηἱ ἰῃ οπγηΐθι18 οορ ἰδιἰοπἰ δι. γοϑίγ8 
ϑαῦο ἰπ ποάϊογηυπ ἀἴθτη, οἱ 650 Γοϑροόπάθθο γὙΟὈΐ8, ἀομηΠ8 

15γ86}} Υίνο ορο, ἀεὶ! Ποιηΐπυι8, 5ἱ γβροηάθῦο ὙυὙοδίβ, οἱ 
δὶ δϑοθηἀεῖ ἴῃ δρίγι πὰ Ὑϑϑίσυμ ΠΟΟ. - 

32. ΕΠ πο οτἰϊ φυομηοῦο νοϑ ἀἰο 8 : Ετίγ)}8 βίου! ρ6ῃ- 
[65 οἱ δἰουΐ {Π00.8 ἰαττῶθ, ΟΟἸαηπο Ἰΐσπᾶ οἱ Ἰαρὶ 68. 

33. Ῥτγορίογοα, Υἱῦο οο, ἀἰοὶξ Ποπήηυϑ, ἰῃ τοῦδ γδ] δ 

οἱ ἰῃ Ὀγδοἢίο χορ 50 οἱ ἰῃ ὭΓΟΓΟ οἴ 50 ΓΟΡΏΔΡΟ 806 Γ ΥΟΒ, 

84. οἱ οἀυοδπη γοὸ5 ἀδ ρορυ]8, οἱ τϑεϊρίδῃι γὸ8 ἀδ γορίο- 
ηἰθιυι5 υδὶ ἀἰϑρεογβὶ δϑεϊβ ἰῃ δἰβ, ἰῃ πιδηι γ8]}48 δὲ ἰῃ Ὀγδο ΐο 
ΘΧΟΘΪ80 οἷ ἰῃ (ὌΓΟΓΟ οἴἶα80. 

35. Εἰ δαἀδυοσδπ) γο8 ἰῃ ἀδϑβοῦ απ) ΡΟρυΪογυἢ, οἱ Ἰυἀϊοᾶ- 
Ὀογ νοδίϑειπι ἰὶ ίΔοΙ6 δὰ ἔδοΐθπι. 

36. δίουΐ υἀϊοίο ζοηίδηι! δάνγθιιϑ ρδίγοβ γὙϑϑῖγοβ ἰῃ 

ἀοβογίο ἰογγὸ ἘφΥρίὶ, οἷο Ἰυάίοδθο γοδ, ἀϊοάϊ Πομηίημ8. 

37. Εἰ ἰτδη ἰγὸ δοίδηι γο8 δυἢ) υἱγζᾶ π|68, οἱ ἰηἰγοἀυ8Π) 
ΥῸ5 ἰῃ ὨΠΏΔΟΓΟ, 
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88. χαὶ ἐχλέξω ἐξ ὑμῶν τοὺς ἀσεόεῖς χαὶ τοὺς ἀφε- 
στηχότας, διότι ἐκ τῆς παροιχεσίας αὐτῶν ἐξάξω αὐ- 
τοὺς, χαὶ εἰς τὴν γὴν τοῦ Ἰσραὴλ οὐχ εἰςελεύσονται. 
Καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ Κυριος Κύριος. 

89. Καὶ ὑμεῖς; οἶκος Ἰσραὴλ, τάδε λέγει Κύριος Κύ- 
ριος᾽ ἝἝχαστος τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ ἐξάρατε, χαὶ 
μετὰ ταῦτα εἰ ὑμεῖς εἰςαχούετέ μου, χαὶ τὸ ὄνομά μου 
ἅγιον οὐ βεθηλώσετε οὐχέτι ἐν τοῖς δώροις ὑμῶν χαὶ ἐν 
τοῖς ἐπιτηδεύμασιν ὑμῶν, 

40. διότι ἐπὶ τοῦ ὄρους τοῦ ἁγίου μου, ἐπ᾽ ὄρους 
ὑψηλοῦ, λέγει Κύριος Κύριος, ἐχεῖ δουλεύσουσί μοι 
πᾶς οἶχος Ἰσραὴλ εἰς τέλος. Καὶ ἐχεῖ προςδέξομαι, χαὶ 
ἐχεῖ ἐπισχέψομαι τὰς ἀπαρχὰς ὑμῶν, χαὶ τὰς ἀπαρχὰς 
τῶν ἀφορισμῶν ὑμῶν' ἐν πᾶσι τοῖς ἁγιάσμασιν ὑμῶν" 

41. ἐν ὀσμῇ εὐωδίας προςδέξομαι ὑμᾶς, ἐν τῷ ἐξα- 
γαγεῖν με ὑμᾶς ἐκ τῶν λαῶν, χαὶ εἰςδέχεσθαι ὑμᾶς ἐχ 
τῶν χωρῶν ἐν αἷς διεσχορπίσθητε ἐν αὐταῖς, καὶ ἁγια- 
σθήοομαι ἐν ὑμῖν κατ᾽ ὀφθαλμοὺς τῶν λαῶν. 

44. Καὶ ἐπιγνώσεσθε ἧμότι ἐγὼ Κύριος, ἐν τῷ εἷςα- 
γαγεῖν με ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν τοῦ Ἰσραὴλ, εἰς τὴν Υἦν 
εἰς ἣν ἦρα τὴν χεῖρά μου τοῦ δοῦναι αὐτὴν τοῖς πα- 
τράσιν ὑμῶν. 

42. Καὶ μνησθήσεσθε ἐχεῖ τὰς ὁδοὺς ὑμῶν καὶ τὰ 
ἐπιτηδεύματα ὑμῶν ἐν οἷς ἐμιαίνεσθε ἐν αὐτοῖς, καὶ χό- 
ψεσθε τὰ πρόζωπα ὑμῶν ἐν πάσαις ταῖς χαχίαις ὑμῶν. 

44. Καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ Κύριος, ἐν τῷ ποιῇ- 
σαί με οὕτως ὑμῖν, ὅπως τὸ ὄνομά μου μὴ βεθηλωθῇ 
χατὰ τὰς δδοὺς ὑμῶν τὰς χαχὰς, καὶ χατὰ τὰ ἐπιτη- 
δεύματα ὑμῶν τὰ διεφθαρμένα, λέγει Κύριος. 

45. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 
46. ΥἹὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρόςωπόν σου ἐπὶ 

Θαιμὰν, καὶ ἐπίδλεψον ἐπὶ Δαρὸμ, καὶ προφήτευσον 
ἐπὶ δρυμὸν ἡγούμενον Ναγὲδ, 

47. χαὶ ἐρεῖς τῷ δρυμῷ Ναγέδ- Ἄχουε λόγον Κυ- 
ρίου. Τάδε λέγει Κύριος Κύριος " ̓Ιδοὺ ἐγὼ ἀνάπτω ἐν 
σοὶ πῦρ, χαὶ καταφάγεται ἐν σοὶ πᾶν ξύλον χλωρὸν καὶ 
πᾶν ξύλον ξηρὸν, οὐ σύεσθήσεται ἣ φλὸξ ἣ ἐξαφθεῖσα, 
χαὶ χαταχαυθήσεται ἐν αὐτῇ πᾶν πρόζςωπον ἀπὸ ἀπη- 
λιώτου ἕως βοῤῥᾶ. ᾿ 

48. Καὶ ἐπιγνώσεται πᾶσα σὰρξ ὅτι ἐγὼ Κύριος 
ἐξέχαυσα αὐτὸ, οὐ σδεσθήσεται. 

40. Καὶ εἶπα’ Μηδαμῶς, Κύριε, Κύριε, αὐτοὶ λέγουσι 
πρὸς μέ’ Οὐχὶ παραδολή ἐστι ἜΦΗΣ αὕτη; 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ΄. 

1. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 
2. Διὰ τοῦτο προφήτευσον, υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον 

τὸ πρόςωπόν σου ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἐπίόλεψον ἐπὶ 
τὰ ἅγια αὐτῶν, καὶ προφητεύσεις ἐπὶ τὴν γῆν τοῦ 
Ἰσραὴλ, 

8. χαὶ ἐρεῖς πρὸς τὴν γῆν τοῦ Ἰσραήλ- Τάδε λέγει 
Κύριος" Ἰδοὺ ἐγὸν πρὸς σὲ, καὶ ἐκσπάσω τὸ ἐγχειρίδιόν 
μου ἐχ τοῦ χολεοῦ αὐτοῦ, χαὶ ἐξολοθρεύσω ἐκ σοῦ ἄνο-- 
μον καὶ ἄδιχον" 

4. ἀνθ᾽ ὧν ἐξολοθρεύσω ἐκ σοῦ ἄδικον καὶ ἄνομον, 
οὕτως ἐξελεύσεται τὸ ἐγχειρίδιόν μου ἐκ τοῦ κολεοῦ αὖ- 
τοῦ ἐπὶ πᾶσαν σάρχα ἀπὸ ἀπηλιώτου ἕως βοῤῥᾶ, 

6. χαὶ ἐπιγνώσεται πᾶσα σὰρξ διότι ἐγὼ Κύριος 
ἐξέσπασα τὸ ἐγχειρίδιόν μου ἐχ τοῦ χολεοῦ αὐτοῦ, οὐχ 
ἀποστρέψει οὐχέτι. 

ΙΕΖΕΚΙΗΛ. Κεφ. ΚΑ΄. 
38. οἱ 86] 981) 6 γ 8 ἱπρὶο 5 οἱ γθθ6}168, υοηίληι ἀ6 

ἰδττὰ ἱποοϊδία.ϑ Θογαπι οἀυοϑηι 608, οἱ ἴῃ ξοΎΓΔΙᾺ 19 γδθὶ ΠΟ 
ἱηργοαϊδηίυγ. Εἰ βοϊοι 5 χυϊὰ ὁρὸ οπιίηιι5 Ποιηίημ8. 

39. Εἰ γοβ, ἀοίηι8 156 Γ86], δε. ἀἰεϊξ Βοπιίηι8 Ὠοπηηυ8 : 

Ὀπυδβαυΐδβαι δαϊηγοη(0Π68 8188 Δυίογίο, οἱ μοϑὲ ἤδθο 8] γοβ 
ἐχδι ἰοῦ εἶ8 πη6., οἱ ΠΟΘ Π βδποίυπι πηθυ 8} Ὡ0ἢ ΡΟΝ ΠΟΙ 8 
γᾶ ἴῃ πη ποτ δ08 γαϑίγ 8 οἱ “ἢ αῥυὰ 8 γοϑίγίβ, 

40. φυία ὁιροῦ πιοπΐοπη βδῃοίαπι ΠΊΘΙΠῚ,, ΒΌΡΟΓ τηοηΐδηι 
Θχοδίθυπι, δἷΐ θοπληυβ Ποηλίηυβ, ἰδὲ βογυίθηΐ τ οπηηὶβ 
ἀοιηυ8 15γ86} ἰὴ ἤποι, Εῤ ἰδὲ βιιβοὶ ρίδπι, οἱ ἰδὲ τοχυΐϊγατ 
ὈΓ ΠῚ  ἶἰ85 γοϑίγαβ, δ ῥυῖπλ (185 βοργορδί ΟΠ} ὙΘΒΙΓΑΓΌΏΔ ἰὼ 
ΟἸὨἶ 8 5Δη6 1 Ποδί!Οηΐ δυ8 γα ΓΒ : 

41. ἴῃ οὔογα βιιαγν δι}8 βυβοϊρίδηι γο8, οὕτη ΘἀΌΧΘΟΓΙΟ γῸ8 
Ὧἀ6 Ρορυ}}8, οἱ ΒΌΒΟΘΡΟΓΟ γοβ ἀ6 γτορὶοηΐθιι8 ἱπ 085 ἀϊδρογὲὶ 
65215 ἰῃ 688, οἱ β8ῃο  ΠοΔΡῸΓ ἴῃ γοδὶβ δυΐο οου]οῦ Ρορυΐϊο- 
Γυμ,. 

42. ἘΠῚ βοίοιϊβ φυὶδ ορὸ Ὠοιηΐπηβ, ἰῃ ἱπίτοἀιοδηάο τ6 
γΟ8 ἰπ ἰογγδ ΠῚ ἴδγδ6ὶ, ἰῃ [οσϑῃλ ἰῇ αιδη) ΙΘΥΔΥῪ] ΠΊΔΗ.Π) 
τηθδη) δὰ ἀδηάδηι 681) ρϑίγθι18 Ὑϑϑί γί 8. 

(ἰοηὰπη νϑϑίγαγαπ ἴῃ 40} θ015 μΟ]]υἱὶ 65118. ἰπ οἷβ, οἵ ρϑγοι- 

(16118 (Δοὶο 5 γϑϑῖγαϑ ἰῇ ΟΠ ΠΙᾺ ἢ18}} 118 γὙ 5 {Γ18. 

ἠά͵ ἘΠ 861611}8 φυΐᾶ οσοὸ Ποιηίηυ8, ἰῃ ἰΔοδμὰν τ26 γοΐβ 
δἷς, υΓ ΠΟΠΊΡΩ 60 ΠΟΗ ρΟΙΠυδίαΓ 86 πάη) Υἱᾶβ γϑδίγᾶ8 
888, οἵ βοουπάμπ) δα ϊπυθη 65 γϑϑίγᾷβ οοτγυρίδϑν δἵϊ 
Βοιηΐημυδ. 

ή5, Εἰ(Δοῖυ5 681 βογίηο Ποιηϊηὶ δὰ πη6, αἀἰ᾿6ῃ8 : 

46. ΕἸ Βοηγῖπἶ8, ουἤγτηᾶ ἔδλοίθπι ἔυϑην βυροῦ ΤὭδΙΔη, 
οἱ τοϑρίοο ϑυρογ Ὠδγοπ, οἱ ναι οἰπᾶγο ΒΌΡΟΙ 88] .π} ἀυσθιη 
Ναροῦ, ' ὌΝ 

47. οἱ ἀΐοθδ 84}1π| ΝΘ : Αὐαἱ βογπηοηθπ) Ὠοιηϊηϊ. Ηδρα 

ἀϊοὶὶ Πυοτμίηυβ ΠΟΙ Π8 : ΕΟΟ6 660 8 6η60 ἰη ἴθ ἱξῆθηι, οἱ 
ἀσνογδὈϊξ ἰη ἰ6 οπί!θ ᾿ἰζουπὶ Υἱγίἀ6 οἱ οπηηθ ᾿ἰἰσμιιπι ἃγίἀυη, 

ΠΟ Οχϑίϊηρυδίυγ Πδη)π) ϑυζόρηδα, οἱ δχήδὈϊϊ ἰὴ 68 Οδληΐϑ 
ἴλοϊο8 ἃ 50 050 18Π0 ὕ8416 δὰ Δ4ιυ}]οηθηι. 

48. Εἰ οορσῃοβοσδί ΘΠ ηΪ8 οᾶΓΟ αυΐδ ὁ5σ0 Ὠομλίπυ8 βυσοοηάὶ 
1Πυπὶ, ποη Θχϑιϊηρυοίῃγ. 

49. Εἰ ἀἰϊχὶ : Νοαυδαιᾶπι, Ποπιΐηο, Ὠοῃηίηο, ἱρδ5ὶ ἀϊουηι δὰ 
[16 : ΝΟΏΠΟ ρΆΓΔΡΟΪ8 681 φυθ ἀἰείίυγ Π8609 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΙ. 

1. Εἰ (Δεΐυ5 68[ βούτὴο Ποιηϊηὶ δὰ τη6, ἀΐςσρηϑ : 
Ὡ. Ἰὰοίγοο γυδιοϊηαγο, 61} Ποιηἶθ, οὐῆττηδ ἰδοίθηι ἰυ 8} 

ΒΌΡΟΥ 76ΓΌ ΒΔ] 6, οἱ δϑρίοθ δά βαποῖδ δογιηι, οἱ ργορῃοίδ Ὁ }8 
ΒΌΡΘΥ ἰουγδη) 5ΓΔΘΙ, 

3. οἱ ἀΐοθβ δὰ (6γγδηι 15Γ86] : Ηφοο ἀϊεὶϊϊ Ποιηΐπυδ : ἘσΘα 
ορο δὰ (6, οἱ οἀυοσδηὶ οΔα 1} πΔ τηθυ) ἀθ ναρίηδ 808, οἱ ἰῃ- 

ἰογοἰᾶπι ὁχ (6 ἱπίφυυτῃ οἱ Ἰη͵υδίυπι ; 

4, 60 ΄υοὰ δχίοττηίηδθο οχ ἴς ἰη) ϑἴαπι οἱ ἰηἰ χυυπλ, 8ἷ0 

οργοάϊοίυν ρἰδαϊᾳ8 πηθὰ8 ἀθ γαρίὶπα δυδ 8006 Γ ΟΠΏΘΏΊ ΟδΓ- 
Π6ΠῚ ἃ 80 50 18Π0 υβ406 δὰ Δ] ΟΠΘΙΗ, 

5. οἷ οοφῃοϑοσί οΙπηΐβ9 ΟΔΓῸ ΄Ζυΐδ ορὸ Ποηίηυβ οἀαχὶ 518- 
αἰυπὶ τουπὶ ἀ6 ναρίηδ βυδ, ἢοἢ γϑυογίειυῦ υἱ Γᾶ. 



ἘΖΕΟΘΗ͂ΙΕΙ,.. αΑρ. ΧΧΙ. 

6. Καὶ σὺ, υἱὲ ἀνθρώπου, χαταστέναξον ἐν συντριδῇ 
ὀσφύος σου, καὶ ἐν ὀδύναις στενάξεις χατ᾽ ὀφθαλμοὺς 
αὐτῶν. 

7. Καὶ ἔσται, ἐὰν εἴπωσι πρὸς σέ" “Ἕνεχα τίνος σὺ 
στενάζεις; Καὶ ἐρεῖς. Ἐπὶ τῇ ἀγγελία, διότι ἔρχεται, 
χαὶ θραυσθήσεται πᾶσα χἀρδία. καὶ πᾶσαι χεῖρες 
παραλυθήσονται, χαὶ ἐχψῴύξει πᾶσα σὰρξ χαὶ πᾶν 
πνεῦμα, χαὶ πάντες μηροὶ μολυνθήσονται ὑγρασία. 
Ἰδοὺ ἔρχεται, λέγει Κύριος. 

8. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων᾽ 
9. ΥἹῈ ἀνθρώπου, προφήτευδον, χαὶ ἐρεῖς" 'Γάδε λέγει 

Κύριος: Εἰπὸν: Ρομφαία, ῥομφαία, ὀξύνου χαὶ θυμώ- 
θητί, 

10. ὅπως σφάξης σφάγια’ ὀξύνου ὅπως γένη εἰς στίλ- 
όωσιν, ἑτοίμη εἰς παράλυσιν. Σφάζε, ἐξουδένει, ἀπό- 
θου πᾶν ξύλον. ᾿ 

". Καὶ ἔδωχεν αὐτὴν ἑτοίμην τοῦ χρατεῖν χεῖρα 
αὐτοῦ. ᾿Εξηκονήθη ἣ ῥομφαία, ἐστὶν ἑτοίμη. τοῦ δοῦ- 
γαι αὐτὴν εἰς χεῖρα ἀποχεντοῦντος. 

12. Ἀνάχραγε χαὶ ὀλόλυξον, υἱὲ ἀνθρώπου, ὅτι αὕτη 
ἐγένετο ἐν τῷ λαῷ μου, αὕτη ἐν πᾶσι τοῖς ἀφηγουμένοις 
τοῦ Ἰσραήλ’ παροιχήσουσιν, ἐπὶ ῥουφαίᾳ ἐγένετο ἐν τῷ 
λαῷ μου. Διὰ τοῦτο κρότησον ἐπὶ τὴν χεῖρά σου, 

13. ὅτι δεδιχαίωται. Καὶ τί εἰ χαὶ φυλὴ ἀπωσθῇ; Οὐχ 
ἔσται, λέγει Κύριος Κύριός. 

14. Καὶ σὺ, υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον, χαὶ χρό- 
τῆσον χεῖρα ἐπὶ χεῖρα, χαὶ διπλασίασον ῥομφαίαν ἣ 
τρίτη ῥομφαία τραυματειῶν ἐστι. ῥομφαία τραυμα- 
τειῶν ἣ μεγάλη. Καὶ ἐχστώσεις αὐτοὺς, 

16. ὅπως μὴ θραυσθῇ ἢ χαρδία, καὶ πληθυνθῶσιν οἵ 
ἀσθενοῦντες ἐπὶ πᾶσαν πύλην, παραδέδονται εἰς φφάγια 
ξομφαίας εὖ γέγονεν εἷς σφαγὴν : εὖ γέγονεν εἰς στίλ- 

ιν. 
16. Καὶ διαπορεύου, ὀξύνου ἐχ δεξιῶν καὶ ἐξ εὐωνύ- 

μων, οὗ ἂν τὸ πρόςωπόν σου ἐξεγείρηται. 
17. Καὶ ἐγὼ δὲ χροτήσω χεῖρά μου πρὸς χεῖρά μου, 

χαὶ ἐναφήσω θυμόν μου, ἐγὼ Κύριος λελάλῃχα. 
18. Ἱαὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων’ 
19. Καὶ σὺ, υἱὲ ἀνθρώπου, διάταξον σεαυτῷ δύο 

δδοὺς, τοῦ εἰςελθεῖν ῥομφαίαν βασιλέως Βαδυλῶνος. ᾿Εχ 
χώρας μιᾶς ἐξελεύσονται αἵ δύο, καὶ χεὶρ ἐν ἀρχῇ ὁδοῦ 
πόλεως, ἐπ᾽ ἀρχῆς ὁδοῦ διατάξεις, 

30. τοῦ εἰςελθεῖν ομφαίαν ἐπὶ ῬΡαδδὰθ υἱῶν Ἀμ- 
μὼν, καὶ ἐπὶ τὴν Ἰουδαίαν, καὶ ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ. ἐν μέσῳ 
αὐτῆς. . 

41. Διότι στήσεται βασιλεὺς Βαδυλῶνος ἐπὶ τὴν ἀρ- 
χαίαν ὁδὸν, ἐπ᾽ ἀρχῆς τῶν δύο ὁδῶν, τοῦ μαντεύσασθαι 
μαντείαν, τοῦ ἀναθράσαι ῥάδδον, χαὶ ἐπερωτῆσαι ἐν 
τοῖς γλυκτοῖς, χαὶ ἡπατοσχοπήσασθαι ἐχ δεξιῶν αὐτοῦ. 

4. Ἐγένετο τὸ μαντεῖον ἐπὶ ἹἹερουσαλὴμ., τοῦ βα- 
λεῖν χάραχα, τοῦ διανοῖξαι στόμα ἐν βοῇ, ὑψῶσαι φω- 
γὴν μετὰ χραυγῆς, τοῦ βαλεῖν χάραχα ἐπὶ τὰς πύλας 
αὐτῆς, καὶ βαλεῖν χῶμα, καὶ οἰχοδομῆσαι βελοστά- 
σεις. 

23. Καὶ αὐτὸς αὐτοῖς ὡς μαντευόμενος μαντείαν 
ἐνώπιον αὐτῶν, χαὶ αὐτὸς ἀναμιμνήσχων ἀδικίας αὐτοῦ 
μνησθῆναι. 

244. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος" ᾿Ανθ᾽ ὧν ἀνεμνή- 
σατε τὰς ἀδιχίας ὑμῶν, ἐν τῷ ἀποχαλυφθῆναι τὰς ἀσε- 
θείας ὑμῶν, τοῦ ὁραθῆναι ἁμαρτίας ὑμῶν, ἐν πάσαις 
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6. Ετίυ, ΠῚ ποι ηῖ8, ἰησοηγβοα ἰῃ ΘΟΒΊΓΙ θη6 ᾿ θογατὶ 
ἰυοτυμ, οἱ ἰη ἀο!ογθυ8 ᾳοῆηδδ δηΐδ Θς]οΒ δογάη. 

7. Ἐτγίϊαυθ, 5ἱ ἀϊχογίηϊ δὰ ἰ6 : Οἰδγα ἰι} σαπηΐβ9 Εἰ ἀΐοοδ : 
Ργορίεγ πυπίϊυτη, αυΐᾶ γοηΐΐ, οἱ φυ 8888] Γ ΟΠΊΏ6 οὐγ, δὲ 

ὈΠΙΥΟΓδ8Ρ ΠῚΔΠ115 ἰ 50] ΘΠ ΜΙΓ, οἱ ἜΧΗ Δ ὈΠῸΣ ΟΙΏΠὶ8. ΟΔΤῸ 

οἱ ομηηΐβ βρί γι [ι18, δὲ οἴμηΐα ἔδιηογα μοὶ πδηΐϊυγ ἢυπηοζα. 
Εδοδ γνρηϊϊ, αἰΐ Ποηγίηυϑ. Ι 

8. Εἰ (δοίυ8 6581 βογῃηο Ὠοπμίηΐ δὰ Πη6, ἀἰο6ἢ8 : 

9. ΕἸ Ποιμηΐηΐβ,, ργορμοίδ, οἱ ἀΐοθβ : Ηφς ἀϊοίί Πομηίηυδ: 
ὈὨΪϊο : ΑαἸδάϊιβ, αἰ 8, δοίεγα οἱ ἰγάβοθγα, 

10. υἱ' Ἰυσυ}65 : δόυογα υἱ 518 ἴῃ ΠΙρογθηι, ρᾶγαίυβ δὰ 

αἰβ8ο]υἱἱοποπ). [πίογῆοα,, οοηί πη, ΓΟΡΘ]16 οπηηο ᾿ἰσηυτη. 

11. Εἰ ἀοάϊξ ουπὰ ραγδίυπη υἱ ἰοηθδί τηδηι8 ἰρ5ῖυ8. Εχδ- 
ουϊμ8 6δὶ ρἰδάϊι)8, 6δὶ ρδιδίυϑ, αἱ ἀδίυν 'ρ88 ἴῃ τηδηῦπη ἰῃ- 
(ογ οἰ ἢ 18. 

12. ΟἸαπιᾶ οἱ υἱυῖα, [1 Ποηχίπὶ8, αυΐδ ἢἰς δοῖαβ 6βὶ ἰῃ 
ῬΟρυΐο πι60, 6 ἰῃ οπηΐθυβ ἀυοίθιβ 15γδαὶ : ἱῃμδ  δρυηΐ, 

Ργορίογ ρδαΐαπι ἔπ ἰῃ ρορυΐο πιθο. Ιἀοἴγοο ρἰδυ δ ΚΌΡΟΥ 
Ἰηδηυ) ἰ.81}, 

18. αυΐὰ ᾿8ΠΠ0δΐϊ18 651. Εἰ φυϊά 5ὶ οἰΐδηχ ἐγὶ δι. γορυ 188 
[υογῖ Ὁ Νοη ογὶὶ, ἀἰοὶὶ ομιίηυ Ὠοιηϊηυϑ. 

16. Εἰ ἴὰ, Π]1 Πομιϊηΐδ, ργορ!ιοίδ, οἱ ρἰδυὰθ πιδῆὺ δὰ 

ΤηΔΏυπ, οἱ ἀυρ] 108 οἰδαΐυπι : ἰογί 8 φἸδάϊι5 ἱπίογίδοιου πη 
οϑῖ, σἸδάϊι8 ἰηογίδοίογυ) πᾶσπυβ. Εἰ Οὔδίυροϑοσγο [Δ 0ῖ68 

608, 
15. υἱ ποη 4υδϑδοίαγ ΟΟΥ, οἵ π}}1{Π}0Π1 δηΐων ἱμῆγπηΐ ΒΌΡΟΓ 

ΟἸΠΘΙ ρογίδημ, ἰγϑάϊὶ βυπῖ ἰῃ ἰυρσυ] δι] οη 68 ο] δά : Π6Π6 
λοῖυδ 65ῖ1 δὰ ᾿υσυ!αιομοπι, Ὀ6η6 δου 65 δὰ [ἸΖΟΓΟΠ). 

16. Εἰ ἰγδηβὶ, ὀχϑοῦθγα ἃ ἀθχίγίβ οἱ ἃ βἰηἰβίγ'8, φυοουῃ)- 
406 δοϊ65 ἰυἃ ὀχϑυγγοχογὶί. 

17. Εἰ ὁσο διΐοπι ρἰδυάδπι τηδηι πη6ἃ δ( ΓΔΠ01Π Πη68Π), 

οἱ ἱπημ ἴδῃ) [ΓΟΓΟΠῚ τη υ, ο50 Ὠοπλίηυ8 ἰοουΐυ8 80Π|. 

18. Εἰ (Δοΐιι8 οϑὶ ϑούτὴοὸ Βομῃιίηί δὰ π|6, ἀΐοθῃ8 : 
19. Εἰ τὰ, ΠῚ Ποχαϊηἰθ, δἰδίαθ ΕὈΪ ἀν88 Υἱᾶβ, υἱ ἰηρτο- 

ἀϊαίυν σἰδάϊυ5 γοχὶβ ΒδΌγ!οηΐβ. 6 γτοχίοηθ πη8 ορτοαϊθηοΓ 
δ θδ5, οἵ ΠηδΔη0.8 ἰῃ ὈΓΪΠΟΙρΙΟ Υἱδθ οἰ] 8118, ΒΌΡΟΣ ὑγίῃοὶ- 
Ὀἰαπι Υἱϑο οοηδι (068, ᾿ 

40. υἱ ἱηργοαϊαίυγ αἰδάϊυ8 Βυρογ ἈδΌθδῖἢ Π]]ογαμῃ ΑἸΩΠΊΟη, 
οἴ ϑυροῖ 7υάερδιῃ, δἱ ΒυΡ6Γ 7 ΘΓ 88] τὴ ἴῃ Ππηρ 0 6018. 

41. δίδοϊ οηΐπι τὸχ ΒΑΡΎ ΪΟΠ 8 ΒΌρ6Γ δΔη(α08Πὶ Υἱδχη,, ἰῃ 
Ργϊπεὶρίο ἀυδγυπι νἱάγυπ, δ ἀϊνἱπαπάυπ ἀϊν δ 0Π6πὶ|, δὰ 
(λοϊοπάυπι ΘΠ ἶγ υἱγζαπι, οἱ ἱηἰογσοσδηάσυμῃη ἴῃ 80 0}}1}}}- 

θυβ, οἱ ᾿θεὺυγ βροουϊδηάυπ) ἃ ἀδχίουβ 51}}8. 
42. Ἐδοίδ οδὶ ἀϊνίπαῖΐο ϑαροῦ ογυβδίοπι, δὰ ἰδ ἀ χη 

γα] τη, δ ἀρογ ΘΠ} ο8 ἰπ οἰδπιογο, 84 δχϑιἰδηάιπ) γ0- 

οοὰ οὐπὶ γοοσίογαίίοπο, δά ᾿δοϊοη άπ) Ὑἀ]} 1π| ΒΡῈ Γ Ῥογίδ8 
65, οἴ ᾿δοίαπάυπι δέβογοπι, οἱ δε! σδηδ8 τδοϊιη88 Ἶ8- 

οὐαί ΓΙ 68. 

23. Εἰ ἴρ86 χιδδὶ ἀϊνίμδηβ ἀἰνἠηδιοοπιὶ ΟΟγᾶπι οἶδ, οἷ 
ἦρ86 τοιμθιιογδῃβ ἰηἰχυϊ(Δἰαπι 605 δὰ γεοογἀδηάαπι. 

44. Ἰάοίγοο πδο ἀϊοῖξ Ποπληυ8 : ῬΥῸ 60 φυοὰ ἰῃ ΠηθιΠοΓλΠὶ 
τουοοδϑίϊβ ἰηἰφυ ἰδί65 γοϑίγαβ, ΟἸ1πὶ ΤΟΥ ΘἸΓΘ ΙΓ ἱπιρίεἰδίε8 
ψαβίγδ, υἱ Υἱὰογοηΐυν ροοοδῖα γοβίγα, ἰῃ οπληἶθυ8 ἱπηρίοἴδ- 
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ἀσεθείαις ὑμῶν χαὶ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν ὑμῶν, ἀνθ᾽ 
ν ἀνεμνήσατε, ἐν τούτοις ἁλώσεσθε. 
“5. Καὶ σὺ, βέθηλε, ἄνουε, ἀφηγούμενε τοῦ Ἰσραὴλ, 

οὗ ἄχει ἣ ἡμέρα ἐν καιρῷ ἀδικίας πέρας. 
8. Τάδε λέγει Κύριος" Ἀφείλου τὴν χίδαριν, καὶ 

ἐπέθου τὸν στέφανον, αὐτῇ οὐ τοἄχύτη ἔσται. Ἐταπείς 
νωσας τὸ ὑψηλὸν, χαὶ ὕψωσας τὸ ταπεινόν. 

47η. Ἀδικίαν, ἀδικίαν, ἀδικίαν θήσομαι αὐτήν. Οὐαὶ 
αὐτῇ. τοιαύτη ἔσται, ἕως οὗ ἔλθῃ ᾧ καθήχει, χαὶ πα- 
ραδώσω αὐτῷ. 

48. Καὶ σὺ, υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον, καὶ ἐρεῖς" 
Τάδε λέγει Κύριος πρὸς τοὺς υἱοὺς ᾿Αμμὼν χαὶ πρὸς 
τὸν ὀνειδισμὸν αὐτῶν, καὶ ἐρεῖς: 'Ῥομφαία, ῥομφαία 
ἐσπασμένη εἰς σφάγια, χαὶ ἐσπασμένη εἰς συντέλειαν, 
ἐγείρου ὅπως στίλόῃς 

0. ἐν τῇ δράσει σου τῇ ματαία, χαὶ ἐν τῷ μαντεύ- 
εσθαί σε ψευδῆ, τοῦ παραδοῦναί σε ἐπὶ τραχ ἥλους τραυ- 
ματιῶν ἀνόμων" ἥχει ἡμέρα ἐν καιρῷ ἀδικίας πέρας. 

30. Ἀπόστρεφε, μὴ χαταλύσης ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ ᾧ 
γεγέννησαι, ἐν τῇ γῇ τῇ ἰδία σου χρινῶ σε" 

81. χαὶ ἐχχεῶ ἐπὶ σὲ ὀργήν μου, ἐν πυρὶ ὀργῆς μου 
ἐμφυσήσω ἐπὶ σὲ χαὶ παραδώσω σε εἰς χεῖρας ἀνδρῶν 
βαρδάρων τεχταινόντων διαφθορᾶς. 

8), Ἔν πυρὶ ἔση κατάῤρωμα, τὸ αἷμά σου ἔσται ἐν 
μέσῳ τῆς γῆς σου. Οὐ μὴ γένηταί σου μνεία, διότι ἐγὼ 
Κύριος λελάληκα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ'΄. 

ι. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων᾽ 
2. Καὶ σὺ, υἱὲ ἀνθρώπου, εἰ χρινεῖς τὴν πόλιν τῶν 

αἱμάτων ; 
3. Καὶ παράδειξον αὐτῇ πάσας τὰς ἀνομίας αὐτῆς 

χαὶ ἐρεῖς" Τάδε λέγει Κύριος Κύριος Ὦ πόλις ἐχχέουσα 
αἵματα ἐν μέσῳ αὐτῆς, τοῦ ἐλθεῖν καιρὸν αὐτῆς, καὶ 
ποιοῦσα ἐνθυμήματα χαθ᾽ ἑαυτῆς, τοῦ μιαίνειν αὐτὴν 

4. ἐν τοῖς αἵμασιν αὐτῶν οἷς ἐξέχεας. Παραπέπτω- 
χας, χαὶ ἐν τοῖς ἐνθρυμήμασί σου οἷς ἐποίεις ἐμιαίνου - 
χαὶ ἤγγισας τὰς ἡμέρας σου, χαὶ ἤναγες χαιρὸν ἐτῶν 
σου. Διὰ τοῦτο δέδωχά σε εἰς ὀνειδισμὸν τοῖς ἔθνεσι, χαὶ 
εἰς ἐμπαιγμὸν πάσαις ταῖς χώραις 

δ. ταῖς ἐγγιζούσαις πρὸς σὲ, χαὶ ταῖς μαχρὰν ἀπε- 
χούσαις ἀπὸ σοῦ, χαὶ ἐμπαίξεται ἐν σοὶ, ἀκάθαρτος ἢ 
ὀνομαστὴ, χαὶ πολλὴ ἐν ταῖς ἀνομίαις. 

6. Ἰοὺ οἱ ἀφηγούμενοι οἴχου ἸΙσραὴλ, ἕκαστος πρὸς 
τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ συνεφύροντο ἐν σοὶ, ὅπως ἐχχέω- 
σιν αἷμα. 

η. Πατέρα χαὶ μητέρα ἐχαχολόγουν ἐν σοὶ, καὶ πρὸς 
τὸν προςήλυτον ἀνεστρέφοντο ἐν ἀδιχίαις ἐν σοί: ὀρφα - 
νὸν χαὶ χήραν κατεδυνάστευον, 

8. καὶ τὰ ἅγιά μου ἐξουθένουν, καὶ τὰ σάῤθατά μου 
ἐδεδήλουν ἐν σοί. 

9. Ἄνδρες λησταὶ ἐν σοὶ, ὅπως ἐχχέωσιν ἐν σοὶ αἷμα - 
καὶ ἐπὶ τῶν ὀρέων ἤσθιον ἐπὶ σοὶ, ἀνόσια ἐποίουν ἐν 
μέσω σου. 

ι0θ. Αἰσχύνην πατρὸς ἀπεχάλυψαν ἐν σοὶ, χαὶ ἐν ἀχα- 
θαρσίαις ἀποχαθημένην ἐταπείνουν ἐν σοί. 

"1. Ἕκαστος τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἠνομοῦ- 
σαν, καὶ ἕχχστος τὴν νύμφην αὐτοῦ ἐμίαινεν ἐν ἀσεδεία, 
γχαὶ ἕκαστος τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ θυγατέρα τοῦ πατ 
αὐτοῦ ἐταπείνουν ἐν σοί, 

ΙΕΖΕΚΙΗΛ. Κεφ. ΚΒ'. 
εἰθυ.8 νοϑιγ8 οἱ ἴῃ δάϊηυθηι οηΐθυβ Ὑοβίγίβ, ργὸ 60 ᾳυοὰ ἰπ 
ἸΠΘΒΊΟΣΙΔΠῚ ΓΟΥΟΟΔϑ(18, ἰη ἰδ[ϊ5 ΟΔΡ ΘΒ] ἢ]. 

256. ΕΖ ἴυ, ῥΡΓΟρΠδηθ, ἰηΐχαθ, ἀπχ 18Γ86], οὐ͵)8 γνοδηὶβ 
ἀἶο5 ἰπ ἰϑιηρογα ἰηϊυ 4118 {Ἰηΐ8. 

26. Ηδο ἀἰοὶ! Βοπηίηυβ : ΑΒ δι} 5} οἰἀαγίηι, οἱ ἱτηρο- 
5181} σοΟΓΟΏΔΠ), οἱ ποὴ ογὶὶ 1818. Βυ}}δ5(ὶ οχοοίβυηι, εἰ 
80] ον ϑίὶ 116. 

47. Ιηἰαυϊίδίδη, ἰηϊ χα δίδπι, ἰηἰχυϊδίοπ) ῬΟΏΔΙῺ 81. 
γα οἱ, (2115 ογὶϊ, ἀοηθο γβϑηϊδῖ ουἱ ἀοβθοίυτ, οἱ ἰγδάδῃ εἱ. 

28. Εἴ ἴὰ, ΠῚ μοπιίηϊβ᾽ ργομδία, οἱ ἀΐδοβ : Ηδφος ἀϊοὶξ 
ὈοιηϊπῈ8 δα Π]108 Απιηλο οἱ δά ορργοῦγίυμῃ οϑογυπι, οἵ ἀϊ- 
665 : Οἰδαΐα5, αἰδα 5 οἀμοίυ 5 δὰ Ἰυρυϊαίίοποβ, οἱ οἀυσίυ8 
δὰ σοη ΒΟ Δί ΘΙ, Οχϑυγβα υἱ 50] ηἀ688 

29. ἰη Υἱδίοῃα ἰυᾶ γδηδ, οἱ ἰη αἰ πδηᾶο ἴς (2188, αἱ ἀ8- 
ΓΟΥΪ8. ΒΡῈ 0011 τυ]ηογαίοσγυῃ ἰπίαυοσυπ : υρϑηϊϊ αἶδ6β8 ἰῃ 
ἰορΟΓα ἰηἰχα! {15 ΠηΪ5. 

80. Βανογίογο, πῈ Πηδῆθδϑ ἰῇ ἰ000 ᾿ς ἰπῃ φῦο δοηϊ8 68, 
ἴῃ ἴοιτὰ ργοργίᾶ ἴπἃ }α οδο ἰ6 : 

31. οἱ οἤἴαμπάδη) ΒΌΡΟΓ [6 ἰγδπ ἸηθᾶΠ|, ἰῃ ἰρτια ἱγϑ Πηδᾶ" 
δ0{Π840ο ἰῃ ἴα, οἱ ἰγδάδεη ἴ6 ἰῃ ΙηδΔηι18 Υἱγούα πη ὈΔΥθάΓΟΓυ 
(αὐ τοδηίϊ τι ΘΟΥΓΕΡ ΟΠ 68. 

32. ἴῃ ἰζῇθ ογίβ οἰθυβ, βδησυΐδ [0.8 οΥὶΐἑ ἴῃ τηράϊο ἴογγα" 
ἴυδ5. Νοη οἰ ἴῃ] πχριηοτίδ, 4υϊᾶ ὁγο Ποιλῖδυδ Ἰοσυ 0.8 50Π|. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΙ͂Ι. 

1. Εἰ (δεΐυπὶ οϑ᾽ σογθυμ Ὠομιὶηὶ δά μηδ, ἀΙΟΘ 8 : 

4. ἘΠῖι, ΝΙ1 ΠΟΙΆΪΩΙ5, κἰ }υἀ οδ8 οἰν!(Δίοηλ 5δησυϊ τὴ ἢ 

3, Εἰ οκίδηάαα οἱ ΟἸΠΟΒ ἰηἰαυϊδί68 8088, οἱ ἀΐοοβ : Ηρο 
ἀϊεὶϊ Ποιίηυβ Ποπιίηυβ : Ο ον 85 οἴ 68 βδηρυΐηθδ ἰῃ 

τηράϊο 8υὶ, υἱ νοηΐδί ἰδιηρι}8 6}8, οἱ ἔδοίθῃ8 οοσὶ δίϊ 68 
οοηίΓᾶ 5δπηοίρβᾶπι, υἱ ροΟ]]αογοίαΓ 

4. ἴῃ βδηρυ ϊηῖθι5 δΘογα 4008 οἴυάϊπιϊ. Ὠ 6  ᾿χυϊδεὶ, οἱ ἴῃ 

οορ Δι οαἰ 8 5 4185 (ΔοἴΈ 85 ρΟΊΠα(8 65 : οἱ δρργορίη- 
αιιάγα [6 οἰ5Ε} 4165 ἰμο8, οἱ δἀδυχίκιϊ ἰοπιρυδ Δηπότγυπι ἰυ0- 
γυπλ. Ῥγορίογοα ἀεάὰϊ ἰ6 ἰῃ ορργοθείυσῃ βοη5, οἷ ἴῃ ἱγτὶ- 
β' ΟΠ ΘΙ ΟὨηἶ 1.9 ΓορΙ οὨΐθυ8 

5. αυα βυηΐ Ἰυχία ἴα, οἱ χυιδ8 Ῥγοοῦ] δυβυηΐ ἃ 6, οἱ ᾿ΠἸὰ- 

ἀφηί ἰη (6, ἱμπωτηυπάᾷ πομηϊπδίᾶ, οἱ π}}}{8 ἰη ἰηἰ φυ δι! Ὀυ8. 

6. Εορα ἀυοδβ ἀοπιυϑ Ιβγδοὶ, υπυβαίβαιιο δα οοξηδίοϑ 
81.105 Πρϊδουσγυπί 86 ἰη ἴ6, υἱ οἴπιπάδηϊ βδησυΐηθηι. 
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7. Ῥαίτοιῃ οἷ πηδίγρῃ πηδὶ οἀϊοο δηΐ ἰῃ ἰ6, οἱ δάνογβυβ δἀ- 
γΟΠΔΠ) ΘΟΠΥΘΓΕΔΏΔηΐΟΓ ἴῃ ἰηϊχυϊ δι: 8 ἰῃ [6 : ρυρ  Πυπὶ οἱ 
γἱἀυδιὴ Ορργϊ "δηΐ, 

8. οἱ βδηοίδ Πηθ8 ΒρογΠΘ δηΐ, οἱ βαρ Ὀδίδ πιὰ ρο  υϑ δηί 

ἰη (6. 
9. Υἱγὶ Ἰδίγοηδϑ ἰῃ ἴθ, υἱ εἰἴωπάοτγοηϊ ἰη 16 βδηρυ ποι : 

οἱ δυροῦ πιοηΐο8 οομηθαουϑηΐ ἱπ (6, βοοίεγδία [δοίθθδηὶ ἰῃ 

τηδαϊΐο (υἱ. 
10. Ὑογοουηάίδῃ ραϊγίβ ἀἰβοοορογυδγυηῖ ἰη ἰ6, οἱ ἴῃ ἷπ|" 

τυ εἰ}5 πηοηδίγυΐβ ἀοδἰἀοπίδπι ἢυτ Δ θαπίὶ ἰη ἰ6. 

11. ὕπυβχαυίδχαο ἴῃ ἀχοζγαπὶ ργαχίπιὶ 5] ἰηίχυς ἀροθδηῖ, 
οἱ υπυβαυΐϊβααα πυτυμι βυδη ΡΟΙαοραὶ μὰ ἰπηρίεἰδῖθ, εἰ 
ὑπ 8 Πυθα ΒΟΙΌΓΘΙΩ δυ8π| ἢΠἢαπι μαίτῖ5. 8} ᾿υμλΠ] δ πὶ 

ἱμ (6. } 



ἘΖΕΟΗΙΕΙ͂,.. κρ. ΧΧΙΙ. 

13. Δῶρα ἔλαμθάνοσαν ἐν σοὶ, ὅπως ἐχχέωσιν αἷμα- 
τόχον χαὶ πλεονασμὸν ἐλαμθάνοσαν ἐν σοί. Καὶ συνε- 
τελέσω συντέλειαν χαχίας σου τὴν ἐν χαταδυναστεία, 
ἐμοῦ δὲ ἐπελάθου, λέγει Κύριος. 

13. ᾿Ἐλν δὲ πατάξω χεῖρά μου ἐφ᾽ οἷς συντετέλεσαι, 
οἷς ἐποίησας. καὶ ἐπὶ τοῖς αἵμασί σου τοῖς γεγενημένοις 
ἐν μέσῳ σου, ᾿ 

ι4. εἰ ὑποστήσεται ἣ χαρδία σου; εἰ χρατήσουσιν αἵ 
χεῖρές σου ἐν ταῖς ἡμέραις αἷς ἐγὼ ποιῶ ἐν σοί; ᾿Εγὼ 
Κύριος λελάληχα καὶ ποιήσω. . 

156. Καὶ διασχορπιῶ σε ἐν τοῖς ἔθνεσι, χαὶ διασπερῶ 
σε ἐν ταῖς χώραις, χαὶ ἐχλείψει ἡ ἀκᾳθαρσία σου ἐχ σοῦ, 

16. χαὶ χαταχληρονομήσω ἐν σοὶ χατ᾽ ὀφθαλμοὺς τῶν 
ἐθνῶν, χαὶ γνώσεσθε διότι ἐγὼ Κύριος. 

17. Καὶ ἐγένετο λυγες Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων 
15. Υἱὲ ἀνθρώπου ν ἰδοὺ γεγόνασί μοι ὃ οἶχος Ἰσραὴλ 

ἀναμεμιγμένοι πάντες χαλχῷ χαὶ σιδήρῳ χαὶ χασσι- 
τέρῳ χαὶ μολίδῳ, ἐν μέσῳ ἀργυρίου ἀναμεμιγμένος ἐστί. 

. Διὰ. τοῦτο εἶπόν: Τάδε λέγει Κύριος Κύριος: 
οὖ ὧν ἐγένεσθε εἷς σύγχρασιν μίαν, διὰ τοῦτο ἐγὼ 
εἰςδέχομαι ὑμᾶς εἰς μέσον Ἱερουσαλήμ" 

40. χαθὼς εἰςδέχεται ἄργυρος χαὶ χαλχὸς χαὶ σί- 
δηρος καὶ χασσίτερος χαὶ μόλιβος εἰς μέσον χαμίνου, 
τοῦ ἐχφυσῆσαι εἰς αὐτὸ πῦρ τοῦ χωνευθῆναι" οὕτως εἰς- 
δέξομαι ἐν ὀργῇ μου, καὶ συνάξω χαὶ χωνεύσω ὑμᾶς, 

21. καὶ ἐχφυσήσω ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐν πυρὶ ὀργῆς μου, καὶ 
χωνευθήσεσθε ἐν μέσῳ αὐτῆς. 

᾿ς 49. Ὃν τρόπον χωνεύεται ἀργύριον ἐν τὰ, καμίνου, 
οὕτως χωνευθήσεσθε ἐν μέσῳ αὐτῆς, καὶ ἐπιγνώσεσθε 
διότι ἐγὼ Κύριος ἐξέχεα τὸν θυμόν μου ἐφ᾽ ὑμᾶς. 

3. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 
244. Υἱὲ ἀνθρώπου, εἰπὸν αὐτῇ Σὺ εἰ γῇ ἢ οὐ βρε- 

χομένη, οὐδὲ ὑετὸς ἐγένετο ἐπὶ σὲ ἐν μέρα ὀργῆς. 
5. Ἧς οἱ ἀφηγούμενοι ἐν μέσῳ αὐτῆς ὡς λέοντες 

ὠρυόμενοι, ἁρπάζοντες ἁρπάγματα, ψυχὰς χατεσθίον-- 
τες ἐν δυναστεία, χαὶ τιμὰς λαμθάνοντες. Καὶ χῇραί 
σου ἐπληθύνθησαν ἐν μέσῳ σου. 

26. Καὶ οἵ ἱερεῖς αὐτῆς ἠθέτησαν νόμον μου, χαὶ 
ἐδεδήλουν τὰ ἅγιά μου. Ἀναμέσον ἁγίου χαὶ βεδήλου 
οὗ διέστελλον, καὶ ἀναμέσον ἀκαθάρτου καὶ τοῦ χαθα- 
ροῦ οὐ διέστελλον, καὶ ἀπὸ τῶν σαδδάτων μου παρε- 
χάλυπτον τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, χαὶ ἐδεθηλούμην ἐν 
μέσῳ αὐτῶν. 

ὰ 2. ὦ  ς μ ς 
«7. Οἱ ἄρχοντες αὐτῆς ἐν μέσῳ αὐτῇς ὡς λύχοι ἀρ- 

πάζοντες ἁρπάγματα, τοῦ ἐκχέαι αἷμα, ὅπως πλεονεξίᾳ 
πλεονεχτῶσι. 

25. Καὶ οἱ προφῆται αὐτῆς ἀλείφοντες αὐτοὺς πε- 
σοῦνται, ὁρῶντες μάταια, μαντευόμενοι ψευδῇ, λέγοντες" 
Τάδε λέγει Κύριος, καὶ Κύριος οὐχ ἐλάλησε. 

29. Λαὸν τῆς γῆς ἐχπιεζοῦντες ἀδιχία χαὶ διαρπαάζον- 
τες ἁρπάγματα, πτωχὸν καὶ πένητα χαταδυναστεύον- 
τες, καὶ πρὸς τὸν προςήλυτον οὐχ ἀναστρεφόμενοι μετὰ 

χρίματος. 
840. Καὶ ἐζήτουν ἐξ αὐτῶν ἄνδρα ἀναστρεφόμενον 

ὀρθῶς, καὶ ἑστῶτα πρὸ προτώπου μου ὅλοσχερῶςς ἐν 
τῷ καιρῷ τῆς ὀργῆς. τοῦ μ' εἰς τέλος ἐξαλεῖψαι αὐτὴν, 

καὶ οὐχ εὗρον. ; 
38ι. Καὶ ἐξέχεα ἐπ᾽ αὐτὴν θυμόν μου ἐν πυρὶ ὀργῆς 

μου, τοῦ συντελέσαι. τὰς δὸοὺς αὐτῶν εἰς χεφαλὰς αὖ- 

τῶν δέδωχα, λέγει Κύριος Κύριος. 

| 
Ι 
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11. Μθπογδ δοοίρἰΘ ὈΔηϊ ἰη ἴδ, υἱ Ἔππἀογοηϊ βδηρυΐηδηι: 
ὈΒΌΓΔΙΙ οἱ ΒροτΔυπἀδη(18π| ΔοοΙρίοὈδηΐ ἴῃ (6. Εἰ ΘΟὨ811Π)- 
τηδϑῖ: ΘΟΠΒΕΠΠ)Δ[ ΘΠ’ ΤΩ ΔΙ |88 ἴπς5 485 ἰῃ ΟρρΓδδϑίοῃθ, 
Πη6] δυΐοτη ΟὈ] ἃ 68, αἱ Ποηιχίηυ8. 

13. 51 δυίοιῃ ἰπάἀυοϑιηι ΤΏΔη1|Π| [68 Π} ΒΌΡΟΙΣ ἰΐ8 Ζυ8 ὁ0η- 
ΒΌΠΩΠΔ511, ας ἰδοίϑίϊ, δἰ ΒΌΡΟΓ βδηρυθυ8 ἰυΐβ φαΐ (Δε 
διιηῖ ἴῃ τηράϊο αἱ, 

14: 8ὶ βυδ5ἰδίεξς ΟοΥ ἰυπ0π}} δὲ ργϑου δ θυπὶ τᾶ η0}8 ἴθ δ ἰῃ 

ἀϊοῦυβ ᾳυοβ 6ρ0 ἴδοίο ἰπ ἰ6Ρ Εφο Ποπηΐηι8 Ἰοουΐαβ δυη) οἱ 
(Δοϊδῃη. 

15. Εἰ ἀϊδρογσδηι ἰδ ἰῃ σοης 5, οἱ ἀ58ϑηγίπαθο ἰδ ἴῃ γὸ- 
σἰοηΐθυ8, οἱ ἀοἤεϊοῖ ᾿πηπηυηά ἴα ἴὰἃ 6χ (6, 

16. οἸΑ Ω γα Π800 ἰπῃ ἰ6 δηΐα οὐυ08 ροπίϊαμη,, οἱ 5οἰθί 8 
ᾳυΐα ὁρο Ὠοιηίηυβ. 

17. Εἰ (Δοΐαπι 65ῖ γογθυ Ποιμἰηὶ δα τη6, ἀΐο6ῃ8 : 
18. ΕἸ Βοπηϊηΐβ, οοο6 δος βυηΐ τὰ  ἀοηγ15 [5γ86] δ - 

Ὠ) 1811 ΟἸΏΠ6Β8 86Γ6 οἱ ἴογγο οἱ βίδηηο οἱ μ᾽ 0, ἰῃ Ὠηθ 0 ἂγ- 
ΕΘηὶ δα πηϊϑίδ οὶ. 

19. Ρτορίδτοα ἀΐς : Ηῶς ἀϊοὶί Ποιηίηυ8 Ποπιίηυβ : ΕΟ 
συοὰ [Δο[ἱ 6518 ἰῃ ΘΟ δι Ιοηθπ ὑπᾶπ|, ἰἀοίγοο δρὸ Γϑοΐ- 
Οἶδι γο8 ἰη πηράϊιη 76 Γυ 58] 6} : 

40. βἰσαΐὶ γοοὶρί αν ἀγζϑηΐαπη οἱ 8.5 οἱ (δυτατλ οἱ βίδπηυ πὶ 
οἱ ρυμδυπι ἱπ τηράΐυπι (Ογπαςῖὶβ, 8α βυῇῆληάυπι ἰσηθπὶ ἰῃ 

᾿Πυἃ αἱ οοηείυγ : 8ίς γϑοὶρίδπη ἴῃ ἱγὰ τηθᾶ, δὲ Θοῦργοσδθο 
οἱ οομδθο γνοβ, 

41. οἱ 80{Π18}00 ἰῃ Υο8 ἰῃ ἱζῃ6 ἱγϑθ πη685, οἱ ΘΟὨΙΠΔΌΪ αἰ ἰ ἰηῃ 
τϑαϊΐο 6}03..- . 

42. δἰουΐ οοηῇαίυ δγαοηΐυτῃ ἴῃ πηράϊο ἰογηδοὶβ, 8ϊ0 οοῦ- 

ΠΑΡ  λΐηὶ ἰῃ πηράϊο αὐυβκ, οἱ βοϊϑι 8 αυΐδ αρο Βοπηηυϑ οἴυάὲ 
ἰηἰσηδίϊοπθηι ΘΔ ΠῚ ΘῈ ΡΟΓ ΥΟ8. 

43. Εἰ ἰδεΐυμη οϑὲ νογθυμῃ Πομιηΐ δα πϊ6, ἀϊο 8 : 

44. ΕἸΠῚ Ποηλὶπὶθ,, ἀἱς οἱ : Τὰ 65 ἰαγγὰ ποῦ ἱγγίραίδ, Π6416 
Ρἰυνία [λοΐδ 6οῖ δυροΓ ἰ6 ἰῃ ἀϊδ6 ἱγϑ. 

25. Ου͵ι8 ἀυοο8 ἰῃ πηράϊο οὐὰ5 δίουΐ Ἰθοη68 τυρὶ ηΐ68, 
τ ρίη85 γαρίθηι 8, ἀδυογδηΐθϑ ΔηΪΠπ|88 ἰῃ Ροίοηϊϊα, οἱ ργοίία 
δοοὶρίοηίε5. Εἰ τἱθυξ ἰὰδ5 τα ΡΠ οαίδβ δυηΐ ἴῃ τηδάϊο ἰυϊ. 

26. Εἰ βδοογιοίθϑ 68 οἰ ρϑογιηΐ ἰοοῖη τηθϑηὶ, οἱ 
ῬΟΙυδγαηΐ ϑδποίδ πηθᾶ. [πίε γ 5800 1) οἱ ῥγοίδῃιπλ ποα 
ἀϊβιϊησυθρθαπί, οἱ ἰπίογ τηυπάυπι οἴ πηυπάυπι ἤθη αἰ 5[{Π- 
ξυοραηΐ, οἱ ἃ βαθθα 15 πιοῖβ Ὁοορθγίθ θη! οὐυ]08 8808, οἱ 
σοἰμαυΐηαραγ ἴῃ ἡγοϊο ΘΟΓΌΠΙ. 

47. Ῥτίμοῖροδ οὐυ8. ἱπ πιοάϊο {ΠΠ1Π|8 χυδϑὶ Ἰυρὶ Γαρίεηί68 
τἂρίηαβ, δὰ εἰυπἀοηάυπι 5δδησυ πη), αἱ ΡῈΓ ἀνΔΓ [ΔΠ| Ὁ]0.8 

δοχυϊγδηΐ. 
48. Εἰ ρῥγορποία ουδ υηξοηΐεβ 608 οϑδάεπὶί, υἱάθηίθδ 

γαμᾶ, ἀν᾽ παπίο8 τηοηἀδοία, ἀϊοοηίο8 : Ηδο ἀϊοϊ( Ποπηίηυδ, 

οἱ Ὠομηίδῃ8 ἢ0η 68ἰ ἰοου 8. 

49. ῬορΡυΪυπι ἰογγῶ γοχϑηΐθβ ἱπἰυβιἰ{18 οἱ ἀἰτρίοπί68 Γᾶ- 

Ὀἰπδ8., οβϑηῦπι οἴ ρΔΌΡΟΓΟΠΊ ΡῸΓ Ροΐδηζίδη) Ορργμηθηί68, οἱ 

ἜΓΡΆ δάνθῃδπι ποη ΟΟηγ γβδηΐθϑ οὐπὶ [Ἰοἰο. 

30. Εἰ φυῶγοθδπ ἀδ οἷ νίγιπι 4} ΟΟΠΥΟΓΒΔΓΘΙΌΓ ΓΘΟίθ, 

οἱ βἰατοί δηΐβ (δοίδιη τγϑᾶπὶ ἰμίοατο ἰῃ ἰΘΠΠΡΟΓΘ ἰγῶθ, υἱἃ ΠΟΠ 

ἴῃ ποι ἀοίεγοπι οδηὶ, οἱ ΠΟη ἱπυθηΐ. 

31. Εἰ οὔιιαϊ ΒΌΡΟΓ 68}} [ὈΓΟΓΟΠῚ ΠΊΘΙΠῚ ἴῃ ᾿61|6 ἰγϑβ ΠηΘδ6, 

δὰ οοηδυμηπιδηάμπηι : Υἱᾶδ Θογυμι ἰῃ ΟΔρ (8 δοσππὶ ἀράϊ, ἀΐ- 

εἰξ Πομμηίπυ8 Ὠοπιίημ8. 
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ΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ ΚΓ΄. 

Ι. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 
3. Υἱὲ ἀνθρώπου, δύο γυναῖχες ἦσαν θυγατέρες μη- 

τρὸς μιᾶς, 
8. καὶ ἐξεπόρνευσαν ἐν Αἰγύπτῳ ἐν τῇ νεότητι αὐ-- 

τῶν, ἐχεῖ ἔπεσον οἷ μαστοὶ αὐτῶν, ἐχεῖ διεπαρθενεύθη- 
σαν. 

4. Καὶ τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἦν, Οολὰ ἢ πρεσθυτέρα, 
χαὶ Ὀολιδὰ ἡ ἀδελφὴ αὐτῆς. Καὶ ἐγένοντό μοι, χαὶ 
ἔτεχον υἱοὺς χαὶ θυγατέρας. Καὶ τὰ ὀνόματα αὐτῶν. 
Σαμάρεια ἦν Ὀολὰ, καὶ Ἱερουσαλὴμ ἦν ̓ Ὀολιθά. 

ὅ. καὶ ἐξεπόρνευσεν ἥ ̓ Οολὰ ἀπ᾽ ἐμοῦ, καὶ ἐπέθετο 
ἐπὶ τοὺς ἐραστὰς αὐτῆς, ἐπὶ τοὺς ᾿Ασσυρίους τοὺς ἐγ- 
γίζοντας αὐτῇ, 

6. ἐνδεδυχότας δαχίνθινα, ἡγουμένους χαὶ στρα- 
τηγοὺς, νεανίσχοι χαὶ ἐπίλεχτοι, πάντες ἱππεῖς ἱππα-- 
ζόμενοι ἐφ᾽ ἵππων. 

η. Καὶ ἔδωχε τὴν πορνείαν αὐτῆς ἐπ᾽ αὐτούς" ἐπί- 
λεχτοι υἱοὶ ᾿Ασσυρίων πάντες, καὶ ἐπὶ πάντας οὖς ἐπέ- 
θετο, ἐν πᾶσι τοῖς ἐγθρυμήμασιν αὐτοῖς ἐμιαίνετο. 

8. Καὶ τὴν πορνείαν αὐτῆς ἐξ Αἰγύπτου οὐχ ἐγχα- 
τέλιπεν, ὅτι μετ᾽ αὐτῆς ἐχοιμῶντο ἐν νεότητι αὐτῆς, 
γχαὶ αὐτοὶ διεπαρθένευσαν αὐτὴν, καὶ ἐξέχεαν τὴν πορ- 
γείαν αὐτῶν ἐπ᾽ αὐτήν. 

9. Διὰ τοῦτο παρέδωχα αὐτὴν εἰς χεῖρας τῶν ἐρα- 
στῶν αὐτῆς, εἰς χεῖρας υἱῶν Ἀσσυρίων ἐφ᾽ οὺὃς ἐπετίθετο. 

10. Αὐτοὶ ἀπεχάλυψαν τὴν αἰσχύνην αὐτῆς, υἱοὺς 
χαὶ θυγατέρας αὐτῆς ἔλαθον. καὶ αὐτὴν ἐν ῥομφαίᾳ 
ἀπέχτειναν. Καὶ ἐγένετο λάλημα εἰς γυναῖκας, χαι 
ἐποίησαν ἐχδικήσεις ἐν αὐτῇ εἰς τὰς θυγατέρας. 

ι1. Καὶ εἶδεν ἡ ἀδελφὴ αὐτῆς Ὄσλιδα, καὶ διέφθειρε 
τὴν ἐπίθεσιν αὐτῆς ὑπὲρ αὐτὴν, χαὶ τὴν πορνείαν αὐ- 
τῆς ὑπὲρ τὴν πορνείαν τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς" 

12. ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῶν Ἀσσυρίων ἐπέθετο, ἡγουμέ- 
νους χαὶ στρατηγοὺς τοὺς ἐγγὺς αὐτῆς, ἐνδεδυχότας 
εὐπάρυφα, ἱππεῖς ἱππαζομένους ἐφ᾽ ἵππων, νεανίσχοι 
ἐπίλεχτοι πάντες. 

13. Καὶ ἴδον ὅτι μεμίανται ὁδὸς μία τῶν δύο " 
14. χαὶ; προςέθετο πρὸς τὴν πορνείαν αὐτῆς, χαὶ 

εἶδεν ἄνδρας ἐζωγραφημένους ἐπὶ τοῦ τοίχου, εἰχόνας 
Χαλδαίων, ἐζωγραφημένους ἐν γραφίδι, 

15. ἐζωσμένους ποικίλματα ἐπὶ τὰς ὀσφύας αὐτῶν, 
παραδαπτὰ χαὶ ἐπὶ τῶν χεφαλῶν αὐτῶν, ὄψις τρισσὴ 
πάντων, ὁμοίωμα υἱῶν Χαλδαίων, γῆς πατρίδος αὐτοῦ. 

16. Καὶ ἐπέθετο ἐπ᾽ αὐτοὺς τῇ ὁράσει ὀφθαλμῶν αὐ- 
τῆς, χαὶ ἐξαπέστειλεν ἀγγέλους “πρὸς αὐτοὺς εἰς γῆν 
Χαλδαίων - 

17. χαὶ ἤλθοσαν πρὸς αὐτὴν υἱοὶ Βαῤυλῶνος, εἷς 
χοίτην καταλυόντων, χαὶ ἐμίαινον αὐτὴν ἐν τῇ πορνεία 
αὐτῆς, χαὶ ἐμιάνθη ἐν αὐτοῖς, χαὶ ἀπέστη ἥ ψυχ 
αὐτῆς ἀπ᾽ αὐτῶν. 

14. Καὶ ἀπεχάλυψε τὴν πορνείαν αὐτῆς, χαὶ ἀπε- 
χάλυψεν αἰσχύνην αὐτῆς. Καὶ ἀπέστη ἡ ψυχή μου ἀπ᾽ 
αὐτῆς, ὃν τρόπον ἀπέστη ἣ ψυχή μου ἀπὸ τῆς ἀδελφῆς 
αὐτῆς. 

19θ. Καὶ ἐπλήθυνας τὴν πορνείαν σου, τοῦ ἀναμνῇ- 
σαι ἡμέραν νεότητός σου, ἐν αἷς ἐπρνεσαι ἐν Αἰγύπτῳ, 

20. χαὶ ἐπέθου ἐπὶ τοὺς Χαλδαίους, ὧν ὡς ὄνων αἱ 
σάρχες αὐτῶν, χαὶ αἰδοῖα ἵππων τὰ αἰδοῖα αὐτῶν, 

ΙΕΖΕΚΙΗΛ. Κεφ. ΚΙ". 
ΟΑΡΌΤ ΧΧΠΙ. 

1. Εἰ (δου 681 βδοῃ)ο Ποπλίηὶϊ δὰ η6, ἀϊ 6 Ὲ8 : 

2. ΕἸ Ποιηΐηΐβ, ἀσδδ πιυ] οΓοδ ἑσογυηίΐ ἢ]ΐ85 πιδίτ8 Ὡπΐα 8, 

3. οἵ Τογηϊοδίδο δυὶ ἰπ ΖΕ εγΥρῖο ἴῃ δἀοϊοϑοθηί ἃ δυ8, ἐδὲ 
ὁθοίἀογυπὶ ἈΡΘγα Θδγι πα), ἰδὲ ἀσνὶγρίηδίδο βαηί. Ι 

ἡ. Ελ ποπιίηδ Θϑγ ΓΠδγυηΐ, ΟΟ]8 βθδϊοσ, οὲ Οὐἱθα 

ΒΟΙῸΓ 6]08. Εἰ ἰδοῖδο βυηὶ ΤὔΪΠΐ, οἱ ρμδρογογιηῖ {108 οἱ 
{Π|85. Εἰ ποιμίῃδ δάγι : δδηιαγία (ἃ Οοἷα, οἱ ψογιυβδίοιη 
[υἱἱ ΟΟἸΡἃ. 

5. Εἰ (ογηϊοδίδ οδϑί᾽ Οοἱδ ἃ τη, οἱ δ Πιϑδβὶξ ΒΌΡΟΥ διηγδίο- 
[68 5.108, ΒΌΡΟΙ ΑΒΒΥΓΪΟΒ 4υἱ δρργορί πχυδυηϊ οἱ, 

6. ἰηδυΐοβ ΠγδΟΙΗ 8, Ῥγίποὶραβ οἱ ἄυοθδ, ᾿υΥ̓Θἢ68 
οἱ οἰθοῖϊ, οὔγῃθϑ Θαυϊῖ68 Θ΄ ἰΔη68 Βυρ6Γ Θαυο8. 

7. ΕΠ ἀράϊί (ΟγμοδΟἤθη δύῃ) ΒΌΡΟΓ 608 : οἰθοῖ ἢ} 
Αββυγίογυ πη ΟΙΏΏΘΒ, δἰ 8106 Γ ΟΠΊΠ68 δά 4008 δε 51} ἰῃ 
οἴη ΐθυ8 δα ἰηνθη ον 8 ᾿ρδ8 ΡΟ υορδίυτγ. 

8. Εἰ (Ὀγηϊοδίοη6 πὶ βυδηι, 6χ ΚΕΘΥρίο ποη γο] φυϊξ, φυΐδ 
οὐ ἰρ88 ἀοετηίοθδηϊ ἰῃ δἀο᾽οϑοθηα ο08, οἱ ἱρβὶ ἀουϊγαί- 
ὨδΥογδηί οδηι, οἱ οἴωυάδθεδηϊ ἰογηϊοδίϊομθι, ϑυδη) διροῦ. 
ΘΔΠ,. 

9. Ργορίοῦοδ ἰγδάϊαϊ ΘΔ Π| ἰῃ πη8Π1}8 διηηδίογαμη 6708, ἰῃ 
ΤΔη118 Π]]ΟΓῸ ΠῚ ΑϑϑΥΓΙΟΓΌΠ) δὰ 4υ08 Δα Πρ εἰϊ. 

10. [ρ8] ἀϊθοοορογιογιηΐ ἱρηου ἶδπ) 6)}08, ἢ]108 αἱ ἢ- 
1185 {111πῈ τυ]αγυηὶ, οἱ ἰρθδᾶπὶ ἰῃ ρἰδάϊο οοοἰἀδγιηΐ. Εἰ (Δεῖδ 
δὲ Β6ΓΠΟ δρυά τυ] 16Γ68,, οἱ ἔδοδγιηίΐ ὉΠ ΠΟΠ68 ἰῃ δᾶ ἰπ ἢ1185. 

11. Εἰ ΥἹ ΑἿΣ ϑΟγῸΓ οὐυ8 ΟΟ 108, οἵ ὀογτυρίξ Δρρ]]οδιϊοηδῆι 
δυδηι διιρὸς 68η), οἱ ἰογηϊοδιίοῃθπι δυδι ΘΌΡΟΙ [Ὀγηϊοα- 
ΤΙΟΏΘΙ. ΒΟΓΟΥ8 8118 : 

12. ΒΌΡΟΓ ΠΠΪ08 Αβϑυγίογυμ δ ἢ δοϑὶῖ, ργηοὶρο8 οἱ ἀυσθβ 
υΐ ῥργορὰ θη), ἱπάυϊοϑ ργοίϊοϑἶϑ, δα} 168 Θαυϊίδηῖο δ 81} 
ΡΟΣ 6408, 80] ϑοθη(68 6Ἰ6 οἵ! ΟΠΊΠΘ68. 

13. Εἰ νἱάϊ χφυΐα ροΙ]υἷα 688 υἱὰ ὑπ διιθαγυὶ : 
14. εἱ δά)]δοὶϊ δά (ογηϊοδίϊομθαι δυᾶπι, οἱ νἱάϊ υἱγοβ ἀδ- 

Ῥἰοἴοϑ ἰῃ ραγὶοίβ, ἰηηασίη68 ΟΠ δ) ἀδρογυπ), ἀδρίου8 ἴῃ 81}]0, 

15. δοοίηοίοβ γαγίοβδιϊθ ΒΌρογ ἸυΠ1 008 8005, (ἰηοῖδ οἱ 50- 
ΡΟΓ ἐδρίϊδ ΘΟΓΙΠῚ, ἃβροοίι8 {γίρίοχ οπηηίυπι, δἰ ἢ μὰο 
ΒΙϊογυπὶ ΟἸ δ ἀφρογιπι, ἰογγα ρδίγία 618. 

16. ΕἸ δάἀϊηδιδὶϊΐ ΒΌΡΟΓ 608 δϑρθεῖΐα ΟΟΌΪΟΓΙΠῚ δυογιηι, 
οἱ πλίδὶἱ ἡυη[ἷο8 δὰ 608 ἴῃ ἰδγγᾶμ ΟἸ α] ἀξδογυτ : 

17. οἱ νοηογυηΐ δὰ 68η) ἢ} ΒΑ Υ]ΟηΪΒ, δὰ οὐ 116 ἀϊνοῦ- 

ἰοη(ἰὰπῈ, οἱ ρΡοΟἸ]υδγυηΐ οδη ἰὴ (Ὀγηοδἰἰο0η6 6708, οἱ ΡΟ] υἱδ 
οδὶ ἰη οἰβ, οἱ γοοθδϑὶϊὶ 8} 1}8 δ᾽)ὴ08 δ} {}}18. 

18. ΕΠῤ τουφίανὶξ [ογη!οδίοθηὶ 88|8Π, οἱ γουθίδυἹ δ ἰρηο- 

τ ηἶδ 1 διιδῖα. Εἰ γοοθϑϑὶϊ δηϊπηᾶ το ἃ) 68, δἰουΐ Γοοδβϑὶϊ 

ΔηΪΠηἃ Πη68 ἃ ΒΟΓΟΙῸ 6}118. 

19. Εἰ τυ Πρ οδ81} (οτηϊοδίίοποπη ἰυδίη, τοοογάδηδο 
ἀἰοὶ διἀο  θβοθῃ( δ ἴθ, ἰῃ αυΐθυ8 ἰογηϊοδίδ 68 ἰὴ ξργρίο, 

40. οἱ δα Ποροὶβιὶ Βυρ6γ ΟΠ 8] 42505, φυοτγὰπὶ γο]αΐ 5 Πογ 
ΟΔΓΏ68 οουμ, οἱ νογοηᾶδ ὀψογυ Ὑϑι θη ΘΟΓΌΙΩ, 



ἘΖΕΟΘΗΙΕΙ, ἀκρ. ΧΧΙΠΙ. 

41. χαὶ ἐπεσχέψω τὴν ἀνομίαν νεότητός σου, ἃ 
ἐποίεις ἐν Αἰγύπτῳ ἐν τῷ χαταλύματί σου, οὗ οἱ μα-- 
στοὶ νεότητός σου. 

99. Διὰ τοῦτο, ὈΟολιδὰ, τάδε λέγει Κύριος- Ἰδοὺ 
ἐγὼ ἐξεγείρω τοὺς ἐραστάς σου ἐπὶ σὲ, ἀφ᾽ ὧν ἀπέστη ἡ 
ψυχή σου ἀπ᾽ αὐτῶν, καὶ ἐπάξω αὐτοὺς ἐπὶ σὲ κυχλόθεν, 

43. υἱοὺς Βαδυλῶνος, χαὶ πάντας τοὺς Χαλδαίους, 
Φαχοὺχ, χαὶ Σουὲ, χαὶ Ὑχουὲ, καὶ πάντας υἱοὺς Ἀσ-- 
συρίων μετ᾽ αὐτῶν, νεανίσχους ἐπιλέχτους, ἡγεμόνας 
τὶ στρατηγοὺς, πάντας τρισσοὺς χαὶ ὀνομαστοὺς, ἰπ- 
πεύοντας ἐφ᾽ ἵππων. 

84. Καὶ πάντες ἥξουσιν ἐπὶ σὲ ἀπὸ βοῤῥᾶ, ἅρματα 
χαὶ τροχοὶ μετ᾽ ὄχλου λαῶν, θυρεοὶ χαὶ πέλται, καὶ 
βαλεῖ φυλαχὴν ἐπὶ σὲ χύχλῳ. 

95. Καὶ δώσω πρὸ προςώπου αὐτῶν χρῖμα, καὶ ἐχ-- 
διχήσουσί σε ἐν τοῖς χρίμασιν αὐτῶν. Καὶ δώσω τὸν 
ζῆλόν μου ἐν σοὶ, χαὶ ποιήσουσι μετὰ σοῦ ἐν ὀργῇ θυ- 
μοῦ. Μυχτῆραά σου καὶ ὦτά σου ἀφελοῦσι, χαὶ τοὺς χα- 
ταλοίπους σου ἐν ῥομφαίᾳ κατα δαλοῦσιν Αὐτοὶ υἱούς 
σου χαὶ θυγατέρας σου λήψονται, καὶ τοὺς χαταλοίπους 
σου πῦρ καταφάγεται, 

46. καὶ ἐχδύσουσί σε τὸν ἱματισμόν σου, χαὶ λή- 
νται τὰ σχεύν͵ τῆς καυχήσεώς σου. 
27. Καὶ ἀποστρέψω τὰς ἀσεδείας σου ἐχ σοῦ, χαὶ 

τὴν πορνείαν σου ἐκ γῆς Αἰγύπτου" καὶ οὐ μὴ ἄρης 
τοὺς ὀφθαλμούς σου ἐπ᾽ αὐτοὺς, χαὶ Αἰγύπτου οὐ μὴ 
μνησθῇς οὐχέτι. 

28. Διότι τάδε λέγει Κύριος Κύριος: Ἰδοὺ ἐγὼ πα- 
ραδίδωμί σε εἰς χεῖρας ὧν μισεῖς, ἀφ’ ὧν ἀπέστη ἢ 
ψυχή σου ἀπ᾽ αὐτῶν. 

29. Καὶ ποιήσουσιν᾽ ἐν σοὶ ἐν μίσει, χαὶ λήψονται 
πάντας τοὺς πόνους σου χαὶ τοὺς μόχθους σου, χαὶ ἔση 
γυμνὴ χαὶ αἰσχύνουσα, καὶ ἀποκαλυφθήσεται αἰσχύνη 
πορνείας σου" καὶ ἀσέβειά σου χαὶ ἡ πορνεία σου 

80. ἐποίησε ταῦτά σοι, ἐν τῷ ἐχπορνεῦσαί σε ὀπίσω 
ἐθνῶν, χαὶ ἐμιαίνου ἐν τοῖς ἐνθυμήμασιν αὐτῶν. 

81. Ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀδελφῆς σου ἐπορεύθης, χαὶ 
δώσω τὸ ποτήριον αὐτῆς εἰς χεῖράς σου. 

82. Τάδε λέγει Κύριος: Τὸ ποτήριον τῆς ἀδελφῆς 
σου πίεσαι. τὸ βαθὺ χαὶ τὸ πλατὺ χαὶ τὸ πλεονάζον 
τοῦ συντελέσαι μέθην, 

833. χαὶ ἐχλύσεως πλησθήσῃ χαὶ τὸ ποτήριον ἀφα- 
γισμοῦ, ποτήριον ἀδελφῆς σου Σαμαρείας, 

34. πίεσαι αὐτό' χαὶ τὰς ἑορτὰς καὶ τὰς νουμηνίας αὐὖ- 
τῆς ἀποστρέψω: διότι ἐγὼ λελάληκα, λέγει Κύριος. 

35. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος" ᾿Ανθ᾽ ὧν ἐπελάθου 
μου, καὶ ἀπέ "πε με ὀπίσω τοῦ σώματός σον, χαὶ 
σὺ λάθε τὴν ἀσέθειάν σου χαὶ τὴν πορνείαν σου. 

86. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς μέ ΥἹὲ ἀνθρώπου, οὐ 
χρινεῖς τὴν ᾿θολὰν χαὶ τὴν ᾿Οολιδὰν, καὶ ἀναγγελεῖς 
αὐταῖς τὰς ἀνομίας αὐτῶν, 

37. ὅτι ἐμοιχῶντο, καὶ αἷμα ἐν χερσὶν αὐτῶν; Τὰ 
ἐνθυμήματα αὐτῶν ἐμοιχῶντο, καὶ τὰ τέχνα αὐτῶν, ἃ 
ἐγέννησαν μοι, διήγαγον αὐτοῖς δι᾿ ἐμπύρων, 

88. ἕως χαὶ ταῦτα ἐποίησαν μοι’ τὰ ἅγιά μου ἐμίαι- 
νον, χαὶ τὰ σάδδατά μου ἐδεθήλουν, 

89. καὶ ἐν τῷ σφάζειν αὐτοὺς τὰ τέχνα αὐτῶν τοῖς 
εἰδώλοις αὐτῶν, καὶ εἰςεπορεύοντο εἰς τὰ ἅγιά κου τοῦ 
βεθηλοῦν αὐτά’ καὶ ὅτι οὕτως ἐποίουν ἐν μέσῳ τοῦ οἷ- 
χου μου, 

γετῦδ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΟΝ. -- Ι]. 
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21. οἱ υἱβί (8841 ἰπἰφυϊ δίδπη διἀοΙ δβοθηξία" ἰυα5, χα (8. 
οἰδῦδθ ἰῃ ἘρΥρίο ἴῃ αἰγθυβουίο ἴχο, Ὁδὲ χηδηγπγδ5 δάο!ο.- 
β0θ 18» ἔτι86. 

22. Ρτορίεγοδ ΟΟΠ ρα, ᾿θθο ἀἰοἰξ Ποπηίπυϑ : Ἐδοδ 6ρο 8υ- 
5610 ἀπηδίογοϑ ἴ1108 ΒΡῈ. ἴθ, ἃ 4ι}}}}}8 σϑοθβϑὶ! δηΐπηδ μὰ 
8 εἰ8, οἱ δά ἀυιοδη) 608 5ι|ρ6Γ (6 ραγ εἰγουϊία πα, 

28. Π]105 ΒΑΘΎ ]ΟΠΪ8, οἴ ΟὨη68 ΟἹ δἰ άϑοβ, ΡΙδους, οἱ 
586, εἱ γουθ, οἱ οπληθβ Π]108 ΑΒΒΥΓΙΟΓΙΠῚ ΟὐΠὶ οἶδ, ]υ- 
ΥΘη65 Οἰδοίοθ, ἀμσθβ οἱ τηδρίϑίγαίι5, Οπγμ68 ἰγβίαϊδβ οἱ 
ὨΟΙΏΣΩΔῖο8, Θαυ  δηϊ65 ἰῃ Θααΐβ. 

24. Εἰ οὐποί! νρηϊθηῖ βυρογ (6 δ δαυϊΐδοηθ, ουγγὰβ οἱ 
τοῖδο ἐπὶ πη} ἘΠ πᾶῖπα ροραϊογαμι, εἰγροὶ εἰ ρε! δ, οἱ τηΐ!- 
(εἰ ευδίοάϊα!) ΒῈροΓ (6 ἴῃ αἰτουϊία. 

25. Εἴ ἀδ0ο δηΐα (Δοίδῃ) Θογ" πὶ ἡ ἀἸοία πα, οἱ [υἀϊοαθυπὶ 
(6 ἴῃ (1015 55. Εἰ ἀδθο ΖΘ υμ τηθαπὶ ἴῃ ἰδ, οἱ ἔδοίθηΐ 
ἰθοιπὶ ἰῃ ἦγα [Ὀγου8. Νάβυπι ἰυὰπὶ οἱ δι ΓΘ 8 ἰπᾶβ δυΐογοηϊ, 
εἱ σϑιψυοβ ἴμ08 ἰῃ φἸδαϊο ἀεὐϊοίοηΐ. Πρϑὶ ΠΠ108. ἴὰο8 οἱ Π]185 
ἰυ48 (οἸ]δηΐ, οἱ Γοδίά108 ἴπ08 ἀδνογαὶς ἰρη!8, 

26. οἱ ἀδπιιάδθυηϊ (6 Ὑοϑ[ἰΠθη10 ἴμο,, οἱ (0116 πὶ γὰδ8 α]ο- 
τἰδι!οἢἶδ 8». 

27. ἘΠ᾿ ἀνογίδῃχ ἰηηρίοἰδῖοβ ἰυ88 ἃ ἰ6, οἱ (Ὀγηϊοδί ἤθη 
[υδπὶ ἀ6 ἰογγὰ ξἘἘδΥΡίϊ : οἱ ἤθη 6 δυδῃῖβ ὁσ]ο8 ἴπο8 δὰ 608, 
οἱ συρίϊ ἤθη γϑοογάδθοσὶβ διηρ 8. 

28. Ουἱὰ πῶς ἀϊεϊί Ποπλίηυβ Ποῃλίπιβ : Εσοδ δρὸ ἰγϑάο 

ἴδ ἰῃ ΠηΔη}8 ΘΟΓῸΠῚ 41.005 Οὐΐο δ Ρ65, ἃ αυΐδιι8 γαοβϑϑὶὶΐ 
δηϊτηᾶ ἰμᾶ ΔὉ 65. 

29. Εἴ (Δοϊδηΐ ἴῃ (6 ἴῃ οὐΐο, οἱ (0]]6ηΐ ομηηθϑ ἰΔΠΟΓΟΣ 

ἴμο5 οἱ δια ηδ8 ἰυᾶ8, οἱ 6158 πυδᾷ οἱ ἱρῃποιῃμλιπίδο ρθῃα, 
αἱ τουθ δ Ὀϊυγ ἱσηοπλίηΐα (ὈΓη δἰ ἰοηἰ8 ἴα : δ ἱπιρίοῖδϑ 
ἴυδ οἱ (οτηϊοδίϊο (ἃ 

30. (δοογυηῖ ο ἘΠΡῚ, ἰῃ ΤὈΓοδηάο (6 ροβῖὶ μαοπίοβ, εἴ 
ΡΟΪαΐᾶ 68. ἰῃ οορ δι! οη 5 Θαγυτῃ. 

31. [ἡ υἷα βογοσίβ ἰυ 5 Δ} 1451}, οἱ ἀδθο οδ] οθιὴ 6}115 
1 Ὠδῆι15 ἰυ.88. 

32. Ηφο ἀεὶ! Βομπηϊπιι8 : Οδ]ίοθαι βογογίβ ἰυδ0ὸ ὈΐΌ68, 
Ρτγοίαπαμμπι οἱ ἰδίυτη οἱ ἀθυηἀδηΐδη) δ σομρ] πδη) ΘὈγΐθ- 
ἰαΐθῃ, 

33. οἵ ἀἰ85ο] υἱϊοηθ ΓΘ Ρ] ΘΒ ΓΒ : 
ΘΔ] ο6 ἢ} βογογίβ 185 ϑδηηγδηΐα, 

34. ὈΠ068 ᾿Π 6} : οἱ (65Ε{Υ}{8168 οἱ ὨΘοΠηΘΠίδ8 608 διυδ- 
ΓδΙ : 4ιυΐα 650 Ἰοσυΐι δι.η), δἰΐ Ποιηίηυ8. 

35. Ῥγορίογρα ἰδ6 ἀἰοϊς Βομηίηυ8 : Ουἱᾶ ΟὈ] ἃ 68 πιαὶ, 
οἱ ργο θοϊδι! ᾿η6 ροδὲ σογρὺβ απ, οἵ ἴὰ 8Δ0Ο ρα ἱπιρίοἰδίδηι 
ἰυδη) οἱ ἰογηοδίϊ θη ἰδ. 

836. ΕΠ ἀϊχὶῖ υμπηΐηι5 δὰ πιο : ΕἸ] ἸΟΠ 8, Ποηπὸ ᾿υἀϊ- 

οδἷ8 Οοἰάὰ οἱ ΟοΟἸ απ), οἵ δημυη 818 οἷ ἰηϊχυὶδί6 5 
ΘΔΓΙΠΊ, 

37. αυΐα ᾿πο οἰ δυδπηίυτγ, οἱ βδηρσυΐβ ἰῃ Πηδηΐθι}8 ἱρϑαυ ἢ 
δοουηάυπὶ δα θη 0068 δυ85 ΠΟ ΟΠ ΔΡδηΐυνγ, οἱ {108 ὁυ08, 

4108 σεπυρτγδηΐ Π δὶ, ἰγδάπχογυηὶ οἷδ μοῦ Ἰρηϊίᾷ, 
38. ἀοποο οἱ ἰδία δοογυηΐ τ εἰ : βδηοίδ τηθᾶ ρο υδτυπὶ, 

οἱ βαρ δία πηθᾶἃ ῃγοίδηδνογυηίΐ, 

39. οἱ ἰῃ ἡυρυϊδηᾷο ἰρ805 ἢ]105 8008 ἰά0}15 5018, οἱ ἰῃρτα- 
ἀἰϊοθαπίυγ ἰῃ βᾶποίδ πιο δὰ ργοίδηδηαιυπ), ἰἰἰὰ : οἱ 4Ζυΐ8 5ἷ0 
(ΔεϊοὈδηϊΐ ἴῃ τηράϊο ἀομηυ8 πιθῶΒ, 

οἱ οδϊοθη μογαϊϊυηὶβ, 
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40. καὶ ὅτι τοῖς ἀνδράσι τοῖς ἐρχομένοις αχρόθεν, 
οἷς ἀγγέλους ἐξαπέστειλον πρὸς αὐτοὺς, καὶ ἅμα τῷ 
ἔρχεσθαι αὑτοὺς, εὐθὺς ἔλούου, χαὶ ἐστιδίζου τοὺς 
ὀφθαλμούς σου, καὶ ἐκόσμου κόσμῳ, 

41. χαὶ ἐχάθου ἐπὶ χλίνης ἐστρωμένης, καὶ τράπεζα 
χεχοσαημενη πρὸ προςώπου αὐτῆς. Καὶ τὸ θυμίαμα χαὶ 
τὸ ἔλαιόν μου εὐφραίνοντο ἐν αὐτοῖς" 

.2. καὶ φωνὴν ἁρμονίας ἀνεχρούοντο, καὶ πρὸς ἄν- 
δρας ἐχ πλήθους ἀνθρώπων ἥκοντας ἐχ τῆς ἐρήμου. Καὶ 
ἐδίδοσαν ψέλλια ἐπὶ τὰς χεῖρας αὐτῶν, χαὶ στέφανον 
χαυχήσεως ἐπὶ τὰς χεφαλὰς αὐτῶν. 

45. Καὶ εἶπα’ Οὐχ ἐν τούτοις μοιχεύουσι; καὶ ἔργα 
πόρνης καὶ αὐτὴ ἐξεπόρνευσε: 

44. Καὶ εἰςεπορεύοντο πρὸς αὐτὴν, ὃν εγάδοι εἰςπο- 
ρεύονται πρὸς γυναῖχα πόρνην, οὕτως εἰςεπορεύοντο 
πρὸς Ὀοολὰν καὶ πρὸς ᾿Οολιδὰν, τοῦ ποιῆσαι ἀνομίαν. 

45. Καὶ ἄνδρες δίκαιοι αὐτοὶ χαὶ ἐχδικήσουςιν αὐτὰς 
ἐχδικήσει μοιχαλίδος, καὶ ἐχδικήσει αἵματος, ὅτι μοι- 
γαλίδες εἰσὶ, καὶ αἷμα ἐν χερσὶν αὐτῶν. 

44. Τάδε λέγει Κύριος Κύριος" Ανάγαγε ἐπ᾽ αὐτὰς 
ὄχλον, καὶ δὸς ἐν αὐταῖς ταραχὴν χαὶ διαρπαγὴν, 
47, χαὶ λιθοδόλησον ἐπ᾽ αὐτὰς λίθοις ὄχλων, χαὶ χα- 

ταχέντει αὐτὰς ἐν τοῖς ξίφεσιν αὐτῶν. ΥἹοὺς αὐτῶν 
χαὶ θυγατέρας αὐτῶν ἀποχτενοῦσιν, χαὶ τοὺς οἴχους 
αὐτῶν ἐμπρήσουσιν. 

48. Καὶ ἀποστρέψω ἀσέφειαν ἐχ τῆς γῆς, χαὶ παι- 
ξευθήσονται πᾶσαι αἵ γυναῖχες, καὶ οὐ μὴ ποιήσουσι 
χατὰ τὰς ἀσεξείας αὐτῶν. 

49. Καὶ δοθήσεται ἡ ἀσέδεια ὑμῶν ἐφ᾽ ὑμᾶς, καὶ 
τὰς ἁμαρτίας τῶν ἐνθυμημάτων ὑμῶν λήψεσθε, χαὶ 
Ὑνώσεσθε διότι ἐγὼ Κύριος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΔ΄. 

Ι. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ ἐν τῷ ἔτει Ἢ 
ἐννάτῳ, ἐν τῷ μηνὶ τῷ δεχάτῳ, δεχάτη τοῦ μηνὸς, λέ- 

ΟΣ 

4. Υἱὲ ἀνθρώπου, γράψον σεαυτῷ εἰς ἡμέραν ἀπὸ 
τῆς ἡμέρας ταύτης, ἀφ᾽ ἧς ἀπηρείσατο βασιλεὺς Βα- 
βυλῶνος ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ, ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς σήμε- 
ον" 
ὶ 8. καὶ εἰπὸν ἐπὶ τὸν οἶκον τὸν παραπιχραίνοντα 
παραθολὴν, χαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς: Τάδε λέγει Κύριος" 
Ἐπίστησον τὸν λέδητα, καὶ ἔγχεον εἰς αὐτὸν ὕδωρ, 

4. καὶ ἔμθαλε ἐϊς αὐτὸν τὰ διχοτομήματα, πᾶν δι- 
χοτόμημα καλὸν, σκέλος χαὶ ὦμον, ἐκσεσαρκισμένα ἀπὸ 
τῶν ὀστῶν, 

5. ἐξ ἐπιλέχτων χτηνῶν εἰλημμένων᾽ καὶ ὑπόχαιε τὰ 
ὀστὰ ὑποχάτω αὐτῶν. Γζεσε καὶ ἥψηται τὰ ὀστᾶ αὖ- 
τῆς ἐν μέσῳ αὐτῆς. 

6. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος" Ὦ πάλις αἰ μα τον, 
λέθης, ἐν ᾧ ἐστιν ἰὸς ἐν αὐτῷ, χαὶ ὃ ἰὸς οὐχ ἐξῆλθεν ἐξ 
αὐτῆς, κατὰ μέλος αὐτῆς ἐξήνεγκεν, οὐχ ἔπεσεν ἐπ᾽ αὖ- 
τὴν χλῆρος: 

γ. ὅτι αἷμα αὐτῆς ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐστιν, ἐπὶ λεωπε- 
τρίαν τέταχα αὐτό' οὐχ ἐχκέχυχα αὐτὸ ἐπὶ τὴν γῆν, τοῦ 
χαλύψαι ἐπ᾽ αὐτὸ γῆν, 

8. τοῦ ἀναθῆναι θυμὸν εἰς ἐκδίκησιν ἐχδιχηθῆναι. Δέ- 
δωχα τὸ αἷμα αὐτῆς ἐπὶ λεωπετρίαν, τοῦ μὴ καλύψαι 
αὐτό. 

ΙΕΖΕΚΊΙΗΛ. Κεφ. ΚΔ'. 

40. εἰ χυΐδ νΥἱγϑ υδηϊθηϊτίθυβ ἀ6 Ἰοηρδ, ΄αϊδυβ υηϊίοδ 
ὨΒογδηΐ δα 608, οἱ 5[Π}}}} ἂς Ὑϑηϊϑδαηί, δίδιϊτη ἰαυδθαγίδ, 

οἱ 58{}0ϊ0 1ἰπἰο 8 οου]ο5 ἴι105,, οἱ ΟΥΠΔὈΔΓὶ8 ογηδίυ, 

41. οἱ δϑάθαβ δΌΡΟΡ Ἰθοίῃπ) δ᾽ γδίῃπι, οἱ πηθηβ8ἃ οὔμδῖδ 
δηῖο (Δοίδη ἰρϑἰυ5. Εἰ [ΠΥ πλϊδιηδ οἱ ΟἸδυπ) τηθπηι ἰδ ἰδ θδπίιΓ 
ἴῃ αἷβ : 

ἅ2. οἱ γόοσοπ) ΠδΙΙηΟἢἶδ Ρογδοηδδηϊ, οἱ δὰ γἱγοβ ὁχ τὴι}}- 
αἰυάΐηο Ποτηΐηυπ) τοι δηί6 5 ἂς ἀρβογίο. Εἰ ἀδάογιηί δυη}]- 

Ϊὰ8 ΒΌΡΕΓ ΠΊΔΠΙ18 ΘΟΓΙΠ], οἱ ΘΟΥΓΟ δπὶ δον ἰοηΐδ ΒΌΡΟΓ 
σδρ 8 ὀογυ. 

48. Εἰ ἀἰχὶ : Νοηηδ ἴῃ ἰιϊ5 πη οπιδηΐυγ 9 οἵ ορογὰ [Οἰπιϊοᾶ- 
τί οἰἰδη ἱρ8ᾶἃ ἰΟγηϊοδίᾷ 651} 

ἠ4͵ Εἰ ἱηργοαϊουαηίυν δὰ οδῖη, φυστηδἀπιοάυπι ἱμργοάϊ ἢ- 

ἴυγ δα πηι !ΐογθηὶ τηθγοιγίοθηη, [ἃ ἱπργοάϊε πίον δὰ ΟΟἰδη) 
εἴ δά ΟοἸθᾶπι, υἱ (Δοογοηΐ ἱπἰ αι δίαπ,. 

ἦδ, Εἰ ΥἱΠ }υ51:!} Πὲ οἱ υ]εἰϑορηίυν 6ὰ8 ]ΠΠ᾿0ης6 δά 6 γα, 

οἵ υἱΠἱ0η6 βαησυΐϊηϊβ, αυΐὰ δά υ]ΐοΓγα δυπὶ, οἰ βδηρυ δ ἰῃ π)ὰ- 
ηἰθυβ οᾶγυηι. 

46. δος ἀϊεὶ! Ποπιίηυ5 Ποηηΐηι5 : Αἀἀυς 8106 685 1η8}]- 
(Πυάϊποιη, οἱ ἀ4 ἴῃ οἷς ἰυπυ] 1 οἱ Γὰρίηδηι, 

47. οἱ ἰαρίἀδ δι ρογ οδ5 ἰαρί 465 ἰυγθανυπηι, οἱ οοηΐοάϊ!ο 
688 ἰηῃ σἰδα 5 οογυπ. ΕἸΠ05 δάγυπ οἱ {188 δᾶγυμ ἱπίογί- 
οἰοηΐ, οἱ ἀοπηο8 ϑαγιπλ ἱηοοηἀρηΐ. 

48. ἘΠ ἀγογίδπ) ἱπηρἰοἰαίοπη 46 ἰον1ἃ, οἱ ἀἰδοθπὶ ΟΠΙθΘ 8 
ΤΩ] ΘΓ 5, οἱ 0} ἔδείθηϊ δοοιυηάμπ) ἱπιρί οἰ δία 5 ΘΔΓΌΠΙ. 

49. Εἰ ἀαθίτυν ἰρ οἰδ5 γί ἃ δι }ρ6Γ γ08, οἱ ρϑοοδίδ 00- 
εἰιδιϊοη γοϑίγαγιπι δοοίρίο 5, οἵ δε οι αι ΐα ο50 Βοιηίΐηυβ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΙΥ. 

1. Εἰ (Δοΐϊι8 6δι βογπηο Ὠοῃιλίηΐ δὰ πΠ|Ὲ ἰῇ ΔΠΟῸ ΠΟΏΟ, [πὶ 
ἸΏ6η66 ἀδοίπιο, ἀδοὶπηδ Ιηρη 58, ἀΐοθηϑ : 

4. ΕΠῚ Πποπη5., δοῦρα {10 ἴῃ ἀἰδπὶ δὮ [ὰς ἀΐθ, φυἃ ΟΒΗ͂Ι - 
τηδίυ5 681 τὸχ ΒΔΌΥ]Οἢ 8 ΒΌΡΟΙ Φογιιδαίθηι, 80 μοάϊογηδ ἀϊα : 

3. οἱ ἀΐο δὰ ἀοηλη) οχδδρογαπίθπι ραγδβοίδηηῃ, οἱ ἀἰσοβ 
δὰ 608 : Ηδο ἀϊοὶὶ Ποπιηυϑ : Ροπα Ιεδϑίδηι, οἱ ἰηηάθ δ8ι1- 
ΡΟΓ Θυπὶ 8408Π|, 

4. οἵ τηὐ{[6 ἰῃ ουπὶ ἀἰν βίο θ8, οἴμηθηι πο βυγᾶπ) Ὀοηδηι, 

ΟΓῸ5 οἱ ᾿υηθγιηι, οΑγηἶ 08 βορᾶγδι 8 80 οβϑίδυ8, 

5. 46 οἰοοι 5 ρρουγθυ8 δϑϑυμηρίδ : οἱ ἱποοῃὰθ ο888 50} 
οἷ5. Εογθαὶϊ οἵ βυηΐ οοοίδ ο588 6)05 ἴῃ πηραϊο 1.5. 

ὃ. Ῥτγορίογοδ ᾿νμϑος ἀϊοὶξ Πομηῖπι8 : Ο οἰ 8 5βδηρυ ίηυπι, 

16})638, ἰῃ υο 6δϑἱ γι θίρο ἴῃ 60, οἱ γυθίβο πο οϑὶ οβγεδϑᾶ ὃχ 

60, Ρ6Γ ῃδη(65 8085 ργοίι 1, ΠοῊ ὁδοί ἀξ ΒΌΡΕΓ 681} 50Γ5 : 

7. ᾳυΐδ βδηριιῖδ ο)85 ἰῃ πηράϊο {}} 18 65ϊ, ΒΌΡ6Γ ἸΟῪ] 58:Πιληλ 
Ραίγδμη ροβαυὶ {ΠΠπὶ : ἤοη οἴδαὶ {Ππ| ΒΌΡΟΓ ἰογγδηι, δὰ ορ6- 
τἰοπάυπι δυρ6Γ ἰρβυπὶ ἰογγᾶ, 

8. υἱ ἀδοορηάογοῖ ἔμτοῦ δὰ υἱοϊδοοεπάππι υἱοηοηι. θαι 
δδηφιυίηθι οἦ08 δυρογ [ον ϑδἰπηδπ} ροΐγδηι, υἱ Ποῖ οροΓίγεϊωγ. 
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(5) ο. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος" Κἀγὼ μεγαλυνῶ 
τὸν δαλὸν, 

10. χαὶ πληθυνῶ τὰ ξύλα, χαὶ ἀναχαύσω τὸ πῦρ, 
ὅπως ταχῇ τὰ χρέα, καὶ ἐλαττωθῇ ὃ ζωμὸς, 

νι. χαὶ στῇ ἐπὶ τοὺς ἄνθραχας, ὅπως προςκαυθῇ 
χαὶ θερμανθῇ ὁ χαλχὸς αὐτῆς, χαὶ ταχῇ ἐν μέσῳ ἀχα- 
θαρσίας αὐτῆς, καὶ ἐχλίπη ὃ ἰὸς αὐτῆς, 

1. χαὶ οὐ μὴ ἐξέλθη ἐξ αὐτῆς πολὺς ὁ ἰὸς αὐτῆς: 
18. χαταισχυνθήσεται ὃ ἰὸς αὐτῆς, ἀνθ᾽ ὧν ἐμιαίνου 

σύ. Καὶ τί ἐὰν μὴ χαθαρισθῆς ἔτι ἕως οὗ ἐμπλήσω τὸν 
θυμόν μου: 

14. ᾿Εγὼ Κύριος λελάληχα, καὶ ἥξει, χαὶ ποιήσω, 
οὐ διαστελῶ, οὐδὲ μὴ ἐλεήσω. Κατὰ τὰς ὁδούς σου, 
χαὶ χατὰ τὰ ἐνθυμήματά σου χρινῶ σε, λέγει Κύριος. 
Διὰ τοῦτο ἐγὼ χρινῶ σε χατὰ τὰ αἵματά σου, χαὶ χατὰ 
τὰ ἐνθυμήματά σου χρινῶ σε, ἥ ἀχάθαρτος, ἣ ὀνομα- 
στὴ, καὶ πολλὴ τοῦ παραπιχραίνειν. 

15. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 
ι6. Υἱὲ ἀνθρώπου, ἰδοὺ ὸ λαμθάνω ἐχ σοῦ τὰ 

ἐπιθυυήματα τῶν ὀφθαλμῶν σου ἐν παρατάξει, οὐ αὐ 
χοπῇς, οὐδ᾽ οὐ μὴ αἰαυσθῆς, 

17. στεναγμὸς αἵματος, ὀσφύος πένθος ἔση. Οὐχ ἔσται 
τὸ τρίχωμά σου συμπεπλεγμένον ἐπὶ σὲ, χαὶ τὰ ὑπο- 
δήματα σου ἐν τοῖς ποσί σου, οὐ μὴ παραχληθῆς ἐν 
χείλεσιν αὐτῶν, καὶ ἄρτον ἀνδρῶν οὐ μὴ φάγης. 

18. Καὶ ἐλάλησα πρὸς τὸν ἰαὺν τροπωΐ, ὄν τρόπον 
ἐνετείλατό μοι ἑσπέρας, χαὶ ἐποίησα τοπρωΐ, ὃν τρό- 
πον ἐπετάγη μοι. 

19. Καὶ εἶπε πρὸς μὲ ὃ λαός: Οὐχ ἀναγγέλλεις ἡμῖν 
τί ἐστι ταῦτα ἃ σὺ ποιεῖς: 

20. Καὶ εἶπα πρὸς αὐτούς" Λόγος Κυρίου ἐγένετο 
πρὸς μὲ, λέγων" 
᾿ 41. Εἰπὸν πρὸς τὸν οἶχον τοῦ Ἰσραήλ' Τάδε λέγει 
Κύριος" Ἰδοὺ ἐγὼ βεθηλῶ τὰ ἅγιά μου, φρύαγμα ἰσχυος 
ὑμῶν, ἐπιθυμήματα ὀφθαλμῶν ὑμῶν, καὶ ὑπὲρ ὧν φεί- 
δονται αἱ ψυχαὶ ὑμῶν. Καὶ οἵ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἵ θυγα- 
τέρες ὑμῶν οὖς ἐγκατελίπετε, ἐν ῥομφαίᾳ πεσοῦνται, 

42. χαὶ ποιήσετε ὃν τρόπον πεποίηχα. ᾿Απὸ στόμα- 
τος αὐτῶν οὐ παραχληθήσεσθε, χαὶ ἄρτον ἀνδρῶν οὐ 
φάγεσθε, 

28. γαὶ αἴ κόμαι ὑμῶν ἐπὶ τῆς χεφαλῇς ὑμῶν, καὶ 
τὰ ὑποδήματα ὑμῶν ἐν τοῖς ποσὶν ὑμῶν. Οὔτε μὴ χό- 

σθε, οὔτε μὴ χλαύσητε, χαὶ ἐνταχήσεσθε ἐν ταῖς 
ἀδιχίαις ὑμῶν, καὶ παραχαλέσετε ἕχαστος τὸν ἀδελφὸν 
αὐτοῦ. 

24. Καὶ ἔσται Ἰεζεχιὴλ ὑμῖν εἰς τέρας, χατὰ πάντα 
ὅσα ἐποίησα ποιήσετε, ὅταν ἔλθη ταῦτα, χαὶ ἐπιγνώ- 
σεσθε διότι ἐγὼ Κύριος. 

56. Καὶ σὺ,, υἱὲ ἀνθρώπου, οὐχὶ ἐν τῇ ἡμέρα ὅταν 
λαμόανω τὴν ἰσχὺν παρ᾽ αὐτῶν, ὧν ἔπαρσιν τῆς καυ- 
χήσεως αὐτῶν, Ἃ ἐπιθυμήματα ὀφθαλυῶν αὐτῶν, χαὶ 

ν ἔπαρσιν ψυχῆς αὐτῶν, υἱοὺς αὐτῶν χαὶ θυγατέρας 
αὐτῶν, 

26. ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη ἄξει ὃ ἀνασωζόμενος πρὸς 
σὲ, τοῦ ἀναγγεῖλαί σοι εἷς τὰ ὦτα; 

47. Ἔν τῇ ἡμέρα ἐχείνη διανοιχθήσεται τὸ στόμα 

(7) 9. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Ἀδωναὶ Κύριος: Οὐαὶ πόλις 
τῶν αἱμάτων κἀγὼ μεγαλυνῶ τὸν δαλόν. (Α{6..} 
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9. Ῥγορίογοδ τὸ αἰεὶ Ποιηίηυ8 : Εἰ ορὸ πιᾶρη ἤοδΠΟ ἴοι- 
ΓΟ), 

10. οἵ τη} ΡΠ] οᾶ00 ᾿ἴσηδ, οἱ βυοοοπάδηχ ἰσῃθη), υἱ ἴΔ06- 
δοδηΐ σγη68, οἱ ἱπηπιϊηυδίυν 108, 

11. οἱ 5ἰοεἱ ϑυροῦ οᾶγθοηθ8, αἱ Θχ γα Γ οἱ σομ δ] βοδῖ 8 
6)}085, οἰ ἰδ ρδϑοδὶ ἰῃ πιϑάϊΐο ἱμπιηυπα ἰδ 5.α), οἱ ἀοβεϊδὶ τὰ- 
θρο α͵08. 

12. οἵ βοὴ οὀχίοί ἀδ δᾶ χη0}18 τυ ίρο 1108 : 

2. οοηἰιπάοίυγ ΓΡίχο 6᾽υ8, ῬΓῸ 60 αυοὰ οοηϊδηχίηδία 

θ5 ἴυ. Εἰ αυϊὰ 6Υΐ 51 ποη [6γ8 ομυπὐλία υἱΐγα ἀοηθο ἰΠλ- 
Ρἰθδτῃ [υἹΌΓΘηϊ ΠΊΘΌΠῚ ὃ 

14. Ερο Βοπλίηυϑ ἰοοσυΐυ8 δβυπη), οἱ γϑηΐοί, οἱ (δοίη, ἢ01 

αἰ ΠΌΓΆΠῚ, ἢ6 0 ΠῚ ΒΟΓΟΌΟΥ. δοουηάμη) Υἱᾶ8 ἰυ88, οἴ δοοι πὶ 

οορ αι ἰοι68 ἐι85 ᾿υἀΐοδθο ἴθ, αἰεὶ Ποπμίηιι8. Ριορίογδα 6δὸ 

)υάϊοδῦο 6 )υχίᾶ δδησυΐηο5 ἴμ08, οἱ [υχίδ οορὶ (Δι οη6 85 ἰ..85 
7υάΐοδθο ἰς, ἱπιηυηάὰ, ἴδιηο58, οἱ ηἰηκἱδᾶ δὰ ἰγγ δηἀιΠ}. 

15. Εἰ (Δοίυ.8 οδῖ Β6ΓΠ.Ο οιηϊηὶ δὰ πη6, ἀϊο68 : 

16. ΕἸΪ Ποπιὶηΐβ, ΘΟο6 650 δυίογο ἃ ἰ6 ἀοοἰἀογία ὀου]οσυη 
ἰυογυμη ἰῇ ργεοραγδΙΪΟἢ6., ΠΟ ρΡΙδῆ965, π60 [ΠΟ Ϊ8, 

17. οι 5δησυϊηΐδ, τοηυπὶ ἰυοἰυ5 ΟΓ8. Νοι ὀγυηξ 
οΥἶπθ8 ἴα] ΘΟ] χ8 1] δα ροῦ ἴδ, οἱ οαἱοθδηθηΐδ ἴθδ ἴῃ μοάϊθι9 
ἰυΐδ8. ΠῚ ΘΟ ΒΟ Δ γ8 ἴῃ 14}} 18 οΘογυπι, αἱ ῥῬδῆθπὶ ᾿οτηϊηιπι 
ΠΟΙ ΘΟΠΊΘα68. 

18. Εἰ Ἰοουΐ8 βυπὶ δὰ ρορυϊυπ πδη6, βἰοιυξβ ργθοθρογαὶ 
τ υϑϑροσὶ, (δου Πδη6, 8! ργροδρίυμ δϑὲὶ μ}] ἢ]. 

19. Εἰ ἀϊχίς δά ἴδ ροριαδ : ΝΟ δηηυπίϊδ8 ὨΟὈ 5 αι ίὰ 
διηῖ ἢδο αι ἴθ (Δεἰβ ἢ 

40. Εἰ ἀϊχὶ δά 605 : ϑούῃο Ὠοιμμὶ δοίι.5 65ὶ δὰ τη6, ἀϊ- 
Ο6Ω5 : 

21. Ὁΐς δὰ ἀοιηυτὴ 18Γδο] : φος ἀϊοϊί Ποηγΐηι8 : ΕΠΟΘ 6ΡῸ 

οοηϊδηνηαῦο βδηοίαᾶ 68, βυρογθίδηι [ογ ἰυἀϊη5 γὙοϑίγο, 
ἀοϑι ον} 4 οου]ογαπὶ γθϑίγογυπηι, οἵ ΒΌΡΟΓ Ζυΐθ15 ρᾶγουηΐ 
διηΐπηα γαϑίγϑο. Εἰ ΠΠ1Π νοϑίγὶ οἱ Β|125 γοϑίγο 4008 γα αυΐϊβι 15, 

ἴη ρδάϊο οδαἀδηΐ, 
42. οἱ (Δοἰοἰἰ5 βίουϊ (δοἱ. ΑΌ ΟΥΘ ΘΟΓΌΙ ΟῚ ΟΟΠ 50] ΔὈϊπΐηὶ, 

οἱ ρδῆδπὶ Υἱγογιιπὶ ἤθη ςΟπιθρ ἰ5, 

428. οἱ οομηδὴ Ὑδδίγϑθ ΘΌΡΟΥΓ οδρίΐα γοδίγα, οἱ σδ θη θη ἃ 

γοϑῖγα ἰὴ ρμϑάϊθυ8 νϑϑίγί8. ΝΟῚ ρ]δηροίίβ, ἢθο ΠΕΡΙ (ἷ8, οἱ 
οοΟὨῃϑιιπιοηἰηὶ ἰηῃ ἱπί χυϊδίϊθυ5 γοϑῖγ 8, οἵ ΘΟ ϑο  Δθϊηἰηὶ ὑπ08- 
αυΐϑᾳι6 (Γαίγθηιϊ δ). 

44. Εἰ ογ ἘΖΘΟΠΙοΙ γοἷβ ἰη ρογίθηϊαηι, δοουηάυτ ΟΠ)ηΐἃ 

4ιυδ [δε (Δοίοιἰ5, οὐπὶ γϑηοεὶηὶ ἰδοὺ, οἱ σοσῃοδοδίΐβ φυιοη πὴ 

660 Βοιηίηυϑ. 
45. Εἰἴὰ, Π᾽1 ᾿ιουἱπὶθ., Βοῦηθ ἴῃ ἀΐο χιιδηο δυδίυ οῸ 

(οὐτἱυάϊποιπη 4}0 οἰβ, οἰδοῃΘΙῺ σίογ δίϊοπίβ θοιηι, ἀοϑιἀογία 
οὐπϊοτυπι θογυηι, οἱ οἰ θ τ δηΐηηδὴ Θογυπ), ἢΠ|05 δογυιη 

οἱ [188 ϑογυῃ), 

46. ἰῃ ἀΐο 1116 γοηὶοὶ χυΐ βαϊνυϑ ἰδεῖυ8 (πογὶ δά 6, υἱ 

δηπαηιίοί Εἰ] ἰῃ δυγρυ8} 

47. 1η ἀΐα Π|4 ἀρογίεἰυγ οδ ἰυυμ δά ουπὶ αυἱ ἀνδϑοτϊί : 

9. Ρτγορίογοα μο ἀϊοὶὶ Πθυ58 Ὠοιμίηυϑ : Υἱξ Εἰν[(α.} δδῆσυ!- 

μυμὰ : οἱ ὁδῸ δ ΡΏ ΠΟ ΡῸ ἰΟΓΓΈΠΙ. 

28. 
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σου πρὸς τὸν ἀνασωζόμενον᾽ λαλήσεις, χαὶ οὐ μὴ ἀπο- 
χωφωθῇῆς οὐχέτι, χαὶ ἔσγη, αὐτοῖς εἰς τέρας, καὶ ἐπιγνώ- 
σονται διότι ἐγὼ Κύριος. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΚΕ'΄. 

ι. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 
.. Υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρότωπόν σου ἐπὶ 

τοὺς υἱοὺς Ἀμμὼν, καὶ προφήτευσον ἐπ᾽ αὐτοὺς, 
3. χαὶ ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς Αὐμμών-: Ἀχούσατε λόγον 

Κυρίου. Τάδε λέγει Κύριος: Ἀνθ᾽ ὧν ἐπεγάρητε ἐπὶ 
τὰ ἅγιζ μου, ὅτι ἐδεῤηλώθη, χαὶ ἐπὶ τὴν γὴν τοῦ 
Ἰσραὴλ, ὅτι ἠφανίσθη, καὶ ἐπὶ τὸν οἶχον τοῦ Ἰούδα, 
ὅτι ἐπορεύθησαν ἐν αἰχμαλωσία, 

4. διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ παραδίδωμι ὑμᾶς τοῖς υἵἷοις 
Κεδὲυ, εἰς χληρονοαίαν, χαὶ κατασχηνώσουσιν ἐν τῇ 
ἀπαρτία αὐτῶν ἐν σοὶ, χαὶ δώσουσιν ἐν σοὶ τὰ σχη- 
γώματα αὐτῶν " αὐτοὶ φάγονται τοὺς χαρπούς σου, καὶ 
αὐτοὶ πίονται τὴν πιότητά σου. 

6. Καὶ δώσω τὴν πόλιν τοῦ Ἀμμὼν εἰς νομὰς χα- 
μήλων, καὶ τοὺς υἱοὺς Ἀμμὼν εἰς νομὴν προδάτων, καὶ 
ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ Κύριος. 

8. Διότι τάδε λέγει Κύριος" ᾿Ανθ᾽ ὧν ἐχρότησας τὴν 
γεῖρά σου, χαὶ ἐψόψησας τῷ ποδί σου, καὶ ἐπέχαρας 
ἐκ ψυχῆς σου ἐπὶ τὴν γὴν τοῦ Ἰσραὴλ, 

7. διὰ τοῦτο ἐχτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ σὲ, χαὶ δώσω 
σε εἰς διαρπαγὴν ἐν τοῖς ἔθνεσι, καὶ ἐξολοθρεύσω σε 
ἐχ τῶν λαῶν, χαὶ ἀπολῶ σε ἐχ τῶν χειρῶν ἀπωλεία, 
χαὶ ἐπιγνώσῃ διότι ἐγὼ Κύριος. 

8. Τάδε λέγει Κύριος: Ἀνθ’ ὧν εἶπε Μωάδ’ Ἰδοὺ 
οὖχ ὃν τρόπον πάντα τὰ ἔθνη, οἶχος Ἰσραὴλ χαὶ Ἰούδα; 

θ. Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὸν παραλύω τὸν ὦμον Μωὰδ 
ἀπὸ πόλεων ἀχρωτηρίων αὐτοῦ, ἐκλεχτὴν γῆν, οἶκον 
βΒεθασιμοὺθ ἐπάνω πηγῆς πόλεως παραθαλασσίας, 

10. τοὺς υἱοὺς Κεδὲμ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς ᾿Αμμὼν δέ- 
δωχα αὐτῷ εἰς χληρονομίαν, ὅπως μὴ μνεία γένηται 
τῶν υἱῶν ᾿Αμμών. 

ι. Καὶ εἰς Μωὰύ ποιήσω ἐχδίχησιν, καὶ ἐπιγνώ- 
σονται διότι ἐγὼ Κύριος. 

12. Τάδε λέγει Κύριος" Ἄνθ᾽ ὧν ἐποίησεν ἡ Ἰδου- 
μαία ἐν τῷ ἐκδικῆσαι αὐτοὺς ἐχδίχησιν εἰς τὸν οἶχον 
Ἰούδα, καὶ ἐμνησιχάχησαν, χαὶ ἐξεδίκησαν δίχην, 

13. διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος: Καὶ ἐχτενῶ τὰν 
γεῖρά μου ἐπὶ τὴν Ἰδουμαίαν, χαὶ ἐζολοθρεύσω ἐξ 
αὐτῆς ἄνθρωπον χαὶ χτῆνος, χαὶ θήσομαι αὐτὴν ἔρη- 
μον" χαὶ ἐχ Θαιμὰν διωχόμενοι ἐν ῥομφαία πεσοῦνται. 

ι4. Καὶ δώσω ἐκδίκησίν μου ἐπὶ τὴν Ἰδουμαίαν ἐν 
χειρὶ λαοῦ μου Ἰσραὴλ, χαὶ ποιήσουσιν ἐν τῇ Ἰδου- 
μαία κατὰ τὴν ὀργήν μου χαὶ χατὰ τὸν θυμόν μου, 
χαὶ ἐπιγνώσονται τὴν ἐχδίχησίν μου, λέγει Κύριος. 

16. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος: ᾿Ανθ᾽ ὧν ἐποίησαν 
οἱ ἀλλόφυλοι ἐν ἐχδιχήσει καὶ ἐξανέστησαν ἐχδίκησιν 
ἐπιγαίροντες ἐκ ψυγῆς, τοῦ ἐξαλεῖψαι ἕως ἑνὸς, 

16. διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος" Ἰδοὺ ἐγὼ ἐχτείνω 
τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τοὺς ἀλλοφύλους, καὶ ἐξολοθρεύσω 
Κρῆτας, χαὶ ἀπολῶ τοὺς χαταλοίπους τοὺς χατοιχοῦν - 
τας τὴν παραλίαν. 

17. Καὶ ποιήσω ἐν αὐτοῖς ἐχδιχήσεις μεγάλας, χαὶ 
ἐπιγνώσονται διότι ἐγὼ Κύριος, ἐν τῷ δοῦναι τὴν ἐχδί- 
κησίν μου ἐπ᾽ αὐτούς. 

ΙΕΖΕΚΙΗΛ. Κεφ. ΚΕΊ. 

Ἰοφυετῖβ, οἱ ποαιδαμδηι 0] 1Γἃ τοι οθ Ὁ 8, οἱ δγ8 οἷβ ἴῃ ρογίθη- 
ἴυπι, οἱ οοστπιοδορηΐ χυοηΐδηη ὁρῸ Ποῃγίημβ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΥ. 

1. Εἰ [Δοΐυ5 68. βογπ)ο Ποπηϊηὶ δὰ π|δ, ἀϊθρῃβ : 

2. ΕἼΠ Ποπι εἶθ, ΟὈΠγπηᾶ Δοΐο τι ἴπιᾶπ| ΒΌΡΟΓ Π]108. ἈΠι- 
ἴἼΟΠι, δἱ ργορἢοί 5.6 608, 

4. οἱ ἀΐεθα ΠΠΠ᾿Π Απμηοη : Αὐαϊία σογθυπὶ Ποιηϊηὶ. Ηδς 
ἀἰοῖϊ Ποπιίπυδ : Ργὸ δὺ φυοὰ ρᾶν᾽ϑἱ 68{15 5106 Γ 8Δης( ΠΙΘΆ,, 

υΐὰ ροΠία πυηί, οἵ ΒΌΡΘΓ ἰργγᾶπι 18γδοὶ, χυΐα ἀδβοϊαὶδ δϑί, 
Εἰ ΒΌ0ΡοΓγ ἀοηυῃ 4 ἀ8, χυΐᾶ δρίδγυηί ἰη οδρεν  (δίοιη, 

4. ἰάοίγοο δος δρὸ ἰγϑάο νυβ8 [115 σϑάθῃ ἰὴ μιεογθα  ἰδίθιη, 
οἱ πα θ ἀρυηἶ ἴῃ ἱπηρο! πιθη ἰβ 5.15 πῃ 16, οἱ ἀδθυηΐξ ἰη ἰδ 

ἰεηίογία δυᾶ : ἰρβὶ οομηθάθηϊ ἰγυσία8 ἰθ08, οἱ ἱροὶ δἱθοηῖ 
υδογίδιοπ) ἰυ8η1. 

5. ῬάΡροόσχαυθ οἰν (δίοπι ΑἸπηπιοη ἴῃ ρᾶϑουᾶ οδηγοίογαηι, οἱ 
ΠΙΪῸ8 Απππηοη ἴῃ ρΑΒΟῸΔΠ| ΟΥ̓}, οἱ 5οἰθι 8 χυΐα ορο Ποιμιί- 
Π15. 

8. Ουίδᾶ ἰδρο ἀϊεϊ( Ποπιίηυδ : ΡΓῸ 60 ιιοὰ μ]αυ88ι1} πηῆδηῦ 
ἰυᾶ, εἰ ἰῃηβοηυΐδί! ραὰδ ἰυο, οἱ ραν 88 68 Οχ δῃϊηπὰ ἴυἃ ΒΌΡΟΙ 

(ογγδῃ) [5γᾶρὶ, 

7. ἰάοίγοο οχίθῃ 8} ΠΙΔΠΌΠῚ ΘΔ ΒΌΡΟΓ (6, οἱ ἀδθο ἴα 
ἴῃ αἰγορίοπθη ἰῃ φοπίϊθυ8, οἱ δχίογπιίηαθο ἴ6 ἀ6 ρορι] 8, 

εἴ ρογάδηι ἰ6 ἀ6 ἰογτβ ρογα ἰοηθ, οἱ βοῖθβ χη ὁρὸ Πομηίηι5. 

8. Ηωμο αἰεὶ Ποπ)ΐη!15 : ΡΓῸ 60 αυοὰ ὀϊχὶϊ ΜΟΔΡ : Ἐσοο 
ὨΟΏΠ6 δἰουΐ ΟΠἸΠ68 σδηΐθ8, ἀοΠ}18 15γδοὶ οἱ 1υὰ9 

9. Ιάείγοο θοῦθ οώο ἀἴββοινο ἢυπιογυῦ Μοαὺ ἀδ εἰγηαι!- 

θ05. ὈγοπηοιίογίογυΠ) 6}0}.8, οἰδοίδηι ἴογγδηι, ἀοπμπὶ Βοῖδ- 
δίπλυ }} δι!ροΓ (θη 6Π} τΓὈΐ8 πηᾶγί (ἰδ, 

10. ἢ] ο5 Οδάθπ) ϑυρογ {|| 05 Αἰηπιοη ἀράϊ οἱ ἰῃ πδογοὰϊ- 
ἰδίθιῃ, υἴ 201) 811 πιοπιογίἃ ἢ] ΓΙ ΠῚ ΑΠΊΠΟΠ. 

11. Εἰ ῃ Μοδῦ (δοΐδπι υ] ἰοηεη), οἱ οορποϑβϑοθηΐ χυοπίδηι 
660 Ὠοπιίηιι!8. 

12. Ηδς ἀΐεῖὶ Ποπιίηαβ : ΡγῸ 60 αυοὰ [δεἰξ Ιἀυπιδρα ἴῃ 
εἱοϊδοθηάο 1Ρ505 ἱ ΟΠρπὶ ἀ6 ἀοη)ο Ψυἀδ, οἱ πχοπχογίδπ) γὸ- 
{ἰπιδγυμῖ Πη8}}, οἱ 1] δυηὶ υἱἱοης, 

138. ργορίογρα ἴδθο αἰεὶ Ποπιίημ8 : Εἰ οχίθηάδπη) Πηληυ πη 
ΠηρᾶΠη ΒΌρ6Γ Ἰάἀυπμοᾶπι, οἴ ἰηἰογβοίδπη ἀδ δὰ ποιηΐπθηι οἱ 
Ρδου8, οἱ ροῃᾶπι ΘΔη1 (ἀ βου πὶ : οἱ ἀα Τῆφηδη (ρίοπί6 5 
ἰη ρἰαάϊΐο οδάοηῖ. 

14. Εἰ ἀδῇο υἱ ΟΠ πὶ πιθᾶπὶ δ ρ 6. [ἀπιΠπηδδᾶπι ἰῃ πιδηυ ρο- 
Ρυ]} πιοὶ [ϑγδοὶ, οἱ (δοϊθηΐ ἰῃ Ἰἀυμηδοᾶ ᾿υχίδ ἰγᾶπὶ πηθᾶπὶ οἱ 
͵υχῖδ Γὑγογοίῃ πηδυπὶ, οἱ σοσποϑοοηΐ ΠΟ πὶ πηοᾶπι, ἀἰοὶϊ 
ΠοπΠηΐη18. 

156. Ῥτγορίογοξ ᾿ιὸρς ἀϊοι Ποπλΐημ8 : ΡΓῸ 60 χιιοὰ ροσπιηξ 
ΔΘ σοηδο ἰη υΠ ἰο016 αἱ βυδοίδνογιηῖ νἱπάϊοἰδηχ ἰπ80}Δη168 
οχ δηΐπιο, υἱ ἀφ᾽ογθηΐ 5416 84 ὑπ, 

16. ρμγορίογοδ πῶς ἀϊοὶϊΐ οηγίπυ8 : σεα ορὸ δχίδθηδο 
ΤΏΔΠΕ1ΠῚ ΙΏ68Π1| ΒΌΠ ΘΓ Δ) δἰ ζοη85, οἱ ἀἰϑρογάδπι Ογοίθηβαβ, 
οἱ ρογάδιῃῃ ΓΘ  Π108 ὨΔὈΪ [Δη[68 πη} }{ἰΠ 8. 

17. Ελ (Δείδῃη ἰῃ οἱβ ὉΠ ΕἸ ΟΠ65 πηᾶρηδβ, οἱ οοσηοϑορηΐ χυΐδ 
620 Ποηιηίηυβ, οὐπὶ ἀράογο υἱ]οΠ δ πη 68Π1 ΒΈΡΟΓ ΘΟΒ. 



ἘΖΕΓΘΗΙΕΙ, 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κς΄. 

τ. Καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ ἐνδεχάτῳ ἔτει, μιᾷ τοῦ μηνὸς, 
ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 

4. Υἱὲ ἀνθρώπου, ἀνθ᾽ οὗ εἶπε Σὸρ ἐπὶ Ἵερουσα-- 
λήμ- Εὖγε, συνετρίδη, ἀπόλωλε τὰ ἔθνη, ἀπεστράφη 
πρὸς μὲ, ἣ πλήρης ἠρήμωται 

8. διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος: Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ, 
Σὸρ, καὶ ἀνάξω ἐπὶ σὲ ἔθνη πολλὰ, ὡς ἀναδαίνει ἣ 
θάλασσα τοῖς χύμασιν αὐτῆς. 

4. Καὶ χαταδαλοῦσι τὰ τείχη Σὸρ, χαὶ χαταδαλοῦσι 
τοὺς πύργους σου, χαὶ λικμήσω τὸν χοῦν αὐτῆς ἀπ᾽ αὐ- 
τῆς, κυ ἐρηθῳ αὐτὴν εἰς λεωπετρίαν. 

δ. Ψυγμὸς σαγηνῶν ἔσται ἐν μέσῳ θαλάσσης, ὅτι 
ἐγὼ λελάληχα, λέγει Κύριος. Καὶ ἔσται εἰς προνομὴν 
τοῖς ἔθνεσιν, 

8. χαὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς ἐν πεδίῳ μαχαίρα ἀναι- 
ρεθήσονται, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγὼ Κύριος. 

η. Ὅτι τάδε λέγει Κύριος: ᾿Ιδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ 
σὲ, Σὸρ, τὸν Ναθουχοδονόσορ βασιλέα Βαδυλῶνος ἀπὸ 
τοῦ βοῤῥᾶ" βασιλεὺς βασιλέων ἐστὶ, μεθ᾽ ἵππων χαὶ 
ἅρματων χαὶ ἱππέων καὶ συναγωγῆς ἐθνῶν πολλῶν 
σφόδρα. 

4. Οὗτος τὰς θυγατέρας σου τὰς ἐν τῷ πεδίῳ μαχαίρᾳ 
ἀνελεῖ, χαὶ δώσει ἐπὶ σὲ προφυλαχὴν, χαὶ περιοιχοδο- 
μήσει, χαὶ ποιήσει ἐπὶ σὲ χύχλῳ χάραχα χαὶ περί- 
στασιν ὅπλων, χαὶ τὰς λόγχας αὐτοῦ ἀπέναντί σου δώ- 
σει. 

9. Τὰ τείχη σου χαὶ τοὺς πύργους σου χαταδαλεῖ 
ἐν ταῖς μαχαίραις αὐτοῦ. 

10. Ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἵππων αὐτοῦ χαταχαλύ- 
ψει σε ὃ χονιορτὸς αὐτῶν, χαὶ ἀπὸ τῆς φωνῇς τῶν 
ἱππέων αὐτοῦ χαὶ τῶν τροχῶν τῶν ἁρμάτων αὐτοῦ 
σεισθήσεται τὰ τείχη σου" εἰςπορευομένου αὐτοῦ τὰς 
πύλας σου,, ὃς εἰςπορευόμενος εἰς πόλιν ἐκ πεδίου. 

ιι. Ἐν ταῖς ὁπλαὶς τῶν ἵππων αὐτοῦ χαταπατή- 
σουσί σου πάσας τὰς πλατείας" τὸν λαόν σου μαχαίρᾳ 
ἀνελεῖ, καὶ τὴν ὑπόστασιν τῆς ἰσχύος σου ἐπὶ τὴν γῆν 
χατάξει. 

1. Καὶ προνομεύσει τὴν δύναμίν σου, καὶ σχυλεύ- 
σει τὰ ὑπάρχοντά σου, καὶ καταθαλεῖ τὰ τείχη σου, 
χαὶ τοὺς οἴχους σου τοὺς ἐπιθυμητοὺς χαθελεῖ. Καὶ τοὺς 
λίθους σον χαὶ τὰ ξύλα σου χαὶ τὸν χοῦν σου εἷς μέσον 
τῆς θαλάσσης σου ἐμβαλεῖ. 

18. Καὶ χαταλύσει τὸ πλῆθος τῶν μουσικῶν σου, 
χαὶ ἣ φωνὴ τῶν ψαλτηρίων σου οὐ μὴ ἀχουσθῇ ἔτι. 

ι4. Καὶ δώσω σε λεωπετρίαν, ψυγμὸς σαγηνῶν ἔση, 
οὗ μὴ οἰκοδομηθῇς ἔτι, ὅτι ἘΝ Κύριος ἐλάλησα, λέγει 
Κύριος. 

16. Διότι τάδε λέγει Κύριος Κύριος τῇ Σόρ’ Οὐχ 
ἀπὸ φωνῆς τῆς πτώσεώς σου, ἐν τῷ στενάξαι τραυμα- 
τίας, ἐν τῷ σπᾶσαι μάχαιραν ἐν μέσῳ σον, σεισθήσον- 
ται αἱ νῆσοι; 

16. χαὶ χκαταδήσονται ἀπὸ τῶν θρόνων αὐτῶν παν- 
τες οἱ ἄρχοντες ἐχ τῶν ἐθνῶν τῆς θαλάσσης, χαὶ ἀφε- 
λοῦνται τὰς μίτρας ἀπὸ τῶν χεφαλῶν αὐτῶν, καὶ τὸν 
ἱματισμὸν τὸν ποικίλον αὐτῶν ἐχδύσονται. ᾿Εχστάσει 
ἐχστήσονται, ἐπὶ γὴν καθεδοῦνται, χαὶ φοδηθήσονται 
τὴν ἀπώλειαν αὐτῶν, χαὶ στενάξουσιν ἐπὶ σὲ, 

17. χαὶ λήψονται ἐπὶ σὲ θρῆνον, καὶ ἐροῦσί σοι Πῶς : 

Ολνρ. ΧΧΥ͂Ι. 597 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΥῚ. 

1. Εἰ (Δοΐιπὶ 651 ἰη ἀπάδοίπηο Δηπο, υπᾶ πηρῃ 518, ἰδεῖς 
651 Βογηιο Ὠοηληὶ δά πη6, ἀϊοοηϑβ : 

2. ΕἾ] ΠΟΠλΐἢ8, ΡΙῸ 60 αυοὰ ἀἰχὶξ 50Γ ΒΌΡΟΓ 76 Γιιβδ] ηι : 
Ευξβ, ἐοπίγδοίδ 68, ρογίθγυηϊ σϑηῖθϑ, σοηγεγϑδᾶ οϑὶ δ τη, 
αυξ [υἱΐ ρεπα ἀδβογίᾶ οβὶ : 

3. ργορίογοδ Περο ἀἰοῖῖ Ποιηΐηι8 : ΕΌΘΘ 650 ΒΌΡΟΓ ἴα, 80Γ, 
οἱ ἀϑοθηάθγα ἴδοίδπι δι ροΓ (6 Ζοηΐθ5 τυ] 88, βίοαΐ ἀβοθηάϊι 
ΤΏΔΓΟ Πυσί 08 50 }8. 

4, Εἰ ἀεὐϊείοηΐ πηυγοβ ὅ0γ, οἱ ἀρ) ϊοϊθηϊ ἴαγγοα ἰυᾶ8, οἱ 
ΥΘΏΓΔΡΟ ρυ γ γθῖη οἷ. ἀ6 68, οἱ ἀ4 0 ΘΔ ἰῃ ηἰ 55ἰ Πηᾶπι 
ροίγδπ,. 

ὅ. δἰσοδίϊο βδροηδγαπι ογί( ἴῃ πηρᾶὰϊο πλαγὶβ, χυΐα ορὸ 1ο- 
ουΐα8 δυ, αἷΐ Ποπιίπυ8. Εἰ ογὶξ ἰῃ ἀϊγαρίϊ ποι σομίθυϑ, 

6. αἱ {1125 6)}5 ἴῃ σδῃ)ρο ρδάϊο ἰηἰεγβείοπίαγ, οἱ δοίθιὶ 
αυΐδ ὁρο Ποῃίηυϑ. 

7. Ουἱα δὸς ἀϊοίς Ἰθοπλΐηι}18 : ΕΘΟ6 ο5ὺ δάάποο δὰ ἴδ, 

50Γ, ΝΟ ΘΠΟἀΟΠΟΒΟΥ Γοζθη) ΒΑΘΎ ]ΟΙΪδ ΔῸ ἀαυ Οη6 : ΓΘΧ ΓΘ- 
δὺυμ οδΐ, ουπὶ Θαυ δ οἵ συγγυθι5 οἱ αι θυ οἱ οαἴυ ροη- 
ἰἴυμ πλι] ΔΓ πὶ νὰ] Δ 6. 

8. Ηΐο Π}188 [0.88 4118 ἰ ὁδίηρο αἰαάϊο ἰηἰογῆοϊοὶϊ, οἱ ἀδ- 
Ὀἰῖ ΒΌΡΕΟΓ ἴ6 Ῥγορυρηδου απ, οἱ οἰγοῦπῃ Θὰ  βοδθῖ!, οἱ [δείοὶ 
ΒΌΡΕΓ (6 ἴῃ αἰγου ἴα γΔ]} πὶ οἱ οἰΓοιπηϑίδη ἴ8η) διτηόγυμ, οἱ 
ἰδποθα8 8088 οοΟηΐγὰ (6 ἀδθ ϊ. 

9. Μυτο8 ἰυ08 οἴ [ὈΓΓΟ5 [085 ἀ6|1Οἱδὶ ἰη ΙΔ 5 5ιι18. 

10. Α τυ υἀΐπα Θαυογιπὶ 6788 ορογίαϊ (6 ρα Υἱϑ Θογυ πῇ, 
Θἱ ἃ γόοοα δαυϊΐζυη) 6}05 6δἱ γοίδγυη) ΟΌΓΙ ΠῚ 6.8 ΘΟΙΏΠΊΟΥΟ- 

Ὀυηίογ πλιν ἴα] : Ἰηστοαϊοηΐα 60 ρογίδβ ἰυ88, σιδϑὶ ἰηρΓα- 
ἀϊθηϑ υγθοη) ἀ6 Ο8ΠΊΡΟ. 

11. ἢ ὑηρῈ}}8 Θαυογ τα δυογαπ) Θοπου θυ πὶ ΟἸηΠΘ6Ν υ]8- 
ἰοὰ5 ἰ85 : ρορυΐϊυηλ ἴση} σ᾽δάϊο ἰηἰεγἤοίοί, οἱ ϑιιϑἰδηςδη) 
[ογιυαΐη5 τυδ ἰη ἰογγαῖ ἀσάμοοί. 

12. Εἰ ἀοργααδθίίυγ ρΡοιοη(ἰΔπὶ (υᾶπι, οἱ 5ρο] 8018 Β- 
βίδιτἰδηι (υ8π|, οἱ ἀδδίγαοί τπηυγοβ 008, οἱ ἀοπγοβ 0.88 ἀς- 
8 ἀΘγ 1168 δυθνογίεί. Εἰ Ἰαρίἀθ5 ἴ08 οἱ ᾿ίσῃδ ἰυᾶ οἱ ρᾳϊγο- 
ΓΘ. ἴΠ ἴῃ τηραΐυηλ τηᾶΓὶΒ ἰυἱ ἰη)ϊοἰοῖ. 

138. Εἴ οὀδϑϑᾶγ (δοίοῖ τυ] ἰτυἀηοτλ πγαϑίοογαηι ἰυογθτη, 

οἱ γὸχ ρβδὶ [ΘΓ ΟΥ 1 ἴσου πὶ ΠΟῸῚ δι ἀἰδίῃΓ Δ ρ ἰιι|8. 
14, ἘΠ᾿ ἀδθο ἴδ εἰ 88: πηδη} ροίγδῃ, 5 οοδῖ]0 βασοηδγυῃ) 

ογβ, ὩΟὴ δ ἸἰοαὈογ 8 υἱΐγα, αυΐὰ ὁρο Ὠοιηΐηυβ ἰοουϊαϑ 
Βυ, αἷἱΐ Ὠοπλίηυ8. 

15. Ουἷᾷ ἢδο ἀϊοῖ!ς Ποπγΐηι18 ΠΟΙ η115 50 : ΝΟΠΠΘ ἃ ΥοΓο 
Τυΐπα ἴσδο, οἰΠ} ἰησοηογηΐ Ὑυ]πογαιϊ!, οὑπὶ ἐναρίηδίυ 
[υοτὶὶ φ]δα 8 ἴῃ πη 610 ἰπἱ, ΘΟ οὐ Θθυπίυγ ἱπϑυϊο ὃ 

16. οἱ ἀοβοοηάοηΐ ἀ6 δβοάΐθι.8 δυὶβ ΟΠΠη6 8 ὈγΪπορ68 ὁχ 
βοηκ θυ Πηδγὶ5, οἱ δαυίδγοηΐ πη γὰ8 6 ΟΔρΙ.}}}}8 5018, οἱ 
γΟΒΕ ΘΟ 800 γᾶγῸ ἡυἀδιθυηΐΓ. ΘίυρΡογα δἰυροθυηΐ, ἐπ 

ἰοτγὰ βοάοθυηΐ, οἱ ἰογηηϊἀαθυηῖ ρογά  ἰοηοηλ δυᾶπι, οἵ Ω6- 
ΓηΘηΐ Βυρογ ἴα, 

17. οἱ ἀϑϑιυμηθηΐ ΒΌΡ6Γ ἴα ἰΔηχοηίιη), οἵ ἀἱοοηΐ {0 : Ουο- 
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χατελύθης ἐχ θαλάσσης, ἢ πόλις ἢ ἐπαινετὴ, ἣ δοῦσα 
τὸν φόθον αὐτῆςς πᾶσι τοῖς χατοιχοῦσιν αὐτήν; 

186. Καὶ φοῤδηθήσονται αἱ νῆσοι ἀπὸ ἡμέρας πτώ- 
δεώς σου, 

19. ὅτι τάδε λέγει Κύριος Κύριος" “Ὅταν δῶ πόλιν 
ἠρημωμένην ὡς τὰς πόλεις τὰς μὴ χατοιχισθησομένας, 
ἐν τῷ ἀναγαγεῖν με ἐπὶ σὲ τὴν ἄῤυσσον, χαὶ καταχα- 
λύψει σε ὕδωρ πολὺ, 

30. χαὶ χαταδιδάσω σε πρὸς τοὺς χαταθαίνοντας 
εἰς βόθρον, πρὸς λαὸν αἰῶνος, καὶ κατοιχιῶ σε εἰς βάθη 
τῆς γῆς ὡς ἔρημον αἰώνιον μετὰ καταθαινόντων εἰς 
βόθρον, ὅπως μὴ χατοιχηθῆς, μηδὲ ἀναστῆς ἐπὶ γῆς 
ζωῆς" 

“1. ἀπώλειάν σε δώσω, χαὶ οὖχ ὑπάρξεις ἔτι εἰς τὸν 
αἰῶνα, λέγει Κύριος Κύριος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΖ'. 

1. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων’ 
4. Καὶ σὺ, υἱὲ ἀνθρώπου, λάθε ἐπὶ Σὸρ θρῆνον, 
8. καὶ ἐρεῖς τῇ Σὸρ τῇ χατοιχούσῃ ἐπὶ τῆς εἰςόδου 

«ἧς θαλάσσης, τῷ ἐμπορίω τῶν λαῶν ἀπὸ νήσων πολ- 
λῶν’ Τάδε λέγει Κύριος τῇ Σόρ’ Σὺ εἶπας" ᾿Εγὼ περιέ-- 
ύηχα ἐμαυτῇ χάλλος μου, 

4. ἐν χχαρδία θαλάσσης τῷ Βεελεὶμ, υἱοί σου περιέθη- 
χάν σοι χάλλος" 

δ. χέδρος ἐχ Σενεὶρ ᾧχοδομήθη σοι, ταινίαι σανίδων 
χυπαρίσσου ἐχ τοῦ Λιδάνου ἐλήφθησαν, τοῦ ποιῆσαί 
σοι ἱστοὺς ἔλατίνους, 

8. ἐκ τῆς βασανίτιδος ἐποίησαν τὰς χώπας σον, τὰ 
ἱερά σου ἐποίησαν ἐξ ἐλέφαντος, οἴχους ἀλσώδεις ἀπὸ 
νήσων τῶν Χετιείω. 

7. Βύσσος “τὰ ποιχιλίας ἐξ Αἰγύπτου ἐγένετό σοι 
στρωμνὴ, τοῦ περιθεῖναί σοι δόξαν, καὶ περιδαλεῖν σε 
άχινθον χαὶ πορφύραν ἐκ τῶν νήσων ᾿Ἐλεισαὶ, χαὶ 
ἐγένετο περιθδόλαια σου. 

8. Καὶ οἱ ἄρχοντές σου οἱ χατοιχοῦντες Σιδῶνα χαὶ 
Ἄράδιοι ἐγένοντο χωπηλάται σου. Οἱ σοφοί σου, Σὸρ, 
οἵ ἦσαν ἐν σοὶ, οὗτοι χυδερνῆταί σου. 

9. Οἱ πρεσδύτεροι βιδλίων, χαὶ οἱ σοφοὶ αὐτῶν οἷ 
ἦσαν ἐν σοὶ, οὗτοι ἐνίσχυον τὴν βουλήν σου. Καὶ πάντα 
τὰ πλοῖα τῆς θαλάσσης χαὶ οἵ χωπηλᾶάται αὐτῶν ἐγέ- 
νοντό σοι ἐπὶ δυσμὰς δυσμῶν. 

ιοθ. Πέρσαι καὶ Λυδοὶ χαὶ Λίδυες ἦσαν ἐν τῇ δυνά- 
μεῖ σου, δεῖς πολεμισταί σου πέλτας χαὶ περιχεφα- 
λαίας ἐκρέμασαν ἐν σοὶ, οὗτοι ἔδωχαν τὴν δόξαν σου. 

1. Υἱοὶ ᾿Αραδίων χαὶ ἣ δύναμίς σου ἐπὶ τῶν τει- 
χέων σου" φύλαχες ἐν τοῖς πύργοις σου ἦσαν, τὰς φαρέ- 
τρας αὐτῶν ἐχρέμασαν ἐπὶ τῶν ὅρμων σου χύχλῳ, οὗ-- 
τοι ἐτελείωσάν σου τὸ χᾶλλος. 

12. Καρχηδόνιοι ἔμποροί σου ἀπὸ πλήθους πάσης 
ἰσχύος σου, ἀργύριον καὶ γρυσίον χαὶ σίδηρον χαὶ χασ- 
σίτερον καὶ μόλιῦον ἔδωχαν τὴν ἀγοράν σου. 

15. Ἧ Ἑλλὰς χαὶ ἡ σύμπασα καὶ τὰ παρατείνοντα, 
οὗτοι ἐνεπορεύοντό σοι ἐν ψυχαῖς ἀνθρώπων, καὶ σχεύη 
χαλχᾶ ἔδωχαν τὴν ἐμπορίαν σου, 

14. ἐξ οἴκου Θογαρμὰ ἵπποι χαὶ ἱππεῖς ἔδωχαν τὴν 
ἀγοράν σου. 

ι6.. ΥἹοὶ Ῥοδίων ἔμποροί σου, ἀπὸ νήσων ἐπλήθυναν 
τὴν ἐμπορίαν σου ὀδόντας ἐλεφψαντίνους, χαὶ τοῖς εἰςα- 
γομένοις ἀντεδίδους τοὺς μισθούς σου, 

! 
, 

ΙΕΖΕΚΙΗΛ. Κεφ. ΚΖ΄. 
τηρο ἀἰδβδίραία 658 6 πηᾶγί, υγῦ5 ἰδυ ἴδ, α25 ἀραϊ  ΕΠΠογοπὶ 
δύ 05) ΟΠ θυ Δ ὨΠ Δίου 05 δυΐδ} 

18. Εἰ (ογηγἀδυηΐ ἰηβ018 ἃ ἀΐα γυΐπῷ ἰυδ, 

19. χυΐδ προ ἀϊοὶ! Ποπιλίηυβ Ποπιίηυ8ϑ : Οἰ ἀράθργο ἰδ 
γΌθηη ἀσδοίαίδηι δἰουΐ οἷν [4165 φυδ πΟῚ να Δ υῃίυΓ, οὐτὰ 
δα χοΙοΟ 006 Γ (6 Δῆγβϑυπι, οἱ ορογίαϊ (6 ἀχυᾷ τυ], 

20. οἱ ἀδϑβοθηάογο ἰδοίδηι [6 δὰ 608 4υ] ἀδδορηάιμηί ἰῃ ἴο- 
νοδη], δὰ ρορυ!υπ) βοιρίογηυπι, οἱ οΟἸ]ΟοδΌο ἴδ 'π ῥτο- 
[ὑπ ]5 ἰογγ φυδεὶ ἀδβογίυπι τοίθγπαπ) ουπὶ ἢΐδ 4υΐ ἀθϑοθη- 
ἀυηὶ ἰῃ ἰονθᾶπι, υἱ ΠΟἢ ΠΑΡ ΟΓΒ, Ὠράυ6 τοδυΓμαβ ΒΌροΥ 
Ἰογγᾶῃ Υἱδδ : 

21. ρογα Πἰοηθπ ἀδΡο ἴ6, οἵ ΠΟἢ ογὶ5 υ] Γᾶ ἰῇ βοιρ  (ΘΓΏυ ἢ), 
ἀϊεὶξ Ποπιίπαβ Πογλΐη5. 

ΟΑΡῸΤ ΧΧΥΙΠΙ.. 

1. Εἰ (δεΐυμ οδὲ νογθυπ Ὠοπιίηὶ δα π6, ἀϊ 68 : 
2. Ε{ίυ, ΗΠ ΠΟΙΆ Ώ18., ἅ5511Π16 ΒΌΡΟΥ 50Γ Ἰδιῃθηΐυπι, 
3. οἱ ἀἰοδθβ 507. δ 8 η{1 5ΊΡΟΓ ᾿ηίγο  }Π| ΠηΔΓΐ8., ΘΠΊΡῸ- 

το ρΡορυϊογυ 8} ἰπ8}}}8 τυ 18 : Ης ἀϊοϊί Ποπιίηυβ δὰ 
50Γ: Τιι αἰχίβι! : Ερὸ εἰγουπγάραϊ τ} ἀθοογοπὶ ΠΠΘΌΠ}, 

ά, ἰῃ σογὰδ πηδγὶβ ἱρβὶ Βοο! πη ΕΠ} (ὰ] οἰγουμηἀαάοτυηίι (ἰδὲ 
ἀδοόγοιη. 

5. Οδάγυβ ἀθ δοηΐν Ὡρα Ποδίδ σϑὲ ΕὈΪ, ἰδρηϊδ 180} ΓῸ1ΠῚ 

οΥ̓ργοδϑὶ 46 Πἰθᾶπο δυηηρίδο βυηί, δα (δείδη απ) {0} πλδ]08 
διυίοσηοθ, 

0. ἀ6 Βαϑβδηϊ  ἀθ ἔδοθγυηΐ γοπ)ο5 08, ἰαπηρ]8 ἰυδ ἴρ66- 

γυηΐ ὁχ Θθογθ, ἀοη)08 5υ]Υ ϑίγο8 ἀ6 [η51}}}18 ΟΠ δ Πϊπ|. 

7. ΒΥ880}8 οὑπὶ γδγίο αἱ ἀ6 Ἐρυρίο (λοία θϑὶ {{Π| βίγᾶ- 

(υπι, υἱ εἰγουπγάδγοϊ {Π0ὶ φ]ογίδμ, αἱ οροτγίγοὶ [6 Ὠγδοίηί!ο 
οἵ ριιγρυγᾷ ἀ6 ἰη5}}5 ΕἸΐ585, οἱ (δοίδ βιηΐ ορογίογίδ ἴυδ. 

8. Ἐ ῥγίποίροβ ἰυἱ φαΐ Πα ἰΔρδηΐ ἰῃ δίάοπα οἱ Αγδάϊὶ 
[υθτγυηΐ ΓοΠιΐρο5 (υἱ. ϑαρίοηί68 ἰυΐἱ, 50Γ, αυΐ ογαπί ἰη ἰ6, 51] 
Βυθογπδίογοϑ ἰυ]. 

9. ϑοηίΐογδβ δἰ ἰΐοσπιπι, οἱ βδρίθπίθβ θόγιη) αυΐ ογαηΐ ἰῇ 
(6, ἰβιϊ οοπίουγΔΌδηΐ σοηβ πὶ απ. ΕἸ ΟΠ 65 Πᾶν 68 τγδΓΪβ 

δὲ Γοιηἶσαβ δᾶγυτη ἰδειϊΐ δυηῖ {ἰ0ὲ ἴῃ οοοἰἀοηίοπι οοοἰ ἀδη 8. 

10. Ῥογϑβᾶ οἱ 1,.γ4] οἱ 1,065 ογδηΐ ἰῃ γἱγίυϊα ἰυα,, νἱγὶ Ὀο]- 
Ἰαίογϑα ἰυ ρμ6}{88 οἱ ρ8]688 δυβροπάογιηῖΐ ἰῃ ἴδ, ἰρ8ὶ ἀδοάδογυῃιϊ 
δἰογίδη ἰυδη),. 

11. ΕἾ Ατγαάίογυηι οἱ υἱγίυ5 0 ἃ ΒΌΡΟΥ ΤηυΓΟΘ ἴυ08 : οὐ- 

διοάδδ ἰῃ (πγγὶ Ὀ0}8 [15 οΥδηΐ, ΡΠ αγοίγαϑ 81188 δυδροηδογυηϊ 
ΒΌΡΟΥ ργορυσηδουΐα ἃ Ρ6Γ σΎΓΙΠΙ, ἰρϑὶ ρογίθοογωπί ἀθοῦ- 

ΤΟ} [00]. 

42. Οδγ Παρ πἰΘἢ 568 ποροί αίογοβ (υἱ ἃ πη] τυ ἀΐηα υηΪ- 
γοιβὲ ἰογ ἰυἀϊηϊβ ἰθ85, ἀγαοηΐυπι οἱ διιγυηὶ οἱ ἔδγτυπ) οἵ 

δίδπηυπ οἱ μυηθυπ ἀσάόγυηϊ ογυπὶ ἰυυπι. 
13. Οταιοία οἱ υπίνογϑα οἱ δἀδοδηί δ, ἢὶ οροΙ Δ ΠΙΌΓ 

εἰ ὶ ἰῃ δηϊπιαθμβ Πποιλίμυπη, οἱ ναϑᾶ δηθὰ ἀθάδγιηὶ ΠΊΘΓΟδ- 

(υπὶ ἰυυπ|, 

14. ἀα ἀοιηο Τπορφατγιηᾶ οαυὶΐ οἱ οαυ 1695 ἀοάἀογαηΐ [ὈΓΙΩ 

ἰυυΠ1. 

18. ΕἸΠῚ ΒΠοάϊοταμα ποροιδίογοϑβ ἰυ], ὁχ ᾿π80}}8 πη} |0}}- 
οδνογυπί πορο[ἰδτίυποιι ἰυδη ἀθηΐ68 οἰδρ Δ ἰηο8, οἱ Εἷ5 αὶ 
ἱπιγοἀυοσοθαηίι το 6 085 πμόγοθάθ5 ἰυδε, 



ἘΖΕΘΟΗΙΕΙ͂,.. καρ. ΧΧΥΙΙ. 

16. ἀνθρώπους ἐμπορίαν σου ἀπὸ πλήθους τοῦ συμ- 
ίχτου σου, ἐδευλο χαὶ ποικίλματα ἐχ Θαρσὶς, καὶ 
Ῥαμὸθ, καὶ Χορχὸρ ἔδωχαν τὴν ἀγοράν σου. 

17. Ἰούδας καὶ οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰσραὴλ, οὗτοι ἔμποροί 
σου, ἐν πράσει σίτου χαὶ μύρων καὶ χασίας, χαὶ πρῶ 
τον μέλι χαὶ ἔλαιον χαὶ ἐηεΐαν ἔδωχαν εἰς τὸν σύμ- 
μικτόν σου. 

18. Δαμασχὸς ἔμποροί σου, ἐχ πλήθους πάσης δυνά- 
μεώς σου" οἶνος ἐκ Χελῥὼν, καὶ ἔρια ἐχ Μιλήτου, χαὶ 
οἶνον εἰς τὴν ἀγοράν σου ἔδωχαν. 

ι9θ. Ἐξ ᾿ἈἈσὴλ σίδηρος εἰργασμένος, χαὶ τροχιὰς ἐν 
τῷ συμμίχτῳ σου ἐστί. 

40. Δαιδὰν ἔμποροί σου, μετὰ χτηνῶν ἐχλεχτῶν εἰς 
ἅρματα. 

“11. Ἧ Ἀραθία καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες Κηδὰρ, οὗτοι 
ἔμποροί σου διὰ χειρός σου, ἘΝ ΝΑ χαὶ ἀμνοὺς χαὶ 
χριοὺς ἐν οἷς ἐδ φι σε. 

5. Ἔμποροι Σαδδὰ χαὶ Ῥααμμὰ, οὗτοι ἔμποροί 
σου, μετὰ πρώτων ἡδυσμάτων χαὶ λίθων χρηστῶν, χαὶ 
χρυσὸν ἔδωκαν τὴν ἀγοράν σου. 

25, Χαρὴς χαὶ Χαναὰ, οὗτοι ἔμποροί σου. ᾿Ασσοὺρ 
χαὶ Χαρμὰν ἔμποροί σου, 

34. φέροντες ἐμπορίαν ὑάχινθον, χαὶ θησαυροὺς ἐχλε- 
κτοὺς δεδεμένους σχοινίοις, χαὶ χυπαρίσσινα 

356. πλοῖα. ΓΕμποροί σου ἐν τῷ πλήθει ἐν τῷ συμ- 
μίχτῳ σου, χαὶ ἐνεπλήσθης καὶ ἐδαρύνθης σφόδρα ἐν 
χαρδία θαλάσσης. 

46. Ἐν ὕδατι πολλῷ ἦγόν σε οἱ χωπηλάται σου, τὸ 
πνεῦμα τοῦ νότου συνέτριψέ σε ἐν χαρδία θαλάσσης. 

21. Ἦσαν δυνάμεις σου, καὶ ὁ μισθός σου, καὶ τῶν 
συμμίχτων σου, καὶ οἱ χωπηλάται σου, καὶ οἵ χυύερ- 
νῆταί σου, καὶ οἱ σύμθδουλοί σου, χαὶ οἱ σύμμικτοί σου 
ἐκ τῶν συμμίχτων σου, χαὶ πάντες οἱ ἄνδρες οἵ πολε- 
μισταί σου οἱ ἐν σοί. Καὶ πᾶσα συναγωγή σου ἐν μέσῳ 
σου πεσοῦνται ἐν χαρδίᾳ θαλάσσης, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς 
πτώσεώς σου. 

28. Πρὸς τὴν χραυγὴν τῆς φωνῆς σου οἱ χυδερνῆταί 
σου φόδῳ φοθηθήσονται, 

«0. χαὶ χαταδήσονται ἀπὸ τῶν πλοίων πάντες οἵ 
χωπηλάται χαὶ οἱ ἐπιθάται, καὶ οἵ πρωρεῖς τῆς θαλάσ-- 
σης ἐπὶ τὴν γὴν στήσονται, 

80. χαὶ ἀλαλάξουσιν ἐπὶ σὲ τῇ φωνῇ αὐτῶν, χαὶ 
χεχράξονται πιχρὸν, καὶ ἐπιθήσουσι γὴν ἐπὶ τὴν χεφα- 
λὴν αὐτῶν, καὶ σποδὸν στρώσονται. (ἷ) 

85. Καὶ λήψονται οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἐπὶ σὲ θρῆνον, θρή- 
νημα Σόρ. 

88. Πόσον τινὰ εὗρες μισθὸν ἀπὸ τῆς θαλάσσης : 
᾿Ῥνέπλησας ἔθνη ἀπὸ τοῦ πλήθους σου, χαὶ ἀπὸ τοῦ 
συμμίχτου σου ἐπλούτησας πάντας βασιλεῖς τῆς γῆς. 

84. Νῦν συνετρίδης ἐν θαλάσσῃ, ἐν ἄθει ὕδατος δ 
σύμμιχτός σου, χαὶ πᾶσα ἧ συναγωγή σου ἐν μέσῳ 
σου. 

85. Ἔπεσον πάντες οἱ χωπηλάται σου, πάντες οἵ 

(ὅ) 31. Καὶ φαλαχρώσουσιν ἐπὶ σὲ φαλάχρωμα, καὶ περι- 
ζῶνται (ἴδ. περιζώσονται) σάχχον, χαὶ χλαύσονται περὶ σοῦ 
ἐν πικρασμῷ ψυχῆς, καὶ κοπετὸν πιχρὸν ἐχστήσονται. 
. 832. Καὶ λήψονται οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἐπὶ σὲ θρῆνον, καὶ θρήνημα 
ἐπὶ σοί. Τίς ὥςπερ Τύρος κατασιγηθεῖσα ἐν μέσῳ θαλάσ- 

σης: (Α4{61.) 
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16. Πποπχίηθ8 ποροί δι οηθίη ἰυ 81 ἃ πι0}} υἀΐηα σομηηγίϑιϊ 
υΐ, δἰδοίοη οἱ νδγοἰα68 οχ Τῆδγοὶβ, οἱ ἈΠπδιηοίι,, οἱ ΟἸογ- 
οἰοῦ ἀράογυηῖ ἰογυμ ἰυυη}. . 

17. Φυάδβ οἱ ΗΠ Ιβγδρὶ,, ἰδιϊ ἠθροί(]δίογοϑβ ἔυΐ, ἰῃ γαηάΐ- 
[ἴοπα ἰγυτηθηιὶ οἱ υπρυδηίογιπ οἱ οδϑίξ, οἱ γι πιοὶ οἱ 
οἴἶθυπ) οἱ γϑϑίηδῃῃ ἀδάδγαηξ ἰῃ οοη)ηηϊϑίυπλ ἰσ0Π|. 

18. Ῥδιηᾶϑουδ Ὠρροι δίογοβ ἰυἱ, οχ τυ ἰυἀΐπ6 οπληΐ8 

(ον υ ἀἸη8 ἔθ : Υἱηυ οχ Ομ ίροη, οἱ ἰδπἃ8 ἀ6 Μ|]οίο, οἱ 
Υἱπυηλ ἰῃ ἰογυι ἑυθπη) ἀδάδγυηῖ. 

19. Εχ ΑΒ6] ἰδγγυμ ἰδοΐιση οροότγα, οἱ τοῖΐδ ἰῃ φοτηπι βίο 
ἴυ0 651. 

420. Περάδη ἠρροί δίοτοϑ ἰυΐ, οὐπ [υπιοη(ἰ8 οἸοο 8 δὰ ουΓ- 
Γυ8. 

2... Αγδθία οἱ υηϊγογϑὶ ργίηοροθ σθάδγ, ἱρϑὶ ποροί,δίογθβ 
ἴυΐ Ρ6Γ πηδηυπηὶ ἰυληι, σΔΠ6Ἶ05 οἱ 85 008 6ἱ ἁγία 68 ἰῃ ΄υΐθυ8 
Ὡοσοιἰδηΐυν {ἰδ ὲ. 

22. Ναροίἰδίογος ὅδ ῦδα οἱ Ἀδηηπ)δ, ἱρϑὶ ποιοί δίογβϑ [υΐ, 
οὐπὴ ῥγπιΐδ βυδν δι θυ8 οἱ ᾿αρἰἀϊ υ9 ορ(ἰπιΐ8, οἱ δυγυπὶ ἀ6- 
ἀδγυηΐ ὑγυμ ἴυσμι. 

23. ΟΠδγγὰ οἱ Οδηδ8, ἰβιϊ ποροιδίογοϑ ἰυἱ. Α880γ οἱ Οδγ- 
ΤγΔΠ πουοιδίογοϑ ἰυΐ, 

24, (ὀγοηΐθα ποροι δίϊοηθπ) ᾿γδοίη(υπ, οἱ 1 68ΔΌΓΟΝΒ 
οἰθοίοβ [ηἰ δὺ5 ΟΟἸΠζαίο5, οἱ ογραγίϑϑίηδ 

25. ὨᾶΥ65. Ναροίδίογοδ ἴυΐ ἰῃ τ} πάΐηθ ἰη Οοϊημηἱβίο 
ἴυο, οἱ τορ!οἰδ 65 οἱ ἀρργαναῖδ 68 Ὠἰπ)}}8 ἰῃ οογὰθ ΠηΔΥΪ8. 

46. [πη δαυδ τυ]18 δαἀυχογιηί [6 Γοπλίξοβ ἰυΐ, Βρὶ ἱυ5 
δυσίγὶ σοί Υἱ [6 ἱῃ ΘΟΓὰδ ΓηΔΓΪ8. 

27. Ευσγυπηΐ Υἱγίυϊο5 ἰυδ5, οἱ τηργοδ8 ἴυδ, οἱ ΘΟ} 5(0Γ1Π} 

ἰσ0Πἢ}, οἱ γοιηΐμοβ ἰαἱ, οἱ συρθογηδίογοϑ (αἱ, οἱ Ὁ ΒΥ} 

ἰυΐ, οἱ οοπηη δϑιϊ ἰυἱ 6ὁχ σοΟμ 815 ἰυΐ5,, οἱ ΟἸλη68 Υἱγὶ ἢ 6}18- 

ἰοτα8 (υἱ φυΐ ἰῃ (6. Ελ οἸηη 8 ο(Εἴυ5 ἔυ.8 ἴῃ πηράϊο ἰυἱ οδαοηὶ 
ἷῃ οογάδ ῃγᾶγ8, ἰῃ ἀἰθ6 γυ ΐηδὲ ἴδ. 

428. Αα οἰαπηογοη γοοὶβ ἰ0» ΡῸ ΟΓΠδίογαϑ ἰυϊ ἘΠ ΠπΊΟΓΟ {[1}}6- 
θυηΐ, 

49. οἱ ἀδδοοπάθηϊ ἀ6 ὨΔΥ 15 ΟΠ]η68 γοπιὶ 68 οἱ ορὶ δαί, 
οἱ ργογοίδο τηγῖβ ἰῃ ἰοΥτὰ βἰδθυηΐ, 

30. οἱ γοοι ογαθυπίυγ 006 Γ 16 γοῦδ δυδ, οἱ οἰδιηδθιηῖ 
διηᾶγα, οἱ ἱμῃροησῃῖΐ ἰοΓγἂΠ. 806 Ὁ δρυΐ δυυπι, οἱ ΟἰΏΘΓΘΠ, 

βίογηοσηΐ 510 ὲ. 
32. Εἰ δδϑυπιθηί ΠΕ δογυπὶ ΒΌΡ6Γ [6 ἰδηδηΐυπι, ἰδ θη- 

[Δ Ὲ]00 6 ὅ50Γ. : 

33. Ουδηίδιεη ἰηγ οἰ 8Εϊ πιο Ὀθάοιῃ ἀ6 πηδγὶ ἢ [Πρ] 651 σϑη 68 
ἀκ πιυϊἰυὰΐπο ἰυἃ, οἱ ἃ οομμιηϊδίο πο αἰ(δ5.1 ΟἸΠΘ8 ΓΟΙ65 
ἰοῦ. 

34. Νυηο οοηίΓίίἃ 68 ἰῃ πηδὶ, ἴῃ ῥγοία πο 84.258 οομμ - 
βίυβ ἴυυ8, οἱ οπηπΐβ οἴ. ἴὰ0.8 ἰῃ πιοάϊο ἰυἱ, 

35. (δοϊἀδογυηΐ ΟὨη685 ΓΟΙΪ 365 ἴαΐ, ὈΠἱγογϑὶ ὨΔὈ  ΔίΟΓΟΒϑ 

81. Εἰ ταάϑηϊ ΒΌΡΟΥ ἰ6 οἰ ἰπ|,, οἱ οἰτουπηοίη ΘΓ 5Δ 000, 

οἱ ρἰογαθαηὶ ἴα ἰῃ διιαυ υὐΐηθ δηΐπιᾶ, οἱ ρίδηοί ἢ. ἈΠ ΔΓ πὰ 

ῬΙδησρηί. 
82. Εἰ δυτηοηΐ δ}}} ΘΟΓΌΠΙ δι ροῦ ἰ6 Ἰαπηϑηΐστῃ, οἱ ἰδπηδηίαἰο- 

ΠΕ ΒΌΡΟΓ ἰδ. Οὐ υἱ Τγτυδ συ οὈτηυία!! ἰῃ τηθ 10 πλΔΓ|87 



θουὺ 

κατοιχοῦντες τὰς νήσους ἐστύγνασαν ἐπὶ σὲ, χαὶ οἱ βα- 
σιλεῖς αὐτῶν ἐχστάσει ἐξέστησαν, χαὶ ἐδάχρυσε τὸ πρός- 
ὠπὸν αὐτῶν. 

86. ΓἜμποροι ἀπὸ ἐθνῶν ἐσύρισάν σε, ἀπώλεια ἐγέ- 
νου, χαὶ οὐχέτι ἔση εἰς τὸν αἰῶνα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ΄. 

ι. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων᾽ 
“. Καὶ σὺ, υἱὲ ἀνθρώπου, εἰπὸν τῷ ἄρχοντι 'Γύρου- 

Γάδε λέγει Κύριος- ᾿Ἀνθ᾽ οὗ ὑψώθη σου ἣ καρδία » καὶ 
εἶπας: Θεός εἶμι ἐγὼ, χατοιχίαν Θεοῦ χατώχηκα ἐν 
χαρδία θαλάσσης, σὺ δὲ εἴ ἄνθρωπος καὶ οὐ Θεὸς, καὶ 
ἔδωχας τὴν χαρδίαν σου ὡς χαρδίαν Θεοῦ. 

3. μὴ σοφώτερος εἶ σὺ τοῦ Δανιήλ; Ἦ σοφοὶ οὐχ 
ἐπαίδευσάν σε τῇ ἐπιστήμη αὐτῶν; 

4. Μὴ ἐν τῇ ἐπιστήμη σου ἢ τῇ φρονήσει σου ἐποίη- 
σας σεαυτῷ δύναμιν, χαὶ χρυσίον Ὃϊ ἀργύριον ἐν τοῖς 
θησαυροῖς σου; 

56. Ἐν τῇ πολλῇ ἐπιστήμη σου χαὶ ἐμπορία σου 
ἐπλήθυνας δύναμίν σου, ὑψώθη ἣ χαρδία σου ἐν τῇ δυ- 
νάμει σου. 

6. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος: Ἔπειδὴ δέδωχας 
τὴν χαρδίαν σου ὡς χαρδίαν Θεοῦ, 

7. ἀντὶ τούτου ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ σὲ ἀλλοτρίους 
λοιμοὺς ἀπὸ ἐθνῶν, χαὶ ἐχκενώσουσι τὰς μαχαίρας αὖ- 
τῶν ἐπὶ σὲ χαὶ ἐπὶ τὸ κάλλος τῆς ἐπιστήμης σου, χαὶ 
στρώσουσι τὸ χάλλος σου εἰς ἀπώλειαν, 

8. καὶ χαταῤιδάσουσί σε, χαὶ ἀποθανῇ θανάτῳ τραυ- 
ματιῶν ἐν χαρδίᾳ θαλάσσης. 

9. Μὴ λέγων ἐρεῖς Θεός εἶμι ἐγὼ, ἐνώπιον τῶν ἀναι- 
ρούντων σε; Σὺ δὲ εἶ ἄνθρωπος, καὶ οὐ Θεός. 

10. Ἐν πλήθει ἀπεριτμήτων ἀπολῇ ἐν χερσὶν ἀλλο- 
τρίων, ὅτι ἐγὼ ἐλάλησα, λέγει Κύριος. ᾿ 

1. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων " Υἱὲ 
ἀνθρώπου, λάθε θρῆνον ἐπὶ τὸν ἄρχοντα Τύρου, 

15. καὶ εἰπὸν αὐτῷ - Τάδε λέγει Κύριος Κύριος: Σὺ 
ἀποσφράγισμα ὁμοιώσεως, χαὶ στέφανος χάλλους 

13. ἐν τῇ τρυφῇ τοῦ παραδείσου τοῦ Θεοῦ ἐγενήθης. 
Πάντα λίθον χρηστὸν ἐνδέδεσαι, σάρδιον χαὶ τοπάζιον, 
χαὶ σμάραγδον χαὶ ἀνθραχα χαὶ σάπφειρον χαὶ ἴασπιν, 
καὶ ἀργύριον καὶ χρυσίον, χαὶ λιγύριον καὶ ἀχάτυην καὶ 
ἀμέθυστον καὶ γρυσόλιθον καὶ βηρύλλιον καὶ ὀνύχιον, 
καὶ χρυσίου ἐνέπλησας τοὺς θησαυρούς σου χαὶ τὰς ἀπο- 
θήχας σου ἐν σοί. 

4. Ἂφ᾽ ἧς ἡμέρας ἐκτίσθης σὺ μετὰ τοῦ Χεροὺδ, 
ἔθηκα σε ἐν ὄρει ἁγίῳ Θεοῦ, ἐγενήθης ἐν μέσῳ λίθων 
πυρίνων, 

15. ἐγενήθης σὺ ἄμωμος ἐν ταῖς ἡμέραις σον, ἀφ᾽ ἧς 
ἡμέρας σὺ ἐχτίσθης ἕως εὑρέθη τὰ ἀδικήματα ἐν σοί, 

ι6. Ἀπὸ πλήθους τῆς ἐμπορίας σου ἔπλησας τὰ τα- 
μεῖα σου ἀνομίας. χαὶ ἥμαρτες καὶ ἐτραυματίσθης ἀπὸ 
ὄρους τοῦ Θεοῦ" καὶ ἤγαγέ σε τὸ Χεροὺδ ἐκ μέσου λί- 
θων πυρίνων. 

175. Ὑψώθη ἣ καρδία σου ἐπὶ τῷ χάλλει σου, διε- 
φθάρη ἡ ἐπιστήμη σου μετὰ τοῦ χάλλους σου. Διὰ πλῆθος 
ἁμαρτιῶν σου ἐπὶ τὴν γῆν ἔῤῥιψά σε, ἐναντίον βασι- 
λέων ἔδωχά σε παραδειγματισθῆναι. 

18. Διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν σου καὶ τῶν ἀδι- 
χιῶν τῆς ἐμπορίας σου ἐδεθήλωσα τὰ ἱερά σου, χαὶ 

ΙΕΖΕΚΙΗ͂Λ. Κεφ. ΚΗ΄. 

ἰῃβ0]γαπ) οοη Γίϑίδἰὶ βυπὶ ΒΌρ6Γ ἴδ, οἱ γοβ68 ΘογΌΠι βία ροΥα 
δίυραυοσευηΐῖ, οἱ ἤονὶῖ Δ οἶο 5 ΘΟΓΏΠΊ. 

36. Νεοροί[δἴοιοβ ἀθ σθητ θυ} 8:0 18νογυηῖ ἰ6, ρογά  ἰο ἔδοὶᾶ 
65, Οἵ ΠΟῚ ΟΥἷδ υἱἔγα ἱἢ βου 101}. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΥΊΙ.. 

1. Εἰ (Δεῖ 651 βοτὴο Ὠοπιϊμὶ δὰ πη6, ἀϊοθῃβ : 

2. ἘΓῖα, 21} ᾿οπηϊπὶ8, ἀὶς ῥεἰηςρὶ Τγτγὶ : Ηδο ἀἰοὶῖ Πο- 
Γαϊη.18 : ΡΓῸ 60 ᾳιιοὰ φχαϊίδίιπι δῖ σοῦ ἴυυπι, οἱ αϊχίδιὶϊ : 
Ὀ608 660 51|η2, δ δίίοποιη Ποὶ [δἰ ᾿ανὶ ἰῃ οΟΓὰδ ΤΥ 8, 
ἰὰ δυΐοη) 656 Ὠ0Ππ|0, οἷ πο Ὠδ08, οἱ ἀοαϊδι! ΟοΥ ἴυυπὶ αυδδὶ 
ΟΟΥ δοὶ, 

3. δυιηχυϊα ΒΔ Ρ᾿ ΘΠ ΝΟΥ 65 ἰὰ Ὠδηϊοϊα " Αὐἱ βαρ 68 ΠΟῚ 

γα ἀϊδγυηὶ 6 ἀἰβοϊρ᾽ ηὰ 808" 
4, Νυμηαυϊὰ ἴῃ ὁγυ αἰ ἴοπ6 ἴυᾶ 1 ργυδοη (ἃ ἰυὰ (δοἰδί] Εἰ ὲ 

ἰογυαἀϊησηι, οἱ δυγυπὶ οἱ ἀγρθηίυμῃ ἰη [Πποοδυγὶβ ἴυἷ8Ὁ 

5. 1ὴ πη ]ΐα ὀγυα ἰοὴς ἰυᾶ οἴ ποροίἰδ!0η6 ἴυᾶ τ0}}}0}}- 
οδϑιϊ (ογυἀϊηδη) ἰδ), οἰαΐυπι 6βὲ οογ συμ ἰη (ογιϊ υ͵η6 
ἰυ8. 

6. Ῥιορίογοδ ἰιδος αἰεὶ Ποπμίηυβ : Ουἱὰ ἀρά 51] οοΥ ἰυυπὶ 
4υδ5ὶ οοΥ Ὠοὶ, 

7. ῬΙῸ ἰοῦ θοῦ οῷὸ δίάι00 δΌΡῸΓ [6 8]16η08 ρ6 516 η(6 5 
ἀδ ποι, οἱ δουρί παρυμὶ οἸδάϊοβ ἰχ08 ΒΊΡΟΓ 6 οἴ ΒΌΡΟΓ 
ρυ!ο ιν ̓υὐΐηρηλ ἀοοίΓίηδο ἴθ, οἴ δἰδγποηΐ ρυ]ο γ υἀΐηθηι 
ἰυᾶπὶ ἱπ μεγα ἰοΠοπ, 

8. οἱ ἀδρϑερηάογο (δοίθηϊ (6, οἱ τοῦθ 8 πηογία νυ ]ηογαίο- 

ΓὰΠ ἰῇ οΟΓὰδ ΤὩΔΓΙ8. 

9. Νυηαυϊὰ Ἰο4υ 68 ἀΐς65 : Πδυ5 ΘρῸ δΠ|, ἰῃ οοῃερδοία 
Ἰη(ογβοϊδηϊυπη 16. Τὰ δυΐοπ) 68 ᾿)οΠη)0, οἱ πο Ὠθυ8. 

10. [η πυ] υάίηθ ἰποϊγουππιοίϑογι πη πλοία ἰη τηδηΐϊδυς 
Δ]οπογα, αυΐα ἐροὸ Ἰυσυ8 ϑυ, ἀϊοὶϊΐ Ποιηΐίηυ8. 

11. Εἰ (δείι 6ὁϑὲ δούτὴο ΠὨοιηίηὶ δα π|6, ἀἰσθηβ : ΕἸ] ομηὶ- 

ηἶδ5, 50 Π)6 μἰδποίιπι ΒΌρΟΓ ῥγποίροπὶ Τγτὶ, 
12. οἱ αἷς οἱ : Ηφο αἰοὶξ Ποιηΐηυ5 Ὠοπιίπυ8 : Τὰ βίσζηδου- 

0} 5. πὴ} ϊηϊ58, οἱ ΘοΙῸΠἃ ἄδοον 8 

3. ἴῃ ἀ6}1. 15 ρα δαϊβὶ [οὶ ἔα ϊδι!. Οὐμηΐ ἰαρίὰ 6 θοηο οἶτγ- 
οὐηάδῖυβ 65, Βαγάϊο οἱ ἰοραζίο, οἱ βιηδγαράο οἵ ὄδγθυποι]ο 

Οἱ ΒΔρρ Ὁ οἱ άδρίἀθ οἱ ἀγῴθηίο οἱ δυγο, οἱ ᾿ἰσυγῖο οἱ δοδίθ 
οἱ δηγοι Π υ5ῖο οἱ σΓΥ ΒΟ  1|Ὸ οἱ ὈΟΓΥΪΟ οἱ οηγοἢίηο, οἱ ἃυτὸ 

ΓΟΡΪ]οδι1 {ΠπΟβΔ:ΓΟΒ 05 οἱ Ὠογγοᾶ ἰυᾶ ἰῃ [6. 

14. ΑἍὄὔ αἷ6 4ιἃ σοπαϊ5 658 ἴὰ οὐπὶ ΟἸΘΓα, ρμοδυὶ [6 ἴῃ 
πιοηία δαποίο Ὠοὶ, (δοίαδ 68 ἰῃ τηράΐο ἰδρίάυπι ᾿σιυϊοτυτι, 

δ. (ιἰβιϊ τὰ ᾿Ἰπηπγδου αἴ ἴῃ ἀἰοθὺ5 [υἷ5, ἃ ἀἰ6 φυ ογοδίυβ 
65 ἀοηρὸ ἰγοηϊδὸ δυηῖ ἰηἰφα (αί65 ἴῃ ἴδ. 

16. Α ὄὔυευάϊπα ποροιαἰϊοηΐδ ἔπ: τορ δι οο]]ατία ἰσἃ 

ἰηἰφυϊίδῖα, οἱ ροοοδϑιϊ οἱ νυ ]πογαῖῃ8 68 ἃ πηοηίο Ἀεὶ : οἱ δά- 

ἀυχὶ ἴα Ομογυ ἀ6 πηράϊο ἰαρίἀ πὶ ἱρηϊογυ μη. 

17. ἘΠαΐυμ δϑί σοῦ ἔὰππὶ ἰῃ ἄσδόοτα ἴᾳ0, οοὐτυρίδ οϑὲ αΪ- 
ΒΕἰρ πᾶ ἴυ8 οὐπιὶ ἀδοοτο ἴυο. Ρτγορίογ τυ ἰυἀΐηοηι ρϑοσϑίο- 
Γυπ ἰυογυ ἰῃ ἰογγαῖι ργοϊθεὶ ἴ6, ἴῃ οοηβροοίι τορυπὶ ἀοσὶ 

[6 υἱ ἀοῃοῃοϑίδγογίβ. 
18. Ῥτορίογ τιυϊυάϊηοπη) ροορδίογιηι ἰυοτγυπὶ οἱ ἰηἰ αι ]- 

ἰδῖυπι ποροί δἰἰοη!δ5 ἰυδ οοηἰδηη)ίηδν! βδηοίδ [πὰ εἰ φἀὐποδηι 



ἘΖΕ(ΓΗΙΕΙ͂,. 

ἐξάξω πῦρ ἐκ μέσου σου, τοῦτο χαταφάγεταί σε" χαὶ 
δώσω σε σποδὸν ἐπὶ τῆς γῆς σου ἐναντίον πάντων τῶν 
δρώντων σε. 

19. Καὶ πάντες οἱ ἐπιστάμενοί σε ἐν τοῖς ἔθνεσι στε-- 
νάξουσιν ἐπὶ σέ. Ἀπώλεια ἐγένου, χαὶ οὐχ ὑπάρξεις ἔτι 
εἰς τὸν αἰῶνα. 

90. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 
1. Υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρόςωπόν σου ἐπὶ 

Σιδῶνα, χαὶ προφήτευσον ἐπ᾽ αὐτὴν, 
44. χαὶ εἰπόν: Τάδε λέγει Κύριος" Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ, 

Σιδὼν, καὶ ἐνδοξασθήσομαι ἐν σοὶ, χαὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ 
εἶμι Κύριος, ἐν τῷ ποιῷζσαί με ἐν σοὶ χρίματα, καὶ 
ἁγιασθήσομαι ἐν σοί. 

43. Αἷμα χαὶ θάνατος ἐν ταῖς πλατείαις σου, χαὶ 
πεσοῦνται τετραυματισμένοι μα ττρω ἐν σοὶ περιχύ- 
χλῳ σου, χαὶ γνώσονται διότι ἐγὼ εἰμι Κύριος. 

44. Καὶ οὐχ ἔσονται οὐχέτι ἐν τῷ οἴχῳ τοῦ Ἰσραὴλ 
σχόλωψ πιχρίας καὶ ἄκανθα ὀδύνης ἀπὸ τῶν περιχύχλῳ 
αὐτῶν τῶν ἀτιμασάντων αὐτοὺς, χαὶ γνώσονται ὅτι ἐγὼ 
εἶμι Κύριος. 

25. Ταδελέγει Κύριος Κύριος" Καὶ συνάξω τὸν Ἰσραὴλ 
ἐχ τῶν ἐθνῶν οὗ διεσχορπίσθησαν ἐχεῖ, καὶ ἁγιασθήσο- 
μαι ἐν αὐτοῖς, χαὶ ἐνώπιον τῶν λαῶν χαὶ τῶν ἐθνῶν" 
χαὶ χατοιχήσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν, ἣν δέδωχα τῷ 
δούλῳ μου Ἰαχὼό, 

“6. χαὶ χατοιχήσουσιν ἐπ᾽ αὐτῆς ἐν ἐλπίδι, χαὶ οἷ-- 
χοδομήσουσιν οἰχίας, καὶ φυτεύσουσιν ἀμπελῶνας, χαὶ 
χατοιχήσουσιν ἐν ἐλπίδι, ὅταν ποιήσω χρῖμα ἐν πᾶσι 
τοῖς ἀτιμάσασιν αὐτοὺς ἐν τοῖς χύχλῳ αὐτῶν, χαὶ γνώ- 
σονται ὅτι ἐγώ εἶμι Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν καὶ ὁ Θεὸς 
τῶν πατέρων αὐτῶν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΘ'. 

ι. Ἐν τῷ ἔτει τῷ δωδεχάτῳ, ἐν τῷ δεχάτῳ μηνὶ, 
μιὰ τοῦ μηνὸς, ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων. 

. Υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρόςωπόν σου ἐπὶ 
Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου, καὶ προφήτευσον ἐπ᾽ αὐτὸν 
χαὶ ἐπ᾽ Αἴγυπτον ὅλην, 

8. χαὶ εἰπόν: Τάδε λέγει Κύριος: Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ Φα- 
ραὼ,, τὸν δράχοντα τὸν μέγαν τὸν ἐγκαθήμενον ἐν μέσῳ 
ποταμῶν αὐτοῦ, τὸν λέγοντα - Ἔμοί εἰσιν οἱ ποταμοὶ, 
χαὶ ἐγὼ ἐποίησα αὐτούς. 

4, Καὶ ἐγὼ δώσω παγίδας εἰς τὰς σιαγόνας σου, χαὶ 
προςχολλήσω τοὺς ἰχθύας τοῦ ποταμοῦ σου πρὸς τὰς 
πτέρυγάς σου, χαὶ ἀνάξω σε ἐχ μέσου τοῦ ποταμοῦ 
σου, 

6. χαὶ χαταβαλῶ σε ἐν τάχει χαὶ πάντας τοὺς ἰχθύας 
τοῦ ποταμοῦ σου. ᾿Επὶ πρόςωπον τοῦ πεδίου πέσῃ, χαὶ 
οὐ μὴ συναχθῇς, καὶ οὐ μὴ περισταλῇς τοῖς θηρίοις 
τῆς γῆς καὶ τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ δέδωχά σε εἰς 
χατάδρωμα. 

6. Καὶ γνώσονται πάντες οἵ χατοιχοῦντες Αἴγυπτον 
ὅτι ἐγώ εἶμι Κύριος. Ἀνθ᾽ ὧν ἐγενήθης ῥάόδος καλαμίνη 

τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ, 
7. ὅτε ἐπελάθετό σου τῇ χειρὶ αὐτῶν, ἐθλάσθης, 

χαὶ ὅτε ἐπεχρότησεν ἐπ᾽ αὐτοὺς πάσα χεὶρ, καὶ ὅτε 
ἐπανεπαύσαντο ἐπὶ σὲ, συνετρίθης, χαὶ συνέχλασας αὐ- 
τῶν πᾶσαν ὀσφύν. 

καρ. ΧΧΙΧ. 601 

ἰρηθηὶ ἀθ τηράΐο ἔυΐ, ηἷο ἀσγογδοϊ! 16 : οἱ ἀᾶῦθο (6 ΟἰΠΟΙΌΙΩ 
ΒΌΡΕΓ ἴσγγδπ) ᾿πᾶπὶ ἰῃ σοηβρθοῖι ΟΠπηηϊυτ νἱἀθης πὶ ἴδ. 

. 19. Εἴ οὔπδ5 αυΐ πονογυηΐ 6 ἴῃ σοι θυ85 ροπηθηΐ δΌΡΟΓ 
(6. Ρεγάϊο (Δοΐδ 68, οἵ ἤοὴ ογὶβ υἱ] γᾶ ἰῃ ϑ:θου] μη. 

20. Εἰ (Δοίυ5 6588 βοιτηο Ποπλὶηὶ δὰ τη6, ἀϊοοΏ8 : 
21. ΕΠῚ Ποπιϊηἶβ, οὐδττηδ ἰδοίοπι ἰυδη} ΒΌΡΟΓ δἰάοποπι, οἱ 

ῬΙΟΡἢΠΘἷδ βυΡ}ρ 6 Γ 6δῃ), 

22. οἱ ἀἷο : Ηδὸ ἀΐοὶϊῖ Πυομίηυϑ : ΕδΩΘ 6σῸ δὰ ἰδ, δίάοῃ, 
οἱ ρ]ογἤοᾶθογ ἰῃ ἰδ, οἱ βοῖ68 αυΐᾶ 6σὸ 8111 Ὠοηλίηυ8,, ΟΠ] 
[δοδτο ἰὴ ἰ6 Ἰυἀϊοῖα, δὲ βδποι ἤοάρου ἴῃ ἴδ. 

23. δδησαΐβ οἱ ΠΟΓΒ ἴῃ ρῥ]αίοὶβ ἰυ͵]5, οἱ οδάδηΐ γυϊπογαδιὶ 
ΕἰΔα 18 ἴῃ 16 ρὲγ οἰγουϊϊαπι ἰυσπι, οἱ ϑοίδηξ χυΐα 65οὸ Ποπιί- 
Ὠ..8. 

24, Εἰποη ὁπιῃηΐ Ὁ] ἴγ ἰῃ ἀοϊηο 15γδοὶ οὔδπαϊ υ] υΠ} διηᾶ- 
γυα!ηἰδ οἱ δρίηα ἀο]ογὶβ 80 [18 φυὶ ἰπ οἰγουϊτα δογυπι αυΐ 
οοπίμπηο] δηλ ἐδοογηἰ οἶδ, οἱ βοϊθηϊ αυΐα ο50 δυπι Ποιηίπυ8. 

25. Ηδο ἀϊεὶξ Ποιηίμυ5 Ὠοχμΐηιβ : Εἴ ΘΟΠρΓοράθο 15γδοὶ 
ἂς ρεοπίθυβ υδΊ ἀἰβρεογβὶ βιιπί ἰ}}|6, οἱ βδῃποι Ποαθο ἴῃ αἰ, 
οἴ σΟΓΔΠῚ ΡΟΡῸ]8 οἱ ροπ  θι}8 : οἱ Πδοϊ δ θυηί ἴῃ ἰογγὰ 808, 
χυδηι ἀρὰϊ Βεῦγὸ πη60 Ζ28000, 

26. οἱ παρἰϊδουηΐ ἰῃ ἃ ἴῃ 8ρ6, οἱ δ Ποδθυηὶ ἀοηηο8, οἱ 
Ρἰδηϊδουηί υἱμθαβ, οἱ ὨΔΡΠ δθυηΐ ἰῃ Βρ6, ουπὶ ἔδοοτο Ἰυϊ- 
απ ἴῃ ομμηΐθυ8 φυὶ (ροογϊηΐ οἷβ σοπί υΠ]6] 18} φαυὶ ἰη οἰγουϊία 
Θογαῃη, οἱ δοίδηΐ χυΐα ΘρῸ δυϊη Ὠομπιίηι8 68 δογιτ οἱ 
θυ ρδίγυ πη ΘογΌ ἢ). 

ΟΑΡΓΙ ΧΧΙΧ. 

1. ἴπ ὅηπη0 ἀυοάοοίπη!ο, ἰῃ ἀδοίμηο Π6Π86, ὕυὴ8 ΠΙΘη 58, 

[δοίυπι 6581 υογϑυμ Ποιηίηϊ δὰ πη6, ἀἰσΘ6Ώ8 : 

2. ΕἸΠῚ Ποπηἰηΐθ., ΟὈΠ ΓΔ (Δοΐίθ πη ἰπ|8Ππ| ΒΌΡΟΓ ῬἢΔΓΔΟΏΘΙΏ 
τοροη ΖΕΡΥρΙΪ, οἱ ργορῃθία βυρ6γΓ δυπὶ οἱ διιροῦ ξσυρίυτῃ 

ὉΠ ΓΔ), 

3. εἱ ἀϊο: Ηφο ἀἰοὶξ Ποπηίηυ : ΕΠΟ6 6ρῸ 8006 Γ ῬΠΔΓΔΟΏΘΏΣ, 
ἀγδοοηδηι πάρη δοάἀδθηϊεπι ἰῃ πιθάΐο Πυπιμιιη) βυοτγαηι, 
ἀϊοοηίοδηι : ΜΙΝΠῚ δυηὶ Πυπιίηδ, οἱ ἀρὸ ἴδοὶ 1118. 

4, ἘἘλΠῤΛ ὁρο ἀδῦο ἰᾶ4ιθοβ ἴῃ τηδχ]] 85 ἴι.88, οἱ ἀσρίυἱΐηδθο 
Ρίδ0ο5 Πυπηΐπὶβ ἰυὶ δὰ ΡΘμηδ5 ἰυ88, οἱ οἀυοδη ἰ6 (6 πηράϊο 
Πυπιὶ ἰδ ἴυ], 

δ. οἱ ἀδροπδηῃ ἰ6 Ὑϑ]οο 6 οἱ ΟΠ]Π68 ρί8068 Πυμηὶηΐδ ἰυΐ. 
ϑΌροΓ (Δοίοπι οδηηρὶ ὁΔ468, ὨΘ40 6 ΟΟΙΚΓΟΜΆΒΟΓΪΒ, ὨΘΩΌΘ ΟΟἰ- 
᾿Ιογὶβ : θ6β. 118 (ογγῶ οἱ γ ἱδε !θυ}5 οὐ ἀράϊ [6 ἴῃ ἀδυογᾶ- 
(ἰοὨΘ. 

δ. Εἰ βοἰδηῖ οΟἸΏΠ68 Παρ ἰδίογοβ ἘργΥρίΐ ΄φυὶδ ὁ50 εὐ ΠῸ 
τηΐηυ8. ΡΙῸ 60 υοὰ ἰδοίυ8 68 Υἱγρᾶ διυπάϊηθα ἀοηημ! [Βγδαὶ, 

7. χυδηᾶο δρργοῃεπάϊξ (6 πιδῆυ δυὰ, ΟΟὨίγδοϊι8 65, οἱ 
αυδηΐο ρῥἰαυδὶϊ βυρῈγ 608 οἸγγηΐβ Ὠ)ΔΠ.8, οἴ συ 860 γοαυΐουο- 
Τυηὶ βυρογ 6, οοηἰτ 8 68, αἱ οσηίγοκίδ[ϊ ΟΠ 68 ΓΟΏΘ 5 60- 

τυ. 
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8. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος" Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω 
ἐπὶ σὲ ῥομφαίαν, καὶ ἀπολῶ ἀπὸ σοῦ ἀνθρώπους χαὶ 
χτήνη 

». καὶ ἔσται ἣ γῆ Αἰγύπτου ἀπώλεια καὶ ἔρημος" 
καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἶμι Κύριος. ᾿Αντὶ τοῦ λέγειν σε’ 
Οἱ ποταμοὶ ἐμοί εἶσι, χαὶ ἐγὼ ἐποίησα αὐτούς" 

10. διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ, χαὶ ἐπὶ πάντας τοὺς 
ποταμούς σου, καὶ δώσω γὴν Αἰγύπτου εἷς ἔρημον καὶ 

μφαίαν καὶ ἀπώλειαν ἀπὸ Μαγδωλοῦ χαὶ Συήνης χαὶ 
ὡς δρίων Αἰθιόπων. 

ιι. Οὐ μὴ διέλθη ἐν αὐτῇ ποῦς ἀνθρώπου, χαὶ ποῦς 
χτήνους οὗ μὴ διέλθη αὐτὴν, χαὶ οὐ χατοιχηθήσεται 
τεσσαράχοντα ἔτη. 

12. Καὶ δώσω τὴν γῆν αὐτῆς ἀπώλειαν ἐν μέσῳ γῆς 
ἠρημωμένης, καὶ αἱ πόλεις αὐτῆς ἐν μέσῳ πόλεων 
ἡρημωμένων ἔσονται τεσσαράχοντα ἔτη. Καὶ διασπερῶ 
Αἴγυπτον ἐν τοῖς ἔθνεσι, χαὶ λιχμήσω αὐτοὺς εἰς τὰς 
χώρας. 

13. Τάδε λέγει Κύριος" Μετὰ τεσσαράχοντα ἔτη συν- 
ἄξω Αἰγυπτίους ἀπὸ τῶν ἐθνῶν οὗ διεσχορπίσθησαν 
ἐχεῖ, 

14. χαὶ ἀποστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν τῶν Αἴἷγυ- 
πτίων, καὶ κατοιχίσω αὐτοὺς ἐν γῇ Φαθωρῇς, ἐν τῇ γῇ 
ὅθεν ἐλήφθησαν, καὶ ἔσται ἀρχὴ ταπεινὴ 

16. παρὰ πάσας τὰς ἀρχάς. Οὐ μὴ ὑψωθῇ ἔτι ἐπὶ 
τὰ ἔθνη" χαὶ ὀλιγοστοὺς αὐτοὺς ποιήσω, τοῦ μὴ εἶναι 
αὐτοὺς πλείονας ἐν τοῖς ἔθνεσι. 

16. Καὶ οὐχέτι ἔσονται τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ εἰς ἐλπίδα 
ἀναμιμνήσχουσαν ἀνομίαν, ἐν τῷ ἀκολουθῆσαι αὐτοὺς 
ὀπίσω αὐτῶν, χαὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἶμι Κύριος. 

17. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑδδόμῳ χαὶ εἰχοστῷ ἔτει, μιᾷ 
τὴ μηνὸς τοῦ πρώτου, ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, 
λέγων" 
μι Υἱὲ ἀνθρώπου, Ναῤουχοδονόσορ βασιλεὺς Βαδυ- 

λῶνος χατεδουλώσατο τὴν δύναμιν αὐτοῦ δουλεία με-- 
γάλη ἐπὶ Τύρου, πᾶσα χεφαλὴ φαλαχρὰ, καὶ πᾶς ὦμος 
μαδών" καὶ μισθὸς οὐχ ἐγενήθη αὐτῷ χαὶ τῇ δυνάμει 
αὐτοῦ ἐπὶ Τύρον, καὶ τῆς δουλείας ἧς ἐδούλευσαν ἐπ᾽ 
αὐτήν. 

19. Τάδε λέγει Κύριος Κύριος: Ἰδοὺ ἐγὼ δίδωμι τῷ 
Ναθουχοδονόσορ βασιλεῖ Βαδυλῶνος γῆν Αἰγύπτου, καὶ 
προνομεύσει τὴν προνομὴν αὐτῆς χαὶ σχυλεύσει τὰ 
σχῦλα αὐτῆς. Καὶ ἔσται μισθὸς τῇ δυνάμει αὐτοῦ, 

20. ἀντὶ τῆς λειτουργείας αὐτοῦ ἧς ἐδούλευσεν ἐπὶ 
Τύρον, δέδωκα αὐτῷ γῆν Αἰγύπτου" Τάδε λέγει Κύριος 
Κύριος: 
Φ, Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη ἀνατελεῖ χέρας παντὶ τῷ 

οἴχῳ Ἰσραὴλ, καὶ σοὶ δώσω στόμα ἀνεῳγμένον ἐν μέσῳ 
αὐτῶν, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος. 

ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ Δ΄. 

Ι. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 
ἃ. Υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον, χαὶ εἰπόν. Τάδε 

λέγει Κύριος: Ὦ ὦ ἡμέρα, 
3. ὅτι ἐγγὺς ἡμέρα τοῦ Κυρίου, ἡμέρα νεφέλης, πέ- 

ρας ἐθνῶν ἔσται, 
4. χαὶ ἥξει μάχαιρα ἐπ᾽ Αἰγυπτίους, χαὶ ἔσται 

ταραχὴ ἐν γῇ Αἰθιοπία, καὶ συμπεσοῦνται τετραυμα- 
τισμένοι ἐν Αἰγύπτῳ καὶ συμπεσεῖται τὰ θεμέλια αὐτῆς. 

ΙΕΖΕΚΊΙΗΛ. Κεφ. Δ΄. 

.8. Ῥτορίογοα [δος αἰεὶ! Ποπηΐη8 : ΕΘ06 ΘμῸ ἱπάπ00 5006 Γ 
[6 αἰδάϊαμμ, οἱ ρογάδπι ἀδ τ Ἰιοτηΐη65 οἱ Ἰυϊηδηΐϊδ, 

9. οἱ οτἷΐ ἰοστὰ ἘΡΥΡΙΪ ρογα 0 οἱ ϑο  υ0 : οἱ Ξοἰδηῖ υΐα 
650 διπὶ Ποπηΐηυ8. ΕΟ φυοὰ ἀϊοἰβ ἔτ : ΕἸαΠληᾶ τη6ᾶ ξυηΐ, οἱ 
αρ0 [δοεί {1|8 : 

10. ἰάοίγοο 6006 ΘΡῸ βυ6γ ἴ6, οἱ 50} 6 Ὑ οἵηπίδ Πυ π) πᾶ ἴπᾶ. 
οἱ ἀᾶδο ἰογγπη ἘδΥρίΐ ἱπ βοϊἀϊηοπὶ οἱ ρσἰδάϊηι οἱ ροΓ- 

ἀϊιἰοηοπὶ ἃ Μᾶμβάο!0 οἱ ὅγϑηδ οἱ ὑβᾳυὰ δὰ ἰογιηΐποβ ἘΠΗϊο- 
Ρυπι. 

11. Νοη ἰγϑηβὶ δῖ ἰῃ Θἃ ρμ68 Ποπιϊπὶβ, οἵ ρ68 ἱππηθηϊὶ ποθὴ 
Ρογγδηβί δὲζ θᾶ, οἵ Ὠοἢ ὨΔΟΪ ΔΟΪΓ χυδαγαρίηϊδ δηηΐ8. 

13. Εἰ ἀδῦο ἰοτταῖ 6}05 μογὰ {ἰοηθπη ἰπ τηράϊΐο ἰογγθ ἀ6- 
βογίδ, οἵ οἰν ἰδί65 608 ἰῃ τηράϊο οἰν! δίυπη ἀδβογίδγιπι ογυηΐ 
χυδάγαρίὶπίδ δηηΐβ. Ελ ἀἰββοπμδθο ἘσΥρίυμ ἐπ μοηςθυδ, 
οἱ γρηιο 605 ἰῃ ἰ6ΓΓΔ8. 

18. Ηως ἀϊοὶξ Ποηΐηι8 : Ροβὶ φυδαγαρίηΐδ ΔΏΠΟΒ ΟΟημθ- 
σᾶῦο ΞΕσΥυριΐοβ ἀ6 φοηίΐθυ8 ἴῃ αυϊθυ8 ἀϊδραογοὶ ογαηί {|| ς, 

14, οἱ γτοαυσδιῃ οδρί νυ δίοη ἘΕσγυρίίογι, οἱ οο]Π] δ θοῸ 
Θὺδ ἰῃ ἴοστα Ρ] Δί ΠΟΓΟ8, ἰῃ ἰογτὰ ἀ6 40} ἃ3ϑυτηρί! δυηΐ, οἱ 
ογὶϊ ρῥυποίρδίυβ ἢυπι}} 18 

15. ἰηΐογ ΟΠ 68 ᾿γἰποὶραίι5. ΝΟ ΟἰΘΥΔΌΙ ῸΓ υ]Γὰ ΘΌΡΟΓ 

ὨΔΙΪΟΠ6Β : οἱ ραυοσίϑϑϊ 08 608 (ΔοίδΠΊ), π6 ῥἰτΓ65 δἰηΐ ἰμϑἱ ἰῃ- 
ἴον φοηΐθ8. . 

16. Εἴ ποη ογυπί υ γᾶ ἀοπῃλυΐ [ϑγασὶ ἰῃ 8ρ6 1 γράἀυοδηΐίοση 
ἴπ πιοπηογίϑιῃ ἰηἰαυ διΐ8, υἱ δοιφυδηίυγ ἱρϑὶ ροβῖ ᾿Π|08, οἱ 
Βοϊσηῖ αυΐὰ 650 δύιη Ποιηηυϑ. 

17. Εἰ (δοΐυπη 651 ἰῃ βορίϊ πο οἱ υἱβϑϑί πο ἃπΠη0, υπᾶ Π)δη- 
88 ρυΐ, (δείαηι 65. γογθιπ Ὠοπιἰπὶ δά πα, ἀΐςθῃ9 : 

18. ΕἸ Πποιηΐηἰθ, ΝΑ σὨΟΘΔΟΏΟΒΟΓ γὸχ ΒΑΘΎ ]ΟΙ 8 ΒΟΥ γα 
[δοἱς Θχϑγοϊ απ} ϑυ0Π) δου 6 τηδσηδ δ ρον ΤΎγυΠ,, ΟΠἽΠΘ 

ἑδρυϊ ἀδοδι ναίυπ), οἱ Ομ ἰ5 ἢ πη Γὰ3 ἀδρ δίῃ 8 : οἱ Πηογο δ 
δ0ῃ ΔΗΐ οἱ οἱ ὀχϑγοϊ αὶ ο78 ΒΌρΟΥ Τυγυ, οἱ βογν 18 χυᾶ 
Βουυϊθγηΐ δ νογϑυπι οᾶπι. . 

19. Ηξο ἀϊεῖϊ( Ποπίηυβ Ποπλίηυ8 : ΕΟΓ6 6ρῸ ἀο Ναβθυοῖὶιο- 
ἀοποϑοῦ τορὶ ΒΟΥ ]ΟΠῚΒ ἰοσταπ ἘΦΥΡΙΪ, οἱ ἀδργοοάδίυν ἀ6- 
ῥγϑδιϊοηθηι 608 οἱ Βροἰ δ 1 ϑρο δᾶ 6118. Εἰ ΘΓ ΠΙΟΓΟΘΒ Υἱγ- 
ἴυϊὶ 6}08, 

40. ΡΓῸ πινηἰβίογίο 6͵018 100 ΒΟΥ] βυροῦ ΤΎγαπι, ἀρὰ 
οἱ ἰούταπὶ ξξΥρῖὶ. Ηφο ἀἰοϊξ ομηίπυδ Ποιηίηυβ : 

41. Τπ ἀἶΐο {ἃ οχογίοϊυν οοστὰ οππηΐ ἀομηυὶ 18γ8οὶ, δὲ εἰ- 

υὶ ἀΔ0ο ο8 δρογίυη ἰῃ πιϑαϊο δογιπι, οἱ βοϊθηΐ ΄υΐδ 650 δ0Π) 

Βοιηίπιι8. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧ. 

1. Εἰ (Δοίυ8 6581 φοσῖηὴο Ὠοπιίηὶ δὰ πι6, αἰ ΘΏϑ : 
4. ΕΠῚ Ποιηίηίβ, γδιϊοίηαγα, οἱ ἀϊο : Ηο αἰοἰξ Πομηΐηι8 : 

Ο ο ἀϊ681] | 
3. φυοηίΐδη ἰυχίδ οδὲ ἀΐ65 Ποπιίηϊ, ἀΐδ5 8, ΠηΪ 5 σ6ῃ- 

(ἰυπ οτΐ, 

4. οἱ γοηϊοὶ ρἰδάϊῃβ Βυρ6 Ὁ ἘΦΥΡΙΪΟ5, οἱ οτγὶξ οοηϊυγθϑίῖο 

ἴῃ ἴοῖτὰ “ἰπορία, οἱ οδάσηΐ γυϊηογδίὶ ἴῃ Υρίο οἱ οοποϊἀ επί 
ἰυηπάδπιοηίδ ο)υ.8. 
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5. Ῥογδῷ οἱ Ογοΐίθηβοβ οἱ {.γα] οἱ || γ6 8, οἵ Οἵ η6 8 Θ01)- 5. Πέρσαι καὶ Κρῆτες καὶ Λυδοὶ καὶ Λίόυες, καὶ 
κηἰδεὶ, οἱ ἀκα ἢ} 118 ἰαϑίδιμθηί πιοὶ, ρἰδάΐο οδάθηϊ ἰῃ 68. πάντες οἱ ἐπίμικτοι, καὶ τῶν υἱῶν τῆς διαθήχης μου, 

μαχαίρα πεσοῦνται ἐν αὐτῇ. 
6. Καὶ πεσοῦνται τὰ ἀντιστηρίγματα Αἰγύπτου, χαὶ 

χαταθήσεται ἣ ὕόρις τῆς ἰσχύος αὐτῆς ἀπὸ ΜαγΣωλοῦ 
ἕως Συήνης; μαχαίρᾳ πεσοῦνται ἐν αὐτῇ, λέγει Κύριος. 

η. Καὶ ἐρημωθήσεται ἐν μέσῳ χωρῶν ἠρημωμένων, 
χαὶ αἱ πόλεις αὐτῶν ἐν μέσῳ πόλεων ἠρημωμένων 
ἔσονται. 

8. Καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἶμι Κύριος, ὅταν δῶ πῦρ 
ἐπ᾿ Αἴγυπτον καὶ συντριθῶσι πάντες οἱ βοηθοῦντες 

αὐτῇ; 
ο. Ἔν τῇ ἡμέρα ἐκείνη ἐξελεύσονται ἄγγελοι σπεύ- 

δοντες ἀφανίσαι τὴν Αἰθιοπίαν, καὶ ἔσται ταραχὴ ἐν 
αὐτοῖς ἐν τῇ ἡμέρᾳ Αἰγύπτου, ὅτι ἰδοὺ ἥχει. 

10. Τάδε λέγει Κύριος Κύριος. Καὶ ἀπολῶ πλῆθος 
Αἰγυπτίων διὰ χειρὸς Ναδουχοδονόσορ βασιλέως Βαδυ- 

6. Εἰ ολάοηΐ δυδίοηΐδου!α ἘσΥρΡΙΪ, οἱ ἀοβοοηάοί οουϊυπηθ- 
Ἰα [ογιἰυἀ ἐπὶ5 6}08 ἃ ΜάρᾺΟΪ]Ο υϑααα δὰ δ θηθηγ, ρ]Δά!]0 ὁ8- 
ἀρηΐ ἰῃ 68, αἰοὶΐ Ποηηΐ:18. 

7. Εἰ ἀσϑβοϊαθίίυγ ἰῃ πηρᾶϊο τοροηῦπὶ ἀρδβοϊδίδγιπ), οἱ οεἷ- 
γἱϊαίοϑ δογυπὶ ἰη τηρᾶϊο υγοΐϊυπ) ἀδδογίδγυπι θγυηΐ. 

8. Εἰ Ξοἴδηϊ χυοπίδπι ο50 βϑυ1 Ὠομηίηι5, αυδηᾶὰο ἀράθγο 
ἰξῆθπι ΒΌ 06 ἘΡΥρίιμι οἱ οοπίγ[ἰ Πιεγίπὶ ΟΠ1}68 41} ἃυχ! Πἴδη- 
ἰυγ οἱ. 

9. ἴῃ αἶα 116 οργοαϊδηΐυγ πυπΕϊ ἰδϑιἰηδηΐο8 αἀἰβρογάθγο 

ΦΛὨϊορίαπι, οἱ ογὶ᾿ οοηυγδιϊο ἰῃ οἷβ ἰὴ ἀΐα ΞΕ ΖΥΡΙΪ, υΐϊᾶ 
6608 νρηϊΐ. ; 

10. Ηδο ἀϊοὶξ ομηίηυ8 Πομίηυ8. Εἰ ἀϊθρογάδηι τυ {Π{π|- 
ἀΐϊηοπὶ ΞΕ σΥρίογαηι ΡῸΓ πχδηυηὶ ΝΑ ΘΠΟἀΔΟΏΟΒΟΓ τορ 8 Β8- 

ἀπεσταλμένοι ἀπολέσαι γῆν. Καὶ ἐχχενώσουσι πάντες | δυηΐ κὰ ρεγάθηάδπι ἰογγᾶῃν. Εἰ ΘΥδρίπϑραπί Ογαμ68 β] Δα ͵ 08 

τὰς μαχαίρας αὐτῶν ἐπ᾽ Αἴγυπτον, καὶ πλησθήσεται [ 5δυ08 βαρεῖ Ἐργρίιπι, οἱ γθρ δ ὐϊαν ἴογγὰ υυἱπογδίογυμι. 

ἣ γῇ τραυματιῶν. 
15. Καὶ δώσω τοὺς ποταμοὺς αὐτῶν ἐρήμους, (ἢ χαὶ 

ἀπολῶ τὴν γῆν καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς ἐν χερσὶν ἀλ- 
λοτρίων' ἐγὼ Κύριος λελάληχα. 

() 15. Ὅτι τάδε λέγει Κύριος Κύριος: Καὶ ἀπολῶ 
μεγιστᾶνας ἀπὸ Μέμφεως, χαὶ ἄρχοντας Μέμφεως ἐχ 
γῆς Αἰγύπτου, χαὶ οὐχ ἔσονται ἔτι. 

14. Καὶ ἀπολῶ γῆν Φαθωρῇῆς, χαὶ δώσω πῦρ ἐπὶ 
Τάνιν, χαὶ ποιήσω ἐχδίχησιν ἐν Διοσπόλει' 

15. καὶ ἐχχεῶ τὸν θυμόν μου ἐπὶ Σαὶν τὴν ἰσχὺν 
Αἰγύπτου, καὶ ἀπολῶ τὸ πλῆθος Μέμφεως. 

16. Καὶ δώσω πῦρ ἐπ᾽ Αἴγυπτον, χαὶ ταραχῇ τα- 
θυ τ πσττὰ ἣ Συήνη, χαὶ ἐν Διοσπόλει ἔσται ἔχρηγμα, 
χαὶ διαχυθήσεται ὕδατα. 

17. Νεανίσχοι Ἡλιουπόλεως καὶ Βουδάστου ἐν μα- 
᾿χαίρᾳ πεσοῦνται, καὶ αἱ γυναῖκες ἐν αἰχμαλωσίᾳ πορεύ- 
σονται, 

18. χαὶ ἐν Τάφναις συσχοτάσει ἣ ἡμέρα, ἐν τῷ συν- 

τρίψαι με ἐχεῖ τὰ σκῆπτρα Αἰγύπτου, καὶ ἀπολεῖται 
ἐκεῖ ἡ ὕόρις ἰσχύος αὐτῆς, καὶ ταύτην νεφέλη χαλύψει, 
χαὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς αἰχμάλωτοι ἀρθήσονται. 

ιν. Καὶ ποιήσω χρῖμα ἐν Αἰγύπτῳ, χαὶ γνώσονται 
ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος. 

90. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐνδεχάτῳ ἔτει, ἐν τῷ πρώτῳ 
μηνὶ, ἑδδόμη τοῦ μηνὸς, ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς 

, λέγων" 
“1. ΥἹὲ ἀνθρώπου, τοὺς βραχίονας Φαραὼ βασιλέως 

Αἰγύπτου συνέτριψα, καὶ ἰδοὺ οὗ χατεδεήθη τοῦ δο-- 
θῆναι ἴασιν, τοῦ δοθῆναι ἐπ᾽ αὐτὸν μάλαγμα, τοῦ δο-- 
θῆναι ἰσχὺν ἐπιλαθέσθαι μαχαίρας. 

25. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος Κύριος" Ἰδοὺ ἐγὼ 
ἐπὶ Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου, καὶ συντρίψω τοὺς [Ϊ 42. Ῥτορίογεδ πο ἀϊοῖ! Ποπηίπυβ Ποπηίηαϑ : ΕΘΟΘ ΘΒ δι 

βραχίονας αὐτοῦ τοὺς ἰσχυροὺς, καὶ τοὺς τεταμένους, [ μὲν Ριιδγδοποπι γεβθῖ ΦΕΡΥΡΙΪ, εἴ οοῃίοτγαπὶ δγδοί να δ Ὁ8 

12. ΕἘλ ἄδρο Πυγνίοβ οογυπ ἀθβογίοβ, οἱ ἀϊβρογάδι ἰθγγδπι 
οἱ ριοηἰυἀϊποηι 6}.8 ἰῃ τηδηΐθυ8 Δ]Θπογυη : ΕΡῸ Ποιηϊηυδ 
Ἰοουίυβ 80π|. 

13. Ουἷὰ πος ἀἰοὶ! Ποηιίηυ8 Ποιιίηυ8 : Εἰ ρογάδῃ ΟρἐἰΠγᾶ- 
(658 ἀ6 ΜοΙΡΪ5, οἱ ργπείρεβ Μοιηρῃθοθ ἀθ ἴογγα Φργρῖϊ, 
οἵ ποῖ ογσυηῖ υ1Γἃ. 

14, Εἰ ἀϊδρογάδῃ ἰογγᾶπὶ ΡΠ Δί ΠΟΓΟ8, οἱ ἀδ 00 ἰδΏΘΙ ΒΌΡΟΓ 
Ταηίη, οἱ (δεΐδηχ 0] ἰοπ6 πὶ ἢ ὨΙΟΒΡΟΪ : 

15. οἱ οὔἴωπάδηι {ΠἸΓΟΓΟΠῚ ΓΠΘΌΓΩ 8106 δδίη τοῦυγ ρΥρίΐ, 
οἱ ἀϊδρογάδιι πιὰ ἰυάϊηοπι ΜΟΙΡΠΘΟ5. 

(6. Εἰ ἀᾶθο ἰρῃθη) Βύρ6Γ Ἐζυρίυπι, εἴ οοηίυγθδῖοπ 6 
οοηυγθαδίϊυγ 5 οηδ, οἱ ἴῃ ὈἰΟΒρΟΙΪ γί: βοίβδυγδ, οἱ ἀϊῃη- 
ἀδηςυΓ δαιι8. 

17. Ζυναηα8 Ηδ]οροΟ 608 οἱ Βυβαβίὶ ἰη αἰδαΐο οδαρηξ, οἱ 
γηυ} 6 γο8 ἰη ὁδριϊν δίοτι δοϊυπί, 

18. οἱ ἴῃ Ταρὶιηΐ8 ἰοηοὈγοϑοοῖ ἀϊ68, Ζυδηο οοηίτίγ ΓΟ ἰδὲ 
βοορίγα ἘΡΥΡΙΐ, οἱ ρϑυὶθὶι ἰδὲ οοπίυ πη! 1 (οτγιἰἰυἀ!ηΐδ 6}118, 
οἱ ἰρβᾶμι 068 ορογίοὶ, οἱ ἢ1185 ε}118 οδρίϊνα: δυογθηῖαγ. 

19. Ελ (λοΐδι) Ἰυάϊοίυτα ἰῃ ΦΕΖΥρίο, οἱ δοίδμί ψυοπίδηη 

680 δὺπὶ Ποιηίῃι15. 
40. Εἰ (δοίυπ) 651 ἱπ ὑπαθοίπηο 8ηη0, ἰῃ ὈΓΪΠΊΟ Πη6Ώ56, 

βορεπιδ πρθηβἰ8, ([Δοίυτη δὶ υϑγθατῃ Πουμἰπὶ δ πλ6, ἀΐ(6Π5 : 

41. ΕἰῚ Πποιιπἰθ, γα ἷα ῬΠδγδοηΐδ γορὶβ ΖΕΦΖΥΡΙΐ οθη- 
εὐἰνί, ποαα ἀγοργθοδῖαβ οϑί υἱ ἀδγοίυν ππϑάδ]α, υἱ ἀδγοῖοΓ 

νος, Ὀγ]οπίβ, 

11. αὐτοῦ χαὶ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, λοιμοὶ ἀπὸ ἐθνῶν 11. ἰρδίαϑ οἱ ρορυ αυ8, ροβιΠοηῖ68 φυὶ ἀ6 ροπίϊθι}5 πυἱβδὶ 

ΒΈΡΟΓ δὺπὶ πηδίαρτηδ, υἱ ἀδγείατ γοθυγ δὰ ἰεπεηάσπι ἰδάϊιπι. 

(Ὁ 12.... Καὶ ἀποδώσομαι τὴν γῆν ἐν χειρὶ πονηρῶν... (4.) 12.... Εἰ ἰγδάδιη ἰδγγαπὶ ἰῇ ΠΔΏ0 ἢ) ῬΟΘ5ΙΠΙΟΓΌΏ... 

(5) 13. Ὅτι τάδε λέγει ᾿Αδωναὶ Κύριος" Καὶ ἀπολῶ βδελύ- 18. Οὐοπίαπι ες ἀἰοὶς οπιίηι5 Ὠοπιίηυ : Εἰ ἀϊδρεγάδπι 

ματα, καὶ χαταπαύσω μεγιστᾶνας ἀπὸ Μέμφεως, καὶ ἄρ- [ Δροπιϊπαίομε8, οἴ σεβδᾶζε [Δεοΐδτη ταδϑηδίοβ ἀ6 ΜΕιρἢί5, οἱ 

χοντας Τάνεως ἐχ γῆς Αἰγύπτον, χαὶ οὐχ ἔσονται οὐχέτι. , Ῥείποίρε8 46 ἰοῖτα Ἐφυρίϊ, οἱ ἤοὴ ὀγιη! ἀρ ρ] 05 : εἰ ἀδΡῸ ἰεΓ- 

χαὶ δώσω φόδον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ. (Αἰ62.) τόογοῖ ἰῃ ἴογγὰ ἘΘΥΡΙΪ. 
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καὶ χαταδαλῶ τὴν μάχαιραν αὐτοῦ ἐχ τῆς χειρὸς αὐτοῦ, 
8. χαὶ διασπερῶ Αἴγυπτον εἰς τὰ ἔθνη, χαὶ λι- 

χμήσω αὐτοὺς εἰς τὰς χώρας, 
24. χαὶ χατισχύσω τοὺς βραχίονας βασιλέως Βαόυ-- 

λῶνος, καὶ δώσω τὴν ῥομφαίαν μου εἰς τὴν χεῖρα 
αὐτοῦ, καὶ ἐπάξει αὐτὴν ἐπ᾿ Αἴγυπτον, καὶ προνομεύ- 
σει τὴν προνομὴν αὐτῆς, χαὶ σχυλεύσει τὰ σχῦλα αὐτῆς. 

5. Καὶ ἐνισχύσω τοὺς βραχίονας βασιλέως Βα- 
δυλῶνος, οἱ δὲ βραχίονες δὰ πεσοῦνται. Καὶ 
γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος, ἐν τῷ δοῦναι τὴν ῥομ- 
φαίαν μου εἰς χεῖρας βασιλέως Βαβυλῶνος, καὶ ἐχτενεῖ 
αὐτὴν ἐπὶ γῆν Αἰγύπτου" 

36. χαὶ διασπερῶ Αἴγυπτον εἷς τὰ ἔθνη, χαὶ λιχμήσω 
αὐτοὺς εἰς τὰς χώρας, καὶ γνώσονται πάντες ὅτι ἐγώ 
εἶμι Κύριος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΑ΄. 

Ι. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐνδεχάτῳ ἔτει, ἐν τῷ τρίτῳ μηνὶ, 
μιᾷ τοῦ ἌΝ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 

“5. Υἱὲ ἀνθρώπου, εἰπὸν πρὸς Φαραὼ, βασιλέα Αἰ- 
γύπτου, καὶ τῷ πλήθει αὐτοῦ" Τίνι ὁμοίωσας σεαυτὸν 
ἐν τῷ ὕψει σου; 

8. Ἰδοὺ Ἀσσοὺρ χυπάρισσος ἐν τῷ Λιδάνῳ, καὶ χα- 
λὸς ταῖς παραφυάσι, χαὶ ὑψηλὸς τῷ μεγέθει, εἰς μέσον 
νεφελῶν ἐγένετο ἣἥ ἀρχὴ αὐτοῦ" 

4. ὕδωρ ἐξέθρεψεν αὐτὸν, ἣ ἄδυσσος ὕψωσεν αὐτὸν, 
τοὺς ποταμοὺς αὐτῆς ἤγαγε χύχλῳ τῶν φυτῶν αὐτοῦ, 
χαὶ τὰ συστήματα αὐτῆς ἐξαπέστειλεν εἰς πάντα τὰ 
ξύλα τοῦ πεδίου. 

6. ἽἝἝνεχεν τούτου ὑψώθη τὸ μέγεθος αὐτοῦ παρὰ 
πάντα τὰ ξύλα τοῦ πεδίου, χαὶ ἐπλατύνθησαν οἱ χλάδοι 
αὐτοῦ ἀφ᾽ ὕδατος πολλοῦ. 

6. ᾽ν ταῖς παραφυάσιν αὐτοῦ ἐνόσσευσαν πάντα τὰ 
πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ὑποχάτω τῶν χλάδων αὐτοῦ 
ἐγεννῶσαν πάντα τὰ θηρία τοῦ πεδίου' ἐν τῇ σχιᾷ αὐ- 
τοῦ χατῴχησε πᾶν πλῆθος ἐθνῶν, 

7. χαὶ ἐγένετο χαλὸς ἐν τῷ ὕψει αὐτοῦ διὰ τὸ πλῆθος 
τῶν χλάδων αὐτοῦ, ὅτι ἐγενήθησαν αἱ ῥίζαι αὐτοῦ εἰς 
ὕδωρ πολύ. 

8. Καὶ χυπάρισσοι τοιαῦται ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ 
Θεοῦ, χαὶ αἱ πίτυες οὐχ ὅμοιαι ταῖς παραφυάσιν αὖ- 
τοῦ, καὶ ἐλάται οὐχ ἐγένοντο ὅμοιαι τοῖς χλάδοις αὐτοῦ. 
Πᾶν ξύλον ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὡμοιώθη 
αὐτῷ ἐν τῷ χάλλει αὐτοῦ 

9. διὰ τὸ πλῆθος τῶν χλάδων αὐτοῦ. Καὶ ἐζήλωσαν 
αὐτὸν τὰ ξύλα τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς τοῦ Θεοῦ. 

“ , , ’ 1 ».,,2 , 10. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος" Ἀνθ᾽ ὧν ἐγένου μέ- 
γὰς τῷ μεγέθει, καὶ ἔδωχας τὴν ἀρχήν σου εἰς ἡ τὶ 
νεφελῶν, καὶ εἶδον ἐν τῷ ὑψωθῆναι αὐτόν, 

11. χαὶ παρέδωχα αὐτὸν εἰς χεῖρας ἄρχοντος ἐθνῶν, 
χαὶ ἐποίησε τὴν ἀπώλειαν αὐτοῦ. 

1. Καὶ ἐξωλόθρευσαν αὐτὸν ἀλλότριοι λοιμοὶ ἀπὸ 
ἐθνῶν, καὶ χατέδαλον αὐτὸν ἐπὶ τῶν ὁρέων’ ἐν πά- 
σαις ταῖς φάραγξιν ἔπεσαν οἱ χλάδοι αὐτοῦ, καὶ συνε- 
τρίδη τὰ στελέχη αὐτοῦ ἐν παντὶ πεδίω τῆς γῆς, καὶ 
χατέδησαν ἀπὸ τῆς σχέπης αὐτῶν πάντες οἵ λαοὶ τῶν 
ἐθνῶν, χαὶ ἠδάφισαν αὐτόν. 

12. Ἐπὶ τὴν πτῶσιν αὐτοῦ ἀνεπαύσαντο πάντα τὰ 
πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ ἐπὶ τὰ στελέχη αὐτοῦ ἐγί- 
νοντο πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ, 

ΙΕΖΕΚΙΗ͂Λ. Κεφ. ΛΑ΄. 

(για, οἱ ὀχίθηίδ, οἱ ἀο)}εἰδηι αἰδὰ τ [08 46 τηᾶηὰ οὐαδ, 

43. οἱ ἀἰδδοιλίπαθο ἘβΥρίυηι ἰῃ ποηΐοβ, οἱ υϑη δ ῦο 608 
ἰῃ ἴογγδβ, 

24. οἱ ΘΟὨ[ΌΓΙΔΒΟ ὑγδοιιΐδ γαρὶβ ΒΔΌΥ]ΟΠΐ5, οἱ ἀδΡὸ ρ]αάϊυπι 
ΤΘΌ Στὰ ἴπ Πη8η0 608, οἱ ἱπάυοοί ρἰδάϊαπ δυροῦ ξΕφγρίυπι, 
οἴ ρορυ!δθλϊυγ ργϑράδηη 6}118, οἵ βρο! δὶ! ϑρο ΐα {111 08, 

25. ΕΠ σοῃίογίαο Ὀγδο ἶδ γορὶβ ΒΑ Υ]οηΐβ, Ὀγδοδιδ δὺ- 
ἰοί ΡΠδγδοηΐβ οδαρηΐ. Εἰ βεἰοηΐ φυΐδ Ἔὅ0 βυπὶ Ποῃηΐπυϑ, συ πὶ 
ἀδάθιο φδάϊιηι πιϑυπὶ ἰῃ τδη08 γερὶβ ΒΑΡΎ ]οηΐἶ8, οἱ ὀχίοῃ- 
ἀοὶ οὐπὶ βιρογ ἴδγγδπ ΞἘφγρίὶ : 

26. οἱ ἀἰβδοιηίμδθο Ἐργρίυπι ἰῃ σοηίοδ, δὲ υθῃ δῦο 05 
ἴῃ ἴοιταβ, οἱ βείθηί ΟἹ) η68 418 630 βυτὰ Ὠοπικίπαϑ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΙ. 

1. Εἰ (δΔοείυτη 65 ἰῃ υηροίπηο ἃπη0, ἰη [6γ 0 τη 686, υδὰ 
τ Θηβ8, (δοίαπι 651 γογθυπ) Ὠοιηϊπὶ δὰ π)6, ἀΐοθῃβ : 

2. ΕἾἸ ᾿ιοπλἰηἷδ, ἀἷο δὰ ΡΠ Δγδοηθπὶ, γοζοπὶ “Ἐρβγυριὶ, οἱ 
τυ ἰυἀϊηὶ ο) 5 : Ουνἱ 855. Ππ|1}1481] (6 ἰῃ δ ἰυἀΐπο ἰὰᾶ ἢ 

3. Εορδ Α5880 ΟΥ̓ΡΑΓ5805 ἰῃ 1ἰἰθᾶπο, οἱ ρυΠΟΠ6Γ ργοραρὶ- 
ηἰθυ8, οἱ ΘΧοο δι5 τηᾶρηϊυάϊης, ἰῃ πηοάϊο ηυδίυπι (δοίη 
6δἱ ργϊηοίρίιπ) 6)}08 : 

4, δαυᾶ πυ ΓΙ Υ  ου, ΔΌΥ851.8 Θχαϊ(αυὶ ουτῃ, ΠΟΥ 08 8009 

ἀυχὶϊ ρογ οἰγουϊίαμη ρἰαπίδγυχμη οὐ ὰ8, οἱ οοηρεηοβαί 68 889 
ομηἰδὶξ δὰ οπμμηΐδ ᾿ἰρῃδ οδηηρί. 

ὅ. Ῥιορίογοα οἰθναίδ οϑὶ πιδρηϊ 0 οἦ118 ΒΌΡΟΓ οηληίδ }ΐ- 
κᾶ οδιηρὶ, οἱ ἀϊϊαίδί! δυηΐ γδηὶ 6}}.8 40 δαυᾶ τη} 18. 

0. Ἰῃργοραμίη! 08 οἷυ.5 πἰ αἰ οδτογυηΐ οτηηΐᾷ γο ἰδ 8 οὐ Ϊὶ, 
οἱ 80} γαπηΐβ 678 βϑηυθγυπί ΟὨΠΟΒ Ὀοδίϊδο σδηρὶ : ἰῃ υμηῦτα 
{Π|ιὰ8 αν ομηΐβ τ} {πο φοηϊίιπι, 

7. εἴ ογδί ρυ]ο ον ἰῃ δι εἰ υἀΐηθ βυὰ ργορίεδγ λυ} υἀπηθηι 
ΓΔΙΠΟΓΌΠ. βυογυπι, ΟΥδιΐ δα γάϊο68 {}Π}ι158 ἰὼ δζυᾶ τυ{8. 

8. Εἴ ογραγὶϑ5ὶ [4168 ἴῃ ραγαάΐ80 Ὠεΐ, εἰ ρἰπί ποη βἰπηῖλο 
ΡΓΟρδσ ἶθι8 6}1.5, οἱ δ οἴδ8 ἤθη [πθτγυηίΐ δἰ Πλ}}6 8 ΓΔΠ 15 6}0.5. 
Ομηηθ Ἰ᾿ἰσαυτη ἰῃ ραγδά 80 Ὠοὶ ἤθη 68. δ5ϑἰπ) ]δίυ πὶ οἱ ἰῃ ρυ}- 
οἰγυἀΐηθ οὐ 8 

9. γτορίογ πυϊ ἰλυὐΠ6 1) τιόγιπ 608. Εἰ ΦηλυΪδίδ δυμὶ 
ουτὴ ᾿ἰσῃὰ ραγδα ϑὶ ἀοἰ οἰάγιη) Ὠδὶ. 

10. Ρτορίογοδ [880 ἀϊοὶξ Ποπλΐηι8 : ΡΓῸ 60 αυοὰ ἴδοί!}8 68 
τηδζηῦ8 τηδρηϊ υἀϊΐπα, οἱ ἀραϊκ(ϊ ῥγϊοὶρίαπι ἰαυπὶ ἴῃ πηραϊΐο 
πυβίυμπι, οἱ νἱὰϊ ἀυπ 'ρ56 οχαϊίαγοίαγ, 

11. οἱ ἐγδάϊάϊ οὕ ἰῃ δῆ ργίμοὶρί8 χοηίυηι, οἱ ἰδοὶὶ 
ΡΟγαΙ ἸΟΏΘ ἢ} 608. 

2. Εἰ οχίοιτηίϊμαυθγυηῖ οιΠ| 8}16η] ροϑ  ]θπίο5 ἀδ ποῃίϊ- 
θυδ, οἱ ἀοῥοοογυηΐ οὑπὶ ϑυροῦ ΠιΟπία8 : ἰῃ ΟὐΠο 8 ΘΟην8}}}- 
085 οογΓγυργυηί τγαπιΐ 68, οἱ οοη ΓΙ [δ8 δυπὶ δ γροβ 6}}}5 ἐν 

οἴηπὶ ὁϑιηρο ἴογγδ, οἱ ἀδδοοηογιπηῖ ἀ6 ἰορηγΐα ΘΟ ΠΣ ΟἸΠΠΟΒ 
ΡΟΡΕΪ φοηίίυπι, οἱ δίγαυθγυηὶ 606}. 

13. Ιῃ. γυΐηδ ο)ὺδ γοφυϊονογαπὶ οὔγηΐᾶ γοἰδι "Ὰ ΘΟ], οἱ 
ΒΌΡΟΙ ἰΓυΠΟΟΒ οὐυδ (ὑθγυηῖϊ Οὔηη68 θοδίίο5 δῷγὶ, 



ἘΖΕΟΘΟΗΙΕΙ,. Οαρ. ΧΧΧΙΙ. 

14. ὅπως μὴ ὑψωθῶσιν ἐν τῷ μεγέθει αὐτῶν πάντα 
τὰ ξύλα τὰ ἐν τῷ ὕδατι. Καὶ ἔδωχαν τὴν ἀρχὴν αὐτῶν 
εἰς μέσον νεφελῶν, χαὶ οὐχ ἔστησαν ἐν τῷ ὕψει αὐτῶν 
πρὸς αὖτά πάντες οἱ πίνοντες ὕδωρ πάντες ἐδόθησαν 
εἰς θάνατον, εἰς γῆς βάθος, ἐν μέσῳ υἱῶν ἀνθρώπων, 
πρὸς χαταῤαίνοντας εἰς βόθρον. 

156. Τάδε λέγει Κύριος Κύριος- ᾿Εν ἧ ἡμέρα χατέδη 
εἰς ἅἄδου, ἐπένθησεν αὐτὸν ἣ ἀδυσσος. Καὶ ἐπέστησα 
τοὺς ποταμοὺς αὐτῆς, χαὶ ἐχώλυσα πλῆθος ὕδατος, χαὶ 
ἐσχότασεν ἐπ᾽ αὐτὸν ὃ Λίόανος, πάντα τὰ ξύλα τοῦ 
πεδίου ἐπ᾽ αὐτῷ ἐξελύθησαν. 

16. ᾿πὸ τῆς φωνῆς τῆς πτώσεως αὐτοῦ ἐσείσθησαν 
, τὰ ἔθνη, ὅτε κατεδίδαζον αὐτὸν εἰς ἅδου μετὰ τῶν χα-- 
ταθαινόντων εἰς λάχχον, καὶ παρεχάλουν αὐτὸν ἐν γῇ 
πάντα τὰ ξύλα τῆς τρυφῆς, χαὶ τὰ ἐχλεχτὰ τοῦ Λιδάνου 
πάντα τὰ πίνοντα ὕδωρ. 

17. Καὶ γὰρ αὐτοὶ χατέδησαν μετ᾽ αὐτοῦ εἰς δου 
ἐν τοῖς τραυματίαις ἀπὸ μαχαίρας, καὶ τὸ σπέρμα αὐ- 
τοῦ οἱ χατοιχοῦντες ὑπὸ τὴν σχέπην αὐτοῦ ἐν μέσῳ τῆς 
ζωῆς αὐτῶν ἀπώλοντο. 

186. Τίνι ὡμοιώθης ; χατάδηθι, χαὶ χαταδιβδάσθητι 
μετὰ τῶν ξύλων τῆς τρυφῆς εἰς γῆς βάθος. Ἔν μέσω 
ἀπεριτμήτων χοιμηθήσῃ μετὰ τραυματιῶν μαχαίρας. 
Οὕτω Φαραὼ χαὶ τὸ πλῆθος τῆς ἰσχύος αὐτοῦ, λέγει 
Κύριος Κύριος. 

ΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ ΔΑΒ΄. 

Ι. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ δεχάτῳ ἔτει, ἐν τῷ δεκάτῳ 
μηνὶ, μιᾷ τοῦ μηνὸς, ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, 
λέγων " 

8. ΥἹῈ ἀνθρώπου, λάδε θρῆνον ἐπὶ Φαραὼ βασι- 
λέα Αἰγύπτου. χαὶ ἐρεῖς αὐτῷ Λέοντι ἐθνῶν ὡμοιώθης 
σὺ, με δράχων ὃ ἐν τῇ θαλάσσῃ χαὶ ἐχεράτιζες 
τοῖς ποταμοῖς σου, καὶ ἐτάρασσες ὕδωρ τοῖς ποσί σου, 
χαὶ χατεπάτεις τοὺς ποταμούς σου. 

3. Τάδε λέγει Κύριος: Καὶ περιδαλῶ ἐπὶ σὲ δίχτυα 
λαῶν πολλῶν, χαὶ ἀνάξω σε ἐν τῷ ἀγκίστρῳ μου, 

4. χαὶ ἐχτενῶ σε ἐπὶ τὴν γῆν. Πεδία πλησθήσεται, 
καὶ ἐπικαθιῶ ἐπὶ σὲ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ 
ἐμπλήσω πάντα τὰ θηρία πάσης τῆς γῆς. 

, δ, Καὶ δώσω τὰς σάρχας σου ἐπὶ τὰ ὄρη, καὶ ἐμ- 
πλήσο» ἀπὸ τοῦ αἵματός σου. 

6. Καὶ ποτισθήσεται ἣ γῇ ἀπὸ τῶν προχωρημάτων 
σου ἀπὸ τοῦ πλήθους σου ἐπὶ τῶν ὀρέων. Φάραγγας 
ἐμπλήσω ἀπὸ σοῦ, 

7. καὶ χαταχαλύψω ἐν τῷ σδεσθῆναί σε οὐρανὸν, χαὶ 
συσχοτάσω τὰ ἄστρα αὐτοῦ ἥλιον ἐν νεφέλῃ καλύψω, 
χαὶ σελήνη οὐ μὴ φάνη τὸ φῶς αὐτῆς. 

8. Πάντα τὰ φαίνοντα φῶς ἐν τῷ οὐρανῷ συσχοτά-- 
σουσιν ἐπὶ σὲ, χαὶ δώσω σχότος ἐπὶ τὸν γῆν, λέγει 
Κύριος Κύριος. 

9. Καὶ παροργιῶ χαρδίαν λαῶν πολλῶν, ἡνίχα ἂν 
ἄγω αἰχμαλωσίαν σου εἰς τὰ ἔθνη, εἰς γῆν ἣν οὐχ ἔγνως. 

10θ. Καὶ στυγνάσουσιν ἐπὶ σὲ ἔθνη πολλὰ, καὶ οἱ 
βασιλεῖς αὐτῶν ἐκστάσει ἐχστήσονται, ἐν τῷ πετᾶσθαι 
τὴν ῥομφαίαν μου ἐπὶ πρόςτωπα αὐτῶν, προςδεχόμενοι 

ν πτῶσιν αὐτῶν, ἀφ᾽ ἡμέρας πτώσεώς σου. 
ι. Ὅτι τάδε λέγει Κύριος Κύριος " Ῥομφαία βασι- 

λέως Βαῤυλῶνος ἥξει σοι, 
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4. υἵποη χα  ἰοηΐυγ ἰῃ ηϑρηϊυἀϊηθ 868 οπηγηΐδ ᾿ΐσῃδ 48 
η ἃ. Εῤ ἀραδευπί ῥυϊποίρί απ) ϑυυηὶ ἰῃ πηράΐϊο πυδίυτη, 

160 δἰαίογιηΐ ἴῃ ἃ {Ππἀϊπ6 5ιιἃ Δὰ 86 ΟἸΏ68 ὈΐθΟΠί65 δαυϑίη : 
ΟΙΏ68 ἀδ[ΐ δυηί ἰῃ πηογίθπ), ἰῃ ἰδγγδο ργοίιπαυπι, ἴῃ τηράϊο 
ΠἸογιπι Ποπιίηαμη, δὰ 608 αυἱΐ ἀδϑορπάπηϊ ἴῃ ἰογοδιίη. 

15. ως ἀἰοεϊῖ Βοπιίπυθ Ποπλίηι8 : πὶ ἀἷα ΄φυὰ ἀοϑοοηάϊ 
δὰ ἱπίογηυπι, ᾿υχὶϊ ουπ ἀῦγββυβ. Εἰ οοῃίδυὶ Πυπλίηᾶ 6ἦ08, οἱ 
Ργο θυ! τυ υἀΐποιη ἀαυθο, οἱ σοηίοηθὈΓδί!Β οϑὶ ΒΌΡΟΓ 

ουηι {ἰὴὈδυ}.8, οΠγηΐδ ᾿ἰσῃα οδιηρὶ ἴῃ 60 ἀοίδοογαηῖ. 

16. Α ὄδοηίϊυ γυΐηδο 6}0}5 ΘΟ Οἴδ δπὶ σοηῖ68, Πυδη 0 

ἀεδαμποουδηῖ ουπ) δὰ ἰηίογηυπὶ ουπὶ ἀδϑοθηδης 08 ἰη ἰδουη), 
οἵ ὁομβοϊδθαηϊογ Θὰ π} ἰῃ ἰ6ΓΓα ΟἸηηΐδ ἰἰχζπὰ ἀκα! οἴαγυπι, οἱ 
οἰοοίδ Πὶθδηὶ οτηηΐα 4085 ΒΙ ΝΟ ΌΔηϊ δαυδηι. 

17. Νὰπι οἱ ἱρϑὶ ἀθδϑοθηδογυπί ουπὶ 60 δὰ ἰηίογηυπι ἴῃ γυ]- 
ΠοΓδ115 ἃ μἰδαΐο, οἱ βοίηθη 6708 4] Δ} Δ 0δηΐ 500 ἰο στη 6 

ο͵υ8 ἰη πηρᾶϊο Υἱΐδο δυδ ρογιογυηΐί. 

18. Ουἱ 4558 π|}1δίυ.8 689 ἀδδοθπάθ, οἱ ἀδάυσογο οὐ Πἰσηΐ8 
ἀο!οἰάταπι ἰῃ ἰοστῷ ρῥγοίυηάυτη. 1η τηράϊο ἱποίγουπηο ΒΟΓΌ Πη 
ἀογῃγθ5 οὐπὶ ἢἰβ αυΐϊ ἰηἰογίροι! βυηί σἰδάϊο. δίς ῬΏδγδο οἱ 
τα ἰΠἰυἀο ἰογ ἰυἀ 15 6)08, ἀϊεὶξ Ὠοχηίπιι8 Ποπιίηι!8. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΗ. 

1. Εἰ (λοΐπ οϑὲ ἴῃ ἀυοάδοϊπηο 8Πη0, ἰῃ ἀδοί 0 ΠΊΘΏ86, 

ὉΠ8 ΠΘη 85, ἰδοίυπι 6581 γογθυπὶ Βοηλἰηὶ δά π26, ἀΐοδῃ8 : 

2. ἘΠῚ Ποιηϊηΐβθ, 8580}6 Ἰδιηθπίυηι Βυρ6 Ὁ Ρ]]ΔΙΓΔΟΏΘΩ, ΓΟ- 
θοιὴ ᾿ἘφΥρΙΐ, οἱ ἀΐοδβ οἱ : 1θοηἱ φοη ᾿ ΠΊ 8551} |ῖ0}5 65 ἰυ, 
θὲ αᾳυδϑὶ ἀγδοο αιυὶΐ ἰῃ πιδγὶ : οἱ οογῃυροίοθδϑ Πυπηλ θυ 85 ἰυ]8, 
οἱ οἰ γα θ858 δαυδῆλ ροάϊβθυβ ἰυ͵β, οἱ Θοῃου οᾶ 88 Πυπΐῃδ 

[υᾶ. 

3. Ηδο ἀἱοίὶ Ποπιίηυβ : Εἰ αοἰγουμη } !οἶδηι ΒΌΡΟΥ ἴ6 γοίἰἃ 
Ῥορηΐογυμι τυ! οι, οἱ οχίγαϊ δι 6 ἰῃ ΠδΠΊΟ 60, 

4. οἱ οχιομάδπι ἰ6 ΞΌΡΘΓ ἰογγαπ). σδπιρὶ γορ οθυηίυτ, οἱ 

βαάογο (δείδηη βυροῦ ἴθ οπηηὶα Ὑοἱδι δ ΟΟΪ, 6ἱ βδίυγαθο 
ΟΠΠ65 6 8185 ὈΠΙΎΘΓΒ25 ἰογγῶθ. 

5. Εἰ ἀδῦῆο σᾶγη68 ἔᾶ5 Ξυρ6Γ πηοηΐ68, οἱ ᾿πηρ] 600 ἀ6 381- 

δυΐηα ἴυο. 
6. Εἰ ἐγγί ζαθίτυγ ἰοττα ἀ6 δίθγοον θυ 118 ἃ τη υἀΐῃθ 

ἴυὰ δυροῦ τηοηΐθ8. 1165 ἱπηρ] 60 ὁχ (6, 

7. οἱ ορογίδιῃ οπὶ δχβίϊηοία8 [ιογὶβ ο απ, οἱ ἰοποῦτος 
806Γ6 (Δοίδπι 516]18 δ᾽8 : 80|6πὶ ἴῃ Ὡυ 6 ορογίδπι, δἱ ἰυμα 
Ὡοη Οϑίοηάαὶ ᾿ΠΏ6ἢ 5.100}. 

8. Ομμηΐδ οβἰοηἀρηῖία ᾿υπηθ ἰῃ ΟΟἾοὸ σοΟη ΠΟ γαβοθηΐ ἰῃ 
ἴα, οἱ ἀᾶῦο (ΘΠ ΌΓ8 5υρονὺ ἰογγᾶπι, δἱΐ Ποπ)ίηυ}8 Ὠοιηίΐηυ8. 

9. Εἰ ἰγυϊίαθο σοῦ ρορυϊογυπι πιυ]οπιπ, οὑπὶ δἀάνχοΓο 
οδρεἰνἱ αἴθοπι ἰυδπὶ ἴῃ ροηίο8,, δ ἰοΓτδπ) 4118Π| 6568. 

10. Εἰ οοης ἰδία θυηίυγ Βυροῦ ἰ6 βεηΐθ 5 τ} 185, οἵ ΓΟΕ8 
ΘΑΓΙπὶ δίαμοτοα βἰαροθυπὶ, οὐπὶ γοΪάγα ὑρρογὶὶ σαἰδα 18 πγθιι5 

ΒΌΡΟΙ ἴδοΐθϑ θογυπι, οχβρθοίδηοϑ γυϊηδηι βυδιῃ,, ἃ ἀΐδ τπ 

(υῶ. 

11. Ουἷα ας ἀϊοὶς Ποπιίηυβ Ὠοπιίηυ5 : ΟἸδάϊ 5 γοσίθ ΠΒἃ- 

ὈΥ]οηΐ5 τοηΐϊοῖ ΕΠ}}Ϊ, 
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13. ἐν μαχαίραις γιγάντων, χαὶ χαταδαλῶ τὴν ἰσχύν 
σου. λοιμοὶ ἀπὸ ἐθνῶν πάντες, καὶ ἀπολοῦσι τὴν ὕθριν 
Αἰγύπτου, καὶ συντριδήσεται πᾶσα ἣ ἰσχὺς αὐτῆς. . 

12, Καὶ ἀπολῶ πάντα τὰ χτήνη αὐτῆς ἀφ᾽ ὕδατος 
πολλοῦ, καὶ οὐ μὴ ταράξῃ αὐτὸ ποῦς ἀνθρώπου ἔτι, χαὶ 
ἴχνος κτηνῶν οὐ μὴ καταπατήσῃ αὐτό. 

(4. Οὕτω τότε ἡσυχάσει τὰ ὕδατα αὐτῶν, χαὶ οἱ 
ποταμοὶ αὐτῶν ὡς ἔλαιον πορεύσονται, λέγει Κύριος" 

16. ὅταν δῶ Αἴγυπτον εἰς ἀπώλειαν, χαὶ ἐρημωθῇ ἡ 
Υἢ σὺν τῇ πληρώσει αὐτῆς, ὅταν διασπερῶ πάντας τοὺς 
χατοιχοῦντας ἐν αὐτῇ, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἶμι Κύριος. 

16. Θρῆνός ἐστι, χαὶ θρηνήσεις αὐτὸν, χαὶ αἵ θυγα- 
τέρες τῶν ἐθνῶν θρηνήσουσιν αὐτὸν ἐπ᾽ Αἴγυπτον, χαὶ 
ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἰσχὺν αὐτῆς θρηνήσουσιν αὐτὴν, λέγει 
Κύριος Κύριος... 

17. Καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ δωδεχάτῳ ἔτει τοῦ πρώτου 
μηνὸς, πεντεχαιδεκάτῃ τοῦ μηνὸς, ἐγένετο λόγος Κυ- 
ρίου πρὸς μὲ, λέγων 

18. Υἱὲ ἀνθρώπου, θρήνησον ἐπὶ τὴν ἰσχὺν Αἰγύ- 
πτου, χαὶ χαταδιῤάσουσιν αὐτῆς τὰς θυγατέρας τὰ 
ἔθνη νεκρὰς εἰς τὸ βάθος τῆς γῆς, πρὸς τοὺς χαταδαίνον- 
τας εἰς βόθρον. (ἢ 

30. Ἔν ὑυέσῳ μαχαίρας τραυματιῶν πεσοῦνται μετ᾽ 
αὐτοῦ, χαὶ χοιμηθήσεται πᾶσα ἣ ἰσχὺς αὐτοῦ, 

21. Καὶ ἐροῦσί σοι οἱ γίγαντες - ̓Εν βάθει βόθρου 
γίνου, τίνος χρείττων εἶ, χαὶ χατάθηθι, χαὶ χοιμήθητι 
μετὰ ἀπεριτμήτων ἐν μέσῳ τραυματιῶν μαχαίρας. 

22. Ἐχεϊῖ Ἀσσοὺρ χαὶ πᾶσα ἣ συναγωγὴ αὐτοῦ, 
πᾶντες τραυματίαι ἐχεῖ ἐδόθησαν, 

43. χαὶ ἡ ταφὴ αὐτῶν ἐν βάθει βόθρον, χαὶ ἐγενήθη 
ἢ συναγωγὴ αὐτοῦ περιχύχλῳ τοῦ μνήματος αὐτοῦ᾽ 
πάντες οἵ τραυματίαι οἱ πεπτωχότες μαχαίρᾳ, οἷ δόντες 
τὸν φόῤδον αὐτῶν ἐπὶ γῆς ζωῆς. 

94, Ἐχεῖ Αἰλὰμ χαὶ πᾶσα ἣ δύναμις αὐτοῦ περιχύ- 
χλῳ τοῦ μνήματος αὐτοῦ" πάντες οἱ τραυματίαι οἵ πε- 
πτωχότες μαχαίρα, καὶ οἱ χαταδαίνοντες ἀπερίτμητοι 
εἰς γῆς βάθος, οἱ δεδωχότες αὐτῶν φόθον ἐπὶ γῆς ζωῆς. 
χαὶ ἐλαύοσαν τὴν βάσανον αὐτῶν μετὰ τῶν χαταύαι.- 
νόντων εἰς βόθρον, 

(7) 25. ἐν μέσῳ τραυματιῶν. 
46. Ἐχεϊ ἐδόθησαν Μοσὸχ, καὶ Θοδὲλ, χαὶ πᾶσα ἣ 

ἰσχὺς αὐτοῦ, περικύχλῳ τοῦ μνήματος αὐτοῦ πάντες 
τραυματίαι αὐτοῦ, πάντες ἀπερίτμητοι τραυματίαι ἀπὸ 
μαχαίρας, οἱ δεδωχότες τὸν φόδον αὐτῶν ἐπὶ γῆς ζωῆς. 

27. Καὶ ἐχοιμήθησαν μετὰ τῶν γιγάντων τῶν πεπτω- 
χότων ἀπ᾽ αἰῶνος, οἵ χατέδησαν εἰς ἅδου ἐν ὅπλοις 
πολεμιχοῖς, καὶ ἔθηχαν τὰς μαχαίρας αὐτῶν ὑπὸ τὰς 
χεφαλὰς αὐτῶν, χαὶ ἐγενήθησαν αἵ ἀνομίαι αὐτῶν ἐπὶ 
τῶν ὀστέων αὐτῶν, ὅτι ἐξεφόδησαν πάντας ἐν τῇ ζωῇ 
αὐτῶν. 

(5) 19. Ἐξ ὑδάτων εὐπρεποῦς κατάδηθι, χαὶ χοιμήθητι 
μετὰ ἀπεριτμήτων, ἐν μέσῳ τραυματιῶν μαχαίρᾳ πεσοῦνται 
μετ᾽ αὐτοῦ. (Αἐ65.) 

(75) 25. Ἐν μέσῳ τραυματιῶν ἔδοσαν τὴν χοίτην αὐτῷ σὺν 
πάσῃ τῇ δύναμει αὐτοῦ, περιχύχλῳ αὐτοῦ τὰ μνήματα αὐτοῦ, 
πάντες ἀπερίτμητοι, τραυματίαι μαχαίρας, ὅτι ἔδοσαν τὸν 

ΙΕΖΕΚΙΗΛ. Κεφ. ΛΒ'. 
12. ἰη ρἰαά 18 σἱρδηΐυηι, οἱ ἀεἰ!οἶδπι (ογΠΠαἀΐπαπὶ ἰυδπ), 

ΡΕϑΠδηί68 ἀ6 σθη 0.8 οὐποί!, οἱ ρογάδηϊ ἱπλιγίαπι ΞΕ αγριΐ, 
οἱ οοηίογοίιγ οηπὶβ ἰογυᾶο {ΠΠΠππι8. 

138. Εῤ»Ῥογάδηλ ομμηΐὰ ἡ πηθη(ἃ 6) 8 δ 8468 πηυ]Δ, οἱ ἢοῃ 
οοπίυγθ αὶ: ἐὰπι Ρ68 οι 8 αἱ] ἴγᾶ,, οἱ νϑϑβίρίαπ) [απηοηίο- 
ΓᾺΠῚ ΠΟῊ ΟΔΙΟΔ ΐ 6Δη,}. 

14. 1ἰὰ ἴυπο ᾳυϊοδορηΐ ἀαι8ὸ οογυπι, οἱ ΠΠυμΐηᾶ ΘΟΓΌ 
αυλϑδὶ οἰουπι ἰλυηὶ, ἀἰοὶί Ποπίηυϑ : 

158. οὐ ἀἰοάσγο ζἘργρίαπ) ἴῃ ρΡογαϊἰοηοπι, οἱ ἀδδβοϊδία 
[υδτῖ! ἰογγὰ οὐπὶ ρ]οηἰ ἰυἀΐπα δα, οὐπὶ αἀἰβϑδιμίηᾶγογο ομηη65 
ὨΔΡΠδίογθϑ 6}..8, οἱ βείθηί αυΐᾷ ορὸ δ6πὶ Ῥομηίηυ8. 

10. ῬΙΔποῖι8 δὲ, οἱ ρίδησθϑθ δυπὶ, οἱ ἢ]185 απ απ Ρ]Δη- 
δοηΐ θυ ΒΌΡΟΥ Ἐσυρίυπι, οἵ 50ρο ΟἸΏΠΟΙ (Οτἰϊυπδῖ 
6}0.5 ρδησοηίΐ 6ΔΠ|. ἰΐ Ποῃγΐηυδ Πομλίηι8. 

17. Εἰ (Δοίυπι 68 ἰῃ ἀυοάροίπιο ἃπη0 ῥγἰμιΐ πηθη 5:8, φαΐη- 
ἰδαδοίημᾶ πηθη5ἰ5, ἰΔοίιι.5 681 86γπΊο Ὠοιμἰπὶ δὰ πη6, ἀΐοθῃδ : 

18. ΕἸῚ Πιοπη ἶ8, ΡΙδῆσα βαρον (ογυἀΐηοπὶ Ἐργριΐ, οἱ 

ἀδαποοιι 6)085 ἢ] 88 μοηἴ88 πηογίυβδ ἰῃ ργοίιηάυμπ ἰειτο, δὰ 
608 αυὶ ἀδδοοπαυηϊ ἰη (ον οδη,. 

20. [ἢ πηϑάϊο γυϊπογαίογυπι αἰδάϊΐο ἐδ δηΐ οὐχ 60, οἷ ἀ0Γ- 
Ὠγ)ϊοῖ οΠ)ηἰ5 (ογ 0 608. 

41. Εἰ ἀϊορηί Ε0] εἰ ξαηίο8 : [ἴῃ ργοΐιηάο ἰονοϑο 6δίο, 400 

τη] οσ 659 οἱ ἀδδοθηάθ, οἵ ἀοϊτῃΐ οὐἢ} ἰηεἰΓουτης 85 ἰη πηραϊΐο 
νυϊηδγδίογυμῃ αἰδαϊο. 

22. 101] Α5ϑ8ιγ οἵ ὁπλ)ηΐ8 Οὐ ΓΟΡΔΙΪΟ 6}. 6, ΟΠΊΠ68 νυ ]πογαίὶ 
ἰδὲ ἀδίϊ βυηΐ, 

23. οἱ δορυϊογαπι δογυ ἴῃ ριοἤπηαο ἴον, οἱ ἰδοίἃ δεῖ 
σοηρσιορδίῖο 6108 ἰῃ αἰγοια ΒΟρΡυΪΟΥΓὶ 6) 08 : ΟΠΊΠ68 συ ηογαίὶ 
αυἱ οροἰἀογυπὶ ρ]δάϊο, χυὶ ἀοραογυηΐ {ἱπηοΓδηὶ δ) ἰη ἰογγὰ 
Υἱία". 

44. 10 Ε]4πὶ οἵ οπιῃὶβ (ογι 0 οἦυ5 ἰπ οἰγουΐία δορυ]ογὶ 
6]08 : ΟΠ1η685 γυ]ηογαίὶ φαΐ οοοἰἀογαηί ρἰδάϊο, οἱ χυΐ ἀδβοδθη- 
ἀυηί ἱπεϊΓουπχοὶδὶ ἴῃ ἴογγο ργοίππάυπι, αυἱ ἀρἀδγυηῖ ἰογτο- 
ΓΟ δυμπὶ ἰῃ ἰογγὰ Υἱἱδὲ : οἱ δοοορογαηϊ ᾿ογηθηΐϊυπ) δυυ 

οὐχ εἶδ φυὶ ἀδσοϑοομαμπηί ἰῃ (ογθᾶπ), 

425. ἰῃ τηριϊΐο γυϊπογδίο ἢ}. 

26. 10] ἀδι! δυπί Μοβοοῖν, εἱ ΤΏΟΡΕΙ, οἱ οπηηΐβ (ογυὰο 

6105, ἴῃ αἰγουΐα δορυ οεΐ 6}08 οἴ 8 γυ]ησγαίὶ 6}0.8, υηἰγογϑὶ 
ἱῃοϊΓουπηοὶϑὲ νυἱπογαίὶ ἃ σἰδάΐο, ψιΐ ἀοάἀδνιαὶ ἰογγόγοιῃ βυῦπὶ 

ΒΌΡΟΓ ἰθγγδπ Υ] ἰδ. 

47. ΕἘΠΓΛ ἀογηίογυηΐ οὐπὶ ρσίρδηϊ δ φυΐ οδοϊἀογαηΐ δῸ 
αἰἴθιθο, φυΐ ἀδσβοοηάογυηΐ ἰῃ ἰηογηστη οὐπὶ Δγμη 8 Ὀ6]}}οἷ8, 
οἱ ροδιυογυηΐ μἰδαϊο5 8008 81:10 οΔρ (ἢ Ὀι18 818, οἱ δοίδε βιηί 

Ἰηϊχυ δῖα 8 ΘΟΓΌΠῚ ΒΌΡΟΓ ο858 ΘΟ ΠῚ, φαΐ ἰοττυθγυηΐ ΟἹΏΘ65 
ἴῃ Υἱΐὰ βυδ. 

19. Εχ δαυᾶγυπι) ἄροογα ἀδβοθηᾶδ, οἱ ἀογηιὶ οὐπὶ πο ΓΟΌΠι- 

εἰδὶβ. ἰὴ τηδάϊΐο ἰηἰογίροϊογαμι ἰδ ϊο οδἀδηΐ συμ 60. 

40, η τηράΐο νυϊηογδίογυμι ἀδἀογυηΐ οΡ.16 ἰρ5ὶ οὑπὶ οὐλῃὶ 
γἰγίυίο βυᾶ. ἰη αἰγουϊΐία οἰ8 δορυ ογα {ΠΠ115. Ομ θ5 ἰποίΓΟΌΠι- 
αἰϑὶ, νυ πογαιὶ ρἰδάϊο, αυἱὰ ἀδάδλγυηϊ ἰΘΓΓΌΓΘΙ 8ι0πὶ ἰῃ ἰογγὰ 

φόβον αὑτῶν ἐπὶ γῆς ζωῆς, καὶ ἐλαδόσαν τὴν βάσανον αὐτῶν ! Υἱἱδ. εἴ δοοερεγυηί ἰοττρεηΐαπα κατὰ οὐπὶ Ὦ5 4] ἀεδοεπάυπί 

μετὰ τῶν καταδαινόντων εἷς βόθρον, ἐν μέσῳ τραυματιῶν ἐδό- | 
θησαν. (Τῆσοαοί.) 

ἰηῃ Ἰδοῦπι, ἰῃ τηϑαΐο νυἱηογαίοσγυμ γα ἰ δυηῖ. 



ἘΖΕΓΗΙΕΙ,. ὦλρ. ΧΧΧΙΠΙΙ. 

48. Καὶ σὺ ἐν μέσῳ ἀπεριτμήτων χοιμηθήσῃ μετὰ 
τετραυματισμένων μαχαίρα. ' 

49. Ἔχεϊ ἐδόθησαν οἱ ἄρχοντες ᾿Δσσοὺρ, οἱ δόντες 
τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ εἰς τραῦμα μαχαίρας, οὗτοι μετὰ 
τραυματιῶν ἐχοιμήθησαν, μετὰ χαταῤαινόντων εἰς 
βόθρον. 

30. Ἐχεῖ οἱ ἄρχοντες τοῦ βοῤῥᾶ πάντες στρατηγοὶ 
Ἀσσοὺρ, οἱ ἐπὰν νας τραυυατίαι, σὺν τῷ φόδῳ 
αὐτῶν χαὶ τῇ ἰσχύϊ αὐτῶν ἐχοιμήθησαν ἀπερίτμητοι 
᾿'μετὰ τραυματιῶν μαχαίρας, καὶ ἀπήνεγναν τὴν βάσα- 
νον αὐτῶν μετὰ τῶν χαταθαινόντων εἷς βόθρον. 

(7)31:. ᾿Ἐχείνους ὄψεται βασιλεὺς Φαραὼ, χαὶ παρα- 
χληθήσεται ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἰσχὺν αὐτῶν, λέγει Κύριος 
Κύριος- 

82. ὅτι δέδωχα τὸν φόδον αὐτοῦ ἐπὶ γῆς ζωῆς, καὶ 
χοιμηθήσεται ἐν μέσῳ ἀπεριτμήτων μετὰ τραυματιῶν 
μαχαίρας Φαραὼ, καὶ πᾶν τὸ πλῆθος αὐτοῦ μετ᾽ αὐὖ- 
τοῦ, λέγει Κύριος Κύριος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΔΓΙ΄. 

ι. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων᾽ 
, Υἱὲ ἀνθρώπου, λάλησον τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ σου, 

«χαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς - Γἢ ἣν ἂν ἐπάγω ῥομφαίαν χαὶ 
λαόῃ ὃ λαὸς τῆς γῆς ἄνθρωπον ἕνα ἐξ αὐτῶν, χαὶ δῶσιν 
αὐτὸν ἑαυτοῖς εἰς σχοπὸν, 

3. χαὶ ἴδῃ τὴν ῥομφαίαν ἐρχομένην ἐπὶ τὴν γῆν, 
καὶ σαλπίση τῇ σάλπιγγι, χαὶ σημάνη τῷ λαῷ, 

4. χαὶ ἀχούση ὁ ἀχούσας τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγγος 
χαὶ μὴ φυλάξηται, χαὶ ἐπέλθη, ἣ ῥομφαία, καὶ κατα- 
λάθη αὐτὸν, τὸ αἰυμα αὐτοῦ ἐπὶ τῆς χεφαλῇς αὐτοῦ 
ἔσται" 

Ὁ. ὅτι τὴν φωνὴν τῆς σάλπιγγος ἀχούσας οὐχ ἐφυλά- 
ξατο, τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐπ᾽ αὐτοῦ ἔσται" χαὶ οὗτος, ὅτι 
ἐφυλάξατο, τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐξείλατο. 

6. Καὶ ὃ σχοπὸς ἐὰν ἴδη τὴν ῥομφαίαν ἐρχομένην, 
χαὶ μὴ σημάνῃ τῇ σάλπιγγι, χαὶ ὃ λαὸς μὴ φυλάξηται, 
χαὶ ἐλθοῦσα ἣ ῥομφαία λάθῃ ἐξ αὐτῶν ψυχὴν, αὕτη 
διὰ τὴν αὐτῆς ἀνομίαν ἐλήφθη, καὶ τὸ αἷμα ἐκ χειρὸς 
τοῦ σχοποῦ ἐχζητήσω. 

η. Καὶ σὺ, υἱὲ ἀνθρώπου, σχοπὸν δέδωχά σε τῷ 
οἴχῳ Ἰσραὴλ, καὶ ἀκούση ἐκ στόματός μου λόγον. 

.8. Ἔν τῷ εἰπεῖν με τῷ ἁμαρτωλῷ’ Θανάτῳ θανα- 
τωθήση, χαὶ μὴ λαλήσης, τοῦ φυλάξασθαι τὸν ἀσεῤῇ 
ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ, αὐτὸς ὁ ἄνομος τῇ ἀνομία αὐτοῦ 
ἀποθανεῖται, τὸ δὲ αἷμα αὐτοῦ ἐχ τῆς χειρός σου ἐχ- 
ζητήσω. 

9. Σὺ δὲ ἐὰν προαπαγγείλῃς τῷ ἀσεθεῖ τὴν δδὸν 
αὐτοῦ ἀποστρέψαι ἀπ᾽ αὐτῆς, χαὶ μὴ ἀποστρέψη ἀπὸ 
τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ, οὗτος τῇ ἀσεθεία αὐτοῦ ἀποθανεῖται, 
χαὶ σὺ τὴν ψυχὴν σαυτοῦ ἐξήρησαι. 

10. Καὶ σὺ, υἱὲ ἀνθρώπου, εἰπὸν τῷ οἴχῳ Ἰσραήλ' 
Οὕτως ἐλαλήσατε, λέγοντες - Αἱ πλάναι ἡμῶν καὶ αἱ 
ἀνομίαι ἡμῶν ἐφ᾽ ἡμῖν εἰσι, χαὶ ἐν αὐταῖς ἡμεῖς τηχό- 
μεθα, καὶ πῶς ζησόμεθα; 

τι, Εἰπὸν αὐτοῖς" Ζῶ ἐγὼ, τάδε λέγει Κύριος" Οὐ 

(ἢ) 31. Ἐκείνους ὄψεται βασιλεὺς Φαραὼ, καὶ παραχληθή- 
σεται ἐπὶ πάσῃ τῇ ἰσχύϊ αὐτῶν" τραυματίαι μαχαίρᾳ Φαραὼ 
χαὶ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτοῦ, λέγει Κύριος ὁ Θεός. (4{6.1.} 

| 
! 

, 
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428. Εἰ ἴὰ ἴῃ πηοάϊο ἱποϊγουμπηοίδογιυπι ἀογηλῖθδ οὐ Ὑ0}Π6- 
Γα[8 μ]δαΐο. 

29. 10ὶ ἀαἴϊ δυηΐ ργίποῖροθ Αβϑ0νγ, χυὶ ἀοάογιπὶ (ΓΕ ἀ - 
ὯΘΠ) 6}8 ἰῃ νυΐϊηογα ο]δαϊὶ, ἰδιὶ αι γυ]ηο γαῖ 8 ἀοτημϊογυηΐ, 

ουπι ἀοϑοθηἀ θη 8 ἰῃ ον δ}. 

30. 10] ργίμοῖροϑ 841} 1018 ΟΠΊΠ68 τηλρίϑιΓαῖιι8 Αβϑυγ, ἀ6- 
βοδηάδηίθδ γυϊηογαίί, οὐπὶ ἴθγγογθ 800 δἱ ἰὴ (ογυάϊπα 5βυἃ 

ἀογηίογυπῖ ἱποϊγουμπηοὶϑὶ οὐτ ὙΠ ΟΓδ 5 οἰ δαϊο,, οἱ δϑῖι]6- 
τυηΐ ἱογῃηδηΐηι βαυτ οὐπὶ ἀοϑοοηἀρη( 08 ἰῃ ἰογοδη). 

31. ὙΥἹἱάθὶῖ 608 Γοχ ΡΙιᾶγδο, οἱ οοῃϑο δίἰοηθη δοοίρίοὶ 
ΒΈΡ6Γ ομμηὶ (ογἀϊης οογυπι, αἀἰοὶΐ Ποιηΐηυβ Ποπιίηιϑ : 

32. αυΐα ἀοὰϊ (ογ  ἀΐπδη 6}0}8 ΒΌΡΘΓ ἰδγγᾶμ Υἱΐδθ, οἱ ἀογ- 
τοΐδὶ ἴῃ τηθαΐϊο ἱποϊ γου πο ἰβογιη) σαπ νυ] η γα 8 αἰδαΐο ΡΠδ- 
Τ80, δἱ ΟἸγηΐβ πι0} ΠΠππ|0 6)1.8 ουπ 60, ἀϊεὶὶ Βοπιίηυβ [)οπΐ- 
08. 

ΟΑΡΌῚΤ ΧΧΧΙΙ͂. 

1, Εἰ (δοΐυμ) οδί νογθυμῃ Ὀουγίπὶ δὰ πη6, ἀΐοοῃ8 : 

2. ἘΠῚ Ποιηϊηΐ8, ἰοφυσγα ἢ]1}8 ρορυ]! ἰυἱ, οἱ ἀΐς68 δὰ 608 : 
Τογτᾶ ΒΌΡΟΓ αὐυδη) ἱπάμπχοτο αἰδάϊῃηι οἱ ἀ5ϑυτρδοῦ ρΟρυ]8 

ἰογγϑὸ ΠΟ ἤθη 0 ἀθ 508, οἱ ἀοράοεγίηϊ δι1πὶ δἰ δὲ ἰὴ Βρ6- 
ου]αϊοΓγοιΏ, 

3. οἱ νἱάογὶὶ αἰδὰΐαπὶ τϑηϊθηΐθπὶ ΞΌρΟΓ ἰογγᾶπι, οἱ οδοί- 
πο (08, οἱ βἰρηί οδνογίὶ ρορυ]ο, 

ά͵ οἱ δυάϊνογιξ διιάϊθηβ σόσθπὶ ἴδ ε6 οἵ πΠοη 86 ΟὈϑογυᾶ- 
γογὶϊ, οἱ γομογὶὶ μδάϊυδ, οἱ οοιῃργοῃοηάοῦϊβ ουμὰ, βδηρυΐβ 

ἰρϑίαδ ΒΌ ΡΟ οδρυὶΐὶ ἱρβίυδ οὐῖ: 

ὅ. αυΐδ γοσοη) 0825 δυάΐθη8 ἤθη 86 ΟὈξουυαΥ, βδηρσυΐβ 
ἰρϑίυϑ βυροῦ ἰρβυπὶ ογὶϊ : οἱ ἢΐο, φαΐὰ ουδίοαϊ Υἱῖ 86, 8η1)8Π| 
δΌδιηη ᾿ἰδογανὶϊ. 

6. Ουοὰ 8ὶ βροουϊ]αῖον Υἱάογὶί αἰδαΐυ πὶ νϑηϊθηίοιηι, οἱ Ὡθἢ 
δἰζηϊ οανογίὶ 00 ὰ, οἱ ρορυϊὰ5 ΠΟΠ 86 οὐϑἰοάϊογὶί, οἱ γθηΐθῃ8 
εἰδαΐυ8 ἰυ]ογ! ἀ6 8 Δηϊπιαπι, ἱρδᾶ ργορίθγ ἰηϊᾳυϊ (6 πὶ 
Βι.81η οδρίὰᾷ οδῖ, οἱ βδδηρυΐποπ) ἀ6 ἤδη δρθοοι!δίογὶ8 τοαυΐ- 
Γαῖη. 

7. Εἰ τὰ, ΗἸΪ Ποιηϊηΐβ, βροουϊδίογοηχ ἀραϊ ἰ6 ἀοτημὶ Ι5γδοὶ, 
οἱ δυάϊογίβ ΘΧχ ΟΥΘ Γῆ60 ΒΟΓΙΠΟΏΘΠ,. 

8. ἴῃ ἀϊοδηάο πηῈὸ ροοοδίογὶ : ΝΜογίθ Ὠιογοσί8, οἵ ὯῸ1 
[υδγἰβ Ἰοσἴυ8, υἱ ουβίοἀϊαϊ 86 ἱπρῖ0}8 ἃ Υἱᾶ 808, 'ρ86 ἰηἰχι8 
ἰηἰφυϊίδία δυὰ πηογοίιγ, βδησυϊῃθηη διιίθπι 6}}8 ἀθ Π2ΔΠ1Ι 

(υὰἃ γΓΟαφυΐγδηη. 

9. Τυ διιίοπ) 5 ργοηυπίί γογὶβ ἱπηρίο Υἱᾶπὶ 8δυδη) αἱ 
δνογίαί 86 ἃὉ 68, οἱ Ποη διυύδγίοιϊϊ 56 ἃ γιᾶ 808, ἢΐο ἱπηρίθ- 
ἰαἴα 808 πηογίοίυν, οἱ ἰὰ δηϊπηδη) ἴυδηι ἰἰογαϑί!. 

10. Εἰίω, Π]ϊ Ποηγηΐδ, ἀϊο ἀομηυϊ 18γ86] : 510 Ἰοουὶ 6δϊ5, 
ἀϊοοηίοδ : Εγγογον ῃοϑίγὶ οἵ ἰηἰ χυ (8.68 ΠΟΒΙΓΩΒ δ ΡΟΓ ὨΟΒ δυηΐ, 
οἱ ἰῃ ἱρϑὶβ Ὡ08 ἰδ θαβϑοίμηυϑ, οἱ φυοιηοάο Υἱνϑηι89 

11. Ὁΐο οἷβ : Ὑγο οζο, δὸς ἀϊοὶϊΐ θοπίηυϑ : ΝΟω Ὑυ]Ὸ 

41 ΠῚ 5 υἱάθἱξ τὸχ ῬΏδγδο, οἱ Θοθβο Δ [ΌΣ ΒΌΡΟΥ Ὀηίνοτβᾶ 
του υἀΐηα οοσγυηι : νυϊηογαίὶ αἰδάϊο ῬΏδγδο εἰ οὔμηΐδ Ἅὀχογοὶ: 
ἴυ5 οἰα5, ἀϊοὶί Βοπηυδ θθυ. ᾿ 
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ούλομαι τὸν θάνατον τοῦ ἀσεθοῦς, ὡς ἀποστρέψαι τὸν 
ἀσεόῃ ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ, χαὶ ζῆν αὐτόν. Ἀποστροφῇ 
ἀποστρέψατε ἀπὸ τῆς ὁδοῦ ὑμῶν, χαὶ ἱνατί ἀποθνή- 
σχετε, οἴχος Ἰσραήλ: 

1. Εἰπὸν πρὸς τοὺς υἱοὺς τοῦ λαοῦ σου" Διχαιοσύνη 
δικαίου οὐ μὴ ἐξελεῖται αὐτὸν, ἐν ἢ ἂν ἡμέρα πλανηθῇ, 
χαὶ ἀνομία ἀσεβοῦς οὐ μὴ χαχώσῃ αὐτὸν, ἐν ἢ ἂν ἡμέρα 
ἀποστρέψη ἀπὸ τῆς ἀνομίας αὐτοῦ - χαὶ δίκαιος οὐ μ 
δύνηται σωθῆναι. 

18. Ἐν τῷ εἰπεῖν μὲ τῷ δικαίῳ: Οὗτος πέποιθεν 
ἐπὶ τῇ δικαιοσύνη αὐτοῦ, χαὶ ποιήσει ἀνομίαν, πᾶσαι 
αἵ δικαιοσύναι αὐτοῦ οὐ μὴ ἀναμνησθῶσιν- ἐν τῇ ἀδιχία 
αὐτοῦ ἧ ἐποίησεν, ἐν αὐτῇ ἀποθανεῖται. 

14, Καὶ ἐν τῷ εἰπεῖν με τῷ ἀσεθεῖ- Θανάτῳ θανα- 
τωθήση, καὶ ἀποστρέψει ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, χαὶ 
ποιήσει χρῖμα καὶ δικαιοσύνην, 

16. χαὶ ἐνεχύρασμα ἀποδοῖ, χαὶ ἁρπάγματα ἀποτί- 
σει, ἐν προςτάγμασι ζωῆς διαπορεύηται, τοῦ μὴ ποιῇ- 
σαι ἄδικον, ζωῇ ζήσεται, χαὶ οὐ μὴ ἀποθάνη" 

16. πᾶσαι αἱ ἁμαρτίαι αὐτοῦ ἃς ἥμαρτεν οὐ μὴ 
ἀναμνησθῶσιν᾽ ὅτι χρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐποίησεν, ἐν 
αὐταῖς ζήσεται. 

17. Καὶ ἐροῦσιν οἵ υἱοὶ τοῦ λαοῦ σου" Οὐχ εὐθεῖα ἣ 
ὁδὸς τοῦ Κυρίου. Καὶ αὕτη ἢ ὁδὸς αὐτῶν οὐχ εὐθεῖα. 

18. ᾿᾽Εν τῷ ἀποστρέψαι δίκαιον ἀπὸ τῆς διχαιοσύνης 
αὐτοῦ, χαὶ ποιήσει ἀνομίας, χαὶ ἀποθανεῖται ἐν αὐταῖς. 

19. Καὶ ἐν τῷ ἀποστρέψαι τὸν ἁμαρτωλὸν ἀπὸ τῆς 
ἀνομίας αὐτοῦ, χαὶ ποιήσει χρῖμα χαὶ διχαιοσύνην, ἐν 
αὐτοῖς αὐτὸς ζήσεται. 

40. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὃ εἴπατε. Οὐχ εὐθεῖα ἣ ὁδὸς 
Κυρίου. Ἕκαστον ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ χρινῶ ὑμᾶς, οἶχος 
Ἰσραήλ. 

Ὧι. Καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ δωδεχάτῳ ἔτει, ἐν τῷ δωδε- 
χάτῳ μηνὶ, πέμπτη τοῦ μηνὸς τῆς αἰχμαλωσίας ἡμῶν, 
ἦλθε πρὸς μὲ ὃ ἀνασωθεὶς ἀπὸ “᾿Ἱερουσαλὴμ., λέγων' 
Ἕάλω ἢ πόλις. 

5. Καὶ χεὶρ Κυρίου ἐγενήθη ἐπ᾽ ἐμὲ ἑσπέρας, πρὶν 
ἔλθεῖν αὐτὸν, χαὶ ἤνοιξέ μου τὸ στόμα, ὡς ἦλθε πρὸς 
μὲ τὸ πρωΐ. Καὶ ἀνοιχθὲν τὸ στόμα μου οὐ συνεσχέθη 
ἔτι. 

23. Καὶ ἐγενήθη λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 
4. Υἱὲ ἀνθρώπου, οἱ χατοιχοῦντες ᾿ ἠρημωμένας 

ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ Ἰσραὴλ λέγουσιν: Εΐς ἦν ̓ Αδραὰμ, 
χαὶ χατέσχε τὴν γῆν, χαὶ ἡμεῖς πλείους ἐσμὲν, ἡμῖν 
δέδοται ἡ γῆ εἰς χατάσχεσιν. 

(7 25. Διὰ τοῦτο εἶπον αὐτοῖς" 
“1. Τάδε λέγει Κύριος Κύριος: Ζῶ ἐγὼ, εἰ μὴν οἱ ἐν 

ταῖς ἠρημωμέναις μαχαίραις πεσοῦνται, χαὶ οἱ ἐπὶ 
προςώπου τοῦ πεδίου τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ δοθήσονται 
εἰς χατάδρωμα, χαὶ τοὺς ἐν ταῖς τετειχισμέναις χαὶ 
τοὺς ἐν τοῖς σπηλαίοις θανάτῳ ἀποχτενῶ. 

48. Καὶ δώσω τὴν γῆν ἔρημον, καὶ ἀπολεῖται ἡ 

(ἢ) 25. Διὰ τοῦτο εἶπε πρὸς αὐτούς: Οὕτως εἶπεν ᾿Αδωναὶ 
Κύριος: Ἐπὶ τῷ αἵματι φάγεσθε, καὶ ὀφθαλμοὺς ὑμῶν λήψεσθε 
πρὸς εἴδωλα ὑμῶν, χαὶ αἷμα ἐχχεῖτε᾽ καὶ τὴν γῆν χληρονο- 
μήσετε; 

26. Ἔστητε ἐπὶ τῇ ῥομφαίᾳ ὑμῶν, ἐποιήσατε βδέλυγμα, 
χαὶ ἀνὴρ τὴν γυναῖχα τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἐμιάνατε, καὶ τὴν 
Υῆὴν κληρονομήσετε; (Α416Χ1.} 

ΙΕΖΕΚΊΙΗΛ. Κεφ. ΛΙΓ. 

τη γίϑῃλ ἱπηρὶΐ, δίοαὶ οομνογίὶ ἱπιρίαπι ἃ υἱὰ 808, οἱ ἰρβιπ) 
Υἵνογθ. Οοηνγδίομθ οοηγυθγιϊηληὶ ἃ υἱὰ υϑβῖγα, οἱ υἱχυϊά 
τόσ ηλϊηὶ, ἀομλυ}5 [ΒΓδΟΘΙ ὃ 

1λ. Ὀίο δὰ ἢ] 08 ΡΟΡυΪ ταὶ : 70.8.14 7.811 πο ΠΙΡογαθὶς 
ουπι, ἴῃ αυδουηηαυα ἀΐθ ογταύθγῖ, οἱ ἱπχυϊϊδ5 ἱγηρὶΐ ποι 
ΠΟΟΘΟΪ᾿ οἱ, ἰῃ φιδουμηηαδ ἀἴ6 ΠΟ γδγβαβ [αογϊ δὺ ἰπἰχυίίδία 
58 : Θἱ ᾿υ8ί.}8 Ποη ροίοΓὶὶ βα  γαγί. 

13. [η ἀϊοθηὰο πη 80 : ΗἾ  σοπῇα δ ἴῃ δύ Ἰυδιἰα, οἱ 
(Δοϊοῖ ἱπί χυϊ ίοπι, οηλη65 ͵υ51}{185 Θ᾽ 5 ὨΘη Τρ ἸΟγΔ θυ ηῸΓ : 
ἰῃ ἸΠ) υ811{{14 δυ8 φυδη ἔδοὶξ, ἰῃ δὰ πηοτγίοίυγ. 

14. ἘΠ᾿ 'ἰῃ ἀϊοθηὰο ῃ)6 ἱπηρὶο : Μοτῖδ τηογίογίβ, οἱ ἀγογίοῖ 
868 ἃ ροοοδῖίο δι, οἱ (Δοίοί ᾿υάϊοϊαπ οἱ [υδιϊ ἰδιηι, 

15. οἱ ρίξηυδ τοδί ογὶῖ, οἱ γαρίηδϑα γα ἀϊ θεῖ, ἰῃ πιδ- 
ἀαίϊδ Υἱΐδο διηδυϊανογιῖ, ποθὴ δοϊθηο ἰηυδίαπι, Υἱίδ γἱνοὶ, 
οἱ ποὴ τωογίοϊυγ : 

16. οπιηΐᾶ ροοοδίδ 6}08 4088 ροοσδυῖ ὨΟἢ ΠΟΙ ]Ογα υηίυγ : 
χυίΐα ἡυάϊοίυη) οἱ [5 {ἰδ (δοἰϊ, ἰῃ ἰρδὶ5 υἱυοῖ. 

17. ἘΠ ἀϊοοηί {1 ρορὶ οἱ : Νοὴ δδῖ γοοῖᾶ υἱὰ Ὠοιηῃηΐ. 
Εἰ Ἰρ88 Υἱᾶ δυγυπη Ποη 6ϑ8ι γεσίδ. 

18. ἴῃ τϑοδάθηδο }μβῖι) ἃ 0 51{{|18 8.8, οἱ (Δοϊοί ἰηΐχυΐ- 
ἰαἴ68, οἱ πηοτϊοίυΓ ἰη οἱβ. 

9. Εἰ ἰῃ τοοράθηο ρϑοοδίογοηι, ἃ ἰπίφυϊίδία δυᾶ, οἱ 
(δοϊοῖ )υάϊοίιπι οἱ ᾿υδι ἰδ, ἴῃ ἰρ8:8 'ρ86 υἱγϑῖ. 

20. Εἰ πος 6δϑὶ αυοὰ αἰχίϑιϊ5. : ΝΟῺ τγοοίᾶ νἱὰ ᾿οπιηΐ. 
Ὀπυμπιαυθιηᾳιδ ἰῃ Υἱΐβ δυΐβ ᾿υάϊοαθο γο8., ἀοηλυβ 1βγδεὶ. 

21. Ελ (δοίυπι 68[ ἰὴ ἀυοάδείμηο δηηο, ἰῃ ἀυοάροϊηο 
Τ6η56, αυΐη 4 ΠΠΘΏ 518 ΟΔΡΕΪΥ 118 ποϑίγεθ, υϑηϊῖ δὰ πὰ σεὶ 
βαϊ νγαῖυϑ (πογαΐ ἀ6 Φογυβδ]π), ἀΐοθη8 : Οδρίδ οϑὶ ον (83. 

22. ἘΓ΄ηδηυ8 Ὠογηίηϊ (Δοί8 [ογΓδῖ ΒΌΡΟΙ ΠῚ6 γ βροΓα, 8Π- 
ἰοαυδηι {16 νϑηϊγοΐ, οἱ ἀρογυΐϊ ο8 πιθυπ, ἀοηθς γοηϊΐ δὰ 
ἴὴ6 [η8η6. Εἰ Δρογίυϊ Οδ 6 ΠΟ 86 ΘΟὨ υ ΐ υ]Γἃ. 

28. Εἰ (Δοίμπι οδὲ γουθυπ) Ὠομλίηϊ δὰ πι|6, ἀϊο6ῃ8 : 

24. ΕΠῚ Πποηλίηϊβ, φυὶ ΠδὈϊ δηΐ ἀδδογίδϑ ῈΡΟΓ ἰΘΥΓΆΠῚ 
ἴβγδοὶ ἀϊουπὶ : }π08 ογαὶ ΑὈγᾶδπὶ, οἱ ροββϑαϊ ἰδύγᾶηι, οἷ 
ὯΟ5 ὈΪΌΓΟ6Β 501}118, ΠΟΡ]8 ἀδἴδ δϑὲ (6γΓἃ ἢ ροϑϑθδϑ ΟΏ ΓῺ. 

25. Ἰαεῖγοο ἀἰο οἷδ : 
27. Ηώὸο ἀϊοϊϊ Βοπιίπυ8 Ποιηΐημ8 : ΥἾνΟ 660, 5ὶ βοὴ αυὶΐ 

ἴῃ ἀδϑβου 5 οδάθηί σἰδα 5, οἱ χφυὶΐ δυρογ (Δείθιη οδηιρὶ ὑδβι 5 

ἂρ ἀάθυπίυν ἴῃ ἀσγνογδιοῃθη), οἱ 608 4υ] ἰπ πιυγδίϊ8 οἱ 
608 4υἱ ἰπ δρο! υπ οἶδ πιοτία ἰη ογ οἶδηι. 

28. Εἰ ἀδῦο ἰθγγδ ἀδϑογίαπι, οἱ ρου υἱὲ ϑυρογ δ ἰογεὶ- 

25. Ἰάσίγοο ἀΐς δὰ θοβ : δὶς ἀΐχὶΐὶ Αἀόοηδὶ Ποπηίηυδ : [ἢ δδη- 
ξαΐϊηθ σοοπιοαοίβ. οἱ οσυ} 5 νοδίγ 5 δι πηοῖ δ δὰ 1(ο]ἃ νοβϑίγδ, δἱ 
δδηξυίηοπι οἰαη οἰ 5 : οἱ ἰασγδηὶ μι γοα δῖα ροϑδ 6 9{{|8 ὃ 

26. διἰο((53[15 ἰη φἰδάϊο υρϑῖρο, [θεΐβιὶ8 δΔιοσηϊ δ οὔθ, εἰ 
υπυβηυΐϊδαυθ τχρύραι Ῥθοχίμ! δὺὶ ρΟἸ] αἱ, οἱ ἰογγαπὶ Ὠδογοὰ ξ- 
(αἴα ροβϑὶ6}}{|582 



ἘΖΕΓΟΗΉΙΕΙ,. σἀκΑνρ. ΧΧΧΙ͂Μ. 

ὕδρις τῆς ἰσχύος αὐτῆς, χαὶ ἐρημωθήσεται τὰ ἄρη τοῦ 
Ἰσραὴλ διὰ τὸ μὴ εἶναι διαπορευόμενον. ἷ 

49. Καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος. Καὶ ποιήσω 
τὴν γὴν αὐτῶν ἔρημον, καὶ ἐρημωθήσεται διὰ πάντα 
τὰ βδελύγματα αὐτῶν ἃ ἐποίῃσαν. ' 

80. Καὶ σὺ, υἱὲ ἀνθρώπου, οἱ υἱοὶ τοῦ λαοῦ σου οἵ 
λαλρῦντες περὶ σοῦ παρὰ τὰ τείχη χαὶ ἐν τοῖς πυλῶσι 
τῶν οἰχιῶν, χαὶ λαλοῦσιν ἄνθρωπος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, 
λέγοντες" Συνέλθωμεν, χαὶ ἀχούσωμεν τὰ ἐχπορευόμενα 
παρὰ Κυρίου. 

ἃν Ἔρχονται πρὸς σὲ, ὡς συμπορεύεται λαὸς, καὶ 
χάθηνται ἐναντίον σου, καὶ ἀχούουσι τὰ ῥήματά σου, 
χαὶ αὐτὰ οὐ μὴ ποιήσουσιν, ὅτι ψεῦδος ἐν τῷ στόματι 
αὐτῶν, καὶ ὀπίσῳ τῶν μιασμάτων ἡ καρδία αὐτῶν. 

82. Καὶ γίνη αὐτοῖς ὡς φωνὴ ψαλτηρίου ἡδυφώνου, 
εὐαρμόστου, χαὶ ἀκούσογταί σου τὰ ῥήματα, καὶ οὐ μὴ 
ποιήσουσιν αὐτα. 

48. Καὶ ἡνίχα ἐὰν ἔλθη, ἐροῦσιν: Ἰδοὺ ἥχει, καὶ 
γνώσονται ὅτι προφήτης ἦν ἐν μέσῳ αὐτῶν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΔ΄. 

1. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 
5. Υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον ἐπὶ τοὺς ποιμένας 

τοῦ Ἰσραὴλ, προφήτευσον, καὶ εἰπὸν τοῖς ποιμέσι: 'Γάδε 
λέγει Κύριος Κύριος: Ὦ ποιμένες Ἰσραὴλ, μὴ βόσκου- 
σι-ποιμένες ἑαυτούς; Οὐ τὰ πρόδατα βόσχουσιν οἱ ποι- 
μένες; ᾿ 

8. Ἰδοὺ τὸ γάλα χατέσθετε, χαὶ τὰ ἔρια πέριθδαλ- 
λεσθε, χαὶ τὸ παχὺ σφάζετε, χαὶ τὰ πρόδατά μου οὐ 
βόσχετε. 

4. Τὸ ἠσθενηχὸς οὐχ ἐνισχύσατε, καὶ τὸ καχῶς ἔχον 
οὐκ ἐσωματοποιήσατε, καὶ τὸ συντετριμμένον οὐ χα- 
τεδήσατε, χαὶ τὸ πλανώμενον οὐχ ἀπεστρέψατε, χαὶ τὸ 
ἀπολωλὸς οὐχ ἐζητήσατε, χαὶ τὸ ἰσχφρὸν χατειργάσα- 
σθε μόχθῳ. , 

5. Καὶ διεσπάρη τὰ πρόδατά μου, διὰ τὸ μὴ εἶναι 
ποιμένας, χαὶ ἐγενήθη εἰς χατάόρωμα πᾶσι τοῖς θηρίοις 
τοῦ ἀγροῦ. 

6. Καὶ διεσπάρη τὰ πρόδατά μου ἐν παντὶ ὄρει, χαὶ 
ἐπὶ πᾶν βουνὸν ὑψηλὸν, καὶ ἐπὶ προςώπου τῆς γῆς διε- 
σπάρη, χαὶ οὐχ ἦν ὁ ἐκζητῶν οὐδὲ ὃ ἀποστρέφων. 

η. Διὰ τοῦτο, ποιμένες, ἀχούσατε λόγον Κυρίου. 
8. Ζῶ ἐγὼ, λέγει Κύριος Κύριος, εἰ μὴν ἀντὶ τοῦ 

γενέσθαι τὰ πρόδατά μου εἰς προνομὴν, καὶ γενέσθαι 
τὰ πρόθατά μου εἰς χατάόρωμα πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ 
πεδίου, παρὰ τὸ μὴ εἶναι ποιμένας, χαὶ οὐχ ἐξεζήτησαν 
οἷ ποιμένες τὰ πρόδατά μον, καὶ ἐδόσχησαν οἱ ποιμέ-- 
νες ἑαυτοὺς, τὰ δὲ πρόθατά μου οὐκ ἐδόσχησαν" 

9. ἀντὶ τούτόυ, ποιμένες, 
10. τάδε λέγει Κύριος Κύριος. Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ τοὺς 

ποιμένας, χαὶ ἐχζητήσω τὰ πρόθατά μου ἐχ τῶν χει- 
ρῶν αὐτῶν, χαὶ ἀποστρέψω αὐτοὺς τοῦ μὴ ποιμαίνειν 
τὰ πρόδατά μου, καὶ οὐ βοσχήσουσιν ἔτι οἱ ποιμένες 
αὐτά’ χαὶ ἐξελοῦμαι τὰ πρόδαταά μου ἐχ τοῦ στόματος 
αὐτῶν, χαὶ οὐχ ἔσονται αὐτοῖς ἔτι εἷς χατάθρωμα. 

τι. Διότι τάδε λέγει Κύριος Κύριος: Ἰδοὺ ἐγὼ ἐχ- 
ζητήσω τὰ πρόδατά μου, καὶ ἐπισχέψομαι αὐτά. 

12. “Ὥςπερ ζητεῖ δ. ποιμὴν τὸ ποίμνιον αὐτοῦ ἐν 
ἡμέρᾳ ὅτ᾽ ἂν ἦ γνόφος καὶ νεφέλη ἐν μέσω προδάτων 

ΨΕΤῦΒ ΤΕΒΤΆΜΕΝΤΟΌΝ. --- "ἰ. 
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ἰυδηἷδ 6}08, οἱ ἀοβοϊδυηΟΥ Γηοη 68 ̓ βγδοὶ 60 ΄υοὰ ποη 
81 φυὶ ἰγδηβοδὶ. 

29. Εἰ 8εἰθηΐ φυΐα 650 βύυη) Ὠοῃμίπι5. ΕΠ (Δοΐαπι ἰογγδΠῚ 

Θοῦυπὶ ἀοϑογίυπι, οἱ ἀοϑο δἰ Γ ΡΓΟΡΙΟΓ υῃίνογβδβ δροηλἷ- 
ὨδίΪΟΙΘ5 ᾿ρβϑογυπ) 4085 [Πα ΠΓιηΐ. 

30. Εἰ ἰὰ, 611 Πιοηλίη!8, ΠῚ Ῥορυ] ἰυἱ Ἰοχυδηία8 ἀθ ἴα 
ἰυχία πιυγοβ οἱ ἴῃ οβίϊ 8 ἀοπηογυηι, οἱ Ἰοχυυπίηγ Ὠοτιο [τὰ- 

ΕἸ 501], ἀϊοθηΐαβ : ΟΟμΥθηίδιηι8, οἱ δυιαϊδη)υβ 4085 οργθ- 
ἀϊυηίυγ ἃ Ποιηΐηο. : 

31. γεηϊυηΐ δὰ [6, φυοηοάο οοηρστορατγὶ 5016 ρορυ]ι8, οἱ 
δϑαθηΐ οογδη) ἴδ,.6ἱ δυάϊαηί γογρᾶ ἴυᾶ, οἴ 6ἃ ποη ἰδοϊοηΐ, 
υοπίδη πηθπάἀδοίπι ἰῃ ΟΓΘ ΘΟΓΌΠ), οἱ ροϑὶ οοΟη(Δη Δί Οἢ 68 

ΟΟΓ δογυίῃ. 
32. Εἰ 65 οἷ8 φυδοὶ γοχ 88 ]16 Ὁ} αἀυ]οίϊϑομὶ, οοποϊηηΐ, οἱ 

δυάϊοπί γογθὰ πᾶ, αἱ ἢοη ἰδοϊοηΐ ρ6ἃ. ὅρον 

338. Εἴ οὐτὴ ὙΘΏΘΓΗ,, ἀϊοοηΐ : ΕΘΩδ γϑηϊΐ, οἱ βοίθηΐ αχαυΐδ 
Ργορῃοία ογϑί ἰῃ πηθάϊο θογυπι. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΙ͂Ρν. 

1. Εἰ (Δοίυμῃ 6δῖ γσογθυμι ᾿οπηΐηΐ δὰ πιο, ἀἰοδηϑ : 
2. ΕἸ Ποπηΐηΐβ, ργορῇΠοίδ δὰ ρδϑίογος [ϑγδοὶ, ρὈγορὶιοίδ, 

οἱ αἀἴο ρϑϑίογθυϑ : Ητο ἀϊεϊὶ οπλίηυ8 ᾿οηηυ.8 : Ο ρδϑίογοϑ 
ἴϑγδοὶ, πυμηχυϊὰ μᾶδουηΐ ραβϑίογοϑ βοηθοί ρ505 ἢ ΝΟΠΏΘ ΟΥ̓́ΘΒ 

Ῥδδβοῦῃϊ ᾿ρϑὶ ρᾶβίογθϑ ὃ 

3. Εσορδ Ἶᾶς οομῃθα 15, οἱ ᾿Ἰδη18 ορογίἰπὶ, οἱ αυοα οΓδ8- 

ΒΌΠ) 68. οὐΟἰα (18, οἱ οΥ̓ὸ8 Πηθᾶ8 ποῆ μὰ ϑ80[{{8. Ξ 

ά, Ουοά ἱπῆτγημυμῃ [υἱΐ ἤθη ΘοηἰΟΥΓΙΔ 5118, οἱ αυοα φοατοίυ 

ὨΟΏ 5δηδϑίϊβ, οἱ αιοὰ σοπίγί 5) ποθὴ 8}}|085118, οἱ ᾳυοὰ 
Θγγα δῖ ἤθη τοἀυχίο 8, οἱ αυοὰ ρογίογδι ἤθη αιιοοϑἰβί 8, δὲ 
αυοά ἰοτῖο οΓγδί 8[ΠΠηπλ᾿8.18 Ἰδῦογθ. - 

5. Εἰ ἀἰβρθΓΒδ6 δυηῖ ΟΥ̓́ΘΒ 2686, 60 ρα ποη 6ϑϑθηΐ ρᾶ- 
ΒίοΟΓΟΩβ, οἱ δοίξ ϑυηΐ ἰῃ ἀονογδι ΟΠ 6 1) ΟΠ 08 Ὀ6 5.118 ἀρτὶ. 

6. Εἰ ἀἰδρογδῶθ βυηΐ ΟΥ̓Θβ πηθ80 ἰῃ ΟἸηΐ Ιηοηΐθ, οἵ δυρ6Γ 
ΟΙΠΘ ἢ ΟΟΠ]6 ἢ ΘΧΟΘΙ811ΠῚ, οἱ β0ρ6 Ὁ (δοίθπη ἰογγῷ αἰβροῦβϑο 
βυηΐ, οἱ ἢοῃ ογδί αυΐ γοαυΐγογοὶ ἢ6 4068 φαΐ τοἀυοετοί, 

7. Ῥτορίογοδ, ρᾶϑίογοβ, δυάϊ!6 γϑγθυπὶ Ὠοιηίηί. 
8. Υῖνο ὁσο, ἀϊοὶ! Ποιμίημ8 Ὠομηΐηι8, 81 ΠΟ ρὑγῸ 60 φᾳυοὰ 

[Δοῖζ5 ϑυηΐῖ ΟΥ̓́ΘΒ πηθὲ8 ἴῃ γᾶρίηδπι, οἱ (δοῖοο βυηΐ ΟΥ̓ΘΒ Πγ6 88 

ἴῃ ἀδσνογαίομοπι οπληπΐθι}8 Ὀ6 5115 οδιηρὶ, 60 φιιοα ΠΟῚ 6β88θηϊ 

ρδδίογοβ,, οἱ ἤθη αυξφοδίοσγιιηΐ ραϑίογοϑθ ΟΥ̓Θ8 Πηρᾶ5, οἱ ρᾶγ6-. 

Γυηΐ ρᾶϑίογοβ βοπηθίϊρ808, ΟΥ̓́ΘΒ ΔυΐοΠ Πη688 ΠΟὴ ρᾶγοΓυηΐ : 

9. ρίο Ιου, ρᾶϑίογοβ, 
10. δος αἰοὶὶ Ποηγίηιι8 Ὠοπληιι5 : ΕσΟΘ 690 ΒΈΡΘΓ Ρᾶ- 

Βίογοϑ. οἱ γοαυΐϊγᾶπη ΟΥ̓Θ8 Πγη088 46 τηδηΐθυ8 Θογυῃ), οἷ ἃΠ|0- 
γ6 00 608 Π6 ρϑοδηΐ ΟΥ̓́ΘΒ Πη688, δἱ ΟῚ ρᾶϑοθηΐ ΔΙΏΡΙΪ08 

Ρδϑίογοϑ ϑᾶϑ : δἱ ΠΠΌΟΓΆθΟ ΟΥ̓́ΘΒ πηθᾶ8 ἀθ ΟΓδ ΘΟΙΌΙΩ, οἴ ΠΟῚ 

ογυηί 6.8 υἱΐγὰ ἴῃ ἀδνογα 0061}. 

11. Ουἱᾶ 1ιϑοο ἀἰοὶξ Πυοπίηυβ Πουλίπυβ : Εροδ 680 τοαυΐ- 
Γ8Π) ΟΥ̓́Θβ Πη6848, οἱ Υἱβί( 0 688. 

12. δίουξ χυετὶξ ραβίου σγοβθηὶ βυυπι ἰη ἀϊδ Τυδηάο ἴυ6- 
Υἶϊ οαἰΐο οἱ ἡ 068 ἰῃ τηρ αἷο οΥαπὶ δορδιίδγυῃ), δία γθαυΐ- 
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Ι διαχεχωρισμένων, οὕτως ἐχζητήσω τὰ π 
χαὶ ἀπελάσω αὐτὰ ἀπὸ παντὸς τόπου οὗ δι 
ἐχεῖ ἐν ἡμέρα νεφέλης καὶ γνόφου. 

13. Καὶ ἔξάξω αὐτοὺς ἐχ τῶν ἐθνῶν, χαὶ συνάξω 
αὐτοὺς ἀπὸ τῶν χωρῶν, χαὶ εἰςάξω αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν 
αὐτῶν, καὶ βοσχήσω αὐτοὺς ἐπὶ τὰ ὄρη ᾿Ισραὴλ, καὶ 
ἐν ταῖς φάραγξι, καὶ ἐν πάση χατοιχίᾳ τῆς γῆς. 

14. Ἐν νομῇ ἀγαθῇ βοσχήσω αὐτοὺς, ἐν τῷ ὄρει 
τῷ ὑψηλῷ Ἰσραήλ. Καὶ ἔσονται αἱ μάνδραι αὐτῶν 
ἐχεῖ, χαὶ χοιμηθήσονται, καὶ ἐχεῖ ἀναπαύσονται ἐν 
τρυφῇ ἀγαθῇ, χαὶ ἐν γομῇ πίονι βοσχηθήσονται ἐπὶ 
τῶν ὀρέων Ἰσραήλ. 

16. Ἐγὼ: βοσχήσω τὰ πρόδατά μου, χαὶ ἐγὼ ἀνα- 
παύσω αὐτὰ, χαὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριός. Ἴ ἀδε 
λέγει Κύριος Κύριος" 

16. Τὸ ἀπολωλὸς ζητήσω, καὶ τὸ πλανώμενον ἀπο- 
στρέψω, χαὶ τὸ συντετριμμένον χαταδήσω, καὶ τὸ 
ἐχλεῖπον ἐνισχύσω, χαὶ τὸ ἰσχυρὸν φυλάξω, χαὶ βο- 
σχήσω αὐτὰ μετὰ χρίματος. 

17. Καὶ ὑμεῖς, πρόδατα, τάδε λέγει Κύριος Κύριος" 
Ἰδοὺ ἐγὼ διαχρινῶ ἀναμέσον προδάτου χαὶ προδάτου, 
κριῶν καὶ τράγων. 

16. Καὶ οὐχ ἱκανὸν ὑμῖν, ὅτι τὴν χαλὴν νομὴν ἐνέ- 
μεσθε, καὶ τὰ κατάλοιπα τῆς νομῆς ὑμῶν χατεπατεῖτε 
τοῖς ποσὶν ὑμῶν; Καὶ τὸ χαθεστηχὸς ὕδωρ ἐπίνετε, 
καὶ τὸ λοιπὸν τοῖς ποσὶν ὑμῶν ἐταράσσετε; 

19. Καὶ τὰ πρόδατά μου τὰ πατήματα τῶν ποδῶν 
ὕμων ἐνέμοντο, χαὶ τὸ τεταραγμένον ὕδωρ ὑπὸ τῶν 
ποδῶν ὑμῶν ἔπινον; 

20. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος Κύριος: Ἰδοὺ ἐγὼ 
δίαχρινῶ ἀναμέσον προύάτου ἰσχυροῦ χαὶ ἀναμέσον 
προβάτου ἀσθενοῦς. 

αι. Ἐπὶ ταῖς πλευραῖς χαὶ τοῖς ὦμοις ὑμῶν διωθεῖ- 
σθε, χαὶ τοῖς χέρασιν ὑμῶν ἐχερατίζετε, καὶ πᾶν τὸ 
ἐχλείπον ἐξεθλίθετε. ὶ 

5. Καὶ σώσω τὰ πρόδατά μου, χαὶ οὐ μὴ ὦσιν ἔτι 
εἰς προνομὴν, καὶ χρινῶ ἀναμέσον χριοῦ πρὸς κριόν. 

“3. Καὶ ἀναστήσω ἐπ᾽ αὐτοὺς ποιμένα ἕνα, χαὶ 
ποιμανεῖ αὐτοὺς, τὸν δοῦλόν μου Δαυὶδ, καὶ ἔσται 
αὐτῶν ποιμὴν, 

“4. χαὶ ἐγὼ Κύριος ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεὸν, καὶ 
Δαυὶδ ἄρχων ἐν μέσῳ αὐτῶν. Ἐγὼ Κύριος ἐλάλησα. 

45. Καὶ διαθήσομαι τῷ Δαυὶδ διαθήχην εἰρήνης, χαὶ 
ἀφανιῶ θηρία πονηρὰ ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ χατοιχήσουσιν 

«ἐν τῇ ἐρήμῳ, χαὶ ὑπνώσουσιν ἐν τοῖς δρυμοῖς. 

26. Καὶ δώσω αὐτοὺς περιχύχλῳ τοῦ ὄρους μον’ καὶ 
δώσω τὸν δετὸν ὁμῖν, δετὸν εὐλογίας. 

27. Καὶ τὰ ξύλα τὰ ἐν τῷ πεδίῳ δώσει τὸν χαρπὸν 
αὐτῶν, χαὶ ἡ γῇ δώσει τὴν ἰσχὺν αὐτῆς, καὶ κατοική- 
σουσιν ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν ἐν ἐλπίδι εἰρήνης, χαὶ γνώ- 
σονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος, ἐν τῷ συντρίψαι με τὸν 
ζυγὸν αὐτῶν, καὶ ἐξελοῦμαι αὐτοὺς ἐχ χειρὸς τῶν χατα- 
δουλωσαμένων αὐτούς. 

28. Καὶ οὐχ ἔσονται ἔτι ἐν προνομῇ τοῖς ἔθνεσι, χαὶ 
τὰ θηρία τῆς γῆς οὐχέτι μὴ φάγωσιν αὐτούς. Καὶ κατοι- 
χήσουσιν ἐν ἐλπίδι, καὶ οὐχ ἔσται ὃ ἐχφοδῶν αὐτούς. 

“9. Καὶ ἀναστήσω αὐτοῖς φυτὸν εἰρήνης, χαὶ οὖχ- 
ἐτί ἔσονται ἀπολλύμενοι λιμῷ ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ὀνει- 
δισμὸν ἐθνῶν οὐ μὴ ἐνέγχωσιν ἔτι. 

ῥατά μου, 
ιεσπάρησαν 

ΙΕΖΕΚΙΗΛ. Κεφ. ΛΔ΄. 

ΓδΠῚ ΟΥ̓ΒΒ πηθ88, Οἱ ΟΥΙΌδΔΙΏ 648 ἀδ οἵηηΐ ἰ000 ἰῃ αῦ0 ἀἰϑρογβδθ 

[υδγδηῖΐ {ΠΟ ἰη ἀΐδ ἡυδ δ οἱ οδ] σ  ηΐ8. 

13. Εἰ οἀυοᾶπι) 608 ἀδ6 σοηίυ8, δὲ ΘΟΏρΓΟΘΔθΟ 605 46 
τορίοηΐθυβ, οἱ ἱπάμιοδη) 608 ἴῃ ἰδγγᾶπη βδηη, δὲ ραϑοδη) 608 
ἴῃ πηρηῃδυ5 Ι5γ86ὶ, οἱ ἰῃ υδ|] θυ8, οἵ ἰῃ ομηπὶ παδὶ ἰδ ίοθ 
ἰογγῷ. 

14. Τῇ ῃϑβϑουὰ Ποηᾶ ρᾷβ08Π) 605, ἰῃ τηοηΐθ ΘΧΟΟΪ80 18Γδ6]. 

Εἰ ογυηί οὐ] ὰ οογυπὶ ἰδὲ, οἱ ἀογηΐοηὶϊ, οἱ ἰδὶ τοαυϊοδορηξ 

ἴῃ ἀ6Π 108 ὈΟΠΪ5, οἱ ἰῃ ραβουὰ ρίησυΐ ρϑϑοθηίυῦ ΒυρῈΓ πιοηί6 8 
18γ86]. 

15. ΕΖῸ ῬΑ 808) ΟΥ̓́ΘΒ Πη6Ά5, οἱ 650 δοὶδπ) ΓΟαυ ΘΟ βοοΓο 688, 

οἱ βωώθηΐ χυΐδ 65Ὸ βιπὶ Ὀοπλίηυ8. Ηρ ἀϊεὶϊϊ Ποιίηυδ Πο- 
ηΐηι8 : : 

16. Ουοά ροτίογδί γοαιίγαπ), οἱ φχυοά ογγααὶ γοἀμοδηι, 

οἱ φυοὰ οοηίγίϊυπὶ Δ ||ᾳϑ0ο., οἱ χυοὰ ἀδίροογαί οοπίοδΡρο, 
οἰ αυοὰ ἴοτία ουδίοἀΐδημ, οἱ ρᾶϑοδηι 688 ΟΠ} [υἀεἰο. 

17. Ἐϊνο5, οΥ̓θ8, ἢδϑοο ἀεὶ! Ποηπηηυδ Βοπηημδ : ΕΟσδ 620 
αἀἰ)υάΐοαθο ἱπῖογ οὐθπι οἱ ουϑῖη, ἃγίδίϑϑ οἵ ἰΐτοοϑ. 

18. ΕΓ ΠΟΙ 58[|8 ΟΡ 18 ογαί, χυΐδ θοηδῇι. ρᾶδουᾶπι ἀ6- 
Ῥδβοθ 5, οἱ γα υΐδ5 ράβουιδο γοϑίγα οοπου οδῦαίὶβ ρα ἶ δι} 
γοϑίγὶ 5 ἢ ΕΓ οοἸ]θοΐδπι δαιιδηὴ Ὠἰοθαί8, οἱ τοϊϊχυυμ ροάϊδυ8 
γοβίεί5 [ γα θδ (18 Ὁ ὶ 

19. Εἰ οὐο8 πηοδθ σοηου Δί] η68 ροάυπι Ὑδβίγογυ πη) Ρ8- 
βυθθδηΐ, οἱ δαυδη) οσηίγὈαίδηι ἃ ροάϊδυ8 γοϑίγ8 ὈΙ ΠΟ ὈΔΏϊ ἢ 

420. Ργορίογοα ἰνδο αἰοὶῖ Ὠοχηΐηιιβ Ὠοπλίηι8 : ΕΟΟΘ 680 
ἀἰ)υάϊοαθο ἰηίογ οὐϑηι ἰογίοιη οἱ ἰηϊοῦ ουθιη ἰπῆγπηδιι. 

᾿41. [ἢ Ἰαίογίδυβ οἱ Πυπγογίβ υϑβίγὶβ ργορυϊξβαθαίὶβ,, οἱ οὐτ- 
ὨΪΌ08 γα ϑ: 18 γ θη ] 8 6118, οἱ ΟΠγῃ6ΠΊ αυθο ἀοῆοίοθαῖ 8{Π|- 
σου δῖῖβ. 

42. Εἰ ΒΑ Ιγ ΟΥ̓ΘΒ Π8685, οἱ ποη ΘΓυηΐ υἱἴγᾶ ἴῃ ταρί πη, 
οἱ Ἰυάίοδῖδο ᾿πίον ἁτ  οἴθπι δά γί οίθῃ. 

438. Εἰ ϑυξοϊίδῦο βυρ6Γ 608 ρϑϑίογθηιρ υηυηι, οἱ ρδϑορῖ 

608, ΒΕΓΥῸΠῚ πηδυ πη ὈαΥἹά, οἱ ογίξ δογα πὶ ρᾶϑίογ, 

44. οἰ ὁρο Ποιηίηυ8 6ΓῸ οἷβ ἰῃ Πδυπι, οἱ αν ὰ μγΠΟΟ 8 
πῃ τηοᾶϊο θογαπ). ΕθῸ Βοιπίηι8 ἰοσι{01.8 ΒυΏ. 

25, Εἰ ἀϊδροπᾶπὶ δαυϊὰ ἰδβϑίδπηθηί θη) ρ80Ϊ8, οἱ ἄθ] 6 ῦο 
θαβί[85 ροβϑϑίπιᾶ8 46 ἴοστα, οἱ ὨδΟΪ  δυηῖ ἰῃ ἀσδβογίο, οἱ σοῃ- 
Ὠυτὴ οσδρίθηΐ ἰη 58{{0 0.8. 

46. Εἰ ἀδῦο 605 ἰῃ εἰγουϊυ πιοη [18 πιοὶ : οἵ ἀδῦο 9] υΥἱᾶ πη 
γοἶθ., ρἰυνίδιν Ὀοηρα ο ]ΟὨΪ8. 

47. Εἰ Ἰρῃᾶ υδ ἰῃ οἀπηροὸ ἀδουπὶ ἰγυσίαπι) δυυῃ, οἵ 

ἰοτγα ἀδὺϊ!: ἰογυἀΐηοπη δυδιῃ, οἱ ᾿ϑοϊἀϑυηῖ ἰῃ ἰθττα συ 
ἰῃ 8ρ6 Ρδοίβ, οἱ κείδηὶ χυϊᾶ ὁρὸ 8 πὶ ΠΟΠΊΪ 18, ΟΠ) 601}}» 

{τἴνοτο ᾿υσυηι θογυηι, οἱ ΘΓΏΊΟΓΟ 608 ἀδ ΠηΔΠ11 ΒΟΓΥΪΓΘ 6085 [2- 
οἰδη(υπ]. 

48. Ελ πο ογυηΐ υἱίγᾶ ἰῃ γδρίηϑπ) σοηϊΐδυ8, οἱ ᾿οϑ.125 
[ογγῶς ΠΟῚ ἱΐγα ἀονογαθυηΐ 608. Εἰ ἰδ αυηΐ ἴῃ ὃρΡ6, οἱ 
ΠΟ ογἱΐ αυὶ ὀχίογγθδί 608. 

49. ΕΠ βυβοί δ 0ο εἷβ ρ᾽δηϊδιίομθιη ὑ8οῖβ, οἱ ποὴ οππηὶΐ 
αἱίγα ρογθυηίοβ [ΔΠ|6 ἰπ ἰοττα, ἠθαὰδ ρογίδϑυπί ἀπιρὶϊα 5 
Ορρτγοῦδείυπ δοηίυμι. 



ἘΖΕΘΗΒΙΕΙ, 

80. Καὶ γνώσονται ὅτι γώ εἶμι Κύριος ὃ Θεὸς αὖ-- 
τῶν, χαὶ αὐτοὶ λαός μου. Οἶχος 
Κύριος, 

381. πρόδατά μου χαὶ πρόθατα πσιμνίου μου ἐστὲ, 
χαὶ ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν, λέγει Κύριος Κύριος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕ". 

ι. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 
5. Υἱὲ ἀνθρώπου, ἐπίστρεψον τὸ πρόςωπόν σου ἐπ’ 

ὄψος Σηεὶρ, χαὶ προφήτευσον εἰς αὐτὸ, χαὶ εἰπὸν αὐτῷ: 
8. Τάδε λέγει Κύριος Κύριος" Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ, ὄρος 

Σηεὶρ, χαὶ ἐχτενῶ τὴν γεῖρά μου ἐπὶ σὲ, χαὶ δώσω σε 
εἰς ἔρημον, χαὶ ἐρημωθήση, 

4. χαὶ ταῖς πόλεσί σου ἐρημίαν ποιήσω, χαὶ σὺ ἔρη- 
μος ἔση, καὶ γνώση ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος: 

56. ἀντὶ τοῦ γενέσθαι σε ἐχθρὰν αἰωνίαν, χαὶ ἐνεχά- 
θισας τῷ οἴκῳ ᾿Ισραὴλ δόλῳ, ἐν χειρὶ ἐχθρῶν μαχαίρᾳ 
ἐν χαιρῷ ἀδιχίας, ἐπ᾽ ἐσχάτων. ᾿ 

8. Διὰ τοῦτο, ζῶ ἐγὼ. λέγει Κύριος Κύριος, εἰ μὴν 
εἷς αἷμα ἥμαρτες, καὶ αἷμα διώξεταί σε. 

7. Καὶ δώσω ὄρος Σηεὶρ εἰς ἔρημον, καὶ ἐρημωμέ- 
νον, χαὶ ἀπολῶ ἀπ᾽ αὐτοῦ ἀνθρώπους χαὶ χτήνη, 

8. χαὶ ἐμπλήσω τῶν τραυματιῶν βουνούς σου χαὶ 
τὰς φάραγγάς σου, χαὶ ἐν πᾶσι τοῖς πεδίοις σου τετραυ- 
ματισμένοι μαχαίρᾳ πεσοῦνται ἐν σοί. 

9. ἜἬρημίαν αἰώνιον θήσομαί σε, καὶ αἴ ̓ πόλεϊς σου 
οὐ μὴ χατοικηθῶσιν ἔτι, χαὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἶμι Κύ- 
τος " 

᾿ 10. διὰ τὸ εἰπεῖν σε᾿ Τὰ δύο ἔθνη, καὶ αἱ δύο γῶραι 
ἐμαὶ ἔσονται, χαὶ κληρονομήσω αὐτὰς, χαὶ Κύριος 
ἐχεῖ ἐστι. 

11. Διὰ τοῦτο, ζῶ ἐγὼ, λέγει Κύριος, χαὶ ποιήσω 
σοι χατὰ τὴν ἔχθραν σου, χαὶ γνωσθήσομαί σοι ἡνίχα 
ἂν χρινῶ σε, ; ᾿ ᾿ 

12. χαὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἶμι Κύριος. [χουσα τῆς 
ωὠνῆῇς τῶν βλασφημιῶν σου, ὅτι εἶπας" Τὰ ὄρη ἰσραὴλ 

ἔρημα ἡμῖν δέδοται εἰς χατάόρωμα ; 
13. καὶ ἐμεγαλοῤῥημόνησας ἐπ᾽ ἐμὲ 

σου, ἐγὼ ἤχουσα. ; 
... Τάδε λέγει Κύριος: Ἐν τῇ εὐφροσύνῃ πάσης 

ἧς γῆς ἔρημον ποιήσω σε, 
ἯΙ πτν ἔσῃ, ὄρος Σηεὶρ, χαὶ πᾶσα ἡ Ἰδουμαία 
καὶ ἐξαναλωθήσεται, χαὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἶμι Κύριος 
ὁ Θεὸς αὐτῶν. 

τῷ στόματί 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΔΑζ'. 

1. Καὶ σὺ, υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον ἐπὶ τὰ ὄρη 
Ἰσραὴλ, καὶ εἰπὸν τοῖς ὄρεσι τοῦ Ἰσραήλ’ Ἀχούσατε 
λόγον Κυρίου. 

2. Τάδε λέγει Κύριος Κύριος: Ἀνθ’ οὗ εἶπεν ἐφ᾽ 
ὁμᾶς ὃ ἐχθρός: Εὖγε, ἔρημα αἰώνια ἐς χατάσχεσιν 
ἡμῖν ἐγενήθη. 

3. Διὰ τοῦτο προφήτευσον, χαὶ εἰπόν: Τάδε λέγει 
Κύριος Κύριος" ᾿Αντὶ τοῦ ἀτιμασθῇναι ὑμᾶς, καὶ μιση- 
θῆναι ὑμᾶς ὑπὸ τῶν χκύχλῳ ὑμῶν, τοῦ εἶναι ὑμᾶς εἰς 
χατάσχεσιν τοῖς χαταλοίποις ἔθνεσι, χαὶ ἀνέδητε λά- 
λημα γλώσσῃ, καὶ εἰς ὀνείδισμα ἔθνεσι, 

(. διὰ τοῦτο, ὄρη Ἰσραὴλ, ἀκούσατε λόγον Κυρίου. 

Ἰσραὴλ, λέγει Κύριος 

ΟΑρΡ. ΧΧΧΥῚ. 611 

30. Εἰ βεϊθηΐ φυΐᾶ 660 βυηλ Ποηλίηυ Πδυ8 ΘΟΓᾺΠῚ » οἱ ἰρϑὶ 
ῬΟΡΙΪῸ8 τμθι18. ΠΟ 8 18Γ86], ἀϊεὶ( Ποηιίηι5 Ποοιηΐηυβ, 

31. ΟΥ̓́Θ ΠΊΘζ8 οἷ ΟΥ̓́ΘΒ β,ΘρΙ8 ποδὶ δβίἰβ, οἱ δρὸ Ποπιίηυβ 
618 γοϑίογ, ἀϊοῖ Ὠομηΐημ}8 Ποπηΐηυ8. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΥ. 

Ι. Εἰ (Δείιι8 δβἰ βοσιηο Ποῃχίηϊ δὰ Ιη6, ἀἰςοῃδ : 
2. ΕἸ Ποπιίηΐθ, οοηγογία δοίδπλ ἰυδπη ΒΌΡΘΟΓ τηομΐθ 

᾿ β6ίγ, δὲ ργορ!ιδία δὶ δι, οἱ ἀΐς οἱ : 
3. Ηδὸ ἀϊοῖ( Ποιηίηαδ Ποηλίηυς : ἘσΟΘ 680 δα (6, Π)0ἢ8 

ϑοίγ, οἵ Ἔχ ϑῃλπ ΠΠΔ ΠΌΤ τ θΔ ἢ) ΒΌΡΟΥ (6, οἱ ἀδ0ο ἴ6 ἰῃ 50- 
. Πυάίποπι, εἰ ἀδβοϊδθογὶβ, ᾿ 

4, οἱ υγβθῖδυβ ἰυἱθ 5011 Δ] ΘΓ [λοϊδιη, οἱ ἰυ. ἀδβογίυ 
εγ15, οἱ βοίθβ φυΐᾶ 660 διιπ Ποηλίῃυβ - 

5... 60 4υοἀ [ἀθγ5 ἰὰ ἰηπγΐοα ΞΡ ἰογηδ, οἱ ἰμβδάβγί5 40- 
τηυΐ Ιβγδοὶ (γδυ ἀυ]θηίογ, ἴῃ τηδηι ἰηϊῃγϊοοΓυ τη Εἰδαϊο ἴῃ ἰθιη- 

ΟΡΟΓΘ ἱπ]αυ (18, ἰῃ Οχίγο 8. 
6. Ῥγορίογρα Υἱο 6ρο, αἰεί! Ποπλίηυβ Ποιηΐῃαβ » Τυοηΐδη) 

ἴῃ 5δησυ ϊηθηλ ραοοδδίΐ, οἱ 58 ΠΡ 15 ρογβοαυοίυγ ἴα. 
7. Εἰ ἀδθο πηοῃίδῃ ϑ6ἰγ ἴῃ ἀδβογίυμ, οἱ ἀθβοίδί μι ν οἵ 

αἀἰδρογάδιη 46 60 Πομηΐῃ68 οἱ ἡυπηρπίδ, 
ι 8. 6 ᾿ππρίοθο γυ]ηογδίΐβ ο0}168 ἰυο8 οἱ νᾶ Π65 ἰυ85, οἵ ἴῃ 
ΟἸΠΠΪ 5 ΟΔΠΙρί8 (18 ὙὉ]ηοΓαίὶ φἰδάΐο ολάρηΐ ἰῃ (δ. 

9. δοΠ!Πυἀίηοπι βοπιρί[ογηδτυ ροπᾶπη (6, οἱ οἰν ἰαΐδα ἰχς 
ΠΟῺ [ΙΔ δ απίαγ υ] γα, οἱ 8οῖο5 χυΐα 660 5π| Πομμίηυϑ : 

10. 60 φυοὰ ἀϊχοτίφ : Πυδ ροπίθ8, δἱ ἀμ: γθρίομβϑ πηδῶβ 
ἐγυηΐ, οἱ Ἰιεογοά ἰδί6 γοβϑδίἀθ!θο δᾶβ8, οἱ Ποῃηιίηιι5. ἰδὲ 68ί, 

μιχίδ ἱπί πιο ἰἰδτη ἔμδπι, οἱ ποίαβ δϊοίαγ {ἰδὲ οὰχη )υαϊοᾶ- 
ΥΘΓῸ ἴα, 

12. οἵ 5068 χυΐᾶ ΘρῸ 80}.ΠῚ Ποπηΐπυ8. Αὐάϊνὶ γοσοῃ δ]α.- 
| ΒΡ δμἰδγα ἢ) ἰυᾶγυπ), χαΐα ἀἰϊχίοι! : Μοηΐδϑ [5γ86] ἀδβδιὶ 
᾿ ΒΟΡ18 ἀδίϊ βαηῖ ἰῃ ἀδνογαίίομθπι, 

13. οἵ Ἰηᾶρη 06 Ἰοουϊα 8 68 ΒΌΡΟΓ Π6 ΟΓΘ ἴιο. Θρο δυ- 
ἀϊνὶ. 

14. ξο ἀἰεὶϊϊξ Βοπηΐπυ8 : [πη Ἰα {18 υπίγογβα ἑδιτο ἀα- 
δογίιπι ἰοἴδῃ ἰα, 

15. ἀεδογίι}8 δίβ, ΠΊ0ἢ}5 86 γ, οἱ οῃηηΐβ ἸΔυπηϑα οἰ ὁ0ῃ- 
δυτηθηΐοΓ, οἱ 5οἰ68 αυΐδ Θ50 8π| Ποιτηίηυβ Πδὺβ δοχυη. 

β 11. Ῥτορίεογοα, Υἷγοὸ 6ρο, ἀϊοὶὶ Πομηΐπαβ, οἱ ἐδοίδῃ «ἰδὲ 
| 
| 
| 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΥ]. 

1. Ελία, ΝΣ Ποπιίηΐβ, ργορίμθίἃ βΌΡοΓ πηοηΐθβ Ἰδϑεδοὶ, οἱ 
αἷς ποι θυ ΙΒΓ86] : Αὐάϊία γογθυμ Ποιηίηϊ. 

2. Ηώο ἀϊεῖ! Θοπιίηυβ Ὠοπιίπυϑ : ΕΟ χυοὰ ἀϊκίϊ ΒΌΡΘι 
5 ἱπίπηϊουβ : Ευρθ, ΒΟ] τυ ἀΐπ6 8 ΒΘΠΙρ ΘΓ ἴῃ Ροββοβϑίο- 
ὨρτῺ νοΟ ἷ8 (δοῖξο βιιηΐ, 

3. Ῥτορίεγρα υδίϊοίηδγο, δὲ ἀΐς : Ηφο ἀϊοὶξ Πυομηΐπαβ 0- 
ΤὨΪΠ118 : ΡΟ 60 αυοά ἀδδραείί δϑιϊβ γοβ, δὲ οὐΐο μδθ! Ὁ 
.ν}8 υΐ ἰπ οἰγουϊ ν βέγο βυηΐ, υἱ δββαίϊς ἰῃ ΡοΒβϑβοβϑδί ἢ ΙῺ 
γα Ια }8 σοη θυ 8, οἱ ἀδοθη 518 Ἰυχιιοία ᾿ϊησυδ, οἵ ἰὴ Ορρτο- 
δυίυμη βοηίθυδ, 

4. ργορίεγθα, τπηοηΐα8 18γ86], δυάϊία γογθῦῃ) Ποηχίηί. Ηδθς 
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7άδε λέγει Κύριος τοῖς ὄρεσι, καὶ τοῖς βουνοῖς, χαὶ 
τοῖς χειμάῤῥοις, χαὶ ταῖς φάραγξι, χαὶ τοῖς ἐξηρημω- 
μένοις καὶ ἠφανισμένοις, χαὶ ταῖς πόλεσι ταῖς ἐγχατα- 
λελειμμέναις, καὶ ἐγένοντο εἰς προνομὴν, καὶ εἰς χατα- 
πάτημα τοῖς καταλειφθεῖσιν ἔθνεσιν περιχύχλῳ. 

ὕ. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος Κύριος: Εἰ μὴν ἐν 
πυρὶ θυμοῦ μου ἐλάλησα ἐπὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη, καὶ ἐπὶ 
τὴν Ιδουμαίαν πᾶσαν, ὅτι ἔδωχαν τὴν γῆν μου ἑαυτοῖς 
εἰς χατάσχεσιν μετ᾽ εὐφροσύνης, ἀτιμάσαντες ψυχὰς, 
τοῦ ἀφανίσαι ἐν προνομῇ. 

6. Διὰ τοῦτο προφήτευσον ἐπὶ τὴν γῆν τοῦ Ἰσραὴλ, 
χαὶ εἰπὸν τοῖς ὄρεσι, χαὶ τοῖς βουνοῖς, χαὶ ταῖς φαραγ- 
ἕξι, καὶ ταῖς νάπαις: Τάδε λέγει Κύριος: Ἰδοὺ ἐγὼ ἐν 
τῷ ζήλῳ μου χαὶ ἐν τῷ θυμῷ μου ἐλάλησα, ἀντὶ τοῦ 
ὀνειδισμοὺς ἐθνῶν ἐνέγκαι ὑμᾶς. 

γ. Διὰ τοῦτο ἐγὼ ἀρῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τὰ ἔθνη 
τὰ περιχύχλῳ ὑμῶν, οὗτοι τὴν ἀτιμίαν αὐτῶν λήψον- 
ται, : 

8. Ὑμῶν δὲ, ὄρη Ἰσραὴλ, τὴν σταφυλὴν καὶ τὸν 

χαρπὸν δαῶν καταφάγεται ὃ λαός μου, ὅτι ἐλπίζουσι 
τοῦ ἐλθεῖν. 

9. Ὅτι ἰδοὺ ἐγὼ ἐφ᾽ ὑμᾶς, καὶ ἐπιδλέψω ἐφ᾽ μᾶς, 

χαὶ κατεργασθήσεσθε, καὶ σπαρήσεσθε, 
10. χαὶ πληθυνῶ ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνθρώπους, πᾶν οἶχον 

Ἰσραὴλ εἰς τέλος, χαὶ χατοικηθήσονται αἱ πόλεις, καὶ 

ἠρημωμένη οἰκοδομηθήσεται. 
1. Καὶ πληθυνῶ ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνθρώπους καὶ χτήνη, 

χαὶ χατοιχιῶ ὑμᾶς ὡς τὸ ἐν ἀρχῇ ὑμῶν, καὶ εὖ ποιήσω 

ὑμᾶς, ὥςπερ τὰ ἔμπροσθεν ὑμῶν, καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγώ 

εἶμι Κύριος. 
15. Καὶ γεννήσω ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνθρώπους, τὸν λαόν μου 

Ἰσραὴλ, καὶ χληρονομήσουσιν ὑμᾶς, χαὶ ἔσεσθε αὐτοῖς 

εἰς χατάσχεσιν, χαὶ οὐ μὴ προςτεθῆτε ἔτι ἀτεχνωθῆναι 

ἀπ᾽ αὐτῶν. 
18. Τάδε λέγει Κύριος Κύριος" ᾿Ανθ᾽ ὧν εἶπάν σοι" 

Κατέσθουσα ἀνθρώπους εἶ, καὶ ἠτεχνωμένη ὑπὸ τοῦ 

ἔθνους σου ἐγένον, ; 

14. διὰ τοῦτο ἀνθρώπους οὐκέτι φάγεσαι, καὶ τὸ 

ἔθνος σου οὐχ ἀτεχνώσεις ἔτι, λέγει Κύριος Κύριος. 

156. Καὶ οὐκ ἀχουσθήσεται οὐχέτι ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀτιμία 

ἐθνῶν, καὶ ὀνειδισμοὺς λαῶν οὐ μὴ ἀνενέγκητε ἔτι, λέ- 

γει Κύριος Κύριος. 

16. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 

17. Υἱὲ ἀνθρώπου, οἶχος 5. χκατῴχησεν ἐπὶ τῆς 

γῆς αὐτῶν, χαὶ ἐμίαναν αὐτὴν ἐν τῇ ὁδῷ αὐτῶν, χαὶ ἐν 

τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν, χαὶ ἐν ταῖς ἀχαθαρσίαις αὐτῶν" 

χαὶ χατὰ τὴν ἀκαθαρσίαν τῆς ἀποκαθημένης ἐγενήθη 

ἡ δδὸς αὐτῶν πρὸ προςώπου μου" ; ; 

(7) τι8. χαὶ ἐξέχεα τὸν θυμὸν μου ἐπ᾿ αὐτοὺς, 

19. καὶ διέσπειρα αὐτοὺς εἰς τὰ ἔθνη, καὶ ἔλίχμησα 

αὐτοὺς εἰς τὰς χώρας" κατὰ τὴν δὲὸν αὐτῶν χαὶ χατὰ 

τὴν ἁμαρτίαν αὐτῶν ἔχρινα αὐτούς. ᾿ 

20. Καὶ εἰςῆλθον εἰς τὰ ἔθνη οὗ εἰςῆλθον ἐχεῖ, χαὶ 

ἐδεδήλωσαν τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον, ἐν τῷ λέγεσθαι 

αὐτούς: Λαὸς Κυρίου ᾿ὩΝΝ χαὶ ἐχ τῆς γῆς αὐτοῦ ἐξε-- 

ληλύθασιν. 

() 18. Καὶ ἐξέχεα τὸν θυμόν μου ἐπ᾽ αὐτοὺς περὶ τοῦ αἵ- 

μᾶτος οὗ ἐξέχεαν ἐν τῇ γῇ, καὶ ἐν τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν ἐμία- 

ναν αὐτήν. (Α4{6.1.) 

ΙΕΖΕΚΙΗΛΔ. Κεφ. ΔΑς!. 

ἀϊεὶξ Ποπηίπυβ ποπεἶθι8, οἱ ο0}} 008, οἱ ἰοιτοηξίθυ8, οἱ 
γΑ]]ΠἶρυΒ, οἱ ἀοβο δι β οἱ ἀϊ 5510 815, οἱ υΓὈῖθυ8 ἀογοὶ ο 18, οἱ 

(δοί: βυηΐ ἰπ ἀϊγορθοποηι, οἵ ἰῇ σοῃου!οδίίοποηι το] χυ ΐϑ 
δοη ΠΡ ροΓ οἰγου Όμ. 

5. Ῥχγορίοτρα ἢδοο ἀϊεὶϊ! Ὠομπηίηι5 Ποιίπιβ : Οὐυἱᾶ ἰῃ ᾿ἰρ6 

[τοῦ 8 πηοὶ Ἰοόυϊι18 8ιΠπ| 5006 Γ τό! 4088 βοηίθ68, οἱ ϑυρ6Γ [ἀυ- 

ΤηδΡ8Π) ὉΠ γβ8πι), αυΐὰ ἀσάογυηϊ ἰογγᾶηι πη6 8} 5 Ϊ 'ῃ ΡΟ5- 

86 δβί πο π οὐ σαιάϊο, ἀοβροἰδηία5 Δ Ϊ Πη85, υἱ ἀοἰοΓΘηΐ 688 

ἰη γαϑίδίομθ. 
ὃ. Ιἀείγοο νδιϊοϊμαγο ΒΌΡΟΓ ἰογγᾶπὶ [5γδδὶ, οἱ ἀΐο τηουῖϊὶ 

ρυ8, οἵ (ΟΠ Ὀθ05, οἱ γὰ}]Π1}008,, οἱ 0618 ποιηογοϑὶβ : ρος ἀἰοῖ! 

Ποηηίηυβ : ΕΠ 660 ἰῃ 26|0 πιθὺ οἷ ἰἢ ἴπΓογ του Ἰἰοουΐυ8 

ϑύ, 60 χυοὰ ὀρρτοῦτία σοῃί πὶ νουγίαγνον 5. 

7. Ἰάσίγοο δοῦὺθ 690 ΟΥ̓Δ ΌΟ Π)ΔΒΕΠ) Π168Π| ΒΌΡΟΙ βοηΐδ5 
αυς ἰῃ οἰγουϊα γοϑίγο,, ἰρ81 ἱρῃοπηίηΐδη δυδη) ρογίδθαυηῖ. 

8. ΜαΒιἈἌπη δαίοιη, τιρηΐο8 5γΓ86], ὑγᾶτλ οἱ ἔγυοίι πὶ 
γοβϑίγυγ οοϊηθάδί ρορυ 8 πη668, ΄υΐδ Βρογδηΐὶ Ὑϑηΐγθ. 

9. Ουοπίδη ὁ006 630 δὰ γοβ, οἱ τοϑρίοἰδ δὰ τοϑ, οἱ 

οοἰδηϊηὶ, οἴ δοοὶρ οἴ δ βοηηθηϊθί, 

10. οἱ πηι ρ] σδῦο ἱπῃ νοΐ ΟΠ 68, Οπηθθῖι ἀΟΠ Δ 
18γ86] ἰῃ ἤπρῃι, οἱ Πα δυπίυγ οὐ ἰδῖο5, οἱ ἀφβογίδ τα ϊῆ- 

οδοϊίυγ. 

11. .-Εοι παρὰ! ἰρ!οαδό π᾿ υοθὶβ ποπιίηθβ οἵ [ὑπιοηία, οἵ 
Πθϊίαγο γο5 (Δοΐϑηη δίουΐ ἰπ ῥγϊοὶρίο νϑϑῖγο , οἵ θθη6 (Δοίδ τ 

γοθβ, βίου δηίογίογα γοϑῖγα, οἱ βοϊϑίἰβ φιιΐα οῦρ 5δπὶ Ὠο- 

τηϊηι 5. 

12. Ελ φθῇογαθο Βυρ0Γ γὸϑ8 ΠΟΙΆΪΏ65, ΡΟρυΪΆΠΊ ὨΊΘΠΣ 
Ιβγδοὶ, οἱ Πιϑογο 6 ροΞκδίἀοθυπὶ γΌ8, οἵ 6.118 οἷβ ἴῃ ρο8- 
βοϑϑίοποηι, οἱ ποὼ δά οἰϊθ υἱΐγα υἱ θαι ᾿ἰροτ5 νῸ 8 [ἃ- 
αἰαηί. 

13. Ηκς αἰοἰϊ υοϊηΐπυβ Ὠοιηίηυϑ : Ῥτο 60 ᾳυοὰ ἀϊχογυῃὶ 
ἰδ] ; Πεγογαίχ ποηληθπὶ 68, οἱ δΔῆ54:6 ᾿ ογὶ8 ἀδ ρϑηΐθ 

ἴυὰ ἰΔοίδ 65, 

14. φτορίογρα ΠΟΠΊΪη68. ΠΟῚ ΟΟΠΊΘ68 ΔΙΏΡ[Ι5,, οἱ ροπίοθπη 
ἴυδιῃ ᾿ θογὶβ ἤοη οΥρδὶδ υἱίγα, δἷῖϊ Βοπ)ίηυϑ Ὠοχηίπυ8, 

(5. Εἴ ποη δυάϊοίυγ υἱέγα βυρογ νοβ ἱφποπιίηΐα σϑηϊδιπι, 
δἔ ορρυο γί ρορυϊογιπι Ὠοαυδαυδιη ροΓίΔΌΪ [8 ἀπΙρ 8, δἵϊ 
οι Ὠοπιίηυ8. Σ 

6. Εἰ (δοΐυμῃ 681 νοσθυμ Ὠοπκὶηὶ δα τη6, ἀϊοθΏ8 : 

17. ἘΠῚ Πποηιπὶβ, ἀοιηυ8 Ι5γ86] Δ αν} ἴῃ ἴοσγὰ 08, οἱ 

ΡΟ αδγαπὶ δᾶμ ἴῃ Υἱὰ 808, οἱ ἰῃ ἰὰ0116 5.18, εἰ ἴῃ 80}8 
ἱπππά Ε|18 : οἵ ἠαχία ἱπηπηυπ τ πηθηδίγιδίδε ἰΔοίδ 681 

γί ΘογΌλ ΟΟΓΔΗ Π16 : 

8. οἱ οἴυάϊ [ΠΓΟΓΘΠ ΠΙΘΌ ΠῚ ΒΌΡΟΓ 608, 
19. εἱ ἀἰβοοηγίηανὶΐ 605 ἰῃ σοϑηΐοβ, οἱ Ὑη ΠΥ 605 ἴῃ ΓΘ- 

εἰοη68 : υχίδ Υἱᾶπὶ δου) οἷ [υχίδ ΡΘΟΟΔΙΠΠῚ ΘΟΓᾺΠῚ Ἰπάϊοανὶ 

Θ038. 
20. Εἴ ἱπργδβδὶ βυιηὶ δὰ ρεηῖοβ υο ἰηρτγαδϑὶ βυπὶ ΠἸμΟ, 

οἱ μοι! αογαηὶ ποιμθη βδποίαπι ΠΘΌΠῚ,, οτπὶ ἀϊοοΓΘη(ΌΓ ἱρδὶ : 

Ρορυ]υβ Ποπιίηὶ ἰδιὶ, εἱ ἀ6 ἰαγγᾶ 6}118 εβγεβϑβὶ ϑιιηΐ. 

18. Εἰ οἴϊωαιαϊ [ηἀϊσηδίίοηοια τηθϑᾶι ΒΌΡΟΥ 605 ῬΓῸ 5ΒΔηΡΌΪΗΘ 

{αοῖ οἰαἀογαηΐ ΒΌΡΕΥ ἰοττᾶπι, εἴ ἴῃ ἰάΟΙ 5 5.18 ρΟΙοχυαηΐ 

ΘΔΠ|. 



ἘΖΕΟΘΗΙΕΙ,. αΑρΡ. ΧΧΧΥΙ. 

41. Καὶ ἐφεισάμην αὐτῶν διὰ τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον, 
ὃ ἐδεθήλωσαν οἶχος Ἰσραὴλ ἐν τοῖς ἔθνεσιν οὗ εἰςήλθο- 
σὰν ἐχεῖ. 

22. Διὰ τοῦτο εἰπὸν τῷ οἴχῳ Ἰσραήλ’ Τάδε λέγει 
«Κύριος: Οὐχ ὅμῖν ἐγὼ ποιῶ, οἶκος Ἰσραὴλ, ἄλλ᾽ ἢ διὰ 
τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον, ὃ ἐδεδηλώσατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν 
οὗ εἰςήλθετε ἐχεῖ, 

23.. Καὶ ἁγιάσω τὸ ὄνομά μου τὸ μέγα, τὸ βεθηλω- 
θὲν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὃ ἐδεθηλώσατε ἐν μέσῳ αὐτῶν, χαὶ 
γνώσονται τὰ ἔθνη ὅτι ἐγώ εἶμι Κύριος, ἐν τῷ ἁγια- 
σθῆναί με ἐν ὑμῖν χατ᾽ ὀφθαλμοὺς αὐτῶν. ᾿ 

34. Καὶ λήψομαι ὑμᾶς ἐκ τῶν ἐθνῶν, καὶ ἀθροίσω 
ὑμᾶς ἐχ πασῶν τῶν γαιῶν, χαὶ εἰςάξω ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν 
ὑμῶν. 

35. Καὶ ῥανῶ ἐφ᾽ ὑμᾶς καθαρὸν ὕδωρ, καὶ καθαρι- 
σθήσεσθε ἀπὸ πασῶν τῶν ἀχαθαρσιῶν ὑμῶν, χαὶ ἀπὸ 
πάντων τῶν εἰδώλων ὑμῶν, χαὶ χαθαριῶ ὑμᾶς. 

26. Καὶ δώσω ὑμῖν καρδίαν καινὴν, χαὶ πνεῦμα χκαι- 
νὸν δώσω ἐν ὑμῖν, χαὶ ἀφελῶ τὴν καρδίαν τὴν λιθίνην 
ἐχ τῆς δαρχὸς ὑμῶν, καὶ δώσω ὑμῖν χαρδίαν σαρχίνην᾽ 

47. χαὶ τὸ πνεῦμά μου δώσω ἐν ὑμῖν, "χαὶ ποιήσω 
ἵνα ἐν τοῖς δικαιώμασί μου πορεύησθε, καὶ τὰ χρίματά 
μου φυλάξησθε χαὶ ποιήσητε. : 

48. Καὶ χατοικήσετε ἐπὶ τῆς γῆς ἧς ἔδωχα τοῖς πα-- 
τράσιν ὑμῶν, χαὶ ἔσεσθέ μοι εἰς λαὸν, χαὶ ἐγὼ ἔσομαι 
ὃμῖν εἰς Θεόν. 

39. Καὶ σώσω ὑμᾶς ἐκ πασῶν τῶν ἀκαθαρσιῶν ὑμῶν, 
χαὶ καλέσω τὸν σῖτον, χαὶ πληθυνῶ αὐτὸν, χαὶ οὐ δώσω 
ἐφ᾽ ὑμᾶς λιμόν. 

80. Καὶ πληθυνῶ τὸν χαρπὸν τοῦ ξύλου χαὶ τὰ γεν- 
νήματα τοῦ ἀγροῦ, ὅπως ἂν μὴ λάθητε ὀνειδισμὸν λιμοῦ 
ἐν τοῖς ἔθνεσι. 

81. Καὶ μνησθήσεσθε τὰς ὁδοὺς ὑμῶν τὰς πονηρὰς, 
χαὶ τὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν τὰ μὴ ἀγαθὰ, χαὶ προς- 
Ὀχθιεῖτε χατὰ πρόςωπόν αὐτῶν ἐν ταῖς ἀνομίαις ὑμῶν, 
χαὶ ἐπὶ τοῖς βδελύγμασιν αὐτῶν. : 

85. Οὐ δι᾽ ὑμᾶς ἐγὼ ποιῶ, λέγει Κύριος Κύριος, 
γνωστόν ἐστιν ὑμῖν. Αἰσχύνθητε χαὶ ἐντράπητε ἐχ τῶν 
ὁδῶν ὑμῶν, οἶχος Ἰσραήλ. 

88. Τάδε λέγει ᾿Αδωναὶ Κύριος: Ἐν ἡμέρᾳ ἧ καθα- 
ρυῶ ὑμᾶς ἐκ πασῶν ἀνομιῶν ὑμῶν, καὶ χατοιχιῶ τὰς 
πόλεις, χαὶ οἰχοδομηθήσονται ἔρημοι, 

84: χαὶ ἡ γῆ ἠφανισμένη ἐργασθήσεται, ἀνθ᾽ ὧν ὅτι 
ἠφανισμένη ἐγενήθη χατ᾽ ὀφθαλμοὺς παντὸς παρο- 
δεύοντος, 

86. χαὶ ἐροῦσιν: Ἢ γῆ ἐχείνη ἠφανισμένη ἐγενήθη 
ὡς χῆπος τρυφῆς, χαὶ αἵ πόλεις αἱ ἔρημοι χαὶ ἦφανι- 
σμέναι χαὶ κατεσχαμμέναι ὀχυραὶ ἐχάθισαν. 

86. Καὶ γνώσονται τὰ ἔθνη, ὅσα ἂν καταλειφθῶσι 
χύχλῳ ὑμῶν, ὅτι ἐγὼ Κύριος φχοδόμησα τὰς χαθηρη-- 
μένας, καὶ χατεφύτευσα τὰς ἠφανισμένας. Ἐγὼ Κύ- 
ριος ἐλάλησα, χαὶ ποιήσω. 

37. Τάδε λέγει ᾿Αδωναΐ Κύριος" ΓΕτι τοῦτο ζητηθή- 
σομαι τῷ οἴχῳ Ἰσραὴλ τοῦ ποιῇζσαι αὐτοὺς, πληθυνῶ 
αὐτοὺς ὡς προύατα ἀνθρώπους, 

88. ὡς πρόδατα ἅγια, ὡς πρόθατα ἹἹερουσαλὴμ. ἐν 
ταῖς ἑορταῖς αὐτῆς. Οὕτως ἔσονται αἱ πόλεις αἴ ἔρημοι 
πλήρεις προόάτων ἀνθρώπων, χαὶ γνώσονται ὅτι ἐγὼ 
Κύριος. 
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21. Εἴ ρορογοῖ δἱϑ ργορίοῦ Ποπιθη ΠΊΘυΠῚ 586 1}, αυοὰ 

ῬΟΙυδγδηῖ ἀυτηυβ 1ΞΓ46] ἰῃ σοη 08 υ0 ἰηρσγοβδὶ βυηὶ ἰ᾿υς. 

22. Ἰάοίγοο ἀΐς ἀοπιυὶ Ιϑγδοὶ : Ηφς ἀϊεὶξ Ποηιίηι5 : ΝΟῚ 
γΟὈΐδ 680 ἴδοο, ἀομηυδ Ιϑγαθὶ, 56 ργορίθν ΠΟΘ ὨἸΘΌΠῚ 
βδηοίιπι, 4υοα ΡΟ]] 5118 ἴῃ φοηςἰθ8 400 ἰηίΓαβ[15 {Π|80. 

23. Εἰ βδῃοί ἤσαν Ποπθἢ τηθυπὶ πηᾶρηυπι, φυοὰ ρΟ]]- 
ἴσπὶ 681 ἰῃ βοηίίθυδ, φυοὰ ρο!!υἱδι18. ἰπ πιράϊο ϑᾶγαπι, οἱ 
βαίοηϊ ροηΐοθβ 4υ͵ἱὰ 6ρῸ 801) Ποιηίηυβ, σῸΠ) βδποιοδίυς 
ἤσογο ἴῃ γ Ὁ]8 δηΐῖα οουΐδ8 δᾶγυμη. 

24, Εἰ [0]]4πὶ γο8 ἀθ ρϑητθι8, δὲ σΟΏρΓοζᾶ 0 γοβ8. ἀδ 
ὈΠΙΥΟΓΒ18 ἰογγὶ 8, οἵ ἰηἰΓοἀυσδη) ΥΟῸ8 ἐπ ἴογγϑῃ) γϑβίγδῃ). 

. 25. Εἴ Δδρουβδηι ΒΌΡΟΥ ὙΟ08 84υ8Π| τηυπάδηι, οἱ πηυη4ἃ- 

Ὀἰπηΐηΐ δ οπιηΐθυ8 ἱπηπι 1 {118 γοϑίγί8, οἱ ΔΌ ΟὨληΐθυ8 
140118 γοϑίγβ, οἱ τηυηᾶδθο νοϑ. 

26. Εἰ ἀδ0ο γΟΡῚ5 ΟΟΥΓ πούυμ, οἱ βρίγϊυπλ πονυπ ἀδθο 
ἰη γ 8, οἱ δυίδγδηγ οογ ἰδρίἀθυτῃ ἀ6 οᾶγηθ γϑϑίγα, οἱ ἀδθῸὸ 
γΟὈἾ8 ΟΟΓ ΟΔΓΠΘΙΏ : 

27. οἷ. βρὶγἰϊα πὶ πηθη ἀδῦο ἱπ Ὑ δ, οἱ ἰδοΐδῃῃ αἱ ἰη 
} 5 Ποδιϊοηὶ 8 πλοὶϑ διῃθυ ε(58, οἱ ᾿υἀ οἷα τηθᾶ ουϑίοά ἰαιἰ8 
οἱ (Δοἰδι 8. 

28. ΕΓΔ ὈΠ Δ 8 ἰῃ ἰόγγα αὐδηὶ ἀθαἱ ραίγθυ5 γϑϑίγ!8, οἱ 
ΘΓ (18 τὶ ἰῃ ρορυϊυπι, οἵ 660 6ΓῸ υορἱβ ἴῃ ουμι. 

29. Εἰ ΒΑ1708 Υγοβ ἴδεϊδιη ὃχ υηΐγογαὶβ ἱπηηγυηα {118 Ὑ6- 
δἰ Γ8, οἵ υόοδθο ἰγυπιοηία, οἱ τ} ΠΡ} Δ ῦο 1Πυὰ, οἱ ποὴ 
ἄδθο βυρ8γ γοβ [ΔΠΊ6Π1. 

30. Εἰ τη ρ] 1 0ὸ (γυσίαγῃ ΠΩ οἱ σοηϊπιίηα δρτὶ, υἱ 
ΠΟ μογίοι 8 ΟρΡΡΕρθ γα ΠΣ ἰδτηΐβ ἰῃ φαηςθυ8. 

31. Εἴ τοοογαδοϊπηἱπὶ Υἱᾶγυπ) ὙΘΘΙΓΔΓΌ ἢ) ΓΟΒΒΙ ΠΠΔΓΌΠΙ, 
δἰ ἀϊογαΠ 6 ὙΘΒΙΓΟΓΊΌΠ,) ΠΟ ὈΟΠΟΓΈΠΙ, οἱ αἰ βρ. 106 0 (18 ἀηΐο 
[Δοίοπη ἐρβογιπὶ ἴῃ ἰηἰ φυ (δι δ.8 γαϑίγίβ, οἱ διρογ δϑοιηϊπᾶ- 
(ἰο θ5 γοδί γί8. 

32, ΝΟΩ ῥγορίδγ γὸῸ8 690 (δοίο, ἀΐεῖϊὶ Ὠοπγίηυβ Ὠοπιίηυ8, 
ποίυπ) 68ἱ γορἱ8. σοηίιηαϊ ἱηὶ οἱ ὀγυ θοβο 6 ἀδ Υἱ 8 γϑϑῖι 8, 
ἀοηλι8 18γδ6]. 

33. Ηφος ἀἰοὶϊξ Αἀοηδὶ Τϑομηίΐηι8 : Ιῃ ἀΐδ ΄συᾶἃ τησπάδΡο 
γοβ 6χ δῃηΐδυ8 ἰηϊαυ δ. }}}ὺ8 Ὑοϑίγ8, οἵ δ αγὶ [Δοίΐδιη 
υγῦσ8, οἱ Ὡιϊ ΠοΔὈυηΐυΓ 8000 }π68, 

34. οἱ ἰογγὰ ἀσϑογίδ οχοοϊοίυγ, ργῸ 60 ᾳυοὰ ἀρϑβοϊαίδ ογαὶ 
δηΐα οΟΌ}]05 ΟΠηΐδ Υἱδίογίβ, 

35. οἱ ἀϊοθηῖ : Τοῦτα 118 ἀδβογίδ ἴδοίδ οδὶ υἱ μογίυ9 ἀ46- 
Ἰείδγιιηι, οἵ οἰν δῖο5 ἀοδβογίϑ οἱ ἀἰβϑίραίϑο δίσιβ 58:}Π{Ὁ8555 
Τημηἰ 25 δοἀογυηί. 

36. Εἰ βοϊϑηΐ φρηί68, 4025 ἀστοὶ οίωο ἐπογίηξ ἰη οἰγουϊΐα 
γοδίγο, αἰᾶ ὁζο0 Βοηηίηυβ φαϊῆοανὶ ἀρϑίγυοίδδ, οἵ ρῥ]δηϊανὶ 
ἀεἰοία8. Εξο Βοιηίηυδ ἰοουΐι.8 808), οἱ (ΔοἰΔη). 

37. Ηδο ἀϊοὶξ Αἀοπαὶ Ὠοιπιίπυ : Αἀπας ἴῃ ἢΟΟ ΠΌΟΓΔΓ 
ἀοιηυὶ 15Γ86] αἱ (Δοίδιη 608, πλ 0} {ἰΡ} 8 00 608 δἰου! ΟΥ̓ΘΒ 1)0- 
ὨΔΪΠ65, 

38. υἱ ΟΥ̓́ΘΒ βδηοίΔ8, υἱ ΟΥ̓6Β ΨΟΓΌΒΔΪΘΙΏ ἰὴ 80] πη δι 08 
6͵υ8. δὶς ογυηὶ οἰν δῖ68 ἀρϑογίβε ρίθηδ ουὐἱυπι ἢὨοπιίηυηι, 
οἵ βοίθηΐ φυΐδ ΘρῸ Ὠοπλίηι8. 



δ14 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΑΖ'. 

:. Καὶ ἐγένετο ἐπ᾽ ἐμὲ χεὶρ Κυρίου, καὶ ἐξήγαγέ 
με ἐν πνεύματι Κύριος, καὶ ἔθηχέ με ἐν μέσῳ τοῦ πε- 
δίου, χαὶ τοῦτο ἦν μεστὸν ὀστέων ἀνθρωπίνων, 

ἃ. καὶ περιήγαγέ με ἐπ᾽ αὐτὰ χυχλόθεν χύχλῳ, καὶ 
ἰδοὺ πολλὰ σφόδρα ἐκὶ προςώπου τοῦ πεδίου, ξηρὰ 
σφόδρα. 

3, Καὶ εἶπε πρὸς μέ" Υἱὲ ἀνθρώπου, εἰ ζήσεται τὰ 
ὀστέα ταῦτα: Καὶ εἶπα- Κύριε, Κύριε, σὺ ἐπίστῃ ταῦτα. 

4. Καὶ εἶπε πρὸς μέ: Προφήτευσον ἐπὶ τὰ ὀστᾶ 
ταῦτα, χαὶ ἐρεῖς αὐτοῖς" Τὰ ὀστᾶ τὰ ξηρὰ, ἀχούσατε 
λόγον Κυρίου. 

5. Τάδε λέγει Κύριος τοῖς ὀστέοις τούτοις: Ἰδοὺ 
ἐγὼ φέρω ἐφ᾽ ὑμᾶς πνεῦμα ζωῆς, 

,, δ. καὶ δώσω ἐφ᾽ ὑμᾶς νεῦρα, χαὶ ἀνάξω ἐφ᾽ ὑμᾶς 
σάρχα, χαὶ ἐχτενῶ ἐφ᾽ ὑμᾶς δέρμα, καὶ δώσω πνεῦμά 
μου εἰς ὑμᾶς, καὶ ζήσεσθε, καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἶμι 
Κύριος. 

7. Καὶ προεφήτευσα χαθὼς ἐνετείλατό μοι, χαὶ ἐγέ- 
νετο, ἐν τῷ ἐμὲ προφητεῦσαι, χαὶ ἰδοὺ σεισμὸς, καὶ 
προςήγαγε τὰ ὀστᾶ ἑχάτερον πρὸς τὴν ἁρμονίαν αὐτοῦ. 

8. Καὶ ἴδον, χαὶ ἰδοὺ ἐπ’ αὐτὰ νεῦρα χαὶ σάρχες 
ἐφύοντο, καὶ ἀνέδαινεν ἐπ’ αὐτὰ δέρματα ἐπάνω, χαὶ 
πνεῦυα οὐχ ἦν ἐπ᾽ αὐτοῖς. 

9. Καὶ εἶπε πρὸς μέ: Προφήτευσον ἐπὶ τὸ πνεῦμα, 
προφήτευσον, υἱὲ ἀνθρώπου, χαὶ εἰπὸν τῷ πνεύματι" 
Τάδε λέγει Κύριος: Ἔκ τῶν τεσσάρων πνευμάτων ἐλθὲ, 
χαὶ ἐμφύσησον εἰς τοὺς νεχροὺς τούτους, χαὶ ζησάτωσαν. 

10. καὶ προεφήτευσα χαθότι ἐνετείλατό μοι, καὶ 
εἰςῆλθεν εἰς αὐτοὺς τὸ πνεῦμα, καὶ ἔζησαν, χαὶ ἔστησαν 
ἐπὶ τῶν ποδῶν αὐτῶν, συναγωγὴ πολλὴ σφόδρα. 

ι. Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς μὲ, λέγων’ ΥἹὲ ἀνθρώ- 
που, τὰ ὀστᾶ ταῦτα πᾶς οἰχος Ἰτραήλ ἐστιν, καὶ αὐ- 
τοὶ λέγουσι" Ξηρὰ γέγονε τὰ ὀστᾶ ἡμῶν, ἀπόλωλεν ἣ 
ἐλπὶς ἡμῶν, διαπεφωνήχαμεν. 

12. Διὰ τοῦτο προφήτευσον, χαὶ εἰπόν’ Τάδε λέγει 
Κύριος" Ἰδοὺ ἐγὼ ἀνοίγω τὰ μνήματα ὑμῶν, χαὶ ἀνάξω 
ὑμᾶς ἐχ τῶν μνημάτων ὑμῶν, χαὶ εἰςάξω ὑμᾶς εἰς τὴν 
γῆν τοῦ Ἰσραὴλ, 

13. χαὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἶμι Κύριος, ἐν τῷ ἀνοῖξαί 
με τοὺς τάφους ὑμῶν, τοῦ ἀναγαγεῖν με ἐχ τῶν τάφων 
τὸν λαόν μου. 

14. Καὶ δώσω πνεῦμα μου εἷς ὑμᾶς, χαὶ ζήσεσθε, 
χαὶ θήσομαι ὑμᾶς ἐπὶ τὴν γὴν ὑμῶν, χαὶ γνώσεσθε 
ὅτι ἐγὼ Κύριος. Λελάληχα χαὶ ποιήσω, λέγει Κύριος. 

16. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 
16. Υἱὲ ἀνθρώπου, λάθε σεαυτῷ ῥάθδον, χαὶ γράψον 

ἐπ᾿ αὐτὴν τὸν Ἰούδαν, χαὶ τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τοὺς 
προςχειμένους ἐπ᾽ αὐτόν. Καὶ ῥάῤδον δευτέραν λήψη 
σεαυτῷ, χαὶ γράψεις αὐτὴν τῷ Ἰωσὴφ, ῥάόδον ᾿Εφραὶμ, 
χαὶ παντας τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ τοὺς προςτεθέντας πρὸς 
αὐτόν. 

17. Καὶ συνάψεις αὐτὰς προζαλλήλας σαυτῷ εἰς 
δῥάδδον μίαν, τοῦ δῆσαι ἑαυτὰς, καὶ ἔσονται ἐν τῇ 
χειρί σου. 

15. Καὶ ἔσται, ὅταν λέγωσι πρὸς σὲ οἱ υἱοὶ τοῦ λαοῦ 
σον Θύχ ἀναγγύλλεις ἡμῖν, τί ἐστι ταῦτά σοι; 

ι9. Καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς “Γἀδε λέγει Κύριος Ἰδοὺ 
ἐγὼ λήψομαι τὴν φυλὴν Ἰωσὴφ, τὴν διὰ χειρὸς 

ΙΕΖΕΚΊΙΗΛ. Κεφ. ΛΖ΄. 
ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΥ͂ΙΙ. 

1. Εἰ (δοῖδ δδῖ β0ρ6. π|6 πιδηυ.8 Ῥοημϊηΐ, οἱ οἀυχὲΐ ΠΊ6 
βρί γα ϑοπηΐηιϊι8, οἱ βοϑαϊῖ πλρ ἰῃ τηϑαΐϊο σδιηρί,, οἱ Ηἰς ογαὶ 
ΡΙοηυ8 οβϑίυπι Βοιηΐμυηι, 

2. οἱ οἰγουπηδαχὶ! ἕη6 ΒΌΡΟΓ 68 ρὸγ συγυτ ἴῃ εἰγουϊί, οἱ 
6006 Πη0} 18 ηἰπιῖ8 δι ροῖῦ [δοῖο οδηιρὶ, ἀὰδ νοι θηϊοσ. 

3. Εἰ ἀἰχὶὶ δὰ πιὸ : Εἰἰὶ Ποηγηΐβ, δἱ υἱγϑηΐ οδϑᾶ ἰιϑροῦ Εἰ 
ἀἰχὶ : Ποιηίηα, Π)οῃλία,, ᾽ὰ ποβϊ ἰδρο. 

4. Εἰ αἰχὶ! δὰ πιὸ : Ργοριιοίδ βιιρογ οβϑᾶ ἰβίδ, οἵ ἀϊοϑδ οἷδ : 
Ο588 δι ἀδ, δυιάϊ[α νϑγθιηι Ὠοιηίηί. 

ὅ. Ηδο ἀϊοϊί Ποπλίηυ8 οβϑίθυ8 ἰ5.18 : ΕΟΟ6 650 δἴϊδγο ϑύρ6σ 
γΟΒ δρί γί (πὶ Υἱίδο, 

6. οἱ ἀδῆο βϑυρεῖ γοβ Ὠδῖγοϑβ, οἱ ἱηἀυσδπηι ΒΌρ6Γ Υ08 οδΓ- 

ὨΘΙΏ, αἱ δχίθη δ ΠῈ δΊΙΡΟΓ ΥῸ8 ρ6 θαι, οἱ ἀδθὸ βρίγυπὶ 
ΤΘΙΠ ἴῃ Υγ085, οἱ γυἱγνρίϊ8, οἵ Θοβῃοβορί 8 χυοπίδηη 650 δυ πὶ 
Ὠοπιΐηᾳ8. 

7. Εἰ ργορ ιοίαν! βίου! ργςορί! πε, οἱ ἰΔοίαϊω 658., οσυπὶ 
680 ριορ[ιείδροηι, οἱ θοσα σοτῃιηοίίο, οἱ δοοράθθδηϊ οβ888 ἰη- 
νἱορθῃ) δὰ ἰυποΐυγδηι δυδιῃ. ᾿ 

8. Εἰ νἱὰϊΐ, οἱ δῦὺβδ δ ΡΟ 68 πονΐ οἱ ὄδγῃθϑ ογορδηίυγ, 
οἱ Δδοδη ϑθδηΐ βυροΓ 6ἃ Ρ61168 ἀοδυρογ, οἱ βρί γι ἴὰ8 πο ογδΐ 
ἴῃ οἷβ. 

9. Εἰ ἀϊχὶὶ δὶ πιὸ : Ῥγορ χοᾶ 8:06 Γ ϑρίγίἴπ|., Ῥγορμοίδ, 
Β}1} Ποιηϊηἰβ, οἱ ἀΐο ϑρέγί (αἱ : δος ἀἰεὶ! θουμίηυϑβ : Α φυδίυος 
Βρ ΓΙ 1 00}.8 νϑηὶ,, οἱ ἱπϑυ Πα ἰῃ πηογίυοβ ἰϑίοδ, οἱ Υἱνδηΐ. 

10. Εἰ ργορμοίδυϊ δίουϊ ργϑοθρογδί π]Πἱ, οἱ ἱηστοβϑυϑ 681 

ἴῃ 608 Φφρίγυ.8, οἱ υἱχογυμί, οἱ βίοίογυηί ἰὴ ρϑάϊθυβ 5βυΐ8. 
οοηργορδίίο ἢγυδ ηἰῃκ 15. ᾿ 

11. Εἰ Ἰοουυ8 6δι Ὠοιηίηι8 δ πι|, ἀΐσθηβ : ΕΠ ΠΟΙ} - 
ὨΪ8, Θ588 [δ ΟἸηἰβ ἀΟΠ10.8 [δγὰδὶ οϑί, οἵ ἱρ5ὶ ἀϊουηὶ : Αὐἰὰδ 
[δοΐδ ϑυπΐ 0558 Ὠοϑσῖγᾷ, ρογ ἢ 8ρ68 ηοδίγὰ, ἀἰ590η 108. 

12. Ῥγορίογθα γδιἰοἰπαγθ, οἱ αἷς : Ηδὸ ἀἰϊοϊϊ! Ποιμίηυϑ : 

Εροδ 660 ἀρογίο πηο τὰ 8 γθϑίγαϑ, οἱ γράυοϑη) γῸ5 46 βερυϊ- 

ογὶβ γοϑίγ 9, οἱ ἰηἰγοάῃοδπ) γῸ8 ἴῃ ἰδγγᾶπι ᾿ϑγδοὶ, 

13. οἱ οοσῃοϑοοί8 φιοηΐδπὶ ο20 δυὴ) ΠΟΠΊη118, οαπὶ ἃρ6- 

ΤΌΘΓΟ βορυϊοτᾶ γοϑίγα, υἱ δἀυοᾶπι ἀδ βορυϊογίβ ρορυ]υ) 
Π1ΘΕΠῚ. 

14. Εἰ ἀάῦο βρίγ πὶ πηι πὶ ἱπ Ὑοΐβ, οἱ υἱνϑῖΐβ, οἱ ρο- 
Ὠδῆηι Υ08 ΒΈΡΟΥ ἰΘΓΓΆΠῚ γδϑίγαπη, οἱ σορηοβοοί 5 αυὶΐδ ὅσο Ὠο- 

Πλίηι8. Γοσυ08 δυπὶ οἱ [δεΐαπι, αἰεϊξ Ὠοιηΐπᾳ8. 

156. ΕΠ (Δοΐυ)5 δδί βού) Ὠοπηΐηὶ Δ π|6, ἀΐ 68 : 
16. ΕἸ ΠΟΙ Πΐ8.. δοδυ πιο Εἰ] υἱνρᾶπι, οἵ δογῖθ6 βυρ 0 ΘΔ ΠῚ 

δυάδηι, οἰ [ΠἸἰο8 15γδαὶ χυΐ δρροϑί(ἱ δυηὶ οἱ. Εἰ Υἱγζδῃ) 86- 

ουηάδπὶ 88811π|68 {{0Ὶ, οἱ βογ 68. δῶμ ἰρϑὶ Φοϑδρὶι, Υἱγζδι 
Ἐρῃγδίῃ, οἱ οπηηθ8 ἢ] 05 15γδοὶ φυὶ δρροϑί(ἱ βδυηὶ 6. 

17. Εἰ οοπ)αηζοβ ο86 ἱηγίοοιι {{0ὶ ἰῃ Ὑἱγζᾶπι ὑπᾶπ, υἱ 
οΟρυ 68 688, οἱ ογυηῖ ἰῃ πλδηι! ἰυδ. 

(8. Εἰ ἐγῖι, φιδηάο ἀϊχογίηὶ {δὶ (111 ρορα]! πιοὶ : ΝΟῊ ἰῃ- 
ἀϊεᾶϑ ποῦῖβ, φυϊὰ 5ἰηΐ ἰδία {ἰ]} 

(9. Εἰ ἀἰο65 δὰ 608 : ΠαῸ ἀϊεὶϊΐ Ποπιίηυ8 : ΕΘΟΘ 660 8851:- 

τοι {γι ΨΦΟΒΟρΡΙΙ, 408 ἰῃ πλδηῖ! ἘΡὨΓδίπ), οἱ [τἰ 8 

Ἀ 

Φ 



ἘΖΕΟΘΟΗΙΕΙ,.. ὦαρΡ. ΧΧΧΥΠ,ΙΙ. 

Ἐφραὶμ, καὶ τὰς φυλὰς Ἰσραὴλ τὰς πρὼὸςχειμένας 
κ᾿ ὑϑκι σα δα χαὶ δκον αὐτοῖς ἐπὶ τὴν φυλὴν Ἰούδα, 
χαὶ ἔσονται εἰς ῥάόδον μίαν τῇ χειρὶ ᾿[οὐδα, 

20. Καὶ ἔσονται αἵ ῥάδδοι ἐφ᾽ αἷς σὺ ἔγραψας ἐπ᾽ 
αὐταῖς ἐν τῇ χειρί σου ἐνώπιον αὐτῶν. 

21. Καὶ ἐρεῖς αὐτοῖς: 'Γάδε λέγει Κύριος Κύριος" 
Ἰδοὺ ἐγὼ λαμθάνω πάντα οἶχον Ἰσραὴλ ἐκ μέσου 
τῶν ἐθνῶν οὗ εἰςήλθοσαν ἐχεῖ, καὶ συνάξω αὐτοὺς ἀπὸ 
πάντων τῶν περιχύχλῳ αὐτῶν, χαὶ εἰεάξω αὐτοὺς εἰς 
τὴν γῆν τοῦ Ἰσραὴλ, : 

92. χαὶ δώσω αὐτοὺς εἰς ἔθνος ἐν τῇ γῇ μον, καὶ ἐν 
τοῖς ὄρεσιν Ἰσραήλ. Καὶ ἄρχων εἷς ἔσται αὐτῶν, καὶ 
οὐκ" ἔσονται ἔτι εἰς δύο ἔθνη, οὐδὲ μὴ διαιρεθῶσιν οὐ-- 

᾿'χέτι εἰς δύο βασιλείας. 
48. ἵνα μὴ μιαίνωνται ἔτι ἐν τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν. 

Καὶ ῥύσομαι αὐτοὺς ἀπὸ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν ὧν 
ἡμάρτοσαν ἐν αὐταῖς, καὶ χαθαριῷ) αὐτοὺς, καὶ ἔσον-- 
ταί μοι εἰς λαὸν, χαὶ ἐγὼ Κύριος ἔσομαι αὐτοῖς εἷς 
Θέον. 

24. Καὶ ὃ δοῦλός μου Δαυὶδ ἄρχων ἐν μέσῳ αὐτῶν, 
ἔσται ποιμὴν εἷς πάντων, ὅτι ἐν τοῖς προττάγμασί μου 
πορεύσονται, χαὶ τὰ χρίματά μου ἀλλόξ ον, χαὶ ποιή- 
σουσιν αὐτὰ, 

45. καὶ χατοιχήσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν, ἣν ἐγὼ 
δέδωκα τῷ δούλῳ μου Ἰαχὼδ, οὗ κατῴχησαν ἐχεῖ οἱ 
πατέρες αὐτῶν, χαὶ κατοικήσουσιν ἐπ᾽ αὐτῆς αὐτοί. 
Καὶ Δαυὶδ ὁ δοῦλός μου ἄρχων εἰς τὸν αἰῶνα" 

46. χαὶ διαθήσομαι αὐτοῖς διαθήχην εἰρήνης, δια- 
θήκη αἰωνία ἔσται μετ᾽ αὐτῶν. Καὶ θήσω τὰ ἅγιά μου 
ἐν μέσῳ αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα, 

95, χαὶ ἔσται ἣ κατασχάνωσίς μου ἐν αὐτοῖς, χαὶ 
ἔσομαι αὐτοῖς Θεὸς, καὶ αὐτοί μου ἔσονται λαός. 

28. Καὶ γνώσονται τὰ ἔθνη ὅτι ἐγώ εἶμι Κύριος ὃ 
ἁγιάζων αὐτοὺς, ἐν τῷ εἶναι τὰ ἅγιά μου ἐν μέσῳ αὖ- 
τῶν εἰς τὸν αἰῶνα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΒ'. 

ι. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς μὲ, λέγων" 
,. ΥἹῈ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρόςωπόν σου ἐπὶ 

Γὼγ χαὶ τὴν γὴν τοῦ Μαγὼγ, ἄρχοντα ὼς, Μεσὸχ, 
χαὶ Θοδὲλ, χαὶ προφήτευσον ἐπ᾽ αὐτὸν, 

8. χαὶ εἰπὸν αὐτῷ Τάδε λέγει Κύριος Κύριος" Ἰδοὺ 
ἐγὼ ἐπὶ σὲ ἄρχοντα, Ρὼς, Μεσὸχ, καὶ Θοθδὲλ, 

4, χαὶ συνάξω σε, χαὶ πᾶσαν τὴν δύναμίν σου, ἴπ-- 
πους χαὶ ἱππεῖς ἐνδεδυμένους θώραχας πάντας συνα- 
γωγῇ πολλῇ, πέλται χαὶ περιχεφαλαίαι καὶ μάχαιραι. 

5. Πέρσαι, καὶ Αἰθίοπες, καὶ Λίόυες, πάντες περι- 
χεφαλαίαις καὶ πέλταις, 

ὁ. Γομὲρ, καὶ πάντες οἱ περὶ αὐτὸν, οἶκος τοῦ Θορ- 
γαμὰ ἀπ᾽ ἐσχάτου βοῤῥᾶ, καὶ πάντες οἱ περὶ αὐτὸν, 
χαὶ ἔθνη πολλὰ μετὰ σοῦ. 

γη. “Ἑτοιμάσθητι, ἑτοίμασον δεαυτὸν, σὺ χαὶ πᾶσα ἣ 
συναγωγή σου, ἣ συνηγμένη μετὰ σοῦ, καὶ ἔση μοι εἰς 
προφυλαχήν. 

8. Ἀφ᾿ ἡμερῶν πλειόνων ἑτοιμασθήσεται, χαὶ ἐπ᾽ 
ἐσχάτου ἐτῶν ἀνε χαὶ ἥξει εἷς τὴν γῆν ΤΥ ἀπε: 
στραμμένην ἀπὸ μαχαίρας, συνηγμένων ἀπὸ ἐθνῶν 
ἀδ τι ταὐλ γἣν Ἰς  λ ἣ ἐγενήθη ἔρημος δι᾿ ὅλου, 
χαὶ οὗτος ἐξ ἐθνῶν ἐξελήλυθε, χαὶ κατοικήσουσιν ἐπ᾽ 
εἰρήνης ἅπαντες. 
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[δγ86] αυξ δα)υποῖδΕ δυηΐ οἱ, οἱ ἀδῇο 608 βρ 6} {τἰθιιη 2- 
ἄδην, οἱ ογυηῖ ἰῃ υἱγρᾶπ) ὕηδ1η τηδηιυὶ υἀδᾶ. 

40. Εἰ οευηΐ Υἱγρὲδ ἰη φυΐθυ8 ἴα 8ογροίβίϊ ἰῃ οἱβ ἰῃ τηᾶμα 
ἰυ8 ΟΟΓΔΠῚ Οἶβ. 

21. Εἰ ἀΐοδβ οἷβ : Ηϑοο ἀϊοϊξ ϑοπηην8 Ποχηΐηιβ : ΕΘΘΟ Θ50 
Ἀβ5ΌΠ,0 Οπηδοιλ ἀοιηυτη 1βγᾶ6] ἀ6 μθαΐο ροη( ἢ ἀυο ἰη- 
δτοϑϑὶ δυηὶ ᾿ς, οἱ σοηστορσΡο 605 6χ ομηΐθυ8 φαΐ ἴῃ οἷτ- 
οἶα Θογυτὰ 8ιηΐ, οἱ ἰηἀμοδπλ 605 ἴῃ ἰΟΓΓΆΠῚ 18ΓΔ6], 

22. οἱ ἀΔ0ο 608 ἰηῃ “οηίΐοιῃ ἴῃ ἰοττὰ πιοᾶ. οἱ ἴῃ τηοη{10 115 
Ιδγδοὶ. Εἰ ργίῃοορϑ ὑπὺ8 δεὶΐ θογυ, οἱ ἤοὴ δὀγιηΐ τ γα ἴῃ 
ἀυ.88 βοηΐ68, 60 αἰνἰἀρηϊον Ὁ]1Γ8 ἰῃ ἀν Γορπδ, 

423. υἱ 0. ΡοΪ]υδηίαγ υἱίγᾶ ἰῃ ἰ40118 8818. Εὺ ΘΓ ΠῚ 608 
ὁχ οπηηΐθυδ ἰηἰχυϊίιϊθιι5 θογυπὶ ἴῃ αυΐϊθὺβ ροοοδγογιηί, οἱ 

Τὰ πάδΡοῸ 608, οἱ δγυηΐ ταὶ ἰῃ ρΟρΡυϊαπὶ, οἱ οζὸ Ποπηίηυ 
ΘΙῸ οἶδ ἰῃ ὨΘΌΠ,. 

24. ἘΠ᾿ βογγα8 πιοι}8 Ὠδυ ὰ ργμοοθ8 ἰῃ πηραΐο οογυπι, οτίϊ 
ραβίογ υπὺ8 οπηηϊυπῖ, αυΐδ ἰῃ ᾿γοθοδρ 8 τηθὶβ δ] θυ] υηΐ, 
οἱ Ἰυάϊοὶα τη68 ουϑίοαϊοηΐ οἱ (Δεϊοηί 68, 

25. οἱ Παρίδαηΐ ἰῃ ἰοττὰ δι.8, ΄Ζυδπὶ 660 ἀδαϊ 56 τη 60 

Φδοοῦ, υδὶ Ὠαρἰίανογυηὶ {Π|ὸ ραΐγοϑ οογυμῃ, οἱ "δὈϊ δου 

ἴῃ ἃ ἰρ8ὶ. Εἰ θαυϊὰ βΌγΥ 8 ΤΏ608 ρεΐηοθρ8 ἰῃ ρογροίυυμ : 

426. οἱ ἀϊδροπδῇ οἷβ ἰϑϑίδιηθῃηζι πη ρδοΐβ, ἰοϑίδιηθηίιμη) 
βΒοιηρίἰογυτ ογὶΐ οὐπὰ οἶδ. ἘΠ ροῆᾶπι 5δηοίδ τηθᾶ ἑῃ πηράϊΐο 
ΘΟΓΌΠ) ἴῃ ρογροίαπι, 

47. οἱ στὶϊ (Δ ΓΏΔΟΙΪ ΠῚ τηθῦπὶ ἰῃ οἶδ, οἱ 6ΓῸ οἷβ Ὦθι}5, 
ὀΐ ἱρ58ΐ Πη6}}8 ἜΓΒπΐ ρΟρυ]ι8. 

28. Ἐὶ βοἰθηΐϊ σοηί65 ΄φυΐᾶ 620 β01) ΟΠ) Ϊπι}8 χαὶΐ βδηο Προ 
608, οὑπη [ὉΘΓηἰ 5δηρίδ πηδ6ᾶ ἰῃ, πηραΐο Θογυμ ἰη Ρογροίυ μι. 

ΟΑΡΌΣΤ ΧΧΧΥΠ͵Ι. 

{. Ἑ Δοίυ οδῖ βούτηο Ὀοπηϊηΐ δά τπ6, αἴ 6 Π8 : 

4. ΕἸΠῚ ΠοΙΐη18, οὈβγίηδ ἰδείθπλ ἰ8Π} ΒΌΡΟΓ αος οἱ ἴοΓ- 
Γδ Μαρος, μγποίροηι ἈΠοΒ, Μοβοος, οἱ ΤΏΟΡΟΙ, οἱ γδιϊοὶ- 
ΔΙῸ ΒΈΡΟΓ ΘΠ}, 

8. οἱ ἀΐϊο οἱ : Ηφοο αἰἱοἰῖ Ἰθοτηΐηυβ Ποιηΐπυ8 : Εσοσ 620 
ΒΌΡΟΓ (6 γμυἱηοίροπι, ἈΠοΟΒ, Μοβοοῆ, οἱ ΤὭΏΟΡΟΕΙ, 

ά͵ οἱ ΘοΏζΓΟΡΑθΟ ἴδ, οἵ Οπηθηὶ Θχογοϊυτὴ ἰυυπὶ, 6105 

οἱ οσυΐίο8 νϑϑίϊοβ Ἰογοἷ5. ὉΠ ΟΓΒΟ8 ΘΟΗ στο δ 0Π6 Πηυ]ΐδ, 
Ῥο (δ οἱ ρα ]θδ οἱ σἰδα!!. 

5. Ῥογβδθ, οἵ ἘἸΠΙΟρΘ5, εἰ {γα 8, ΟἸΠ68 ρδ[οἰ8 οἱ ρ6}|8, 

6. ἀομπηοι, οἱ ομλη68 αυΐ οἶγοα θυ, ἀοπλι8 ΤἼΟΓΖΑΠπΊᾶ δὉ 
Θχίγοιηο 8401] ηΪ8, οἷ ΟΠΊΏΘ5 αὶ οἶγοδ Θ.Π, οἱ σοη 68 ΓΤ} 88 
ἰθουΠ,. 

Ἴ. ῬΙΡΆΓΑΓΘ, Ὀγξρᾶγα 6, (ὰ οἱ ΟἸἢΪ8 ΘΟηρτοσϑῖ]0 (08, 

αυς οΟἸ]οοΐδ 6δὲ ἰθουμ), οἱ ογὶβ πὶ ἴῃ συβίοα δ). 

8. ΑἍὄὔἀΐοθυβ Ρ] τ Πιῖβ ργεραγδϊ υγ, οἱ ἰῃ ΠΟΥ 85: 0 ΔΠη0- 
τυ τϑηϊοὶ, οἱ υθηΐδί ἴῃ ἰθῦτπὶ Ζυ:8 ῬοΡΎογβἃ οὶ ἃ ρἰδάϊο, 
οΟἸἸοοἰἷς ἀδ ροηίδυ5 πλυ } 18 ΒΌΡΟΥ ἴογγπ) [5γ86] φυδ (δε δ 
οδῖ ἀοσβαγίδ οπῃηἶηο, οἱ ἢἷσ ὁχ βροη 0.8 οζτγοδδιβ 6ϑῖ, οἱ ἢδ- 
δ δουηΐ ἰῃ Ῥδ0δ ΟΠΊΏΘ6Β. 
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9. Καὶ ἀναδήση ὡς ὑετὸς, καὶ ἥξεις ὡς νεφέλη χα- 
ταχαλύψαι γῆν, καὶ ἔση σὺ καὶ πάντες οἱ περὶ σὲ, χαὶ 
ἔθνη πολλὰ μετὰ σοῦ. 

10. Γάδε λέγει Κύριος Κύριος: Καὶ ἔσπαι ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ἐχείνη, ἀναδήσεται ῥήματα ἐπὶ τὴν χαρδίαν 
σου, χαὶ λογιῇ λογισμοὺς πονηροὺς, 

1. χαὶ ἐρεῖς - ̓Αναδήσομαι ἐπὶ γὴν ἀπεβῥιωμμένην, 
ἥξω ἐπὶ ἡσυχάζοντας ἐν τῇ ἡσυχία, χαὶ οἰχοῦντας ἐπ᾽ 
εἰρήνης, πάντας χατοιχοῦντας γῆν, ἐν ἢ οὐχ ὑπάρχει 
τεῖχος οὐδὲ μοχλοὶ, χαὶ θύραι οὐχ εἰσὶν αὐτοῖς. 

12. προνομεῦσαι προνομὴν, χαὶ σχῦλα σχυλεῦσαι 
αὐτῶν, τοῦ ἐπιστρέψαι χεῖράς μου εἰς τὴν ἠρημωμένην 
ἣ χατωχίσθη, χαὶ ἐπ᾽ ἔθνος συνηγμένον ἀπὸ ἐθνῶν 
πολλῶν, πεποιηκότας χτήσεις, χατοιχοῦντας ἐπὶ τὸν 
ὀμφαλὸν τῆς γῆς. 

13. Σαδθὰ, χαὶ Δαιδὰν, χαὶ ἔμποροι Καρχηδόνιοι, 
χαὶ πᾶσαι αἷ χῶμαι αὐτῶν ἐροῦσί σοι’ Εἰς προνομὴν 
τοῦ προνομεῦσαι σὺ ἔρχη, δὶ σχυλεῦσαι σχῦλα, συν-- 
ἤγαγες συναγωγήν σου λαῤεῖν ἀργύριον χαὶ χρυσίον, 
ἀπενέγχασθαι χτῇσιν, τοῦ σχυλεῦσαι σχῦλα. 

14. Διὰ τοῦτο προφήτευσον, υἱὲ ἀνθρώπου, καὶ εἶ- 
πὸν τῷ Γώγ' Τάδε λέγει Κύριος: Οὐχ ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐχείνη, ἐν τῷ χατοιχισθῆναι τὸν λαόν μου Ἰσραὴλ ἐπ 

εἰρήνης, ἐγερθήση ; ᾿ 
ι0. Καὶ ἥξεις ἐχ τοῦ τόπου σου ἀπ᾽ ἐσχάτου βοῤῥᾶ, 

καὶ ἔθνη πολλὰ μετὰ σοῦ ἀναδάται ἵππων πάντες, 
συναγωγὴ μεγάλη καὶ δύναμις πολλή. 

156. Καὶ ἀναῤήση ἐπὶ τὸν λαόν μου Ἰσραήλ ὡς νε- 
φέλη χαλύψαι γῆν. ᾿᾽Επ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἔσται, 
χαὶ ἀνάξω σε ἐπὶ τὴν γῆν μου, ἵνα γνῶσι πάντα τὰ 
ἔθνη ἐμὲ, ἐν τῷ ἁγιασθῆναί με ἐν σοὶ ἐνώσιον αὐτῶν. 

17. Τάδε λέγει Κύριος Κύριος τῷ Γώγ' Σὺ εἶ περὶ 
οὗ ἐλάλησα πρὸ ἡμερῶν τῶν ἐπος αν διὰ χειρὸς τῶν 
δούλων μου τῶν προφητῶν τοῦ ᾿Ισραὴλ, ἐν ταῖς ἐμέ- 
ραις ἐχείναις χαὶ ἔτεσι, τοῦ ἀναγαγεῖν σε ἐπ᾽ αὐτούς. 

15. Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη, ἐν ἡμέρα ἦ ἂν 
ἔλθη Γὼγ ἐπὶ τὴν γῆν Ἰσραὴλ, λέγει Κύριος Κύριος, 
ἀναθήσεται ὁ θυμός μου 

19. χαὶ ὃ ζῆλός μου. ἐν πυρὶ τῆς ὀργῆς μου ἔλα- 
λησα- εἰ μὴν ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη ἔσται σεισμὸς μέγας 
ἐπὶ γῆς Ἰσραὴλ, 

20. χαὶ σεισθήσονται ἀπὸ προςώπου Κυρίου οἱ ἰχθύες 
τῆς θαλάσσης, χαὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ τὰ 
θηρία τοῦ πεδίου, χαὶ πάντα τὰ ἑρπετὰ τὰ ἕρποντα ἐπὶ 
τῆς γῆς, χαὶ πάντες οἱ ἄνθρωποι οἱ ἐπὶ προςώπου τῆς 
γῆς" καὶ ῥαγήσεται τὰ ὄρη καὶ πεσοῦνται αἱ φάραγγες, 
χαὶ πᾶν τεῖχος ἐπὶ τὴν γῆν πεσεῖται. 

"1. Καὶ χαλέσω ἐπ᾽ αὐτὸ χαΐ πᾶν φόθον, λέγει Κύ- 
ριὸς " μάχαιρα ἀνθρώπου ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἔσται. 

2). Καὶ χρινῶ αὐτὸν θανάτῳ, χαὶ αἵματι, χαὶ δετῷ 
χαταχλύζοντι, χαὶ λίθοις χαλάζης, χαὶ πῦρ καὶ θεῖον 
βρέξω ἐπ᾽ αὐτὸν, χαὶ ἐπὶ πάντας τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ, χαὶ 
ἐπ᾽ ἔθνη πολλὰ μετ᾽ αὐτοῦ. 

48. Καὶ μεγαλυνθήσομαι, καὶ ἁγιασθήσομαι, καὶ ἐν- 
δοξασθήσομαι, χαὶ γνωσθήσομαι ἐναντίον ἐθνῶν πολ- 
λῶν, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΛΘ'. 

ι. Καὶ σὺ, υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον ἐπὶ Γὼγ, καὶ 

β 
ΙΕἘΖΕΚΙΗ͂Λ. Κεφ. ΛΘ΄. 

9. Εἰ ἀδαδηἊ6β βίου! οἱωνία, οἱ Ὑθηΐθθ βίσυϊ 0068 δὰ 
ΟΡογθηἀδηι ἰογτϑμη, οἱ ογίβ ἰὰ οἱ ουγποϑϑ φυΐ οἶγοᾶ (6, οἱ δθῃ- 
[65 πηυ] ὦ. ἰδοῦ). 

10. Βδο ἀἰεῖϊ( δοπλίηυβ Ὠοπιίηδδ: Εἰ ογὶΐ ἴῃ ἀϊο ἰ} α, ἀβοθη- 
ἀεηΐ γογθᾶ διραγ οογ ἰαππὶ, οἱ οορίδΐ8 οορ δ ἰοῃ 65 ροαδὲ- 
1η85, 

11, οἷ ἀΐοδβ : Αβοθηάδηι δι ροῦ ἰθγγᾶπι 80) 6οἴδπ), γϑηΐδηη 
ΒΌΡΘΓ αυ!αϑοθηῖ68 ἴῃ αυΐοία, οἱ ΠδΟϊδηῖο8. ἴῃ ρΡ606., ΟΠ; 68 
μι ἰδ (68 ἰογγᾶηι, ἰῃ 418 ΠΟῊ Οϑὲ ΠηΌΓΙ8 ὨΘαι6 γϑοίθ8, οἱ 
ΡΟΓίδ Π0. Βυηϊῖ οἰ5, 

12. δὰ ργωάδηδυπι ργάδαι, εἰ Βρο! δηάυπι Βρο]α Θογ ), 
8ἀ εοπγογίοηάυπ) πηᾶπαπι τηθᾶπ ἰῃ ἀ6βο]δίδπι χιαὶ ΠδὈἰ ἰδία 
εἐβΐ,, οἷ Βυρεγ φεηΐθηι ΟΟἸ]δοἴδι) ἀ6 σοης θυ. τυ} 18, ασξ δ- 
Οὐγυηΐ ροββοϑϑίοποϑ, Ὠδυϊίδηΐθ8 ΒΌΡΟΥ ὉΠ] ΟΠ ἰδγγϑο. 

13. Β8ΌΡα, οἱ Πράδῃ, εἰ ποροίἰδίοτε8 Οδγ μρίηθηβοβ, οἱ 

ΟΠΊΏ6Β ΥἹ 28 Θογυπὶ ἀϊοαηὶ ΕἸ : Αἀ ργεάδπαμπι ργράδη ἰὰ 

Ὑρηΐβ, οἱ βροϊδηπάππη 5ρο α, οοηργορᾶβίϊ σοηρτοραί οποτ 

ἴυδηὶ δὰ ἰοἸ!δηάιπι ἃγροηίυπι οἱ δυγιπη, δά δαίογομάιπ, 
Ροϑβϑαδϑίοπομ, δὰ βμο ἰδηάυπὶ 5ρο] ἃ. 

14. Ῥγορίογθα Ὑδιϊοίμδγθ, ΗΠ] Πιομηηΐδ, οἱ ἀΐος δὰ ὅσος : 
Ητο ἀϊοϊί Ποπγίπιϑ : Νοηπα ἰῃ ἀΐα {||ὰ, οὐπὰ μαδίανογὶϊ 
ΡοΟρΡυϊὰ8 πιδι8 [5Γ86] ἰῃ Ρᾶ06, σΟηΒΌΓΖΟΒ ἢ 

15. Εἰ γϑῃϊθ8 ἀδ ἰσθο ἰυ0 Δ οχίγοηιο δαυϊοηΐβ, οἱ ροωίθβ 
ΠΉῸ  ἰδ5 ἰδοιιπὶ : ἀϑοθηϑογοβ ΘαΟΓΌΠΙ ΟἸΏη68, οοηρτομαίδο 
τηδρηᾷ οἱ ὀχογοῖίι5 τ} {π8. 

16. Εἰ ἀδοδηά 68 δι|ρ86 ρΟΡυΪυ ΠῚ ΠΊΘΣΙ ΠῚ 15Γ86] 4υδ5ὶ 065 

αἱ ορογία8 ἰογιδη). [ἢ ΠΟΥ 551 Ππ)8 ἀἴθθι8 ογὶϊ, οἱ δδδυσᾶπ 
(6. ΒΌΡΘΓ ἰοΥΤδηὶ Π]θᾶΠ)|, υἱ 5οἰδηΐ ΟΣΠΠ68 σοηΐοβ 26, οὐπὶ 

βδηοιΠοδίυ8 (ἼΘΓΟ ἴῃ (6 οογᾶπι οἶδ. 

17. Ηδο ἀϊοὶξ Βοπιίηυ8 Ὠοπιίηιι8 δὰ Οορς : Τὰ 68 ἀδ αυο 

Ἰοσιίι8 5.1Π| δηϊ6 ἀΐθ 5 ὈΓΙΟΓΟΒ, Ρ6Γ ΠΊΔΠΙΏ) ΒΟΓΥΟΓΌΠῚ ἢ160- 
γὺπὶ ργΓορἰἸοίδευπι ᾿δγᾶθὶ, ἰῃ ἀϊθῦμϑ 1115 οἱ δῃηΐβ, υἱ δι άι- 

ΟΟΓΘΠῚ ἴδ ΒΌΡΟΙ 605. 

18. Εἰ ογ ἴῃ ἀΐο 18, ἴῃ ἀἰ6 φιιδ γοπογῖὶ αος ΒΌΡΟΥ ἰοττᾶπι 

ἴβγδεὶ,, αἷΐ θοπ)ίηι8 ᾿οπλίη.8. δϑοθηάοὶ ἤΙΓΟΓ ΠΊΘιΙδ 

19. οἱ 261018 ΠΊ6Ὲ8 : ἴῃ ἴσῃ ἰγὰ" πηδδο Ιοου [0.5 50 : δἷ ΒΟᾺ 
ἴῃ ἀἷο 1118 ογὶ( ὀοπηπηοίίο πῆᾶσπϑ 8υροῖ ἰογγᾶηι ἄβγδοι, 

20. οἱ οφοιηονοθυπίυν ἃ δοὶο- Ποπηηΐ Ρ 8068 ΠπιαΓΐ5. οἱ 
γοϊα Πα σΟἿ;, οἱ θοϑἴα: οδηγρὶ, δΐ οπηηΐδ γορ 8 αυα ἐερυηξ 

ΒΌΡΟΓ αΠη1π|, ουδοί4υ 6 ΠΟΠλἢ68 χυΐ δυηΐ 50ρογ (Δείοπι 
ἰδγγῶ : οἱ βοϊηάδηίυν ποῃίο65 οἱ οδάδηϊ ν4}} 65, δὲ Οπ Ὠΐδ ταιι- 

ΓΒ ἰῃ ἴδγγδη οογγιοί. 

21. ἘΠ γοσᾶθο ΒΌΡΟΓ ἰρέμπι) οἰΐδπι οπηηδῆι (οὐ ἀϊπο, 
ἀἰεἰξ Βοπιπῃ8 : αἰδάϊ8 ΠΟ. Π8 ΒΌΡΟΥ [ΓαίΓοηι δυὺπὶ ογίϊ. 

22. Εἰ Ἰυάϊοαθο οὐκὶ πιογία, δὲ βδυβρυίΐῃα, οἱ ῥἰυνὶα 
Ἰηυπάδηίς, οἱ ᾿αρ᾽ ἀΐδια στδηάίηίβ, οἱ ἰζῆθπι οἱ δ] υὙ 
ΡΙυδηι 8006 Γ ὁπηι, οἱ ΒΌΡΟΓ ΟΠἸΠ65 4υΐ οὐ 60, οἷ διιρεῦ 
ξοη [68 Ὠλ0}188 ΕΠ] 60. 

23. Εἰ πιϑμηϊποδθο, οἱ βαῃο βοδθοΥ, οἱ αἰογ βοδθον, εξ 
ΒοΟίυ8 6Γ[Ὸ ἰῃ οοηϑρθοοῖυ φοηίλι) πηυϊδγυπι, οἱ βοίθηϊ χυΐδ 

6ὁῷ0 δπὶ| Ποιμηίηι!8. 

ΟΑΡΌΤ ΧΧΧΙΧ. 

1. Εἰ ἴ(υ, ε}| Βοπηϊηϊδ, νδιϊοίηδγο δυρογ αοξ, οἱ ἀἰὸ : 



ἘΖΕΟΘΗΙΕΙ͂, 

εἰπόν" Τάδε λέγει Κύριος: Ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ Γὼγ ἄ 
χοντα Ῥὼς, Μιεξὸχ, " Θοδὲλ, πὰ 

ἃ. χαὶ συνάξω σε, χαὶ χαθοδηγήσω σε, καὶ ἀναδιδῶ 
σε ἐπ᾽ ἐσχάτου τοῦ βοῤῥᾶ, καὶ ἀνάξω σε ἐπὶ τὰ ὄρη τῷ 
Ἰσραήλ. 

3. Καὶ ἀπολῶ τὸ τόξον σου ἀπὸ τῆς χειρός σου τῆς 
ἀριστερᾶς, καὶ τὰ τοξεύματά σου ἀπὸ τῆς. χειρός σου 
τῆς δεξιᾶς, χαὶ χαταδαλῶ σε 

4. ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ Ἰσραὴλ, χαὶ πεσῇ σὺ χαὶ πάντες 
οἵ περὶ σὲ, χαὶ τὰ ἔθνη τὰ μετὰ σοῦ δοθήσονται εἰς 
πλήθη ὀρνέων, πανχὶ πετεινῷ χαὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ 
πεδίου δέδωχά σε χαταδρωθῆναι. 

ὅ. ᾿Επὶ προςώπου τοῦ πεδίου πεσῇ, ὅτι ἐγὼ ἐλά- 
λησα, λέγει Κύριος. 

6. Καὶ ἀποστελῶ πῦρ ἐπὶ Γὼγ, καὶ χατοικηθήσον- 
ται αἵ νῆσοι ἐπ᾿ εἰρήνης, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι 
Κύριος. 

7. Καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον γνωσθήσεται ἐν μέσῳ 
λαοῦ μου Ἰσραὴλ, χαὶ οὐ βεθηλωθήσεται τὸ ὄνομά 
μου τὸ ἅγιον οὐχέτι, καὶ γνώσονται τὰ ἔθνη ὅτι ἐγώ 
εἶμι Κύριος ἅγιος ἐν Ἰσραήλ. 

8. Ἰδοὺ ἥχει, χαὲ γνώση ὅτι ἔσται, λέγει Κύριος 
Κύριος. Αὕτη ἐστὶν ἢ ἡμέρα ἐν ἣ ἐλάλησα. 

9. Καὶ ἐξελεύσονται οἱ χατοιχοῦντες τὰς πόλεις 
Ἰσραὴλ, καὶ χαύσουσιν ἐν τοῖς ὅπλοις, πέλταις χαὶ 
χοντοῖς, χαὶ τόξοις χαὶ τοξεύμασι, χαὶ ῥαόδοις χειρῶν 
χαὶ λόγχαις, χαὶ καύσουσιν ἐν αὐτοῖς πῦρ ἑπτὰ ἔτη" 

τυ. χαὶ οὐ μὴ λάῤωσι ξύλα ἐχ τοῦ πεδίου, οὐδὲ μὴ 

λρ. ΧΧΧΙΧ. 617 

Ηδθο αἰεὶ! Βοπιΐπυβ : ΕοδΘ 660 ΒΌΡΟΓ ἴδ αορ Ῥγϊμοίρθιι 
ἈΠΟΒ, ΜαβΌ0ΌΈ,, οἱ ΤΠΟΟΙ, : 

2. οἱ Οὐησγορδῦο ἴα, οἱ ἀράυοδη) ἴα, οἱ (Δοΐδηη) ἀφοθηΐογο 
(6 ἀδδυρογ δχίγοπΊο Δ4Ό]Π]Οηἶβ8,, οἱ δά πισϑη} [6 ΒῈρΟΓ ΠηοὨ 68 
18Γ86]. 

3. Εἰ ρεγάδιῃ δγουπὶ ἰασπὶ ἀθ τηδηι! [8 δἰ ηἰβίΓα, οἱ βαρὶ- 
[858 ἴυδ8 ἀδ τηδηι ἐυἃ ἀδχίογα, οἱ ἀο)ϊεΐδη) (6 

ἤ, 506 Γ ΠηΟΗΐ65 ΙΒγδ 6], οἴ οδ 468 0 οἱ ΟΠΊΠ65 4} οἶγοδ (6, 
οἱ κεηϊθ8 χυδ ἰδουμη ἀδθυηίιγ δὰ πλυ ἰἀἴποὸ5 ἃνυίαπι, 

οπηηΐ Ὑϑὶδι}}} οἱ οπηπ 5 Βα 5118 σδιηρὶ ἀδαὶ 6 δὰ ἀδυόγαδι- 
ἄυμῃ. 

5. 50 6Γ (δοίθιῃ οαπιρὶ οδάὰθβ, χυΐὰ οβο ἰοσυΐι8 8ιπ|, ἀἰ- 
εἰΐ Ποιηΐηυ8. 

6. ΕΓ ἐπλ ἴδη ἰρπαπὶ ἰπ Οορ;, οἱ παρ Δα ηίαν ἰηβυ]8 ἰῃ 
ΡδΟΘ, οἱ βοἰδηΐ χυΐα ὁρὸ 5 Ποῃηγΐπι!δ. 

7. ΕΠ ποπιθῃ τηθὺπὶ βδησίυπι ποίΐυμῃ ἢοί ἴῃ τηδαΐο ρορυ} 
τηοΐ 1σγδϑαὶ, δἵ ποὴ μοὶ! αοῖυγ πουγθη πηϑιιῃλ βδποίυη Πρ] 115, 

οἱ 8εἰθηῖὶ ροηΐοβ αυοῃίδπη 65Ὸ 8ηΔ] ὨΟΙΪΠι18 5δποῖ}8 ἴῃ 
Ι5Γδ6]. 

8. Εορορα τυρηΐϊΐ, οἱ δοῖοβ χυοῃηίδπι ογΐ, ἀϊοὶϊϊ Ποηληι}8 
Βοπηΐηυ8. Ηξοο 681 ἀΪ65 ἰη χυᾶ Ἰοσυῖυ5 501. 

9. Εἰ ὀρτοαϊδηϊυγ Πα ἰΔίογοβ υγθίυπι 15Γ6], οἵ βιισοθ- 
«ἀϑηΐ ἰῃ ἀγηκΐβ, ρ6 118 οἵ οοη 8, οἱ ἄγου θυ οἱ 58} {18, οἱ Ὀὰ- 

Ο} 18 πηδηπαηι οἱ Ἰδῃοαἶ5,, οἱ δυοίοπάθῃηϊ ἰῃ οἷ ἰβδη βορίθιῃ 
ΔηηΪ8 : 

10. οἵ Ὠοῇ 85ϑι:1ηθηϊ ᾿ἰχηᾶ ἀ6 ΘΔΡ0, Ὠ6406 δυροϊἀοηῖΐ ἀδ 

χόψωσιν ἐκ τῶν δρυμῶν, ἀλλ᾽ ἣ τὰ ὅπλα χαταχαύσουσν | 84}{|Ὀ18, 564 ἀγπιᾶ σομιθυγομῖ ἱξηὶ : οἱ ἀδργεθἀδιπίυγ 605 
πυρί: χαὶ προνομεύσουδιν τοὺς προνομεύσαντας αὐτοὺς, 
χαὶ σχυλεύσοὐσιτοὺς σχυλεύσαντας αὐτοὺς, λέγει Κύριος. 

11. Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη, δώσω τῷ Γὼγ 
τόπον ὀνομαστὸν, μνημεῖον ἐν Ἰσραὴλ, τὸ πολυάνδριον 
τῶν ἐπελθόντων πρὸς τῇ θαλάσσῃ, χαὶ περιοιποδομή- 
σουσι τὸ περιστόμιον τῆς φάραγγος, 

12. χαὶ χατορύξουσιν ἐχεῖ τὸν Γὼγ χαὶ πᾶν νὸ πλῆθος 
αὐτοῦ, χαὶ χληθήσεται τότε τὸ πολυάνδριον τοῦ Γώγ. 

13, Καὶ χατορύξουσιν αὐτοὺς ρἶκος Ἰσραὴλ, ἵνα 
χαθαρισθῇ ἡ γῆ ἐν ἑπταμήνῳ, χαὶ πρ Πείλεια, αὐ- 
τοὺς πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς, χαὶ ἔσται αὐτοῖς ὀνομαστὸν 
ἢ ἡμέρα ἐδοξάσθη, λέγει Κύριος. 

ι4. Καὶ ἄνδρας διαπαντὸς διαστελοῦσιν ἐπιπορευο- 
μένους τὴν γῆν, θάψαι τοὺς χαταλελειμμένους ἐπὶ 
προςώπου τῆς γῆς, χαθαρίσαι αὐτὴν μετὰ τὴν ἑπτά-- 
ιληνον, καὶ ἐχζητήσουσι. 

15. Καὶ πᾶς ὃ διαπορευόμενος τὴν γῆν, χαὶ ἰδὼν 
ὀστοῦν ἀνθρώπου, οἰκοδομήσει παρ᾽ αὐτῷ σημεῖον, 
ἕως ὅτου θάψωσιν αὐτὸ οἱ θάπτοντες εἰς ΤΓαὶ τὸ πο- 
λυάνδριον τοῦ Γώγ. 

16. Καὶ γὰρ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως, Πολυανδριον. 
Καὶ χαθαρισθήσεται ἣ γῇ. 

17. Καὶ σὺ, υἱὲ ἀνθρώπου, εἶπόν: Τάδε λέγει Κύριος" 
Εἰπὸν παντὶ ὀρνέῳ πετεινῷ, καὶ πρὸς πάντα τὰ θηρία 
τοῦ πεδίου: Συνάχθητε καὶ ἔρχεσθε, συνάχθητε ἀπὸ 
πάντων τῶν περικύχλῳ ἐπὶ τὴν θυσίαν μου, ἣν τέθυχα 
ὑμῖν, θυσίαν μεγάλην ἐπὶ τὰ ὄρη Ἰσραὴλ, καὶ φάγεσθε 
κρέα, καὶ πίεσθε αἷμα. 

18. Κρέα γιγάντων φάγεσθε, καὶ αἷμα ἀρχόντων 
τῆς γῆς πίεσθε, χριοὺς χαὶ μόσχους χαὶ τράγους, χαὶ 
οἱ μόσχοι ἐστεατωμένοι πάντες. 

40 }θὺ8 ργ δ [πθγαηΐ, οἱ βϑρο] αθυηΐ ΡΟ ἰδίογοϑ 8008, δἰΐ 
Βοιηΐηυ. 

11. Εἰ οὗ ἴῃ αἶα 1114, ἀάθο αος Ἰοσαπι ποπηϊηδίι! πηι, Πγο- 
υπηθηζ πὶ ἰῃ ᾿δγᾶθ], ροϊγᾶπαγίοη θογιπὶ Ζυΐ γϑηργίηὶ δᾶ 

[Ὡᾶγ6, οἱ δαϊπολθυπί ροὺ οἰγουϊ τ 05 γ}}}8, 

12. οἱ ἀοίοἀϊοηὶ ἰδὲ αος οἱ οἴηηπθη τυ] ἰ υἀϊ ποῖη αἦιι8, οἱ 
γοσδὈ ὗ ἴππη0 ΡΟΪγδησγίοη αοξ. 

13. Εἰ ἀοίοἀϊοηΐ 605 ἀΟΠ115 15γδοὶ, υἱ πηυηά οί ἰογτὰ ἴῃ 

βορίθπ) τη ηβ 5, οἱ ἀοίοαϊξηϊ 6086 ΟΠΊΠΐ5 ρΟρ]08 ἰογγῶ, 
οἵ ογὶ  οἱβ ἱποϊ γίιιπι αὰᾶ ἀΐς σἰογ βοδίυ8ϑ ἐποεὶΐ, αἰΐ Ποιηίπι5. 

14. Εἰ Υἱγοϑ σ᾽ ἴον βϑοουῃθηΐ οἰγουμπηθυηίο5 ἰογγαη, δὰ 
ΒΘρΟΙΘηπὶ 605 αι ΓΟΙΠΔΏδοΓΙηΐ ΒΌΡΟΥ (δοίη) ἴαγγῷ, υἱ 

δπιαηάοθηϊ ΘαΠ) ροϑῖ βθρίθῃ ΠΠΘη865, Θὲ αἰ ΓΘηΐ. 

15. Εἴ οπηηΐβ ρογάργδηβ ἰθγγδη), οἱ Υἱάθῃβ 05 ΠΟηἢΐ8., 
δα Ποῖ ἀρυὰ ᾿Πυἀ, αἰσηυπι, ἀοπθο δορο] δὶ {Ππὼ ροὶ ἰη- 
οἴοτοϑ ἰῃ Οαἱ ροΙγαηάτίο αΟς. 

16. Νδηι οἵ ποίγϑθη οἰν 818, Ῥοϊγδηάτγίοη. Εἰ πυπαλοίίυγ 

[6Γγᾶ. 

17. Εἰ τὰ, ΕΠ Ποιηΐηΐδ, αἱ : φρο ἀἰοὶῖ Βοηλίηυ5 : ὨΪο 

οπιηὶ υὶ γο δ !!, οἱ δὰ ΟΠ 68 65.188 οδιηρὶ : Οοηργοραπηηὶ 
οἱ γϑηΐίθ, οοπργαρϑιηίηὶ δὺ οπηΐυϑ ροΓ οἰγουϊαπι δὰ υἱοὶ - 
ἸὨλΙῺ ΠΊΡΔ ΠῚ), 4081} ἐπ ΟἾΔ Υΐ γ ΟὈΪδ ) Υἱοἱ Ππηὰπ| σΥΔη 461} 88- 

ΡδῚ πηοηΐοβ ἰ5γᾶθὶ, οἱ οοῃγθάθί 8 ογῃθ8, εἷ Ὀἱθει18 δαηρυὶ- 

ὨΘΠ,. 
18. σᾶτῃθ8 αἰραπίυπι οοιηδάοίϊθ, οἱ βδησυΐποη) ργίηςὶ- 

Ρὺπὶ ἰογγο δἰ θα (8, γί 68 οἱ υἱίυϊοβ εἰ Ππίγοοβ, οἱ υἱ(υ!! 
. ΟΠη68 ΔΑ ρα. 
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19. Καὶ φάγεσθε στέαρ εἰς πλησμονὴν, χαὶ πίεσθε 
αἷμα εἰς μέθην ἀπὸ τῆς θυσίας μου ἧς ἔθυσα ὑμῖν. 

420. Καὶ ἐμπλησθήσεσθε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου, 
ἵππον χαὶ ἀναθάτην χαὶ γίγαντα χαὶ πάντα ἄνδρα πο- 
λεμιστὴν, λέγει Κύριος. 

41. Καὶ δώσω τὴν δόξαν μου ἐν δμῖν, χαὶ ὄψονται 
πάντα τὰ ἔθνη τὴν χρίσιν μου ἣν ἐποίησα, χαὶ τὴν 
χεῖρά μου ἣν ἐπήγαγον ἐπ᾽ αὐτούς. 

99. Καὶ γνώσονται οἶκος Ἰσραὴλ ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος 
ὃ Θεὸς αὐτῶν, ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης χαὶ ἐπέχεινα. 

23. Καὶ γνώσονται πάντα τὰ ἔθνη ὅτι διὰ τὰς ἁμαρ- 
τίας αὐτῶν ἠχμαλωτεύθησαν οἶχος Ἰσραὴλ, ἀνθ᾽ ὧν 
ἠθέτησαν εἰς ἐμὲ, χαὶ ἀπέστρεψα τὸ προςωπόν μου ἀπ᾽ 
αὐτῶν, χαὶ παρέδωχα αὐτοὺς εἰς χεῖρας τῶν ἐχθρῶν 
αὐτῶν, χαὶ ἕπεσαν πάντες μαχαίρα. 

24. Κατὰ τὰς ἀχαθαρσίας ἀὐτῶν χαὶ χατὰ τὰ ἀνο- 
μήματα αὐτῶν ἐποίησα αὐτοῖς, χαὶ ἀπέστρεψα τὸ πρός- 
ὠπόν μου ἀπ᾽ αὐτῶν. 

45. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος Κύριος: Νῦν ἀπο- 
στρέψω αἰχμαλωσίαν ἐν Ἰαχὼδ, καὶ ἐλεήσω τὸν οἶκον 
᾿Ισραὴλ, χαὶ ζηλώσω διὰ τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν μου. 

46. Καὶ λήψονται τὴν ἀτιμίαν αὐτῶν, χαὶ τὴν ἀδι- 
χίαν ἣν ἠδίκησαν ἐν τῷ κατοιχισθῆναι αὐτοὺς ἐπὶ τὴν 
Υἷν αὐτῶν ἐπ᾽ εἰρήνης" χαὶ οὐχ ἔσται ὁ ἐχφούῶν 

27. ἐν τῷ ἀποστρέψαι με αὐτοὺς ἐκ τῶν ἐθνῶν, χαὶ, 
συναγαγεῖν με αὐτοὺς ἐκ τῶν χωρῶν τῶν ἐθνῶν χαὶ 
ἁγιασθήσομαι ἐν αὐτοῖς ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν, 

25. χαὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος ὃ Θεὸς 
αὐτῶν, ἐν τῷ ἐπιφανῆναί με αὐτοῖς ἐν τοῖς ἔθνεσι. 

49. Καὶ οὐχ ἀποστρέψω οὐχέτι τὸ πρόςωπόν ἔν 
ἀπ᾽ αὐτῶν, ἀνθ᾽ ὧν ἐξέχεα τὸν θυμόν μου ἐπὶ τὸν οἶχον 
Ἰσραὴλ, λέγει Κύριος Κύριος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Μ΄. 

1. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πέμπτῳ καὶ εἰχοστῷ ἔτει τῆς 
αἰχμαλωσίας ἡμῶν, ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ, δεκάτη τοῦ 
μηνὸς, ἐν τῷ τεσσαρεσχαιδεχάτω ἔτει μετὰ τὸ ἁλῶναι 
τὴν πόλιν, ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη ἐγένετο ἐπ’ ἐμὲ χεὶρ 
Κυρίου, 

3. χαὶ ἤγαγέ με ἐν δράσει Θεοῦ εἰς τὴν γῆν Ἰσραὴλ, 
χαὶ ἔθηχέ ὑεὲ ἐπ᾽ ὄρος ὑψηλὸν σφοδρα, χαὶ ἐπ᾽ αὐτῷ 
ὡςεὶ οἰχοδομὴ πόλεως ἀπέναντι, ! 

8. χαὶ εἰςήγαγέ με ἐχεῖ" καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ, καὶ ἣ ἐνων: 
αὐτοῦ ἦν ὡςεὶ ὅρασις χαλχοῦ στίλθοντος, χαὶ ἐν τῇ 
χειρὶ αὐτοῦ ἦν σπαρτίον οἰχοδόμων, καὶ χάλαμος μέ-- 
τρον, χαὶ αὐτὸς εἰστήχει ἐπὶ τῆς πύλης, 

4. χαὶ εἶπε πρὸς μὲ ὃ ἀνήρ: Ὃν ἑώραχας, υἱὲ ἀν- 
θρώπου, ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς σου ἴδε. καὶ ἐν τοῖς ὠσί σου 
ἄχουε, χαὶ τάξον εἰς τὴν χαρδίαν σου πάντα ὅσα ἐγὼ 
δειχνύω σοι, διότι ἕνεχα τοῦ δεῖξαί σοι εἰςελήλυθας 
ὧδε, χαὶ δείξεις πάντα ὅσα σὺ δρᾶς τῷ οἴχῳ τοῦ Ἰσ- 
ραήλ. 

5. Καὶ ἰδοὺ περίδολος ἔξωθεν τοῦ οἴχου χύχλῳ, καὶ 
ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ἀνδρὸς κάλαμος, τὸ μέτρον πηχῶν ἕξ 
ἐν πήχει καὶ παλαιστῆς, καὶ διεμέτρησε τὸ τρίτοις 
σμα, πλάτος ἶσον τῷ χαλάμῳ, χαὶ τὸ ὕψος αὐτοῦ ἶσον 
τῷ χαλάμῳ. 

8. Καὶ εἰςῆλθεν εἰς τὴν πύλην τὴν βλέπουσαν χατὰ 
ἀνατολὰς ἐν ἑπτὰ ἀναδαθμοῖς, χαὶ διεμέτρησε τὸ αἰλὰμ. 
τῆς πύλης ἶσον τῷ χαλάμῳ, 

ΙΕΖΕΚΙΗ͂Λ. Κεφ. Μ΄. 
19. Εἰ οοπηοάοι 5 δαΐροπ) δὰ βδίυνγ δίοιη, οἱ ἢ 6 18 ὅλη. 

ῆαι δὰ οὐτγίοἰδίθι) ἀ6 νἱοίϊἑ πιὰ πᾶθὰ Φαδη) ἱπηπιο]αυὶ γὸ- 
ἷ 8. 
20. Εἰ 5δίυγδὈϊ Π}}} δΌΡΟΓ πηοηῆβδιῃ πηρᾶῖῃ, ἀθ θαυ δὲ 

δϑοδηβογὸ δὶ σἰσδηία οἱ οἴηηΐ Υἱἷγὸ ὈΟ]]ίογο, δἱΐ Ποπιίηι8. 

21. ἘΠ΄ 800 ρἰογίαπ) πηθᾶπ} ἰη το ἱβ, οἱ νἱἀθθυηΐ ομληθ8 
δοη(65 ἰυὐϊοίυ πηδιηι 4υοα ἔδοὶ, οἱ ΠΔΏΠΠ) Ἰηθϑμ 40.8Π| 
ἰηάυχὶ ΒΌΡΟΓ 605. 

22. Εἰ δαΐδθηϊ ἀοηλυ8 [8Γ86] ᾳυΐα 650 80υπὶ Ὠομηΐπυ8 6118 
ΘΟΥπ, ἃ ἀἷδ ἰὰο οἱ ἀοἰποορϑ8. 

28. ΕἸ βοϊθηΐ οἵη 68 βϑηἴθϑδ συοῃπίδη) ργορίογ ροοοδίδ 8υ8 

οδρίϊ (πογυηΐ ἀοπηβ 18Γ86], 60 φιοα Ὀγρου δι οδιϊ οἰπί ἴῃ τη, 
οἱ υογίϊ (δοΐθπ) πηθδᾶπὶ 8 οἱβ, οἱ ἰγδαϊἀϊ 605 ἰῇ πηδη08 ἰηΐ- 

ΠΡ ΟΟΓ ἢ.) ΘΟ ἢ), οἱ οσοἰἀδγαηΐ ΟΠ 68 μἼΔαϊο. 

24, ϑυχίδ πη πα  (ἰδ8 Θογυτ οἱ ἰηἰαυΐϊ δῖα 8 Θογαπιὶ ἴδε 
Οἰ8, οἱ ἀνογίὶ (δοίθη πηθϑιη δὺ οἶβ. 

25. Ῥτγορίογοδ ἤφοο αἰοὶϊ Ποπιίηυ8 Ὁ οὐηἰηυ 5 : Νυπο γϑάῃ- 

οδτ οδρίϊν] ἰΔίο ἰῃ Ψ9Φ840000), οἱ πιίϑογορον ἀομλυΐ 15Γ8ο], οἱ 
Ἀ5811Π28} 261} ΡΓΟΡΙΘΓ ὨΟΠΊΘἢ βδησίυπι ΠἸΘΌ. 

26. Εἰ ρογίδθυηϊς Ἱπηοπ)ηΐδηι 508π|, οἱ ἰη 5 ΕΠ 81 Ζυδ 

ἰη)υδ8ὲ6 ὀρογυηῖ οὐπὰ ᾿δΟϊνογίωϊ ἰῇ ἰδγγα δυᾶ ἰὴ ρδοδ : δ 
ΠΟη ογἰΐ φυὶ οχίογγοδί 

27. οὐ Γρἀύχογο 608 ἀδ σοης 05, οἱ ΘΟΗσΙΌΡΑΨΘΟΓΟ 605 
ἀ6 γϑροηΐ θυ φοηςυπι : οἵ δδῃοι ἤοδῦοῦ ἰῃ οἷδ οογδῆὶ σου - 
θυ8, 

28. οἱ δβοἰθηΐ συΐδ οὐῸ 81:11 Ποιηΐηι18 Π60}8 ΘΟΓΌΓΩ,, ΟἸΠῚ 
ΔΡΡΑΓΌΘΓΟ οἷδ ἰῃ σοί θυ. 

29. Εἴ πο δυδγίδπι αἱ γᾶ (δε 6 ΠῚ πθᾶπ) 8 οἷβ, 60 χυοὰ 
οἰ ἀογὶπι ΠΙΓΟΓΟΠῚ ΠΟ Ό. ΒΌΡΟΓ ἀοιηυμ [5γᾶ6], αἱΐ [)οπιηυβ 
Βοαλίπυ8. ᾿ 

ΟΑΡΟΤ ΧΙ. 

1. Εἰ (Δεϊιπι 681 ἰη χαυϊπίο οἱ υἱβϑϑίῃηο δῆῃο σδρεϊν δι 15 
ποδίγο, ἐῆ ὈΓΪΠΊΟ ΠΊΘη86, ἀφο η!ᾶ τηθη 818, ἰὴ ΄Ζυδγίο ἀδοίπ)ο 

8ΠΠ0 ρΡοϑίαυδηι)ι οϑρίδ 681 οἰνἰ 85, ἰῃ ἀΐθ ||1ὰ (δοῖδ δϑί διιροῦ 
ΤῺ6 ΠγΔη118 Ὠομηϊηΐϊ, , 

2. οἱ δάδαχὶ! της ἰῃ νἱδίομο Ὠοὶ ἰῃ (δυγατῃ 18γδοὶ, δ ροϑυΐὶ 
ΠῚ6 8006 Γ ΠΙΟΠίοΠΙ ΘΧΟΘΙ88Π) Πἰπιΐδ, οἱ ἰῃ 60 φυϑϑοὶ ἀνὰ βοίτιτι 
αἰν 1δ118 6 γοσίοπθ, 

3. οἱ Πηἰγοάυχὶ! πη6 {Π|π||6 : οἵ ϑαοδ υἱγ, οἱ ἀβδρϑοίυβ δ᾽ὴυϑ8 
ογαὶ 4.851] ἀϑροοῖαϑ δγὶβ βροῃ θη 8, οἱ, ἰὴ πηδηὺ 6}5 ογαί 
[αηϊου 8 οσππηρηϊδγίογαπι, οἱ οα]Δη1}}5 ΠΙΘηδιΓᾶ, οἱ 'ρ56 8[8- 
μδί ἰη ρογίαᾷ, 
ἡ οἱ ἀϊχὶϊ δὰ πι|6 Υἱγ : Οὐδηὶ Υἱαϊδίϊ, ΠῚ ΠΟμληΐ8., ἴῃ 

ΟΟὈ} 5 {ι|58 νἱάθ, οἱ ἴῃ δυγίδυ8 ἴυ}8 δυάϊ, οἴ ΡΟΠ6 ἴῃ οοΓ 

ἴυυπι οπιηΐὰ αυδ οδἰοηᾶθτγο {ἰὶ, φυΐα αἰ οβἰοηδηίυν ἰδὲ 
᾿ησΓΟ550}5 68 ἢ, οἱ Τ᾿ ὨΒίΓΔ 8 οπιηΐᾶ 4018 ἰπ Υἱάδ68 ἀοπῃαυὶ 

Ι5γδο!. 

5. ΕΓ 6066 ΠΊΌΓ015 Θχίγ ἀοπΊΌΠι ΡῸΓ σύγυπ, οἱ ἰῃ πιᾶπα 
υἱτὶ οδία πη} 8, ΠΡ 50Γἃ οὐ Βογυ τ βοχ ἰῃ σα 10 οἱ μαἰδοϑῖςβ, 
οἱ πηοηϑ05 οϑἱ δη(οπηγαὶθ, [αἰ 6 1 δραυδίοηι οδἰδῆο, 
οἱ δεἰἰυάίηοηι 6}8 40401.818 ΠῈ ΟΔ]ΔΠηο. 

6. Εἰ ἰπργθβ851:}8 6δδὲ ρογίδιῃ 408 γοϑρίοἰο αὶ οὔ θηίθι ἴῃ 
βορίοηι σγδαϊγηι8, οἱ Π]6 818 68{ ἐ018Π}) ρογίδο δουδίοτη οδ- 
ἰδιηο, 
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γ. χαϊπὸ θεὲ ἶσον τῷ χαλάμῳ τὸ μῆχος, καὶ ἶσον 7. εἴ (66 ἐαυδίοια οδίδημο ἰοπαίτυἀΐηαπι, οἱ ὡοχυδίθιη 
τῷ χαλάμῳ τὸ πλάτος, καὶ τὸ αἰλὰμ ἀναμέσον τοῦ 
θεηλὰθ πηχῶν ξξ χαὶ τὸ θεὲ τὸ δεύτερον ἶσον τῷ χα- 
λάιμω πλάτος, χαὶ ἶσον τῷ χαλάμῳ μῆχος, καὶ τὸ αἰ- 
ΙΣ πήχεων πέντε. 

8. Καὶ τὸ θεὲ τὸ τρίτον ἶσον τῷ χαλάμῳ μῆχος, καὶ 
ἶσον τῷ καλάμῳ πλάτος, καὶ τὸ αἰλὰμ τοῦ πυλῶνος, 
πλυ,σίον τοῦ αἰλὰμ τῆς πύλης πηχῶν ὀχτὼ, 

9. χαὶ τὰ αἰλεῦ πηχῶν δύο" χαὶ τὰ αἰλὰμ. τῆς πύ- 
λης ἔσωθεν, 

10. χαὶ τὰ θεὲ τῆς πύλης τοῦ θεὲ κατέναντι, τρεῖς 
ἔνθεν χαὶ τρεῖς ἔνθεν, χαὶ μέτρον ἐν τοῖς τρισίν" μέτρον 
ἕν τοῖς αἰλὰμ. ἔνθεν χαὶ ἔνθεν. 

11. Καὶ διεμέϑρησε τὸ πλάτος τῆς θύρας τοῦ πυλῶ- 
νος, πηχῶν δέχα, χαὶ τὸ εὖρος τοῦ πυλῶνος πηχῶν 
δεκατριῶν. 

12. Καὶ πῆχυς ἐπισυναγόμενος ἐπὶ πρόςωπον τῶν 
θεεὶμ ἔνθεν χαι ἔνθεν, καὶ τὸ θεὲ πηχῶν ἕξ ἔνθεν, χαὶ 
πηχῶν ἔξ ἔνθεν. 

13. Καὶ διεμέτρησε τὴν πύλην ἀπὸ τοῦ τοίχου τοῦ 
θεὲ ἐπὶ τὸν τοῖχον τοῦ ὑεὲ, πλάτος πήχεις εἴχοσι χαὶ 
πέντε" αὕτη πύλη ἐπὶ πύλην. 

14. Καὶ τὸ αἴθριον τοῦ αἰλὰμ τῆς πύλης ἔξωθεν, πή- 
χεις εἴχοσι θεεὶμ τῆς πύλης κύχλῳ. 

15. Καὶ τὸ αἴθριον τῆς πύλης ἔξωθεν, εἰς τὸ αἴθριον 
αἴλὰμ τῆς πύλης ἔσωθεν πηχῶν πεντήχοντα. 

16. Καὶ θυρίδες χρυπταὶ ἐπὶ τὸ θεεὶμ, χαὶ ἐπὶ τὰ 
αἴλὰμ ἔσωθεν τῆς πύλης τῆς αὐλῇς χυχλόθεν. Καὶ 
ὡνςαύτως τοῖς αἰλὰμ θυρίδας χύχλῳ ἔσωθεν, καὶ ἐπὶ τὸ 
αἰλὰμ. φοίνιχες ἔνθεν χαὶ ἔνθεν. 

17. Καὶ εἰςήγαγέ με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν, 
καὶ ἰδοὺ παστοφόρια, χαὶ περίστυλα χύχλῳ τῆς αὐλῆς, 
τριάχοντα παστοφόρια ἐν τοῖς περιστύλοις, 

18. χαὶ αἵ στοαὶ χατὰ νώτου τῶν πυλῶν, χατὰ τὸ 
μῆκος τῶν πυλῶν τὸ περίστυλον τὸ ὑποκάτω. 

19. Καὶ διεμέτρησε τὸ πλάτος τῆς αὐλῆς, ἀπὸ τοῦ 
αἰθρίου τῆς πύλης τῆς ἐξωτέρας ἔσωθεν ἐπὶ τὸ αἴθριον 
τῆς πύλης τῆς βλεπούσης ἔξω, πήχεις ἑχατὸν τῆς βλε- 
πούσης χατὰ ἀνατολάς. Καὶ ἤγαγέ με ἐπὶ βοῤῥᾶν, 

40. χαὶ ἰδοὺ πύλη βλέπουσα πρὸς βοῤῥᾶν τῇ αὐλῇ 
τῇ ἐξωτέρα, χαὶ διεμέτρησεν δὐ τὴν, τό, τε μῆχος αὖ-- 
τῆς καὶ τὸ πλάτος, 

21. χαὶ τὸ θεὲ τρεῖς ἔνθεν χαὶ τρεῖς ἔνθεν, χαὶ τὸ αἰ- 
λεῦ, χαὶ τὰ αἰλαυμμὼν, χαὶ τοὺς φοίνικας αὐτῆς. Καὶ 
ἐγένετο κατὰ τὰ μέτρα τῆς πύλης τῆς βλεπούσης χατὰ 
ἀνατολὰς, πηχῶν πεντήχοντα τὸ μῆχος αὐτῆς, χαὶ 
πουχῶν εἰχοσιπέντε τὸ εὑρος αὐτῆς. 

45. Καὶ αἵ θυρίδες αὐτῆς, καὶ τὰ αἰλαμμὼν, χαὶ οἱ 
οίνιχες αὐτῆς χαθὼς ἣ πύλη ἢ βλέπουσα χατὰ ἀνα- 

τολάς. Καὶ ἐν ἑπτὰ χλιμαχτῆρσιν ἀνέῤαινον ἐπ᾽ αὐτὸν, 
χαὶ τὰ αἰλαμμὼν ἔσωθεν. 

“8. Καὶ πύλη τῇ αὐλῇ τῇ ἐσωτέρᾳ βλέπουσα ἐπὶ 
πύλην τοῦ οὐῥᾶ, ὃν τρόπον τῆς πύλης τῆς βλεπούσης 
χατὰ ἀνατολάς’ Καὶ διεμέτρησε τὴν αὐλὴν ἀπὸ πύλης 
ἐπὶ πύλην, πήχεις ἑκατόν. 

44. Καὶ ἤγαγέ με κατὰ νότον, χαὶ ἰδοὺ πύλη βλέ-- 
πουσα πρὸς νότον, χαὶ διεμέτρησεν αὐτὴν, χαὶ τὰ θεὲ, 
χαὶ τὰ αἰλεῦ, χαὶ τὰ αἰλαμμὼν χατὰ τὰ μέτρα ταῦτα. 

45. Καὶ αἱ θυρίδες αὐτῆς, καὶ τὰ αἰλαμμὼν χυχλό-- 

οδίδηιο ἰδία, οἱ δἰάτῃ ἴῃ τπηράϊο (ῃθ6 141} οἰ ΠΟΥ τὰ 
86Χ : οἵ ἴῃ66 δοουησυπὶ ἐραυδὶοπὶ δἰ η10 Ἰαἰἀΐπο, οἱ 
δου! πὶ 08] 4π|0 Ἰοηρί[υἀΐηθ, οἰ ἀἰὰπι συδ ογαμη φυΐπαυα. 

8. Εἰ {166 ἰογί πὸ αι ] θη οδ᾽δηιο Ἰοηρ υἀΐηα,, οἱ δραι8» 
ἰθπὶ οαἰαπιο ἰαϊ ἀΐη6, οἱ φἸλη} ρμογίϑθ, χυὶ Ἰυχία φ]δτὴ 
Ρογίς ουθ!ίοτυπι οεΐο, 

9. οἱ αἰθὰ ουλίϊογατα ἀυογῦπι : οἱ 2] ὰπ) ρογία5 ἱπέγίῃηβο:- 
ου5, ᾿ 

10. εἰ (66 ρογῖξβ {Π66 6 γορίοῃβ, (γθ8 (νης οἱ (γθ8 ἱπάβ, 
οἱ πηθηϑυγᾶ ἰη {08 ᾿ Τηδηϑυγα 88 δ᾽δηὶ ἰἰης οἱ ἰῃάδ. 

11. Εἰ Ἰη6η50}18 68 ἰδ ἀϊηδη ἰηίγοί[5 θρονί, ἀδοθη) 
οὐδ οτυπι, οἱ ἰαἰἰαἀίποιπι ρογῖδὲ οὐ γα πα, ἰγοάθοίῃι. 

12. Εἰ οὐδυϑ το  σοραίυτ ἢ σοπδροοία {Ππθΐί τα Ὠΐης οἱ ἱπάο, 
οἱ {π66 οὐδ ογὰπ) 56χ ἶης, οἱ συ ογα 56χ ἰπᾶο. 

12. Εἰ πηθῃ888 681 ρογΐδηῃ ἃ ΙυΓῸ {{Ἰ66 δ, ρᾶγίοἰ θὰ [Π66, 
ἰδι υἀΐποπὶ νἱίηϊ! φυΐϊπαυα οὐδ ϊογυπι : 6 ροτγίᾶ οσηΐγᾶ 
Ρογίδῃ. 

14, ΕἘῤ 50} ἀΐο εἰ) ρογίϑ ὀχ ΠΠηβθουβ, ΘΝ υἱρίηςὶ 
(ποῖηλ ρογίδε ῥοῦ εἰγουϊ απ). 

15. Εἰ δυὺ ἀΐνο ρογίω οχίγιηβθουβ, ἰῇ 80} αὐνο ἐπ 
Ροτγίδο Ἰηἰγίηδθοιι5 αυϊῃχυδρίηίὰ Οὐδ ογυμη. 

16. Εἰ ἰδ βοϑίγιο δυβοοηάϊδο δι ραῦ {Πποῖπι,, οἱ ΒΈΡΟΓ ΦΪΔηὶ 
ἰπίγα ρουδπη δι γἢ] ΡῈ. αἰγουϊίιηι. Εἰ δἰ ποτ ἐρ8ὶ5 8]Ά τ ἰ6- 
Ὠδϑῖγδ5. ἴῃ αἰγουϊία ἰηἰΓίΒ6 68, οἱ Βυρ6Γ δ 8) μ8] 185 ΝΠ 6 
οἱ ἱηάθ. 

17. ΕἘΠλ ἰηἰγοάυχὶΐ πιθ ἴῃ δἰγίαπν ἰῃ θοῦ 8, οἱ δοῦρ ρᾶβίο- 
ΡΠογίᾷ, οἱ ἱμίθγοο ει πηηΐὰ αἰγὶ, ἐγ αἰ η18 ρϑϑίορμογίαᾶ ἰῃ ἰηίθγοο- 
ἸαΠ1η}}8, 

18. οἱ ρογίουϑβ 8 ἀογβιπὶ Ἰαπυδγιπι, βϑοουπάυπῃ Ἰοησίίυ- 
ἀϊηποιῃ ἰδηυδιθῶλ ἱπίογοο πη 0} ἐμ γ 8. 

19. Εἰ ΠηΘη8.8 681 ἸΔι Πα οτη ἀἰγ!, Δ 60 ᾿000 υὶ ογδὶ 
50 αἶνο ρογίζε Θχ (ΥἹΟῚ Β 86 ἰηίυ5 5110 αἶγο ρογῖδ γαϑρί οἰ θη 8 
οχίγα, οὐ 058 ὁοηΐα πη ΓΟΘρ οἰ 15 8α οὐοηίθπιμ. Εἰ δαάιιχὶϊ 
[26 δὰ δΔαυ}οηθηι, 

20. οἴ 006 ρογίδ γοϑρίοἴθηδ δὰ 84} 06} δἰ "0 οχιθγίογί, 
οἴ Πη6η 8118 651 68η), ἰοηρ! ἐπα ϊοιη 6}0.85 οἱ Ἰδἰ πἀΐηθη,, 

21. οἱ {Π66 ἰγ5 ἶπο οἱ {γ68 ἱπάδ, οἱ ἴθι, οἱ δἰ δπηηοῃ, 
οἱ ρα ]πηὰ8 ο'.8. Εἰ (ΔεΐτιΠῈ 681 Θθου 11Π} ΠΠΘΏ δ; ΓΔ5 Ρογίδ 
4188 ταϑρίοἱἐ ογοηίθμη, χυϊηχυδρίπία οὐ ΐοτγιπη Ἰοησί 40 
6)1.8, οἱ Ιδιυἀο 6)}05 Υἱχίπιὶ αυϊηχιθ οὐδ οταπι. 

22. Εἰ (δηθϑίγοο 6᾽8, οἱ δ᾽ ΔῃηπΊοη, οἱ ρα]ηχϑο 6}}}5 βίουϊ 
Ρογίᾶ αυξὲ γοβρίοἰουαὶ ογθηΐθῃ). ΕἸ ἴῃ ργδαϊθυ8 βορίθῃ) ἃ8- 
οοηαορδηί δα ουμ, αἱ οοἰδιη0}} ἰη ὙΠ 86 608. 

28. ΕΠ ρογίαᾶ δἰγὶὶ ἰῃ ΠΟΥ 8. γαδῃεΐθηβ δα ρογίδη 8411}10- 
ηἶ8, δίουϊ ρογίᾶ 4115 τγοϑρίοἱὶ δὰ ογίθηίθμη. Εἰ τηθη80.8 δϑὶ 
δἰγίυπ) ἃ ροιίδ δά ρογίδη), οὐ 108 οαηΐιπ. 

24. Εἰ ἀυχὶξ τηὸ δὰ δυδίγυπμ, οἴ Θ006 ρογίδ Γοδρ οἰ ἢ8 δὰ 
δι 8 Γ0}, οἴ Πηρηδυ8 6δὲ 6δηι, οἱ (ῃθ66, οἱ δου, οἱ δ]δη)- 
ΠΠ0Π 9 }χ[ᾶ ΠΘΏΒΌΓΔΒ ἢ 88. 

25. Εἰ (ρηρϑίγο αἰυ8, οἱ δοδιῃμοη ἰη οἰγουϊΐῖι, δἰσυϊΐ [8- 
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θεν, καθὼς αἵ θυρίδες τοῦ αἴλὰμ, πηχῶν πεντήκοντα 1 περίγαι δεἰᾶπ), ουδἠϊογιμη φαϊπχυδρίπία Ἰορβιιυἀᾷρ εἶαδ, εἰ 
τὸ μῆχος αὐτῆς, χαὶ πηχῶν εἰχοσιπέντε τὸ εὖρος αὐτῆς ," 

46. χαὶ ἑπίὰ χλιμαχτῆρες αὐτῇ, χαὶ αἰλαμμὼν 
ἔσωθεν, χαὶ φοίνικες αὐτῇ, εἷς ἔνθεν καὶ εἷς ἔνθεν ἐπὶ 
τὰ αἰλεῦ. 

47. Καὶ πύλη χατέναντι τῆς πύλης τῆς αὐλῆς τῆς 
ἐσωτέρας πρὸς νότον. Καὶ διεμέτρησε τὴν αὐλὴν ἀπὸ 
πύλης ἐπὶ πύλην, πήχεις ἑκατὸν τὸ εὗρος πρὸς νότον. 

48. Καὶ εἰςήγαγέ με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν τῆς 
πύλης τῆς πρὸς νότον, καὶ διεμέτρησε τὴν πύλην κατὰ 
τὰ μέτρα ταῦτα, 

40. καὶ τὰ θεὲ, χαὶ τὰ αἰλεῦ, χαὶ τὰ αἰλαμμὼν κατὰ 
τὰ μέτρα ταῦτα, καὶ θύρίδες αὐτῇ, καὶ τῷ αἰλαμμὼν 
χύχλῳ, πήχεις πεντήκοντα τὸ μῆχος αὐτῆς, χαὶ τὸ 
εὖρος πήχεις εἰχοσιπέντε (ἢ) 

81. τοῦ αἰλὰμ εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν, καὶ 
φοίνιχες τῷ αἰλεῦ, καὶ ὀχτὼ χλιμαχτῆρες.᾿ 

42, Καὶ εἰςήγαγέ με εἰς τὴν πόλην τὴν βλέπουσαν 
χατὰ ἀνατολὰς, χαὶ διεμέτρησεν αὐτὴν χατὰ τὰ μέτρα 
ταῦτα, ὶ 

88. καὶ τὰ θεὲ, χαὶ τὰ αἰλεῦ, χαὶ τὰ αἰλαμμὼν 
χατὰ τὰ μέτρα ταῦτα, καὶ θυρίδες αὐτῇ καὶ αἰλαμμὼν 
χύχλῳ, πήχεις πεντήχοντα μῆχος αὐτῆς, χαὶ εὕρος 
αὐτῆς πήχεις εἰχοσιπέντε. ' 

84. Καὶ αἰλαμμὼν εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν, καὶ 
φοίνιχες ἐπὶ τοῦ αἰλεῦ ἔνθεν χαὶ ἔνθεν, χαὶ ὀχτὼ χλι- 
μαχτῆρες αὐτῇ. 

85. Καὶ εἰςήγαγέ με εἷς τὴν πύλην τὴν πρὸς βοῤῥᾶν, 
χαὶ διεμέτρησε χατὰ τὰ μέτρα ταῦτα, 

36. χαὶ τὰ θεὲ, καὶ τὰ αἰλεῦ, χαὶ τὰ αἰλαμμὼν, καὶ 
θυρίδες αὐτῇ κύχλῳ καὶ τὸ αἰλαμμὼν αὐτῆς, πήχεις 
πεντήκοντα μῆχος αὐτῆς, χαὶ εὐρος πήχεις εἰκοσιπέντε, 

87. χαὶ τὰ αἰλαμμὼν εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν, 
καὶ φοίνιχες τῷ αἰλεῦ ἔνθεν χαὶ ἔνθεν, χαὶ ὀχτὼ χλι- 
μαχτῆρες αὐτῇ᾿ 

88. (“) τὰ παστοφόρια αὐτῆς χαὶ τὰ θυρώματα αὐτῆς, 
89. καὶ τὰ αἰλαμυὼν αὐτῆς ἐπὶ τῆς πύλης τῆς δευ-- 

τέρας ἔχρυσις, ὅπως σφάζωσιν ἐν αὐτῇ τὰ ὑπὲρ ἅμαρ- 
τίας καὶ τὰ ὑπὲρ ἀγνοίας. 

40. Καὶ κατὰ νώτου τοῦ ῥύαχος τῶν ὁλοκαυτωμάτων 
τῆς βλεπούσης πρὸς βοῤῥᾶν, δύο τράπεζαι πρὸς ἀνατο- 
λὰς χατὰ νώτου τῆς δευτέρας, χαὶ τοῦ αἰλὰμ τῆς πύ- 
λης δύο τράπεζαι χατὰ ἀνατολάς ᾿ 

41. τέσσαρες ἔνθεν, χαὶ τέσσαρες ἔνθεν κατὰ νώτου 
τῆς πύλης, ἐπ᾽ αὐτὰς σφάζουσι τὰ θύματα. Κατέναντι 
τῶν ὀχτὼ τραπεζῶν τῶν θυμάτων, 

42, χαὶ τέσσαρες τράπεζαι τῶν ὁλοχαυτωμάτων λί- 
θιναι λελαξευμέναι, πήχεως χαὶ ἡμίσους τὸ πλάτος, 
χαὶ πήχεων δύο ἡμίσους τὸ μῆχος, καὶ ἐπὶ πῆχυν τὸ 
ὕψος. ᾿Εκ π᾿ αὐτὰ ἐπιθήσουσι τὰ σκεύη ἐν οἷς σφάζουσιν 
ἐχεῖ τὰ ὁλοχαυτώματα χαὶ τὰ θύματα. 

(7) 30. Καὶ αἰλαμμὼθ χύχλῳ μῆχος πέντε χαὶ εἴχοσι 
πήχεων, καὶ πλάτος πέντε πήχεων. (Αἰ6.1:.) 

(75) 38. Τὰ παστοφόρια αὐτῆς, χαὶ τὰ θυρώματα αὐτῆς, 
καὶ τὰ χἰλαμμὼθ αὐτῆς ἐπὶ τῆς πύλης τῆς δευτέρας ἔχρυσις, 
ἐχεῖ πλυνοῦσι τὴν ὁλοκαύτωσιν. 

39, Ἔν δὲ τῷ αἰλὰμ τῆς πύλης δύο τράπεζαι ἔνθεν, χαὶ 
δύο τράπεζαι ἔνθεν, ἐχ χρυσίον, ὅπως σφάζωσιν τὴν ὁλοχαύτω- 
σιν χαὶ τὰ ὑπὲρ ἁμαρτίας, καὶ τὰ ὑπὲρ ἀγνοίας. (Α{6.:.) 

οὐ ογαην Υἱρίηἰἱ φυίηαυσ Ἰδ(᾿ 0 οὐδ, 
26. οἱ βορίειη βγδάμϑ οἱ, οἵ εἰδπηηοῃ ἱπίγίβθοιβ, οἱ 

ῥ᾽ μηδὲ οἱ, πὴ ἢΐης οἱ υπὰ ἰηἀ6 800 6Γ ἰθυ. 

27. Εἰ ρογίδ 6 τγορίοῃθ ρογίδ δίἊΐ ἰη ογίοτγ 8 δὰ δυβίγαηι. 
Εἰ τοηϑὰ8 6δὶ δίγι πὶ ἃ ρογίδ δὰ ρογίδη), Οὐ [08 οδηίσπι ἰΔ- 
εἰ ϊπο δὰ δυδβίΓυΠ,. 

28. Εἰ ἱπίγοάυχὶί πη6' ἴῃ ἰγίυη ἰηίοτι8 ρογίδ' αυθ δ 

δυδβίγυηι, οἱ ΠΠΘΏ5118 651 ρογίδιη {χῖδ Ὠ)ΘΏΒυΓΔΒ [Ἰ85, 

29. οἰ {π66. οἱ ἴοι, οἱ φἰδιγημοη ἰυτῖδ Ὠηθηβυγᾷϑ [νᾶς 

οἰ δησϑίγα οἱ, οἱ αὐἰδηγτηοη ἰὼ οἰγουΐυ, συ ϊογυπι χαϊηυᾶ- 

εἰπίδ Ιοπρί(ἀο ο᾽ὰ8 οἱ Ἰαιυἀο οὐδ ϊογαπ Υυἱαίμ(ἱ φυϊηαυς 

31. ἰρβῖυ8 ΦΙδηὶ ἰῃ δίγίπ) οχίογίιδ, οἱ ρα προ ἴθ, οἱ 
οσῖο στγδάιϊ!8. 

32. Εἰ ἰηἰγοάιχίϊ π6 δὰ ροτγίδιη γοδρί οἰθηίοθιῃ δὴ οτἱθηΐοηι, 
Οἱ Πη6 80. 68 64Π| [υχίϑ ΠηδηδυΓἃ8 ἢ88, 

33. οἱ (ἢδ6, οἱ Φἰου, οἱ δἰδιηγοη [υχίδ ΤΠΘΏδιιΓᾶ5 ἢδς, 

οἴ (δῃδβίγ οἱ οἱ δοΪδπιιοη ἰῃ οἰγουΐία,, οὐδ οτυπὶ Ζαΐπι- 
εἰηῖδ Ἰοπαιἰυἀο 6)88, οἱ Ἰαἰἰ 40 6}}}8 ουθδίϊογυιη Υἱσίηι! 

αυΐπαι6. 

34. Εἰ φἸδπιηιοὴ ἰὼ δἰγίυπη ἰπίογὶ 5, οἱ ρδ πιδὸ ΒΌΡΟΓ του 
ἷηο οἱ ἰηάς, οἱ οοἴο ρτδάυϑ οἱ. 

35. Εἰ ἰπίγοάυχὶξ πηὰ δὰ ρογίδῃῃρ χφυδ δὰ ἃχυϊϊομοιι, οἱ 
Τηθηδὺ8 6δὲ ᾿υχίδ τηϑηϑυγάβ ἰδ 5, : 

36. οἰ (Π66, οἱ ἰθὺ, εἵ εἰδηπηπιοη, οἱ Γρηθϑίγε οἱ ἰῃ οἷγ- 
ουἶα : οἱ φἰδιηπΊοη 6}0.5. οὐ ογυϊη αυϊπαυασίηία ᾿οηρσίυάο 
6}05, οἱ ἰδ ἀρ ουὐδέϊογιηι Υἱσὶπι! φυίπαασ, 

37. οἱ φἰδιῃπηοη ἴῃ δἰγίυπι οχίογίι8, οἱ ρδὶπηδ ϑίδα [ἰης 
οἱ ἱηάθ, οἵ οοἴο ργδάυϑ8 οἱ : 

38. ρϑδίορῃοείδ ο}085 οἱ δῆυδο 6708, 
39. οἱ δο]ΔΠΊΠΊΟἢ 6}1}18 006" ρογίδπι δοουπάδηι 40,86 ἀι- 

οἴπδ, υἱ ᾿Ππ)οἸοηΐ ἴῃ 68 υδδ ὕΓῸ ρϑεσδίο οἱ 4υδὸ ργσ᾽ ἱζῆο. 
Γδη[ίδ. 

40. Εἰ δὰ ἀογϑβιπὶ γἰν υἱ} Πο]οοδυδβίομηδίυπι γοϑρ οἰ οητὶ5 δὰ 
ΔΩΌΪΟΠΟΠΊ, αὐ Πηθη 885 δὰ οτγἰθηίοη) δὰ ἀοζϑιιπὶ βδου πᾶς, 
οἱ ἰδῆ ρογίδε 0185 Πη6η 586 δὰ ογδηΐδη : 

41. φυδίυογ πο, οἱ χφυδίυον ἱπὰθ δὰ ἀόγβη ρΡοτίδο, 
ΒΌΡΟΓ ρ585 συ ]δηϊ Υἱοὶ πη88. Εἰ Γοσίομα οοἴο ΤΠ ΘΒΒΒΓΌΩΙ 
Υἱο δ γιΠ, 

42. οἴἶϊδπι χυδίυον Π|6Π 5885 Ποἰοοδυϑίομηδίι) Ἰαρ᾽ 625 ἀο- 
Ἰδίοο, οὐδ εἰ οαπὶ αἰπιάϊο Ἰαϊυἀο, οἵ οἰ ογαπι ἀυοτυπι 
οὐπὶ ἀἰπηϊάϊο Ἰοηρσίίυἀο, οἵ δυροῦ οὐαὶ αἰ εἰ ἀο. 50 ροΓ 
θἃ ἱπιροηρῃΐ γϑ8 ἰῃ 4υΐθυβ ᾿υσυ]ὰπί [δὶ Ποϊοσδυκίοπιδία οἱ 

Υἱ οἰ Π)88. 

40. Εἰ νοβι  ΡΌ] πὶ ΡῸῪ συγαμῃ Ἰοηρὶ υἀϊῃα νἱρίη φαΐηααο οὔ- 
θἱιογυπι, οἱ αἰ υἀΐηα φυΐϊηφαο οὐδ οΥυη. 

38. Ῥαβίορῃογία ο]5, οἱ οδίία 68, οἱ υθβι !θ0}8 οὰ5 δαροι 
Ρογίδῃ ξοουμάδηλ δα ἀυοία 5, ἰδὲ Ἰαναδυηΐ Ὠο]οοδυίιπι. 

39. Αἴ ἰῃ νοδϑδυ]ο μοτίϑ ἀυδ τπηοηδὸ Πίησ, οἱ ἀὰξ πιθηβ 
ἰηάδ. ὁχ δύτο, υἱ ἱπηπηο]δηΐ δ ρ6» δα Ὠοϊοσδιυδίιπι οἱ φυ Ῥτὺ 
Ῥοοοδίο, οἱ φυς ριὸ ἱμηοσδηίίδ. 



ἘΖΈΕΈΘΒΙΕΙ,. καρ. ΧΙ]. 

48. Καὶ παλαιστὴν ἕξουσι γεῖσος λελαξευμένον ἔσω- 
θεν χύχλῳ, καὶ ἐπὶ τὰς τραπέζας ἐπάνωθεν στέγας, 
τοῦ χαλύπτεσθαι ἀπὸ τοῦ δετοῦ καὶ ἀπὸ τῆς ξηρασίας. 

44. Καὶ εἰςήγαγέ με' εἷς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν, 
καὶ ἰδοὺ δύαϊάεῤδραι ἐν τῇ αὐλῇ τῇ ἐσωτέρα, μία χατὰ 
νώτου τῆς ς τῆς βλεπούσης πρὸς βοῤῥᾶν, φέρουσα 
πρὸς νότον, χαὶ μία χατὰ νώτου τῆς πύλης τῆς πρὸς 
νότον, βλεπούσης δὲ πρὸς βοῤῥᾶν, 

46. χαὶ εἶπε πρὸς μέ  ἐξέδρα αὕτη ἣ βλέπουσα 
πρὸς νότον, τοῖς ἱερεῦσι τοῖς φυλάσσουσι τὴν φυλαχὴν 
τοῦ οἴλου, 

46. χαὶ ἢ ἐξέδρα ἡ βλέπουσα πρὸς βοῤῥᾶν, τοῖς ἴε- 
εὖσι τοῖς φυλάσσουσι τὴν φυλαχὴν τοῦ θυσιαστηρίου. 
Ἐκεῖνοί εἶσιν οἱ υἱοὶ Σαδῥοὺν, οἱ ἐγγίζοντες ἐχ τοῦ 
Λευΐ πρὸς Κύρίϊον, λειτουργεῖν αὐτῷ. 

47. καὶ διεμέτρησε τὴν αὐλὴν, μῆχος πηχῶν ἔχα- 
τὸν; καὶ εὖρος πήχεις ἑκατὸν, ἐπὶ τὰ τέσσαρα μέρη 
αὐτῆς, καὶ τὸ θυσιαστήριον ἀπέναντι τοῦ οἴχου. 

45. Καὶ εἰςἠγαγέ με εἰς τὸ αἰλὰμ. τοῦ οἴχου. Καὶ διε- 
μέτρησε τὸ αἷλ τοῦ αἰλὰμ., πηχῶν πέντε τὸ πλάτος ἔν- 
θεν, χαὶ πηχῶν πέντε ἔνθεν, καὶ τὸ εὖρος τοῦ θυρώμα- 
τος πηχῶν δεχατεσσάρων, χαὶ ἐπωμίδες τῆς θύρας τοῦ 
αἰλὰμ πηχῶν τριῶν ἔνθεν, χαὶ πηχῶν τριῶν ἔνθεν" 

49. χαὶ τὸ μῆχος τοῦ αἰλὰμ πηχῶν εἴχοσι, χαὶ τὸ 
εὖρος πηχῶν δώδεχα" χαὶ ἐπὶ δέκα ἀναδαθμῶν ἀνέ- 
ὄαινον ἐπ᾽ αὐτὸ, χαὶ στῦλοι ἦσαν ἐπὶ τὸ αἰλὰμ, εἷς 
ἔνθεν χαὶ εἷς ἔνθεν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΑ΄. 

ΕἸ 

1. Καὶ εἰςήγαγέ με εἰς τὸν ναὸν, ᾧ διεμέτρησε τὸ 
αἰλὰμ πηχῶν ἕξ τὸ πλάτος ἔνθεν, χαὶ νηῶν ἐξ τὸ εὖ- 
ρος τοῦ αἴλχμ. ἔνθεν, ἃ 

ἃ. καὶ τὸ εὕὗρος τοῦ πυλῶνος πηχῶν δέχα, χαὶ ἐπω- 
μίδες τοῦ πυλῶνος πηχῶν πέντε ἔνθεν, χαὶ πηχῶν πέντε 
ἔνθεν. Καὶ διεμέτρησε τὸ μῆχος αὐτοῦ πηχῶν τεσσα- 
ράχοντα, καὶ τὸ εὖρος πηχῶν εἴχοσι. 

ἃ. Καὶ εἰςῆλθεν εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν, καὶ 
διεμέτρησε τὸ αἷλ τοῦ θυρώματος πηχῶν. δύο, καὶ τὸ 
θύρωμα πηχῶν ἕξ, χαὶ τς ἐπωμίδας τοῦ θυρώματος 
πηχῶν ἑπτὰ ἔνθεν, καὶ πηχῶν ἑπτὰ ἔνθεν. ; 

4. Καὶ διεμέτρησε τὸ μῆχος τῶν θυρῶν πηχῶν τεσ-, 
σαράχοντα, καὶ τὸ εὖρος πηχῶν εἴχοσι χατὰ πρόζωπον 
τοῦ ναοῦ. Καὶ εἶπε Τοῦτο τὸ ἅγιον τῶν ἁγίων. 

6. Καὶ διεμέτρησε τὸν τοῖχον τοῦ οἴκου πηχῶν ἕξ, 
χαὶ τὸ εὖρος τῆς πλευρᾶς πηχῶν τεσσάρων χυχλόθεν, 

, 8. χαὶ πλευρὰ πλευρὸν ἐπί πλευρὸν τριάχοντα᾽ τρὶς 
δίς: χαὶ διάστημα ἐν τῷ τοίχῳ τοῦ οἴκου ἐν τοῖς πλευ- 
ῥοῖς κύχλῳ, τοῦ εἶναι τοῖς ἐπιλαμδανομένοις ὁρᾶν, ὅπως 
τὸ παράπαν μὴ ἅπτωνται τῶν τοίχων τοῦ οἴχου. 

ἡ. Καὶ τὸ εὖρος τῆς ἀνωτέρας τῶν πλευρῶν χατὰ 
τὸ πρόςθεμα ἐκ τοῦ τοίχου, πρὸς τὴν ἀνωτέραν χύχλῳ 
τοῦ οἴχου, ὅπως διαπλατύνηται ἄνωθεν, καὶ ἐχ τῶν 
χάτωθεν ἀναδαίνωσιν ἐπὶ τὰ ὑπερῷα, χαὶ ἐκ τῶν γει- 
σῶν ἐπὶ τὰ τριώροφα, 

8. χαὶ τὸ θραελ τοῦ οἴχου ὕψος χύχλῳ, διάστημα 
τῶν πλευρῶν τ τῷ καλάμῳ πηχῶν ἕξ. Διαστήματα 

9. καὶ ευρὸς τοῦ τοίχου τῆς πλευρᾶς ἔξωθεν πηχῶν 
πέντε, καὶ τὰ ἀπόλοιπα τὰ ἀναμέσον τῶν πλευρῶν τοῦ 
οἴχου, 
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43, Εἰ ραϊωϑίθη δρουηΐ σίθιιπι ἀοϊαίπι ἰη γί 866 ι}8 
ΡοῚ αἰγουϊαπι, οἱ ΒΌΡΟΓ πη 888 ἀΘΒΌΡΕΓΡ (θεία, μὲ ἀρθχίγοη- 
ἴυγ ἃ ρ] υνία οἱ ἃ 5ἰςοϊίδία. 

ἀά, ΕΠ ἰηἰγτοάυχὶξ τὴ6 ἴῃ δἰγίυπι ἰηίογ 8, οἱ θοοα ἀυ85 

οχούγῳ ἰῃ δἰγίο ἰηἰουγίογὶ:, ΠΠ8 δά ἀυγδιπ ρου (85 γοϑρί οἰ θη 15 
δῳδαυϊϊοπαπι, φυῶ ἔογι δὰ διιβίγαπηι, οἵ ὑπὰ 84 ἀοτεῦπη ρογίδο 
αι δά δυδίγυπι, Γοϑρίοἰθη ἰδ ἀυΐδη) δά Δα ] 0661), 

ή5. 6 αἰχὶί δά η16 : Ἐχοάγδ [1850 088 γοϑρίοἱΐ δα διιδίγυη)ι, 
δδοθγαοί  δυ8 ουδιοαϊοης 08 ουβίοἀϊδηη ἀοπΊὺ8, 

46. οἵ οχοᾶάγᾷ γϑϑρί οἰθη5 δὰ δαυϊοποπι, βδοργάοι ϊθι:5 οἱ- 
βἰοαϊδη 05 ουϑίοαἑδηι 41{8718. 1}}} δυπί ἢ}}} ϑδάάυς, αυΐ 80- 

οραπηί ἀς 1,οΥνὶ δὰ Ὠοπλίηυπι, μι ἰδίγαγο οἱ. 

47, ἘΠ τηθη808 68 δἰγίυπλ, Ἰοηρι αὐ ϊηδη ΟΡ ΟΓα ἢ 66 η- 
ἴυπ), οἱ ἸΔ{Ππ4᾿ηθηὶ οὐ  οτι οσπίυηι, δὰ φυδίυοῦ ρᾶγίθ8 
ο͵δ8, οἱ ΔΙδγ6 6 γορίοῃρ ἀοημι8. 

48. Εἰ Ἰηἰγοάυχί! Π16 ἴῃ δεϊδιη ἀοιηθ8. Εἰ πιδηδὰ8 6ϑἱ οἱ 
ἰμϑῖι5 δίδηι, ουδιίοτι πὶ αυΐηαιο ἰαἰἰυάίποπι ἢΐϊης, οἱ οὐ- 
Ὀἰίογυπι αυΐϊπαυδ ἱπὰθ, οἱ Ἰαιἰπάἀϊηοι Ροτίδ οὐδ οτιηι 

υφίυογάροίῃῃ, 6ἴ Πυπιογὶ ο5{]} δϑίδλ οὐ δ ογυτῃ {τί υτ Ὠΐης, 
οἱ συδιϊογαγ ἰγίυπι ἰη66 : 

49. οἱ Ἰοηρί (0 4] δηὰ οἰ ἰογυιῃ υἱμίηί!, οἷ Ἰαϊυἀο ου- 
δἰϊογαπὶ ἀυοάοίηι : οἱ δυο Γ ἀθοδπὶ) ρτδᾶυβ ἀϑοοπαθθδηὶ δὰ 
᾿Πυὰ, οἱ σοΟἸυμηη85 οἐγδηὶ δὰ δὴ, υῃδ πίης οἱ 08 ἱηάθ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΠἼΠ]. 
᾿Ὶ 

1. Εἰ ἰηἰτοάυχὶΐ πη6 ἰπ [ΘΙ Ρ]υπ}, Οἱ ΠηΘΏ5ι15 65. 8618 Π 
ουδίοτυπη δοχ ἰδ ἰυἀΐποιῃ ἷης, οἱ ουδίϊογι! δοχ ἰδ ἀϊ- 

6ΠῚ ΦΙάπὴ ἰῆά6, 

2. οἱ Ἰ᾿διἰυἀΐηοπι ρογὼδ οὐδ ϊοταπ) ἀθροη, οἱ Ὠυϊηοτὶ 
ρΡογίξ οὐυδίϊογυη φυϊπαυς ἷης, οἱ ουδἱίογυαπι αυϊηχυθ 
ἱηάο. Εἰ πηθη888 68ἱ ἰοηφίυὐΐπαπηὶ οἦυ5 φυδαγαρίηία οὐδ ῖ0- 
τυ, οἱ αἰ ϊηοηη υἱρίηιΐ οὐ ογαμι. 

3. Εἰ ἰηργοδϑυδ οϑ ἴῃ ἃἰγίαμη ἰηἰογία8., οἱ τηθηϑι8 οϑί 
88᾽) ροτίω ουδίϊογυαηι ἀυογαπι, οἱ ρογίδῃ) δὸχ οὐδιϊογυμῃ, οἱ 
᾿ιυπηδΓο5 ρογίξβ δορίοηι οὐδ ἰοτγιαι Ἰΐης, οἱ βαρίθῃ οὐ ἱ0- 

γυτὴ ἰπάθ. 

ει, Εἰ πηρηϑ05 681 Ἰοηρ[(υἀΐηοιη ΟΒΟΓΌΠ συ ΟΓ ΠῚ {υ8- 
ἀτασίηϊδ, οἱ ἰα(Ππἀΐηοπι οὐδ ογαπὶ Υἱρίηι! δα (Δοίοπι ἰθεη- 
ΡΪΙ. Εἰ ἀἰϊχὶέ ; Ηοο οϑὶ βδηοίαμη ϑδ ποίου}. 
8, Εἰ Πιοη808 651 ρᾶγδίθη ἀοιηι.8 ΟΠ ογυπὶ δ6χ, οἱ ἰᾶ- 
εἰϊαἀϊποη) Ἰαἰογὶβ οὐ ογυη φυδίυοτγ ΡοΓ οἰγουϊίαηι, 

6. οἱ Ἰαΐογὰ ᾿αἴι.8 δὰ ἰδἰι5 (γἱσίη!α ἐγ ηὶ Ὠἰ5 : οἱ ἰηίοΓΥ8]- 

Ἰυπὴ ἴῃ ραγίοῖς ἀοηλβ ἰη ἰδίου δ.5 μοῦ οἰγουϊίαπι, υἱ 6556 
Δρργο θηἀθηί 08 δὰ νἱἀθηάιιπι, αἱ οἸηηΐῃο ποθὴ αἰἐπρογοηϊ 
ρᾶγίθίθϑ ἀοίμι8. 

7. ἘπΠ|4{Πππὐΐηθι βυρογίογί 5 Ἰαΐογ5 ᾿χία δα Διηδη 
χ ρᾶγίοία, δ βυρογα 8 ἰῃ οἰγου  ἀογηυ8, υἱ αἰδοῖα ἀ6- 
δροΓ, οἱ ὁχ ἱηίογογίθυ3 ἀδοοηάδηϊ δα βυροτγίογα, οἱ ἀδ εἰδἰ8 
δὰ ἰγδίορα, 

8. οἱ τῃγδοὶ ἀοτχυβ Αἰ Εἰ υἀΐῃοπι ραν οἰγουϊίαηι, ἰηίοτνἃ]- 
Ἰυηι Ἰδίαγᾶπι ξοχιδ]6 οαίδιπιο οὐδ ογυπὶ 56χ. πίθου 

9. οἱ ᾿αἰτἀϊποη ρατγίοι 5. Ἰαίαγὶβ (ογίμβθουβ οὐ ἰοῦ πὰ 
ᾳήπαυσ, οἱ ταϊφυᾶ χιιδὲ ἰηΐοῦ ἰαίθσγα ἀοίηι8, 
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10. χαὶ ἀναμέσον τῶν ἐξεδρῶν εὖρος πηχῶν εἴχοσι, 
τὸ περιφερὲς τῷ οἴχῳ χύχλῳ. 

τι. Καὶ αἴ θύραι τῶν ἐξεδρῶν ἐπὶ τὸ ἀπόλοιπον τῆς 
θύρας τῆς μιᾶς τῆς πρὸς βοῤῥᾶν χαὶ ἣ θύρα ἣ μία 
πρὸς νότον, καὶ τὸ εὖρος τοῦ φωτὸς τοῦ ἀπολοίπου, 
πηχῶν πέντε πλάτος χυχλόθεν. ; " 

15. Καὶ τὸ διορίζον χατὰ πρόζωπον τοῦ ἀπολοίπου 
ὡς πρὸς θάλασσαν, πηχῶν ἑδδομήκοντα πλάτος, τοῦ 
τοίχου τοῦ δισρίζοντος πηχῶν πέντε εὖρος χυχλόθεν, 
καὶ μῆχος αὐτοῦ πηχῶν ἐνενήχοντα. 

13. Καὶ διεμέτρησε χατέναντι τοῦ οἴχου μῆχος πη- 
χῶν ἑχατὸν, χαὶ τὰ ἀπόλοιπα χαὶ τὰ διορίζοντα, καὶ 
οἷ τοῖχοι αὐτῶν, μῆχος πηχῶν ἑχατόν. 

14. Καὶ τὸ εὖρος χατὰ πρόζωπον τοῦ οἴχου, καὶ τὰ 
ἀπόλοιπα χατέναντι πηγῶν ἑχατόν. 

16. Καὶ διεμέτρησε μῆχος Ζοῦ διορίζοντος χατὰ πρός- 
ωὠπὸν τοῦ ἀπολοίπου τῶν χατώπισθεν τοῦ οἴχου ἐχεί-- 
νου, αὶ τὰ ἀπόλοιπα ἔνθεν χαὶ ἔνθεν, πηχῶν ἑχατὸν 
τὸ μῆχος. Καὶ ὁ ναὸς χαὶ αἵ γωνίαι, χαὶ τὸ αἰλὰμ τὸ 
ἐξώτερον, πεφατνωμένα. 

16. Καὶ αἵ θυρίδες διχτυωταὶ, ὑποφαύσεις χύχλῳ 
τοῖς τρισὶν, ὥςτε ἐααν πεῖν Καὶ ὃ οἶχος καὶ τὰ πλη- 
σίον ἐξυλωμένα χύχλῳ, χαὶ τὸ ἔδαφος χαὶ ἐχ τοῦ 
ἐδάφους ἕως τῶν θυρίδων" καὶ αἱ θυρίδες ἀναπτυσσόμε- 
γαι τρισσῶς εἰς τὸ διαχύπτειν, 

17. χαὶ ἕως πλησίον τῆς ἐσωτέρας χαὶ ἕως τῆς 
ἐξωτέρας. Καὶ ἐφ᾽ ὅλον τὸν τοῖχον χυχλῳ, ἐν τῷ ἔσω- 
θεν χαὶ ἐν τῷ ἔξωθεν, : 

18. γεγλυμμένα Ἀν ΤΛΗΙν » Χαὶ φοίνιχες ἀναμέσον 
Χεροὺό χαὶ ἀναμέσον Χερουδ. Δύο πρόςωπα τῷ Χε- 
ροὺθ, , 

19θ. πρόζςωπον ἼΡ τὸ πρὸς τὸν φοίνιχα ἔνθεν χαὶ 
ἔνθεν, καὶ πρόςωπον λέοντος πρὸς τὸν φοίνικα ἔνθεν καὶ 
ἔγθεν, διαγεγλυμμένος ὃ οἶκος χυχλόθεν. 

30. Ἔχ τοῦ ἐδάφους ἕως τοῦ φατνώματος, τὰ Χε- 
ρουῤδὶμ καὶ οἱ φοίνικες διαγεγλυμμένοι. 

41. Καὶ τὸ ἅγιον καὶ ὁ ναὸς ἀναπτυσσόμενος τετρά- 
γῶνα, χατὰ πρόζωπον τῶν ἁγίων ὅρασις ὡς ὄψις 

85. θυσιαστηρίου ξυλίνου, πηχῶν τριῶν τὸ ὕψος 
αὐτοῦ, χαὶ τὸ μῆχος πηχῶν δύο, χαὶ τὸ εὕρος πηχῶν 
δύο. Καὶ χέρατα εἶχε χαὶ ἣ βάσις αὐτοῦ χαὶ οἷ τοῖχοι 
αὐτοῦ ξύλινοι. Καὶ εἶπε πρὸς μέ: Αὕτη ἣ τράπεζα ἣ 
πρὸ προςώκου Κυρίου. πὰς 

23. Καὶ δύο θυρώματα τῷ ναῷ, χαὶ δύο θυρώματα 
τῷ ἁγίῳ, 

34. τοῖς δυσὶ θυρώμασι τοῖς στροφωτοῖς" δύο θυρώ- 
ματα τῷ ἕνὶ, καὶ δύο θυρώματα τῇ θύρᾳ τῇ δευτέρα" 

25. χαὶ γλυφὴ ἐπ᾽ αὐτῶν, χαὶ ἐπὶ τὰ θυρώματα τοῦ 
ναοῦ Χερουόὶμ, καὶ φοίνικες χατὰ τὴν γλυφὴν τῶν 
ἁγίων, χαὶ σπουδαῖα ἔλα χατὰ πρόζωπον τοῦ αἰλὰμ 
ἔξωθεν, 

46. χαὶ θυρίδες χρυπταί, Καὶ διεμέτρησεν ἔνθεν καὶ 
ἔνθεν, εἰς τὰ ὀροφώματα τοῦ αἴλὰμ,, καὶ τὰ πλευρὰ τοῦ 
οἴχου ἐζυγωμένα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΒ΄. 

ι. Καὶ εἰςήγαγέ με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν 
κατὰ ἀνατολὰς, κατέναντι τῆς πύλης τῆς πρὸς βοῤῥᾶν, 
καὶ εἰςήγαγέ με, καὶ ἰδοὺ ον το πέντε, ἐχόμεναι τοῦ 
ἀπολοίπον, χαὶ ἐχόμεναι τοῦ διορίζοντος πρὸς βοῤῥᾶν, 

ΙΕΖΕΚΙΗΛ. Κεφ. ΜΒ΄. 

10. οἵ ἰηΐογ ὀχράγδβ ἰδίξυἀΐηθπ οὐδ ἰοσπιη νἱρίηϊ!, εἰγ- 
ουμη[γοηςἰδη) ἀομηυΐ ἰὴ οἱγουΐῖα, 

11. Εἴ ρογίξ ὀχοάγαγυπ, δὰ γϑι χαυπι ρογίδβ υπίοϑ ιδ 
δὰ δηυύ!]ομοπι : εἰ οβίίυπη ὑῆυπε δὰ δυβίτυη,, οἱ αι υἀο 
Ἰυπλϊη18 γα φαΐ, ουθϊ᾽ογυμ φυίηαιιο Ἰδιἀο ἴῃ οἰγευϊία. 

12. Εἰ χυοὰ βεραγαὶ δὰ [δοίθι γο] φαΐ χιαβὶ δὰ τηδτα, 
ουδίζογυπι βοριυδρίηϊδ Ἰαιάο, ρᾶτίοι 5 βαρᾶγδης 18. ΘΌΡί- 
ἰογιπι φυΐηαυς ᾿ἰαιἀ0 ἐπ οἰγουϊία, δὲ Ἰουμυἀο 6.8 οὐ- 
δἰιογαπη ποπαρίηίδ. 

18. Εὶ πιδῆϑυ8 6βὶ οοῃίνἃ ἀοπηυπι ἰοηρίἐμἀϊηοηλ δαδίϊο- 
τυ ὁδηΐαπι, οἱ γοϊψυᾶ, οἱ βαραγδαηίία, οἱ ραγίὁϊ68 δογύμ, 
ἰοηρίτυἀΐποιι ουδίἑογαπι οοπίμπ). 

14. ΕΓ Ἰαιυἀΐπαπι οοπίγα [Δοίθπι ἰοπιμβὶ, οἱ γοϊϊαα 6 οι» 
Γἃ συ] ογυπη οδηίΐυηι. : 

[ὅ. Εἰ πηδηρ8 οϑὶ Ιοηρ! υἀ 6 1 ΒΟραγδηςῖ8 οοηίγὰ [Ἀαἴρπι 
ΓΟΙῸ 48 Θγδηὶ ροβὶ ἰογζαπιὶ ἀοημαβ ἐΠΠἶὰ5,, οἱ ΓΟΙχυᾶ 
᾿ΐπο εἴ ἰηάδ, σα ἰογὰπι σοπίυμη Ἰοηρίἐυάίποιι. Εἰ Τρ] υπὶ 
οἵ δηρυ]ῖ, οἱ ἰδπὶ οχίογίυβ, δβίγαίδ [ἴσηο. 

16. Εἰ (δηοδίγῳ ἰὴ τηοάυτὰ το 8 ἔδοΐϑ, ἢΠΠ πὲ παιίοηθα ἰὴ 
οἰγουϊία ἰγθα8, δὰ ῥγοβρίοἰθπάυπιμ. ΕΠ ἀοπηὰβ οἱ θᾶ 41:80 
Ῥγοχ πιὰ δγδηΐ βἰἑδίδ Π9ΠῸ μδγ οἰγουϊ απ), οἱ ρανὶπιρηΐυα εἰ 
ἀ6 Ραυΐπηθηΐ θὰ δ (δῃΘΒίΓΆΒ : οἱ (δ βέγο Δρογθθδηίαγ 
{ΠρΙΙοἰογ υἱ ρΓΟΒΡΙΟΘΓΟΙΌΓ ρ6Γ 688, 

17. οἵ 8416 ῥγορα ἰηἰογίογθῃ οἱ ὕὑ84ι16 δὰ οχίογίογριη. 
Εἰ Ρδγ οπηῆθη) ρᾶγίοίθη ἰη οἰγουΐα, ἰπ τ ἤβϑοὺβ οἷ δχίγίη- 
860115, 

18. οβἸαῖδ ΟΠογυθίπι, οἱ ρϑ]πῖδο ἰπίογ Οπϑγυὺ οἱ σῃοτ. 
Ὀυδ (Δοΐο58 Οἰογυΐ, 

19. (Δοϊδε μοπιίπ!8 δὰ ρᾳ]πιᾶπι Πίηο οἱ ᾿ΐης, οἱ (δοίββ 160- 
8 δὰ Ρ]πθᾶπ) ἰηὰς οἱ ἰπᾶθ, οξο]αίδ ἀοπηῃβ ἰῃ εἰγουΐία. 

20. Α ΡΑΥΪΠΊΘηΪΟ ὑ8486 δὰ ἰΔαιιοᾶγα, ΟΠ δγυ πὶ οἱ ρδἰπιθ 
σξἶδίϑ. : 

21. Εἰ βαῃοίυδγίαπη οἱ ἰο Πρ] πη ρου οθδηΐῃγ μοῦ φαδίυος 
δΔΏβυ]08, οοηίτα ἴδείδιι βδποίογι π) Υἱβῖο αιιδϑὶ βρϑοίβϑ 

22. Δ] ἅγίβ Ἰἰρηδί, ἔπ] πὶ ΟΟΒ στα πὶ δ᾽ τυ ἀο 6}08, οἱ Ἰοη- 
δἰἰυὰο συθίϊογυπι ἀυογαῃι, εἰ Ἰδι δ οὐ ἰογαπη ἀυογλπι. 
Εἰ οογηυδ ᾿δῃδθαΐ, οἱ »8515 6}8 οἱ ραγίϑίεβ ο)5 ᾿ἱρπιοὶ. Εἰ 
αἰἶχ!! δὰ π|8 : Ηδὸο 6δῖ πηθηβἃ αυδὲ δηία (λοίθπη Ποῃχίηϊ. 

23. Εἰ ἄυο οϑδίίἃ ἰδπιρὶο, οἱ ἀυο οβέϊα βαηοίυδτγίο, 

λάς ἀυοθαϑβ οβι118 γ γι {Ὁ} ϑὺ8. : ἀσο οδἰΐδ υπὶ᾿, οἱ ἀπο ο8- 
{ἰὰ νογίϑ βοουπάς : 

25. οἱ οδοἰαίιγᾶ ΒΌΡΟΥΓ 688, οἱ ΒΌΡΟΘΓ οϑιΐᾶ [οὩ0}} Οἤπογα- 

Ὀἷαι, οἵ ρδ!πιδδ [υχίδ 560] ρ᾽υτᾶχτη βαῃοίογαπ), οἱ Ὠδοθβϑδγίᾷ 
Ἰἰφηὰ δὰ ἔμοίοπι δ] ἰογίπβοουϑ, 

26. οἱ (Βποβίγδο δβοοηάϊ 8, Εἰ ΠΊΘΠ8118 6ϑΐ ἢΐης οἱ ἰμάθ, 
ἴῃ ἰδαυθάᾶγίἃ Φ.18π), οἱ Ἰαΐθγα ἀοπηὺβ ὡρψυὶ ροπάοτείβ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙ. 

1. ἘΠ ἱπίγοάμχὶς τὴ ἴῃ δἰγίιπλ ἰηϊογίι8 δὰ οτγίδηΐθηι, 
οοηίγα ρογΓίδπ) υδ δὰ δαυ οηθπὶ, οἱ ἰμίγοάαχὶϊ πιο, οἱ 
Θ008 οχθάγῳ φυΐπαιδ ἐεχία γο]!αιιαπλ δα! βοίαπι, οἱ ἰυχία 
βοράγδῃ8 δἃ Δ40}] 0 η6η), ᾿ 



ἘΖΕΘΗΙΕΙ,. Οκ». ΧΙΠΙ. 

α. ἐπὶ πήχεις ἑχατὸν μῆκος πρὸς βοῤῥᾶν, καὶ τὸ 
πλάτος πεντήχοντα, 

8. διαγεγραμμέναι ὃν τρόπον αἵ πύλαι τῆς αὐλῆς τῆς 
ἐσωτέρας, καὶ ὃν τρόπον τὰ περίστυλα τῆς αὐλῆς τῆς 
ἐξωτέρας ἐστοιχισμέναι, ἀντιπρόςωποι στοαὶ τρισσαί. 

4. Καὶ χατέναντι τῶν ἐξεδρῶν περίπατος, πηχῶν 
δέχα τὸ πλάτος, ἐπὶ πήχεις ἑχατὸν τὸ μῆχος. Καὶ τὰ 
θυρώματα αὐτῶν πρὸς βοῤῥᾶν, 

6. χαὶ οἱ περίπατοι οἱ πῶ ὡςαύτως:" ὅτι ἐξεί- 
χετο τὸ περίστυλον ἐξ αὐτοῦ, ἐχ τοῦ ὁποχάτωθεν περι- 
στύλου, καὶ τὸ διάστημα οὕτως περίστυλον χαὶ διά- 
στημα, χαὶ οὕτως στοαὶ δύο, 

6. διότι τριπλαῖ ἦσαν, χαὶ στύλους οὐχ εἶχον καθὼς 
οἵ στῦλοι τῶν ἐξωτέρων. Διὰ τοῦτο ἐξείχοντο τῶν ὑπο- 
χάτωθεν χαὶ τῶν μέσων ἀπὸ τῆς γῆς. 

7. Καὶ φῶς ἔξωθεν, ὃν τρόπον αἱ ἐξέδραι τῆς αὐλῆς 
τῆς ἐξωτέρας, αἱ βλέπουσαι ἀπέναντι τῶν ἐξεδρῶν τῶν 
πρὸς βοῤῥᾶν, μῆχος πηχῶν πεντήχοντα. 

8. Ὅτι τὸ μῆχος τῶν ἐξεδρῶν τῶν βλεπουσῶν εἰς 
ἽΝ αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν, ἦν πηχῶν πεντήχοντα, καὶ 
αὑταί εἰσιν αἴ ἀντιπρόζωποι ταύταις" τὸ πᾶν πηχῶν 
ἑχατόν. 

9. Καὶ αἱ θύραι τῶν ἐξεδρῶν τούτων, τῆς εἰςόδου 
τῆς πρὸς ἀνατολὰς, τοῦ εἰςπορεύεσθαι δι᾽ αὐτῶν ἐκ τῆς 
αὐλῆς τῆς ἐξωτέρας ᾿ 

10. χατὰ τὸ φῶς τοῦ ἐν ἀρχῇ περιπάτου, χαὶ τὰ 
πρὸς νότον κατὰ πρόζςωπον τοῦ νότου, χατὰ πρόςωπον 
τοῦ ἀπολοίπου, χαὶ χατὰ πρόζςωπον τοῦ διορίζοντος. Καὶ 
αἱ ἐξέδραι 

11. χαὶ ὁ περίπατος χατὰ πρόςωπον αὐτῶν, χατὰ 
τὰ μέτρα ἐξεδρῶν τῶν πρὸς βοῤῥᾶν, καὶ χατὰ τὸ μῆχος 

42. “ὦ Α 2. ΄τὦ ὰ ’ ὰ - 

αὐτῶν, καὶ χατὰ τὸ εὖρος αὐτῶν, χαὶ χατὰ πάσας τὰς 
ἐξόδους αὐτῶν, καὶ χατὰ πάσας τὰς ἐπιστροφὰς αὐτῶν, 
χαὶ κατὰ τὰ φῶτα αὐτῶν, καὶ χατὰ τὰ θυρώματα 
αὐτῶν, 

12. τῶν ἐξεδρῶν τῶν πρὸς νότον" χαὶ χατὰ τὰ θυ - 
ρώματα ἀπ᾽ ἀρχῆς τοῦ περιπάτου, ὡς ἐπὶ φῶς δια- 
στήματος χαλάμον, καὶ κατὰ ἀνατολὰς τοῦ εἰςπορεύε- 
σθαι δι᾿ αὐτῶν. 

ι8. Καὶ εἶπε πρὸς μέ" Αἱ ἐξέδραι αἵ πρὸς βοῤῥᾶν, 
καὶ αἱ ἐξέδραι αἱ πρὸς νότον, οὖσαι χατὰ πρόζςωπον 
τῶν διαστημάτων, αὗταί εἶσιν αἱ ἐξέδραι τοῦ ἁγίου, 
ἐν αἷς φάγονται ἐχεῖ οἱ ἱερεῖς υἱοὶ Σαδδοὺχ, οἱ ἐγγίζον.- 
τες πρὸς Κύριον, τὰ ἅγια τῶν ἁγίων, καὶ ἐχεῖ θήσουσι 
τὰ ἅγια τῶν ἁγίων, χαὶ τὴν θυσίαν χαὶ τὰ περὶ ἅμαρ- 
τίας χαὶ τὰ περὶ ἀγνοίας, διότι ὃ τόπος ἅγιος. 

(4. Οὐχ εἰςελεύσονται ἐχεῖ πάρεξ τῶν ἱερέων, οὐχ 
ἐξελεύσονται ἐχ τοῦ ἁγίου εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν, 
ὅπως διχπαντὸς ἅγιοι ὦσιν οἵ προςάγοντες, χαὶ μὴ 
ἅπτωνται τοῦ στολισμοῦ αὐτῶν, ἐν οἷς λειτουργοῦσιν 
ἐν αὐτοῖς, διότι ἅγιά ἐστι. Καὶ ἐνδύσονται ἱμάτια ἕτερα, 
ὅταν ἅπτωνται τοῦ λαοῦ. 

ι5. Καὶ συνετελέσθη ἣ διαμέτρησις τοῦ οἴχου ἔσω-- 
θεν. Καὶ ἐξήγαγέ με καθ᾽ ὁδὸν τῆς πύλης τῆς βλεπού-- 
συς πρὸς ἀνατολὰς, χαὶ διεμέτρησε τὸ ὑπόδειγμα τοῦ 
οἴκου χυχλόθεν ἐν διατάξει. 

16. Καὶ ἔστη κατὰ νώτου τῆς πύλης τῆς βλεπούσης 
χατὰ ἀνατολὰς, χαὶ διεμέτρησε πεντακοσίους ἐν τῷ 
χαλάμῳ τοῦ μέτρου. 

17. Καὶ ἐπέστρεψε πρὸς βοῤῥᾶν, χαὶ διεμέτρησε τὸ 
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2. δὰ οὐδ [08 οεπίαπι Ἰοηρί(αἀο δ Δα ΠΟΠοΙ,, οἱ Ἰαιυὰο 
αυϊηκχιαρίηίδ, 

3. ἀοϑογίρίδ βίου! ρογίδ δἰγίὶ ἰηἰογίογίβ, οἱ βίους οοϊυπηηδο 
δίΓΐ ἐχ θυ ϊογίβ μοῦ ογάΐποιη, οοπίγᾶ [δοίβπι ρογίίουϑ ἰαγηδδ. 

4. ΕΓ σοῃίγα ὀχθάγᾷ8 ἀθδιῃ θυ ]δίῖο, οὐδ ϊογι πὰ ἀσοθηη ἰ8- 
(υἀο, ΡΥ συμ ΐοῦ οοηΐμη Ἰοηρίμὰο. ΕΠ οδἰΐα φάγῃ δὰ 
δαυϊοηοη, 

ὅ. οἵ ἀδδιῃθυ]αίίομθβ Θορηδου]ογαμη 5 Π}ΠΠ 6 : χαΐα δηχΐ- 
Π6Ό ΔΙ ΘΟ] Πηπδίιη ἐχ 60, 6χ ἰπίδγίογα οοϊαπηρδῖο, δὲ 8ρᾶ- 
ἤσμπι : 55 ΟΟ] πηπδίυπ) οἱ δραίίαπι, οἱ δίς ρογιίουβ ἀυδο, 

6. χφυΐδ {Γἱρ] 068 ογδηΐ, οἱ οοϊπληδ8 ἤθη ΠΑΡΘΡδηὶ εἰουΐ 
ΟΟἰυπηπδ Θχίοτογι). Ργορίογοα δπλίηουδηὶ δὴ 8 4φυδ ὀγαηΐ 
ἰηίογίι5 δὲ ἃ τη 64 }|8 46 ἰογγᾶ. 

7. Εἰ Ἰυπιθὴ Θχίογίι8, βίου! ὀχϑάγο δίγ ὀχ θυ ουῦίβ, 4088 
τοϑρ οἰ θδηῖ οοηίγᾶ Ἔχ θάγαβ Δ] ]οηΐ8, ἰοηρ  ἀΠ6 ΘΟ ΟΥ̓ ΠΣ 
αυϊπαυδρίηίδ. 

8. Ἰμομσίυο ΘὨΪΠΊ ΟΧΘἀγδγΌ ἢ γοϑρὶ οἰδηξί τ ἰῃ δἰγίαπ) 
Θὀχίοπβ, ογαΐ οὐδίμογιπι αυϊῃαμυδρίη!α, οἱ [Δ86 βαη! οοηίγα 
ἰδούδηι 1115 : ΟΠΊΠ65 ΟἸ ἰογυτα σοηΐα πη). 

9. Εἰ οβίἴα ὀχάγαγιπι ἰδίδγυηιχ, δά ἰηἰγοίϊπ) οΥθηίδ] θα, 
δὰ ἱηστοαϊοηάιπη μοῦ οἃ δχ δἴγίο δχίογίογὶ 

10. δοουπάυμ) ἰυπηρ αυοὰ ογαΐ ἴῃ ῥγηοὶρίο ἀθδιθυ]ᾶ- 
[ἰοηΐβ,, οἱ δὰ διδίγιηι δὰ (δείοηι δυβίγὶ, δὰ (δοίθπι γοϊϊφυὶ 
διδοῖ! οἱ δὰ (δοίθιῃα βοραγαίὶ. Εἰ ὀχβάγο 

11. οἱ ἀδδιηθιι]δίίο ἐοηίγὰ ἰδοίθιη ϑυδιη, [υχίδ Τηθηβυγᾷβ 

ὀχούγδγιπ 4 δὰ Δαυϊοηδη, οἱ βθοιπάσπι ἰοηφίυἀϊηδηὶ 
ΘδΣ τ, οἱ δοουπάπ) τυ] ΠΟΙῺ οάγαπ), οἱ δοσυμάυη) ΟΠ 68 

ΟΧ 8 οϑγαηι, οἱ βου πάη) ΟΠΠ68 ἰη(γοἰ 18 ΘΓ ἢ, οἷ 86- 

σαηάυπι ᾿υπιΐηᾶ Θἄγιη, οἱ βθοιηδιη) οδίία θάγιπι, 

12. ὀχοάγαγυμπι αυῷ οοπίγα τηργίἀΐοιῃ : οἱ βοουηάιΠη 08- 

ιἰᾶ ἃ ργϊποὶρίο ἀθδιηθυϊδοῦὶ, ὑσααε δὰ ᾿υπλΐπᾶγα βρϑίϊο οδ] δηγὶ, 
οἱ υἱ δὰ ογίοηΐαπι ἰγοίυγ ΡοΥ θᾶ. 

13. Εἰ ἀϊχὶξ δὰ πηὸ : Εχϑάγϑ χυδ δὰ δαυϊοηδη), οἱ ὁχ- 
οἄγο 4υῶ δὰ δυϑίτῃπι, 4υδ βυηΐ δὰ (λοίοπὶ ϑραίἰογαπι, 
[ᾶ5 δι ὀχϑάγα βδηοίυδτγί!, ἰῃ αυΐ 08 νοϑοθηίΐίυγ ἰδὲ βᾶοθρ- 

ἀοίοα {Π]Ὶ ϑδαάάυις, 4υἱ ἀρργορπίπαυδηϊ δ)ὰ Ποιμηΐηαπι), βδησία 
δΔῃ)οίογυπι, οἱ ἰδ] ροηδηὶ βδηοίἃ βδηοίογιπ),, οἱ βου εἰ. Πὶ 
οἱ υδ' ζγῸ ρδοῦδίο οἱ 4.88 ρΓῸ ἱξῃογδηζ ἃ, ἰοΟἸ18 ΘΟ, 88Π0- 
ἴα 652. 

14, Νοη ἱηρσγοαϊδηίγ ᾿ΠΠσ Πἰ5] ϑδοογάοίθβ, ποη ορτοαΐθη- 
ἴυΓ ἀ6 βδποίυδιϊο ἴῃ δἰγίιιπ δχίθγίαϑ, υἱ ρογροίαο 5Ξδποίὶ 
βίηϊ αιιΐ οἰεγυηϊ, οἱ ηο} ἰδηροηΐ γοϑιϊπηθηίαπι δογυηιὶ, ἰῃ 
φυϊθυβ πιἰηϊδίγδηϊ ἰὴ 6ἷ8, χυΐα βᾶποία ϑιιηΐ. Εἰ νδϑι θη 
γοϑι 6 η{ἰ5 8118, χυδηᾶο ἰδησοηϊ ρορυϊμῃι. 

15. Εἰ σοῃδυπμηδίᾶ 65ΐ πηρηπιγδῖίίο ἀοπ)ι8 ἰηϊογίογὶ9. Εἰ 

οἀυχὶΐ πγ6 ρ6γ Υἱᾶπι ρογίδο γαβρίοἰθη 8 δὰ ογἰθηίΐδηιχ, οἱ Τῃθη- 
805 6ϑὲ δἰ} υἀΐηο πὶ ἀοπηυβ ρὲ οἰγουϊίαπη ἰῃ ογάΐη6. 

16. Εἰ 516{Π| δὰ ἰογρυηι ροτγίξε τοϑρίεἰθη 8 δὰ ογίθηΐδηι, 
οἴ Ὠ)0η88}}.8 681 αὐυἱησοηίοβ ἰῇ σα] Δ ΠΟ ΠΠΘΏΒυΓδΟ. 

17. Εἰ οὐηγ ΓΙ 86 δὰ 840} ]0π6Π},, οἱ πηοηδι85 68[ ἰὰ φιοὰ 
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κατὰ πρόζςωπον τοῦ βοῤῥᾶ, πήχεις πενταχοσίους ἐν τῷ 
χαλάμῳ τοῦ μέτρου. 

ι8. Καὶ ἐπέστρεψε πρὸς θάλασσαν; χαὶ διεμέτρησε 
τὸ χατὰ πρόςωπον θαλάσσης, πενταχοσίους ἐν τῷ χα.- 
λάμῳ τοῦ μέτρου. 

19. Καὶ ἐπέστρεψε πρὸς νότον, χαὶ διεμέτρησε χα- 
τέναντι τοῦ νότου, πενταχοσίους ἐν τῷ χαλάμῳ τοῦ 
μέτρου, ! ; 

40. τὰ τέσσαρα μέρη τοῦ αὐτοῦ χαλάμου. Καὶ διέ- 
ταΐεν αὐτὸν, καὶ περίόολον αὐτῶν χύχλῳ, πενταχοσίων 
πρὸς ἀνατολὰς, χαὶ πενταχοσίων πηχῶν εὕρος, τοῦ 
διχστέλλειν ἀναμέσον τῶν ἁγίων, χαὶ ἀναμέσον τοῦ 
προτειχίσματος, τοῦ ἐν διατάξει τοῦ οἴχου. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΜΓ΄. 

ι. Καὶ ἤγαγέ με ἐπὶ τὴν πύλην τὴν βλέπουσαν 
χατὰ ἀνατολὰς, καὶ ἐξήγαγέ με. 

4. Καὶ ἰδοὺ δόξα Θεοῦ Ἰσραὴλ ἤρχετο χατὰ τὴν ὁδὸν 
τὴν πρὸς ἀνατολὰς, χαὶ φωνὴ τῆς παρεμθολῆς, ὡς φωνὴ 

᾿ διπλασιαζόντων πολλῶν" χαὶ ἣ γῇ ἐξέλαμπεν ὡς φέγγος 
ἀπὸ τῆς δόξης κυχλόθεν. 

8. Καὶ ἡἣ ὅρασις ἣν ἴδον χατὰ τὴν ὅρασιν ἣν ἴδον, 
ὅτε εἰςεπορευόμην τοῦ χρῖσαι τὴν πόλιν. Καὶ ἣ ὅρασις 
τοῦ ἅρματος οὗ ἴδον, χατὰ τὴν ὅρασιν ἣν ἴδον ἐπὶ τοῦ 
ποταμοῦ τοῦ Χοδάρ. Καὶ πίπτω ἐπὶ πρόςωπόν μου, 

4. καὶ δόξα Κυρίου εἰςῆλθεν εἰς τὸν οἶχον, χατὰ τὴν 
δδὸν τῆς πύλης τῆς βλεπούσης χατὰ ἀνατολάς. 

δ. Καὶ ἀνέλαβέ με πνεῦμα, χαὶ εἰςήγαγέ με εἰς τὴν 
αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν" καὶ ἰδοὺ πλήρης δόξης ὃ Κυρίου 
οἶχος. 

8. Καὶ ἔστην, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐχ τοῦ οἴκου λαλοῦντος 
πρὸς μὲ, καὶ ὁ ἀνὴρ εἱστήκει ἐχόμενός μου, 

η. καὶ εἶπε πρὸς μέ᾽ Υἱὲ ἀνθρώπου, ἑώραχας τὸν 
τόπον τοῦ θρόνου μου, χαὶ τὸν τόπον τοῦ ἴχνους τῶν 
ποδῶν μου, ἐν οἷς χατασχηνώση τὸ ὄνομά μου ἐν μέσῳ 
οἴχου Ἰσραὴλ τὸν αἰῶνα. Καὶ οὐ βεδηλώσουσιν οὐχέτι 
οἶχος Ἰσραὴλ τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν μου, αὐτοὶ χαὶ οἱ 
ἠγούμενοι αὐτῶν ἐν τῇ πορνεία αὐτῶν, καὶ ἐν τοῖς 
φόνοις τῶν ἡγουμένων ἐν μέσῳ αὐτῶν, 

8. ἐν τῷ τιθέναι αὐτοὺς τὸ πρόθυρόν μου ἐν τοῖς 
προθύροις αὐτῶν, χαὶ τὰς φλιᾶς μου ἐχομένας τῶν 
φχιῶν αὐτῶν. Καὶ ἔδωχαν τὸν τοῖχόν μου ὡς συνεχόμε- 
νον ἐμοῦ χαὶ αὐτῶν, καὶ ἐδεδήλωσαν τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν 
μου ἐν ταῖς ἀνομίαις αὐτῶν αἷς ἐποίουν. Καὶ ἐξέτριψα 
αὐτοὺς ἐν θυμῷ μου καὶ ἐν φόνῳ. 

υ. Καὶ νῦν ἀπωσάσθωσαν τὴν πορνείαν αὐτῶν, καὶ 
τοὺς φόνους τῶν ἡγουμένων αὐτῶν ἀπ᾽ ἐμοῦ, καὶ κα-- 
τασχηνώσω ἐν μέσῳ αὐτῶν τὸν αἰῶνα. 

τυ. Καὶ σὺ, υἱὲ ἀνθρώπου, δεῖξον τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ 
τὸν οἶχον, καὶ χοπάσουσιν ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν᾽ 
χαὶ τὴν ὅρασιν αὐτοῦ, καὶ τὴν διάταξιν αὐτοῦ" 

"1. χαὶ αὐτοὶ λήψονται τὴν χόλασιν αὐτῶν περὶ 
πάντων ὧν ἐποίησαν. Καὶ διαγράψεις τὸν οἶκον, χαὶ 
τὰς ἐξόδους αὐτοῦ, χαὶ τὴν ὑπόστασιν αὐτοῦ, χαὶ πάντα 
τὰ προςτάγματα αὐτοῦ, καὶ πάντα τὰ νόμιμα αὐτοῦ 
Ὑνωριεῖς αὐτοῖς, χαὶ διαγράψεις ἐναντίον αὐτῶν, χαὶ 
φυλάξονται πάντα τὰ δικαιώματά μου, χαὶ πάντα τὰ 
προςτάγματά μου, καὶ ποιήσουσιν αὐτά. 

15. Καὶ τὴν διαγραφὴν τοῦ οἴχου ἐπὶ τῆς κορυφῆς 
τοῦ ὄρους, πάντα τὶ ὅρια αὐτοῦ χυχλόθεν ἅγια ἁγίων. 
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ΙΕΖΕΚΙΗΛ. Κεφ. ΜΙ". τ 
διὶ ἰδοίθι) δαι]οηΐ8, οὐ 108. φυϊροηΐοβ ἰῃ οΑἸαπιο πιρ- 
ΒΌΓΩ. 

18. Ἐ οοῃγοτγί ϊ 56 δά τηᾶγο, οἱ Πηθηϑμβ8, 6ϑἱ φυοὰ δ [ἃ- 
αἶοπ πιᾶγὶ5., αι ροηίοϑ ἰῇ Θ]ΔΠ1Ὸ ἔραν ὦ 

19. Εῤ ἐοηγογι!ξ 56 δὰ δυδϑίγιπη, οἱ Πιθῆδυ8 6δὲ ΘΟηίΓΆ 

διιδίγυ πηι, 40] σοηΐοϑ ᾿Π ΟΔ]ΔΠΠΟ ΤΠΘΠΒΌΓΘ, 

20. χυδίυον ρᾶγίθϑ 6}1}8 σαἰδπλο. Εἰ αἰδροβυΐ ἰρϑυπι, οἵ 
ΤυΓΠ) δοῦυπι ρογ οἰγουϊαπη, φυϊησοπίογυπιχ δα ογίθηΐοπι,, 

οἱ αυϊμησδοηίογαπ) εὐδίίογαπι αἰ ἰ υἀΐηοη), δα ἀϊνιἀοημυΓπ 

ἰηΐον τηθάϊιπι βδποίογυπ), οἵ δῃ θη Γα 8, ασυοὰ ἰῃ ογάϊῃα 
ἀοηλυ8. : 

ΟΑΡΌΤ ΧΗ]. 

1. Εἰδάάυχὶϊ τη δὰ ροτίδπηι 408" γοβρι οἰ δὶ δὰ οτοπίθι, 
οἱ οαυχὶξ η16. 

2. ΕΠ Θο66 μ]ογία οὶ 1ϑγδϑὶ γϑηΐθυδί ρου νίδη ογθητβ., 
οἱ ΥΟΧ ΟΔϑΙΓΟΓΙΠΙ, Ζυδϑὶ ΥῸΧχ ΘΟ πδῃ [1 Π} ΠΟΥ τα : οἔ 
ἰοττὰ γοϑρἰοπάθθαΐ αυδϑὶ (Ὁ 5ῸΓ ἃ σἰογία Ρὸγ εἰγουϊ υὐη. 

3. Εἰ νἱβίο φυδη Υἱάϊ βοουῃάμη) νυἱβίοηθιη συδπι ν᾽ ἀογδιη, 
αυδηᾶο ἱηργοάϊεθαν υἱ συ ρογθη) οἰτἰ ἀἴδηλ. ΕἸ νἱδίο ουγγυβ 

αυδτῃ Υἱάϊ, δοουηάσῃ Υἰβίοηθ πη 4υ8η) νἱἀογδ) δ ΡΓ ἤα- 
γἱυπλ ΟἸΟθ ΑΓ. Εἰ οδο ἴῃ ἴδοίθηη ΠιθΆΠ], 

ή͵ οἱ αἱοτία Ποιπϊηὶ ἰησγο588 6δί ἀοπιπλ, Ρ6Γ ΥἶδΠ} ροΓίδὲ 

4υδ γοβρίοἰόθαὶ οὐοηίθῃι. 

ὅ. Εἰ δβϑϑιπηρδιῖ πιὸ 5ρ᾽ Γ}{1|8.. οἱ ἰηίγοάυπὶΐ μ16 ἴῃ δίγι πη 

ἰπίογίυϑ : οἱ οῦςθ ῃ]θηᾶ μ]οῦίδΣ ΠΟ ηἰ ἀοπη8. 

0. Εἰ δ(ειϊ, οἱ ὁσοα γὐοχ (6 ἄοχηο Ἰοφυρδηίϊ5 δὰ π)6, οἱ 
Υἱν δίαθαί ᾿υχί πιο, 

7. οἱ οἰχια δὰ πη : ΥἹ 1511, Π11 Ποπἰπἶ8,, Ἰοου! 80}}} πηοὶ, 
οί Ἰοσυπη νοϑ σὲ ρου) τηρογαπι, ἴῃ αυΐθυ8 ΠΑ Ὀ Δ Ϊ: πο- 
ΠΊΘΩ ΠΙδυΩΣ ἴῃ Π)6 410 ἀΟἸ)115 [5γ86] ἴῃ δδπ)ρίογηα. Εἰ Ὠοη 
οομ δ παθυηΐ υ]τὰ ἀοη}ι5 15Γ86} ποιηθῃ βδποίι ἢ) ριϊηὶ, 

ἰρ5ὶ οἱ ἀυοθβ δογυμ ἴῃ [οΟγηϊοδίοῃα 818, οἕ ἰπ Ὠοπιοἰ ἀ 15 
ἀπουπι ἰῃ πιο 0 δυΐ, 

8. οἰπὶ Ρομπογθηί ᾿ἰπηθη Ἰηθυηλ ἰη ᾿ἰπἶ δ018 δυ18, οἱ ρὸ- 
δἰ68 Π1608 υχίᾶ ρΡοϑίαβ 8ι:ι05. Εἰ ἀδάσγυμ! ρᾶγίοίθιη τη υπὶ 
4υ 5] ΘΟΠΏΘΧΙΠΊ ἰηίργ 86 οἵ η16, αἱ οουίδιηϊηδνογυηΐ ὨΟΠΏΘῃ 
δδησίυμῃ πιδυπι ἴῃ ἰηἰ χυ δ δυ.8 81:18 185 Δεϊοθῃΐ. Εἰ οοη- 

ΕὙΝῚ 608 ἰῃ [ὉΓΟΓΘ ΠΙΘῸ οἱ ἰῃ οοοἰϑίοηο. 

9. Εἰ ἤυηο Δ) ϊοἰδηῖϊ (Ογηϊοδίϊ 6 ΠῚ δ0.8π|, οἱ ᾿ιουγίεἰϊ8 
ἀσοιπὶ βυόγιιηὶ ἃ τη6, οἱ Δ Ὀ Δ Ρο ἰῃ πηοάϊο φογαπι ἴῃ 56Π1- 
Ρἰ ογηυη,. 

10. Εἰ τὰ, Ν]Ϊ Ποπιπὶβ., οδίθπαα ἀοηιυΐ 1[5γ86] ἀοπημπι, 
δἰ ΟΕΒβθυηΐ ἃ ρΘΟΟΔΙΙ8 8.115: δἱ Υυἱβίοῃθιῃ 618.) οἱ ἀϊβροϑί- 
(ἰοποπλ 1108 : : 

11. δ ᾿ρ51 5 8{ΠΠ6 θυ ἰΟΓΠηΘΌΠῈ 80}0Πὶ ΡΙῸ ΟἸΠἰθυ.5 408 
[δοογυηΐ. ΕἸ ἀ650Γ} 65 ἀομιηγ, οἱ οχὶἰὰ8 ο᾽118, οἱ βυθδίδῃ- 

{1ὯΠ} 6118, οἱ ομηηΐδ ργεςορία {ΠΠ}ι18, οἱ οπηηΐᾶ ἰορσὶ (ἰ πιὰ 6} 08 

οϑίθη 65 {1Π|8, οἱ ἀδβογ 68 οογᾶπ) οἷβ, οἱ ουδίοάἀϊθη!ϊ! ΟΠΊΏ65 
}Β}ΠΟδΕ!] 0068 Ππη685, οἱ οπηηΐα ργροθρίδ η)68, εἰ (Δοϊοηΐ 
θᾶ. 

12. Εἰ ἀδδογριοποη) ἀοτηθϑ ἴῃ γογίίοα τη ἶδ, ΟἸΏΠΘ3 

ἰοττηϊηϊ ο͵υ8 ἴῃ οἰγουλία βδηοία βδῃποίογΌπι σΜΠέ. 



ἘΖΕΓΟΗΙΕΙ,. 

13. Καὶ ταῦτα τὰ μέτρα τοῦ θυσιαστηρίου " ἐν πή- 
χει τοῦ πήχεως, καὶ παλαιστῆς χόλπωμα βάθους ἐπὶ 
πῆχυν, χαὶ πῆχυς τὸ εὖρος, χαὶ γεῖσος ἐπὶ τὸ χεῖλος 
αὐτοῦ χυχλόθεν, σπιθαμῆς. Καὶ τοῦτο τὸ ὕψος τοῦ θυ- 
σιαστηρίου 

ι4. ἐχ βάθους τῆς ἀρχῆς τοῦ χοιλώματος αὐτοῦ πρὸς 
τὸ ἱλαστήριον τὸ μέγα τοῦτο, ὑποχάτωθεν πηχῶν δύο, 
χαὶ τὸ εὖρος πήχεως" χαὶ ἀπὸ τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ 
μιχροῦ ἐπὶ τὸ ἰλαστήριον τὸ μέγα, πήχεις τέσσαρες, 
χαὶ εὔρος πῆχυς. 

156. Καὶ τὸ ἀριὴλ πηχῶν τεσσάρων, καὶ ἀπὸ τοῦ 
ἀριὴλ, καὶ ὕπερανω τῶν κεράτων πῆχυς. 

ι4. Καὶ τὸ ἀριὴλ πηχῶν δώδεκα μήχους, ἐπὶ πήχεις 
δώδεχα, τετράγωνον ἐπὶ τὰ τέσσαρα μέρη αὐτοῦ. 

17. Καὶ τὸ ἱλαστήριον πηχῶν δεχατεσσάρων τὸ μῇ- 
χος, ἐπὶ πήχεις δεχατέσσαρας τὸ εὐρος ἐπὶ τέσσαρα 
μέρη αὐτοῦ" χαὶ τὸ γεῖσος αὐτῷ κυχλόθεν χυχλούμενον 
αὐτῷ, ἥμισυ πήχεως. Καὶ τὸ χύχλωμα αὐτοῦ, πῆχυς 
χυχλόθεν- χαὶ οἱ χλιμαχτῆρες αὐτοῦ βλέποντες χατὰ 
ἀνατολάς. : 

18. Καὶ εἶπε πρὸς μέ: Υἱὲ ἀνθρώπου, τάδε λέγει 
Κύριος ὃ Θεὸς Ἰσραήλ: Ταῦτα τὰ προςτάγματα τοῦ 
θυσιαστηρίου ἐν ἡμέρα ποιήσεως αὐτοῦ, τοῦ ἀναφέρειν 
ἐπ’ αὐτοῦ ὁλοκαυτώματα, καὶ προςχέειν πρὸς αὐτὸ 
αἷμα. : 

19. Καὶ δώσεις τοῖς ἱερεῦσι τοῖς Λευίταις τοῖς ἐχ 
τοῦ σπέρματος Σαδδοὺχ, τοῖς ἐγγίζουσι πρὸς μὲ, λέγει 
Κύριος ὃ Θεὸς, τοῦ λειτουργεῖν μοι, μόσχον ἐχ βοῶν 
περὶ ἁμαρτίας. 

20. Καὶ λήψονται ἐχ τοῦ αὕματος αὐτοῦ, χαὶ ἐπιθή- 
σουσιν ἐπὶ τὰ τέσσαρα χέρατα τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ 
ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας τοῦ ἱλαστηρίου, χαὶ ἐπὶ τὴν 
βάσιν χύχλῳ, καὶ ἐξιλάσονται αὐτό. 

21. Καὶ λήψονται τὸν μόσχον τὸν περὶ ἁμαρτίας, χαὶ 
χαταχαυθήσεται ἐν τῷ ἀποχεχωρισμένῳ τοῦ οἴχου, 
ἔξωθεν τῶν ἁγίων. 

22. Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρα λήψονται ἐρίφους δύο 
αἰγῶν ἀμώμους ὑπὲρ ἁμαρτίας, καὶ ἐξιλάσονται τὸ 
θυσιαστήριον, χαθότι ἐξιλάσαντο ἐν τῷ μόσχῳ. 

43. Καὶ μετὰ τὸ συντελέσαι τὸν ἐξιλασμὸν προςοί- 
σουσι μόσχον ἐχ βοῶν ἅμωμον, καὶ χριὸν ἐκ προθάτων 
ἄμωμον, 

2:4. χαὶ προςοίσετε ἐναντίον Κυρίου. Καὶ ἐν εν μα 
σιν οἷ ἱερεῖς ἐπ᾿ αὐτὰ ἅλα, καὶ ἀνοίσουσιν αὐτὰ ὅλο-- 
χαυτώματα τῷ Κυρίῳ. | 

25. “Ἑπτὰ ἡμέρας ποιήσεις ἔριφον ὑπὲρ ἁμαρτίας 
χαθ᾽ ἡμέραν, καὶ μόσχον ἐκ βοῶν, χαὶ χριὸν ἐκ προθά- 
τῶν, ἅμωμα ποιήσουσιν 

26. ἑπτὰ ἡμέρας. Καὶ ἐξιλάσονται τὸ θυσιαστήριον, 
καὶ χαθαριοῦσιν αὐτό" χαὶ πλήσουσι χεῖρας αὐτῶν. 

47. Καὶ ἔσται ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς ὀγδόης καὶ ἐπέ- 
χεινα, ποιήσουσιν οἱ ἱερεῖς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὰ δλο- 
χαυτώματα ὑμῶν, καὶ τὰ τοῦ σωτηρίου ὑμῶν - καὶ προς- 
δέξομαι ὑμᾶς, λέγει Κύριος. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΜΔ'. 

ι. Καὶ ἐπέστρεψέ με κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῶν 
ἁγίων τῆς ἐξωτέρας, τῆς βλεπούσης χατὰ ἀνατολὰς, 
χαὶ αὕτη ἦν χεχλεισμένη. 

ΨΕΤΌΒ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΙ͂Ν. -- []᾿ 

αΑν. ΧΙ. 695 

13. Εἰ πὸ Τηδηϑυγῶ 8} {8τ|8 : ἰῃ συ] 10 ΘᾺ, οἱ Ῥ8] οί 3 
βἴπυβ ργοίαπαϊ ρα συ ίυπι, δὲ οὐ (85 ΙΔ: ἀϊηΐα,, οἱ σίϑυς 
ΡΕ ἸΔΐυπὶ 6708 ἰῃ Οἰγουλ, ρᾳ]ηλ} υΐι15. Εἰ Π850 οδὶ δ! τὰ 
ΔΙΑ Γἰ8 

14. ἃ ρτγοίμησο Θχογαϊὶ οαΥ (8118 6}08 δὰ ρΡγορί[ἐἰαιογίιηι 
πιδρησμ αυοά οΓαῖ βιιθίογ, ουὐδιίογαπη) ἀυοτγυπ), οἱ Ἰαιὰἀὦ 

ΟΟΡΠΙ : οἱ ἃ ῥγορ  ἰαϊογίο τηϊηοτγὶ δὰ ργορὶ ἰδίογί τηδ᾽αβ, 
ΟΡ ἰ φυδίμυον, οἱ Ἰδιἀο οὐδ τ}8. 

18. Εἰ ἃΠ6] ουδίἰοτυπι φυδίυον, οἱ 8} ἅγίοὶ, οἱ ὑβαυθ δὰ 
ΒΌΡρΟγΓογα σογηι πὶ ΟὈδ (1.8. 

[6. Ἰρδυπι δυΐοπῃ ἅγιο] ἀυοάροίπη συ ῖο5 Παρ θαὶ ἴῃ Ἰυη- 
εἰ υἀϊηθ, δὰ οὐ }108 ἀυοάδοϊπι, χιδίαος δησυϊογαπὶ μον 
αυδίυογ ρϑγίοϑβ 6]08. 

17. Εἰ ργορὶ ἰδϊοήίαπι φυδίυογαθοίηι οὐδιϊογυηι Ἰοηρσίτυἀ0, 

δὰ ουλίϊο8 φυδίυογάθοϊπι ἰδ Πυ0 μοῦ αυδίιος ραγίοϑ ο)ι8 : 

οἱ ρίϑυ8 οἱ Ρ6γ οἰγουϊυπὶ σγγϑηβ ἐΠΠυἀ, ἀϊηγίἀϊο εὐδίϊο. Εἰ 
εἰγουΐϊυ5 6}8, οὐδ 5 ρὲγ φγγυπὶ : οἱ ξγδὰι8 6͵118 τϑϑῃί- 
οἰοη 65 δὰ ογθηΐοιη. 

18. Εἰ αἰχὶ( δὰ πὴὸ : ΕἸ Ποπλἰηΐ8, ἤδοο ἀϊοὶϊ! Ποιλΐηι5 

δι ἰβγδεὶ : Ηφο δυηΐ ργεοορῖίδ 8|1Δγὶ8 ἰῃ ἀΐα οἴροι οπὶ κα 
605, υἱ οἴϊεγαπίυγ ϑυρογ 60 Πο]οσδυδβίοτμδίδ, οἱ οἰιπάδίι 
ΒΌροΥ {Ππἃὰ βδησυΐδ. 

19. Εἰ ἀδοΐβ. βδοθγάοι θυβ Τ1ιοΥ 8 4υὶ δυηΐ χ βθιηΐῃα 
ϑαάάυςο, 4] ἀρργορίπαυδηΐ διὶ πηθ, αἰεὶ! Ὠοπιίηυβ Ὠουδ, εἱ 

τηϊἰδίγαπί πα, υἱταἱὰπλ ἀὁ ΒΟ .8 ργο ραούδῖο. 

20. Εἰ (οἸ]οηΐ ἀδ δδηρυίΐης 6118, οἴ ροποηϊ δ|ρ6Γ Ζυδίιοι 
οΟΥηυ8 8}18γ18, οἱ βυρο6γ φυδίυον δησιυ!ο08 ργορ  ἰδίοτ!!, οἱ 5ιι- 
Ρογ δαβὶπι ἰη οἰγουϊία, οἱ ὀχρίδθυηι ᾿Πυὰ. 

21. Εἰ το]]οηὶ νυ! πὶ 4 ργῸ ροοοδίο, οἱ οοιηθυγοῖαν ἰῃ 
Ἰοῦο βεραγᾶῖο ἀόζηι8, δχίγα βδποίᾶ. 

22. Εἰ ἀἰδ δοουπάδ (οΠ]οηΐ ρὰο8 ἀυὺ5 ἀδ6 οδρτίὶβ ᾿πιπιἃ- 
Οὐ] 08 ῥγὸ ρϑοοϑίο, οἱ ὀχρίδυηὶ αἰΐδγθ, βίοι ὀχρίδγυηϊ ἴῃ 
ψιΐυ]ο. 

423. Εἴ οὔ σοΙρ]οΥογ 8 Θχρίδίϊοηθηι οἴδγοηΐ Υἱ τ] πὶ ἀ6 
Βοῦυ8 ἱπηηδου]ϊδίιπι, οἱ δγίοίθπ) ἀθ οὐδ ἱπηδουϊδίυπι), 

24, οἵ οἴϊδεγοί[8. οογϑῖ Ποιηίηο. ἘΠ ἀδρογρθηὶ βδοογάοίθβ 
ΒΌΡΟΓ 6ἃ 58], οἱ οἴεγοηΐ 68 ᾿Π)ο]οοδυδῖδ Πομιίηο. 

45. ϑορίοηι ἀΐοῦι5 (Δο68 ᾿ορά τ ργῸ ρϑοοδῖο χυοί(ἰἀϊα, οἱ 
νυἱυὴ ἀδ ΡοΌυ8, οἱ διοίοπι ἀδ οΥὐἱθυ.5, ἱπηπηδοι [08 [Ὡ- 

εἰοηΐ 

26. βορίοιῃ ἀΐοθυβ. Εἰ οχρίδθυηὶ δ]ίαγο, δὲ τηυῃμάδθυηι 
᾿Πυὰ : οἱ Πρ] θυηὶ ΠηδΔηυ8 51.838. 

27. Εἰ ογὶ! ἃ ἀΐα οὐΐδυο δὲ υ]γᾶ, δοίθηϊ βδοδγάοίθβ βυρον 
ΔΙ ίδγα Ἰ)οϊοοδιιδίδ γϑϑίγα, δὲ φυδὲ ργὸ 8.6 γοϑίγᾶ : οἷ διιβεί- 
Ρίδιη υοϑ, ἀἰοὶξ Ποηίηι8. 

ὍΑΡΟΤ ΧΕΙ͂Ρ. 

1. Εἰ ὀομυογηϊ πη6 δὴ τίδῃ ρογίϑ βαποίοιυπι οχίθγίογβ, 
γοϑρίοἰοηςἷ5 δὰ ογδηΐοη), οἱ ἢῶο οΓδί οἰδιι ἃ. 
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4. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς μέ: Ἢ πύλη αὕτη κεχλει- 
σμένη ἔσται, οὐχ ἀνοιχθήσεται, χαὶ οὐδεὶς μὴ διέλθη 
δι αὐτῆς" ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ εἰςελεύσεται δι’ 
αὐτῆς, χαὶ ἔσται χεχλεισμένη. 

8. Διότι ὁ ἡγούμενος οὗτος καθήσεται ἐν αὐτῇ, τοῦ 
φαγεῖν ἄρτον ἐναντίον Κυρίου. Κατὰ τὴν ὁδὸν αἰλὰμ 
τῆς πύλης εἰζελεύσεται, χαὶ χατὰ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἐξε-- 
λεύσεται. 

4. Καὶ εἰςήγαγέ με χατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς 
πρὸς βοξρν; χατέναντι τοῦ οἴχου. Καὶ ἴδον, χαὶ ἰδοὺ 
πολ τε ὄξης ὃ οἶχος τοῦ Κυρίου - καὶ πίπτω ἐπὶ πρόςω- 
πόν μου. 

6. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς μέ" Υἱὲ ἀνθρώπου, τάξον 
εἰς τὴν χαρδίαν σου, χαὶ ἴδε τοῖς ὀφθαλμοῖς, χαὶ τοῖς 
ὠσί σου ἄχουε πᾶντα ὅσα ἐγὼ λαλῶ μετὰ σοῦ, κατὰ 
πάντα τὰ προςτάγματα τοῦ οἴκου ἡ αν χαὶ πάντα 
τὰ νόμιμα αὐτοῦ" χαὶ τάξεις τὴν χαρδίαν σου εἰς τὴν 
εἴςοδον τοῦ οἴχου, κατὰ πάσας τὰς ἐξόδους αὐτοῦ ἐν πᾶ- 
σι τοῖς ἁγίοις. 

6. Καὶ ἐρεῖς πρὸς τὸν οἶχον τὸν με ταθ αλν σφ 
πρὸς τὸν οἶχον τοῦ ἸΙσραήλ᾽ Τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεός: 

“ἽἸχανούσθω ὑμῖν ἀπὸ πασῶν τῶν ἀνομιῶν ὑμῶν, οἶχος 
Ἰσραὴλ, 

7. τοῦ εἰςαγαγεῖν ὑμᾶς υἱοὺς ἀλλογενεῖς, ἀπεριτμή- 
τους χαρδία, χαὶ ἀπεριτμήτους σαρχὶ, τοῦ γίνεσθαι. ἐν 
τοῖς ἁγίοις μου, χαὶ βεδηλοῦν αὐτὰ, ἐν τῷ προςφέρειν 
ὑμᾶς ἄρτους, σάρκας καὶ αἷμα" χαὶ παρεβαίΐνετε τὴν 
διαθήχην μου ἐν πάσαις ταῦδ ἀνομίαις ὑμῶν, 

(5) 8. χαὶ διετάξατε τοῦ φυλάσσειν φυλαχὰς ἐν τοῖς 
ἁγίοις μου. 

9. Διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεός: Πᾶς υἱὸς ἀλ- 
λογενὴς ἀπερίτμητος χαρδία, χαὶ ἀπερίτμητος σαρχὶ, 
οὐχ εἰςελεύσεται εἷς τὰ ἅγιά μου ἐν πᾶσιν υἱοῖς ἀλλογε-- 
νῶν τῶν ὄντων ἐν μέσῳ οἴκου ᾿Ισραὴλ, 

10. ἀλλ᾽ ἢ οἱ Λευῖται, οἵτινες ἀφήλαντο ἀπ᾽ ἐμοῦ ἐν 
τῷ πλανᾶσθαι τὸν Ἰσραὴλ ἀπ᾽ ἐμοῦ χατόπισθεν τῶν 
ἐνθυμημάτων αὐτῶν " χαὶ λήψονται ἀδιχίαν αὐτῶν, 

τι. χαὶ ἔσονται ἐν τοῖς ἁγίοις μου λειτουργοῦντες, 
θυρωροὶ ἐπὶ τῶν πυλῶν τοῦ οἴχου, χαὶ λειτουργοῦντες 
τῷ οἴχῳ᾽ οὗτοι σφάξουσι τὰς θυσίας χαὶ τὰ ὁλοχαυτώ- 
ματα τῷ λαῷ, καὶ οὗτοι στήσονται ἐναντίον τοῦ λαοῦ 
τοῦ λειτουργεῖν αὐτοῖς, 

14. ἀνθ᾽ ὧν ἐλειτούργουν αὐτοῖς πρὸ προςώπου τῶν 
εἰδώλων αὐτῶν χαὶ ἐγένετο τῷ οἴχῳ Ἰσραὴλ εἷς χόλα- 
σιν ἀδικίας. “Ἕνεχα τούτου ἦρα τὴν χεῖρά μου ἐπ᾽ αὐὖ- 
τοὺς, λέγει Κύριος ὃ Θεὸς, 

18. καὶ οὐχ ἐγγιοῦσι πρὸς μὲ τοῦ ἱερατεύειν μοι, 
οὐδὲ τοῦ προςάγειν πρὸς τὰ ἅγια υἱῶν τοῦ ᾿Ισραὴλ, 
οὐδὲ πρὸς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων μου. Καὶ λήψονται ἀτι- 
μίαν αὐτῶν ἐν τῇ πλανήσει ἦ ἐπλανήθησαν. 

14. Κατάξουσιν αὐτοὺς φυλάσσειν φυλαχὰς τοῦ οἵ- 
χου εἰς πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ, χαὶ εἰς πάντα ὅσα ἂν 
ποιήσωσιν. 

15. Οἱ ἱερεῖς οἱ Λευΐται, οἱ υἱοὶ τοῦ Σαδδοὺχ, οἵτινες 
ἐφυλάξαντο τὰς φυλαχὰς τῶν ἁγίων μου, ἐν τῷ πλανᾶ- 
σθαι οἶκον Ἰσραὴλ ἀπ’ ἐμοῦ. Οὗτοι προςάξουσι πρὸς 

(7) 8. Καὶ οὐχ ἐφυλάξατε τὴν φυλαχὴν τῶν ἁγίων μου, καὶ 
διετάξατε τοῦ φυλάσσειν φυλαχὰς ἐν τοῖς ἁγίοις μον. (Α165.) 

ΙΕΖΕΚΙΗΛ. Κεφ. ΜΔ'. 

ἃ. Εἰ αἰχὶὶ Ποπλίηιϊ!5 δὰ τὴθ : Ῥογίδ ἢδρὸ οἴδιυβα ογὶ[, πο 
δρογίοίυγ, οἱ ὨΘΠ)0 ἰγδηϑὶ δἐ ΡΥ ΘΠ) : χυοηΐδηῃ Ὠοαλίηι!5 
[)605 [5γᾶ6} ἱησγϑάϊ οί ρῸΓ θἅπ), οἱ ογἰὶ οἰδιιβᾶ. 

3. Οιυᾶ ἀυχ 'ρ56 βρἀθὈϊ: ἰῃ 68, υἱ Θοπηθ δὶ ΡϑΏΘΙ ΟΟΓΔΙᾺ 

Ὠοπιῖπο. ΡῸΓ Υἱδιὴ 2 [8πὶ ρογίβ ἱπργοαϊθίιγ, οἱ μον υἱδῖὴ οἷ β 
ορτοὐϊοίυγ. 

4, Εἰ ἰηοἰγοάυχ! πι6 ρ6Γ Υἱδπὶ ρογίδο ιλαὶ δ ΔΖ] Οἤθ, 

6 τορίοῃθ ἀοπιυβ. Εἰ υἱάϊ, οἱ δσθα ρ]θηᾶ ρσοτίδο ἀοηλυ8 Ὠο- 
Τηϊηΐ : οἱ σδο Β0}6Γ [δοίθῃ) πηθᾶμη. 

5. Εἰ ἀϊκὶϊ Ποπηίηυδ δὰ πιὸ : ΕἸ} Ποιηΐηἰβ, ροη6 ἰῃ οογὰδ 
ἴυο, οἱ Υἱάδ οοι 18, οἵ δυγίθυ5 ἴυἷβ δυάὶ οπηπία 4185 ὁ60 
Ἰοχφυοῦ ἰθουπι, δοουπάυπι οἰμηΐα ργσορίδ ἀοπιι8 Ὠοπμίηΐ, 

οἱ οπιηΐδ ᾿ορσ Ἰπηἃ 605 : οἱ ΡΟΠ6Β ΟΟΥ ἰυυπὶ 8ἀ ἱπιγοίζυμη ἀο- 
ἸΏ 8, ἰυχίδ ΟὨΠ68 Θχὶ 15 6}08 ἴῃ οἴη θυ8 58 Π0[8. 

6. Εἰ ἀϊοοβ δὰ ἀοπηιπὶ οχδβρογδηίοηι, δὰ ἀοτηυηι [βΓδοὶ : 
Ηξὸο ἀϊεὶξ Ποπιίηυ8 Πεὺ8 : δυ[ηοϊαὶ γοθ]8 ἂς οπιηίθυβ ἰηὶ- 
αυϊίδιἴθυ8 νϑβίσβ, ἀοπιι8 [βγϑδὶ, 

Ὑ. 60 4φυοὰ ἱπάυοἰ 8 ΠΙΪΟ5 Αἰ Θηΐροπαβ, ἱποϊγουπηοῖϑοδ 
οὐγάςδ, οἱ ἱποϊγουπιοὶδο8 ΟΆγηΘ, υἱ 5ἰηΐ ἰῃ 5δηο 8 τηθὶβ, οἱ 
ΡΟΪ]υδηΐ θᾶ, ἰῃ οΟἴδγοπὰο γῸ8 ρᾶηθ8, ΟΔ1 68 οἱ βδηρυϊηρίῃ : 

οἱ ργϑίθγ 5.18 ἰθϑίδπιοηΐυμα που πὶ ἴῃ πη θ0.8 ἰηϊαυ δῖ 5 
ὙοΒίΓΙ5, 

8. οἱ ἀἰδροδβιι δεῖς ουδίοαϊγα ουπίοαϊδδ ἰῃ 5δηοί 8 πη68. 

9. Ῥτγορίογοδ [δος αἰοὶΐ Ποηλίπυθ δου : Οπληἰ8 ΠἸἰ8 8116- 
πἰροηᾶ ἱποϊγοιιπγοΐδι!5 οογάς,, οἱ ἱποϊ γοιπηοῖδυ8 ΘΆΓΏΘ, ΠΟῺ ἴῃ- 

ἐγοάϊοίυγ ἴῃ β8δποίδ πηθᾶ ἰῃ οπχηίθυ8 [18 δἰϊοπί οηδγαπ χαὶ 
Βυηί ἰῃ πηρᾶΐο ἀθηλι8 15γδοὶ,,. 

10. βορὰ [μα υῖδδ, 4υὶΐὶ ΓΕΒ  ἰΘγαηΐ ἃ Πη6 οὐπὶ οτταγοῖ 1βγδοὶ ἃ 
6 Ροδὲ οορί ἰαἰϊϊομοϑ ϑυ88 : οἱ δοεϊρίθηϊ ἰηἰυϊίδίοι) δυδῃι, 

11. οἱ δγυηΐ ἰῃ 58η0 18 πιοὶβ πιϊηἰδίγδηῖθβ, οϑίϊδυὶ! ἴῃ ροῦ- 
115 ἀοπηι8, οἱ πγηϊδί τὶ ἀοπηυ8 : ἰβιϊ ᾿ἰπηπιο]αυηὶ βδογ βεία οἱ 

ἰιοϊοοδυδία ρορυΐο, οἱ ἰ8(ἱ} βίδθυηίϊ δηΐίθ ρορυϊυπ) υἱ πχΐηϊ- 
βίγοηϊ οἷ8, 

12. ψγΓῸ 60 αυοὰ πη ϑίΓΔΥΘΓΌΩΐ 6ἷ8 δηίο (Δείδη ἰἀοἸογία 
δυογυῃι : οἱ (δοίυτῃ 6δὶ ἀοτησὶ 15Γ86] ἰῃ ἰογπηθηΐιηι ἰηϊχαϊα- 
ἰ58. Ῥγορίογοα ἰδΥαΥΐ ΚΔ Π]68Π| ΒΌρΟΓ 605, ἀἰοὶϊ Ποϊηΐηθδ 
ρου, 

13. οἵ Π0ὴ δισδάθηί δὰ τὴ υἱ βδοογαοίίο Γπησδηίυγ πὶ, 
π6αυδ υἱ οἴϊεγδηϊ 8δἃ 5Δηοίδ {]ἸοΓιΙη) ᾿Ιβγϑθὶ, ἤθς δὰ βδηοίδ 

. ΒΆΠΟΙΟΓΕΠΊ ΠΊΘΟΥ. Εἰ 3050 ρ 6 ᾿σῃΟΠ ἶδ 50.81} ἰῃ ΘΙΓΟΓΟ 
4αὺυο οὐγδυθγιηΐ. 

14, Θεποηΐ 605 υἱ βογγοηΐ ουβίοα 8 ἀοπηβ ἰπ οἴηηΐδ 
ΟΡΘΓδἃ 6}115, οἱ ἰπ υπίγογδα 4.88 [δοογίηϊ. 

[5. Βδαδοογάοίθβ 1(ουἱῖδο, ἢ}}}] ϑδδάάδυς, αυὶΐ ουκίοάϊογαῃηϊ 
ουδίοα δϑ ΒΟ ΟΓΌ ΤΠΘΟΓΙΠ, οὐ οἸταγοὶ ἀοηιυβ [δγδοὶ ἃ 

τη6, ἰ8{1 δορροάθηί δὰ π|6 υἱ πηἰηἰδίγοηΐ πἰ., οἱ βίδθυηὶ δηϊὲ 

- 
μβταρκορρμικακακαιαρ, ατν, 

8. Εἰ ποη ουδίοὐ βι18 ουϑ οα δη) ΞΔΠΟΙΟΓΌ πη ΟΣΌμη, οἱ ἀἰ- 
Ῥοβυ δι ουϑίοαϊτε ουδίοα δ ἰῃ δδηοί δ π16 5. 



ΕΖΕΘΗΙΕΙ, 
μὲ τοῦ λειτουργεῖν μοι, χαὶ στήσονται πρὸ προςώπου 
μου, τοῦ προςφέρειν μοι θυσίαν, στέαρ χαὶ αἷμα, λέγει 
Κύριος ὁ Θεός. 

16. Οὗτοι εἰςελεύσονται εἰς τὰ ἅγιά μου. χαὶ οὗτοι 
προςελεύσονται πρὸς τὴν τράπεζάν μου, τοῦ λειτουρ- 
γεῖν μοι, χαὶ φυλάξουσι τὰς φυλαχάς μου. 

17). Καὶ ἔσται, ἐν τῷ εἰςπορεύεσθαι αὐτοὺς τὰς πύ- 
λας τῆς αὐλῇς τῆς ἐσωτέρας, στολὰς λινὰς ἐνδύσονται" 
χαὶ οὐχ ἐνδύσονται ἔρια ἐν τῷ λειτουργεῖν αὐτοὺς ἀπὸ 
τῆς πύλης τῆς ἐσωτέρας αὐλῆς. 

[8. Καὶ χιδάρεις τς ἕξουσιν ἐπὶ ταῖς χεφαλαῖς 
αὐτῶν, καὶ περισχελῇ λινὰ ἕξουσιν ἐπὶ τὰς ὀσφύας αὖ- 
τῶν, χαὶ οὐ περιζώσονται βία. 

ι9. Καὶ ἐν τῷ ἐχπορεύεσθαι αὐτοὺς εἰς τὴν αὐλὴν 
τὴν ἐξωτέραν πρὸς τὸν λαὸν, ἐχδύσονται τὰς στολὰς αὐ- 
τῶν ἐν αἷς αὐτοὶ λειτουργοῦσιν ἐν αὐταῖς, χαὶ θήσουσιν 
αὐτὰς ἐν ταῖς ἐξέδραις τῶν ἁγίων, χαὶ ἐνδύσονται στο- 
λὰς ἑτέρας, χαὶ οὐ μὴ ἁγιάσωσι τὸν λαὸν ἐν ταῖς στο- 
λαῖς αὐτῶν. 

0. Καὶ τὰς χεφαλὰς αὐτῶν οὐ ξυρήσονται, χαὶ τὰς 
χόμας αὐτῶν οὐ ψιλώσουσι, καλύπτοντες χαλύψουσι τὰς 
χεφαλὰς αὐτῶν. 

21. Καὶ οἶνον οὐ μὴ πίωσι πᾶς ἱερεὺς, ἐν τῷ εἰςπο- 
ρεύεσθαι αὐτοὺς εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν. 

22. Καὶ χήραν χαὶ ἐχδεδλημένην οὐ λήψονται ἑαυ- 
τοῖς εἰς γυναῖχα, ἀλλ᾽ ἢ παρθένον ἐχ τοῦ σπέρματος 
Ἰσραήλ: καὶ χήρα ἐὰν γένηται ἐξ ἱερέως, λήψονται. 

23. Καὶ τὸν λαόν μου διδάξουσιν ἀναμέσον ἁγίου 
καὶ βεδήλου, καὶ ἀναμέσον ἀκαθάρτου καὶ καθαροῦ γνω- 
ριοῦσιν αὐτοῖς. 

“4. Καὶ ἐπὶ χρίσιν αἵματος οὗτοι ἐπιστήσονται τοῦ 
διαχρίνειν" τὰ ξιχαιώματά μου δικαιώσουσι, χαὶ τὰ 
χρίματά μου χρινοῦσι, καὶ τὰ νόμιμά μου χαὶ τὰ προς- 
ταάγματά μου ἐν πάσαις ταῖς ἑορταῖς μου φυλάξονται, 
καὶ τὰ σάδδατά μου ἁγιάσουσι. 

35. Καὶ ἐπὶ ψυχὴν ἀνθρώπου οὐχ εἰςελεύσονται τοῦ 
δ ᾿ ν Ἁ Α Ἁ 

μιανθῆναι, ἀλλ᾽ ἢ ἐπὶ πατρὶ, χαὶ ἐπὶ μητρὶ, καὶ ἐπὶ 
υἱῷ, καὶ ἐπὶ θυγατρὶ, καὶ ἐπὶ ἀδελφῷ, καὶ ἐπὶ ἀδελφῇ 
αὐτοῦ, ἣ οὐ γέγονεν ἀνδρὶ, μιανθήσεται. 

26. Καὶ μετὰ τὸ χαθαρισθῆναι αὐτὸν, ἑπτὰ ἡμέρας 
ἐξαριθμήση αὐτῷ" 

27. ἢ ἂν ἡμέρα εἰςπορεύωνται εἰς τὴν αὐλὴν τὴν 
ἐσωτέραν τοῦ λειτουργεῖν ἐν τῷ ἁγίῳ, προςοίσουσιν 
ἱλασμὸν, λέγει Κύριος ὃ Θεὸς, 

28. χαὶ ἔσται αὐτοῖς εἰς χληρονομίαν. ᾿Εγὼ χληρο- 
νομία αὐτοῖς, καὶ κατάσχεσις αὐτοῖς οὐ δοθήσεται ἐν 
τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ, ὅτι ἐγὸ) χατάσχεσις αὐτῶν. 

49. Καὶ τὰς θυσίας, χαὶ τὰ τι ἁμαρτίας, καὶ τὰ 
ὑπὲρ ἀγνοίας, οὗτοι φάγονται: καὶ πᾶν ἀφόρισμα ἐν 
τῷ Ἰσραὴλ αὐτοῖς ἔσται, 

80. ἀπαρχαὶ πάντων, χαὶ τὰ πρωτότοχα πάντων, 
χαὶ τὰ ἀφαιρέματα πάντα" ἐκ πάντων τῶν ἀπαρχῶν 
ὁμῶν, τοῖς ἱερεῦσιν ἔσται: χαὶ τὰ πρωτογεννήματα 
ὑυῶν δώσετε τῷ ἱερεῖ. τοῦ θεῖναι εὐλογίας ὑμῶν ἐπὶ 
τοὺς οἴχους ὑμῶν. 

ὃι. Καὶ πᾶν θνησιμαῖον χαὶ θηριάλωτον ἐκ τῶν πε- 
τεινῶν, καὶ ἐκ τῶν κτηνῶν, οὐ φάγονται οἵ ἱερεῖς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΕ΄. 

ι. Καὶ ἐν τῷ χαταμετρεῖσθαι ὑμᾶς τὴν γῆν ἐν χλη- 
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ἴλοίοπι πιθᾶπ, υἱ οἴΐεγαπί τα}! Ποβιΐδηι, δάϊροπι οἱ δ8ηκ,- 
Πθη, ἀεὶ! οπληυ8 ΠὨδυ8. 

16. 156] ἱησγοαϊηΐυγ ἴῃ 8δηοίδ πηοᾶ, οἱ ἰβιϊ δοοράρηϊ δὰ 
ΓΘΏ58ΠῚ Γ6 81), ἱ ΤΙ Ϊδίγοπΐ Τὶ, οἱ οὐδογυδθυηΐ οὐβίο- 
ἀἶδ5 [η688. ᾿ 

17. Εἰ ογῖϊ, ἰῃ ἱπργοαϊδηᾷὰο 608 ροΥ85 δἰ γἰϊΐ ἰπίουϊογίβ, βίο- 
115. 11ποῖ8 ἱπάυεπίυγ : οἱ ποὴ ἱπάποηίων ᾿ἸΔη!ς 115 χυδηὰο μΐ- 
πἰδιγδηΐ ἃ ρογίᾶ ἰπίθγίογίδ ἃ}, ᾿ 

18. Ελ οἰάαγᾶϑ ᾿ἰπ685 μὰ οθυηΐ ΒΙροῦ οδρὶϊα 58, δ δηΐου 
ΠΔ 18 Πποὰ Παρ Ὀυηΐ ΒΌΡΘΓ ἸΠ}})08 808, οἱ ΠΟἢ δοοίηροπίυγ 
ΥἹΟΙ ηΐ6Γ. ; 

19. Εἰ ἰῃ εργβάϊβηἀο ἱρ808 ἰη αἰγίι οχϊογίυβ δὰ ροριυΐυπηι, 
Εχυθηὶ 86 5018 δ81}}8 ἰῃ 4υθυ5 Ππιϊπἰβίγϑηὶ ἴῃ οἶβ, οἱ ροπϑηΐὶ 
685 ἴῃ Ἔὀχϑάγὶ 8 βδῃοίογιμ, οἱ υθϑίϊθηΐ 86 8018 1118, οἵ ποῦ 
βδηο  Ποδθυηῖ ρορυ]υμ ἰὴ 510}18 διιῖ8. 

20. Εἰ οδρ᾽ἴὰ 58 ΒΟὴ γδάθηί, οἴ ΘΟΠ188 δι188 ΠΟ δὰ ᾿Γ68" 
δπι ἰοπἀδθαηΐ, Ορογθηΐο5 ορογίθηϊ οΔρ᾽ (ἃ 80. 

21. Εἰ νἱβυῃ βοὴ δἰ θδηί οπιηίβ βδοθγάοβ, ἰὴ ἱπστϑάϊθηο 
ἶρ505 ἰη δίγί ἰηϊογίυ 8. 

22. Εἰ υἱάυδιμ οἱ οἰδοίδηη θη δοοίρίθηϊ 5: ἱ ἰῃ ὑχόγθπ, 
δρὰ υἱγρίῃηθπι ἀθ βϑηλίηθ [βγὰθὶ : οἱ νἱάυδιη 8 [ποῦ ἀ6 88- 
οογάοία, δοοὶρίοηί. 

23. Εἰ ρορυΐϊυμ) πηθπλ ἀοοροθυηϊ ἰῃΐ 6 Γ βϑησίιπι οἱ ρο]]. 
ἰυπι, οἱ ἰηΐοῦ ἱπηηπηάππ οἱ πηπηάιπ) οδἰοηάρης οἶ8. 

24. ἘΠῚη )υα οἷο βϑδηρυ η δ ἱρϑὶ δίδυπί δὰ ἀϊιυὰϊοδηάυμη : 
᾿υδ|Π Δί 0065 Ὠ688 υ51ΠοΔυηῖ, οἱ Ἰυά οἶδ χοᾶ ἰυἀϊοδθυηί, 

οἱ [οφ!{ἰπλἃ π|68 οἱ ργθοοδρῖδ πηθᾶ ἰῃ ΟΠιηΐθ15 50] μη δ 118 
Ἰη618 ουϑίοαϊδηϊ, οἱ δδραῖδ πηοᾶ βδηο οδυηί. 

25. ἘΠῚ ΒΌΡΘΓ δηΐῃιδπ) ᾿Οπ 8 Ὠθη ἱμργοαϊδηῖυγ δα ρο]: 
Ἰυοῃάμυπι 56, 86 ΒΌρ6Γ μαίγθ,, οἱ ΒΌΡΟΓ πηδῖγο, οἱ ϑυρογ ἢ]1ο, 

οἴ δρ6Γ {|18,, οἱ ϑυρογ ἔ"δίγθ, οἱ θυ ρ6Γ ΒΟΓΌΓΘ δι18, 488 ΠΟῚ 
[υἱὲ Υἶγο, οὐπίδηλ δ ὈϊίιΓ, 

20. Εἰ ροβίᾳυδηι [πογὶΐ 'ρ86 τηυπάδίυβ, βορίθιηῃ ἀϊθ5 θυ} 
τοι} 5.0 ὲ : 

27. εἴ φυϑ αἶα ἱησγοάϊρηίυτ Ἰη δίγίπι ἰηϊογίυβ δὰ χηίηί- 
βίγδηάυπ ἰῃ βδηςῖο, οἴΐδγθηϊ ρ]δοδιϊοηθημ, ἀϊοὶί Πθοτηΐηυ5 
Ό δι, 

28. οἱ δ οἷβ ἰῃ ᾿ιογοα  ἰδίθιῃ. ΕρῸ Περγθα 88 οἷϑ,, δὲ ρο8- 
δ65ϑῖ0 οἷ8 ὩῸἢ ἀδιαγ ἴῃ {18 15γδθὶ, χυΐα δρὸ ροβϑδϑϑὶο 
ΘΟΓΙΏ,. 

29. Εἰ 5δογι ποίδ, οἱ υδ8 ὕῬγὸ ρϑοῦδίο, οἱ 4υδ: ὕγὸ ἱβῃο- 
τδη(ίδ,, ἰρ5] οοπηδεϊδηΐ : οἷ Ομ 8 Βθρᾶγδίϊο ἰῃ 1βγδοὶ ἐρβ8ἰ5 δγίί, 

30. ῥυμἐ {85 οπηπίυπι, οἱ ργπι  εἶνα οπχηίπη, οἱ βαρδγᾶ- 
ὈΟΠῸ8 ΟΠΏ68 : ἀ6 ΟΠληἶ)}8 Ὀ γί πλ 1}15 νϑϑίγ 8, δδοογαοί 0.8 
ογὶξ : οἵ Ὀγ πη ἶνᾷ νοϑίγα ἀδ 0115 βδοογάοίὶ, υἱ ροηδί Ὀ6}6- 
ἀϊο(ίοηο5 γα ϑῖγ 8 ΒΌΡΟΓ ἀοη)08 γεϑίγδϑ. ᾿ 

81. ΕΘ πιοιτοίπυηι οἱ ὁδρίαη) ἃ θο5[ϊ8 ἀθ ἃΥΐδυ8, οἱ 
Ρδοογίδιι8, πο οοπηράρηίϊ 5δοογάοίθ8. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙΗΥ. 

1. Εἰ ἴῃ πιοίθο γο8 ἰθυγδπ ἰῃ ἢΠϑγοα  δίοιῃ, βδαρᾶγαίο 

40. 
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ρονομία, ἀφοριεῖτε ἀπαρχὴν τῷ Κυρίῳ, ἅγιον ἀπὸ τῆς 
γῆς πέντε καὶ εἴκοσι χι ιάδας μῆχος, χαὶ εὐρος εἴχοσι 
χιλιάδας, ἅγιον ἔσται ἐν πᾶσι τοῖς δρίοις αὐτοῦ χυχλό- 
θεν. 

4. Καὶ ἔσται ἐχ τούτου ἁγιάσματα,, πενταχόσιοι ἐπὶ 
πενταχοσίους, τετράγωνον χυχλόθεν, καὶ πεντήχοντα 
πήχεις διάστημα αὐτῶν χυχλόθεν. 

8. Καὶ ἐχ ταύτης τῆς διαμετρήσεως διαμετρήσεις 
μῆχος πέντε χαὶ εἴχοσι χιλιάδας, χαὶ εὖρος εἴχοσι χι- 
λιάδας“ καὶ ἐν αὐτῇ ἔσται ἅγια τῶν ἁγίων. 

4. ᾿Ἀπὸ τῆς γῆς ἔσται τοῖς ἱερεῦσι τοῖς λειτουργοῦ-- 
σιν ἐν τῷ ἁγίῳ, χαὶ ἔσται τοῖς ἐγγίζουσι λειτουργεῖν 
τῷ Κυρίῳ. Καὶ ἔσται αὐτοῖς τόπος εἰς οἴχους ἀφωρι- 

σμένους τῷ ἁγιασμῷ αὐτῶν, 
6. εἴχοσι καὶ πέντε χιλιάδας μῆχος, καὶ εὖρος εἴχοσι 

χιλιάδες. Καὶ τοῖς Δευΐταις τοῖς λειτουργοῦσι τῷ οἴκῳ, 
αὐτοῖς εἰς κατάσχεσιν πόλεις τοῦ χατοιχεῖν. 

6. Καὶ τὴν κατάσχεσιν τῆς πόλεως δώσεις πέντε 

χιλιάδας εὕὗρος, χαὶ μῆχος πέντε χαὶ εἴχοσι χιλιάδας; 

ὃν τρόπον ἣ ἀπαρχὴ τῶν ἁγίων παντὶ οἴχῳ Ισραὴλ 

ὐὐράνκι ̓  φσῳω , 3 4 3. Ν ’ ᾿Ὶ 

η. καὶ τῷ ἡγουμένῳ ἐκ τούτου χαὶ ἀπὸ τούτου εἰς 
τὰς ἀπαρχὰς τῶν ἁγίων, εἰς χατάσχεσιν τῆς πόλεως, 

χατὰ πρόζωπον τῶν ἀπαρχῶν τῶν ἁγίων, καὶ κατὰ 
πρόςωπον τῆς Ἰἐπτάξγεσεις τῆς πόλεως τὰ πρὸς θάλασ- 

σαν, χαὶ ἀπὸ τῶν πρὸς θάλασσαν πρὸς ἀνατολάς. Καὶ 

τὸ μῆχος ὡς μία τῶν μερίδων ἀπὸ τῶν δρίων τῶν 

πρὸς θάλασσαν, χαὶ τὸ μῆχος ἐπὶ τὰ ὅρια τὰ πρὸς ἀνα- 

τολὰς τῆς γῆς. ! 
8. Καὶ ἔσται αὐτῷ εἰς χατάσχεσιν ἐν τῷ Ἰσραὴλ, 

χαὶ οὐ χαταδυναστεύσουσιν οὐχέτι οἱ ἀφηγούμενοι τοῦ 
Ἰσραὴλ τὸν λαόν μου, καὶ τὴν γῆν καταχληρονομή- 
σουσιν οἶχος Ἰσραὴλ κατὰ φυλὰς αὐτῶν. 

9. Τάδελέγει Κύριος Θεός: Ἱκανούσθω ὑμῖν, οἱ ἀφη- 

Ἰούμενοι τοῦ Ἰσραὴλ, ἀδικίαν χαὶ ταλαιπωρίαν ἀφέ-- 

λεσθε, χρῖμα καὶ δικαιοσύνην ποιήσατε" ἐξάρατε χα- 

ταδυναστείαν ἀπὸ τοῦ λαοῦ μου, λέγει Κύριος Θεός. 

10. Ζυγὸς δίκαιος, καὶ μέτρον δίκαιον, καὶ χοῖνιξ 
δικαία ἔσται ὁμῖν τοῦ μέτρου, 

ιι. χαὶ ἣ χοῖνιξ ὁμοίως μία ἔσται τοῦ λαμόανειν. Τὸ 

δέκατον τοῦ γομὸρ, χοῖνιξ, καὶ τὸ δέκατον τοῦ γομόρ' 
πρὸς τὸ γομὸρ ἔσται τὸ ἰσον. 

12. Καὶ τὰ στάθμια εἴχοσι ὀδολοὶ, πέντε σίχλοι, 

πέντε χαὶ σίχλοι δέχα, χαὶ πεντήχοντα σίκλοι ἣ μνᾶ 

ἔσται ὑμῖν. 

ι2. Καὶ αὕτη ἣ ἀπαρχὴ ἣν ἀφοριεῖτε, ἔχτον μέτρου 

ἀπὸ τοῦ γομὸρ τοῦ πυροῦ, καὶ τὸ ἔχτον αὐτοῦ τοῦ οἴφι 

ἀπὸ τοῦ χόρου τῶν κριθῶν. 

ι4. Καὶ τὸ πρόςταγμα τοῦ ἐλαίου, κοτύλην ἐλαίου 

ἀπὸ δέχα χοτυλῶν, ὅτι αἱ δέκα χοτύλαι εἰσὶ γομόρ. 

ι6. Καὶ πρόδατον ἀπὸ τῶν προδάτων ἀπὸ δέχα, 

ἀφαίρεμα ἐκ πασῶν τῶν πατριῶν τοῦ Ἰσραὴλ, εἷς 

θυσίας χαὶ εἰς ὁλοκαυτώματα καὶ εἰς σωτηρίον, τοῦ 

ἐξιλάσχεσθαι περὶ ὑμῶν, λέγει Κύριος Θεός. 

16. Καὶ πᾶς ὃ λαὸς δώσει τὴν ἀπαρχὴν ταύτην τῷ 

ἀφηγουμένῳ τοῦ Ἰσραήλ’ ! 

17. καὶ διὰ τοῦ ἀφηγουμένου ἔσται τὰ δὁλοκαυτὼ- 

ματα, χαὶ αἵ θυσίαι, χαὶ αἱ σπονδαὶ ἐν ταῖς ἑορταῖς, 

χαὶ ἐν ταῖς νουμηνίαις, χαὶ ἐν τοῖς σαδθάτοις. χαὶ ἐν 

ΙΕΖΕΚΙΗΛ. Κεφ. ΜΕΙ. 

ΡΥ 188 Ποπιίηο, βᾶποίαπι ἀ6 ἔδγτα συίΐπαυο οἱ νἱρίη! τὲ ]- 
"᾿4 ἸοησίυΠ1η18, οἱ γί!) πι}}1}18 1διἰ1 15, βαποία οΥ ἴῃ 

᾿ ΟΒΠΣΡῸΒ ἰΘΓΠΔ 8 6᾽0}.8 ΡΟΓ οἰγου υη. 

2. Εἰ ὁγυηΐ οχ 00 βδῃο !  Ποδίο)65, αυϊηροηί, ρ6Γ 412" 
δρηϊοβ, αυδάγδίιπ), μ6Γ Οἰγουϊυπ)ι, οἱ αυϊηαυδρίηΐδ οὐ} 
ΒΡ (111 ΘΟΓΟ ΠῚ ΡΟΥ ΤΎΥΓΕΠΊ. 

3. Εἴ ἃ πιθηϑιγὰ ἰϑίδ τη ΞΘ ΌΓΔὶδ Ἰοηρ! υἀΐποηλ φυϊηαι6 

οἱ υἱρίη!μ! τ 118, οἱ Ἰα ἐπ 6 πὶ νἱίη(} 11} 18 : οἱ ἴῃ ἰρ58 ογυπῖ 
βδηςφία 58 ΠΟΙ ΟΓΌΠ). 

ἡ. δ ἰογγὰ δγϊ βδσογάοι δὰβ πιἰἰβ γδη 8 ἰῃ δᾶποίο, 
οἱ ογὶϊ οἷβ αὶ δοσδάυηϊξ ηγἱηἰϑίγαι 6 Ποηλίηο : οἱ οὐἰξ οἱβ Ιου 
ἰη ἀοπιὶθυ.8 86 ραγδῖ18 βδποι δ Οἱ ᾿ρΘΟΓΌΠ,, 

ὅ. Υἱρίηι! οἱ φιίΐηαυδ ἢ}}}}1 Ἰοηρίμᾶο, εἰ αἰ ὰο γΥἱρίηιὶ 
τ 1118. Εἰ 1,οΥ 5 φυΐ τἰηἰϑίγαηϊ ἀοχηὶ, ἱρδὶδ ἰὰ ροβϑϑθβϑβίο- 
Ὠ6Ιὴ οἰ ἰΔἴ68 δα ΠΔὈ ἰΔηάιιη. 

6. Εἰ ροββοβϑίοῃθῃι οἰ {15 αΔ}} 19 φυΐηᾳ 6 τα} ἸδἸ- 

ἀϊηΐβ, οἱ Ιοηρί᾿υἀϊηὶβ φαίηαια οἱ υἱσίπα! πλ}}}18, φυδπιδάπιο- 
ἀσιη ργἰηἰ ἴδ 88ηοίου τ) ΟἸΠἱ ἀοηλυὶ 15Γ8 6] ὀγαηΐ, 

7. οἱ ἀυοὶ πίῃς οἱ ᾿η46 ἴῃ γί} 158 Βδῃοίογι ἢ), ἰῃ ΡΟ5565- 
ΒἰΟΏΘ οἰν 418, οοηΐγα (δοίθηλ θγΪΠλ} {ἰἀγυπῇ δαηοσίοτγιπι, οἱ 
οοηίγα (Δεΐο ἢ) ροβϑθϑϑίοη δ οἰ Υ (8 Θἃ 4118 δ τᾶ 76, εἰ ΔὉ 
18 φυᾶ; διά πιᾶτα δὰ ογδηίθιῃ. Εἰ ἰοηρί 0 5δ᾽ουΐϊ υπᾶ ρᾶΓ- 

(ἰυπ| ἃ ἰογηίηἷβ 4υὶ δὰ τηᾶγο, οἱ Ἰοηρίυἀ0 δὰ ἰογηχίηοβ φαὶ 
δα ογθηίθη) ἱστῷ. 

8. Εἰ οΥἰἶϊξ οἱ ἰῃ ροβϑδδδϑίομομι ἰῃ 15γᾶ6], οἱ πο ὀρργίπηοηὶ 

υἱῖγα ἀυοδϑ Ιϑγᾶθὶ ρορυϊυπὶ πηθιηλ, οἱ ἰογγὰπι Ὠφογραϊδυδὶ 
ἀοπλιβ 1ϑγᾶθὶ βοουπάυπι (γί θυ. 5.88. 

9. κες ἀϊεῖξ οπιίηυβ8 Ποὺβ : ϑυίποϊαί γὙ0Ὁ]5, ἀπ068 
15Γ86], ἰηἰφυϊίαίοι οἱ υοχδιίίομθμι δυίεγίθ, ᾿υἀϊοίαπ οἱ }.- 
δ[{πἰᾶτ ΓΔοἱϊα : [0}}Π{8 Ορργϑϑίοῃθη ἀθ ΡΟρυΪο ἴη60, αἱΐ θο- 

πηΐηι5 Ὠθα8. 

10. δίαίογα [υϑίᾶ, οἱ τηϑηϑιγὰ 58, οἱ ομοηἷχ ᾿υ5[υ5 ογιῖ 

ψοΟῦἱβ δὰ πιθηϑιΓ8Π1, 
11. οἱ ονωηΐχ δἰ πλ Ποῦ ἀπ5 δεῖ δὰ δοοϊρίθπάυπι. Ὠ6- 

οἰιηα ρᾶγϑ φοπιογ, οἰνιῖχ, οἱ ἀθοίπηᾶ ρὰΓβ βοηοῦ : δὰ ρο- 

τοῦ οεἱϊ αι } 188. 

1). Εἰ ροῃάογα υἱρίηϊ! ΟΡΟΙ;, φυϊηχυα 5101}, φυΐηυθ εἰ 
5[0}1 ἀδοδηι, οἱ φυϊῃηχυδαίηϊδ δἰ 6: τηϊηὰ οὐ]ϊ γυΟὈΪ8. 

(3. Εἰ πδὸ δυηΐ ρυἰπ ἴ86 4088 ΒΟΡΑΓΔΌΪ 5, βοχίδι ἢ δγ- 

ἴδπὶ τοηδυγα ἀσροιηοῦ {γἰἰοἱ, οἱ βαχίαπι ρᾶγίθπι ἱρδῖα5 ΘΒ] ιὶ 

ἀκα οοτγὸ δ ιογάθὶ. ᾿ 

14. Εἰργωοθρίυπι οἷοί, ΘΟΙγ]8πὰ οἰ εἰ ἀ6 ἀθόθῃ) ΟΟἴὙ}18, αυΐᾶ 

ἄροοηι οὐ] δ} ΟΠΊΟΓ. 

15. Εἰ ον ἀδ οὐΐδυβ οχ ἀδοῦπι, ἀδηιρίϊο 6χ οἴπμηΐθυς 

Ραϊγι 8 [ϑγᾶθὶ, ἰἢ δδογὶβεία οἵ ἰῃ Ὠοϊοοδυϑίιοπλδίδ οἱ ἰῃ ον ͵ δ- 

(ἰοποιὴ βδ᾽υἱδγίβ, δὰ δχρίδηάυπι ργὸ υ 8, δῖ ουγίηυβ 

ει. ; 

ι6. Εἴ οπιηΐβ ΡοΟρυ]α5 ἀδοϊ( ρει πη 185 μᾶ5 ἀυοὶ Ι5γϑεῖ : 

17. οἱ μοῦ ἀυοδηὶ ογυπὶ Ποϊοοδυδία, οἷ β8δογ ἤοίδ, οἱ ᾿ἰ08- 

ταΐηα ἰῃ βοϊοιηϊ δι θυ5, οἱ ἰῃ πϑοπηθη β, οἵ ἰῃ 5800 118, οἱ 

᾿ ἄῃ υηϊνογβὶδ βο]θηηί αι θυ8 ἀ0Π)85 15Γ86]. 1ρ56 (Δοϊοῖ αυδ' 



ἘΖΕΟΘΗΙΕΙ͂, 

πάσαις ταῖς ἑορταῖς οἴχου Ἰσραήλ. Αὐτὸς ποιήσει τὰ 
ὑπὲρ ἃ ἀρ; ». Χαὶ τὴν θυσίαν, καὶ τὰ ὁλοχαυτώμα- 
τα, χαὶ τὰ τοῦ σωτηρίου, τοῦ ἐξιλάσχεσθαι ὑπὲρ τοῦ 
οἴχου Ἰσραήλ. ᾿ 

18. Τάδε λέγει Κύριος Θεός: ᾽Εν τῷ πρώτῳ μηνὶ, 
αἱᾷ τοῦ μηνὸς, λήψεσθε μόσχον ἐκ βοῶν ἄμωμον, τοῦ 
ἐξιλάσασθαι τὸ ἅγιον. 

19. Καὶ λήψεται ὃ ἱερεὺς ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ ἐξι- 
λασμοῦ, χαὶ δώσει ἐπὶ τὰς φλιὰς τοῦ οἴχου, χαὶ ἐπὶ 
τὰς τέσσαρας γωνίας τοῦ ἱεροῦ, χαὶ ἐπὶ τὸ θυσιαστή- 
ριον, χαὶ ἐπὶ τὰς φλιὰς τῆς πύλης τῆς αὐλῆς τῆς ἐσω- 
τέρας. 

40. Καὶ οὕτως ποιήσεις ἐν τῷ μηνὶ τῷ ἑόδόμῳ " 
αἱᾷ τοῦ μηνὸς λήψη παρ᾽ ἑχάστου ἀπόμοιραν, καὶ δι. 
λάσεσθε τὸν οἶχον. 

41. Καὶ ἐν τῷ πρώτῳ, τεσσαρεςχαιδεχάτη τοῦ μη- 
νὸς, ἔσται ὑμῖν τὸ πάσχα ἑορτή ἑπτὰ ἡμέρας ἄζυμα 
ἔδεσθε. 

932. Καὶ ποιήσει ὃ ἀφηγούμενος ἐν ἐχείνη τῇ ἡμέρα 
δπὲρ αὐτοῦ καὶ τοῦ οἴχου, χαὶ ὑπὲρ παντὸς τοῦ λαοῦ 
τῆς γῆς,» μόσχον ὑπὲρ ἁμαρτίας: 

8. χαὶ τὰς ἑπτὰ ἡμέρας τῆς ἑορτῆς ποιήσει ὅλοκαυ- 
τώματα τῷ Κυρίῳ ἑπτὰ μόσχους καὶ ἑπτὰ χριοὺς ἀμώ- 
μους καθ᾽ ἡμέραν, τὰς ἑπτὰ ἡμέρας, καὶ ὑπὲρ ἁμαρτίας 
ἔριφον αἰγῶν καθ᾽ ἡμέραν, καὶ θυσίαν. 

24. Καὶ πέμμα τῷ μόσχῳ, καὶ πέμματα τῷ χριῷ 
ποιήσεις, χαὶ ἐλαίου τὸ εἶν τῷ πέμματι. 

26. Καὶ ἐν τῷ ἑδδόμῳ μηνὶ, πεντεχαιδεχάτη τοῦ 
μηνὸς, ἐν τῇ ἑορτῇ ποιήσεις χατὰ τὰ αὐτὰ, ἑπτὰ 
ἡμέρας, χαθὼς τὰ ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας, χαὶ χαθὼς τὰ 
βυβρρυβο θὰ , καὶ χαθὼς τὸ μαναὰ, χαὶ χαθὼς τὸ 

αιον. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Νς". 

1. Τάδε λέγει Κύριος Θεός: Ἡ πύλη ἣ ἐν τῇ αὐλῇ 
τῇ ἐασωτέρᾳ, ἣ βλέπουσα πρὸς ἀνατολὰς, ἔσται χε- 
χλεισμένη ἕξ ἡμέρας τὰς ἐνεργούς: ἐν τῇ ἡμέρα τῶν 
σαῤόάτων ἀνοιχθῆ,, καὶ ἐν τῇ ἡμέρα τῆς νουμηνίας 
ἀνοιχθήσεται. 

4. Καὶ εἰςελεύσεται ὃ ἀφηγούμενος χατὰ τὴν ὁδὸν 
τοῦ αἰλὰμ τῆς πύλης τῆς ἔσωθεν, καὶ στήσεται ἐπὶ τὰ 
πρόθυρα τῆς πύλης, καὶ ποιήσουσιν οἱ ἱερεῖς τὰ ὁλο- 
χαυτώματα αὐτοῦ χαὶ τὰ τοῦ σωτηρίου αὐτοῦ. 

3. Καὶ προςχυνήσει ἐπὶ τοῦ προθύρου τῆς πύλης, 
χαὶ ἐξελεύσεται, χαὶ ἧ πύλη οὐ δ: χλεισθῇ ἕως ἑσπέ- 
ρας. Καὶ προςχυνήσει ὃ λαὸς τῆς γῆς χατὰ τὰ πρόθυρα 
τῆς πύλης ἐχείνης, χαὶ ἐν τοῖς σαθθάτοις χαὶ ᾿ ταῖς 
νουμηνίαις, ἐναντίον Κυρίου. 

4. Καὶ τὰ ὁλοχαυτώματα προςοίσει ὃ ἀφηγούμενος 
τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαδδάτων, ἕξ ἀμνοὺς ἀμώ- 
μους, χαὶ χριὸν ἄμωμον, 

ὅδ. χαὶ μαναὰ, πέμμα τῷ χριῷ, χαὶ τοῖς ἀωνοῖς 
θυσίαν, δόμα χειρὸς αὐτοῦ, χαὶ ἐλαίου τὸ εἶν τῷ πέμ-- 

ατι. 
" 6, Καὶ ἐν τῇ ἡμέρα τῆς νουμηνίας μόσχον ἄμωμον, 
χαὶ ἕξ ἀμνοὺς, καὶ χριὸς ἄμωμος ἔσται, 

η. χαὶ πέμμα τῷ χριῷ, χαὶ πέμμα τῷ μόσχῳ ἔσται 
μαναὰ, χαὶ τοῖς ἀμνοῖς, καθὼς ἂν ἐχποιῇ ἥ χεὶρ αὐ- 
τοῦ, καὶ ἐλαίου τὸ εἶν τῷ πέμματι. 
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ΡΓῸ ρδοοδίο, οἷ βϑογοίπη, οἱ ᾿οϊοοδυβία, οἱ αιδ ἱρβίυβ 
Βδ υἱεῖ, δά χρη 0) ρΓῸ ἀοῃ)ο 1Βγδεϊ. 

18. ως ἀϊοὶϊϊ Ὀοπηϊηυβ8 Ὀδδ : [5 ὈΓΪΠΊΟ Πηδῆθθ, μι 
Τὴ ΘΠδί8., ΒΓ 6 [18 Υἱζα πὶ ἀ6 ΟΡ 8 ἱπηπιδουϊδίυηι, δὰ Θχρίδη- 
ἀυπὶ) βδηοίυδγίυη. 

19. Εἰ (0116 ἱ δδοδγὰοβ ἀδ βδῃριπθ οχρίδιοηΐβ, οἱ ἀδθὶϊ 

ΒΌΡΕΓ Πἰπηϊπᾶ ἀοτηι8, οἱ βυρογ φυδίιοῦ Δηρι}]08 ἰδΠρ]], οἱ 
ΒΌΡΘΓ δἰίδγθ, οἱ βυρογ ᾿ πἷπᾶ ρογίδε δἰτγὶ! ἰηίοτίογί8. 

20. ΕΠ εἰς ἴδοϊδϑ ἰῇ ΠΊΘΙ86 Θδρ(ΪΠ1Ο, υπὰ Τη6η518 : ΒΙΠΊ6Β 
8ὺ ἀυποχυοαυδ ρουγοηρθίη, οἱ δα ρίδ ἢ 15 ἀοιηυμ. 

21. Εἰ ἴῃ ῥηίπιο, φυδυηίδἀθοίπλᾶ ΠἸΘη 515, οτἱ ̓  υοὶβ ράβομᾶ 
ΒΟ] (88 : ϑδρίθιῃ ἀΐοθυδ ἃζγιηᾶ οοιμράρί 8. 

22. Εἰ (Δεἰοὶ ἀυχ ἰῃ 1118 ἀΐθ ὑγὸ 86 οἴ ἀθηιο, οἷ ργὸ πηΐνθγϑθο 
ΡΟΡυΪοὸ ἰογγῶ, Υυἱλυ πη ρῸ ρδοοδίο : ᾿ 

23. οἱ βορίδηχ αἴθ Ὀ08 80] 6 πληἰ Δ [18 (δεϊοὶ ᾿οϊοοδυβίοηιδία 
Ποπηΐη0 δαρίθῃ υἱΐυ]ο8 οἱ βερίδηι ἃγίδίθβ ἱπηπηδου]αίο8 αιο- 
(1616, δερίθηχ ἀΐοθυδ, οἱ ὑγο ρθοοδῖο μιά οαργᾶγαηι χυο- 
(ἰὰϊ6, οἱ βδουβοίυ πα. 

24. Εἰ οσοἰίοησπι Υἱΐαϊο, οἱ οοοίίομθ8 γίο(ὶ ἰδοίθβ, οἱ 
οἷοί η δοοίοηϊ. 

25. ΕῚΏ δορί Πη0 Πη6η86, αυϊηϊδἀδοΠηἃ πγοηϑ}8, ἰῃ 8016- 
τηη δία Δοί68 Ἰυχία 68, βερίοῃῃ ἀΐθθιι8, βίου! φυξ5 ὑγὸ ρϑο- 
Οδίο, οἱ δίουϊ Ποϊοσδυδίοημαία, οἱ 5ἰσυΐ πιᾶηδᾷ, αἱ ἰσαὶ 
οἰθυηι. 

ΟΑΡΌΤ ΧΗΥ͂Ι. 

1. Ηδοο αἰοὶϊῖ οπιίηυβ 618 : Ρογίδ φιδ ἰη δίγίο ἰηἰογίο- 
τὶ, γοϑρίοἰθῃβ δὰ ογἰθηίθη), ογὶϊ οἰδυβᾶ δὸχ ἰη ἀΐθθυβ φυΐθυ5 
ΟΡυ8 5ἷῖϊ : ἰῃ ἀΐδ δυυΐϊοπι βδθαίϊογυηι δρογίθίαγ, οἱ ἰῃ ἀΐα 
ὨΘΟΠΙΘηΐ: ἀρογίοἴυΓ. 

2. ΕΠ Ἰ γϑ]} ἀυχ ΡῈ γ υἱᾶπὶ 86 18π| ρογίῳ ἰηίϊογίογ 8, οἱ 
βίδϊ! βροῦ νυϑϑίϊ γα ρογίϑο, οἱ (δοίθηϊ βϑδοογάοίββ [ι0]0- 
οδυϑίδ 6}08 οἱ υδὲ 58] υ8γ]8 6) 08. 

3. Εἰ δἀογδθῖξ Β0ρ6Γ Ὑϑϑί θυ] πὶ ρογίϑ, οἱ οργοαϊοίαν, οἱ 
Ρογίδ ποὴ αοἰδυάδίγ ὑ5106 δὰ γϑβρογδηι. Εἰ δ ογδΐῖ ρορυ- 
Ιὰ8 ἰογγο 84 νϑϑιυ]δ ρογίδ {ΠΠ}.8, οἱ ἰῃ 580 818 οἱ ἰῃ ἢ60- 
ΓΘ 8, ΟΟΓΔΠ Ὠοιηΐηο. 

4, ΕΠ Ποϊοοσδιυία οἴδκγοϊ ἀυχ Ποπκίπο [ἢ ἀΐο βδ θαίοτγιη, 
86Χ 5008 ἱπηπλδοι 808, οἱ ἃγίοίθηλ ᾿πητδου δίι), 

δ. οἵ τἸηδηδ8, ΘΟΟΙΟΏ6Πὶ δυίοιΐ, οἱ ἀρη 8 βδογβοίιη), ἀ0- 

ΠΌΠΣ ΠΔΠ08 διι85, οἷ οΪαὶ [ῃ οοοίἰοηΐ. 

6. Εἰ ἴῃ ἀΐέ πϑοπηθηΐε Υἱΐυϊ πὶ ἱμητηδουϊαίυ, οἱ δοὸχ 
δ6η03, οἱ ἃΓΪ65 ἱπηπιδου 8115 οτΐ, 

7. οἱ οσοἴϊο ἃγίθι!, οἱ οοοῖίο υἱΐι]ο γί τηδηδ8, οἱ δροΐβ, 
δίουΐ δυΠοοοεζ ᾿ηδηυ8 6}0.8, οἱ οἰαἰ [η οοοίοηὶϊ. 
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8. Καὶ ἐν τῷ εἰςπορεύεσθαι τὸν ἀφηγούμενον, κατὰ 
τὴν ὁδὸν τοῦ αἰλὰμ τῆς πύλης εἰςελεύσεται, χαὶ χατὰ 
τὴν δδὸν τῆς πύλης ἐξελεύσεται. 

9. Καὶ ὅταν εἰςπορεύηται ὁ λαὸς τῆς γῆς ἐναντίον 
Κυρίου ἐν ταῖς ἑορταῖς, ὁ εἰςπορευόμενος χατὰ τὴν 
δδὸν τῆς πύλης τῆς βλεπούσης πρὸς βοῤῥᾶν προςχυνεῖν, 
ἐξελεύσεται χατὰ ἢ δδὸν τῆς πύλης τῆς πρὸς νότον" 
καὶ ὃ εἰςπορευόμενος κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς πρὸς 
νότον, ἐξελεύσεται χατὰ τὴν δὸὸν τῆς πύλης τῆς πρὸς 

ὀῥᾶν" οὐχ ἀναστρέψει κατὰ τὴν πύλην εἰς ἣν εἰςελή- 
υθεν, ἀλλ᾽ ἢ κατ᾽ εὐθὺ αὐτῆς ἐξελεύσεται. 

10. Καὶ ὃ ἀφηγούμενος ἐν μέσῳ αὐτῶν ἐν τῷ εἰς- 
πορεύεσθαι αὐτοὺς, εἰςελεύσεται μετ᾽ αὐτῶν, χαὶ ἐν 
τῷ ἐχπορεύεσθαι αὐτοὺς ἐξελεύσεται. 

ιι. Καὶ ἐν ταῖς ἑορταῖς χαὶ ἐν ταῖς πανηγύρεσιν 
ἔσται τὸ μαναὰ πέμμα τῷ μόσχῳ, καὶ πέμμα τῷ χριῷ 
καὶ τοῖς ἀμνοῖς, χαθὼς ἂν ἐχποιῇ ἡ χεὶρ αὐτοῦ, καὶ 
ἐλαίου τὸ εἶν τῷ πέμματι. 

15. ᾿Εὰν δὲ ποιήση ὃ ἀφηγούμενος ὁμολογίαν ὅλο- 
κἀαύτωμα σωτηρίου τῷ Κυρίῳ, χαὶ ἀνοίξῃ ἑαυτῷ τὴν 
πύλην τὴν βλέπουσαν χατὰ ἀνατολὰς, χαὶ ποιήσῃ τὸ 
δλοχαύτωμα αὐτοῦ χαὶ τὰ τοῦ σωτηρίου αὐτοῦ, ὃν 
τρόπον ποιεῖ ἐν τῇ ἡμέρα τῶν σαδθάτων - χαὶ ἐξελεύτ 
σεται, χαὶ χλείσει τὰς θύρας μετὰ τὸ ἐξελθεῖν αὐτόν" 

13. χαὶ ἀμνὸν ἐνιαύσιον ἄμωμον ποιήσει εἰς ὁλοχαύ-- 
τωμα καθ᾽ ἡμέραν τῷ Κυρίῳ, πρωΐ ποιήσει αὐτόν. 

5. Καὶ μαναὰ ποιήσει ἐπ᾽ αὐτῷ τοπρωϊΐ, ἕχτον τοῦ 
μέτρου, καὶ ἐλαίου τρίτον τοῦ εἶν τοῦ ἀναμίξαι τὴν σε- 
μἰδαλιν μαναὰ τῷ Κυρίῳ, πρόςταγμα διαπαντὸς 

156. ποιήσετε τὸν ἀμνόν. Καὶ τὸ μαναὰ, χαὶ τὸ ἔλαιον 
ποιήσετε τοπρωΐ, ὁλοχαύτωμα διαπαντός. 

16. Τάδε λέγει Κύριος Θεός" "Ἐὰν δῷ ὃ ἀφηγούμενος 
δόμα ἑνὶ ἐκ τῶν υἱῶν αὐτοῦ ἐχ τῆς χληρονομίας αὐτοῦ, 
τοῦτο τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ ἔσται χατάσχεσις χληρονομία. 

17. Ἐὰν δὲ δῷ δόμα ἑνὶ τῶν παίδων αὐτοῦ, χαὶ 
ἔσται αὐτῷ ἕως τοῦ ἔτους τῆς ἀφέσεως, καὶ ἀποδώσει 
τῷ ἀφηγουμένῳ πλὴν τῆς χληρονομίας τῶν υἱῶν αὐτοῦ 
αὐτοῖς ἔσται, 

186. χαὶ οὐ μὴ λάῤη ὁ ἀφηγούμενος ἐχ τῆς χληρονο- 
μίας τοῦ λαοῦ, τοῦ χαταδυναστεῦσαι αὐτούς ἐκ τῆς 
χατασχέσεως αὐτοῦ χαταχληρονομήσει τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ, 
ὅπως μὴ διασχορπίζηται ὃ λαός μου, ἕχαστος ἐχ τῆς 
κατασχέσεως αὐτοῦ, : 

19. Καὶ εἰςήγαγέ με εἰς τὴν εἴςοδον τῆς χατὰ νώτου 
τῆς πύλης, εἰς τὴν ἐξέδραν τῶν ἁγίων τῶν ἱερέων, τὴν 
βλέπουσαν πρὸς βοῤῥᾶν" καὶ ἰδοὺ ἐχεῖ τόπος χεχω- 
ἰσμένος. 

Ἵ Ἢ Καὶ εἶπε πρὸς μέ" Οὗτος ὃ τόπος ἐστὶν οὗ ἑψή- 
σουσιν ἐχεῖ οἱ ἱερεῖς τὰ ὑπὲρ ἀγνοίας καὶ τὰ ὑπὲρ ἅμαρ- 
τίας, καὶ ἐκεῖ πέψουσι τὸ μαναὰ τὸ παράπαν, τοῦ μὴ ἐχ- 
φέρειν εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν, τοῦ ἁγιάζειν τὸν λαόν. 

“ι. Καὶ ἐξήγαγέ με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν, 
χαὶ περιήγαγέ με ἐπὶ τὰ τέσσχρα μέρη τῆς αὐλῆς χαὶ 
ἰδοὺ αὐλὴ κατὰ τὰ χλίτη τῆς αὐλῆς, 

45, χατὰ τὸ χλίτος αὐλὴ. αὐλὴ ἐπὶ τὰ τέσσαρα, χαὶ 
τῆς αὐλῆς αὐλὴ μικρὰ μήχους πηχῶν τεσσαράχοντα, 
χαὶ εὖρος πηχῶν τριάχοντα, μέτρον ἕν ταῖς τέσσαρσι. 

24. Καὶ ἐξέδραι χύχλῳ ἐν αὐταῖς, χύχλῳ ταῖς τέσ-- 
σαρσι" χαὶ μαγειρεῖα γεγονότα ἁποχάτω τῶν ἐξεδρῶν 
χύχλῳ. 

ΙΕΖΕΚΙΗΛ. Κεφ. ΜΝ-ς. 
8. Εἴ ἴῃ ἱηρτγοάϊδηάο ἀποθ, ΡῸΓ υἱδῃ} δοἰδη) ρογίδε ἰηστθ. 

ἀϊείυν, οἴ ρ6Γ Υἱδ ρογίξ οργοαϊθίωγ. 

9. Εἰ οὐπη) ἰηίγαθὶϊ ρορυ]ὰβ ἴογγο ἰῃ οοηϑροοία Ὠοπηϊηΐ ἰἱπ 
βοϊδπιηϊ δι δυ.5, φαΐ ἰπργοά Ὁ ρὲγ νἱὰπι ρογίδε γεβρίοἰθη 8 
δὰ δαυϊ]οποι υἱ δἀοτγοῖ, οργοαϊοίυΓ ρογ νἱδ ρογίδ φὰς δὰ 

δυδίγυπι : οἱ 40] ἱῃργοα!  ροὺ Υἱϑι ρογίοδ 408: δὰ δῦ- 

δ'ΓΌΠ), ΘργΘα ΘΓ ρ6Γ νἰᾶηὶ ρυγίξ 4υ85 δὰ δαυ]]οηθηι : ποη 
τουουίοίυγ Ρογ ρογίδιῃ ἰῃ χυᾶπη ἱπργοβδι18 6ϑὲ, δοὰ ἰῃ ἀΐγθ- 
οἰυηι 6᾽.8 οργοάϊοίυΓ. 

10. Εἰ ἀὺχ ἴῃ πηράϊο οογαπι ἰῃ ἱησγοάϊοηο 608, ἱηστοίϊο- 
ἴυγ οὐ} οἶδ, οἱ ἰῃ ορτοαϊοηᾷο 'Ρ808 ουτοάϊοίυτν. 

11. Εἰ ἴῃ βοϊθιηη δι θυβ οἱ ἴῃ ἡυηάϊηΐβ οτὶΐ τΔηδ8 οοοῖΐο 
Υἱζυϊο, οἱ οοσίῖο ἅγιο οἱ ἀριίθ, δίου! γδιθθγὶὶ τηδηυ8 α͵0.8, 
οἱ οἱεἰ [ἢ οσοἰϊοηὶ, 

12. 51 δυίοῃ) ἰδοογ ἀὰχ σοῃίδϑϑίοησθπι Ποϊοσδαδίυπι κ8- 
Ἰαϊαγὶβ Πογιΐπο, οἱ δρογίοϊ δἱ δὶ ρογίδιῃ ταοβρίοἰδηίοπι δὰ 
ο"ἰδηΐθῃῃ, οἱ δοοὶ Ὠοϊοσδυδίυῃι δι οἱ οθἃ 48 δαὶ υἱδΓγὶ8 
86, δἰευΐ (Δοἰΐ ἰῃ ἀ16 Βα ϑίογυῃι : οἱ οργοάϊοίατ, οἱ οἰδυάοὶ 
οϑίϊδ ροβίχυδιῃ ἱρ86 Ἔρτο85118 (υσεγὶΐ : 

13. οἱ δρηυπῃ δηηϊουϊυπι, ἱπητηδουϊαίαπι ἰδοὶοὶ ἰῃ ᾿οἷο- 
οδυβίυπι φυοίἀΐ Ὠοιηΐηο, τηδηο δοϊοὶ ΘΌ ΠῚ. 

14, ΕΠ Τηδηδδ (Δοϊοῖ 8006 Γ 60 ΤΙηδη6, δοχίδιη ρϑγίθηι 
ΓΘηΒυΓδδ, οἱ ἀ6 οΪ60 ἰογδηὶ ρθγίδπι [ἢ δά τηϊβοοηάδιη 5]- 
τ Δ πὶ πηᾶηδἃ ὨΟΠΊΪΠΟ, ργθσορίυτμῃ ρογροίυυ) 

15. (δοίθ 8. δζηῆυπι : οἱ πηδηδᾶ, οἱ οἰδυπὶ [δοίο 8 τῆδη6, 
ΠοΙοοδυϑίιπι ΒΟ ρ  [ΟΓΏΏΠ,. 

16. Ηῶὸς ἀϊοϊξ Ποπιίηυ5 Ποὺ : δὶ ἀράἀογὶῖ ἀὰχ ἀοπυηι υπὶ 
οχ ἢ}}}8 βδιιῖϊβ ἀ6 ῃφογοάϊ δία 80, Ἰιος ἢ}1156 6}0}85 οὶ ροββθβϑίο 
μϑργοα 85. 

17. 851 δυΐοηῃ ἀράογι! ἀοηυ πὶ αηἱ 6χ ρυδΓ8 518, οἱ ογὶϊ οἱ 
0506 δὰ Δηηππ Γοπιβϑίοηΐβ, οἱ γε οὶ ἀποὶ : γογυϊηίδιηθη 
ἀδ Ὠεγοαϊίδίο ΠΙΙοσυ μὰ 6}. 1ρ5815 είς, 

18. οἵ ποη [0]16ἱ ργηρορβ ἂς Πεοριοαἀϊδίθ ρορὩ]}, ορργὶ- 
ΤΩΘΏ60 608 : ἀδ δη σέ ἐνὶ Ὠφγοα  δίοῃι ἀδ 1! ἢ}}}5 βιι 15, 
υἱ ηθὴ ἀϊδρογρδίυγ ΡοΟρυ]ὺΒ τθυ8., ὑπαβχαίξαι!θ ἃ ρΟ88685- 
βίο 808. 

9. Εἰ ἱηϊγοαυχὶϊ π6 ἰῃ ἱῃσγοβδαπ) 6᾽08 αυδο δὰ (ΘΥσ[) 
Ροτγίδο, ἰη ὀχϑαάγδῃ) βδποίογιιη βδοογθοίυπι, γοϑρίοἰθηΐομῃ δὰ 
δαυ ]οηθα : οἵ θοου ἰδὲ Ἰοσυδ βορρᾶ δἴι5. 

20. Εἰ ἀἰχὶὶ δά πη : 1816 681 ἰοοι15 δὲ] σοσιοηῖΐ ᾿δὲ βδο.- 
ἀοίοϑβ φυῶ ρτῸ Ἰσπογδῃίἰἃ οἱ υῶ ὑγοὸ ρϑοῦδίο, οἱ ἰδὲ εοχυθηὶ 
πηδηδᾶ ΟΠηΐπο, υἱ ποη οἴογδηΐ ἰῃ δἰγίυμ ὀχ οσί8, δὰ 88η- 
οἰ οδηάυι ροΟρυ]υ 1. ᾿ 

21. Εἰ οἀυχὶϊ τη6 ἰῃ αἰτίυπι οχίογὶ 5, οἱ οἰγουηάσχὶϊ 6 
Ῥ6Γ ΄υδίιῃογ ρᾶγῖθβ δἰ γιὶ : οἱ δὺο δίσί πὶ δὰ ᾿ἰδίογα δί γι, 

22. δ( Ἰδίυβ δίγίηι, δίγι μη} ΒΆΡΟΣ αυιδίιον, οἱ δἰ γὶὶ αἰτίη] 

Ρᾶγνιπι Ἰοηρσ τἀ ἰπΐ8 οὐδὶϊοτυπὶ αιδαγαρίηίδ, οἱ Ἰδιυ 0 
ΟΠ οταπὶ γί ηϊδ, ΠΟ ΏΒΌΓὰ πᾶ αφυδίμογ. 

28, Εἰ οὀχϑάγῳ ρὸγ ἀγουϊίπι ἰῃ οἷβ,, ΡῸΓ εἰγουϊία πη ἱρ5ὶ8 
ᾳυδίυου : οἱ ου]ηδ (Δοἰδὲ 80 ὀχϑάγίὶ8. γ6" ξύγυπη. 



ἘΖΕΓΗΙΕΙ,.. ααρΡ. ΧΗΥΙΙ. 

, - 34. Καὶ εἶπε πρὸς μέ" Οὗτοι οἱ οἶχοι τῶν μαγείρων, 
ἑψήσουσιν ἐχεῖ οἱ λειτουργοῦντες τῷ οἴχῳ τὰ θύμα- 

τα τοῦ λαοῦ. : 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΖ'. 

1. Καὶ εἰςήγαγέ με ἐπὶ τὰ πρόθυρα τοῦ οἴχου, χαὶ 
ἰδοὺ ὕδωρ ἐξεπορεύετο ὁποχάτωθεν τοῦ αἰθρίου χατὰ 
ἀνατολὰς, ὅτι τὸ πρόςωπον τοῦ οἴχου ἔδλεπε χατὰ ἀνα- 
τολὰς, χαὶ τὸ ὕδωρ χατέθαινεν ἀπὸ τοῦ κλίτους τοῦ δε-- 
ξιοῦ, ἀπὸ νότου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον. 

4. Καὶ ἐξήγαγέ με χατὰ τὴν δδὸν τῆς πύλης τῆς 
πρὸς βοῤῥᾶν, καὶ περιήγαγέ με τὴν δδὸν ἔξωθεν πρὸς 

ν πύλην τῆς αὐλῆς τῆς βλεπούσης χατὰ ἀνατολάς" 
καὶ ἰδοὺ τὸ ὕδωρ χατεφέρετο ἀπὸ τοῦ χλίτους τοῦ δεξιοῦ, 

3. χαθὼς ἔξοδος ἀνδρὸς ἐξεναντίας χαὶ μέτρον ἐν τῇ 
χερὶ αὐτοῦ, χαὶ διεμέτρησε χιλίους ἐν τῷ μέτρῳ, χα 
ιἦλθεν ἐν τῷ ὕδατι ὕδωρ ἀφέσεως. ᾿ 

4. Καὶ διεμέτρησε χιλίους, χαὶ διῆλθεν ἐν τῷ ὕδατι 
ὕδωρ ἕως τῶν μηρῶν. Καὶ διεμέτρησε χιλίους, χαὶ 
διῆλθεν ὕδωρ ἕως ὀσφύος. 

5. Καὶ διεμέτρησε χιλίους, καὶ οὐχ ἠδύνατο διελθεῖν, 
ὅτι ἐξύδριζεν ὡς χειμάῤῥου ὃν οὐ διαδήσονται. 

6. Καὶ εἶπε πρὸς μέ" Εώραχας, υἱὲ ἀνθρώπου; Καὶ 
ἤγαγέ με, καὶ ἐπέστρεψέ με ἐπὶ τὸ χεῖλος τοῦ οι φῶ 

7. ἐν τῇ ἐπιστροφῇ μου. Καὶ ἰδοὺ ἐπὶ τοῦ χείλους 
τοῦ ποταμοῦ δένδρα πολλὰ σφόδρα ἔνθεν χαὶ ἔνθεν. 

8. Κα εἶπε πρὸς μέ: Τὸ ὕδωρ τοῦτο τὸ ἐχπορευό-- 
μενον εἰς τὴν Γαλιλαίαν τὴν πρὸς ἀνατολὰς, χαὶ κατέ- 
θαινεν ἐπὶ τὴν Ἀραδίαν, καὶ ἤρχετο ἕως ἐπὶ τὴν θά-- 
λασσαν ἐπὶ τὸ ὕδωρ τῆς διεχδολῇς, καὶ ὑγιάσει τὰ 
ὕδατα. 

9. Καὶ ἔσται πᾶσα ψυχὴ τῶν ζώων τῶν ἐχζεόντων, 
ἐπὶ πάντα ἐφ᾽ ἃ ἂν ἐπέλθῃ ἐχεῖ ὁ ποταμὸς, ζήσεται. χαὶ 
ἔσται ἐχεῖ ἰχθὺς πολὺς σφόδρα, ὅτι ἥχει ἐκεῖ τὸ ὕδωρ 
τοῦτο, χαὶ ὑγιάσει καὶ ζήσεται πᾶν ἐφ᾽ ὃ ἂν ἔλθη ὃ πο- 
ταμὸς, ἐκεῖ ζήσεται. 

10. Καὶ στήσονται ἐχεῖ ἁλιεῖς ἀπὸ Ἰνγαδεὶν ἕως 
᾿Εναγαλλείμ. ἩΨυγμὸς σαγηνῶν ἔσται, χαθ’ ἑαυτὴν 
ἔσται" χαὶ οἱ ἰχθύες αὐτῆς, ὡς οἱ ἰσχθύες τὴς θαλάσσης 
τῆς μεγάλης, πλῆθος πολὺ σφόδρα. 

τι. Καὶ ἐν τῇ διεχδολῇ αὐτοῦ, καὶ ἐν τῇ ἐπιστροφῇ 
αὐτοῦ, καὶ ἐν τῇ ὑπεράρσει αὐτοῦ, οὐ μὴ ὑγιάσωσιν " 
εἷς ἅλας δέδονται. 

12. Καὶ ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ ἀναθήσεται, ἐπὶ τοῦ χεί- 
λους αὐτοῦ ἔνθεν χαὶ ἔνθεν. Πᾶν ξύλον βρώσιμον οὐ μὴ 
παλαιωθῇ ἐπ᾽ αὐτοῦ, οὐδὲ μὴ ἐχλείπη ὃ καρπὸς αὐτοῦ" 
τῆς χαινότητος αὐτοῦ πρωτοῤφολήσει, ὅτι τὰ ὕδατα αὖ- 
τῶν ἐχ τῶν ἁγίων ταῦτα ἐχπορεύεται, χαὶ ἔσται ὃ χαρ- 
πὸς αὐτῶν εἰς βρῶσιν, χαὶ ἀνάθασις αὐτῶν εἰς ὑγίειαν. 

ι3. Τάδε λέγει Κύριος Θεός: Ταῦτα τὰ ὅρια κατα- 
χληρονομήσετε τῆς γῆς 7) ταῖς δώδεχα φυλαῖς τῶν υἱῶν 
Ἰσραὴλ πρόςθεσις σχοινίσματος. 

14. Καὶ χαταχληρονομήσετε αὐτὴν ἕκαστος χαθὼς ὃ 
ἀδελφὸς αὐτοῦ, εἰς ἣν ἤρα τὴν χεῖρά μου, τοῦ δοῦναι 
τοῖς πατράσιν αὐτῶν, χαὶ πεσεῖται ἢ γῇ αὔτη ὑμῖν ἐν 
χληρονομία. 

ι6. Καὶ ταῦτα τὰ ὅρια τῆς γῆς τῆς πρὸς βοῤῥᾶν ἀπὸ 
θαλάσσης τῆς μεγάλης τῆς καταθαινούσης, χαὶ περι- 
σχιζούσης τῆς εἰςόδου Ἠμασελδὰμ, - 

681 

24. Ελ αἀἰχίί δὰ τη : Ηᾳ' δυηΐί ἀοπηυβ οοχυοζυμα, υδὶ 
οοσυθηΐ ἰδὲ πιϊπἰ δίγὶ ἀθη1}}8 Υἱοι [π]88 ρορυ]!. 

ΟΑΡΌΤ ΧΕΥΙΗ͂. 

1. Εἰ ἱπίτοάυχὶξ πηὸ δὰ γϑϑιδυ]α ἀοπλυβ, οἱ θ00 6 δαιᾷᾶ 
οργοαϊοθαίυγ ἀθ βυράϊο ἀοηγιβ δὰ ογθηΐθπι, (δοΐθϑ θηἑἢ 

ἀοπηυβ γοϑρίοἰουδὶ δὰ ογἰθηίοιῃ, οἱ ἀαυἃ ἀδϑοορηάοθαὶ ἃ ἰδίογα 
ἀοχίγο, 80 δυϑίγο δὰ διίδγο. 

; 2. ΕΠ οἀυχίϊ Πη6 ροῦ υἱδῃ ρογίδο ΄Ζυδὲ δὰ Δ40 ] 0η6 πη), οἱ 
αἰγουπγάιχίϊ 6 Ῥ6Γ υἱδιὴ οχίογίογοπη δὰ ρογίδπι δίγὶϊ γθ- 
Βρί οἰ πη 18 δὰ οτἱοπίθηι : οἱ 6006 αι ἀδίδγοθαϊυν ἃ ἰδίογα 
ἀοχῖτο, 

3. 5ἰουΐϊ οχἰίῃ8 υἱγὶ οχ δάψξγβθο : δὲ ΠΊθηβηγᾶ ἰῃ Τηδηι 
6}05, οἴ ΤΩΘΏ50.5 65ἷ ΠῚῚ116 ἰῃ πηρηδυγᾶ, οἱ ἰγϑπϑὶ ἱ ἴῃ δ4υδ 
ΔηυδΠ) γι 88] 018. 

4, ΕΓ Π26η8118 651 Ὠ}}16, οἱ ᾿γδηβὶ Υἱΐ ἰῃ δαυὰ δΔαυᾶπὶ θαυ 
δὰ ἰδηιογᾶ. Εἰ πῃηθηδ8 6ϑί }}}}16, οἵ ἰγαηβίν! ἀχυδηι ὑϑχυθ 
δὰ [0 08. 

ὅ. Εἰ Τηθη808 651 ΤΪ]16, οἱ ποῃ μοίυἱί ἰΓαηδὶγΓ6, φυοῃ δια 

ἰηϊαμηυΐ βίουϊ ἰογτοηϊ8 Ζυστα ποη ρογγαηϑι δυῃί. 

6. Εἰ αἀἰχίϊ δὰ πα : Υἱάϊβιϊ., 611 μομηἰηἰ8Ὁ Εἰ ἀυχὶϊ πι6, 
οἵ ὁοηγνογ  πη6 δὰ ἰαθίυ) Παμηϊηΐβ, 

7. ἴῃ ὁοηγογβίοηβ πιθᾶ. Εἰ ΘΟ06 80} 6 ἰαίυηι ΠυΠλ 8 ἃΓ- 
ὈοΓΘ5 Τ}{80 ὨἰΠι18 Ὠΐηο οἱ ἰπάδ. 

8. Εἰ ἀϊχὶ! δά της : Αχυδᾶ ἰδίδ 4υδ5 ὀρστοαϊυν ἰῃ Ο41}]]8Ρ 8 
υῶ δὰ οτγδηΐοη, οἱ ἀδβοδηάθθαϊ ἰπ Αγδθίδπι, οἱ υθηϊθῃαὶ 
Ὀ54θ6 δὰ πηᾶγα 8ἃ δαυδηὴη οχίϊι5, οἱ β8δη8}}}1 Δ 188. 

9. Εἴ οΥ ΟΥΔἢΪ8 ΔηΪπηᾶ δηϊ πη! πὶ 6} Θ Γ᾿, δα οπγηΐᾶ 

δὰ χυδ βυρογγοηοτγὶὶ ΠΠΠ|ὸ Πυνίιδ, Υἱνοῖ : οἱ οὐ ἰδὲ ρίβεῖβ 

τυ 18 γὰ]46, αυΐαᾶ γοηὶΐ {ΠΠπὸ ἃ4υ8 ᾿8ο, οἱ Βδηδϊ! οἱ υἱνοῖ 
οὔ δὰ χυοὰ νοηργὶὶ Πυνίυδ, {ΠΠπ|ὸ Υἱνοί. 

10. Εἰ δἰδθυηΐ ᾿δὲ ρἰϑοδίοῦθϑ 8) [ηρϑάϊπη υ8406 δὰ Ἐπᾶ- 
5.4111π|. δἰοσδῖϊο βϑζθηδγὺπ) ογὶΐ, βθοιπάυπ) 86 ογὶϊ : οἱ μ 
8065 68, 5ἰουΐ ΡΊ80 68 πιϑγΐβ Ἰηαρηΐ, ΠΗ 0 Τηδϑτιᾶ ηἰ- 
Ὠ)ΐ8. 

11. Εἰ ἰῃ οχὶία οἷὰβ, οἱ ἰη ΟΠΥΟΓΒΙΟἢΘ6 6]}08, οἴ ἰη οἰδίΐοιθ 
6) 08, ΠΟῺ βδῃδθυπηί : ἰῃ 58165 ἀδίδ βυηῖ. 

12. Εἰ ϑ|06γ Πυνίυπὶ δβδοοηάρί, βυρογ ἰδ 6}05 6 
οἱ ἰηᾶδ. Ομηηθ [χη 681: δρίυι ΠΟῚ γοίογδϑοσῖ ἷἱπ ο0, 

Ἰ6406 ἀσβοίοὶ γυοίυ5 6}08 : ἀ6 ΠΟΥ 816 δι1ἃ ργἰ πλλ ἶγα 6801, 

4υΐϊα δίυδ ΘΟγ ἢ} ἃ 88η0[18 [ἰδ ορτοαϊυηΐυγ, οἱ δὐγὶΐ Ἰγιοίι8 
ΘΟΓΌΠῚ ἴῃ Θϑοδ, Θὲ ΔϑΟΘΏ 810 ΘΟΓΌΙη δα βδηϊίδίοιη. 

13. δε ἀϊεϊξ Βοπλίμυθ 68 : Η08 1οΙτηΐη08 Ὠδογρα ἰδ- 
μ{|8 ἰοιτα, ἀυοαρφείπ ΓΙ θα θ8 ΠΠΙΟτα ἢ 1βγῶ6} δυρτηθηΐιπ) 
Γὰη] οὐ}. ᾿ 

14. Εἰ]Ογοα Δ 0118 Θἀπὸ ἀπυδαυΐθαι 5ἰοιν γαίοῦ βυυβ, 
ἰῃ 4ιδγ ἰοΥαΥΪ ΠηΔη11Π πηθᾶπι, υἱ ἀδγοιη ρδίγὶ Ὀ018 ἰρϑοσπι, 
οἱ οδάοὶ ἰογγὰ [860 ὙΟὈ8 ἰῃ Πορογραϊδίοπλ. 

15. Εν δυηῖ (οτη πὶ ἰογγθθ αυδ8 δ Δ4]υ ]οη πὶ ἃ τηδγὶ 
Τηᾶρηο ἀδδοοπάθηϊίο, οἱ Διϑοϊηάρηία ἰηίγοίΐυ Επιδδοϊ ἀδιν, 
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16. Μααδθηρὰς Ἑδραμηλιὰμ ἀναμέσον δρίων Δα- 
μασχοῦ χαὶ ἀναμέσον δρίων Ἠμαθεὶ, αὐλὴ τοῦ Σαυ- 
νὰν, αἵ εἰσιν ἐπάνω τῶν δρίων Αὐρανίτιδος. 

17. Τ αὗτα τὰ ὅρια ἀπὸ τῆς Ἢ Ὲ νΑλυῶ ἀπὸ τῆς αὐὖ- 
λῆς τοῦ Αἰνὰν, ὅρια Δαμασχοῦ, καὶ τὰ πρὸς βοῤῥᾶν. 

18. Καὶ τὰ πρὸς ἀνατολὰς ἀναμέσον τῆς Λωρανίτι- 
δος, χαὶ ἀναμέσον Δαμασχοῦ, χαὶ ἀναμέσον τῆς Γα- 
λααδίτιδος, χαὶ ἀναμέσον τῆς γῆς τοῦ Ἰσραὴλ, ὁ Ἶο 
δάνης διορίζει ἐπὶ τὴν θάλασσαν, τὴν πρὸς ἀνατολὰς 
Φοινιχῶνος. Ταῦτα τὰ πρὸς ἀνατολάς. 

19. Καὶ τὰ πρὸς νότον χαὶ λίδα ἀπὸ Θαιμὰν καὶ 
Φοινιχῶνος, ἕως ὕδατος Μαριμὼθ Καδὴμ,, παρεχτεῖνον 
ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην. 

20. Τοῦτο τὸ μέρος νότος χαὶ λὶΨ, τοῦτο τὸ μέρος 
τῆς θαλάσσης τῆς μεγάλης δρίζει, ἕως κατέναντι τῆς 
εἰςόδου Ἢμὰθ, ἕως εἰςόδου αὐτοῦ. Ταῦτά ἐστι τὰ πρὸς 
θάλασσαν Ἦμαθ. 

21. Καὶ διαμερίσετε τὴν γῆν ταύτην αὐτοῖς, ταῖς φυ- 
, λαῖς τοῦ Ἰσραὴλ ' 

99. βαλεῖτε αὐτὴν ἐν χλήρῳ, δαῖν χαὶ τοῖς προςηλύ- 
τοις τοῖς παροιχοῦσιν ἐν μέσῳ ὑμῶν, οἵτινες ἐγέννησαν 
υἱοὺς ἐν μέσῳ ὑμῶν, καὶ ἔσονται ὑμῶν ὡς αὐτόχθονες ἐν 
τοῖς υἱοῖς τοῦ Ἰσραήλ. Μεθ᾿ ὑμῶν φάγονται ἐν χληρο- 
νομία ἐν μέσῳ τῶν φυλῶν τοῦ θθθὴι 

23. χαὶ ἔσονται ἐν φυλῇ προςηλύτων ἐν τοῖς προς-- 
ηλύτοις τοῖς μετ᾽ αὐτῶν" ἐχεῖ δώσετε χληρονομίαν αὐ- 
τοῖς, λέγει Κύριος Θεός. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΗ΄. 

', Καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν φυλῶν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς 
τῆς πρὸς βοῤῥᾶν, χατὰ τὸ μέρος τῆς χαταῤδάσεως τοῦ 
περισχίζοντος ἐπὶ τὴν εἴςοδον τῆς Ἠμὰθ αὐλῆς τοῦ 
αἰλὰμ., ὅριον Δαμασχοῦ πρὸς βοῤῥᾶν, κατὰ μέρος Ἠμὰθ 
αὐλῆς. αὶ ἔσται αὐτοῖς τὰ πρὸς ἀνατολὰς ἕως πρὸς 
θάλασσαν Δὰν, μία. | 

2. Καὶ ἀπὸ τῶν δρίων τοῦ Δὰν τὰ πρὸς ἀνατολὰς, 
ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν ᾿Ασσὴρ, μία. 

3. Καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων Ἀσσὴρ ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς, 
ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Νεφθαλὶω,, μία. 

4. Καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων Νεφθαλὶμ ἀπὸ ἀνατολῶν, ἕως 
τῶν πρὸς θάλασσαν Μανασσῇ, μία. 

δ. Καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων Μανασσῇ ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνα- 
τολὰς ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν ᾿Κφραὶμ, μία. 

8. Καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων ᾿Εφραὶμ ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνα- 
τολὰς, ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν 'Ρουθὴν, μία. 

71. Καὶ ἀπὸ τῶν δρίων ἹΡουδὴν, ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνα-- 
τολὰς, ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Ἰούδα, μία. 

8. Καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων Ἰούδα, ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατο- 
λὰς, ἔσται ἡ ἀπαρχὴ τοῦ ἀφορισμοῦ, πέντε χαὶ εἴχοσι 
“ιλιάδες εὗρος, χαὶ μῆχος χαθὼς μία τῶν μερίδων ἀπὸ 
τῶν πρὸς ἀνατολὰς, χαὶ ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν. χαὶ 
ἔσται τὸ ἅγιον ἐν μέσῳ αὐτῶν. 

9. Ἀπαρχὴν, ἣν ἀφοριοῦσι τῷ Κυρίῳ, μῆχος πέντε 
χαὶ εἴχοσι χιλιάδες, χαὶ εὖρος εἴχοσι πέντε χιλιάδες. 

10. Τούτων ἔσται ἣ ἀπαρχὴ τῶν ἁγίων τοῖς ἱερεῦσι" 
πρὸς βοῤῥᾶν πέντε χαὶ εἴχοσι χιλιάδες," χαὶ πρὸς θά- 
λασσαν δέχα χιλιάδες, χαὶ πρὸς νότον εἴχοσι χαὶ πέντε 
“ιλιάδες- χαὶ τὸ ὄρος τῶν ἁγίων ἔσται ἐν μέσῳ αὐτοῦ 

11. τοὺς ἱερεῦσι, τοῖς ἡγιασμένοις υἱοῖς Σαδδοὺκ, τοῖς 

ΙΕΖΕΚΙΗΛ. Κεφ. ΜΗ΄. 

16. ΜδδὈι ογᾶ5 ἨΘΟΓΔΠΊ6] 141) ἰηίογ ἰοστηΐ 08 ̓υδιηημδϑεὶ οἱ 
ἰογτηΐηο5 Επηδί!ΐ, αἰγίυπλ ϑάγηδη), 4.88 δυηΐ δυργὰ ἰογακὶ- 
ὯΟ05 Αὐυγδη 418. 

17. 1511 βιυηΐ ἰογτηΐηΐ ἃ πιᾶτὶ : 80 δίἠιο ἐξ πδη, ἰογηλίηὶ 
Παπηδϑοὶ, οἱ αυὶ δα 84:06. 

18. Εἰ συΐ δὰ ογἰοηΐθηι ἰοῦ 1ιογδηϊ θη, οἱ Πδηηδβουπη, 
οἱ ἰηῖον σα]δδα Ιἀ6η,, οἱ ἰογγδῦη [5γδοὶ,, 7ογάἀδηΐβ αἰδίοιτηϊηδι 

86 πηᾶ76, φυοά δἀ ογἰαηΐθιῃ Ῥδἰπιοίϊ. 18{] δα ογἰδηΐθηι. 

19. Εἰ φυὶ δὰ δυϑίγυπι οἷ δἰγίουπι ἃ ΤὨφηδῆ οἱ Ρδὶπηοῖο, 
υϑαὰς δὰ ἀφυᾶῖη Μαιίπιοί Οδάϊΐη), οχιοηάθηβ δὰ ἴᾶγα 
ΤΩΔΡΏΌΠΙ. 

20. ΗδδΟ ῥάᾶγβ δυϑῖου οἵ δίγ ου8, ἤδρο ρᾶΓϑ πηδγὶ8 τηλσῃὶ 
αἰδιογηνηδί, 5406 σοηίγα ἱπίτγοϊ πὶ ἘΤηΔΙῃ, ὑϑ4ι6 δὰ ἰῃ- 

τροϊυπὶ 6}118. Ηἰ βυηΐ συὶ δὰ τηᾶγα Επηδίῃ. 

21. ΕΠ πηο θη ηἱ ἤ8η6 ἰΟΥΓΔΠῚ ἱρδἰ5, (γἰ δυθυ5 [5γ86] 

22. ΤΩ 65 6ΘΔΩ ἰῃ βοτίαπ), γΟ} 8 οἱ δα γϑηΐβ αυΐ ἱποο]υπῖ ἴῃ 

τηθα]0 γοϑίγὶ, φυὶ σοησογυηΐ Ἀ]105 ἰη πηράϊο νοϑῖγὶ, οἱ ὁγυῃὶ 
αυδϑὶ γϑϑβίγὶ ἰηάϊχοηδ ἰὴ ἢ} 18 [5γ86]. Ὑοδίδουπι οοιηράσηϊ ἰῃ 

Ὠφγοάϊ δῖα ἴῃ τηρᾶϊο θυυπηὶ 1βγᾶοὶ, 

423. οἵ Θγιηΐ ἰα ἰγίθυ δά νοπαγιυτῃ ἰηΐογ δα υθηδβ αυὶ νοδὶδ- 
οἴη : ἰδὲ ἀΔ 158 Ὠφογοα  ἰΔί6Πη οἷβ, δῖ Βοιηίηυβ Ὠθυ8. 

ΟΑΡΌΤ ΧΕΥΙΠ. 

1. Εἰ πο ποῃῖηᾶ ἔγίθυυπι ΔΌ ἰηἰ 0 ᾳυοαὰ δὰ ἀαυ!οηθηι, 
βοουηάιιπη ρᾶγίδηι ἀθϑοθηδὺβ ἰρϑὶυ5 Δϑοϊ πάθη 8 δὰ ἰηίγοὶ- 
ἴυπ| Επ)δῖἢ) αἰγὶ δἰδιῃ, ἰογηιίηυβ ᾿Πϑπιδϑεὶ 84 Δ]αυ ΘΓ, 

δοουηάυπι ρᾶτίοη Ἐπιαῖῃ δἰγὶ!. Εἰ ὄγυηΐὶ οἷ8 θᾶ 48 δὰ 

οΓθηίθηλ ὕυ54116 δὰ πηδ16 ὨδΔη, υμᾶἃ. 

4. Εἰ ἃ ἰογιηίηΐ8 θδη υῷ δὰ οτἰοηΐοπι) υβ406 δὰ 68 {1188 

δἀ ΠηλΓ6 Α556Γ, ὑΠἃ. 
3. Εἰ ἃ ἰογπηίηΐβ Α586Γ δὺ ἰἰ5 φιδ δ ογἱδηίοια, ὑβαὰ δὰ 

68 Ζυδ δὰ πηᾶγὸ ΝΟΡΠ 14] πὶ, πᾶ. 
ἀ. ΕΠ4 ἰοτιΐ 5 ΝΟΡἢ Π] αὶ δΌ ογίθηΐθ, υϑ40.6 δὰ 68 4188 

δὰ πᾶῖο Μίδῃδββδο, υὑπᾶ. 
5, Εἰ ἃ ἰογτηἰηἰβ Μαπαββὰ δ [5 χιιδ δὰ ογθηίομη δὰ δᾶ 

αυδ δι τηᾶγα ἘρὨγΓαΐπη, ὈΠδ. 

6. Εἰ ἃ ἰογηλίη 5 ἘΡΠγαί ἢ 8 118 φυδὲ δ( ογἰθηίθπ), 5606 

δά ὁ8 4υδ δὰ πηῆᾶγο υθοη, τηἃ. 
7. Εἰ ἰογηίηἷα ἈΌΡοη, 80 115 αυφ δὰ ογδηΐομη, υ86116 

δά οἃ απ δὰ τηλ8 Τυάδ, πᾶ. 

8. Εἴ ἃ ἰογιίηΐβ δ ιάδ,, δὺ [15 φυδ δὰ ογδηίοπι, ἐγυηὶ ργῖ- 

πεἰ ἴα ϑαραγαιοη 8, φυίπαυα οἱ νἱρί πε! πλ}1}14 Ἰαἰἰτυἀ0,, εἴ Ιοπ- 
εἰϊυάο 5ἰευΐϊ υηὰ ραγίϊπλ 8 115 φυδὲ δ οτθπίθηι, εἰ ὑϑδ.06 
δὰ οἃ 1ιιδ 84 πιᾶΓα : οἵ ογὶ᾿ βαποίυδγίυμ ἰῃ πιο 10 δογαηι. 

9. Ρυεἰπι 88, υᾶ8 βοραγαθαηΐ Ποπηη0, Ἰοηρίυἀ0 αυΐϊη- 

΄υ6 οἱ νἱρίπι! τ]ὰ, εἱ Ἰαϊ 0 νἱρίπι! φυίπαιι μλ} 18. 

10. ἔχ εἷβ ογυπὶ ῥγηἰ ἴα: βδποίοτυμπι βδοογάοιθυβ : δά 
δ 4]υ ]οποιη χυΐπααα οἱ υἱρίπι! πα}, οἱ δὰ πηᾶγα ἀδοοπὶ Π}}}- 
14, οἱ δὰ δινϑίγιπι υἱσίπίϊ οἱ χυΐηαιθ μΔ 118 : οἱ ἸΠ0}8 58}- 

οἴογιπη οΥἿ 1ῃ τη ϊο 6}1}8 
11. βϑδοογάοεϊϊνι8, βδηοι αι 5 ἢΠ|5 βδάδυς, ουϑίοἀ!οηι!- 



ἘΖΕΟΘΗΙΕΙ,. οΑρ. ΧΙΥ͂ΙΙΠ. 

φυλάσσουσι τὰς φυλαχὰς τοῦ οἴχου, οἵτινες οὐχ ἐπλα- 
νήθησαν ἐν τῇ πλανήσει υἱῶν Ἰσραὴλ, ὃν τρόπον ἐπλα- 
νήθησαν οἷ Λευῖται. 

12. Καὶ ἔσται αὐτοῖς ἣ ἀπαρχὴ δεδομένη ἐχ τῶν 
ἀπαρχῶν τῆς γῆς, ἅγιον ἁγίων ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν 
Λευιτῶν. 

13. Τοῖς δὲ Λευίταις τὰ ἐχόμενα τῶν ὁρίων τῶν ἴε- 
ρέων, μῆχος πέντε χαὶ εἴχοσι χιλιάδες, καὶ εὖρος δέκα 
χιλιάδες" πᾶν τὸ μῆκος πέντε χα εἴχοσι χιλιάδες, χαὶ 
εὖρος εἴχοσι χιλιάδες. 

ι4. Οὐ πραθήσεται ἐξ αὐτοῦ οὐδὲ χαταμετρηθήσε-- 
ται, οὐδὲ ἀφαιρεθήσεται τὰ πρωτογεννήματα τῆς γῆς, 
ὅτι ἅγιον ἐστὶ τῷ Κυρίῳ. 

16. Τὰς δὲ πέντε χιλιάδας τὰς περισσὰς ἐπὶ τῷ πλάτει 
ἐπὶ ταῖς πέντε χαὶ εἴκοσι χιλιάσι, προτείχισμα ἔσται 
τῇ πόλει εἰς τὴν χατοιχίαν χαὶ εἰς διάστημα αὐτοῦ" 
χαὶ ἔσται ἧ πόλις ἐν μέσῳ αὐτοῦ, 

16. χαὶ ταῦτα τὰ μέτρα αὐτῆς" ἀπὸ τῶν πρὸς βοῤ-- 
ῥᾶν, πενταχόσιοι χαὶ τετραχιςχίλιοι, καὶ ἀπὸ τῶν πρὸς 
νότον, πενταχόσιοι χαὶ τέσσαρες χιλιάδες, χαὶ ἀπὸ τῶν 
πρὸς ἀνατολὰς, πενταχόσιοι καὶ τέσσαρες χιλιάδες, καὶ 
ἀπὸ τῶν πρὸς θάλασσαν, τετραχιςχιλίους πενταχοσίους. 

17. Καὶ ἔσται διάστημα τῇ πόλει πρὸς βοῤῥᾶν δια- 
χόσιοι πεντήχοντα, καὶ πρὸς νότον διαχόσιοι χαὶ πεν- 
τήχοντα, χαὶ πρὸς ἀνατολὰς διαχόσιοι πεντήχοντα, 
καὶ πρὸς θάλασσαν διαχόσιοι πεντήχοντα. 

18. Καὶ τὸ περισσὸν τοῦ μήχους τὰ ἐχόμενον τῶν 
ἀπαρχῶν τῶν ἁγίων, δέκα χιλιάδες πρὸς ἀνατολὰς, 
χαὶ δέκα χιλιάδες πρὸς θάλασσαν. Καὶ ἔσονται αἱ 
ἀπαρχαὶ τοῦ ἁγίου, καὶ ἔσται τὰ γεννήματα αὐτῆς εἷς 
ἄρτους τοῖς ἐργαζομένοις τὴν πόλιν. 

ι9. Οἱ δὲ ἐργαζόμενοι τὴν πόλιν ἐργῶνται αὐτὴν ἐχ 
πασῶν τῶν φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ. 

20. Πᾶσα ἡ ἀπαρχὴ, πέντε χαὶ εἴχοσι χιλιάδες ἐπὶ 
πέντε καὶ εἴχοσι πο τάλας, 7ετράγωνον ἀφοριεῖτε αὐ-- 
τοῦ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ ἁγίου, ἀπὸ τῆς χατασχέσεως 
τῆς πόλεως. 

οΙ. Τὸ δὲ περισσὸν τῷ ἀφηγουμένῳ ἐκ τούτου, 
χαὶ ἐχ τούτου ἀπὸ τῶν ἀπαρχῶν τοῦ ἁγίου, καὶ εἰς 
τὴν χατάσχεσιν τῆς πόλεως ἐπὶ πέντε χαὶ εἴχοσι χι- 
λιάδας μῆχος, ἕως τῶν ὁρίων τῶν πρὸς ἀνατολὰς χαὶ 
πρὸς θάλασσαν, ἐπὶ πέντε χαὶ εἴκοσι χιλιάδας ἕως τῶν 
δρίων τῶν πρὸς θάλασσαν, ἐχόμενα τῶν μερίδων τοῦ 
ἀφηγουμένου. Καὶ ἔσται ἣ ἀπαρχὴ τῶν ἁγίων χαὶ τὸ 
ἁγίασμα τοῦ οἴχου ἐν μέσῳ αὐτῆς. 

22. Καὶ παρὰ τῶν Λευιτῶν, ἀπὸ τῆς χατασχέσεως 
τῆς πόλεως ἐν μέσῳ τῶν ἀφηγουμένων, ἔσται ἀναμέσον 
τῶν ὁρίων Ἰούδα, καὶ ἀναμέσον τῶν δρίων Βενιαμὶν, 
χαὶ τῶν ἀφηγουμένων ἔσται. 

93. Καὶ τὸ περισσὸν τῶν φυλῶν, ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνα- 
τολὰς, ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Βενιαμὶν, μία. 

34. Καὶ ἀπὸ τῶν δρίων τῶν Βενιαμὶν, ἀπὸ τῶν πρὸς 
ἀνατολὰς, ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Συμεὼν, μία. 

“5. Καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν Συμεὼν, ἀπὸ τῶν πρὸς 
ἀνατολὰς, ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν ᾿Ισσάχαρ, μία. 

46. Καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν Ἰσσάχαρ, ἀπὸ τῶν 
πρὸς ἀνατολὰς, ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Ζα ουλὼν, μία. 

41. Καὶ ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν Ζαδουλὼν, ἀπὸ τῶν 
,Ὁ 5 “ἋᾺᾺ χω Α ᾿ 

πρὸς ἀνατολὰς, ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Γὰδ, μία. 
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θὰ5 ουβίοαϊα8 ἀοηηι8, φυΐ πΠοη δγγαυθγαηίΐ ἰῃ θγγογα ἢ] ογυι, 
[8γδ6], βίευ! ὀγγαυγυηί 1, υϊΐρ. 

12. ἘΠ ὁπιηΐ 68 ργίπ}} {85 ἀδῖδε ἀ6 ρυίπα Εἰ}5 ἴογγϑο., βαποί πὶ 
βδΔηοίογιη ἀ6 ἰΟΓΙΪ 15 [6 Υ ΔΓ Π,. 

13. [με ν11|8 δυίΐθιῃ ᾿υχία ἤπο5 βδοογἀοίμπ), ἰοησίυ60 φυίη- 
400 οἱ Υἱρίπι! τλ}}}18, οἱ Ἰδι υ0 ἀδοδπη πι}}} 8 : οπηπἰ8 Ἰοηρὶ- 
ἴυἀ0 αυίπαθο οἱ Υἱφίπίϊ τ], οἱ ἰδιἱτυἀο νἱρίηιὶ τ} ἶὰ. 

14, Νοὴ υϑηάδίυγ ὁχ 60 ΠΘ4Ό6 ΠΙΘΗΒΌΓΔΌΪ ΙΓ, ΘᾺ δυίδ- 
ΓΘΏΪΟΥ ὈΓΠΠἰδ6 ἰογιορ, αυΐᾶ 5δηοί!πη) οδί Ποπλίηο. 

15. Ουΐπαυδ τ }]Π14 δυυΐδιη 4085 δ ρογβυηϊ ἰῃ Ἰαιυὰΐηα ἰῃ 
αυϊηᾳῃο οἵ νἱρίμῃϊ Π2}}}}}}.8, ἀπ ΠΏ ΓΑ]6 ογὶὶ οἰ γἐ διὶ ἰῃ Πα ὶ- 
ἰδοῦ] υτ οἱ ἴῃ βρδίίυπι α)8 : οἱ δγὶϊ εἰν (85 ἰὴ πηράϊο 6)08. 

16. οἱ Πδδ ΠΙΘΏΒΌΓΙ 68 : 80 [18 χυῷ δὰ Δαυ οηδηι, υΐη- 
Βοηίὶ οἱ χυδίογ τα }]6, οἱ ἃ} εἷ5 φυξ δά δυξίγυτῃ, φυϊησοηῖὶ 
οἱ χυδίιον τ} }}1ἃ,, οἱ 8 [,ἷ8 φυᾶ! δὰ οὐδηΐοιῃ, χυϊηροηίὶ οἱ 
φυδίυον τ 118, οἱ δὉ .ηἷ5 φυ δε δ τηᾶγα, Ζυδῖογ τ }}16 αυΐη- 
δοηϊὶ. 

17. Ἐλ οΥἹϊ βραίυτη οἰν δι] δὰ δυΐϊοηθηι ἀμποθηίί χυΐῃ - 
αυδρίηϊα, οἱ δὰ δυδίγιιπι! ἀμοοθηι! οἱ φυϊηηυδρίπία, οἱ δὰ 
οτγἰθηίοιῃ ἀυοθηιὶ αὐἱπαυδσίηία, οἱ δά τῃηᾶγα ἀπορηίὶ φυΐη- 
αυδρίηίδ. 

18. Οὐυοά δυΐοπι 8 ρογοιῦῖξ Ἰοησίἀΐηθ [αχίδ με {ἰ85 
βδησίογυμῃη, ἀδοθη τη} δὰ ογἰθηίομμ, οἱ ἀδοθηι πὰ δὰ 
ἸΏᾶΓ6. Εἰ γαῖ ργηλ} 185 βδποίυδγι!, οἱ ϑγιηΐ σοηἰπιΐηδ 6}08 
ἴῃ Ῥ8η65 ἢἰ5 4] ορογαπίυγ οἰν δι. 

19. Ουἱ δυίεπι ορογδηΐον οἰν δι] ΟΡΟΓΔΟΌΠΟΓ οἱ οχ ομηηΐ- 
θυ5 {Πρ υδθιι8 18Γ86]. 

20. ΟΠΊΏ65 ρΡΓΙἐ Ἶ85, συΐϊηαῃθ οἱ Υἱρί πὶ τ} ἃ ΡῈ ααΐπδαθα 
οἱ υἱρίπη! π}}}}18. [ἢ φυδάτιηι βΟραγα 18 ᾿ρϑὶ}18 γί 188 
βδησίυδγ!!, ἃ ροβϑδϑβϑίοηρ ον (819. 

21. Ουοά δυΐδηι δυροτγοτγὶί ἀυοὶ 6χ μος, οἷ ὁχ [ἰος ἃ ργἱμηϊ- 
115 βαποίυδγι!, οἱ ἴῃ Ῥοϑδοδϑίοῃθιῃ Οἰν {18 δὰ αυΐηηυθ οἱ 
Υἱρίηἱ τ }}}1ἃὰ Ἰοησίυἀο, ἀϑαιι6 δὰ ἰογπιΐῃ08 Θοππὶ φυς δὰ 
οτίϑηΐδη) οἱ δὰ πηᾶγθ, ΒῈρ6Γ υΐπαι6 οἱ Υἱρὶηιὶ π}}}} ἃ α8486 δὰ 
[οΥΠ π08 Θογθ πὶ αι δὰ πιάγο, ᾿υχίδ ρᾶτίο5 ἀιιοῖ8. Εἰ ογυηί 
ῥγἰηλ 25 βδηοίοτυηι οἱ 58ηο ἢ σᾶ [10 ἀοπλ5 ἰῃ πηθαϊο 6118. 

.22. Εἰ ἀ6 1.6γ}|}8, ἀ6 Ῥοβϑϑβϑίοῃρ οἰν) δῇ 8 ἰη πηράϊΐο ἀυ- 
οὐηι, οΥΐ ἰπίδοΥ (ΘΓ Π08 Τἀ8, οἱ ἰηΐον [ΘΟ Γπλΐη08 ΒΟ) πη, 
οἱ ἀυπουμ ογὶϊ. 

43. Εἰ φυοὰ βυροτγοδῖ {θυ π), 8 1ι|8 αυδ5 84 ογδηίθπι, 
8416 δὰ ὁἃ ΄Ζιδ δά πιᾶγο Βοη)διηΐη., υπᾶ. 

44. Εἰ ἃ ἰογπ) 8 ΒΟη) πη, δῦ [18 αὐ δά οτγοηΐθημ, 18- 
4υς δὰ 6ἃ φιῷ δὰ πηᾶγα ΒΥΓΊΘΟ,, Πἃ. 

25. ΕΚ ἃ ἰοΓΠ)  Πἷβ ΒΥ ΠΏΘΟῊ., 80 ᾿ιἰ8 φυδ δὰ ΟΥΘ6 ΠῚ, 0806 

δὰ πιᾶγο 1588 0 Π8Γ, υῃἃ. 
48. ἘΠὰἃ ἰογηλίη 5 1558 0 Π ΔΓ, 88 [18 αι188 δὰ οΥδηΐδια, 8411 

δὰ 6ἃ 48" δὰ πηᾶγα ΖΔὈυ]Οη, υΠᾶ. 
47. ἘΠῚ ἃ [δγπ 5 Ζαυυ ΟΠ, δῷ [18 φυῶ δα ογοηΐθη), 8- 

406 δά 6ὁἃ ᾳυδ δὰ πιὰ Οδά, υδᾶ. 
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48. Καὶ ἀπὸ τῶν δρίων τῶν Γὰδ, ἀπὸ τῶν πρὸς 
ἀνατολὰς, ἕως τῶν πρὸς λίόα - χαὶ ἔσται τὰ ὅρια αὐτοῦ 
ἀπὸ Θαιμὰν, καὶ ὕδατος Βαριμὼθ Κάδης, χληρονο- 
μίας, ἕως τῆς θαλάσσης τῆς μεγάλης. 

20. Αὕτη ἣ γῆ μὲ τα γἷὰ ἐν χλήρῳ ταῖς φυλαῖς 
τοῦ Ἰσραήλ. χαὶ οὗτοι οἱ διαμερισμοὶ αὐτῶν, λέγει 
Κύριος Θεός. 

80. Καὶ αὖται αἵ διεχδολαὶ τῆς πόλεως αἱ πρὸς 
βοῤῥᾶν, τετραχισχ ἵλιοι χαὶ πενταχόσιοι μέτρῳ. : 

381. Καὶ αἵ πύλαι τῆς πόλεως, ἐπ᾽ ὀνόμασι φυλῶ 
τοῦ Ἰσραήλ. Πύλαι τρεῖς πρὸς βοῤῥᾶν, πύλη Ῥουδὴν 
μία, καὶ πύλη Ἰούδα μία, καὶ πύλη Λευΐ μία. 

82. Καὶ τὰ πρὸς ἀνατολὰς, τετραχιςχίλιοι καὶ πεν-- 
ταχόσιοι: χαὶ πύλαι τρεῖς, πύλη Ἰωσὴφ μία, καὶ πύλη 
Βενιαμὶν μία, καὶ πύλη Δὰν μία. 

88. Κὰ τὰ πρὸς νότον, τετραχιςχίλιοι χαὶ πενταχό- 
σιοι μέτρῳ" καὶ πύλαι τρεῖς, πύλη Συμεὼν μία, καὶ 
πύλη Ἰσσάχαρ μία, χαὶ πύλη Ζαῤδουλὼν μία. 

8.. Καὶ τὰ πρὸς θάλασσαν, τετραχιςχίλιοι χαὶ πεν- 
ταχόσιοι μέτρῳ πύλαι τρεῖς, πύλη Γὰδ μία, καὶ πύλη 
᾿ἈΑσσὴρ αία, χαὶ πύλη Νεφθαλὶμ αἱία. 

85. Κύχλωμα, δέχα χαὶ ὀχτὼ χιλιάδες. Καὶ τὸ ὄνομα 
τῆς πόλεως, ἀφ᾽ ἧς ἂν ἡμέρας γένηται, ἔσται τὸ ὄνομα 
σὐτῆς. 

ΔΑΝΙΗΛ. Κεφ. 1Γ΄. 

28. Εἰ ἃ ἰοπηἰηἰβ Οδὰ, δ [118 φυδ δὰ οτγίοηίομ), υϑαπ6 δὰ 
68 4υδ5 δὰ δίγίοιπι : εἰ ἐγαηΐ (ογηιϊηὶ ο᾽ 8 ἃ Γμορμδη, οἱ ἀσιδ 
ΒΔΓΙΠΊΟἴ] Οδά68, Πϑογοά 818, ἀδιι 84 Πηᾶγα τηᾶρηιιηι. 

29. Ηδο 681 (6ΓΓὰ Ζυ.81) πηἰ οἰ 5 ἰη βουίϑιη {Ἰυδ08 [δΓγϑοὶ - 
εἴ δδ ϑυπί ράΓ ΓΟ Π68 οᾶγυπι, δἰΐ Πομγίηι8 Π 6118. 

80. Εἴ δὲ δυῃΐ ὀρτγοββι οἰ ἰα[ἷ8 χυΐ δὰ ἀφὺΠομθι, χυδίογ 
2116 οἱ αυϊηρσοηίὶ τη ηβΌΓΑ. 

31. Εἰ ροτγίδ οἰ δ[18, ἰῃ ποπιηΐ γὰ8 ἐπ θαυ) 15γ86]. ΡοΓδδ 
ἴγο5 δά δαυϊοποη, ρογίδ Ευθθη ὑπ, οἵ ροτία ᾽υἀδ υπᾶ, οἱ 
Ρογίδ [,οΥἱ πᾶ. 

32. ΕΠ΄ᾳυδ δὰ ογοηίθηι, Ζυδίοσ τ }}]6 οἱ χυϊηροηί : εἱ 
Ρογίω: ἴγοϑ,, ρμογίδ Ζ ϑθρἢ υηᾶ, οἱ ρμογίᾶ Βοηϊδηϊίη υπᾶ, οἵ 
ρογίδ Ὠδῃ υπδἃ. 

38. Εἴ φυᾶ δὰ δυβίγυπι, φυδίογ Π}1116 οἱ φαϊηροηίὶ πηδα- 
ΒΌΓΔ : Οἱ ρογίξδ ἰΓθϑ, ρογίδ Θυ ΘΟ υὰδ, εἷ ρογίδ 1858 0 })8Γ 
0η8, οἱ ρογία Ζαρθυϊοη υπᾶ. 

34. Εἰ αυᾶ δὰ τηᾶγο, Ζυδίογ τ 6 οἱ χυϊηροηίὶ ΠηρηδΌΓΑ : 
Ρογίδ ἴγοϑ, ροτίδ Οδὰ υᾶ,͵ οἱ ρογίδ Αβ86Γ υπᾶ, οἱ ρογίδ Νο- 
ΡΒΜ]1411 υηδ. 

35. Οἰγουϊίυ8, ἀθοδιῃ οἷ οοἵο Ὠ}}}}18. Εἰ ποηιοπ αὐν ἰδ ἷς., 

ὁχ αὺυδ αἷδ (δοίδ [πογὶϊ, ογὶ( ὨΟΙΏ ἢ 6}08. 

ΔΑΝΙΗΛ. 

(γμὶ9.) ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡ. 

ι. Καὶ ἦν ἀνὴρ οἰχῶν ἐν Βαδυλῶνι, καὶ ὄνομα 
αὐτῷ Ἰωαχείμ. 

ἃ. Καὶ ἔλαδε γυναῖχα ἢ ὄνομα Σωσάννα, θυγάτηρ 
Χελχίου, χαλὴ σφόδρα, καὶ φοθουμένη τὸν Κύριον. 

ἃ. Καὶ οἵ γονεῖς αὐτῆς δίχαιοι, καὶ ἐδίδαξαν τὴν 
θυγατέρα αὐτῶν χατὰ τὸν νόμον Μωῦσῇ. 

4. Καὶ ἦν Ἰωακεὶμ πλούσιος σφόδρα, καὶ ἦν αὐτῷ 
παράδεισος γειτνιῶν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ πρὸς αὐτὸν 
προςήγοντο οἵ Ἰουδαῖοι, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐνδοξότερον 
πάντων. 

6. Καὶ ἀπεδείχθησαν δύο πρεσθύτεροι ἐχ τοῦ λαοῦ 
χριταὶ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐχείνῳ,, περὶ ὧν ἐλάλησεν ὃ Δε- 
σπότης, ὅτι ἐξῆλθεν ἀνομία ἐχ Βαδυλῶνος ἐχ πρεσόυ- 
τέρων χριτῶν, οὗ ἐδόκουν χυδερνᾶν τὸν λαόν. 

6. Οὗτοι προςεχαρτέρουν ἐν τῇ οἰχία Ἰωαχεὶμ,, καὶ 
ἤρχοντο πρὸς αὐτοὺς πάντες οἱ χρινόμενοι. 

7. Καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἀπέτρεχεν ὃ λαὸς μέσον ἧμέ-- 
ιρᾶς, εἰςεπορεύετο Σωσαάννα, χαὶ περιεπάτει ἐν τῷ πα- 
ραδείσῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς. 

8. Καὶ ἐθεώρουν αὐτὴν οἱ δύο πρεσδύτεροι καθ᾽ 
ἡμέραν εἰςπορευομένην, καὶ περιπατοῦσαν, χαὶ ἐγένοντο 
ἐν ἐπιθυμίᾳ αὐτῆς, 

9. καὶ διέστρεψαν τὸν ἑαυτῶν νοῦν, χαὶ ἐξέχλιναν 
τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, τοῦ μὴ βλέπειν εἰς τὸν οὐρανὸν, 
μηδὲ μνημονεύειν χριμάτων διχαίων. 

10. Καὶ ἦσαν ἀμφότεροι χατανενυγμένοι περὶ αὖ- 
τῆς, καὶ οὐχ ἀνήγγειλαν ἀλλήλοις τὴν ὀδύνην ἑαυτῶν, 

ΠΆΝΙΒΙ,. 
-“ 5 60 αἱ----- 

(Τιῖ9.) σΑΡΌΤ ΧΙΠ. 

1. Ἑτογαῖ τὶν δ (Δ 8 ἰῃ ΒΑΌυ]οπ6, οἱ ποθ ο͵0.8 708- 
οἷ. 

2. Εἰ δοοϑρὶϊ ὑχόγοπ) ποπλΐῃθ ϑοβαπηδη, ἢ] δι ΟΠοϊοἷδι, 
Ρυ]ο γᾶπὶ εἰηλῖ8,, οἱ (ἰπηθηΐδη) ΠὨοιμϊη). 

3. Εἴ ράγθηί68 ο)ὺ8 7511, οἱ ἀοσυσγυηΐ ἢ] πη βυδχῃ ἰὰχ 
Ιασοῖὰ Μογῦϑί. ᾿ 

ἡ, Ἐγαὶ δυίοι 9οδοΐηη ἀἰγθ8 γδ]ὰθ, οἱ δγαί οἱ ροιῃδι  Π) 
νἱοίπαπη ἀοηλαΐ 81:15, οἱ δὰ ἰρβυτ οοηῇυουδηΐϊ Ζυ δὶ, οὺ 
αυοὰ οδ86ῖ ΠΟμογ ΠΟΥ ΟΠ ΠῚ. 

5. Εἰ οοπίίυι! ϑυπΐ ἀσο 56η68 46 ρορυΐο ᾿ἀἴς 65 ἰῃ δ πο 
ἱΠ|0, ἀθ φιίΐυβ Ἰοουΐι5 οοΐ Πομηίηυβ, αυΐᾶ ὀστοβ8ἃ δϑί ἰῃὶ- 
αυϊϊ25 ἀδ ΒΔΌΥΙΟΠΟ ἃ 56ηΐυ5 Ἰυάϊοῖ 8, αυὶΐ νἱ ἀο θδηξυΓ Γ6- 
ξοΓ6 ρορυϊυπη). 

6. [δῖ] (γθαᾳυδηϊδῃῃδηϊ ἀοπιθπι Φοδείηι, οἱ γοηϊορδηΐ δὰ 605 
ΟἸΠΠ65 4} ΠΑΡ Οθδηὶ [υἀϊοίδ. 

7. Οὐ) ἂυΐθπη ρΡοΟρυ]υ8 γοοδϑϑίϑϑοϊ ΡῸΓ τ οΓ ἀπ, ἰηρτο- 
ἀϊεραΐυν δοβδηπᾶ, οἱ ἀθδιῃθυ)]αθαΐ ἰῃ ροπιᾶιὶο Υἱγὶ ϑυΐ. 

8. Εἰ νἱάοδηΐ 68Π| 8668 αυο(ἰἀϊα ἱηστοαϊοηΐοπι, οἱ ἀο- 
δι) θυ ἰδηίοῃ), οἱ Θχαγϑογ ἢ ἴῃ ΘΟΠΟῸΡρ ϑοο πῃ ἰ8Πὶ 6118. 

9. οἱ ονογίογυηϊ βθηϑυπ) 800π), οἱ ἀφο! παυογυηΐ οσυϊοθ 
8ι108, υἱ ποὴ Υἱάδγθηΐ συ ἢ, ΠΟαυδ Πηοιἰ ἰβϑ8οηΐ [πἀϊοὶο- 
ΤΠ) ᾿υ5ἰοΓΌΠ}. 

10. Ετδηΐ ογὸ δῖη0οῸ Ὑυ]ηογδίΐ διίηογο οἷ08., 60 ἱπάλοδ- 
 ψογυηΐ δἰ δὲ Υἱοϊβδὶη) ἀοϊογθλ ϑυ 0), 



ὨΑΝΊΕΙ, 

“χα, ὅτι ἠσχύνοντο ἀνογγεῖλαι τὴν ἐπιθυμίαν αὐτῶν, 
ὅτι ἤθελον συγγενέσθαι αὐτῇ, 

14. χαὶ παρετηροῖδαν φιλοτίμως καθ᾽ ἡμέραν δρᾶν 
αὐτήν. 

13. Καὶ εἶπαν ἕτερος τῷ ἑτέρῳ Πορευθῶμεν δὴ εἰς 
οἶχον, ὅτι ἀρίστου ὥρα ἐστί. Καὶ ἐξελθόντες διεχωρί- 
σθησαν ἀπ᾽ ἀλλήλων, 

14. χαὶ ἀνακάμψαντες ἦλθον ἐπιτοαυτὸ, καὶ ἀνετά- 
ζοντες ὀλλήλους τὴν αἰτίαν, ὡμολόγησαν τὴν ἐπιθυμίαν 
αὐτῶν καὶ τότε χοινῇ συνετάξαντο χαιρὸν, ὅτε αὐτὴν 
δυνήσονται εὑρεῖν μόνην. 

16. Καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ παρατηρεῖν αὐτοὺς ἡμέραν 
εὔθετον, εἰςῆλθέ ποτε καθὼς χθὲς χαὶ τρίτης ἡμέρας, 
μετὰ δύο μόνων χορασίων, χαὶ ἐπεθύμησε λούσασθαι 
ἐν τῷ παραδείσῳ, ὅτι χαῦμα ἦν. 

16. Καὶ οὐκ ἦν οὐδεὶς ἐκεῖ πλὴν οἵ δύο πρεσδύτεροι 
χεχρυμμένοι. χαὶ παρατηροῦντες αὐτήν. 

17. Καὶ εἶπε τοῖς χορασίοις- ᾿Ενέγχατε δή μοι ἔλαιον 
χαὶ σμήγματα, χαὶ τὰς θύρας τοῦ παραδείσου χλεί-- 
σατε, ὅπως λούσωμαι. 

186. Καὶ ἐποίησαν χαθὼς εἶπε, χαὶ ἀπέκλεισαν τὰς 
θύρας τοῦ παραδείσου, χαὶ ἐξῆλθαν χατὰ τάς πλαγίας 
θύρας, ἐνέγκαι τὰ προςτεταγμένα αὐταῖς, χαὶ οὐχ εἴ- 
δοσαν τοὺς πρεσδυτέρους ὅτι ρα χεχρυμμένοι. 

10. Καὶ ἐγένετο ὡς ἐξήλθοσαν τὰ κοράσια, καὶ ἀνέ- 
στησαν οἷ δύο πρεσθύται, καὶ ἐπέδραμον αὐτῇ, 

30. χαὶ εἶπον: Ἰδοὺ αἱ θύραι τοῦ παραδείσου χέ- 
χλεινται, χαὶ οὐδεὶς θεωρεῖ ἡμᾶς, χαὶ ἐν ἐπιθυμία σου 
ἐσμέν" διὸ συγκατάθου ἡμῖν, χαὶ γενοῦ μεθ᾽ ἡμῶν. 

41. Εἰ δὲ μὴ, χαταμαρτυρήσομέν σου, ὅτι ἦν μετὰ 
σοῦ νεανίσχος, καὶ διὰ τοῦτο ἐξαπέστειλας τὰ χοράσια 
ἀπὸ σοῦ. 

24. Καὶ ἀνεστέναξε Σωσάννα, καὶ εἶπε Στενά μοι 
πάντοθεν ἐάν τε γὰρ τοῦτο πράξω, θάνατός μοι ἐστίν- 
ἐάν τε μὴ πράξω, οὐχ ἐχφεύξομαι τὰς χεῖρας ὑμῶν. 

“3. Αἰἱρετώτερόν μοι ἐστὶ μὴ πράξασαν ἐμπεσεῖν 
εἷς τὰς γεῖρας ὑμῶν ἢ ἁμαρτεῖν ἐνώπιον Κυρίου. 

24. Καὶ ἀνεθόησε φωνῇ μεγάλη Σωσάννα. ᾿Εδόησαν 
δὲ χαὶ οἱ δύο πρεσδύται χατέναντι αὐτῆς. 

56. Καὶ δραμὼν ὃ εἷς, ἤνοιξε τὰς θύρας τοῦ παρα- 
δείσου. 

44. Ὥς δὲ ἤχουσαν τὴν χραυγὴν ἐν τῷ παραδείσῳ 
οἷ ἐχ τῆς οἰχίας, εἰςεπήδησαν διὰ τῆς πλαγίας θύρας 
ἰδεῖν τὸ συμδεθηχὸς αὐτῇ. 

“1. Ἡνίκα δὲ εἶπαν οἱ πρεσθύται τοὺς λόγους αὐτῶν, 
χατησχύνθησαν οἱ δοῦλοι σφόδρα, ὅτι πώποτε οὐχ ἐῤ- 
ῥήθη λόγος τοιοῦτος περὶ Σωσάννης. 

28. Καὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον, ὡς συνῆλθεν ὃ λαὸς 
πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς Ἰωαχεὶμ, ἦλθον οἱ δύο πρεσέύ- 
ται πλήρεις τῆς ἀνόμου ἐννοίας κατὰ Σωσάννης, τοῦ 
θανατῶσαι αὐτὴν, καὶ εἶπαν ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ" 

49. ᾿Ἀποστείλατε ἐπὶ Σωσάνναν θυγατέρα Χελχίου, 
ἥ ἐστι γυνὴ Ἰωχχείμ. Οἱ δὲ ἀπέστειλαν. 

80. Καὶ ἦλθεν αὐτὴ, χαὶ οἱ γονεῖς αὐτῆς, καὶ τὰ 
τέχνα αὐτῆς, καὶ πάντες οἱ συγγενεῖς αὐτῆς. 

381. Ἡ δὲ Σωσάννα ἦν τρυφερὰ σφόδρα καὶ χαλὴ 
τῷ εἴδει. 

82. Οἱ δὲ παράνομοι ἐχέλευσαν ἀποκαλυφθῆναι αὖ- 
τὴν, ἦν γὰρ χαταχεχαλυμμένη, ὅπως ἐμπλησθῶσι τοῦ 
χάλλους αὐτῆς. 

αΑρ. ΧΙΗΠΙΠ. 6535 

11. ογυ Βοϑοθρϑηΐ δηίηλ ἰηάΐοᾶγθ ΘΟΠΟῸΡ  8οθη ἀπ δυιδη, 
γΟΪοὨ 65 ΘΟΒΟΌΠΊΒΟΓΟ ΟἸΠ οᾶ, 

12. οἱ οὐϑογγδρδηΐ χυοίἰἀΐα 80}}1εἶϊ6 νἱάογα θᾶῃμ. 

18. Ὀϊχίίχυθ ἃ] (6 δὰ δἰίθγυπι : Βδίγιβ ἀοιηυπ), ααίδ 
Ρτδ αἱ] Πογὰ οβί. Εἰ οφιθϑϑί γθοθββογυπηΐ ἃ 86 τηυΐυο, 

14, συμσυο του δβθηΐ Ὑϑηθγηΐ ἰπ ὑηθπ), οἱ βοϊβοίίδη- 
(68 δὰ ἰηνίοοπ) δ 88ῃ), οοηίοβϑὶ βυηΐ οοπουρίβορηζίδῃ) ΒΏ 8): 
εἴ ἴσῃο ἰῃ ΘΟΙαπλμη6 δίδίπογαπὶ ἰοταρυδ, Ζαδηάο θὁδιη ροδ- 
Β6ηΐ ἱπγοηΐγο δοίδιη. 

15. Ἐδοίυπι δδὲ δυιΐίθηι, συ) οΟὔϑουναγοηΐ ἀΐθη ἀρίυη), 
ἰπστοβ88 δὲ δ χυδηάο βίοι! ποτὶ οἱ πυάϊιδίογίία5, οὐπι ἀπδ- 
Βὺβ 5018 ρ6}}18., νοὶ αἱ αι Ἰανατὶ ἰπ ροπιᾶγίο, δεβίυβ χυΐρρε 
οΓγδῖ. 

16. Εἰ Ὧθἢ ογδὶ ἰδὶ φυϊβαυδη) Ὀγϑοῖοσ ἀ 5 6668 δ᾽βοοη- 
ἀϊΐοβ, οἱ σοπίοιηρίδηΐ68 6ΔΠ). 

17. ὈΪΧΙ ἐΓσῸ ρυ6}}18 : ΑἸὔεγίθ τἱῃὶ οἱθυπι οἱ βιιϊ αιαία, 
οἵ οβἰΐδ ρμοπιδιὶ οἰδυάίῖα, οἱ ἰᾶγοῦ. 

18. Εἰ [δοοπιηί δίουϊ ργρορρογαῖ, οἰδυβογυδίχιο οβίΐδ ρο- 
ΤΊΔΓΙΪ, οἴ οργθ8586 διιηΐ μ6Ὶ ροβίίσυπι, υἱ ἀἴδττοηΐ χυξ [υ5- 

βογδί 6ἷ8., Ποϑο ὈΘη 16 86Π68 6886 ΔΘΟΟΠαϊΐοΒ. ' 

19. Ουπλ δὐυΐοπι) οργοβ825 οϑδοηΐ ρΌ6112. ϑυττοχογυηΐ ἀὰ0 
86η68, οἷ δοουϊτογηιηί δὰ δϑῃ), 

20. οἱ ἀϊχογυηῖΐ : ΕΟΟδ οϑἰἷδ ρουμηδγὶΐ οἰαυβ8 διυιηΐ, οἱ Ὠριηο 
ὯΟΒ Υἱάοί, οἱ ἰῃ οὐπουρ  ϑοοῃεἰδ ἰυἱ δυγηι18 : Πυδιη  ΓΟ ΠῚ 88- 
Β6Ὠ ΚΓ ΠΟΡΪ8, οἱ ΟΠ βοογο ΠΟΡ βου). 

21. Ουοὰ 58] πο υογ8, ἀἰοοηη8 οοπίγα ἰδ ἰδ [πἸοηΐιΠ), 
φιοά (Ὀογὶξ ΙΘουπὰ ἰυγθηἶ8, οἱ ὁ ἤδης οσϑυδϑιη ΘΠ βογὶβ 
Ῥ061148 ἃ (6. 

22. Εἰ Ἰηροιηυῇ δοβδηηδ, οἱ αἰῖΐ : Αηρσυδῖϊδο ὨΪ] ἰ δυηΐ υη- 

αἀἴᾳυς : 51 δηἷπὶ 00 ΘῴΘΓΟ,, ΓΠΟΓ8 Πἢ }} οϑὲ : βὶ διιῖθπη θῇ 
οβογο, Ὠδραυδαυδηῃ οι ρί8η) Πη8η115 γοϑ(Γ88. 

23. ΜΕ]Ἶυ8 Π}}}}} 68ὲ δῦβϑαιιδ ὀρόγο ἰποίἀθγα ἰῇ τηδῆυ8 γ6- 
8::Γ88, Ζι1ἅΠ| ῬΟΟΟΔΓΟ ἰῃ οοηθροαοῖα Πομηϊηὶ. 

24. ΕΠ ὀχοϊδυἹ γ006 ΤηΔρη8 5οβϑ8ηηᾶ. ΟἸδιηδυογυηί δυ- 

ἰόπ οἱ ἀυο Β6η68 δάγροιϑ8 6δΠη. 

25. Εἴ οσυουττὶῖ ὑπ08 δὰ οϑἰΐα Ροιμδγὶὶ, οἱ δροτγυϊῖ. 

26. Εἰ οὔτ δυά βϑοηΐ ΟἸΔΙΟΓΘΠῚ 'π ροπηϑγίο ἰϑηυΐ ἀο0- 
ἴὯ.8, ἱττυσγυηΐ ΡΟΓ ροϑίίουπι αἱ Υἱάογοηΐ φυϊάηδπηι) δορί 8- 
βοΐ οἱ. 

427. Ῥοϑίαιδπι διιῖ6Π) 86η68 ἀΐχοΓγυπηῖὶ ΒοΓΠΠΟΏ 65 8008, 6Γυ- 

Ὀυοσγαηΐ Ξογνΐ υϑῃοθιηθηΐον, χυΐα υσηαυδη ἀΐοί!8 [μογδῖ ΒογΠ]0 
Βυ)ιδπηοαὶ ἀ6 ϑοβηηᾶ. 

48. Εἰ (Δοΐυηι 65. ἀϊ6 ογαϑιϊ δ, συμ ὁοηγ θη β86ΐ ρΟρυΪ]ι5 
δὰ γίγυχῃ 6}08 Φοδοίη), γθπογυηΐ ἀυο ργοβ υ ογὶ ρἰοπὶ ἰηϊ4υδ 

οορί(δἰϊοπο δάνογϑυ5 δοϑδῃηδπι), υἱ ἰη!ογῇοογοηῖ θδῃ), οἱ ἀϊ- 
χογαυηΐ οΟγδπὶ ΡΟΡΕΪῸ : 

29. ΜΙ δὰ ϑοδϑδῆπδηη ἢ] πὶ ΟΠ] οἶδ, ὕὑχόγθι Ψ08- 
αἶπλ. ΠῚ: γ6γῸ ῃλϊδογυηΐ. 

30. Εἰ νϑῃϊῖ οὐπὶ ραγοηί θυ, οἱ 8118, οἱ πη γογϑὶβ 00" 
σμδ[15 8018. 

81. Ῥοιτὸ ϑοβδηηᾶ ογαῖ ἀδ ἰοϑίδ ηἰηγῖβ οἱ ρυ Γᾶ βρθοΐθ. 

32. Αἴ Ἰοἰφαί {1} [υϑδογυπὶ υἱ ἀἰϑοοορογίγοίυγ, ογαΐ θη ἰΠ) 
ι φοοροτίδ, οἱ Υ6] 5ἰς βδ(ἰδγοηΐυγ ἀθ ἀθοογα 6]118. 



686 ΔΑΝΙΗΛ. 

83, "ἔχλαιον δὲ οἱ παρ᾽ αὐτῆς, καὶ πάντες οἱ ἰδόν 
τες αὐτήν. 

834. Ἀναστάντες δὲ οἱ δύο πρεσδύται ἐν μέσῳ τῷ 
λαῷ, ἔθηκαν τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν χεφαλὴν αὐτῆς. 

356. Ἧ δὲ χλαίουσα ἀνέδλεψεν εἰς τὸν οὐρανὸν, ὅτι 
ἦν ἢ καρδία αὐτῆς πεποιθυῖα ἐπὶ Κυρίῳ. 

86. Εἶπον δὲ οἱ πρεσθύται: Περιπατούντων ἡμῶν ἐν 
τῷ παραδείσῳ μόνων, εἰςῆλθεν αὕτη μετὰ δύο παιδι- 
σχῶν, καὶ ἀπέχλεισε τὰς θύρας τοῦ παραδείσου, καὶ 
ἀπέλυσε τὰς παιδίσκας. 

87. Καὶ ἦλθε πρὸς αὐτὴν νεανίσχος ὃς ἦν χεχρυμ- 
μένος, χαὶ ἀνέπεσε μετ᾽ αὐτῆς. 

38. Ἡμεῖς δὲ ὄντες ἐν τῇ γωνία τοῦ παραδείσου, 
ἰδόντες τὴν ἀνομίαν, ἐδράμομεν ἐπ᾽ αὐτούς" χαὶ ἰδόντες 
συγγινομένους αὐτοὺς, 

89, ἐχείνου μὲν οὐκ ἠδυνήθημεν ἐγχρατεῖς γενέσθαι, 
διὰ τὸ ἰσχύειν αὐτὸν ὑπὲρ ἡμᾶς, καὶ ἀνοίξαντα τὰς 
θύρας ἐχπεπηδηχέναι. 

40. Ταύτης δὲ ἐπιλαδόμενοι ἐπηρωτῶμεν τίς ἦν ὁ 
νεανίσχος. Καὶ οὐχ ἠθέλησεν ἀγγεῖλαι ἡμῖν. Ταῦτα 
μαρτυροῦμεν. 

41. Καὶ ἐπίστευσεν αὐτοῖς ἣ συναγωγὴ ὡς πρεσόυ - 
τέροις τοῦ λαοῦ καὶ χριιταῖς, χαὶ χατέχριναν αὐτὴν 
ἀποθανεῖν. 

45. Ἀνεθόησε δὲ φωνῇ μεγάλη Σωσάννα, καὶ εἶπεν" 
Ὁ Θεὸς ὃ αἰώνιος, ὁ τῶν χρυπτῶν γνώστης, ὃ εἰδὼς τὰ 
πάντα πρὶν γενέσεως αὐτῶν, 

43, σὺ ἐπίστασαι ὅτι ψευδὴ μου χατεμαρτύρησαν. 
Καὶ ἰδοὺ ἀποθνήσκω μὴ ποιήσασα μηδὲν ὧν οὗτοι 
ἐπονηρεύσαντο κατ᾽ ἐμοῦ. 

44. Καὶ εἰςήκουσε Κύριος τῆς φωνῆς αὐτῆς. 
486. Καὶ ἀπαγομένης αὐτῆς ἀπολέσθαι, ὁ Θεὸς ἐξή- 

γεῖρε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον παιδαρίου νεωτέρου, ᾧ ὄνομα 
Δανιήλ. 

46. Καὶ ἐδόησε φωνῇ μεγάλῃ ᾿Αθῷος ἐγὼ ἀπὸ τοῦ 
αὕματος ταύτης. 

47. ᾿Επέστρεψε δὲ πᾶς ὃ λαὸς πρὸς αὐτὸν, καὶ εἷ- 
παν" Τίς ὃ λόγος οὗτος ὃν σὺ λελάληχας; 

48. Ὁ δὲ στὰς ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν: Οὕτω μωροὶ 
οἷ υἱοὶ Ἰσραὴλ, οὐχ ἀναχρίναντες, οὐδὲ τὸ σαφὲς ἐπι- 
γνόντες, χατεχρίνατε θυγατέρα Ἰσραήλ; 

49. Ἀνατρέψατε εἷς τὸ χριτήριον" ψευδῇ γὰρ οὗτοι 
χατεμαρτύρησαν αὐτῆς. 

0. Καὶ ἀνέστρεψε πᾶς ὁ λαὸς μετὰ σπουδῆς. Καὶ 
εἶπαν αὐτῷ οἱ πρεσδύτεροι: Δεῦρο, κάθισον ἐν μέσῳ 
ἡμῶν, καὶ ἀνάγγειλον ἡμῖν, ὅτι σοὶ δέδωχεν ὁ Θεὸς τὸ 
πρεσβεῖον. ΄ 

δι. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς Δανιήλ' Διαχωρίσατε αὐ- 
τοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων μαχρὰν, χαὶ ἀναχρινὼ αὐτούς. 

85. Ὥς δὲ διεχωρίσθησαν εἷς ἀπὸ τοῦ ἑνὸς, ἐχάλεσε 
τὸν ἕνα αὐτῶν, χαὶ εἶπε πρὸς αὐτόν: Πεπαλαιωμένε 
ἡμερῶν χαχῶν, νῦν ἥχασιν αἱ ἁμαρτίαι σου, ἃς ἐποίεις 
τοπρότερον, 

68. χρίνων χρίσεις ἀδίχους, καὶ τοὺς μὲν ἀθῴους 
χαταχρίνων, ἀπολύων δὲ τοὺς αἰτίους, λέγοντος τοῦ 
Θεοῦ" ᾿Αθῴον χαὶ δίκαιον οὐκ ἀποχτενεῖς. 

64. Νῦν οὖν ταύτην εἴπερ εἶδες, εἰπὸν ὑπὸ τί δένδρον 
εἶδες αὐτοὺς ὁμιλοῦντας ἀλλήλοις; Ὁ δὲ εἶπεν: Ὑπὸ 
σχῖνον. 
5, Εἶπε δὲ Δανιήλ’ ᾿Ορθῶς ἔψευσαι εἰς τὴν σεαυτοῦ 

Κεφ. 11’. 

38. ΕἸοθδηΐ ᾿α"Γ βαΐ, εἴ Οἤῃρ8 χυΐ πογδγδπὶ οδῆ. 

834. Οομπϑυγροηίοβ δυίοῃη ἀυο ΡΓΟ γί τί ἴῃ τηϑάϊο ΡΟρυ]!, 

ῬΟΒΙΙΘΓΌΠΙ ΠΔΏυ}8 ΒΌΡΘΟΙ οδρυϊὶ ο]08. 

35. Οὐδ ἤδηθ δυβροχὶ: δὰ οαϊαπ), ογαΐ δηὶπι ΟΣ οἷαδ 
δαυοίαπι Πα ΌΘΠ5 ἰῃ Ὠοιμηίηο. 

36. Εἰ ἀϊχογυηΐ ργεβυίογὶ : Οὐπὰ ἀθδι)θεϊλγθηγμβ ἰῃ ρο- 
ΤΩΔΓΙΟ 5011, ἰηργοβδα δβί [με 0 απ ἀθδθυδ ρ06}}}8, οἱ οἰδαϑὶϊ 
οβἰία ροπιδγῖ!, οἱ ἀϊπηβί! ρι16}188. 

37. Μεηϊΐᾳυς 84 68π| δάἀο]α5 θη 8 χυὶ ογαὶ δυβοομπάϊιῃβ, οἱ 
φομουθυΐξ οἰ) 68. , 

38. ῬΟΙ͂ΤΟ ΠΟΒ Οὐ) 6586 108 ἰῃ Δηρι}}0 Ροτηδγὶὶ, υἱάἀδηίοβ 
Ἰηἰαυ δίοπι, συσυττίπλι8 δὰ 608 : οἷ, νἱἀΐπη}8 608 ράγίϊες 
ΠΟΙ ἰβοθγὶ, 

39. οἱ {Π πὶ φυϊάθηλ ποη Φανἱπγ8 ΘΟΙργοῃθηάογο, φυϊᾶ 
[ΟΓΠΟΓ ΠΟὈ]8 ογαΐ, οἵ δροῦγιῖδ οδί να ὀχ ϑι Πυἱ}. 

40. Ηδης διι θη οὔ π] ΔΡΡγΟ ΘΠ βθθη)}}8 ἱπίογγοαΥυ ΠιῸ3 
4 5η8Π| 6ὁ58861 80! 6806 η5. Εἰ ποϊυϊῖ ἱπάΐοαγο ποῦὶβ. Ηυ)β 
ΓΟὶ ἰ68[6 8 0118. 

41. Εἰ ογρα! αἱ οἷβ τη] Πυ8ἀ0 φυδοὶ βοΐ 05 Ρορυὶὶ οἱ [ὰ- 
ἀϊοίθυ8,., οἱ οοπἀδηηπαγογαηὶ ΘΠ) δα πιοτίοιῃ. 

42. Ἐχοϊδιηδυὶϊ δυΐοθπι ϑοβϑηπᾶ γοο τᾶρῃᾶ, οἱ ἀϊχὶξ : 
θεὺ8 δίογῃθ, 4φυὶ δϑβοοπαϊίογυμ 685 οορσῃίίογ, φυὶ ποδί 
οπληΐᾷ δηϊδαϊᾶχ ἤδηϊ, 

43, ἴὰ 5018 φαοηίΐδηι [Δ] 51}πὶ οοηίγα τ6 (υἱογιηΐ ἰο5 11 π}0- 

Ὠἰθη). Εἰ δοῦδ 660 ΓΟΓΙΟΓ οὐπὶ Πἰ ἢ] Πουιπὶ (βφοσγὶπλ Ζαδ ἰδι] 
τ Δ] Πἰ|086 οοπηροβϑυδγαηΐ ΔΎ ΥΒΌΙΩ 16. 

. 44, Ἐχδυάϊνὶῖ δυίοη) ΠὨομμίηι5 γοσδιῃ α08. 

45. Οὐσυς ἀυοογοίαγ δὰ πιογίθηι, βυοίίδν" Π6ι15 δρί- 
Υἰϊαπὶ δδηοίυπι ρθογὶ ᾿υηἰογίβ, οὐ)υ58 ποπιθη Ὠδηϊοὶ. 

46, Εἰ ὀχαοϊδιηδυϊ γοοδ Πηᾶρσηᾶ : Μυπάυβ 600 δι1πὶ ἃ 588- 
ξυΐηο ᾿υ} 5. 

47. ἘΠ᾿ ΘΟΙΨΟΓΒῚ18 ΟΠ 8 ΡΟρυ]ὰ8 δὰ ουπη, αἰχὶΐ : Οὐ δὶ 
ἰδία Β6ΓΠ10 4068} ἴυ ἰοσυῖι5 65} 

48. Ουἱ ουὔπὶ 5ἰδᾶγοὶ ἴῃ ᾿ηθαϊο δογα, δἰ : δὶς ἕαϊαὶ ΠΠὶ 

1αγδοὶ, ἤοὴ 7υἀϊοδηΐθ8, ποαθθ χυοὰ Πηδηϊδδἴμπ) 681 οοζῃο- 
δοθηΐθθ, οοηαοιηηδ 5115 ἢ] πὶ 15Γ86] ἢ 

49. Βαογογιηἰηὶ δὰ πα ϊοίυπι : φυΐα ἴδίϑυπ) ἰθ5. ΠΠοηΐθηι 
Ιοουζὶ δυηξ 1511 Δάν ογβι}δ θᾶ. 

80. Ἀθγνογδυβ 651 ΟΓΡῸ ΟΠΊΪ8 ΡΟΡυΪ5 ουπὶ (65 (ἰπα(ἰοηο. Εἰ 
ἀϊχογυμῖ οἱ 56η65 : Ὑδηΐ, οἵ 86θ ἴῃ τηθαϊΐϊο ποβίγυπι, οἱ 

ἱπάϊοδ ποδίβ, φαΐ Εἰ ὲ θουΒ ἀφαϊξ Ποποόγθι βϑηρείυ 8. 

δ. Εἰ ἀἰχὶ᾽ δὰ 608 Ὠδηϊοὶ : Βαραγαία 1Π|05 80 ΠΥ ΐΟΘ ΠῚ ρτο- 
αὐ], οἱ ἀϊιάϊοαθο 605. 

52. Οὐμηᾳυς αἰν θὲ οϑβοθηΐῖ δ) 16 ἃ ᾽ἴίθογσο, στοοδυϊ ὑῃυΠὶ 
ἀκ εἷ8, οἱ ἀϊχὶ! δά δυχ : Ιηγοίογδίθ ἀἸογ ΠῚ ΠΔΔ]ΟΓΙ ΠῚ, Ὠυπὸ 
γεοπογυμί ροοοδία ἴυδ, 48 ΟροΓΔΌΔΙΙ 5 ὈΓ18, 

58. Ἰυάϊοδηϑ υάίοίᾶ ἰη) δία, οἱ ἰηηοοθηῖο 8. οοηαοιηηδης, 
ἀϊαλ ἴθ η8 διιίδηι Ὠοχίοβ, ἀἰοθηῖα Ὠθ0 : [πποοσδηίθῃη οἱ [υϑῖυπι 
Ποη ἰηἰογἤοίθ8. 

δά. Νυῃὸ ἰφ Γ 5ἱ υἱά ϑιὶ θᾶπ}, ἀἷσ δὺ  4υἃ ἀΓΌΟΓΟ Υἱάθ- 
τὶβ 608 ΟΟἸΟαιισηίθ68 δὲ" Ουἱ δἰΐ : δὺὉ 80] πο. 

5ὅ. Ὠϊχιΐσυο Ὠδηίοὶ : Ἀθοῖθ τπθη 018 65 ἰῃ ὠρυϊ ἴυυπ : 



᾿ ΒΑΝΊΕΙ, σα», 1. 

χεφαλήν' ἤδη γὰρ ἄγγελος φάσιν Θεοῦ λαδὼν παρὰ 
του Θεοῖ,, σχίσει σε μέσον. 

66. Καὶ μεταστήσας αὐτὸν ἐχέλευσε προςαγαγεῖν 
τὸν ἕτερον, καὶ εἶπεν αὐτῷ" Σπέρμα Χαναὰν, χαὶ οὐχ 
᾿Ιούδα, τὸ κάλλος ἐξηπάτησέ σε, καὶ ἐπιθυμία διέ- 
στρεψε τὴν καρδίαν δου. ᾿ 

67. Οὕτως ἐποιεῖτε θυγατράσιν Ἰσραὴλ, χαὶ ἐχεῖναι 
φοδούμεναι ὡμίλουν ὑμῖν: ἀλλ᾽ οὐ θυγάτηρ ᾿Ἰούδα 
ὑπέμεινε τὴν ἀνουίαν ὑμῶν. 

68. Νῦν οὖν λέγε᾽ μοι ὑπὸ τί δένδρον κατέλαθδες αὖ- 
τοὺς ὁμιλοῦντας ἀλλήλοις; Ὃ δὲ εἶπεν" Ὑπὸ πρίνον. 

δ9. Εἶπε δὲ αὐτῷ Δανιήλ: ᾿Ορθῶς ἔψευσαι χαὶ σὺ 
εἰς τὴν σεαυτοῦ χεφαλήν. Μένει γὰρ ὃ ἄγγελος τοῦ 
Θεοῦ, τὴν ῥομφαίαν ἔχων, πρίσαι σε μέσον, ὅπως ἐξο- 
λοθρεύση ὑμᾶς. 

60. Καὶ ἀνεδόησε πᾶσα ἣ συναγωγὴ φωνῇ μεγάλῃ, 
χαὶ εὐλόγησαν τῷ Θεῷ τῷ σώζοντι τοὺς ἐλπίζοντας 
ἐπ᾽ αὐτόν. 

6ι. Καὶ ἀνέστησαν ἐπὶ τοὺς δύο πρεσδύτας, ὅτι 
συνέστησεν αὐτοὺς Δανιὴλ ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν ἘΣ 
δομαρτυρήσαντας, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὃν τρόπον ἐπο- 
νηρεύσαντο τῷ πλησίον" 

ὁλ. ποιῆσαι κατὰ τὸν νόμον Μωῦσῇ. Καὶ ἀπέχτξει-- 
ναν αὐτοὺς, χαὶ ἐσώθη αἷμα ἀναίτιον ἐν τῇ ἡμέρα 
ἐχείνη. 

68. Χελχίας δὲ καὶ ἣ γυνὴ αὐτοῦ ἤνεσαν περὶ τῆς 
θυγατρὸς αὐτῶν μετὰ Ἰωαχεὶμ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς χαὶ 
τῶν συγγενῶν αὐτῶν, ὅτι οὐχ εὑρέθη ἐν αὐτῇ ἄσχημον 
πρᾶγμα. 

64. Καὶ Δανιὴλ ἐγένετο μέγας ἐνώπιον τοῦ λαοῦ 
. ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐχείνης χαὶ ἐπέχεινα, 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. 

ι. Ἐν ἔτει τρίτῳ τῆς βασιλείας ᾿Ιωαχεὶμ. βασιλέως 
Ἰούδα, ἦλθε Ναθουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς Βαδυλῶνος 
εἰς Ἱερουσαλὴμ, χαὶ ἐπολιόρχει αὐτήν. 

". Καὶ ἔδωχε Κύριος ἐν χειρὶ αὐτοῦ τὸν Ἰωαχεὶμ 
βασιλέα Ἰούδα, καὶ ἀπὸ μέρους τῶν σχευῶν οἴχου τοῦ 
Θεοῦ, χαὶ ἤνεγχεν αὐτὰ εἷς γῆν Σενναὰρ οἴχου τοῦ θεοῦ 
αὐτοῦ, χαὶ τὰ σχεύη εἰςήνεγχεν εἰς τὸν οἶκον θησαυροῦ 
τοῦ θεοῦ αὐτοῦ. 

8. Καὶ εἶπεν ὃ βασιλεὺς τῷ Ἀσφανὲζ τῷ ἀρχιευνούχῳ 
αὐτοῦ, εἰςαγαγεῖν ἀπὸ τῶν υἱῶν τῆς αἰχμαλωσίας Ἶ1σ- 
ραὴλ, καὶ ἀπὸ τοῦ σπέρματος τῆς βασιλείας, χαὶ ἀπὸ 
τῶν φορθομμὶν, 

ᾧ. νεανίσχους οἷς οὐχ ἔστιν ἐν αὐτοῖς μῶμος, χαὶ 
καλοὺς τῇ ὄψει, καὶ συνιέντας ἐν πάσῃ σοφία, καὶ 
ινώσχοντας γνῶσιν χαὶ διανοουμένους. φρόνησιν, χαὶ 

ἐστιν ἰσχὺς ἐν αὐτοῖς ἑστάναι ἐν τῷ οἴχῳ ἐνώπιον 
τοῦ βασιλέως, χαὶ διδάξαι αὐτοὺς γράμματα χαὶ γλῶσ- 
σὰν Χαλδαίων. 

6. Καὶ διέταξεν αὐτοῖς δ βασιλεὺς τὸ τῆς ἡμέρας 
χαθ᾽ ἡμέραν ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ βασιλέως καὶ ἀπὸ 
τοῦ οἴνου τοῦ ποτοῦ αὐτοῦ, καὶ θρέψαι αὐτοὺς ἔτη 
τρία, χαὶ μετὰ ταῦτα στῆναι ἐνώπιον τοῦ βασιλέως. 

6. Καὶ ἐγένετο ἐν αὐτοῖς, ἐχ τῶν υἱῶν Ἰούδα, Δα- 
νιὴλ, καὶ ᾿Ανανίας, καὶ ᾿Αζαρίας, καὶ Μισαήλ. 

7. Καὶ ἐπέθηχεν αὐτοῖς ὃ ἀρχιευνοῦχος ὀνόματα" τῷ 
Δανιὴλ Βαλτάσαρ, καὶ τῷ Ἀνανία Σεδρὰχ, καὶ τῷ 
Μισαὴλ Μισὰχ, καὶ τῷ Ἀζαρίᾳ ᾿Αδδεναγώ. 

687 

6006 οηΐπλ Δηρο 8 αὶ, δοοορίδ βϑηϊθηϊία ἃ ὕθο, βοἰῃηάοί (6 
τηθαϊυη,. 

δ6. Εἰ διηοῖο 60 7881 γϑηΐγο δ]υηι, οἱ αἰχὶί οἱ : ϑϑηγθη 
Ομδηδϑη, οἵ ἤθη )υ 48, βρθοῖ68 ἀδοθρίί ἰ6, οἱ οομπουρίϑοδηίίἃ 
ΒΌνοΓΪ ΟΟΓ ἰυπ]. 

57. δῖ. (δορί 5 ἢ] θὰ Ἰβγδοὶ, οἱ {185 {ἰππθηΐθ8 Ἰο486- 
Ὀδηΐυγ νυ Ὁ 8 : δ6α ποὺ ἢ 7υἀδ βυδίϊπυϊ! ἰηἰφυϊ δίθι γ6- 
δίγδη). : . 

58. Νυπο ΟΓΡῸ ἀἰο Δ 80} υᾶ Δύθογα ΘΟ ργομομἀογὶ8 
605 ἸΟ΄ΏΘΏ 68 δἰ δ 9 Οἱ αἷΐ : δ0} ῥγίῃο. 

59. Ὀϊχίίφυς δὰ οιπ) Ὠδηΐοὶ : μθοῖδ τηθης 8 68 οἱ ἰὰ ἴῃ 
οἂρυϊΐ πη]. Μδηδσί Θηΐηὶ δῆσοὶυβ Ὠεὶ, ρἰδάϊαπι Πα Όθη8, ἱ 
βοσδὶί ἰδ ηγοάϊΐιη, οἱ ἱπίογἢοίαί γοϑβ. 

60. Ἐχοϊδιηδυ δυΐθη) ΟἸΠΐἷ5 ϑγηδρορᾶ το δ τηδρπᾶ, οἱ 
Βοποάϊχογαηΐ Πδυπ αυὶ βα]ναὶ βρογδηΐῖοδ ἰῃ 86. 

61. Εἰ ΟΟΠδυγγοχοῦιπὶ δά γβ8 ἀ0}05 ὈΓΟΒΌΥΘΓΟΒ, ὁ0η- 

Υἱοογαῖ οηἰ τη 608 Ὠδηΐοὶ οχ ογα ἰρβογιπι (Δ]8ὰπι ἀἰϊχίδθα ἰο511- 
ΤΠΟΠΪΠΠ}, οἱ (ϑοογυηὶ οἰβ βἰσυΐ πγ8}6 ορογδηΐ δυ γβιβ ργυχὶ- 
ΠΏ ΓΏ. 

62. υἱ ἰΔεσγοηῖ δοουπάυπι Ἰοβοη Μογοὶ. Εἰ ἱπίογίθοθ- 

τυῃῖ 608, οἱ δαϊνγδίιϑ θϑί βδδηρυ δ ἱπηοχὶῃϑ ἰῃ αἶα 118. 

63. ΟΙοϊ οἶδ8 δυΐθιῃ οἱ ΌΧΟΓ ο͵υ5 Ἰαυἀαγογυπὶ Ργὸ ἢ] ἃ 808 
σππὶ 9 οδοῖπι πιδιῖῖ0 608 οἱ Οορπδιῖβ βυ 8, 4υΐα Ποὴ 6βδοῖ 

ἰηνθηΐδ ἰῃ 68 ΓῸ5 ΠΡ Ϊ8. 

64. Ῥαηΐ6] δυίΐεπι (Δεῖυ8 688 Πηᾶρηυ8 ἰῃ σοηδροοίυ ρορυ]ὶ 
ἃ αἴ 1 οἱ ἀδίῃοθρϑ. 

ΟΑΡΟΤ 1. 

1. ἴῃ δῆηο ἰογιΐο Γορηΐ 9 οδοὶπη τορσὶβ δ, γοηΐξ ΝΑθι:- 

ΕἸ)οάοποϑοῦ γὸχ Βα υ]οη δ ἰη Ψογιιϑδίθηη, οἱ οθδίἀομδί θρᾶῃι. 

2. Εἰ ἀραϊξ Ποχηΐηυ8 ἰη πηᾶηι 6118 Τοδοὶπη γοροπὶ Ψυΐδ, 
οἱ ἀὁ ραγία γϑϑόγυ ἀογηι5 Ὠοὶ, οἱ Δϑρογίδυϊ δᾶ ἰῇ (ογγδπὶ 
Β6ηηδδΓ ἀοι}8 ἀσδὶ 81, οἱ γαϑᾶ ἰηί}} ἴῃ ἀοπηυμῃ {Ππ|͵|5δυγὶ 
ἀεὶ βυΐ. ᾿ 

3. Εἰ αἷῖ γὸχ Αβρίδηοζ ργδθροϑὶῖο ΘΠΏΠΟΠΟΓΌΠΊ δυο πὶ, 

αἱ ἰηἰγοάυσογοῖ ἀδ {Π}Π|9 Οαρ ν 118118 [5 Γ86], οἱ ἀδ βϑιγίηθ 
τορῃὶ, οἱ ἀ6 ῥῃον ποιηπλίη (ἐν ΓαΉ 5), 

ά, ῬιΘΙΓῸΒ αυΐθυβ8 ΠΟΠ Θδῖ ἴῃ οἷ8 τΏ800}]Δ, οἱ μυ] ἢγο8 
ΒρΘεῖθ, οἱ ἰη6]Προηΐο 5 ἴῃ οπμηὶ βαρίοη 8, οἱ βεἰθηΐθβ 56] ἢ- 

(1Δπ| οἱ οοπ ἰΔηἴο58 ρῥγυάρηϊίαπι, οἱ φυΐδυ8 δδί γΟθὺΓ ἰῃ οἷθ 

βΒίδηἀϊ ἰῃ ἀοῃηο ὁοῖδη) γαρβα, οἱ ἀοοογοὶ 608 Ἰ᾿ἰἰ γα 8 οἱ Ἰ]- 

δαδπ) Ο] ΙΔ] ἀδρΟ πηι, 

5. Εἰ οοηϑίτυἱῖ οἷκ γὸχ φυοά ἴῃ ἀΐοηι χύοι 6 ἀδ ὨγΘῃδ8 
Τοσβ οἱ 46 γἱηο ροῖυβ ἱρβίυβ, οἵ ηυϊγίγαί 608 δηηἰβ8 ἰγίθυδ, 
οἱ ροδίοδ 5ίδιθηΐ ἴῃ οοηϑρθοίυ τορίβ. 

6. Εἰ (πογυηί ἰη οἶδ, ἀς [118 δυάδ, Ὠδηῖοὶ, οἱ Αῃδηΐδϑ, 

οἱ Αζαγίδϑ, οἱ Μ|886]. 

7. Ἐπ ᾿προϑυΐϊέ οἶδ ργϑροβίϊα8 δυπυσπογθηι) ποηγΐηᾶ : Ὠ8- 
εἰ6}} Βα! ᾶϑᾶγ, οἱ Απδηΐα; δοάγδοῆ, οἱ Μίββϑιὶ Μίβδοῆ, οἱ 
Αζδιῖα: Αθάθηδρο. Ξ 
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ὁ. Καὶ ἔθετο Δανιὴλ εἰς τὴν χαρδίαν αὐτοῦ, ὡς οὐ 
μὴ ἀλισγηθῇ ἐν τῇ τραπέζη τοῦ ταμαθοι χαὶ ἐν τῷ 
οἴνῳ ἀπὸ τοῦ ποτοῦ αὐτοῦ" χαὶ ἠξίωσε τὸν ἀρχιευνοῦ- 
χον, ὡς οὐ μὴ ἀλισγηθῇ. 

9. Καὶ ἔδωχεν ὃ Θεὸς τὸν Δανιὴλ εἰς ἔλεον χαὶ 
οἰχτιρμὸν ἐνώπιον τοῦ ἀρχιευνούχου" 

το. χαὶ εἶπεν ὃ ἀρχιευνοῦχος τῷ Δανιήλ" Φοθοῦμαι 
ἐγὼ τὸν χύριόν μον τὸν βασιλέα, τὸν ἐχτάξαντα τὴν 
βρῶσιν ὑμῶν χαὶ τὴν πόσιν ὑμῶν, μή ποτε ἴδη τὰ 
πρόζωπα ὑμῶν σχυθρωπὰ παρὰ τὰ παιδάρια τὰ συν-- 
μβρα ὑμῶν, χαὶ χαταδιχάσητε σὴν πον μου τῷ 
βασιλεῖ. 

ι1. Καὶ εἶπε Δανιὴλ πρὸς Ἀμελσὰδ, ὃν χατέστησεν 
ὃ ἀρχιευνοῦχος ἐπὶ Δανιὴλ, ᾿Ανανίαν, Μισαὴλ, Ἀζα- 

αν" 
᾿ 12. Πείρασον δὴ τοὺς παῖδάς σου ἡμέρας δέχα, καὶ 
δότωσαν ἡμῖν ἀπὸ τῶν σπερμάτων, χαὶ φαγώμεθα, χαὶ 
ὕδωρ πιώμεθα, 

18. χαὶ ὀφθήτωσαν ἐνώπιόν σου αἱ ἰδέαι ἡμῶν, καὶ 
αἱ ἰδέαι τῶν παιδαρίων τῶν ἐσθόντων τὴν τράπεζαν 
τοῦ βασιλέως, χαὶ καθὼς ἐὰν ἴδης, ποίησον μετὰ τῶν 
παίδων σου. 

ι4. Καὶ εἰςήχουσεν αὐτῶν, χαὶ ἐπείρασεν αὐτοὺς 
ἡμέρας δέχα, 

15, Καὶ μετὰ τὸ τέλος τῶν δέκα ἡμερῶν ὡράθησαν 
αἱ ἰδέαι αὐτῶν ἀγαθαὶ καὶ ἰσχυραὶ ταῖς σαρξὶν ὑπὲρ τὰ 
παιδάρια τὰ ἔσθοντα τὴν τράπεζαν τοῦ βασιλέως. 

16. Καὶ ἐγένετο Ἀμελσὰδ ἀναιρούμενος τὸ δεῖπνον 
αὐτῶν χαὶ τὸν οἶνον τοῦ πόματος αὐτῶν, χαὶ ἐδίδου 
αὐτοῖς σπέρματα. 

1). Καὶ τὰ παιδάρια ταῦτα, οἱ τέσσαρες αὐτοὶ, 
ἔδωχεν αὐτοῖς ὃ Θεὸς σύνεσιν χαὶ φρόνησιν ἐν πάση 
γραμματιχῇ καὶ σοφία: χαὶ Δανιὴλ συνῆκεν ἐν πάση 
ὁράσει καὶ ἐνυπνίοις. ' 

18. Καὶ μετὰ τὸ τέλος τῶν ἡμερῶν ὧν εἶπεν ὃ βασι- 
λεὺς εἰςαγαγεῖν αὐτοὺς, χαὶ εἰςήγαγεν αὐτοὺς ὁ ἀρχι- 
εὐνοῦχος ἐναντίον Ναδουχοδονόσορ, ᾿ 

19. χαὶ ἐλάλησε μετ᾽ αὐτῶν ὃ βασιλεύς: καὶ οὐχ 
εὑρέθησαν ἐχ πάντων αὐτῶν ὅμοιοι Δανιὴλ, καὶ Ἀνα- 
νία, χαὶ Μισαὴλ, καὶ ᾿Αζαρία, καὶ ἔστησαν ἐνώπιον τοῦ 
βασιλέως. ᾿ 

40, Καὶ ἐν παντὶ ῥήματι σοφίας χαὶ ἐπιστήμης, ὧν 
ἐζήτησε παρ᾽ αὐτῶν ὁ βασιλεὺς, εὗρεν αὐτοὺς δεκαπλα- 
σίονας, παρὰ πάντας τοὺς ἐπαοιδοὺς χαὶ τοὺς μάγους 
τοὺς ὄντας ἐν πάση τῇ βασιλεία αὐτοῦ. 

Ὧι, Καὶ ἐγένετο Δανιὴλ ἕως ἔτους ἑνὸς Κύρου τοῦ 
βασιλέως. 

ΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ Β΄. 

1. Ἔν τῷ ἔτει τῷ δευτέρῳ τῆς βασιλείας ἐνυπνιάσθη 
Ναθουχοδονόσορ ἐνυπνιον, χαὶ ἐξέστη τὸ πνεῦμα αὐτοῦ, 
χαὶ ὁ ὕπνος αὐτοῦ ἐγένετο ἀπ᾽ αὐτοῦ. 
3. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς χαλέσαι τοὺς ἐπαοιδοὺς καὶ 

τοὺς μάγους καὶ τοὺς φαρμαχοὺς χαὶ τοὺς Χαλδαίους, 
τοῦ ἀναγγεῖλαι τῷ βασιλεῖ τὰ ἐνύπνια αὐτοῦ. Καὶ ἦλ- 
θαν, καὶ ἔστησαν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως. 
8. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὃ βασιλεύς: ᾿Ηνυπνιάσθην, καὶ 

ἐξέστη τὸ πνεῦμά μου τοῦ γνῶναι τὸ ἐνύπνιον. 
4, Καὶ ἔλάλησαν οἱ Χαλδαῖοι τῷ βασιλεῖ συριστί" 

ΔΑΝΙΗ͂Λ. Κεφ. Β΄. 
8. Εἰ ροϑυΐ! Πδηΐοὶ ἰπ οογὰθ βὰ0, αἱ ποη ΡΟ ]υδγοΐαγ ἰῃ 

τη 6Ώ88 τορί8, δἱ ἴῃ Ὑἱπο 46 ροία 608 : οἱ γορᾶν!ϊ ουπυσδογθαι 

ργδροδίϊυπι, η6 οοῃἰδιηἰηδγοίῃυγ. 

9, Εἰ ἀράϊς Ποῦ Παηίθι οι ἴῃ πιϊδουϊοογάϊδιῃ οἱ  }56Γ8- 

1 εἰομϑι ἐμ οοηϑρθοῖι Ὀγίποὶρὶ8 θαυ Πογυ : 

10. οἱ ἀϊχίτ ῥγίῃσορβ δυο πογυμι Ὀδηΐοὶὶ : ΓίΏῦθΟ οβ0 
ἀοιηΐηιη) πιοαπὶ χοροῦ, αυΐ οοπϑίιυϊ, οἰδυαι γοβίγα οἱ 
Ροΐυπ) γοϑίγαπι, πὸ ἔοτία υἱάρδὶ (δοῖθβ υδϑίγδδ {Γἰ5[68 ῃγδδ 

δἀοἰεβοοηιίθυβ οορον 8 νϑϑίγίδ, δἱ οομάθιηποίίβ δρυΐ πηϑὰπὶ 
ΓΟΒὶ. 

11. Εἰ ἀϊχὶ Ὠδηΐοὶ δὰ Ατροϊβδὰ, χυθπὶ οοηδί υθγαὶ ρὩ- 
ΟΟΡ8 Θυμυοογαπὶ βυρογ, Ὠδμῃίθ]θιη, Αῃδιΐδπι, ΝΜ Ϊ886ὶ, ΑΣζᾶ- 

τίη : 
12. Τοηίΐίδ, ΟὔϑοΟΓΟ, ΡΌΘΓΟΒ ἴυθο5 ἀΐοθυ8 ἀδοοῃ, οἱ ἄθηΐ 

ποῦ 8 ἀδ βαιπίθι8, οἱ οοπιοάδιηυδβ, οἴ δαυδίη ὈΪθδηλ08, 

13. οἱ δρραγοδηΐ οογᾶηλ ἴ6 συ υ8 ΠΟΘ, οἱ νυϊυ8 Ρυ6- 
τογυηιῖ αυΐ οἀυηΐ πηρηδὰπὶ γορὶδ, οἱ 5ἰουὶ υἱάθγβ, (δοῖῖο οὐτὰ 

Ρυοιῖβ 18. 

ἴά. ΕΠ οχδυάϊγὶϊ οο8, οἱ ἰοπίαν!ϊ 605 ἀΐο 08 ἀθοθσα. 

15. ἘΠ ροβὲ ἤἥποπι ἀδοθῖ ἀΐογυμπι δρρᾶγυδγυηΐ γὐ]} 15 60- 
γυῃ Βοηΐ οἱ γοθυβιὶ οαγηΐδυ8 δυρος ρυογοῦ 4υἱ οἀοϊμϑηὶ 
Πη6η88Π) ΓΟ 8. 

16. Εἰ Δεἱῖ Απιο]οδὰ [0116 Π8 εἰδυμι θογα οἱ υἱηθμι ροῖι5 
ΘΟΠΠ), οἱ ἀαρδΐ 615 βθιη δ. 

17. Εἴ ρυοτὶ εἰ, φυδίυον ἱρβὶ, ἀράϊ! οἷβ θυ ἰῃιο!] δου) 
οἱ ργυάἀοηιίδπι ἰῃ οπηὶ ᾿ ἰογαίαγα οἱ βαρ θηϊία : οἱ Ὀδηΐεὶ ἰω- 
(6}]6χὶξ ἰῃ οπμηὶ Υἱδίοηδ οἱ ϑοῃη ἶ3. 

18. Εἰ ρμοβὶ ἤποη ἀϊογθηι 4008 ἀϊχογδῖ γὸχ ἱπίσοἀυοοπάϊ 
608, οἱ ἰοἰγτοάυχὶΐ 605 ργδροϑίϊυ8 δυμυοπογυηι ἴῃ οὐμϑροοίυ 

Ναυυς ποἀοηοϑογ, 

19. οἱ Ἰοουῖυδ 651 συη} οἱβ τὸχ : δἱ ποθὴ ϑδιηΐ ἱπυθηί ἀδ 
υηΐνογϑίβ ἰρϑἰ8 δἰ πη θα Ὀδηΐθὶὶ, οἱ Απαηΐῷ, οἱ Μίδδϑοὶ, οἱ 
Αζδιία", οἱ βίοίογυηῖ ἰῃ οοηϑροοία ΓΟρὶ5. 

40. Εἰ ἰῃ οπηηΐ γογθο βαρί θη ἷϑ οἱ βοϊθηι, φυδοσαιησαθ 
βοἰβοϊ δῖ 8 οδὲ δὴ οἱβ γοχ, ἱηνθηὶΐξ 608 ἀθοῦρ!ο Πιδύογοϑβ, ὑγξδ 
οἰπηΐθυβ ἱποδῃίδίογί νιι5 οἱ πιδϑὶϑ αυΐ Ἔγδηΐ ἴῃ Ὀῃίγεγδο ΓΟζΠΟ 
6)08. 

41. Εἰ Δεἱ Πδηΐδὶ ὑ546 δὰ δηηυ υἢυπὶ Ογτγὶ γι ὶβ. 

ΟΑΡΟΤ ἢ]. 

{.ὄ ἴῃ 0 δοοιηάο τοχπὶ βοπηηΐανὶ ΝΑθυοποάομοϑος 
βοιηηίυηι, οἱ ουϑίαρυϊ βρ᾽ γι 5 6}08, οἴ δου] )8 6}. [01 80 

θ0. 
4. Εἰ ἀϊχίϊ τὸχ υἱ γτοοσαγοηὶΐ ἰποδηίδίογοϑ οἱ πᾶ 508 οἱ Πιᾶ- 

Ἰεῆοοβ οἱ Οἰιδιάδθοβ, δὰ δηπυηίἰδπάυπι γοσὶ βοπληΐδ 618. 
Εἰ νοπογυηΐ, οἷ βΒἰοίοτυηΐ οΟΓδι ΓΘΩΘ. 

3. Εἴ ἀϊχὶϊ οἷβ τὸχ ϑοῃι)ηίανὶ, οἱ ουϑίυρυϊι δρί τυ 8 ἤχου 5 

δὰ σοσποδοοηά τη) ΒΟΠΊΒΙ ΠῚ. 
ἡ. ἘΠῚοουϊί δυηί ΟἸα! ἀδοὶ τοὶ βυιίδοο : Ιθχ, ἰῷ 8δθοι 



ΒΑΝΤΙΕΙ͂, 

Βασιλεῦ, εἷς τοὺς αἰῶνας ζῆθι: σὺ εἰπὸν τὸ ἐνύπνιον 
τοῖς παισί σου, καὶ τὴν σύγχρισιν ἀναγγελοῦμεν. 

6. Ἀπεχρίθη ὃ βασιλεὺς τοῖς Χαλδαίοις: Ὃ λόγος 
ἀπ᾽ ἐμοῦ ἀπέστη ἐὰν μὴ γνωρίσητέ μοι τὸ ἐνύπνιον 
χαὶ τὴν σύγχριδιν, εἰς ἀπώλειαν ἔσεσθε, καὶ οἱ οἶχοι 
ὑμῶν διαρπαγήσονται. 

6. Ἐὰν δὲ, τὸ ἐνύπνιον χαὶ τὴν σύγχρισιν αὐτοῦ 
γνωρίσητέ μοι, δόματα χαὶ δωρεὰς χαὶ τιμὴν πολλὴν 
λήψεσθε παρ᾽ ἐμοῦ - πλὴν τὸ ἐνύπνιον καὶ τὴν σύγχρισιν 
αὐτοῦ ἀπαγγείλατέ μοι. 

7. ᾿ἀπεχρίθησαν δεύτερον, χαὶ εἶπαν: Ὁ βασιλεὺς 
εἰπάτω τὸ ἐνύπνιον τοῖς παισὶν αὐτοῦ, χαὶ τὴν σύγχρι-. 
σιν ἀναγγελοῦμεν. 

8. Καὶ ἀπεχρίθη ὅ βασιλεὺς, καὶ εἶπεν: Ἐπ᾿ ἀληθείας 
οἶδα ἐγὼ ὅτι καιρὸν ὑμεῖς ἐξαγοράζετε, χαθότι ἴδετε, 
ὅτι ἀπέστη ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸ ῥῆμα. 

ο. Ἐὰν οὖν τὸ ἐνύπνιον μὴ ἀναγγείλητέ μοι, οἶδα 
ὅτι ῥῆμα ψευδὲς χαὶ διεφθαρμένον συνέθεσθε εἰπεῖν 
ἐνώπιόν μου, οὗ ὁ χαιρὸς παρέλθῃ. Τὸ ἐνύπνιόν 
μου εἴπατέ μοι, χαὶ γνώσομαι ὅτι χαὶ τὴν σύγχρισιν 
αὐτοῦ ἀναγγελεῖτέ μοι. 

10. ᾿Ἀπεχρίθησαν οἱ Χαλδαῖοι ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, 
καὶ λέγουσιν: Οὐχ ἔστιν ἄνθρωπος ἐπὶ τῆς ξηρᾶς ὅςτις 
τὸ ῥῆμα τοῦ βασιλέως δυνήσεται γνωρίσαι, καθότι πᾶς 
ἔδυ ες μέγας χαὶ ἄρχων ῥῆμα τοιοῦτον οὐχ ἐπερωτᾷ 
παοιδὸν, μάγον καὶ Χαλδαῖον, 

τ. ὅτι ὁ λόγος ὃν ὃ βασιλεὺς ἐπερωτᾷ βαρὺς, καὶ 
ἕτερος οὐχ ἔστιν ὃς ἀναγγελεῖ αὐτὸν ἐνώπιον τοῦ βασι- 
λέως, ἀλλ᾽ οἱ θεοὶ, ὧν οὐχ ἔστιν ἣ χατοιχία μετὰ πά- 
σῆς σαρχός. 

12. Τότε ὃ βασιλεὺς ἐν θυμῷ χαὶ ὀργῇ εἶπεν ἀπολέ- 
σαι πάντας τοὺς σοφοὺς Βαδυλῶνος. 

12. Καὶ τὸ δόγμα ἐξῆλθε, χαὶ οἱ σοφοὶ ἀπεχτέννοντο᾽ 
χαὶ ἐζήτησαν Δανιὴλ χαὶ τοὺς φίλους αὐτοῦ ἀνελεῖν. 

4. Τότε Δανιὴλ ἀπεχρίθη βουλὴν καὶ γνώμην τῷ 
᾿Αριὼχ τῷ ἀρχιμαγείρῳ τοῦ βασιλέως, ὃς ἐξῆλθεν ἀναι- 
ϑεῖν τοὺς σοφοὺς Βα υλῶνος" 

16. Ἄρχων τοῦ βασιλέῳς, περὶ τίνος ἐξῆλθεν ἣ γνώμη 
ἢ ἀναιδὴς ἐχ προςώπου τοῦ βασιλέως; ᾿Εγνώρισε δὲ ὃ 
᾿Αριὼχ τὸ ῥῆμα τῷ Δανιήλ. 

16. Καὶ Δανιὴλ ἠξίωσε τὸν βασιλέα ὅπως χρόνον 
δῷ αὐτῷ, καὶ τὴν σύγχρισιν αὐτοῦ ἀναγγελῇ τῷ βασιλεῖ. 

17. Καὶ εἰςζῆλθε Δανιὴλ εἰς τὸν οἶχον αὐτοῦ, καὶ τῷ 
᾿Ανανίᾳ χαὶ τῷ Μισαὴλ καὶ τῷ Ἀζαρίᾳ τοῖς φίλοις αὐ- 
τοῦ τὸ ῥῆμα ἐγνώρισε" 

18. χαὶ οἰχτιρμοὺς ἐζήτουν παρὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ οὖρα- 
νοῦ ὑπὲρ τοῦ μυστηρίου τούτου, ἐβϑιὰ ἂν μὴ ἀπόλωνται 
Δανιὴλ χαὶ οἱ φίλοι αὐτοῦ μετὰ τῶν ἐπιλοίπων σοφῶν 
Βαθυλῶνος. ' 

19. Τότε τῷ Δανιὴλ ἐν δράματι τῆς νυχτὸς τὸ μυ- 
στήριον ἀπεκαλύφθη. Καὶ εὐλόγησε τὸν Θεὸν τοῦ οὐ- 
ρανοῦ Δανιὴλ, 

40. χαὶ εἶπεν [εἴη τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ εὐλογημένον 
ἀπὸ τοῦ αἰῶνος χαὶ ἕως τοῦ αἰῶνος, ὅτι ἣ σοφία χαὶ ἡ 
σύνεσις αὐτοῦ ἐστι. 

21. Καὶ αὐτὸς ἀλλοιοῖ χαιροὺς χαὶ χρόνους, χαθιστᾷ 
βασιλεῖς χαὶ μεθιστᾶ, διδοὺς σαφψίαν τοῖς σοφοῖς, χα 
φρόνησιν τοῖς εἰδόσι σύνεσιν. 

3. Αὐτὸς ἀποχαλύπτει βαθέα χαὶ ἀπόχρυφα, γι- 
νώσχων τὰ ἐν τῷ σχότει, χαὶ τὸ φῶς μετ᾽ αὐτοῦ ἐστι. 

ὅκν. 11. 639 

τίνα : ἀΐϊο δοπηηϊυπλ ρυογὶβ [}8, οἱ οοη)δοίυγδπι ἱπάϊοαὶ- 
ἴυ8. 

ὅ. Βοβροηάϊ  γὸχ ΟἸ δἰ ἀδο 18. : 56 γηο γροθϑϑι( ἃ τη6 : Ὠἰδβὶ 
ἐπα οδυ γ ἶ8 τ ϊ βοτηπίιπι οἱ οοπ͵θοίαγαπμ, ἰῃ ρογα  ΠἸΟΏΘΙΩ 

οὐ Εἶθ, οἱ ἀοιηυ8 γοϑίγο αἰγὶ ρἰοηίυγ. 

ὅ. 5: δυΐδῃι βοιηηΐυγῃ οἱ οοπ͵δοϊυγδη) 68 ἱπα σαν οΥ ἴ8 
Π ὲ, ρει οἱ ἀοπᾶ οἱ Ποπογοῖῃ τυ] π| δοοὶρ θ 5 ἃ Π16 : 

ἰδηϊυϊημηοάυ βοιηηίυῃι οἱ οοηθοίγδιη 6} 0.5 ἰπάϊοσαϊα πλ] ἢ]. 

7. Ἀοβρομπάοτυηϊ ϑρουηάο, οἱ ἀϊχογυηΐ : Βοχ ἀϊοδὶ 8ο:ἢ- 
Ὠἰυπλ ΡυοΓὶΒ διι 18, οἱ σοῃ)δοίΐαΓδιῃ ἱπά οΔ ] Π}08. 

8. Εἰ τοβροῃάϊ τοχ, οἱ ἀϊχίς : [η γογίίδία ηουΐ ομὸ φυοὰ 
γο8 ΓΘ 15 ἰοπρυ.5, δοουπάυπι αυοὰᾶ Υἱάοι}5, υΐδ ἀΐδο068- 
δἷϊ ἃ τη γϑγθΌΠι. 

9. δὶ δἴβο δορχηΐῃπὶ ὨῸΠ ἱπάϊοδυογ 8 τ}, βοΐ αυΐδ 
γογθυπι [δἰϑι οἱ οοιτυρίθηι) οοπιροϑιυι 5[18 δὰ ἀϊοοηάυπι 
ΟΟΓΔΏΣ Πη6, ἀοῃοο ἰδ ρυ8 ρΡογίγδηβοδι. ϑοηιηΐυπι πηθῦμὰ ἀΐ- 
οἰΐα εγὲδι!, εἰ βείδπη φυΐα οἰἰδπι οοη͵οοίαγδπη αὖυ8 ἰηάἀϊ Δ {18 
καἰ ἢ. 

10. Ἀεβροπάοτγαυηί Οἰ ΙΔ] ἀδοὶ οογᾶπι γοβα, οἱ ἀϊουηῖ : ΝΟῚ 
δῖ ΠΟΙΠΊΟ ΒΌΡΟΙ δγίάδη) φυὶ νϑγθυπι γε β Ῥοβϑὶὶ βοίυπ ἃ- 
οΟΓα, βίου ἱ ομμῃπὶβ ΓΟχ πηᾶηι}8 οἱ ργίποορβ ὙΘγ πὶ ᾿υ}}.8- 

τηοαϊΐ Ποη δοἰβο  ἰδἴιν δ ἱηοδηίϊδίογα, τᾶ ρῸ οἱ ΟἰιδἸάδθο, 

1. φαΐα βοίτηο 46 πὰ τὸχ ἰηίοιτορδί ργΑΥΐ5 δϑδὶ, οἵ 8118 
ὨΟῺ 68 4υὶ ἰάϊοαί ἢ] πὰ ἴῃ σοπϑρθοῖα γορὶβ,, πἰδὶ αἰ, φυο- 
ΓΌΠ) ΠΟη αϑὲ ὨδὈ 810 ΟΠ} ΟΠληΐ ΟΔΓΏΘ. 

13. Τυῆς τὸχ ἰῃ [ὕτογα οἵ ἱγὰ ἀἰϊχὶξ υἱ ρογαογθηΐ ΟἸΩΏΘΒ 
βδρίοηίοϑ ΒΑὈγ]ο 8. 

138. Εἰ βοηϊοηϊία οζγθβϑᾶ οϑὶ, οἱ βδρίθη(68 ἱπίογβοϊ δη ῺΓ : 
οἱ φυεοϑίεγυηι Πδηίοθθπι οἱ διηγΐίοοῦ εἦυ8 δὰ ἰηϊογοϊοπάυπι. 

14. Τυῆς Πδηίε! γοϑροπάϊι σοῃδ έιιπὶ οἵ βοῃἰοηἰίδπι Ατίοοϊι 
ργίμοίρὶ οοφυοτγυαὶ γορίβ, 40] οβγοβδι8 [ὑογαΐ δὰ ἱπμίογἤοίβῃ- 

ἀο8 δαρμίεηΐϊδβ Βα Υ]οηΪΐδΒ : 
15. Ῥγίποορβ γορὶδ, ργοὸ 40 ορτϑβ88 οϑὶ βοπίεπ δ Πηρ- 

ἀθῃ8 ἃ ἔδείο γοζὶβ᾽ [μἀϊοδυϊ δαΐοια Ατἱοο σογθυπ) Ὠδηϊοὶ!. 

16. Εἰ Παπίοὶ γοφανὶΐ γοσδπὶ αἱ ἰορυϑ ἀδγοὶ δἰδί, οἴ Ο0ῃ’ 

᾿ροϊυγδῃ 6͵08 ἰηάϊοδγοὶ γοσὶ. 
17. Εἰ ἰῃργοβδϑὺ8 οϑὶ δηΐδὶ ἰῃ ἀόπλπὶ βυδπη, οἱ ΑΒΔ. ἰδ) 

οἱ Μίβ86ὶ!: οἱ Αζδγίδε διηΐϊοὶβ βυὶβ υϑγθθηι ἱηἀϊοανὶϊῇ : 

18. οἱ πηϊϑογαίομθ8 αυθγοδηϊ ἃ Ὧδ0 66]Ϊ ᾿ΓγῸ τηγϑίογία 
δοα, υἱ ποη ρεγίγοηϊ θδηΐοὶ οἱ διηλίοἱ 6} 08 ΟΠ ΟξοίΟΓΙ8 88: 

Ὀἰοηςθυ5 ΒΔ ]ΟῊΪ Δ. 

19. Τυηο Ὠδηίθὶ! ἴῃ υἱβίομ ποοῖβ τυ ϑίθγίπλ του οἰδίι ΠῚ 

αδῖ. Εἰ Βοηραϊκὶ! Παυπ οΟΟἹΐ Πδηΐοὶ, 

40. οἱ αἰχίί : 51} ποπιθη οὶ Ὀοποάϊοϊ πὶ ἃ δ ῦ]ο οἱ 
0.864116 ἰῃ βδοου]υπι, αυΐδ βϑαρίοηία οἱ ἰη 16} }ΠἸφοπτ8 615 διηΐ, 

41. ΕΠ ἰρ86 πηυΐϊδί ἰοιηροτὰ οἱ εὐἰδίοδ, οοπδίϊυ γ6 868 οἱ 

ἰδηβίογί., ἀδῆθ βδρίθη(ίδπι δαρὶ θη θυ8, οἱ Ὀγυάθηί πὶ ἰη- 
(οἰ οηιἰγυ.5 ἀφο ρ  πδηι. 

422. 1ρ86 γογοϊδὶ ργοίυηαδ αἱ ἀυθοοηαϊί8, ΘΟ ΒΟΒΟΘΏΒ 41} 

ἴῃ ̓ ἸοηοὈγ5, οἱ ᾿ὰχ οὐ) 60 68. 
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43. Σοὶ, ὃ Θεὸς τῶν πατέρων μον, ἐξομολογοῦμαι 
καὶ αἰνῶ, ὅτι σοφίαν χαὶ δύναμιν δέξωχάς μοι, καὶ 
ἐγνώρισάς μοι ἃ ἠξιώσαμεν παρὰ σοῦ, καὶ τὸ ὅραμα 
τοῦ βασιλέως ἐγνώρισάς μοι. 

24. Καὶ ἦλθε Δανιὴλ πρὸς ᾿Αριὼγ, ὃν χατέστησεν ὃ 
βασιλεὺς ἀπολέσαι τοὺς σοφοὺς Βαβυλῶνος, χαὶ εἶπεν 
αὐτῷ Τοὺς σοφοὺς Βαῤυλῶνος μὴ ἀπολέσῃς, εἰςάγαγε 
δέ με ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, χαὶ τὴν σύγχρισιν τῷ βα- 
σιλεῖ ἀναγγελῶ)" ᾿ 

256. ὅτε ᾿Αριὼχ ἐν ὁπουδῇ εἰςήγαγε τὸν Δανιὴλ 
ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, καὶ εἶπεν αὐτῷ - Εὔρηχα ἄνδρα 
ἐχ τῶν υἱῶν τῆς αἰχμαλωσίας τῆς Ἰουδαίας, ὅςτις τὸ 
σύγχριμα τῷ βασιλεῖ ἀναγγελεῖ. 

46. Καὶ ἀπεχρίθη ὃ βασιλεὺς, καὶ εἶπε τῷ Δανιὴλ, 
οὗ τὸ ὄνομα Βαλτάσαρ᾽ Εἰ δύνασαί μοι ἀναγγεῖλαι τὸ 
ἐνύπνιον ὲ ἴδον, καὶ τὴν σύγχρισιν αὐτοῦ; 

41. Καὶ ἀπεχρίθη Δανιὴλ ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, 
χαὶ εἶπε" Τὸ μυστήριον ὃ ὃ βασιλεὺς ἐπερωτᾷ οὐχ ἔστι 
σοφῶν, μάγων, ἐπαοιδῶν, Γαζαρηνῶν, ἀναγγεῖλαι τῷ 
βασιλεῖ" 

98. ἀλλ᾽ ὃ ἔστι Θεὸς ἐν οὐρανῷ ἀποχαλύπτων μυστή- 
ρία, χαὶ ἐγνώρισε τῷ βασιλεῖ Ναβουχοδονόσορ ἃ δεῖ 
γενέσθαι ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν. Τὸ ἐνύπνιόν σου χαὶ 
αἱ ὁράσεις τῆς κεφαλῆς σου ἐπὶ τῆς χοίτης σου, τοῦτό 
ἐστι, 

29. βασιλεῦ Οἱ διαλογισμοί σου ἐπὶ τῆς χοίτης σου 
ἀνέθησαν», τί δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα: χαὶ ὁ ἀποχαλύ- 
πτων μυστήρια ἡρεύαν σοι ἃ δεῖ γενέσθαι. 

80. Καὶ ἐμοὶ δὲ οὐχ ἐν σοφίᾳ τῇ οὔση ἐν ἐμοὶ παρὰ 
πάντας τοὺς ζῶντας τὸ μυστήριον τοῦτο ἀπεχαλύφθη, 
ἀλλ᾽ ἕνεχεν τοῦ τὴν σύγχρισιν τῷ βασιλεῖ γνωρίσαι, 
ἵνα τοὺς διαλογισμοὺς τῆς χαρδίας σου γνῷς. 

31. Σὺ, βασιλεῦ, ἐθεώρεις, καὶ ἰδοὺ εἰχὼν μία, με- 
γάλη ἣ εἰχὼν ἐχείνη, χαὶ ἡ πρόςοψις αὐτῆς ὑπερφερὴς, 
Ἔα πρὸ προςώπου σου, χαὶ ἥ ὅρασις αὐτῆς φο- 
ερᾶ. 
Σ Εἰχὼν ἧς ἡ χεφαλὴ χρυσίου χρηστοῦ, αἱ χεῖρες 

χαὶ τὸ στῆθος χαὶ οἱ βραχίονες αὐτῆς ἀργυροῖ, ἣ χοιλία 
καὶ οἱ μηροὶ χαλχοῖ, μι 

838. αἱ χνῆμαι σιδηραῖ, οἱ πόδες μέρος μέν τι σιδη- 
ροῦν, χαὶ μέρος δέ τι ὀστράχινον. 

8.. Ἐθεώρεις ἕως ἀπεσχίσθη λίθος ἐξ ὄρους ἄνευ 
χειρῶν, καὶ ἐπάταξε τὴν εἰχόνα ἐπὶ τοὺς πόδας τοὺς 
σιδηροῦς χαὶ ὀστραχίνους, χαὶ ἐλέπτυνεν αὐτοὺς εἰς 
τέλος. 

85. Τότε ἐλεπτύνθησαν εἰςάπαξ τὸ ὄστραχον, ὃ σί- 
δηρος, ὁ χαλχὸς, ὁ ἄργυρος, ὃ χρυσός" καὶ ἐγένετο ὡςεὶ 
χονιορτὸς ἀπὸ ἅλωνος θερινῆς" χαὶ ἐξῆρεν αὐτὰ τὸ πλῇ;- 
θος τοῦ πνεύματος, καὶ τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς. Καὶ ὁ 
λίθος ὁ παταξας τὴν εἰχόνα ἐγενήθη ὄρος μέγα, καὶ 
ἐπλήρωσε πᾶσαν τὴν γῆν. 

86. Τοῦτό ἐστι τὸ ἐνύπνιον, χαὶ τὴν σύγχρισιν αὐτοῦ 
ἐροῦμεν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως. 

87. Σὺ, βασιλεῦ, βασιλεὺς βασιλέων, ᾧ ὃ Θεὸς τοῦ 
οὐρανοῦ βασιλείαν ἰσχυρὰν χαὶ χραταιὰν χαὶ ἔντιμον 
ἔδωχεν 

86. ἐν παντὶ τόπῳ ὅπου χατοιχοῦσιν οἱ υἱοὶ τῶν ἀν-- 
θρώπων θηρία τε ἀγροῦ, καὶ πετεινὰ οὐρανοῦ, χαὶ 
ἰχθύας τῆς θαλάσσης ἔφωκεν ἐν τῇ χειρί σου, χαὶ χα- 
τέστησέ σε χύριον πάντων σὺ εἶ ἡ χεφαλὴ ἢ χρυσῇ. ᾿ 

ΔΑΝΙΗ͂Λ. Κεφ. Β΄. 
28. ΤΙΝΙ, Πδυ8 ρϑίγυμῃ Ἰηϑογυη, οοηῆϊῖοον οἱ ἰδυὰο, χυΐᾶ 

βδρί θηςὯπ οἱ ἰογἀϊηση) ἀρα 8.1 πὲ, οἱ οδἰθηα ἰδ τ μὶ 
4.2 ΓορδΥ πλ08 ἴἰ6, οἱ Υἱβίοῃθπι γοὴβ ποίδηι (δοδίϊ "2 ]Π]. 

24. Εἰ γοηΐϊΐ ᾿δηίοὶ δὰ Αγίοο, φιθηι οοηϑβεϊυογαὶ ΓῸχ 
υἱ νεγάογοΐ βαρ θπίοβ ΒΔΌΥ]ΟηΪ8, οἱ αἀἶχὶ! οἱ : ϑαρίθηίθβ Βἃ- 
ὈΥΪΟΏΪΒ ὯὨ6 ΡοΓά88, δ6ὰ ἱηίγοάπο Πη6 ἰῃ οοῃϑρθοοίυ γοσίδ, οἱ 
ὉΟΘΠ)ΘΟΙΌΓΔΙΩ γορὶ Πάγγᾶῦο. 

25. Τυῃο Ατίοοὶὶ ἰῃ [δϑιηδιίοηο ἰηἰτοάυχιί Πδηϊοϊοῃ δὰ 

ΓΟΘΘΠΩ, οἱ ἀϊχὶξ οἱ : Ιηγϑηὶ υἱστὰπ ἀα ἢ}1}}5 οδρίϊν ἐδι18 δ υάδοδα, 

αυὶ οοηθοίυγδπ γαρὶ ἰηἀϊολυὶξ. 

26. Εἰ γοβροηῃάϊί γοχ, οἱ αἰχὶὶ Ὁ δηϊοὶὶ, οὐ͵ὐὰβ Ὠο θη ογαὶ 
Βαϊ ᾶϑαγ : δὶ ροίδβ τ] ἱπάΐσαγο δοπηηίυμπι αυοὰ νἱὰϊ, οἱ 
οοη͵οοίυγδιῃ 6}0.8 ἢ 

27. Εἰ γοβρομπάϊϊ Ὠδῃΐ6] οογᾶπὶ τόρ, οἱ αἰχὶς : Μυβίοσίθαμι 

αυοά τοχ ἱπίογγοβαῖ ἤθη 65[ βδρίπίιυπι, τηϑρογιηι, ἰησδῃ- 
ἰδίογυηι, ΟΑΖΔΓΘΟΓΌΩΙ, ἰηαΐοδγα γορὶ : 

428. δρἃ ο81 Πδ60}8 ἰῃ οοὐἶο γουθίδηβ τηγδβίογίἃ, οἱ ηοίδ ἰθοϊ 

τοὶ Ναθυοσϊοάοποδοῦ ΄υδ ορογίοί ἢογὶ ἴῃ ὨΟΥ 581 Π}}8 ἀΐθὶνα8. 
Βοπιηΐθ) ἴαυπὴ οἱ Υἱϑίοῃ 5 Δ ρ 1118 [αἱ ἰῃ ΟΒΙ ἴ0., μ00 δδὶ, 

29. ΟΓΟΧ : ΟΟΣ ΔιἸ0η68 ἰι858 ἰῃ ΟΕ} ἴθο δβοθηδοπιηῖ, 

αυϊά (αἰύτιπη δῖ μοϑὶ ᾿δο : οἱ φυὶ γουοἷδί πηγβίογίἃ οϑίθηάιι 
(ἰδ φις οροτγίοδϊὶ Ποτὶ. 

30. Εἰ τ δυΐοπ ΠΟῚ ἰη βαρίθηιία 4086 δῖ 'ἢ [Ὲ6 Γᾶ! 
ΟΠληΐι18 ΥἹΥ ΘΠ 5 πηγϑίογυπ) (οὐ Γαγυρ δία οϑὶ, εοὰ υἱ 
σοπ]δοίαγδη) γοϑὶ Πηδηϊοβίδιῃ [δοίδῃμ, υἱ οοσὶϊδίϊυη 65 οογὰϊ5 
ἰυἱ 5185. 

31. Τυ, τὸχ, νἱάθῦδ8, οἱ δοῦα ἰπηᾶζο πᾶ, πηδρηᾶ ἐπηᾶδο 

114, οἱ δδρϑοίυϑ ἱμδίι8 800} } 18, 8ἰΔὴ8 δηΐίθ [δοϊθλ ἰυδῶι, 
οἱ ἰηἰυ 8 6115 ογαὶ (θγγὶ }}}}5. 

32. Ἰπλδροὸ ου͵υ5 ὀλρυΐϊ ΟΧ δὺΓΟ Ορ(Ϊπ]0 δγᾶΐ, τδη08 οἱ 
Ρθοίυ8 οἱ Ὀγδοἢ ἃ 608 ἀγροηΐθα, υὙϑηΐογ οἱ ἰδιηογᾶ ἐρῃθᾶ, 

33. {018 ἔσγγθῶθ, ρ6 68 ρΡ8Γ8 4ιιίϊάθπ) ἴδυτθδ, οἱ ρᾶγβ Ζυ8- 
ἀδη) (65.168. 

34. Ὑιάοθα8 ἀοηθο δβοίβδϑ8υ8 δεῖ ᾿δρὶ5 46 πιοηΐθ 5ἰηδ 
τη θυ5, οἱ ρογου 551} ἱπηδ ΠῚ ΘΌΡΟΓ ρο68 οΓγοοβ οἱ ἴ6- 

βί605, οἱ οὐῃπηπιίηυϊῖ 605 ἰῃ Πηθηι. 

358. Τυῃο οοΙμῃλίηυϊδ δυπῖ ῥΑΓΙΟΓ ἰοδίδ, [ΘΙΤΏΠ., 868, 
ἈΓΩΘΠΙΏΠΙ, δΌΓΌΠ : οἱ δοὶδ δυηὶ αυδϑὶ ρ0}ν}8 ἀ6 ἄγοδ 8ὃ- 
δίϊγδ : οἱ 8.56 }}} δὰ πὴ Πἀ0 δρίγίῖιι5, οἱ ἰθουβ ΠΟῚ 651 ἰη- 
γρηΐυδ οἷβ. Εἰ ἰδρὶβ φυΐ ρογουδϑογδὶ ᾿τηδζίηθπὶ ἰδοίι18 65ὶ 
ΠΙΟΠΒ Πιᾶσηι.8, οἱ ᾿πρ] ον θην Θ΄ 58Π| ἰθγΓΓδη.. 

36. Ηοὸο 691 βοπηηίυπ), οἱ οοη͵δοίιγαπη 6)}08 ἀἰοδηλ5 (Ο- 
ΥϑΙῚ ΓΟΚΘ. 

37. Τὰ, ΟΥ̓Χ, ΓῸχ γορῦη ὅ8, οἷἱ θυ ΟΟἿΣ τοβηυπιὶ 

ογία οἱ να]ίάμππ οἱ ᾿Ἰοῃογϑίυμ ἀράϊί 

38. ἰη οἵχηπηί Ιἰοοὸὺ υδὶ μαρίίδηΐ {}} ᾿χοηχίηυπῃ : οἱ Ὀοϑι185 

δρτί, οἱ νοϊασγοθ ΟΟἿ;, οἱ ρἱϑ068 πηδγὶ8 ἀξ ἴῃ πιϑηι ἴμᾶ, 
οἱ ἐοηϑί υἱὲ (6 ἀοπιϊηυη ΟΠ : ἰὰ 68 οδραΐ δυγου!ϊῃ. 



ὈΑΝΊΙΕΙ, 

89. Καὶ ὀπίσω σου ἀναστήσεται βασιλεία ἑτέρα ἥτ- 
τῶν σου, χαὶ βασιλεία τρίτη, ἥτις ἐστὶν ὁ χαλχὸς, ἣ χυ- 
ριεύσει πάσης τῆς γῆς, 

4υ. χαὶ βασιλεία τετάρτη, ἥτις ἔσται ἰσχυρὰ ὡς σί- 
δηρος. Ὃν τρόπον ὃ σίδηρος λεπτύνει χαὶ δαυάζει 
πάντα, οὕτως πάντα λεπτυνεῖ χαὶ δαμάσει. 

4ι. Καὶ ὅτι εἶδες τοὺς πόδας χαὶ τοὺς δαχτύλους, μέ- 
ρος μέν τι ὀστράχινον, μέρος δέ τι σιδηροῦν, βασιλεία 
ιηρημένη ἔσται, καὶ ἀπὸ τῆς ῥίζης τῆς σιδηρᾶς ἔσται 

ἐν αὐτῇ, ὃν τρόπον εἶδες τὸν σίδηρον ἀναμεμιγμένον 
τῷ ὀστράκῳ. 

45. Καὶ οἱ δάχτυλοι τῶν ποδῶν μέρος μέν τι σιδη- 
ροῦν, μέρος δέ τι. ὀστράχινον" μέρος τι τῆς βασιλείας 
ἔσται ἰσχυρὸν, χαὶ ἀπ᾿ αὐτῆς ἔσται συντριθόμενον. 

4“. Ὅτι εἶδες τὸν σίδηρον ἀναμεμιγμένον τῷ ὀστρά- 
χῳ, συμμιγεῖς ἔσονται ἐν σπέρματι ἀνθρώπων, χαὶ οὐχ 
ἔσονται προςκολλώμενοι οὗτος μετὰ τούτου, χαθὼς ὁ 
σίδηρος οὐχ ἀναμίγνυται μετὰ τοῦ ὀστράχου. 

44. Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν βασιλέων ἐχείνων ἀνα- 
στήσει ὃ Θεὸς τοῦ οὐρανοῦ πα πον, ἥτις εἰς τοὺς 
αἰῶνας οὐ διαφθαρήσεται, καὶ ἣ βασιλεία αὐτοῦ λαῷ 
ἑτέρῳ οὐχ ὑπολειφθήσεται" λεπτυνεῖ χαὶ λικμήσει πά- 
σας τὰς βασιλείας, χαὶ αὕτη ἀναστήσεται εἰς τοὺς 
αἰῶνας. 

46. Ὃν τρόπον εἶδες, ὅτι ἀπὸ ὄρους ἐταήθη λίθος 
ἄνευ χειρῶν, χαὶ ἐλέπτυνε τὸ ὄστραχον, τὸν σίδηρον, 
τὸν χαλχὸν, τὸν ἄργυρον, τὸν χρυσόν. Ὃ Θεὸς ὃ μέγας 
ἐγνώρισε τῷ βασιλεῖ ἃ δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα. Καὶ 
ἀληθινὸν τὸ ἐνύπνιον, καὶ πιστὴ ἣ σύγχρισις αὐτοῦ. 

46. Τότε ὁ βασιλεὺς Ναδουχοδονόσορ ἔπεσεν ἐπὶ 
πρόςωπον. χαὶ τῷ Δανιὴλ προςεχύνησε, χαὶ μαναὰ καὶ 
εὐωδίας εἶπε σπεῖσαι αὐτῷ. 

47. Καὶ ἀποχριθεὶς ὁ βασιλεὺς εἶπε τῷ Δανιήλ. Ἐπ᾿ 
ἀληθείας ὃ Θεὸς ὑμῶν αὐτός ἐστι Θεὸς θεῶν, καὶ Κύ- 
ρίος τῶν βασιλέων, ὁ ἀποκαλύπτων μυστήρια, ὅτι ἠδυ- 
νάσθης ἀποχαλύψαι τὸ μυστήριον τοῦτο. 

48. Καὶ ἐμεγάλυνεν ὃ βασιλεὺς τὸν Δανιὴλ, χαὶ 
δόματα μεγάλα καὶ πολλὰ ἔδωχεν αὐτῷ, καὶ χατέστη- 
σεν αὐτὸν ἐπὶ πάσης χώρας Βαδυλῶνος, καὶ ἄρχοντα 
σατραπῶν, ἐπὶ πάντας τοὺς σοφοὺς Βαῤξυλῶνος. 

49. Καὶ Δανιὴλ ἠτήσατο παρὰ τοῦ βασιλέως, καὶ 
χατέστησεν ἐπὶ τὰ ἔργα τῆς χώρας Βαδυλῶνος τὸν 
Σεδρὰχ, Μισὰχ, καὶ ᾿Αὐδεναγώ᾽ καὶ Δανιὴλ ἦν ἐν τῇ 
αὐλῇ τοῦ βασιλέως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. 

:, Ἔτους ὀχτωχαιδεχάτου Ναδουχοδονόσορ ὃ βασι- 
λεὺς ἐποίησεν εἰκόνα χρυσῆν, ὕψος αὐτῆς πήχεων ἑξή- 
χοντα, εὖρος αὐτῆς πήχεων ἕξ, καὶ ἔστησεν αὐτὴν ἐν 
πεδίῳ Δεειρᾶ, ἐν χώρᾳ Βαδυλῶνος. 

2. Καὶ ἀπέστειλε συναγαγεῖν τοὺς ὑπάτους, καὶ τοὺς 
στρατηγοὺς, χαὶ τοὺς τοπάρχας, ἡγουμένους χαὶ τυ- 
ράννους, χαὶ τοὺς ἐπ᾽ ἐξουσιῶν, χαὶ πάντας τοὺς 
ἄρχοντας τῶν χωρῶν, ἐλθεῖν εἰς τὰ ἐγχαίνια τῆς εἰχόνος. 

8. Καὶ συνήχθησαν οἱ τοπάρχαι, ὕπατοι, στρατη- 
γοὶ, ἡγούμενοι, τύραννοι μεγάλοι, οἱ ἐπ’ ἐξουσιῶν, καὶ 
πάντες οἱ ἄρχοντες τῶν χωρῶν εἷς τὸν ἐγκαινισμὸν τῆς 
εἰχόνος ἧς ἔστησε Ναῤουχοδονόσορ ὃ βασιλεύς. Καὶ 
εἱστήχεισαν ἐνώπιον τῆς εἰχόνος, 

ΥΕτῦβ ΤΕΒΤΑΜΈΝΤΟΜΝ. -- ἢ. 

Οκρ. 111. 

39. Εῤ ροβῖ ἴ6 σοηϑυγχοῖ ΓΟρηϊη δ᾽ ἃ ΠΠ}8 ἰ6, οἱ τα- 
δῃιπὶ ἰογίΐυη], αυοὰ οδὲ 8:8, αυοα ἱπηρογαῦὶδ ὉΠ νΟΓΒ28 
ἰοῦ, . 

40. οἱ γτορῃηυτ ᾳυᾶγίυτῃη, χιοὰ οτὶξ ἰογία νοὶ ἔθιτυμι. 
Ουοιϊηοάο (δγγπι οοπιηιηυΐί οἱ ἀοπ)δΐ οπληΐᾶ, δος οἵωηΐᾶ 
οοιμμϊημοί οἱ ἀοιῃδϊϊ. 

41. Εἰ χιΐα νἱά ἰδ! ρ64698 οἱ ἀϊρί[ο8, ρᾶγίδῃη αυΐάθπι ]}- 

Ζυδη) ἰοδίθϑη), ρϑγίθιη ὙΘΓῸ αιιδιηάδηι δγγοδπι, ΓΟΡΤ 

αἰνίϑυμ ογὶϊ, οἱ ἃ γδάϊος ἔίδγγθα δγὶϊ ἰῇ θ0, χυοιηδαπηοάπη) 
νἱ ἰδ ἔδεται δἀπιἰϑίυπ) ἰρο5ῖ2ρ. 
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42. Εἰ ἀἰγϊ ροάπηι ρᾶγϑ συϊάθη) ἔδυγοδ, ρϑᾷγβ γΘΓῸ ἴδ- 
βἰθᾶ : ρᾶ 5 ́ιοφράδῃη τορηΐ ογὶϊ (ογί 8, οἱ ἀ6 60 οὶ οοῃίγ Π}. 

43. Ουἱὰ Υἱάϊδιὶ ἰδγγαπὶ δαπιϊϑέιπ (6585, ΟὁΟμλη δίδ 

δγυηΐ ἰπ βοιΐηθ Ποιμίπυπι, οἱ ποθὴ δ μγθθυμΐὶ ἢ00 δα ἰιοῦ, 
δου ἰδυγι πὶ ΠΟ ἱπηηχίβοοίυς οὐ ἰοϑίδ. 

4ή͵ ἘΠῚ ἴῃ ἀΐοθυϑ τορυπὴ 1Πογαμὰ βυϑο δ Ποὺ οοἱ! 
γορηῦπ), 4υρά ἰῃ βεδοι δ ΠΟῚ (55: ρδ ον, οἱ τορηυη 6)08 
ΙΓ γὶ ΡΟρΡΌΪΟ ἤθη γα! παυοίυγ : οομημπἰπυεῖ οἱ Ὑθη |80}1 υηΐ- 
γαογβᾶ γΓορηᾶ, οἱ 'ρ80πὶ ἰδ} ἰῃ δὅρου δ. 

45. δίου!ξ νἱάϊδιὶ, φυοά ἀδ τηοηΐο δρβοίϑϑυβϑ δϑί [015 
δ'ηθ τηδηΐθυ8, οἱ οοπηἰπυσθαῖ (6ϑἰ8π), ἰθγγυη), 85:5, 8Γ- 

δοπίυπι., δυγιπηι. 608. Πλᾶρπιδ οδἰοηαϊ γοσὶ αι οροτγίοϊ 

βογὶ ροϑὶ ἢφς. Εἴ νϑγιηλ δὲ βοιηπίυπι, οἱ ἢ6]18 οοη οί Γᾶ 
6]. 

46. Τυηο ΓὸχΣ ΝΑθυσῃοάοποδοσ Ἕδοὶαϊξ ἰῃ δοίθηι, οἱ Ὠδ- 

Ὠἰοίοιη δάογανῖ, οἱ τηδιιδὰ οἱ βιιυὶδι65 ΟὐοΥὶβ αἰχὶξ υἱ 1}})8- 
ΓΘηἰαΓ αἱ. 

47, Εῤ γεβροῃάθῃβ τοχ ἀϊχὶὲ Πδηΐ6}} : 1η γογιίδί θυ 
γρδίου ἶρβ6 6ϑὲ ἤδὰ8 ἀδογυ, οἱ Πομηίηυβ Γοσυπι, ΓΟ ΙΔ δ 

τηγβίογίδ, χυοηΐδη ρΡοίυϊδι} γαυ ῖαγο τηγϑίογίυλ ᾿06. 

48. Εἰ πηδρηϊῇοδυ! γὸχ Πδηίΐθίοπι, δὲ πλυιθογᾶ πηᾶρσηᾶ οἱ 

τ]ὰ ἀφαάϊὶ οἱ, οἵ οοηβί υἱέ ΘΠ ΘΌΡΟΓ υΐγογβαπὶ Γομ|ο- 
η6Π| ΒΑΡΎ ΟΠΪΒ, οἱ ρυποῖραπὶ δϑίγαραΓ ΠῚ, 806 Γ ΟΠΊΠ65 

Βδρίοη65 ΒΑΡΎ ΠΟΙ 8. 
49, Εἰ Ὀδηΐοὶ μοϑιυϊαν ἃ γοσο, οἱ σοῃδίϊ 1 8ῈΡΟΥ ΟρΘ6- 

ΤΆ ὈΓΟΥΪηΟἶδ ΒΑΡΎ Οηΐ8 ϑοϑάγδοῃ, Μιβϑδοῆ, οἱ ἀρθάθῃδρο : 
οἱ Π4η.6] ὀγδὶ ἰῃ δυ]8 γοξίβ. 

ΟΑΡΌΤ ΠΙ. 

1. Απηο ἀδοίηο οοἴδνο ΝΑυσῃοάοηοϑοῦ τὸχ (δοὶΐ ἱπηδοὶ- 
ΠΟ δυΐοδηι, 8[{Πππ0 οα᾽08 οὐδ ϊογυπὶ β8οχαρίηϊδ, ἰδ ἰυ0 
6)ὺ8 συ οταπ) ϑοχ.,, οἱ βἰδίυ! Ἢ θᾶπὶ ἰῃ οδηρο Ὠείγᾶ, ἰῇ ῃγο. 
Υἱποίὰ ΒΑΡΥ]ΟΙ 8. 

4. ἘΠῚ τπηϊοιῖ δ οοηρτοζαπᾶος ὁοηδ0}68, οἴ ἀυοθδ5, οἱ ἴο» 
ρδγοῆδ8. ργι(δοΐοϑ οἱ ΕΥ̓́ΓΔΠΠΟΒ, οἱ 608 αὶ ογϑηΐ ἰ Ροΐθ» 
βίδίο οοῃδίϊ(υἱ᾽, οἱ ΟοἸγηδ5 Ὀγίποὶροθ γορίοηυμῃ, υἱ γορηϊγοοΐ 

δα ἀραϊοδιοποιῃ ἱπιασίηΐ8. 

3. Εἴ ουηστορδίὶ δυηίὶ ἰοράγοῖδθ, ΘΟη 5168, ργοοίθοι!, ἀυ- 

068, ἰγτδηηὶ τηδϑηΐ, αυΐ ογαηΐ ἴῃ ροίοϑίδϊα οοηβίϊἱ!, οἱ 

ΟΠΊΠΘ5 ὈΓΙΠΟΙρ65 τοσίοηυμῃ δὶ ἀφαϊοαίἑ οηθη) ἱπηαρὶηΐβ8 4υδη) 
βίδίυογαϊ ΝΑ υσῃοάοηῃοϑοῦ τὸχ. Εἰ βίοίογυηί ἰῃ οοηδροοῖα 
ἱπηδρίηἰ5, ᾿ 
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4. καὶ ὁ χῆρυξ ἐδόα ἐν ἰσχύϊ" Ὑμῖν λέγεται λαοῖς, 
φυλαὶ, γλῶσσαι, 

δ. ὑ ἂν ὥρᾳ ἀχούσητε φωνῆς σάλπιγγος, σύριγγός 
τε; καὶ χιθάρας, σαμθύχης τε χαὶ ψαλτηρίου, χαὶ παν-- 
τὸς γένους μουσιχῶν, πίπτοντες προςχυνεῖτε τῇ εἰχόνι 
τῇ χρυσῇ ἣ ἔστησε Ναθουχοδονόσορ ὁ βασιλεύς. 

6. Καὶ ὃς ἂν μὴ πεσὼν προςχυνήση, αὐτῇ τῇ ὥρα 
ἐμδληθήσεται εἰς τὴν χάμινον τοῦ πυρὸς τὴν χαιομέ- 
νην. 

1. Καὶ ἐγένετο, ὅταν ἤχουον οἱ λαοὶ τῆς φωνῆς τῆς 
σάλπιγγος, σύριγγός τε, χαὶ χιθάρας, σαμθύχης τε 
χαὶ ψαλτηρίου, καὶ παντὸς γένους μουσικῶν, πίπτον- 
τες πάντες οἱ λαοὶ, φυλαὶ, γλῶσσαι, προςεχύνουν τῇ 
εἰκόνι τῇ χρυσῇ ἣν ἔστησεν Ναδουχοδονόσορ ὃ βασιλεύς. 

8. Τότε προςήλθοσαν ἄνδρες Χαλδαῖοι. χαὶ διέθα - 
λον τοὺς Ἰουδαίους 

9. τῷ βασιλεῖ: Βασιλεῦ, εἰς τοὺς αἰῶνας ζῆθι. 
10. Σὺ, βασιλεῦ, ἔθηκας δόγμα, πάντα ἄνθρωπον ὃς 

ἂν ἀχούσῃ τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγγος, σύριγγός τε, χαὶ 
χιθάρας, σαμθύχης χαὶ ψαλτηρίου, καὶ παντὸς γένους 
μουσιχῶν, 

τ. καὶ μὴ πεσὼν προςκυνήση τῇ εἰχόνι τῇ χρυσῇ, 
ἐμδληθήσηται εἰς τὴν χάμινον τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην. 
, 15. Εἰσὶν ἄνδρες Ἰουδαῖοι, οὺς χατέστησας ἐπὶ τὰ 
ἔργα τῆς χώρας Βαδυλῶνος, Σεδρὰχ, Μισὰχ, Ἀδδε- 
ναγὼ, οἱ οὐκ ὑπήχουσαν, βασιλεῦ, τῷ δόγματί σου: 
τοῖς θεοῖς σου οὐ λατρεύουσι, καὶ τῇ εἰχόνι τῇ χρυσῇ 
ἢ ἔστησας οὐ προςκυνοῦσι. 

18. Τότε Ναδουχοδονόσορ ἐν θυμῷ χαὶ ὀργῇ εἶπεν 
ἀγαγεῖν τὸν Σεδρὰχ, Μισὰχ, χαὶ Ἀ δεναγώ. Καὶ ἤχθη- 
σὰν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως. : 

4. Καὶ ἀπεχρίθη Ναδουχοδονόσορ, καὶ εἶπεν αὐτοῖς" 
Εἰ ἀληθῶς, Σεδρὰχ, Μισὰχ, Ἀδδεναγὼ, τοῖς θεοῖς μου 
οὐ λατρεύετε, χαὶ τῇ εἰχόνι τῇ χρυσῇ ἢ ἔστησα οὐ προς- 
χυνεῖτε: 

16. Νῦν οὖν, εἰ ἔχετε ἑτοίμως, ἵνα ὡς ἂν ἀχούσητε 
τῆς φωνῆς τῆς σάλπιγγος, σύριγγός τε, χαὶ χιθάρας, 
σαμθύχης τε καὶ ψαλτηρίου, χαὶ συμφωνίας, καὶ παν- 
τὸς γένους μουσιχῶν, πεσόντες προςχυνήσητε τῇ εἰχόνι 
τῇ χρυσῇ ἢ ἐποίησα ἐὰν δὲ μὴ προςχυνήσητε, αὐτῇ 
τῇ ὥρᾳ ἐμθληθήσεσθε εἰς τὴν χάμινον τοῦ πυρὸς τὴν 
καιομένην " χαὶ τίς ἐστι Θεὸς ὃς ἐξελεῖται ὑμᾶς ἐχ 
χειρός μου; 

16, Καὶ ἀπεχρίθησαν Σεδρὰχ, Μισὰχ, ᾿Αὐδεναγὼ, 
λέγοντες τῷ βασιλεῖ Ναόου κι ὐὐνοὺς Οὐ χρείαν ἔχομεν 
ἡμεῖς περὶ τοῦ ῥήματος τούτου ἀποχριθῆναί σοι, 

17. Ἔστι γὰρ Θεὸς ἡμῶν ἐν οὐρανοῖς, ᾧ ἡμεῖς λα- 
τρεύομεν, δυνατὸς ἐξελέσθαι ἡμᾶς ἐχ τῆς χαμίνου τοῦ 
πυρὸς τῆς χαιομένης, χαὶ ἐκ τῶν χειρῶν δου, βασιλεῦ, 
ῥύσεται ἡμᾶς. 

18. Καὶ ἐὰν μὴ, γνωστὸν ἔστω σοι, βασιλεῦ, ὅτι 
τοῖς θεοῖς σου οὐ λατρεύομεν, καὶ τῇ εἰκόνι ἦ ἔστησας 
οὐ προςχυνοῦμεν. 

19, Τότε Νδθουχοδονόσορ ἐπλίσθη θυμοῦ, καὶ ἡ 
ὄψις τοῦ προςτώπου αὐτοῦ ἠλλοιώθη ἐπὶ Σεδρὰχ, Μισὰχ, 
χαὶ Ἀδδεναγὼ, καὶ εἶπεν ἐκκαῦσαι τὴν χάμινον ἔπτα- 
πλασίως, ἕως οὗ εἰς τέλος ἐχχαΐ 

20. χαὶ ἄνδρας ἰσχυροὺς ἰσχύϊ εἶπε, πεδήσαντας τὸν 
Σεδρὰχ, Μισὰχ, καὶ ᾿Αὐδεναγὼ,, ἐμβαλεῖν εἰς τὴν χά- 
νον τοῦ πυρὸς τὴν χαιοβένην. 

ΔΑΝΙΉΛ. Κεφ. Γ΄. 

4. οἱ ῥργέθοο οἰδηηδρδὶ ἰη ἑογευἀΐηθ : ὙΟΡΐ5 ἀϊοίαν ρορυ- 
118, ΠΡ 8, Πησυώ, 

ὅ. φυδουπΊσιο ἀΐξ δυαΐογὶ (18 γοσοπὶ ἰυϊρ, οἱ ἤβίυ}:, οἱ 
ΟἸμᾶγῶθ,, βδ θυ σξοαυ οἱ ρβδϊξοσγίϊ, οἵ απ νογϑὶ ρϑθρὶβ τηι- 

δἰοογυπ), οδάδηίοβ δαογαίθ ἱπηδρίηθ Πὶ ΔΌΓΘΔΙ αυδπὶ 5ἰδιίυϊ 
ΝΑΒΟΟΠΟΘΟΏΟΒΟΓ ΓΟχ. 

θ. Ουϊεμπηαυο δυΐδῃ ἤθη δἀογαγογὶί οδάθωβ, δά ἰογὰ 

τηϊἰοἴαγ ἴῃ Ἰογηδοθηι ἱρηΐβ ἀγάθῃίοῃι. 

7. Εἰ (Δοίυπ) 68[, φυδηάο δυάίοθδηί ρορα]} γοοοιῃ ἰυδρα, 
οἱ ἤβίυ!α;, οἰπΠᾶγαθ, βαιιδυοίαυδ οἱ ρβδ! οὶ, οἱ οπιηῖς β6- 
ΠΘΓΪΒ ΠῚ ΒΙΟΟΓΏΠΙ, δ θη 68 ΟἸΠ658 ρΟρυΪὶ, ἰτίθιι8, ᾿ησοξο, 
δἀογαρδηΐ ἰμηδρίηδπι διιγθὰηι συδιῃ βίδιυογαὶ Ναυομοάοοο- 
80Γ ΓΟΧ. 

8. Τυηο δοοοδϑοσυηΐ υἱγὶ ΟΠ] ἀδοὶ, οἱ δοουβαυδγιηῖ 30- 
ἀξ08 

9. τορὶ ; Βοχ, ἰῇ βὅροι δ Υἷἦυθ. 

10. Τα, τοχ, ροϑυϊδιὶ ἀδογοίαῃι, αυοὰ ΟΓΏὨΪ8 ἤὨΟΙΏΟ 4αϊ- 
Οὐ 406 δυάϊογὶῖ γοσθπ ἰυ 08, οἱ ἢδίυϊε;, οἱ εἰ[Πᾶγϑρ, 88Π}- 

Βυοῶ δἱ ρϑδ  ἰογ, οἱ ὁπλῃ 8 ζθηογ 5 πηυδί σοι, 

ΤΊ. οἱ ἤοῃ δάογδυογι( οδϑύδθῃβ ἰπηδσίποηι δυγοᾶγῃ, πι ἰοίυς 
ἴῃ ΤΌγηδοθη ἰσῃΐβ ἀγάθης 8. Ὁ 

12. ϑυηὶ τἱτγὶ 7Ζυάδοῖ, φυοθ οοποίϊυϊϑ(ϊ Βροῦ ορογὰ τὸ- 

δἰοηἶ5 ΒΑΌΥ]ΟΠἾ8, ϑοάγδοϊ, Μιβϑδοῦ, Ανάδηδρο, 4υϊ δοὼ 
ομοάϊογυηῖ, τὸχ, ἀδογοίο ἴιο : ἀθο8 ἴυο8β ποὺ οο]ιηξ, οἱ 
᾿πηδρίηοπι) δυγόδηλ 4ι18Π| 5ἰδίυ 81} ΠΟη δάἀογδῃϊ. 

13. Τυης ΝΑΒΟΟΠΟἀΟΠΟΘΟΥΓ ἴῃ ἴυγοΓα οἱ ἱγὰ αἰχὶξ υἱ δὰ- 
ἀυοοθγοπὶ δοάγδο, Μίβϑδοῃ, οἱ Αρθάρηδρο. Εἰ δύάυοίὶ καηὶ 

ἴῃ σοηβρΘΟοίι! γορίβ. 

14. Εἰ τοϑροῃάϊϊ ΝΑΡυςΠοαοποβογ, οἱ ἀϊχὶϊ εἷβ : δὶ υϑγο, 

δοάγδοῃ, Μίβδοι,, Αθάθηδβο, ἀθοὺβ π|θὸ08 πο ΟΟἰ ἰ8, οἱ 
ἐπα ρίῃθ δυγθϑί Τυδηὶ δίδίι! ἤομ δάογδίϊβ᾽ 

15. Νυηο ΘΓΡῸ 5] 65118 ρᾶγδίί, υἱ ἴῃ ᾳυοουηαυο ΘΠ ρΡΟΓΟ 

διιάϊογὶ 18 γοοθιῃ ἰαθ, οἱ ἢϑίυ]α", οἱ οἰ Ππᾶγῷρ, βδηλθυςόραυθ 

οἱ ρϑ8 6 γἱϊ, οἱ βυιρι οι δο, οἱ ΟΠ ἢΐ8 ΖΟΠΘΓ8. Πλυ 5] ΟΓΌΠΙ, 

οδάθηϊοθ5 δάογοί 8 ἰδ ρΊη6 πὶ διιγοᾶηι 4υδη ἴδοὶ : φυοὰ 5ὶ 

ὨΟη Δήογαυθγ ἰ8., οδάθπὶ Ἰογᾷ πη ἰῃ (ΟΓηδοθη ἰρηΐβ 

δγάἀδηίθπ : 6ἱ 4018 65[ θυβ αχυὶ ογὶρίδὶ γο8 46 τηδῆυ Ὠγρᾶ} 

16. Εἰ τοϑροηάογυπί ϑοάγδοῃ, Μίβρδοη, Αράδῃδσο, ἀΐ- 
ΟΘΠ[68 τορὶ ΝΑΡΙΟΠΟὐἀοποϑοῦ : ΝΟῚ ΟΡ ΠαθΟΠΊΠ8 ἢ08 ἀδ 
γ6ΓΌῸ ἰος Γοϑροηάσγο {{0]. 

17. Εδὶ δηΐαῦ Ὠδυ8 Ὠοϑίογ ἰῃ οὐ 8, 4υθ) ΠΟΘ ΟΟἸ 18. 

ΡοίΘἢ8 ογίρογα Ὠ05 ἀδ σδηλίηο ἱχηΐβ ἀγάθηίθ., οἱ ἀθ τηδηϊ θῸ8 
(υ͵ἱθ, Ο ταχ, {ΠΡογϑϊ Π08. 

(8. Εἰ 8' βοῇ, ποίυμῃ δ5ἰῖ 0], τοχ,, αυΐα ἀ6ο5 ἰ. 05 ὨΟῺὨ 
οΟ] 08, οἱ ἱπηαρίηοηι 4ι18Π|) 5ἰδίιιΐδιϊΪ ΠΟ δΟΓΔΙΏΠ8. 

(9. Τυπο ΝΑΒυΟΠΟΔΟΠΟΒΟΓ τορ]δίυβ οϑὶ [γογα, οἱ ἃ5ρ6- 
οἴυδ (δΔοϊοὶ 118 οοΟμητηυίδίυ8 Θδὶ δι ρογ ϑαάγδοῃ, Μίβδοϊ, 

οἱ Αράθηδρο, οἱ αἰχὶξ υἱ δυσοοπάογοηϊ (Ὀγηδοοτ ἰῃ δορίυ- 
ΡΙυπὶ, ἀοηδο ἴῃ ἤποπι ἀγάοαΐ : 

40. οἱ ἀϊχὶξ υἱ Υἱγί (ογίϑϑ (ογ ἰ τυ ἀἰηδ.,, ᾿ἰσδηῖθ8 ϑοάγδοῃ, 

Μίϑβδοῖ, οἱ Αννάθῃμαρο, ηνἰδιθηΐ ἰῃ Τογηδοθηι ἰρηὶβ ἀγάςῶ- 
ἴδηι. 



ὨΑΝΙΕΙ. 

21. Τότε οἱ ἄνδρες ἐχεῖνοι ἐπεδήθησαν σὺν τοῖς σα- 
βάροις αὐτῶν, καὶ τιάραις, καὶ περικνημίσιν, καὶ 

ὀλήθησαν εἰς τὸ μέσον τῆς χαμίνου τοῦ πυρὸς τῆς 
καιομένης, 

(7) 4. ἐπεὶ τὸ ῥῆμα τοῦ βασιλέως ὑπερίσχυεν. Καὶ ἡ 
χάμινος ἐξεκαύθη ἐχ περισσοῦ. 

4. Καὶ οἱ τρεῖς οὗτοι Σεδρὰχ, Μισὰχ, καὶ ᾿Αόδε-- 
ναγὼ,, ἔπεσον εἰς μέσον τῆς καμίνου τῆς καιομένης πε- 
πεδημένοι. 

“4. Καὶ περιεπάτουν ἐν μέσῳ τῆς φλογὸς, ὑμνοῦντες 
τὸν Θεὸν, καὶ εὐλογοῦντες τὸν Κύριον" 

95. Καὶ συστὰς ᾿Αζαρίας προςηύξατο οὕτως, χαὶ 
ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐν μέσῳ τοῦ πυρὸς, εἶπεν" 

46. Εὐλογητὸς εἰ, Κύριε ὃ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, 
καὶ αἰνετὸς, χαὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς 

αἰῶνας. 
4). Ὅτι δίχαιος εἴ ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐποίησας, χαὶ 

πάντα τὰ ἔργα σου ἀληθινὰ,. καὶ εὐθεῖαι αἱ ὁδοί σου, 
χαὶ πᾶσαι αἵ χρίσεις σου ἀλήθεια. 

8. Καὶ χρίματα ἀληθείας ἐποίησας χατὰ πάντα ἃ 
ἐπήγαγες ἡωῖν, καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν τὴν Ἴ τὴν τῶν 
πατέρων ἡμῶν Ἱερουσαλήμ. ὅτι ἐν ἀληθείᾳ καὶ χρίσει 
ἐπήγαγες ταῦτα πάντα διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. 

49. Ὅτι ἡμάρτομεν χαὶ ἠνομήσαμεν ἀποστῆναι ἀπὸ 
σοῦ, χαὶ ἐξημάρτομεν ἐν πᾶσι, 

380. χαὶ τῶν ἐντολῶν σου οὐχ ἠκούσαμεν, οὐδὲ συνε- 
τηρήσαμεν, οὐδὲ ἐποιήσαμεν καθὼς ἐνετείλω ἡμῖν, ἵνα 
εὖ ἡμῖν γένηται. 

31. Καὶ πάντα ὅσα ἐπήγαγες ἧμῖν, χαὶ πάντα ὅσα 
ἐποίησας ἡωῖν, ἐν ἀληθινῇ ὑείσει ἐποίησας" 

852. χαὶ παρέδωχας ἡμᾶς εἰς χεῖρας ἐχθρῶν ἀνόμων, 
χαὶ ἐχθίστων ἀποστατῶν, καὶ βζσθεῖ ἀδίκῳ καὶ πονη- 
ροτάτῳ παρὰ πᾶσαν τὴν γῆν. 

42. Καὶ νῦν οὐχ ἔστιν ἡμῖν ἀνοῖξαι τὸ στόμα ἡμῶν. 
αἰσχύνη χαὶ ὄνειδος ἐγενήθημεν τοῖς δούλοις σου, καὶ 
τοῖς σεδομένοις σε. 

84. Μὴ δὴ παραδώης ἡμᾶς εἰς τέλος διὰ τὸ ὄνομά 
σου, καὶ μὴ διασχεδάσης τὴν διαθήχην σου, 

85. χαὶ μὴ ἀποστήσῃς τὸ ἔλεός σου ἀφ᾽ ἡμῶν, διὰ 
Ἀῤδραὰμ τὸν ἠγαπημένον ὑπὸ σοῦ, καὶ διὰ ᾿Ισαὰχ τὸν 
δοῦλόν σου, καὶ Ἰσραὴλ τὸν ἅγιόν σου, 

46. οἷς ἐλάλησας πληθῦναι τὸ σπέρμα αὐτῶν ὡς τὰ 
ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὡς τὴν ἄμμον τὴν παρὰ τὸ χεῖ- 
λος τῆς θαλασσης. 

81. Ὅτι, Δέσποτα, ἐσμιχρύνθημεν παρὰ πάντα τὰ 
ἔθνη, καὶ ἐσμὲν ταπεινοὶ ἐν πάσῃ τῇ γῇ σήμερον διὰ 
τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. 

88. Καὶ οὐχ ἔστιν ἐν τῷ χαιρῷ τούτῳ ἄρ ων χαὶ 
προφήτης χαὶ ἡγούμενος, οὐδὲ δλοχαύτωσις, οὐδε θυσία, 
οὐδὲ προςφορὰ, οὐδὲ θυμίαμα,, οὐδὲ τόπος τοῦ χαρπῶ- 
σαι ἐναντίον σου, 

39. χαὶ εὑρεῖν ἔλεος. Ἀλλ᾽ ἐν ψυχῇ συντετριμμένῃ, 
καὶ πνεύματι ταπεινώσεως προςδεχθείημεν᾽ 

40. ὡς ἐν ὁλοχαυτώσει χριῶν χαὶ ταύρων, χαὶ ἐν μυ- 

() 22. Ἐπεὶ τὸ ῥῆμα τοῦ βασιλέως ὑπερίσχυσεν" χαὶ ἡ χά- 

μῖνος ἐξεκαύθη ἐκ περισσοῦ" καὶ τοὺς ἄνδρας ἐχείνοις τοὺς ἰ Δρυπάηιία : 

βάλλοντας Σεδρὰχ, Μισὰχ, ᾿Αὐδεναγὼ, ἀπέκχτεινεν ἡ φλὸξ τοῦ 
πυρός. (Αἰ61.) 

σαν. 11]. 643 

21, Τυης νἱγῇ {ΠΠ| νἱποῖΐ δυηΐ Ο0Π| θα ΓΔ Ρ8}15 βυὶς, οἱ {ἰ8- 
τίβ, οἱ Εἰ 4} 1018, οἱ Ὠχἱβδὶ δυηΐ ἰῃ τηράϊυπὶ ἴογηδοὶβ ἰρηΐβ 
δγάἀοηί 8. 

22. αὐυἷὰα γογθυπλ γορὶ8 ὑγροθαῖ. ΕΠ ἰΟγηᾶχ δυσοθη88 ογαὶ 
ὨΪΏ115. ᾿ 

23. Εἰ (γ68 181] ϑοάγδοῆ, ΜίΙβδοῖ, οἵ Αράδθηδρο, οθοϊὰο-: 
τυηίΐ ἰῃ τηράϊο σδΔη)η0 ἱρηΐβ ἀγάἀοηΐα (Ο]] σαι. 

24. Εἴ δι Δ ̓δηΐ ἰῃ τηθαΐο ΠΑΡ, Ἰαυάδηΐοβ Πουπ), 
οἱ θοηραϊορθηϊθ8 οι. 

25. Εἰ 8ϑἴδῃ8 ΑΖδυγϊ88 ογαΥΪΐ δῖ0, οἵ δρϑῦίθη8 058 8:01} ἰῃ 
τηθαϊο ἱσηΐβ, ἀἰχὶϊ : 

260. Βοηραϊοίι8 68, Βομηΐηο Ὠ68 ρδῖγυ τ ποδίγογυμι, οἱ 
Ἰαυ 40} }}8, οἱ φ]ογίοϑα πη ποηλθη ἰπυ1ἢ ἰπῃ 5ϑου]Δ. 

27. Ουἷὰ ᾿υδβίυδ 68 'ῃ ΟΠηηἶθι18 αὐδὸ (δοἰπιϊ, αἱ υπΐγογβᾶ 
ΟΡΟγὰ ἰυἃ γογᾶ, οἱ γϑοῖδ Υἱἷδὸ ἰυα), οἱ οπηηΐᾶ ᾿υἀϊοία ἰυᾶ 
ὙΘΓΙἰ88. 

28. ἘΠ᾿ υαἰοἰα γογιῖδι 5 (θοἰϑιὶ ᾿υχῖδ οὐγηΐδ χυὸ ἰπάυχίδί 

ΒΠΘΓ ΠΟΒ, οἱ 5006 Γ Οἰν δί6Π| βδηοΐδη) ραίΓΌΠ) ΠΟΒΙΓΟΓΊΠΙ 

Φογυδβδίθη : σα ίΐᾶ ἰη υογ δῖα οἱ ᾿υἀ οἷο ἰηάυχὶ51} οὔγηΐδ ἰγδ6 
ΡΓΌΡΟΓ ροοοδίδ Ποϑίζϑ. 

29. Ῥαροσδυίπηυ8 οηἶπὶ οἱ ἰηϊχυθ ορίπηυ8 τοοδαθηΐοβ ἃ ἴδ, 
οἱ ἀεἰ χυΐπλυ8 ἴῃ οπηηΐθυ8, 

30. οἱ ργροθρίᾶ ἴπἃ ποθὴ δυάϊνἼτηι18, ΠΟΟ ΟὈΒΟ ΔΎ Π.118, 
ΠΟ [δοϊλ0}8 5δἰουΐ ρυδοθρογᾶθ ΠΟ Ϊἷδ, υἱ ΠΘῺΘ ΠΟὈΪ8 6886. 

31. Ομηΐᾶ ΟΓΡῸ ΄αυδ ἱηαυχ 811 ΘΌΡΟΓ ΩΟΒ, δὲ ἘΠ γ Γβ8 αὐ 
(οοἰ511 0018, ἰὴ γ ΓῸ ἡπαϊοίο (οοἰδ[Ϊ : 

32. οἱ ἰγδαϊϊϑιϊ Ὧ05 ἰῃ τῃδηΐθιι8 ἰπἰ Πλ ΟΟΓΠΠῚ ἰῃἰ ΖΟΓΌΠΙ, 
οἱ ΡΟΘΒΙ ΠΙΟΓΌΏΙ Ῥγθονγ οδίογυπιμ, οἱ γορὶ ἰηδῖο οἱ ροδβία)ο 

ὉΠ γὰ ΟἸΠ ΘΠ (ΘΓΓΔΠῚ. 

33. Εἴ πὴ ΠΟῚ ΡΟβ51Π}08 ΔρΟΓΙΓΟ 05 ὨΟϑίΓυΠι : οΟηζυ 810 

οἱ ορργοῦγίαπι ἴδει! δι Π}0}5 86 γυ δ (15, οἱ 118 4υ] οοἸυηὶ (6. 

34. Να, υδβυπηυβ, ἰΓδ 88 ἢ05 ἴῃ 6 ΠῚ ργορίοῦ ὨΟΠΊΘη 

ἰυθπι, οἱ η6 ἀἰβδῖρο5 ἰοϑίδμ)θηίη) {πππ|Π, 
35. ΠΟΑΊ6 δυΐδγαϑ ΒΟΥ ΟΟΥ 81) ἰυδΠὶ ἃ ΠΟΡΐ8, ὈΓΟΡΙοΓ 

ΑὈγδδπι ἀἰδοίυτη ἃ ἴθ, οἱ [5880 δογυυμ (11, οἱ 15Γ8 6] 58}. 
οἰυπι σὰ, 

36. φιυῖΐθιδ Ιοσι}8 65 φυοα τυ]  ]ΟλΓ6 8 ΒΟ ΠΠΘ ἢ ΘΟΓΆΏΙ 
δου! 5161148 ΘΟ οἵ βἰουΐ ἃγοηδ 408 6δὲ δρυὰ ἰδρίιη) 
ΤΩΔΓΪ8. 

37. Ουοηίδπι, Ὠοπηΐηθ, ἱπηπιϊ 1 ϑυ 108 Ρ]05 Τυδη ΟΠΠΠΘ 5 
δοηΐο5, οἵ δι. Π}0}8 ὨυΠ11165 ἰῃ πη γγβᾶ ἰθγγᾶ ἰἸοάΐθ ργορίογ 
Ροοοδία ηοϑίγᾶ. 

38. Εἴ ποη 6β8 ἰῃ (ΘἼΠΟΓΟ ἰος Ὀγίηοθρ8 οἱ ργορῃοία οἱ 
ἄυχ, ΠΟ4Ὲ6 ᾿οϊοσδυδίυπ), Παη]0 6 5Δογ ἤοίυπι, ἤοαυα ΟὈἰδίϊο, 
ΠΟΩ16 ἱποδη δι}. Π6406 Ἰοουβ οἴϊογοηαὶ ργπι}148 οογᾶμι 16, 

39. οἱ ἱηνοηϊθηάϊὶ πηϊβαγὶοογάϊδηι. δοὰ ἴῃ δηΐπλᾶ οοηἰ τᾶ, 

οἱ ϑρὶ γί Ὠ.Π}}} {8118 δυο ἰδ Π,ῈΓ : 
40. 5ἰσυΐ ἰη Ποϊοοδυϑίο δείδίιπ οἱ ἰδυγοόγυπι, οἱ ἰῃ [}}- 

422. Οὐτὴ νογραση τορὶβ ργθνδίογοί : οἱ [Ὁσ Αχ βυσοθηβᾷ 65 
οἱ νίγοβ {1105 4ἱ πιϊδεαγαηΐ ϑϑάγδος, Μίβδαςῃ, 

᾿Αράρηδσο, [ηἰογίοοὶϊ! δαπηπηᾶ ἰκΏ]5. 

41. 



644 

ριάσιν ἀρνῶν πιόνων, οὕτως γενέσθω ἣ θυσία ἡμῶν 
ἐνώπιόν σου σήμερον, καὶ ἐχτελέσαι ὄπισθέν σον, ὅτι 
οὐχ ἔσται αἰσχύνη τοῖς πεποιθόσιν ἐπὶ σοί, 

41. Καὶ νῦν ἐξακολουθοῦμεν ἐν ὅλη χαρδία, καὶ φο- 
θούμεθά σε χαὶ ζητοῦμεν τὸ πρόςωπόν σου. 

42. Μὴ χαταισχύνης ἡμᾶς, ἀλλὰ ποίησον μεθ᾽ ἡμῶν 
χατὰ τὴν ἐπιείχειάν σου, καὶ χατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους 
σοῦ" 

48. καὶ ἐξελοῦ ἡμᾶς χατὰ τὰ θαυμάσιά σου, χαὶ δὸς 
δόξαν τῷ ὀνόματί σου, Κύριε. 

44. Καὶ ἐντραπείησαν πάντες οἷ ἐνδειχνύμενοι τοῖς 
δούλοις σου χαχὰ, καὶ χαταισχυνθείησαν ἀπὸ πάσης τῆς 
δυναστείας, χαὶ ἣ ἰσχὺς αὐτῶν συντριδείη. 

45. «Καὶ γνώτωσαν ὅτι σὺ εἶ Κύριος, Θεὸς μόνος, 
χαὶ ἔνδοξος ἐφ᾽ ὅλην τὴν οἰκουμένην. 

46. Καὶ οὐ διέλιπον οἱ ἐμόάλλοντες αὐτοὺς ὑπηρέται 
τοῦ βασιλέως, καίοντες τὴν χάμινον νάφθαν χαὶ πίσσαν 
καὶ στιππύον χαὶ χληματίδα. 

47. Καὶ διεχεῖτο ἡ φλὸξ ἐπάνω τῆς χαμίνου ἐπὶ πή-- 
᾽ὔ 

χεῖς τεσσαραχονταεννέα" 
46. χαὶ διώδευσε χαὶ ἐνεπύρισεν οὺς εὗρε περὶ τὴν 

κάμινον τῶν Χαλδαίων. 
49. Ὁ δὲ ἄγγελος Κυρίου συγχατέθη, ἄμα τοῖς περὶ 

τὸν ᾿Αζαρίαν εἰς τὴν χάμινον, χαὶ ἐξετίναξε τὴν φλόγα 
τοῦ πυρὸς ἐχ τῆς χαμίνου, 

ὅ0. χαὶ ἐποίησε τὸ μέσον τῆς χαμίνου ὡς πνεῦμα 
δρόσου διασυρίζον᾽ χαὶ οὐχ ἥψατο αὐτῶν τὸ χαθόλου 
τὸ πῦρ, καὶ οὐχ ἐλύπησεν, οὐδὲ παρηνώχλησεν αὐτοῖς. 

δ1. Τότε οἱ τρεῖς ὡς ἐξ ἑνὸς στόματος ὕμνουν, καὶ 
ἐδόξαζον, χαὶ ηὐλόγουν τὸν Θεὸν ἐν τῇ χαμίνῳ, λέ- 
Ὑόντες" 

58. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, 
χαὶ αἰνετὸς, χαὶ ὑπερυψούμενος εἰς τοὺς αἰῶνας. Καὶ 
εὐλογημένον τὸ ὄνομα τῆς δόξης σου τὸ ἅγιον, χαὶ 
ὑπεραινετὸν, καὶ ὑπερυψούμενον εἰς πάντας τοὺς αἰῶ- 
νας. 

58. Εὐλογημένος εἶ ἐν τῷ ναῷ τῆς ἁγίας δόξης σου, 
χαὶ ὑπερυμνητὸς καὶ ὑπερένδοξος εἰς τοὺς αἰῶνας. (8) 

656. Εὐλογημένος εἶ, ὁ ἐπιδλέπων ἀδύσσους, χαθή- 
μενος ἐπὶ Χερουδὶμ,, καὶ αἰνετὸς χαὶ ὑπερυψούμενος 
εἰς τοὺς αἰῶνας. 

(8) δ4. Εὐλογημένος εἰ ἐπὶ θρόνου τῆς βασιλείας σου, 
χαὶ ὑπερυμνητὸς, χαὶ ὑπερυψούμενος εἰς τοὺς αἰῶνας. 

566. Εὐλογητὸς εἰ ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ, 
γχαὶ δυνητὸς καὶ δεδοξασμένος εἰς τοὺς αἰῶνας. 

57. Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα Κυρίου, τὸν Κύριον" 
ὑμνεῖτε χαὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. (Ὁ) 

ὅ0. Εὐλογεῖτε, οὐρανοὶ, τὸν Κύριον: ὑμνεῖτε χαὶ 
ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

(Ὁ) 58. Εὐλογεῖτε, ἄγγελοι Κυρίου, τὸν Κύριον" ὑμ- 
νεῖτε χαὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰδῆνας. 

60. Εὐλογεῖτε, ὕδατα χαὶ πάντα τὰ ὑπεράνω τοῦ 
οὐρανοῦ, τὸν Κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν 
εἰς τοὺς αἰῶνας. 

61. Εὐλογείτω πᾶσα ἣ δύναμις Κυρίου τὸν Κύριον" 
ὑωυνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

62. Εὐλογεῖτε, ἅλιος χαὶ σελήνη, τὸν Κύριον ὃμ- 
γεῖτε χαὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

68. Ἐῤλογεῖτε, ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ, τὸν Κύριον' ὑμ- 
νεῖτε χαὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

ΔΑΝΙΗΛ. Κεφ. Γ΄. 

ΠἸθ5 ἀρπογπ) ρἰηρσυϊθτη, 8. δὶ βδογιοία πη Ὠοςίγηπ ἰῃ 
οοπδβροοίι ἰμο0 ᾿ιοάϊα, εἴ ρογποίδίυγ ροβὶ (6, χυοπίδηι θα 
ογὶ᾿ οοηίι δ. οοη ἢ ἀοη 0.8 ἰῃ ἴα. 

41, Εἴ ἢυηο 864. Π)γ ἰῃ ἰοΐο οογάδ, οἱ {ἰπηθηι8 (6 οἵ 
ᾳυο τίη ἰδοίθπΣ ἰυ δ. 

42. Να οοηἤυ 88 Π08, 566 ίὰς πο ίϑουπι Ἰαχίδ πιδηξι6- 

{πάϊηθη) ἴυδηι, οἱ δβοουπάσπη τυ] ἀπο τἰβογ οογάϊαο 
ἰυδ : 

48. οἱ ΘὁΓ.6 Π08 δθουηάμπη)ι ταἰγ Ὁ] ἶὰ ἴθ, οἱ ἀᾷ ρὶογίδηι 
ποιηὶμ! ἰυο, Πομηίηθ. 

ἠά, ἘΠ σοηδιπάδηϊυῦ ΟΠΙη658 4υἱΐ οβίομάυπί βογυΐβ [υ}5 
τδ ἃ, οἱ ὁοπίυπαδηῖϊιγ Δ οπμπΐ ροϊδηιία, οἱ ΤΟΌΌΓ ΘΟΓΙ πὶ 
ΟΟὨ(ΘΓΔΕΙΓ, 

45. Εἰ βοἰδηΐ αυΐᾶ ἴθ 68 Ποηηίπυβ, Π6υ8 βο᾽ 8, οἱ ρἱογίο- 
5}8 ΒυΡΟΓ ΠηἰγΘΓΒΌΠῚ ΟΥΌΘΙ ἰθγγαγι ΠῚ. 

40. Εἴ ποη Οαϑβαῦδηϊ αυἱΐ πιδογδηΐ 608 τϊηϊϑίγὶ γορὶβ, 
βυοσδηάσγα [ΟΓὭδορΩ) ὨΔρ ἢ ἃ αἱ ρος οἱ βίυρρᾶ Θί π)Δ]]6οἱ 5. 

47. ΕΓ εἴιμωπάεοθαίυν Παπηπιᾶ δι ρογ (Ὀγηδόθ οὐδ [18 χυᾶ- 
ἀταρίπία ΠΟΥΘΙᾺ : 

ἠδ. οἱ ογυρὶϊ οἵ ἱπορηᾶὶἑ 41:08 τορογξ Ἰυχία [ογηδοοια 
ἀο ΟΠιδ! δ ί8. 

49. ΑΠρο]υ5 δυΐοπὶ ΠΟ πὶ ἀσβοοηάίί οὐπὶ ΑΖαγίδ οἱ 

Β0018. οἷ8 ἰὴ ἰὈγπδοοπι, οἱ δχειβδὶὶ ἢΠΑΠΊΠηΔπὶ ἰρηΐβ ἀδ 
[ογτῆδοο, 

50. οἱ (οοἱξ πηράΐυπι (Ογπδοὶβ 4188] νθηΐυπιὶ τοῦδ βυϑυΓ- 
ΓαΠίριῃ : οἵ ἤθη ἰοἰἰμἰῖ 608 ΟΠΊἶΠΟ ἰση 5, Ὠ6486 οοηϊ γί ϑίαΥὶ!, 

ΘΟ αιυϊοαυδπι το  οϑίϊδ ἱπέυ }}ξ 65. ; 

561. Τυῃο ]νὶ [Γ65 4ι:88ϊ 6χ ιὴ0 οἵα ἰδυάδδρδηΐ, οἱ ρ]οτὶἢ- 
οαρδηΐ, οἱ ϑομθαϊοοβδηῖ θυ πῃ ἰογηδορ, ἀἰϊσδηίθ8 : 

52. Βεοποαϊοίαβ 68, Ὠοπηΐπο Πδθιι8 ρϑίγυπι ὨΟϑίγΓογυγ, οἱ 
Ἰδυ ἀ4}0 118, οἱ δυρογοχα! δῖ! ἰῃ βρουϊα. Εἰ Βοηραϊοίαμ Ὠ0- 
ΤΏ6Ὴ β]οΓίδο ἰυ85 βδησίιηι, οἱ ΒΌΡΟ ΓΔ ἀ8 0} }|6, οἱ βυρογοχαὶίδ- 
ἰππ} ἴῃ οΟΠηἰ 05 566 018. 

83. Βαοποαϊοίιδ 68 ἰὴ ἰδ ρ]ο 8δηοίδο σἰογὶδο ἔυ85, οἱ ΞῈρΟΓ- 
ἰδυάδὈ}}}8 οἱ βυροτγρίογίοϑυβ ἴῃ βου. 

85. Βοπράϊοίι 8 65, 4υΐ ἱπί πο Ὑ8 ΔΌΥ5505, 5068 ϑΌΡΟΓ 

ΟἸνογυθίπι, οἱ Ἰδυ δ }}}}5 οἵ βυροτγοχα! δι ἴῃ βήθου]ᾶ. 

δ4, Βοηαάϊοίι!8 68 ᾿η [ΠΓΟΏΟ τγοβηὶ ἔμ], οἱ Βυ ρου δ ἀ4}}}}}5,, 
οἱ δ: ρογοχδιδίυ8 ἰὴ 586 0}8. 

56. Βοηράϊοἴυ9 68. ἰῃ ἡγιηδιηθηῖίο ΟΟἸ;, οἱ ἰδυὰδ}}}}5. οἱ 
Εἰογίοϑιιβ ἰῃ βδρου]ᾶ. ; 

57. Βοηράϊοϊί6, οπιηΐα ορογὰ Ὠομῃίηΐ, Ὠομιίηο : ἰδυάδιο οἱ 
βυραογαχα δῖ θυ ἴῃ 8860 0} ἃ. 

59. Βαοποάϊεϊία, ΟΟἿ;, Ποπηΐηο : Ἰδυάαίο οἱ ϑιιρογεχαϊίαϊα 
6} ἰη βζβοι]ᾶ. 

58. Βοιιράϊεἰία, Δηροὶ Ὠομίηὶ, Ὠομηΐηο : ἰδυάαϊα οἱ 81:- 

ρογοχα!ίδῖθ δυπὶ ἰῃ 88 ἃ. 
60. Βοπράϊοϊία, 44 οἱ οἵηηίᾶ 485 50 ρ6. ΘΟ] πὰ διηῖ, 

θοπιΐηο : ἰδυάαϊα οἱ δυρογοχαϊίδία θυ ἰῃ βήδου]ᾶ. 

ὃ]. Βοηράϊοδί οπιηΐβ Υυἱγίυ 8 Ποπηϊηὶ Ὠομηπυμ : ἰαυδδῖο 

οἱ ϑυρογοχαιδία θυ ἰῃ βαρου]ᾶ. 
62. Βοηράϊοί!6, 50] οἱ ᾿υπᾶ, Ὠοπηΐμο : Ἰδιιάαῖα δἔ δυροῦ- 

χα! δῖα θυ ἰη βθουΪδᾶ. 

63. Βοπράϊοῖίο, 85161185 οοἱἰϊ!, Ὀοιηίπο : ἰδυάδία οἱ ὁ ροΓ- 

οχαϊδίο οὺπὴ ἰῃ 5δρου]δ. 
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6ι. Εὐλογείτω πᾶς ὅμδρος χαὶ δρόσος τὸν Κύριον" 
ὑμνεῖτε χαὶ ὑπεῤυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

ε6. Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ πνεύματα, τὸν Κύριον᾽ 
ὃμνεῖτε χαὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἷς τοὺς αἰῶνας. 

66. Εὐλογεῖτε, πῦρ χαὶ χαῦμα, τὸν Κύριον" ϑμνεῖτε 
καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. (ς) 

(ἃ) τι. Εὐλογεῖτε, νύχτες χαὶ ἡμέραι, τὸν Κύριον. 
δμνεῖτε χαὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

7.. Ἐὐλογεῖτε, φῶς καὶ σχότος, τὸν Κύριον’ ὑμνεῖτε 
χαὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

(ο) 67. Ἐὐὐλογεῖτε, ψύχος καὶ χαῦμα, τὸν Κύριον " δῳ-- 
νεῖτε χαὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. [ἢ 

70. Ἐὐλογεῖτε, πάχναι χαὶ χιόνες, τὸν Κύριον’ ὑμνεῖτε 
χαὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἷς τοὺς αἰῶνας. (ἀ) 

73. Εὐλογεῖτε, ἀστραπαὶ χαὶ νεφέλαι , τὸν Κύριον: 
δμνεῖτε καὶ ὑπεροψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

γη4. Ἐὐλογείτω ἣ γῆ τὸν Κύριον’ ὑμνείτω χαὶ ὅπερ- 
υψούτω αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

η5. Εὐλογεῖτε, ὄρη χαὶ βουνοὶ, τὸν Κύριον" ὑμνεῖτε 
χαὶ ὑπερυψοῦτε αὖτον εἰς τοὺς αἰῶνας. 

16. Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ φυόμενα ἐν τῇ γῇ, τὸν Κύ- 
ριον" ὑμνεῖτε χαὶ εν τρνμς αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. (6) 

76. Εὐλογεῖτε, θάλασσα χαὶ ποταμοὶ, τὸν Κύριον, 
δμνεῖτε χαὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

(6) 77. Εὐλογεῖτε, αἱ πηγαὶ, τὸν Κύριον ὑμνεῖτε 
χαὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

70. Εὐλογεῖτε, χήτη χαὶ πάντα τὰ χινούμενα ἐν 
τοῖς ὕδασι, τὸν Κύριον" ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν 
εἰς τοὺς αἰῶνας. 

80. Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, τὸν 
Κύριον ὑμνεῖτε καὶ ἀμ ὦ αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

δι. Ἐῤλογεῖτε, πάντα τὰ θηρία χαὶ τὰ χτήνη, τὸν 
Κύριον: ὑμνεῖτε χαὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

82. Εὐλογεῖτε, υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων, τὸν Κύριον" 
ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

88. Εὐλογεῖτε, Ἰσραὴλ, τὸν Κύριον: ὑμνεῖτε χαὶ 
ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

84. Εὐλογεῖτε, ἱερεῖς, τὸν Κύριον: ὑμνεῖτε καὶ 
ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἷς τοὺς αἰῶνας. 

856. Εὐλογεῖτε, δοῦλοι, τὸν Κύριον" ὑμνεῖτε χαὶ ὅπερ- 
υψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

86. Ἐὐλογεῖτε, πνεύματα χαὶ ψυχαὶ δικαίων, τὸν 
Κύριον ὑμνεῖτε χαὶ ὑπερυισον αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

87. Εὐλογεῖτε, ὅσιοι χαὶ ταπεινοὶ τῇ χαρδία, τὸν 
Κύριον" ὑμνεῖτε χαὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

88. Εὐλογεῖτε, Ἀνανία, Ἀζαρία, Μισαὴλ, τὸν Κύ- 
ρῖον" ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 
Ὅτι ἐξείλετο ἡμᾶς ἐξ ἄδου, χαὶ ἐχ χειρὸς θανάτου 
ἔσωσεν ἡμᾶς, χαὶ ἐῤῥύσατο ἡμᾶς ἐκ μέσου χαμίνου 
χαιομένης φλογὸς, χαὶ ἐχ μέσου πυρὸς ἐῤῥύσατο ἡμᾶς. 

89. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι χρηστὸς, ὅτι εἰς 
τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

.90. Εὐλογεῖτε, πάντες οἱ σεθόμενοι, τὸν Κύριον τὸν 
Θεὸν τῶν θεῶν ὑμνεῖτε χαὶ ἐξομολογεῖσθε ὅτι εἰς τὸν 
αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

(5) 68. Εὐλογεῖτε, δρόσοι καὶ νιφετοὶ, τὸν Κύριον" ὑμνεῖτε 
χαὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

609. Εὐλογεῖτε, πάγος καὶ ψύχος, τὸν Κύριον" ὑμνεῖτε καὶ 
ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. (162. 

ΒΑΝΙΕΙ͂. 
"αν 
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θά. Βοηραϊοδὶ ΟἸΔἢΪΒ ἱπη 6 Γ οἱ γοβ Ποιηΐηο : ἰδυάδία οἱ βυ- 
Ρογοχϑ! δῖθ ΘΌΠ ἰῃ βου]. 

05. Βοηῃραϊοίία, ΟὨλη65 δρίγἰΐυ8, Ποπιίπυπι : ἰδυάαία οἱ 
ΒΡΟΓΟΧδΙἰδῖθ οὐ ἰπ σφ μι]. 

66. Βρηραϊοῖϊία, ἰφηΐβ οἱ εϑίυϑ, Ποπιηο : ἰδυάαϊο οἱ ε- 
Ῥογοχδιίδία θυ ἴῃ βέβουΐα,, 

71, Βεπράϊεἰῖθ, ποοί65 οἱ ἀϊ68, Βομῃηΐπο : Ἰδυἀδίδ οἱ βξυροῖ- 
θὀχδιίδῖθ θυ ἴῃ βδθοιϊᾶ. 

72. Βομραϊοϊία, Ἰυχ οἵ ἰθηθῦγῳ., Ὠομγΐηο : ἰδυάαίε αἱ βιι- 
Ρογοχϑι δία θυπλ ἰῃ βέροῦ ἃ. 

67. Βοπραϊοίία, τίσι οἱ ξ:οϑίυβ, Βοῃμῖπο : ἰδυὰδία οἷ δι:- 
Ρογοχδιίδία ΘΌΠῺ ἰῃ βδρουϊᾶ. 

69. Βοπδαϊοϊία, ρ]δοίο5 οἱ ηἶνοβ, Ἰ)ομηΐπο : ἰδυάδία οἱ 58ι:- 
Ρογοχαι δία θυ} ἰη 8860 1}. 

78. Βοπραϊοϊίο, ἄιϊσυγα οἵ ἡυδο8, Ποιηῖπο : ἰδυάδία οἱ 
ΒΌΡΟΓοχα δία οαπ ἰῃ 5860] 8. 

74. Βεμοάϊοδί ἰογτα. Βοπηίηυμ : ἰδυᾶοῖ οἵ βυρογοχαϊῖοὶ 
δ πῇ ἰῃ βδβοιιἶδ. 

75. Βεοπράϊοῖίθ, τηοηία8 οἱ 001168, Πομπιίηο : Ἰἰδυάδίε οἱ 

δι ρογοχδὶίδία θυμι ἴῃ βόθρου]. ; 
76, Βεοηραϊοίί6, οπηηΐᾷ ρουγηϊηδηίἃ ἴῃ ἰοῖτὰ, Ποηλίμο : 

Ἰδυιάδῖα οἱ βυρογοχαϊίαΐα ουπὶ ἰῃ βϑρουϊᾶ. 
78. Βομραϊοιία, πιᾶγο οἱ Πυηιίηα, οιηΐπο : ἰδιιάδία οἵ 

βυρογοχδιίδία θυ ἰῃ δ υ]ᾶ. 

77. Βεηραϊοίίε, ἰοπίοθ6, Ὠομπίηο : Ἰδυἀαῖα οἱ βυρογαχδ δ 
ἱ οὕ ἰῃ βερου ᾶ. 

79. Βεηράϊοϊία, οοἰα οἱ οπιηΐα 408 πιονϑηίινγ ἴῃ δαυΐβ, 
Ῥοιηΐηο : ἰδυάδία οἱ ϑυρογοχδ δία θη ἴῃ βθρου δ. 

80. Βεοπραϊοϊία, οπληθ5 γΟΪυοΓο 5 ΘΟΙ;, Ποιηΐηο : ἰδιιάδίθ 
οἱ βυρογοχαϊίδίθ θη} ἰῃ βου ἃ. 

81. Βοιοάϊείϊί6, ΟἸΏΠ68 6 51188 οἱ ρδοογᾶ, Ὠοπιῃμο : ἰδ- 
ἀδῖδ οἱ ϑιρογοχδιίδίθ δι πὶ ἰῃ δδοουϊᾶ. 

82. Βεποαϊοϊία, ΠΠ}} Ποιηΐη), Βοπλίηο : ἰδ δία οἱ ΒαροΓ- 
Θχδὶίδίθ δυπὶ ἰῃ 58 οι 8. 

83. Βοηραϊοϊία, 15Γ86], Ποπλΐπο : ἰδ ἀαία οἱ ϑι ρογοχϑ!δίθ 
θυ ἰη 88θου] 8. 

84. Βοηραϊοϊία, βδοθγάοίθβ, Ὀοηΐηο : ἰδυιάδία δὲ β8ιρ6Γ- 
Θχαϊῖδία θυ πὴ ἰη δόρουϊᾶ. 

85. Βεοηραϊοἰΐθ, δογυΐ, Ποιηΐῃο : ἰδυὰδία οἵ βιιρογοχα ἰδία 
θυ ἴῃ 52801}]8, 

86. Βοηράϊοϊΐα, δρί γί οἱ δηϊπιδ ᾿ϑίογυπι, Ποιηίηο : 
Ἰδυάδίε οἱ δυρογοχαιίδία μη ἰῃ 8850} ἃ. 

87. Βοηραϊοίία, β8ποῖ οἱ ἢ η}}168 οογάδ, Ὠοιΐηο : 
ἀδῖδ οἱ βϑυρογοχαι δία θυπὶ ἰῃ δου δ. 

88. Βεοπραϊεἰία, Αηδηΐα, Αζαγία, ΜΠ βδοὶ, Πομίηο : ἰδ δ- 
(6 οἱ βυρογοχαιίδίθ θυ ἴῃ 88 ου]ἃ. Ουἱᾶ ὀγυὶΐί Π05 ἀδ ἰη(οΓΏΟ, 
οἱ 841γ08 ἴδοϊ ξ 05 ἀδ τηδηυ του 8, οἱ Πθογαν ἡ Ὧ05 ἀ6 Π)6- 
ἀϊο (ογπδοὶβ ἀγάθη( 8 ΠΠΔ:Ππλδ6, οἱ ἀ6 τηραΐο ἱσηθ δτυϊὶ 05. 

Ιδυ- 

89. Οομῇιοηγϊη! Ποιηίηο, φυοηΐδπὶ Ὀοηυ5, 4υοῃίδηη ἰῃ 

Β6ΡΟΌΪΌΠι Ππ| 5 γ οογα δ 6) 0.8. 

90. Βεοηράϊοἰἶα, ΟΠΠ65 γα σἰοβὶ, Ὀοιΐηο Π60 ἀρογθῃ : 
Ἰαυάδϊο οἱ ὁοηῇίοδιηϊηΐ ΄υΐᾶ ἰῃ 8: οΌ]υ1} πη ϑοΓοογϊᾷ 6). 

68. Βοηραϊοἰία, Γογο5 οἵ ργυΐηξ, Ποχηίηο : ἰδαδία οἱ βυροῖ- 
Θχαϊίδία οὰπὶ ἰῃ 5:50 1}. 

60. Βοηράϊεἰίε, σοία οἱ {τἰζα5, Βοτηίηο : ἰδυάδίθ οἱ Συρεῖ- 
οχδ)ίαίθ οὶ ἰῃ β:ου δ. 
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οι. Καὶ Ναδουχοδονόσορ ἤχουσεν ὁ μνούντων αὐτῶν, 
καὶ ἐθαύμασε, κὸν ἐξανέστη ἐν σπουδῇ, χαὶ εἶπε τοῖς 
μεγιστᾶσιν αὐτοῦ" Οὐχὶ ἄνδρας τρεῖς ἐδάλομεν εἰς τὸ 
ἔσον τοῦ πυρὸς πεπεδημένους; Καὶ εἶπον τῷ βασιλεῖ: 

Αληθῶς, βασιλεῦ. 
92. Καὶ εἶπεν ὃ βασιλεύς: Ὁ δὲ ἐγὼ δρῶ ἄνδρας τέσ- 

σαρας λελυμένους, χαὶ περιπατοῦντας ἐν μέσῳ τοῦ 
πυρὸς, χαὶ διαφθορὰ οὐχ ἔστιν ἐν αὐτοῖς, χαὶ ἣ ὅρασις 
«τοῦ τετάρτου ὁμοία υἱῷ Θεοῦ. 

98. Τότε προςῆλθε Ν ἀδουχοδονόσορ πρὸς τὴν θύραν 
τῆς χαμίνου τοῦ πυρὸς τῆς καιομένης, χαὶ εἶπε’ Σεδρὰχ, 
Μισὰχ, ᾿Αὐδεναγὼ, οἱ δοῦλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου, 
ἐξέλθετε χαὶ δεῦτε. Καὶ ἐξῆλθον Σεδρὰχ, Μισὰχ, ᾿Ἀ6-- 
δεναγὼ, ἐκ μέσου τοῦ πυρός. 

94. Καὶ συνάγονται οἱ σατράπαι, καὶ οἷ στρατηγοὶ. 
χαὶ οἵ τοπάρχαι, χαὶ οἱ δυνάσται τοῦ βασιλέως, χαὶ 
ἐθεώρουν τοὺς ἄνδρας, ὅτι οὐχ ἐκυρίευσε τὸ πῦρ τοῦ 
σώματος αὐτῶν, χαὶ ἣ θρὶξ τῆς χεφαλῆς αὐτῶν οὐχ 
ἠφλογίσθη, καὶ τὰ σαράδαρα αὐτῶν οὐχ ἠλλοιώθη, καὶ 
ὀσμὴ πυρὸς οὐχ ἦν ἐν αὐτοῖς. 

95. Καὶ ἀπεχρίθη Ναδουχοδονόσορ ὃ βασιλεὺς, χαὶ 
εἶπεν" Εὐλογητὸς ὃ Θεὸς τοῦ Σεδρὰχ, Μισὰχ, Ἀδδε- 
γαγὼ, ὃς ἀπέστειλε τὸν ἄγγελον αὐτοῦ, χαὶ ἐξείλατο 
τοὺς παῖδας αὐτοῦ, ὅτι ἐπεποίθεισαν ἐπ᾽ αὐτῷ - καὶ τὸ 
ῥῆμα τοῦ βασιλέως ἠλλοίωσαν, καὶ παρέδωκαν τὰ σώ- 
ματα αὐτῶν εἰς πῦρ, ὅπως μὴ λατρεύσωσι μηδὲ προς- 
χυνήσωσι παντὶ θεῷ ἀλλ᾽ ἢ τῷ Θεῷ αὐτῶν. 

96. Καὶ ἐγὼ ἐχτίθεμαι τὸ δόγμα- Πᾶς λαὸς, φυλὴ, 
Ὑλῶσσα, ἣ ἐὰν εἴπη βλασφημίαν χατὰ τοῦ Θεοῦ Σεδρὰχ, 
Μισὰχ, Ἀῤδεναγὼ, εἰς ἐπ χέων ἔσονται, χαὶ οἱ οἶχοι 
αὐτῶν εἰς διαρπαγὴν, καθότι οὐχ ἔστι Θεὸς ἕτερος ὅςτις 
δυνήσεται ῥύσασθαι οὕτως. 

97. Τότε ὃ βασιλεὺς κατεύθυνε τὸν Σεῦρὰχ, Μισὰχ, 
᾿Αὐδεναγὼ ἐν τῇ χώρα Βαδυλῶνος, καὶ ηὔξησεν αὐτοὺς, 
χαὶ ἠξίωσεν αὐτοὺς ἥγεῖσθαι πάντων τῶν Ἰουδαίων τῶν 
ἐν τῇ βασιλεία αὐτοῦ. 

98. Ναδουχοδονόσορ ὃ βασιλεὺς πᾶσι τοῖς λαοῖς, 
φυλαῖς χαὶ γλώσσαις, τοῖς οἰχοῦσιν ἐν πάσῃ τῇ γ᾽ 
Εἰρήνη ὑμῖν πληθυνθείη, 

99. τὰ σημεῖα χαὶ τὰ τέρατα ἃ ἐποίησε μετ᾽ ἐμοῦ 
ὃ Θεὸς ὁ ὕψιστος, ἤρεσεν ἐναντίον ἐμοῦ ἀναγγεῖλαι 
ὑμῖν, 

100. ὡς μεγάλα χαὶ ἰσχυρά" ἣ βασιλεία αὐτοῦ, βα- 
σιλεία αἰώνιος, χαὶ ἣ ἐξουσία αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ 
γενεᾶν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄. 

ι. Ἐγὼ Ναθουχοδονόσορ εὐθηνῶν ἥμην ἐν τῷ οἴκῳ 
μου, χαὶ εὐθαλῶν. 

4. Ἔνύπνιον ἴδον, καὶ ἐφοθέρισέ με, χαὶ ἐταράχθην 
ἐπὶ τῆς χοίτης μου, χαὶ αἵ δράσεις τῆς χεφαλὴς μου 
ἐτάραξαν με. 

3. Καὶ δι᾽ ἐμοῦ ἐτέθη δόγμα τοῦ εἰςαγαγεῖν ἐνώπιόν 
ψου πάντας τοὺς σοφοὺς Βαῤυλῶνος, ὅπως τὴν σύγ- 
χρισιν τοῦ ἐνυπνίου γνωρίσωσί μοι. 

4. Καὶ εἰςεπορεύοντο οἱ ἐπαοιδοὶ, μάγοι, Γαζαρηνοὶ, 
Χαλδαῖοι" χαὶ τὸ ἐνύπνιον ἐγὼ εἶπα ἐνώπιον αὐτῶν, 
χαὶ τὴν σύγχρισιν αὐτοῦ οὐχ ἐγνώρισάν μοι, 

ὃ. ἕως ἦλθε Δανιὴλ, οὗ τὸ ὄνομα Βαλτάσαρ κατὰ 

ΔΑΝΙΉΛ. Κεφ. Δ΄. 
91. Εἰ ΝΑθυσῃοάοηοϑογ δυάίνι!! Ἰαυ ἀδηίο5 [|]08., οἱ οὔεία- 

ρυϊῖ, οἱ βυγγοχὶϊ ργοόρογα, οἱ δἰἱΐ ορίἱπρδίϊδυβ βυΐἷδ : ΝΌΠΠΘ 
(Γ68 Υἱγοϑ τ δι ηυ}5 ἰῃ τηραΐυπι ἱρξηΐβ οομηροάϊίοϑ» Εἰ ἀϊχογυηῖ 
Γοδὶ : ὝοΓο, τοχ. 

92. Εἰ αἰχ!! γὸχ : Εξο δυΐδθπι υἱάθο γυἱγοβ χυδίυοτ βοϊυΐος, 
οἱ Δη)θυ δη(65 ἰη τηϑάϊο ἰρηΐ8, οἱ οοστυρίίο ἤθη δὶ ἰῃ οἷβ, οἱ 
ΒΡΘΟἾ65 4υδγίΐ 5ἰ πη} Πυἀο ΠΕ οἱ, 

93. Τυῃς δοοοδδὶίΐ Ναθυοοάἀοηοϑθοῦ δὰ οβίϊυμη ἰὐγηδοὶβ 
ἴρῃ!5 ἀγάςηι8, οἱ δἰἷϊ : δϑάγδοιι, Μίβδοι, Αθάθηπαρο, βογυὶ 
Ὠεῖ ἐχοεϊβὶ, οργθά πλϊπὶ οἱ νϑηἱίθ. Εἰ δργοβϑὶ διιηΐ ϑοάγδοιι, 
Μίβδοῖ, Αμάρηαρο, ἀδ τηϑαΐϊο ἱψηΐδβ. 

94, Εἰ συῃρτορδηΐυν βαίγαρῶο, οἱ ἀυοοϑ, οἵ ἰοράγο! δ, οἷ 

ῬοΟίΐθηῖθ8 γορὶ8, οἱ ὁοῃἰθηρ]θαπίυγ υἱγοθ, αυοπίδπι αἰ 1] 

Ρο(οδϑίδι!8 μὰ θυ 5561 ᾿φηῖ5 ἰῃ ΟΟΓρογο θόγαπι, οἵ οδρ ΠΠυ5 οἀρὶ 5 
ΘΟΓΌΙΏ ΠΟἢ 6856ὶ δάυδίυδ, οἱ βδγαθαγᾷ Θογὰ πὶ Ποη ζυϊβϑοπῖ 
ἰημηδίδ, οἵ οὐογ ἰρηΐὶβ ΠΟ 6βϑθὶ ἴῃ οἷβ. 

95. Εἰ γοϑροηάϊξ ΝΑ ΘΠΟΔΟΠΟΞΟΥ γόχ, οἱ δἷξ : Βοποαϊοῖυϑ 

Ὀοὺβ δϑάγδοϊι, Νϊβδοῖ, ΑἸνάδπαρο, χαυὶΐ πηἰβὶ[ δῃρο]απι 5υπ,, 
οἱ δγιιΐΐ ΒΈγνὸβ 8108, αυΐα ογοάϊάδγαηϊ ἰῃ δυπὰ : οἱ τογθυτα 
Γορὶ8 ἱπητηαΐδυθγυηΐϊ, οἱ ἰγδἀϊάσγιιηΐ οογρογὰ δ08 ἰῃ ἰσῆθ, 

Ὧ6 86 ΓΥΓΘηΐ ΠΘ4Ὸ6 δαογᾶγρηΐ ΟἸμηθπ) ἀδύμπ ργθῖογ θθυμὶ 
810}, 

96. Εἴ 660 βΙΌΡΟΠΟ ἀθδογοίαῃι : Οπηηΐβ ρορυϊὰβ, ἰΠθυ8, 
᾿ηρυᾶ, φυφουηαις ἀϊχογὶὶ ]βρ! οπιίδηι σοηίτᾶ Ὠουπι 56- 
ἄγδοϊι, Μίβδοίι, Αθάδηδρο, ἰῃ ρογαϊἰοπθαι ογυηΐ, οἱ ἀοπηὰβ 
ἐογυπὴ ἴῃ ἀϊνρι]οηθαλ, δος πο ὁπὶ Ποὺ 8]115 χαὶ ροεϑδὶξ 
1 ΒΑ Ι͂ νᾶγθ. 

97. Τυποὸ γὸχ ργοιηουΐ ϑοάγαοῃ, Μίβδος, Αράδηδρο ἰῃ 
γϑρίομα ΒαΌΥ]οηἶβ, οἱ δηιρ! σαν! 605, οἱ ἀΐρῃοβ μδρθυϊ 
ρ805 αἱ ργροϑϑθηὶ οἰμηΐθυ8 Φυάεοὶβ αυΐ ἰπ ΓΟρΏΟ 500. 

98. ΝΑΒΟΟΘΙΙΟἀΟΠΟΘΟΓ ΓΟχ Ομηηθυ8 ΡΟρυ] 8, {τίθυθυς οἱ 
᾿ἰηρσυΐβ, ΠΔὈ ΔπᾺ 0.5 ἢ ἀίγοΓβα ἰθῖτὰ : Ρᾶχ υοδὶς τυ ΐ- 
Ρ]ορίαΓ, 

99. βίβηὰ οἱ ργοάϊ ἴα 4ῃ80 ἔδοϊ [ πηδοιπὶ Πδι}5 Θχοθίϑαβ, 
ΡΙ δου ἰῃ οοηϑρθοῖΐα 60 δπημηίίγο νοΐ, 

100. υδιη πιᾶρσῃᾶ οἱ (ογίϊα : ΓΟσηἢ} 6}115, Γοχηυ πῃ 56ηι- 

Ρἰἰοτηυτα, οἱ ροίοβίδβ οὐυ8 ἰῃ ρσοπογαίίοημθπι οἱ ροηθγαῖϊο- 
ΠΘΙῊ. 

ΟΑΡΌΤ ΙΝ. 

1. Ερο ΝΑ ΠοἀοθοθοΥῦ ἀθυπάδηϑβ ογϑῃ} ἰῃ ἀ0ΠΊ0 Πηρᾶ, οἱ 
ΠΟΓΘΉ5. 

4“. δοιηηίϊθπη Υἱαϊ, οἵ ρεγίογγαυϊ 26, οἱ ἰυγθαῖι5 συπὴ ἰῃ 
ΟΟ1 πλθο, οἱ Υἱδίο"θ8 ΟΡ 8 πιοὶ σοη ταν γυηΐ Πγ6. 

3. Εἴ ΡῈ π|6 ργοροβίξιπι δὲ ἀδογοίαῃι ἰηἰγοἀυορηαϊΐ ἰῃ 
ΘΟΠΒΡΟΟΙα [60 ΟΙΏΠΘΒ δαρίοη(68 ΒΑΡΎ ]ΟὨΪ8, τ ΟΟΠ) οἴ υΓᾺΠ) 
Β0Γ2}}}} ἱπἀϊοαγϑηΐ ΤΠ] ἢ]. 

4. Εἰ ἱῃαγοαϊο θη ἱποδηίδίογοβ, πηᾶρὶ, ἀδζαγθηΐ, 

Οἰιαϊάφεὶ : οἱ ϑοπγηίυηι 660 ἀἰχὶ ἰῃ οοηϑροοίαᾳ οογιη), οἱ ο0ἢ- 
᾽ρείυγδηι 6}0}8 ποῦ ἰπαϊοδγυηΐ ἢ}}}}}, 

ὅ, ἄοποο τυϑηὶϊὶ Πδηΐοὶ, ου}15 ποιῆθη Βα (ᾶ88 βοουπάυπι 



ΠΑΝΊΕΙ, 

τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου, ὃς πνεῦμα Θεοῦ ἅγιον ἐν ἑαυτῷ 
ἔχει. ὮὯ εἶπα" 

6. Βαλτάσαρ ὃ ἄρχων τῶν ἐπαοιδῶν, ὃν ἐγὼ ἔγνων, 
ὅτι πνεῦμα Θεοῦ ἅγιον ἐν σοὶ, καὶ πᾶν μυστήριον οὐχ 
ἀδυνατεῖ σε, ἄκουσον τὴν ὅρασιν τοῦ ἐνυπνίου μου, οὗ 
ἴδον, καὶ τὴν σύγχρισιν αὐτοῦ εἰπόν μοι. 

7. ᾿Επὶ τῆς χοίτης μου ἐθεώρουν, καὶ ἰδοὺ δένδρον 
ἐν μέσῳ τῆς γῆς, καὶ τὸ ὕψος αὐτοῦ πολύ. 

8. ᾿Ευεγαλύνθη τὸ δένδρον καὶ ἴσχυσε, χαὶ τὸ ὕψος 
αὐτοῦ ἔφθασεν ἕως τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ τὸ χῦτος αὐτοῦ 
εἰς τὸ πέρας ἁπάσης τῆς γῆς" 

9. τὰ φύλλα αὐτοῦ ὡραῖα, χαὶ ὃ χαρπὸς αὐτοῦ πο- 
λὺς, καὶ τροφὴ πάντων ἐν αὐτῷ, χαὶ ὑποχάτω αὐτοῦ 
χατεσχήνουν τὰ θηρία τὰ ἄγρια, χαὶ ἐν τοῖς χλάδοις 
αὐτοῦ χατῴχουν τὰ ὄρνεα τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ ἐξ αὐτοῦ 
ἐτρέφετο πᾶσα σάρξ. 

1ιο. ᾿Εθεώρουν ἐν ὁράματι τῆς νυχτὸς ἐπὶ τῆς χοίτης 
μου, χαὶ ἰδοὺ Εἶρ, καὶ ἅγιος ἀπ᾽ οὐρανοῦ χατέθη, 

11. χαὶ ἐφώνησεν ἐν ἰσχύϊ, χαὶ οὕτως εἶπεν: ἘἜχχό- 
τ τὸ δένερον. χαὶ ἐχτίλατε τοὺς χλάδους αὐτοῦ, χαὶ 

τινάξατε τὰ φύλλα αὐτοῦ, χαὶ διασχορπίσατε τὸν 
καρπὸν αὐτοῦ: σαλευθήτωσαν τὰ θηρία ὑποχάτωθεν 
αὐτοῦ, χαὶ τὰ ὄρνεα ἀπὸ τῶν χλάδων αὐτοῦ. 

15. Πλὴν τὴν φυὴν τῶν ῥιζῶν αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ ἐάσατε, 
καὶ ἐν δεσμῷ σιδηρῷ χαὶ χαλχῷ, χαὶ ἐν τῇ χλόη τῇ 
ἔξω. χαὶ ἐν τῇ δρόσῳ τοῦ οὐρανοῦ χοιτασθήσεται, χὰ 
μετὰ τῶν θηρίων ἣ μερὶς αὐτοῦ ἐν τῷ χόρτῳ τῆς γῆς. 

Ιι3. Ἧ χαρδία αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀλλοιωθή- 
σεται, χαὶ χαρδία θηρίου δοθήσεται αὐτῷ, χαὶ ἑπτὰ 
χαιροὶ ἀλλαγήσονται ἐπ᾽ αὐτόν. 

ι4. Διὰ συγχρίματος Εἷρ ὃ λόγος, χαὶ δῇμα ἁγίων 
τὸ ἐπερώτημα, ἵνα γνῶσιν οἱ ζῶντες, ὅτι χύριός ἐστιν 
ὃ ἜΤ σεῖς τῆς βασιλείας τῶν ἀνθρώπων, χαὶ ᾧ ἐὰν 
δόξη δώσει αὐτὴν, καὶ ἐξουδένωμα ἀνθρώπων ἀναστή- 
σει ἐπ᾽ αὐτήν. 

15. Τοῦτο τὸ ἐνύπνιον ὃ ἴδον ἐγὼ Ναδουχοδονόσορ ὃ 
βασιλεὺς, καὶ σὺ, Βαλτάσαρ, τὸ σύγχριμα εἰπὸν, ὅτι 
πάντες οἷ σοφοὶ τῆς βασιλείας μου οὐ δύνανται τὸ σύγ-- 

Ὡ ΄“ ’ 4 

χριμα αὐτοῦ δηλῶσαί μοι. Σὺ δὲ, Δανιὴλ, δύνασαι, 
ὅτι πνεῦμα Θεοῦ ἅγιον ἐν σοί. 

(5) το. Τότε Δανιὴλ, οὗ τὸ ὄνομα Βαλτάσαρ, ἀπηνεώθη 
ὡςεὶ ὥραν μίαν, καὶ οἱ διαλογισμοὶ αὐτοῦ συνετάραοσ-- 
οον αὐτόν. Καὶ ἀπεχρίθη Βαλτάσαρ, καὶ εἶπε: Κύριε, 
το ἐνύπνιον ἔστω τοῖς μισοῦσί σε, χαὶ ἣ σύγχρισις 
αὐτοῦ τοῖς ἐχθροῖς σου. 

17. Τὸ δένδρον ὃ εἶδες τὸ μεγαλυνθὲν χαὶ τὸ ἰσχυ-- 
χὸς, οὗ τὸ ὕψος ἔφθανεν εἰς τὸν οὐρανὸν, χαὶ τὸ χῦτος 
αὐτοῦ εἰς πᾶσαν τὴν γῆν, 

18, καὶ τὰ φύλλα αὐτοῦ εὐθαλῇ, χαὶ ὃ χαρπὸς αὐτοῦ 
πολὺς; καὶ τροφὴ πᾶσιν ἐν αὐτῷ, ὑποχάτω αὐτοῦ χα- 
τῴχουν τὰ θηρία τὰ ἄγρια, καὶ ἐν τοῖς χλάδοις αὐτοῦ 
χατεσχήνουν τὰ ὄρνεα τοῦ οὐρανοῦ, 

19. σὺ εἶ, βασιλεῦ, ὅτι ἐμεγαλύνθης καὶ ἴσχυσας, καὶ 

(ὅ) 16. Τότε Δανιὴλ, οὗ τὸ ὄνομα Βαλτάσαρ, ἀπηνεώθη 
ὡχεὶ ὥραν μίαν, καὶ οἱ διαλογισμοὶ αὐτοῦ συνετάρασσον αὐτόν. 
Καὶ ἀπεχρίθη ὁ βασιλεὺς, καὶ εἶπε" Βαλτάσαρ, τὸ ἐνύπνιον 
χαὶ ἡ σύγχρισις μὴ χκατασπευσάτω σε. Καὶ ἀπεχρίθη Β.χλ- 
τάσαρ, καὶ εἶπε᾽ Κύριε, ἔστω τὸ ἐνύπνιον τοῖς μισοῦσί σε, 
χαὶ ἡ σύγχρισις αὐτοῦ τοῖς ἐχθροῖς σον. (416..} 

κρ. Υ̓. 

ΒΟΙΏΘΠ ἀεὶ τη6], αυὶ πρὶ γι Ποὶ βδηοίαπῃ ἰῃ βοηθοί ρ50 ΠΔ- 
μοί. Ουἱ αἰχί : ᾿ 

6. ΒΑ] Δ58 7 ργίποθρϑ ἱποδηϊδίογιπι, 4υθ 650 πονΐὶ, φιοὰ 
Βρὶ γἰἴυ8 [δὶ βδησίῃϑ ἰῃ (6, οἱ ομῆπθ ϑδογδηγθηΐαπι πο οϑὶ 
᾿πῃρο 58:6 {{01, δ} Υἱβίοῃθιη βοηῃληἱὶ τηθὶ, χυοὰ υἱάϊ, οἱ 
οοῃ]θοίυγδιη 6.05 ἀΐς πλ ιΐ. 
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7. ἴῃ ΘΌΙ]Ϊ 60 Υἱάθθδη, οἱ θοοδ8 ἃΓΏΟΓ ἰῃ πηρὰΐο ἰογγϑ, 
οἱ αἰ εἰ υὰο 6}8 τιυϊἰᾶ. 

8. Μαρηϊβοδίδ 651 ἄγον οἵ ἱηνδὶυΐ!, οἱ Δ {{ππὰ0 δ᾽ 5 ροΓ- 

Υβηἰ ὑδαυ6 δὰ ΘΟ], οἱ Π10168 6}115 8 ἰαγημλίηΠ} εἰ γΟΓΒ85 
ἰογτῶ : 

9. [0]ὰ οὐ ρυϊογα, οἱ ἰγυοία8 6}}8 πιυϊίιι8, οἱ δϑοᾶ 
ὉΠ νΘΓΒΟγΌΠῚ ἰῃ 68, οἱ δ ΙΟΓ δᾶτῃ Δ  ἰΔυδηΐ Ὀαϑίϊα ἄσγο- 
δίβϑ, οἱ [ῃ γδπηΐβ 6}118 δ Δ υδηΐ γοϊυογο8 σοὶ, οἱ ὁχ θᾶ γ8- 
ΒΟΘΌΔΙΌΓ ΟἸἢΪδ ΟΔΓΟ. 

10. ὙἹάο δα πῃ υἱϑίοῃθ ποσί ϊβ ἰῃ οὐ 11} πη60, οἱ δοοο Ηἱγ, 
οἱ βδησίιδ ἀ6 ΟΪο ἀσβορηάϊί, 

11. οἰδιηανίίᾳαο ἰογι ον, οἱ 8|0 δἱΐ : δυςοίἀϊ6 δγθογθῃ, 
δἰ ΘΥΘ]] "16 ΓΔΠ.08 ο͵υ5, οἱ Θχου 6 [Ὁ] 6}08, οἱ ἀϊδρογρίία 
(τυοσίυπι ο}05 : πχγογοδηίυτ  οϑίϊοα ἀσβυδῖοῦ 68 η), οἱ γυϊυογθα 
ἀ6 Γδημΐβ 6118. 

12. ὙοΓυ ΔΙ Θἢ βΟΓΙΊΘ γδάϊδαπι 6}0.8 ἰη ἸΟΓΓΆ 5ἰη1[6, οἱ 
ἴῃ νἱῇο0}}0 [ΌΓΓΘΟ οἱ δρῦθο, δ πῃ ἤθγθᾶ 41:85 (Ογί8 ϑβϑί, οἱ ἰῇ ΓΌΓῸ 
ΟἿΣ οὐδδῦϊῖ, οἱ οὐπὶ Ὀ65{118 ρᾶγβ 6᾽ὺ8 ἰῃ ΘΓ ἰοΓγῶ. 

13. ΟΟΥ 6}08 8Δὺ Ποηλπίθι18 Ομ ΔΌΪΓ, οἱ ΟΟΥ ἴδγα 
ἀδοίίυν οἱ, οἱ βορίϑη ἰδιηρογᾶ πλυυ ἢ Γ δυρΘΓ δου. 

14. Ρεγ ἀδεγοίυπι Ηἰΐγ 8όγηο, οἵ υϑγθυπὶ βαποίογιπι ροῖϊ- 
(ἴο, υἱ οορποβοδηϊ υἱνθηΐθα χυοᾶ ἀοηλίηυβ 681 ἰρ86 Α1{155]- 
Τυ}8 τοσηὶ Ποπιίμυμ, οἱ ουἱοιυσαθ νοϊυθτὶξ ἀδοϊ! {Ππιά,, οἱ 

αυοά ῥγὸ πίμ!]ο Ὠαροίυγ δ που Πἢ})}15 ογίαοῖ βΌρον {Πυἀ. 

15. Ηδοο 65ὶ δοπιρίυπι φυοά Υἱάϊ ερὸ ΝΑυυσΠοἀοηοθοῦ γοχ, 
οἱ ἰῃ;, ΒΑΙ(838γ, οοπ͵θοίυνδπι ἀϊοϊῖο, 4υΐᾶ ΟΠ 8 βδρί η 6 5 
ΓΟρηὶ τηδὶ ΠΟ ροβϑυηΐ ΟΟΠ] ΘΟ ΓᾶΠὶ 6}}5 ἱπά!οᾶγα τη. Τὰ 

δΔυΐοῃη, Ὠδηΐθὶ, ροῖθβ, αυΐὰ βρ᾽ υ8 Ὠ6ὶ βδηοίι8 6δῖ ἴῃ (6. 

16. Τυῃο Ὠδηΐοὶ, ουὐὰ5 ποπηθη Βα] δ58γ, ορϑίυρυϊ, συδϑὶ 
Πογᾶ υᾶ, οἵ οοσ! Δι] 0065 6}ὺ5 ΘΟπ ΓΔ Όδηϊ ουπι. Εἰ γοϑροη- 

ἀϊὶ Βα! δβᾶγ, οἱ ἀἰτὶς : Ποηηΐηα, δοιῃηΐυη) 51ζ ἰδ αυΐ ἴ6 οἄδ- 
τυηΐ, οἱ οοπ]δοίυγα 6}08 ἰιοδίϊθιι8 ἰυΪ8. 

17. ΑὐδοΓ αυδῖῃ Υἱά ᾿ςιὶ τηϑρηοδίδηι οἱ σογγοδογδίδιῃ, 

ουΐὰ5 δυο ροιγνοηϊοραὶ δὰ οοἰυμπι, οἱ Ἰδιἰ40 α6͵08 ἰῃ 
ΟΙΏΠΘΠῚ ἰοΓΓΔΠΊ, 

18. οἱ [0]1ἃ ο᾽υ5 Πογοηϊίδ, οἱ [γυῖα 5 6}08 τυ] 08, οἱ 6508 
οἸηἶθ058 ἰῃ 6ἃ, 800 {6 Γ οᾶπὶ ὨΔΌΠ Δοδηὶ Ὀοϑιίδ ἁρτὶ, οἱ ἰῃ 
ΓΑΙΩΪ8 6}118 Θοπμογ υδηΐυγ ἃν 68 ΟΟΪΐ, 

19. ἰυ 65,0 τόχ, 4Ζυἱᾶ μηδρτηϊοδίυ.5 658 αἱ ἰηΥ 8] 1511, οἱ Πη8- 

16. Τυης Ὀδηϊεὶ, οὐ} 08 Ὠἡοπηδη ΒΑ] (858, οὔβίαρῃυ!! 4πδ5ὶ ἢ 8 
Ὠοτᾷ, οἱ οορι(αἰϊοηοβ οὐὰ8 σομτγραθδηΐ ουπὶ. Εἰ γοϑροηα 

ΥΟΧ, οἱ αἰΐ : Βα ἰᾶ5αῦ, βοιμηΐυπι οἱ ἰπίογργείδιο 6} 08 Ποη οοη- 

τυγροηϊ (6. Εἰ τοβροηαὶῖ Βα (δβδγ, οἱ αδἱὶ : θοιηΐηθ, 5ἰϊ βομηηίυπι 

115 φαΐ οἄδγαηὶ (6, οἱ ἰπἰογργοίδιϊο 6}05 ποδί 5 ἰαἷ5. 
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ἡ μεγαλωσύνη σου ἐμεγαλύνθη, χαὶ ἔφθασεν εἰς τὸν 
οὐρανὸν, καὶ ἣ χυρεία σου εἷς τὰ πέρατα τῆς γῆς. 

20. Καὶ ὅτι εἶδεν ὃ βασιλεὺς Εἶρ, χαὶ ἅγιον κατα-- 
δαίνοντα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ τ 8Ὲ ᾿Ἐχτίλατε τὸ 
δένδρον, καὶ διαφθείρατε αὐτὸ, πλὴν τὴν φυὴν τῶν ῥιζῶν 
αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ ἐάσατε, καὶ ἐν δεσμῷ πιδηρ καὶ ἐν 
χαλχῷ, καὶ ἐν τῇ χλόῃ τῇ ἔξω, χαὶ ἐν τῇ ὁρόσῳ τοῦ 
οὐρανοῦ αὐλισθήσεται, χαὶ μετὰ θηρίων ἀγρίων ἡ μερὶς 
αὐτοῦ, ἕως οὗ ἑπτὰ χαιροὶ ἀλλοιωθῶσιν ἐπ᾿ αὐτόν' 

31. τοῦτο ἡ σύγκρισις αὐτοῦ, βασιλεῦ, καὶ σύγκριμα 
ὙΨίστου ἐστὶν, ὃ ἔφθασεν ἐπὶ τὸν χύριόν μου τὸν βα- 
σιλέα" 

82. χαὶ σὲ ἐχδιώξουσιν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων, χαὶ μετὰ 
θηρίων ἀγρίων ἔσται ἢ χατοικία σου, καὶ χόρτον ὡς 
Ὧν ψωμιοῦσί σε, καὶ ἀπὸ τῆς δρόσου τοῦ οὐρανοῦ αὐ- 
ἰισθήση, χαὶ ἑπτὰ χαιροὶ ἀλλαγήσονται ἐεΐ σὲ, ἕως 

οὗ γνῷς ὅτι χυριεύει ὃ Ὕψιστος τῆς βασιλείας τῶν ἀν- 
θρώπων, καὶ ᾧ ἂν δόξῃ δώσει αὐτήν. 

48. Καὶ ὅτι εἶπαν’ ᾿Εάσατε τὴν φυὴν τῶν ῥιζῶν τοῦ 
δένδρου, ἣ βασιλεία σου σοὶ μένει, ἀφ᾽ ἧς ἂν γνῷς τὴν 
ἐξουσίαν τὴν οὐράνιον. 

94. Διὰ τοῦτο, βασιλεῦ, ἣ βουλή μου ἀρεσάτω 
σοι, χαὶ τὰς ἁμαρτίας σου ἐν ἐλεημοσύναις λύτρωσαι, 
καὶ τὰς ἀδιχίας ἐν οἰχτιρμοῖς πενήτων" ἴσως ἔσται μα- 
κρόθυμος τοῖς παραπτώμασί σου ὃ Θεός. 

256. Ταῦτα πάντα ἔφθασεν ἐπὶ Ναδουχοδονόσορ τὸν 
βασιλέα. 

26. Μετὰ δωδεχάμηνον, ἐπὶ τῷ ναῷ τῆς βασιλείας 
αὐτοῦ ἐν Βαδυλῶνι περιπατῶν, 

47. ἀπεχρίθη ὃ βασιλεὺς, καὶ εἶπεν: Οὐχ αὕτη ἐστὶ 
Βαδυλὼν ἣ μεγάλη. ἣν ἐγὼ ᾧχοδόμησα εἰς οἶκον βα- 
σιλείας, ἐν τῷ χράτει τῆς ἰσχύος μου, εἰς τιμὴν τῆς 

δόξης μου: 
28. τι τοῦ λόγου ἐν τῷ στόματι τοῦ βασιλέως ὄν-- 

τος, φωνὴ ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἐγένετο’ Σοὶ λέγουσι, Ναύου- 
χοδονοόσορ βασιλεῦ’ ἣ βασιλεία παρῆλθεν ἀπὸ σοῦ, 

0. καὶ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων σε ἐχδιώχουσι, χαὶ μετὰ 
θηρίων ἀγρίων ἣ κατοιχία σου, χαὶ χόρτον ὡς βοῦν ψω- 
μιοῦσί σε, χαὶ ἑπτὰ χαιροὶ ἀλλαγήσονται ἐπὶ σὲ, ἕως 
γνῷς ὅτι χυριεύει ὃ Ὕψιστος τῆς βασιλείας τῶν ἀνθρώ- 
πων, χαὶ ᾧ ἂν δόξῃ δώσει αὐτήν. 

30. Αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὁ λόγος συνετελέσθη, ἐπὶ Ναῤου- 
«κοδονόσορ, καὶ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἐξεδιώχθη, καὶ χόρ- 
τον ὡς βοῦς ἤσθιε, χαὶ ἀπὸ τῆς δρόσου τοῦ οὐρανοῦ τὸ 
σῶμα αὐτοῦ ἐδάφη, ἕως αἱ τρίχες αὐτοῦ ὡς λεόντων 
ἐμεγαλύνθησαν, χαὶ οἱ ὄνυχες αὐτοῦ ὡς ὀρνεων. 

81. Καὶ μετὰ τὸ τέλος τῶν ἡμερῶν ἐγὼ Ἀετὸς τ 
δονόσορ τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνέλαθον, 
χαὶ αἵ φρένες μου ἐπ᾽ ἐμὲ ἐπεστράφησαν, χαὶ τῷ Ὑψίστῳ 
ηὐλόγησα, καὶ τῷ ζῶντι εἰς τὸν αἰῶνα ἦνεσα, χαὶ ἐδό- 
ξασα, ὅτι ἡ ἐξουσία αὐτοῦ ἐξουσία αἰώνιος, καὶ ἣ βα-- 
σιλεία αὐτοῦ εἰς γενεὰν χαὶ γενεὰν, 

82. χαὶ πάντες οἱ χατοιχοῦντες τὴν γῆν ὡς οὐδὲν 
ἐλογίσθησαν. Καὶ χατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖ ἐν τῇ 
δυνάμει τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ ἐν τῇ κατοιχία τῆς γῆς, χαὶ 
οὐχ ἔστιν ὃς ἀντιποιήσεται τῇ, χειρὶ αὐτοῦ, χαὶ ἐρεῖ 
αὐτῷ! Τί ἐποίησας; 

38. Αὐτῷ τῷ χαιρῷ αἵ φρένες μου ἐπεστράφησαν ἐπ᾽ 
ἐμὲ, χαὶ εἰς τὴν τιμὴν τῆς βασιλείας μου ἦλθον’ καὶ ἣ 
μορφή μου ἐπέστρεψεν ἐπ’ ἐμὲ, καὶ οἱ τύραννοί μου, 

ΔΑΝΙΗ͂Λ. Κεφ. Δ΄. 

ξηϊϊυο ἰυδ πηϑρι βοδία οὶ, οἱ ρογυθηϊὶ δὰ οωϊυπι, εἰ ρο- 
ἰοϑῖδ8 ἰυ8 δα (οΓΙἶΠΟ8 ἰογγ, 

20. Ουοά δυΐδηι Υἱα}1 τὸχ Ηἰγ, οἱ βδποίαπη ἀδϑδοοηδρηΐδμ 
ἂς ἕο, οἱ αἰχί! : ΕνθΠ 6 ἀγθογεπι, οἱ ἀἰβδίραϊα {}|14π|, δἱ- 

ἰδηλθη βουηθῃ τϑΐσυπι 6}Π8 ἴῃ ἴογγα ἀἰτα 16, οἱ ἰῃ υἱηοι!ο 
ἴδττοο οἱ ἴῃ ϑῖΊὸ, οἱ ἰὴ ἤογθᾷ 40.186 ἰογίβ, οἱ ἰῃ τοῦθ οα]ὶ οοτ)- 
τιογ ἴὰΓ, οἱ απ Ὀ65{118 ἀστοί! δ0}8 ΡᾶΓΒ οὐδ, ἀοῃος 86- 
Ρίοπι ἰομρογᾶ πη ΘΠ, ΒΌΡΘΓ ΘυΠ : 

21. ᾿μ2θ0 6δὶ Θοη)͵θοίυΓΔ 6}.5, Ο ΓΟΧ, οἱ βοηϊθηϊίδ ΑἸ ἰ5ϑἰπγὶ 

θ8ξ, αυδδ ΡΟΓΥΘΠΝ δΌΡΟΓ ἀοπλίηυ πη ΠηΘιπ γόβϑῃ : 

22. οἵ οἸϊεϊοηΐ ἰ6 80 Ποῃμϊηΐθυβ, οἴ οὐ 6818 ἀσγοβιϊθυδ 
ογῖ( μδριϊαίίο τι, οἱ ἔδηο υἱ ὈοΥδΠ) ρᾶϑορπί (6, οἱ ἀ6 Τοῦ 
ΟΟἹἹ ὁοπιπι γα γίβ, οἱ βαρίθηι ἰθαηρογὰ πιυϊδουπίυγ ΒΌροῦ 

16, ἀοποο 530145 χυοιὶ ἀοπιρίηδίυνγ ΕχοΟΙ805 δυροῦ γοζηυπ ΠΒο- 
τη, οἱ ουἱοιπμήχαο νοϊαογῖὶ ἀδυὶξ Π]υά. 

43. Οὐυοᾶ δυίΐίοπι ἀϊχογιπηὶ : Ὀϊπι [6 σοιτηθη τίου. 
ΔΓθΟΓΙ8., ΓΟΡπιΠι ἰὴ Εἰ] τηδηθὶ, ροβξίφυδπι οοσηονετὶδ 
Ροϊοϑίδίθηι ὡρ] θϑίθμῃ. 

24. Οὐδ) γοπι, γοχ,, σοηβί πὶ πηθυπὶ ρ]δοοδῖ {ἰ0ὶ, οἱ 
Ροοοδίδ ἰι18 ἴῃ ΘΙ ΘΟ ΠΠΟ5Υ 8 γοάϊη)6, οἱ ἰηἰ χα δίοβ ἴῃ πι 56 Γἃ- 
[ΙοηΪθυ5 Ῥδυρογαμ : (ογῖδ856 γί Ἰοηρδηίηι8 ἀρ ἰο(ἰ8 τυ ἷ5 
Ὠδυϑ8. 

25. Οτηΐδ ᾿γ50 Τϑηογιηΐ 506 Γ ΝΑ ΟΠΟάΟΠΟΒΟΓ Γοοῖη. 

26. Ῥοϑβῖ ἀιιοἀάδοῖπι ΠηΘη565, ἰῃ 8} }8 γορῃὶ βυΐ ἰῃ ΒΑΡΎ ΟΩΘ 
Δ] 1 ]Δη 8, 

27. Τ᾿ ΒΡΟΠΑΪ γοχ, οἱ ἀϊχὶξ : Νοηηδ [18 οβῖ ΒΑΡΥ]Οὴ πιᾶ- 
ξηδ, αυδιη ὁρῸ δ᾽ ἀ!ΠοδΥΐ ἴῃ ἀοηλπ γοζηΐ, ἴῃ σοθογα ογ- 
ἡϊηΐβ τηθῦρ, ἰῃ ΠΟΠΟγθ. σ]οΥγΪδ πηθ28 ὃ 

28. Οσυπὶ δά 0 ΘΟΓΠΊΟ 6586 ἰῃ ΟΥΟ γορὶβ, τοχ 46 οοὐἱο [ἃ- 
οἰᾶ οϑδί : Τίδὶ ἀἰουηΐ, ΝΑθυοσμοάοηοϑογ γὸχ : γορηυι ἰγδηϑὶϊ 
ἃ ἴο, 

29. οἱ ἃ Ὠοιηξηΐθαβ ἰ6 6)]οἱυπΐ, οἴ οαπὶ 68. }8 ἀργοβι θυ 

ἢ Δ1ο ἰὰἃ, οἱ ἴδηο υἱ θογνοπὶ οἰ αθυπὶ ἰ6, οἱ βερίδπ ἴδην 
Ῥοτᾷ πηι δθιηΐι δυροῦ ἴ6, ἀοηθο 8645 αυοὰ ἀοιιϊηδίογ 
ΕχΧΟρΙσυ5. δυροῦ γορηυπὶ Ποηληυπ), οἱ οὐΠουπιχυδ νοϊυοτὶϊ 
ἀδθὶ ἰΠυὰ. 

30. Ἐδάσπ ῃοζᾶ 86 ΓΠΊ0 ΟΟΠΊΡ]δίυ5 68. ΒΌρογ ΝΑ υσΠοὰοηΟ- 
80Γ, οἱ ὁχ Ποηληἶ 0.8 οὐοοὶι8 οδὶ, οἱ ἔδηυμι υἱ 08 σοπηράϊξ, 

οἱ ἀ6 τόγα ς(ρὶΐ ΘοΓΡὰ 5 6}}.8 ἰηδοϊιπι οδί, ἀοηθο σδρ }}} οὐ 5 
αυδοὶ Ἰοοπυμ ογονογυηΐ, οἱ ὑηρ068 6}1}15 4ιι88ϊ ἃνίυ. 

41. Εἰ ροϑὶ ἤπαπι αἰογυπη ὁρὸὺ ΝΑΡυσ]οἀοῃοϑοῦ οσυϊο 8 
ΠπΠι608 δὰ ἙςΟΪ αΠ) ̓ αγανΐ. οἱ Γθηθ5 πιοὶ δα πη6 γΓενογδὶ δυηΐϊ, οἱ 

Αἰεἰβϑίπιο θοηράϊχὶ, οἱ υἰνθηίθηι ἴῃ 86 Πρ ἰογπαπι ἰδυάδγ!, οἱ 

εἰοτίποανὶ, φυϊα ρΡοίοοίδϑ 618 ροΐδϑίδβ δοιηρίογηᾶ, οἱ γὸ- 

ξηυπὶ 6᾽8 ἴῃ ΖΟΠΘΓΔΙΪΟΠ6Π οἱ ΚΟ ΘΓ ΟΏ61}), 

32. οἱ οπηῆθβ Ὠδἰἰδίογοβ ἰογγὰ χυδϑὶ ἢ}}}}} οοτῃρυ διὶ 
βυηΐ. Εἰ ζυχίᾳ νο]υπἰαίοιη βυδηὴ (δοὶξ ἰη υἱγίυϊο σαὶ, οἱ ἴῃ 
ΠΑΡ 4ιἴοηα ἔθετο, οἱ ποὴ δδῖ αυἱΐ γϑϑιϑίδίὶ τηδηιΐ ο͵08, οἱ 

ἀϊοαὶ οἱ : Ουϊά ἔδεΐδ{19 

33. 1050 ἰοΠΊρΟΓΘ ΓΘΏ68 πιοὶ τουογεὶ ϑιη| δα π|6, οἱ δὰ ᾿ο- 
ΠΟΙῸΠῚ τορηὶ τηοὶ τϑηὶ : οἱ ἤσυτγα τηθᾶ ΓΕΥοΓϑἃ θὲ 8 τη6, οἷ 
ἰγγδηηὶ ηγοὶ, οἱ πιδρίϑίΓαίι5 πηοὶ φυφγοθδηΐ ΠΊ6, οἵ ἰῃ ΤΟΡΠΟ 



ὨΑΝΙΕΙ,. ΟμνΡ. Υ. 

γχαὶ οἱ μεγιστᾶνές μου ἐζήτουν με, καὶ ἐπὶ τὴν βασιλείαν 
’ ἤ μου ἐχραταιώθην, καὶ μεγαλωσύνη περισσοτέρα προςε- 

τέθη μοι. 
Ὕ Ἁ μ᾿. ἐ 5 ὦ .Ἂ: ΄“Ὸ 3.. Νῦν οὖν ἐγὼ Ναῤουχοδονόσορ αἰνῶ χαὶ ὑπερυψῶ 

χαὶ δοξάζω τὸν βασιλέα τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι πάντα τὰ ἔργα 
΄-Ὸ Α ὔ 

αὐτοῦ ἀληθινὰ, χαὶ αἱ τρίόοι αὐτοῦ εὐ χαὶ πάντας 
΄ ΄- 

τοὺς πορευομένους ἐν ὑπερηφανίᾳ δύναται ταπεινῶ- 
σαι. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄. 

Ι. Βαλτάσαρ ὃ βασιλεὺς ἐποίησε δεῖπνον μέγα τοῖς 
μεγιστᾶσιν αὐτοῦ χιλίοις, καὶ χατέναντι τῶν χιλίων ὁ 
οἶνος, 

ἃ. χαὶ πίνων Βαλτάσαρ εἶπεν ἐν τῇ γεύσει τοῦ οἵ- 
νου, τοῦ ἐνεγχεῖν τὰ σχεύη τὰ χρυσᾷ χαὶ τὰ ἀργυρᾶ ἃ 
ἐξήνεγχε Ναθδουχοδονόσορ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐχ τοῦ ναοῦ 
τοῦ ἐν Ἱερουσαλὴμ, χαὶ πιέτωσαν ἐν αὐτοῖς ὁ βασι- 
λεὺς, χαὶ οἱ μεγιστᾶνες αὐτοῦ, χαὶ αἱ παλλαχαὶ αὐτοῦ, 
χαὶ αἱ παράχοιτοι αὐτοῦ. 

8. Καὶ ἠνέχθησαν τὰ σχεύη τὰ χρυσᾶ χαὶ τὰ ἀργυρᾶ 
ἃ ἐξήνεγχεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐν Ἱερουσαλὴμ, 
χαὶ ἔπινον ἐν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς, χαὶ οἵ μεγιστᾶνες αὐ-- 
τοῦ, καὶ αἱ παλλαχαὶ αὐτοῦ, καὶ αἱ παράχοιτοι αὐτοῦ. 

4, ἜἜπινον οἶνον, χαὶ ἤνεσαν τοὺς θεοὺς τοὺς χρυ- 
σοῦς καὶ ἀργυροῦς καὶ χαλχοῦς χαὶ σιδηροῦς χαὶ ξυλί- 
νους χαὶ λιθίνους. 

6. Ἔν αὐτῇ, τῇ ὥρᾳ ἐξῆλθον δάχτυλοι χειρὸς ἀνθρώ- 
που, χαὶ ἔγραφον χατέναντι τῆς λαμπάδος ἐπὶ τὸ 
χονίαμα τοῦ τοίχου τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως, χαὶ ὃ βα- 
σιλεὺς ἐθεώρει τοὺς ἀστραγάλους τῆς χειρὸς τῆς γρα- 

ἤ 

ύσης. 
τι Τότε τοῦ βασιλέως ἣ μορφὴ ἠλλοιώθη, χαὶ οἱ 
διαλογισμοὶ αὐτοῦ στε ορόσοον αὐτὸν, χαὶ οἱ σύνδε-- 
σμοι τῆς ὀσφύος αὐτοῦ διελύοντο, χαὶ τὰ γόνατα αὐτοῦ 
συνεχροτοῦντο. 

η. Καὶ ἐδόησεν ὃ βασιλεὺς ἐν ἰσχύϊ, τοῦ εἰςαγαγεῖν 
μάγους, Χαλδαίους, Γαζαρηνούς. Καὶ εἶπε τοῖς σοφοῖς 
Ἰλαδυλῶνος- Ὃς ἂν ἀναγνῷ τὴν γραφὴν ταύτην, χαὶ τὴν 
σύγκρισιν γνωρίση μοι, πορφύραν ἐνδύσεται, χαὶ ὃ μα- 
νιάχης ὃ χρυσοῦς ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, χαὶ τρίτος 
ἐν τῇ βασιλείᾳ μου ἄρξει. 

8. Καὶ εἰςεπορεύοντο πάντες οἱ σοφοὶ τοῦ βασιλέως, 
χαὶ οὖχ ἠδύναντο τὴν γραφὴν ἀναγνῶναι, οὐδὲ τὴν σύγ-- 
χρῖσιν γνωρίσαι τῷ βασιλεῖ. 

9. Καὶ ὁ βασιλεὺς Βαλτάσαρ ἐταράχθη, καὶ ἣ μορφὴ 
αὐτοῦ ἠλλοιωθη ἐν αὐτῷ, χαὶ οἱ μεγιστᾶνες αὐτοῦ συνε- 
ταράσσοντο. 

10. Καὶ εἰςῆλθεν ἢ βασίλισσα εἰς τὸν οἶχον τοῦ πό- 
του, χαὶ εἶπε: Βασιλεῦ, εἰς τὸν αἰῶνα ζῆθι: μὴ ταρασ- 
σέτωσάν σε οἱ διαλογισμοί σου, καὶ ἣ μορφή σου μὴ 
ἀλλοιούσθω. 

ι1. ΓἜστιν ἀνὴρ ἐν τῇ βασιλείᾳ σου ἐν ᾧ πνεῦμα 
Θεοῦ, χαὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ πατρός σου γρηγόρησις 
χαὶ σύνεσις εὑρέθη ἐν αὐτῷ, καὶ ὃ βασιλεὺς Ναύουχο- 
δονόσορ ὃ πατήρ σου ἄρχοντα ἐπαοιδῶν, μάγων, Χαλ- 
δαίων, Γαζαρηνῶν κατέστησεν αὐτὸν, 

1. ὅτι πνεῦμα περισσὸν ἐν αὐτῷ, καὶ φρόνησις καὶ 
σύνεσις ἐν αὐτῷ, συγχρίνων ἐνύπνια, καὶ ἀναγγέλλων 
χρατούμενα, χαὶ λύων συνδέσμους, Δανιήλ" καὶ ὃ βα- 
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| ἴὯ6Ο ΟΟπίογίδι 8 δυπὶ, οἱ πηδρηϊορηξία δηιρὶΐοῦ δαάϊία οβὶ 
τ ἢ. 

34. Νυης ἰρίατεθο ΝΔΟυςοάοποβογ ἰδιὰο οἱ βιιρογοχδ]ίο 
οἱ ρ᾽ογιῆςο γαβθηι ΟΟΙ;, αυΐα οπιηΐα ορογᾶ 6}118 γθγᾶ, δἱ 86- 
τηἱίδ8 68 [υαϊοία : οἱ οπγηθ5 ρτδάϊβηΐθβ ἰῃ βυρογθία Ροίοβί 
ὨΌΠ]ΠἸᾶΓο. 

ΟΑΡΌΤ Υ. 

Ι. Βα ΆϑαΓ γὸχ (δοῖΐ σγαηάδ οοηνί ναι Ορ μαι! θυ 5υὲδ 
ΚΩΪ]16. οἱ 6 γϑβίοῃμβ ἰρβογυπι πη!]6 γίηυμα, 

2. οἱ ΒΙΡΟΩ5. ΒΑ] ἰΔ88γ ἀἰϊχὶξ ἰῃ συβίυ νἱηΐ, υἱ Δογγθηίυγ 
Υαϑᾶ ΔυΓΘα εἴ ἀγβθηΐθα 4186 ἃϑρογίδγνογδι ΝΑΡΟΘΠΟἀΟΠΟΒΟΓ 
Ρδίογ 6}15 ἀδ ἰθπιρὶο φυοὰ ἴαἱξ ἴῃ ΨΦεγαβδίθπι, οἱ Ὀἱ δαγθηΐ 
ἴῃ οἷβ τθχ,, δἱ ορί(ἱπιδίθβ δ᾽ 8, οἱ βοογίἃ οὐυ8, δὲ δοπουβίηδ' 
678. 

3. Εἰ αἰϊαία δυπὶ γαϑ8 διιγθᾶ οἱ ἃγβθηίθᾶ δ ἀβρογίδυβ- 
γαῖ ἀ6 ἰοΌρ]ο Πδὶ ᾳυοὰ ἴῃ ΤΘΓυΒδ θη), οἱ ΒΙΡΕθδηὶ ἴῃ οἷ τοχ, 
οἱ ΟΡ ἰπηδί68 7.8, οἱ βοογίδ 6)8, οἱ οοποιθίηδο 608. 

4. ΒΙρεθδηὶ νἱηυπι, οἱ ἰδυἀαθδηί 4608 δυγ608 οἵ ἀγρϑηΐθοβ 
οἱ 608 Θἷ [ὈΓΓΘΟΒ οἱ {Π3η605 οἱ Ἰαρίά6ο8. 

ὅ. ἴῃ ΘΔ 46π| ΠΟΓᾶ οργθϑϑὶ δυηΐ ἀὐμὶεϊ πηδηθ5 Ποπηϊηΐ5, οἱ 
δου θερδηΐ 6 γορίοπθ ἰδιηρδάϊθ ἰῃ ἰδοίογίο ραγίοι 8 ἀοιηυβ 
τορῖδ, δἴ γὸχ δϑρίοἰδδαῖ ἃγιΘ]08 πηδηι5 βου θηϊί5. 

6. Τυῃο τορὶϑβ [ὐγτηᾶ ΟΟπηπλἰδία 6δὲ, οἱ οορί διίοπ68 65 
οοηἰυγθαθδηΐ ΘΠΔ, οἱ ΘΟΠΊρΡΑβ658 ΓΘΏᾺΠῚ 6018 80Ι γϑδηίαγ, οἱ 
Βοῃιᾶ 6}118 ΟΟΠΠ]ἸΔΟαηίαν. 

7. Εἰ οἸἰδηνανὶῖ γὸχ ἰῃ (ον αἀϊπο, αἱ ἰπίγοάμοδγοηϊ πᾶ- 
808, ΟΒα] άξθοβ, Οἀζᾶγθμοϑ. Εἰ αἰχὶ᾿ βαρ θη θυ5 Βα γ!οηΐδ : 
Ουϊουιησας ἰοβογῖζ βογρίυγαπι πᾶπο, εἴ δοη]δοίαγδῃη ο᾽υ8 
πιδη δϑίδηι τ! (δοογ[, ραγραγα γϑϑιίυτ, οἵ Ἰογαυ68 δυ- 
Γβθἃ ΒΡ ΘΓ ΟΟἸ μη Ε)118,, Οἱ ἰΘΓΙῚΠ15 ἸῺ ΓΟΘΏΟ Πη60 ρτίποὶραθίξυγ. 

8. Εἰ ἱῃργρα! ΘΔ ΗΓ ΟΠΊΏ65 βαρίθηΐθβ Γορίβ, οἵ ποὴ ρο- 
ἰεγδηΐ βου ρίυγδηι ἰθβαγα, ὨΘΩᾺ6 οὐη)δοίυγδπι ἱπαίοδγα γορὶ. 

9. Εἴ τὸχ Βαιίδβᾶγ ὀοηϊυγθαΐαβ 68ὲ, οἱ ἰὈγπιᾶ οὐ 8 ἱπηπλι- 
ἰαἰδ 681 ἰῃ ᾿|1ο, οἱ ορίἱπλδί68 6) 05 ἰυγθαραηίυγ. 

10. Εἰ Ἰηργο888ἃ 6ϑἱ γερίηδ ἴῃ ἀογηὰπὶ οοηγν!, οἱ αἰχὶ: 
Βοχ, ἴῃ δίεγηυπι Υἱγα : Πομ Θοηἰυγθοηί ἰα οορ ἰΔίϊοΠ65 ἰθδ5, 
οἴ (ογιῃὰ ἴυἃ ποη ᾿ηπμμ(οἴυΓ. 

11, ἘΕϑῖ Υἱγ ἴῃ γόβῃο ἴυ0 ἴῃ 400 681 βρί γί Παὶ, οἱ ἰὴ ἀϊθ- 
δ05 ρϑίγ!Β ἰαΐ Υἱρ!]ηἴ δὲ ᾿ῃ 61} σα πίϊα ἱηνθηίς βυηΐ ἰῃ 60, 
εἴ τὸχ ΝΑθυΟΠΟΟΠΟΒῸΓ ραΐογ ἴμι15 ργϊπείροτη ἱποδηίδίογαμα, 
ΠΙΔΒΟΓΌΙΩ,, ΟΠ ΔΙἀξρογυ πὶ, (Δ ΖΑγθμόγιπὶ σοηβίἑυἱ᾿ οαπι, 

12. φυΐᾶ Βρί ΐυ.5 ΔΗ. ΠΟΥ ἱπ 60, οἱ ργυδεπίία οἱ ἰῃ!6|16- 
οἷυβ ἴῃ 60, ΘΟ] οἴθῃ8 βοπιηΐᾶ, οἱ ἰηαϊοδη8 διυβοοηάϊία, οἱ 

ΒΟΥ 8 ΟΟἰ ἰ μαιίοηος, Ὠδηΐοὶ : οἱ τὸχ ἱπηροϑυΐί οἱ ποιηθη 
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σιλεὺς ἐπέθηχεν ὄνομα αὐτῷ, Βαλτάσαρ. Νῦν οὖν χλη- 
θήτω, χαὶ τὴν σύγχρισιν αὐτοῦ ἀναρονι σοι. 

18. Τότε Δανιὴλ εἰςήχθη ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, 
χαὶ εἶπεν ὃ βασιλεὺς τῷ Δανιήλ’ Σὺ εἶ Δανιὴλ, ὃ ἀπὸ 
τῶν υἱῶν τῆς αἰχμαλωσίας τῆς Ιουδαίας, ἧς ἤγαγεν ὃ 
πατήρ μου; 

14. Ἤχουσα περὶ σοῦ ὅτι πνεῦμα Θεοῦ ἐν σοὶ, καὶ 
γρηγόρησις χαὶ σύνεσις, καὶ σοφία περισσὴ εὑρέθη ἐν 

σοί. 
15. Καὶ νῦν εἰςῆλθον ἐνώπιόν μου οἱ σοφοὶ, μάγοι, 

Γαζαρηνοὶ, ἵνα τὴν γραφὴν ταύτην ἀναγνῶσι καὶ τὴν 
σύγχρισιν γνωρίσωσί μοι, καὶ οὐχ ἠδυνήθησαν ἀναγ- 
γεῖλαί μοι. 

ι6. Καὶ ἐγὼ ἤχουσα περὶ σοῦ ὅτι δύνασαι χρίματα 
συγχρῖναι. Νῦν οὖν ἐὰν δυνηθῇς τὴν γραφὴν ἀναγνῶναι, 
χαὶ τὴν σύγχρισιν αὐτῆς γνωρίσαι μοι, πορφύραν ἐνδύ- 
σῃ; καὶ ὁ μανιάχης ὁ χρυσοῦς ἔσται ἐπὶ τῷ τραχήλῳ 
σου, χαὶ τρίτος ἐν τῇ βασιλείᾳ μου ἄρξεις. 

17. Καὶ εἶπε Δανιὴλ ἐνώπιον τοῦ βασιλέως" Τὰ δό- 
τά σου σοὶ ἔστω, χαὶ τὴν δωρεὰν τῆς οἰχίας σου 

ἑτέρω δὸς, ἐγὼ δὲ τὴν γραφὴν ἀναγνώσομαι χαὶ τὴν 
σύγχρισιν αὐτῆς γνωρίσω σοι. 

186. Βασιλεῦ, ὃ Θεὸς ὃ ὕψιστος τὴν βασιλείαν χαὶ 
τὴν μεγαλωσύνην χαὶ τὴν τιμὴν χαὶ «τὴν δόξαν ἔδωχε 
Ναδουχοδονόσορ τῷ πατρί σου, 

19. χαὶ ἀπὸ τῆς μεγαλωσύνης ἧς ἔδωχεν αὐτῷ παάν- 
τες οἱ λαοὶ, φυλαὶ, γλῶσσαι ἦσαν τρέμοντες καὶ φο- 
Θούμενοι ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ: οὺς ἠδούλετο αὐτὸς 
ἀνήρει, καὶ οὃς ἠδούλετο αὐτὸς ἔτυπτεν, χαὶ οὺς ἠδού- 
λετο αὐτὸς ὕψου, χαὶ ος ἠδούλετο αὐτὸς ἐταπείνου. 

20. Καὶ ὅτε ὑψώθη ἣ καρδία αὐτοῦ, χαὶ τὸ πνεῦμα 
αὐτοῦ ἐχραταιώθη τοῦ ὑπερηφανεύσασθαι, χατηνέχθη 
ἀπὸ τοῦ θρόνου τῆς βασιλείας, χαὶ ἣ τιμὴ ἀφηρέθη ἀπ᾽ 
αὐτοῦ, 

21. καὶ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἐξεδιώχθη, καὶ ἢ καρ- 
δία αὐτοῦ μετὰ τῶν θηρίων ἐδόθη, χαὶ μετὰ τῶν ὀνά- 
γρῶν ἡ χατοιχία αὐτοῦ, χαὶ χόρτον ὡς βοῦν ἐψώμιζον 
αὐτὸν, χαὶ ἀπὸ τῆς δρόσου τοῦ οὐρανοῦ τὸ σῶμα αὐτοῦ 
ἐδάφη, ἕως οὗ ἔγνω ὅτι χυριεύει ὃ Θεὸς ὕψιστος τῆς 
βασιλείας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ᾧ ἂν δόξη δώσει αὐτήν. 

“5, Καὶ σὺ οὖν ὃ υἱὸς αὐτοῦ Βαλτάσαρ οὐχ ἐταπεί-- 
νωσας τὴν χαρδίαν σου χατενώπιον τοῦ Θεοῦ" οὐ πάντα 
ταῦτα ἔγνως; 

44, Καὶ ἐπὶ τὸν Κύριον Θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ὑψώθης, 
χαὶ τὰ σχεύη τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἤνεγκαν ἐνώπιόν σου, 
χαὶ σὺ καὶ οἵ μεγιστᾶνές σου, χαὶ αἱ παλλαχαί σου, 
χαὶ αἴ παράχοιτοί σου οἶνον ἐπίνετε ἐν αὐτοῖς καὶ 
τοὺς θεοὺς τοὺς χρυσοῦς, χαὶ ἀργυροῦς, χαὶ χαλχοῦς, 
χαὶ σιδηροῦς, χαὶ ξυλίνους, χαὶ λιθίνους, οἰ οὐ βλέ- 
πουσι, χαὶ οἵ οὐχ ἀχούουσι, χαὶ οὐ γινώσχουσιν, ἤνε-- 
σας" χαὶ τὸν Θεὸν οὗ ἣ πνοή σου ἐν χειρὶ αὐτοῦ χαὶ 
πᾶσαι αἱ δδοί σου, αὐτὸν οὐχ ἐδόξασας. 

44. Διὰ τοῦτο ἐχ προςώπου αὐτοῦ ἀπεστάλη ἀστρά- 
γάλος χειρὸς, χαὶ τὴν γραφὴν ταύτην ἐνέταξε. 

“5. Καὶ αὕτη ἣ γραφὴ ἐμϑμ ϑρσένο Μανὴ, Θεχὲλ, 
Φαρες. 

46. Τοῦτο τὸ σύγχριμα τοῦ ῥήματος: Μανὴ, ἐμέ- 
τρησεν ὁ Θεὸς τὴν βασιλείαν σου, χαὶ ἐπλήρωσεν αὐ-- 
τήν. 

41. Θεχὲλ, ἐστάθη ἐν ζυγῷ, καὶ εὑρέθη ὑστεροῦσα. 

ΔΑΝΙΉΛ. Κεφ. Ε΄. 

Βαιίδβᾶγ. Νυῃς ἰίδαυα γοσοίυγ, οἱ οοη]θοίαγαπι ο᾽υ8 ἱηαἀΐο08- 
ὃ ΕΝὶ. 

13. Τυῃο Πδηίοὶ ἱπίγοἀυοίῃ8 68. οογᾶπὶ γοχο, οἱ ἀἰχὶ τὸς 
Ῥδηΐοὶὶ : Τὰ 65 Ὠδηΐεὶ, αυΐ ἀθ ἢ} 115 οδρε νι 8118 Ψυάξοδο, 

αυδὰ δἀάιχὶϊ γχ ρμαΐογ Π26}083 

14. Αὐαϊνὶ ἀδ (6 φυίΐα βρί γα Ὠδὶ ἰῃ 16, οἱ υἱριδηςία οἱ 
ἰῃ16}Πσοηἰα, οἱ βαρίοη 8 Δι ρ ΠΟΥ ἰηνθείθ δυηὶ ἰῃ ἴ6. 

5. Εἴ ἤυης ἰηρστγοβδὶ δυηΐ ἰῇ οηβροοῖι Π|60 β8δρίοπίοβ, 
τιλοὶ, ΟδΖζΖδγοηί, υἱ βογ ρίαγᾶπι ἰΔης ἰοσογεηΐ οἱ ΠΟΠ] οἰ ἀΓᾶΠι 
6'05 ἱπάϊοαγοηὶ πλἐ πε, οἱ πο ροϊαοιαπὶ ἰπάϊοδγα Π] ἢ]. 

16. Εἰ δρὸ δυάϊνϊ ἀδ ἰ6 ᾳυΐᾷ ροίδ8 σοῃ δου Γᾶ8 ΠΟὨ]ΟΘΓΟ. 

Νυης ᾿ρίέυΓ δὲ ροίθγὶβ βου ρίιγδηι ἰοζογο, οἱ οοη]δοίυτδπι 

6}.5 ἰηάίοαγα τ], ρυγρυγᾶ γ 5 6 Γ]8,, οἱ ἰογ 0.68 δι Γοι15 ογιῖ 
δΌρΟΓ ΟΟἸΠυπ ἴσσπι, οἱ ἰογῖ 5 ἴῃ ΓΟΡΏΟ 60 ργῃοὶ ρα οΓί5. 

17. Εἰ ἀϊχ!ῖ Πδη16] οογδηι γα : Μυπογᾶ ἰυδἃ 5ἰηΐ (1δὲ, οἱ 

ἀοηυπι ἀομηυϑ8 ἰπ85 8](6γὶ ἀ68, ὁρὸ δυίΐδιη βογ ρίγδηλ ἰοζδηι 
οἱ ὁοηδοίυγδηι 6}08 οσἰδηάδπι {ἰδ ὶ. 

18. Οτοχ, θυ8 8} {ἰδ 8 γοσημη οἱ τηδρηϊΠοοηίίδηι οἱ 

ΒΟΒΟΓΟΙῺ οἱ σἰογίδιλ ἀρὰϊ ΝΌΘΟΙ ΠΟἀΟΠΟΒΟΥ ρῥϑίΓὶ ἰι0, 

(9. οἱ ἃ πιδρηϊδοοηιἷα ΄αυδηὴ ἀδάογδϊ οἱ οἴγηθϑ ρορυϊῖ, 
{πὈυ8,, συ δὸ ογδηὶ ἰγοιηθηΐοβ οἱ πηοιθη68 ἃ [Δεία οὐυ8 : 
4005 γο]οθδὶ ἰρ86 ἰηἰογἤείοραϊ, οἱ χυ05 γο!οδαὶ ἱρ86 ρογου- 

(ἰοραὶ, οἵ 4005 νοϊθραῖ 'ρ86 ὀχ! δθδὶ, οἱ 4008 γο]οθαϊ 'ρ66 
Ὠυμλ  αί. 

20. Εἰ αυδη6ο οἰαγδίιπη δϑί ΟΟΓ 6}185, οἱ βρ᾽ Πα 6}88 ὁὉ- 

ἤππηαίυϑ 681 δὰ δυρογθίεηάυπι, ἀοροϑίϊι 658 ἀς 50}10 Γαρῃὶ, 

οἱ ποηοῦ δ αῖι8 68ἰ Δ 60, 

21. οἵ ὁχ Βοιῃπῖθυ8 οὐδοίι.8 6δῖ, οἵ ΟΟΥ 6}08 οὐ 6515 
ἀαίυπ) 65., οἱ σὰ Οπδργί8. ὨΔΌ [8110 6}05, αἱ ἔίδηο υἱ θογῈπὶ 

οἰθανογιηΐ 61π}, οἱ ἀθ γόσα Οἱ ὁογρὰ8 6}08 ἰηἰοοίαμη 65ὶ, 
ἄοῃθο φορηοΥ αυΐαὰ ἀοπηίηδίυν Πδιι8 81{158]σγ5 ΘΌΡΕΙ ΓΟ- 

δηυμ Ὠοπηϊηυχῃ, οἱ συϊευμηαυδ γνοϊυογὶὶ ἀδ Ὁ ΠΠυἀ. 

22. Επιυ ἰρίίυγ ἢΠ1ὰ8 6]08 Βα] Δ88΄ Ὡθη Πυ}} 51] ΟΟΣΓ 

ἰυυσμ οὐγᾶπ Ὧδ60 : ὨΟΠΩ6 ΟΠηΐΔ ἰδ. ὨΟΓΔΒ 

23. Εἴ βυροῦ Ποιπιίηυπι Ὠοῦπ ΟΟἸΣ οἸοναῖυβ 65, οἱ γδδδ 
ἀοιϊηι8 οἦυ5 δἰ(υ]ογυηΐ οοτγᾶηι (6, οἱ {ι οἱ ορ(ἱπιαί65 ἴυ!], οἱ 

βοογίδ ἴυδ, 6[ σοῃουθίηδο 088 νἱηαπὶ Ὁ ΘΔ (18 ἰδ οἷβ : ἀθο8- 

406 δυγθοβ, οἱ ἀγμθηΐθοβ, οἱ δῆθοβ, οἱ ἔἍγγθοβ, οἱ ᾿ἰἰσῆθοβ, 
οἱ ἰαρί 608, 4υἱ ποη Υἱάθηΐ, θαυ δυάϊυηϊ, ἢ64ι6 5οηζιηϊ, 
Ἰαυιάδϑ81ὶ : οἱ ρου ου}}}5 ϑρίγδῖϊο ἴπ8 ἰη τηᾶπυ 6}0}8 οἱ ΟΙΏΠ68 

Υἱῷ ἰυδ, ἰρϑυπλ πο ρου οδϑιὶ. 

24. Ιἀεἶγοο ἃ ἴδοΐδ 6)}08 ῃηϊβϑυ8 681 δυίίου 8 τδηυδ, οἱ 
ΒΟΥ Ρίυγα ἤδης ΟΓΙΑΥΪΐ. 

25. ΕΓ δ Ὸ 681 5ογρίαγα ογαϊηδία : Μηδ, ΤΏΘοοΙ, ΡΠΔΓΕβ. 

26. Ἦξο 6βἴ ἰηἰογργοίδιϊο γογὶ : Μίδηθ, πηθηβὺ8 Θδῖ Ὠδυ8 

τοξηυμ ἰασηλ, αἱ ΘοΙηρ]οΥ]! ᾿ἰ]υά. 

27. ΤῊ ΘΟ, δρρδηβιυμῃ δὲ ἰῃ δίδίογα, οἱ ἱπυθηΐαῃ 68ἱ Πιΐ- 
0.8 ΠΔΌΘΏΒ. 



ΏΑΝΙΕΙ, 

58. Φάρες, διήρηται ἢ βασιλεία σου, καὶ ἐδόθη 
Μήδοις χαὶ Πέρσαις. 

29. Καὶ εἶπε Βαλτάσαρ, χαὶ ἐνέδυσαν τὸν Δανιὴλ 
πορφύραν, καὶ τὸν μανιάχην τὸν χρυσοῦν ἰδ ἐλ τὰ 
περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῖ, καὶ ἐχήρυξε περὶ αὐτοῦ, 
εἶναι αὐτὸν ἄρχοντα τρίτον ἐν τῇ βασιλεία. 

80. Ἔν αὐτῇ τῇ νυχτὶ ἀνηρέθη Βαλτάσαρ ὃ βασι- 
λεὺς ὃ Χαλδαῖος, 

31. χαὶ Δαρεῖος ὁ Μῆδος παρέλαδε τὴν βασιλείαν, 
ὧν ἐτῶν ἑξήχοντα δύο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ς!. 

ι. Καὶ ἤρεσεν ἐνώπιον Δαρείου, καὶ χατέστησεν 
ἐπὶ τῆς βασιλείας σατράπας ἑχατὸν εἴχοσι, τοῦ εἶναι 
αὐτοὺς ἐν ὅλη τῇ βασιλεία αὐτοῦ, 

4. χαὶ ἐπάνω αὐτῶν ταχτιχοὺς τρεῖς, ὃς ἦν Δανιὴλ 
εἷς ἐξ αὐτῶν, τοῦ ἀποδιδόναι αὐτοῖς τοὺς σατράπας 
λόγον, ὅπως ὃ βασιλεὺς μὴ ἐνοχλῆται. 

3. Καὶ ἦν Δανιὴλ ὑπὲρ αὐτοὺς, ὅτι πνεῦμα περισ- 
σὸν ἐν αὐτῷ, χαὶ ὁ βασιλεὺς κατέστησεν αὐτὸν ἐφ’ 
ὅλης τῆς βασιλείας αὐτοῦ. 

4. Καὶ οἱ ταχτιχοὶ χαὶ οἱ σατράπαι ἐζήτουν πρό- 
φασιν εὑρεῖν χατὰ Δανιὴλ, καὶ πᾶσαν πρόφασιν χαὶ 
παράπτωμα χαὶ ἀμπλάχημα οὐχ εὗρον χατ᾽ αὐτοῦ, 
ὅτι πιστὸς ἦν. 

5. Καὶ εἶπον οἱ ταχτιχοί: Οὐχ εὑρήσομεν κατὰ 
Δανιὴλ πρόφασιν, εἰ μὴ ἐν νομίμοις Θεοῦ αὐτοῦ. 

6. Τότε οἱ ταχτιχοὶ χαὶ οἱ σατράπαι παρέστησαν 
τῷ βασιλεῖ, καὶ εἶπαν αὐτῷ" Δαρεῖε βασιλεῦ, εἰς τοὺς 
αἰῶνας ζῆθι. 

7. Συνεδουλεύσαντο πάντες οἱ ἐπὶ τῆς βασιλείας 
σου στρατηγοὶ χαὶ σατράπαι, ὕπατοι χαὶ τοπάρχαι, 
τοῦ στῆσαι στάσει βασιλιχῇ, χαὶ ἐνισχύσαι δρισωὸν, 
ὅπως ὃς ἂν αἰτήση αἴτημα παρὰ παντὸς θεοῦ χαὶ ἀν- 
θρώπου, ἕως ἡμερῶν τριάκοντα, ἀλλ᾽ ἢ παρὰ σοῦ, 
βασιλεῦ, ἐμδληθήσηται εἰς τὸν λάχχον τῶν λεόντων. 

8. Νῦν οὖν, βασιλεῦ, στῆσον τὸν δρισμὸν χαὶ ἔκθες 
γραφὴν, ὅπως μὴ ἀλλοιωθῇ τὸ δόγμα Περσῶν χαὶ 
Μήδων. 

9. Τότε ὁ βασιλεὺς Δαρεῖος ἐπέταξε γραφῆναι τὸ 
μα. 
το. Καὶ Δανιὴλ, ἡνίκα ἔγνω ὅτι ἐνετάγη τὸ δόγμα, 

εἰςῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ" χαὶ αἱ θυρίδες ἀνεῳγμέ- 
ναι αὐτῷ ἐν τοῖς ὑπερῴοις αὐτοῦ χατέναντι Ἱερουσα- 
λὴμ, καὶ καιροὺς τρεῖς τῆς ἡμέρας ἦν κάμπτων ἐπὶ 
τὰ γόνατα αὐτοῦ, χαὶ προςευχόμενος χαὶ ἐξομολογού- 
μενος ἐναντίον τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ, χαθὼς ἣν ποιῶν ἔμπρο- 
σθεν. 

11. Τότε οἵ ἄνδρες ἐχεῖνοι παρετήρησαν, χαὶ εὗρον 
τὸν Δανιὴλ ἀξιοῦντα χαὶ δεόμενον τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ. 

12. Καὶ προςελθόντες λέγουσι τῷ βασιλεῖ: Βασιλεῦ, 
οὐχ δρισμὸν ἔταξας, ὅπως πᾶς ἄνθρωπος ὃς ἂν αἰτήσῃ 
παρὰ παντὸς θεοῦ χαὶ ἀνθρώπου αἴτημα, ἕως ἡμερῶν 
τριάχοντα, ἀλλ᾽ ἣ παρὰ σοῦ, βασιλεῦ, ἐμδληθήσεται 
εἷς τὸν λάχχον τῶν λεόντων: Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς: 
᾿Αληθινὸς ὃ λόγος, καὶ τὸ δόγμα Μήδων καὶ Περσῶν 
οὗ παρελεύσεται. 

12. Τότε ἀπεχρίθησαν, χαὶ λέγουσιν ἐνώπιον τοῦ ! 

ακρν. ΥἹἽΙ. βθ56ιΙ 

28. Ῥίιδτο5, ἀἰνίϑυπι 651 γορπαη) ἰαυπ), οἱ ἀδίυ πη 6β8ὲ Μ6- 
αἀϊ5 οἱ Ρεγβίβ. 

29. Εἰ ἀϊχ!! Βαϊ ίδϑαγ, οἱ ἱπἀυογυηϊ Πδπηίοίθπι ρυγρυγα, οἱ 
ἰογαυοπὶ ἄγθυπὶ οἰγουπηἀδάογυηΐ 60}10 6} 5, οἱ ργεαϊοανὶ ἀ6 
60, ἴρϑαμπι 6886 ργἰποίροαι ἰογ απ ἰῃ γαρηο. 

30. [π οδάδιῃ οοίδ ἰπίογίθοϊι 6δὶ ΒΑ] (ϑᾶγ γὸχ Ομ! ἀδουϑ, 

31. οἵ Ὀαγίυβ Μράυϑ δβδυχζηρϑὶῖ Γορηυῆ), ΔΠη08 ἢδίι8 
δβοχᾶρίηίδ ἀυ08. 

ΟΑΡΌΤ ΥἹ. 

1. Εϊ ρδουΐϊξ οογᾶπι Παγίο, οἵ οοηβίξαϊ ξ βαργα γερῃυπι 
βδίγαρ88 οδηΐαπ Υἱμίηϊ!, αἱ 6556πὶ ἰῃ (οἵο Γαβῃο 810, 

2. οἱ ΒΠΡΟΓ 608 ΟΥαϊηδίογοβθ ἴγθβ, αυόγιπὶ ογαΐ Ὀδηίοὶ 
ὉΠ|18 Εχ οἶβ, υἱ βαίγαρθ {18 γοἀἀθγδηΐ γαϊοποπὶ, αἱ Γοχ 
ὨΟΉ 8υϑίπογοὶ τ)0] 6 5188. 

3.. Εἴ ογαΐ Πδη 16] βιιρθγ 608, φυΐᾶ δρί (5 Διηρ] ον ογϑῖ ἰῃ 
60, δὲ ΤΕΧ ΘΟὨδΕυἱ} ΘΠ) ΒΡῈ Γ Οἴμηδ Γοβῃ πη δυυπ). 

4, Εἰ ογάἀϊηδίογθϑ οἱ βδίγαρϑ φυφγοθδηΐ ἱηγθηΐγα οσοδβὶο- 
Ὠθπὶ Οοηΐγα Ὠδηΐδίομῃμ, οἱ οἤγηϑιη οσοδϑίοηοθπι οἱ ἀο] εἴ πὶ 
οἱ ροοοδίυμα πο ἱηνοηθγυηί ἰῃ ᾿||0.. 60 φυοὰ ἢά 618 οταὶ. 

5. Εἰ ἀϊχογυηῖ ογάἀϊπδίογοϑ : ΝΟῚ ἰῃνθη θπλ8 οοηίΐγα Ὠᾶ- 
ΠΙΘΙθη οσοδϑοηθίῃ, ηἰβὶ ἰη 1 αὶ ἰην}8 Ποἱ βαΐ. 

6. Τυηο ογαϊπδίογοβ οἱ βδίγαρϑε δϑι δγαηὶ γορί, οἱ ἀἶχθ- 
τυηῖ οἱ : Πᾶγὶ γοχ,, ἰῃ δοίγῃη) Υἱγθ. 

7. Οοπϑι τ ἰπἰθγαηΐ οπηη65 φαΐ δ. ρΡῸΓ γορηυπὶ ἰυυπ ἀυ- 
088 οἱ β8δίγαρδθ, ΘΟὨ5065 οἱ ἰΟρᾶγο δ, δίδίιιογο βἰδίαϊο γὸ- 

81:0, οἱ οοηβνηηᾶγο οοηϑι υἱοηδηι, υἱ φυϊσυτηχυθ ροίογίς 

ΡοἰΠοηθ ἃ φυοουπηαυ6 460 οἱ Πιοπιίπα,, 8408 δὰ ἰγὶσίηΐα 
ἀ165, ηἰδὶ ἃ ἴθ, τοχ,, ηδίυγ ἰῃ ΙΔοιιπὶ Ἰδομαηι. 

8. Νυπο ἰρίξαγ, Γοχ,, βίαίια οοηβΕ ΠΟ πο πὶ οἵ ργοροῦθ 
δου ρίυγδῃι, υἱ πο ἱπηηγυϊοίυν ἀδογοίιιπι Ῥογϑαγυμ οἱ Μ6- 
ἄἀογυμι. 

9. Τυῦς γὸχ Ῥδγίαϑ 1551} Βο δὲ ἀδοτγοίῃ ἢ. 

10. Εἰ Παπίεὶ, χυδάο οορπουὶί οοηδι απ 6886 ἀθόγο- 
ἰππ), ἰηΐγαν ἢ ἴῃ ἀοιηυπη 5.81 : οἴ [δηθϑίγδο ἀρογίδ οἱ ἴῃ 086- 
ὨΔ0Π115 βυ 8 Οοηΐγα ΨοΓιιϑΆ] θη, οἱ {τ 8 ἰδπιρογίθυ8 ἀϊοὶ 

ογαΐ Προίθηβ 56 5} 8 Γ ρβημὰ 51:8, οἴ ογδῃβ οἱ οοῃῇίδηβ ΘΟγδηλ 

60 ϑ800, 8ϊουϊ δηί6 ἴδοογα σοηβυργυογδί. 

11. Τυης υΥἱγὶ 1}}} οὐβογνδγιηΐ, οἱ ἱηγοηογυαηΐ Ὠδϑηϊοίθη) 
οὐδοογαπίριῃ οἱ ογδηίθηι Ὠθαπ) δυυ. 

12. Εἰ δοοδάθηϊββ ἀϊουηΐ γορὶ : 6χ, ΠΟΏ6 σοηϑβι{ {06 πὶ 
Ροδιι ϊϑίϊ, υἱ ΟΠ 8 ΠΟΠΊΟ Χυϊου 06 ρμοϊίογ ἃ αυοου πη 
ἀθο οἱ ποιηίηθ ρϑ.ΠΠ]ΟηΘ ἢ), υ54π|6 δὰ ἰγί σηίδ ἀΪ68, ἰδὲ ἃ (6, 
Τοχ, τηϊ ἰδίας ἰῃ ἰδοιη} Ἰδοη πη} Εἰ αἰχὶς τὸχ : Ὑόγυβ οϑί 

Β6ῦη0, 6ἱ ἀρογοεῖαμι Μοάοχιπι οἱ Ρθγβᾶγατ ἤθη Ῥγφο οΓΠκϊ - 

ἰείυγ. 

13. Τυμς τοδροηἀογαηΐϊ, οἱ ἀἰσυηΐ ΟΟΓδΙ Γοβ6 : Ὠδηΐοὶ, 



652 

βασιλέως - Δανιὴλ, ὃ ἀπὸ τῶν υἱῶν τῆς αἰχμαλωσίας 
τῆς Ἰουδαίας, οὐχ ὑπετάγη τῷ δόγματί σου, χαὶ χαι- 
βϑὺς τρεῖς τῆς ἡμέρας αἰτεῖ παρὰ τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ τὰ 
αἰτήματα αὐτοῦ. 

4. Τότε ὁ βασιλεὺς, ὡς τὸ ῥῆμα ἤχουσε, πολὺ 
ἐλυπήθη ἐπ᾽ αὐτῷ, καὶ περὶ τοῦ Δανιὴλ ἠγωνίσατο τοῦ 
ἐξελέσθαι αὐτὸν, καὶ ἕως ἑσπέρας ἦν ἀγωνιζόμενος τοῦ 
ἐξελέσθαι αὐτόν. 

ι6. Τότε οἱ ἄνδρες ἐχεῖνοι λέγουσι τῷ βασιλεῖ 
Γνῶθι, βασιλεῦ, ὅτι τὸ δόγμα Μήδοις χαὶ Πέρσαις, 
τοῦ πᾶν ὁρισμὸν καὶ στάσιν ἣν ἂν ὃ βασιλεὺς στήση, 
οὐ δεῖ παραλλάξαι. 

16. Τότε ὃ βασιλεὺς εἶπε, χαὶ ἤγαγον τὸν Δανιὴλ, 
χαὶ ἐνέραλον αὐτὸν εἰς τὸν λάχχον τῶν λεόντων, χαὶ 
εἶπεν ὃ βασιλεὺς τῷ Δανιήλ᾽ Ὁ Θεός σου, ᾧ σὺ λα- 
τρεύεις ἐνδελεχῶς, αὐτὸς ἐξελεῖταί σε. 

17. Καὶ ἤνεγκαν λίθον, χαὶ ἐπέθηχαν ἐπὶ τὸ στόμα 
τοῦ λάχχου, χαὶ ἐσφραγίσατο ὃ βασιλεὺς ἐν τῷ δαχτυ- 
λίῳ αὐτοῦ, χαὶ ἐν τῷ δαχτυλίῳ τῶν μεγιστάνων αὐτοῦ, 
ὅπως μὴ ἀλλοιωθῇ πρᾶγμα ἐν τῷ Δανιήλ. 

18. Καὶ ἀπῆλθεν ὃ βασιλεὺς εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, 
χαὶ ἐχοιμήθη ἄδειπνος, χαὶ ἐδέσματα οὐχ εἰςήνεγχαν 
αὐτῷ, χαὶ ὃ ὕπνος ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτοῦ. Καὶ ἔχλεισεν ὁ 
Θεὸς τὰ στόματα τῶν λεόντων, χαὶ οὐ παρηνώχλησαν 
τῷ Δανιήλ. 

19. Τότε ὃ βασιλεὺς ἀνέστη τοπρωΐϊ ἐν τῷ φωτὶ, 
γχαὶ ἐν σπουδῇ ἦλθεν ἐπὶ τὸν λάχχον τῶν λεόντων. 

30. Καὶ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν τῷ λάχχῳ ἐδόησε φο»- 
νῇ ἰσχυρᾷ" Δανιὴλ, ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ ζῶντος, ὃ Θεός 
ἴων ᾧ σὺ λατρεύεις ἐνδελεχῶς, εἰ ἠδυνήθη ἐξελέσθαι 
σε ἐχ στόματος τῶν λεόντων ; 

“1. Καὶ εἶπε Δανιὴλ τῷ βασιλεῖ: Βασιλεῦ, εἰς τοὺς 
αἰῶνας ζῆθι. 

ς2. Ὃ Θεός μου ἀπέστειλε τὸν ἄγγελον αὐτοῦ, χαὶ 
ἐνέφραξε τὰ στόματα τῶν λεόντων, καὶ οὐχ ἐλυμήναντό 
με, ὅτι κατέναντι αὐτοῦ εὐθύτης εὑρέθη ἐμοὶ, καὶ ἐνώ- 
πῖον δέ σου, βασιλεῦ, παράπτωμα οὐχ ἐποίησα. 

23. Τότε ὁ βασιλεὺς πολὺ ἠγαθύνθη ἐπ᾽ αὐτῷ, καὶ 
τὸν Δανιὴλ εἶπεν ἀνενέγχαι ἐκ τοῦ λάχχου. Καὶ ἀνη- 
νέχθη Δανιὴλ ἐκ τοῦ λάχχου, χαὶ πᾶσα διαφθορὰ οὐχ 
εὑρέθη ἐν αὐτῷ, ὅτι ἐπίστευσεν ἐν τῷ Θεῷ αὐτοῦ. 

44. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς, καὶ ἠγάγοσαν τοὺς ἄνδρας 
τοὺς διαθαλόντας τὸν Δανιὴλ, χαὶ εἰς τὸν λάχχον τῶν 
λεόντων ἐνεδλήθησαν, αὐτοὶ χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν, χαὶ αἱ 
γυναῖχες αὐτῶν’ χαὶ οὐ ἔφθασαν εἰς τὸ ἔδαφος τοῦ λάχ- 
χου, ἕως οὗ ἐχυρίευσαν αὐτῶν οἱ λέοντες, χαὶ πάντα 
τὰ ὀστᾶ αὐτῶν ἐλέπτυναν. 

45. Τότε Δαρεῖος ὃ βασιλεὺς ἔγραψε πᾶσι τοῖς λαοῖς, 
φυλαῖς, γλώσσαις, τοῖς οἰκοῦσιν ἐν πάσῃ τῇ γῇ᾽ Εἰρή- 
νη ὑμῖν πληθυνθείη. 

28, Ἐχ προζςώπου μου ἐτέθη δόγαα τοῦτο ἐν πάσῃ 
ἀρχῇ τῆς βασιλείας μου, εἶναι τρέμοντας χαὶ φοδου- 
μένους ἀπὸ προςώπου τοῦ Θεοῦ Δανιὴλ, ὅτι αὐτὸς ἐστι 
Θεὸς ζῶν, χαὶ μένων εἷς τοὺς αἰῶνας, καὶ ἣ βασιλεία 
αὐτοῦ οὐ διαφθαρήσεται, καὶ ἣ κυρεία αὐτοῦ ἕως τέλους. 

27. ᾿Αντιλαμόανεται χαὶ ἀμῴος χαὶ ποιεῖ σημεῖα 
χαὶ τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, ὅςτις ἐξείλατο 
τὸν Δανιὴλ ἐκ χειρὸς τῶν λεόντων. 

"8, Καὶ Δανιὴλ κατηύθυνεν ἐν τῇ βασιλείᾳ Δαρείου, 
χαὶ ἐν τῇ βασιλείᾳ Κύρου τοῦ Πέρσου. 

ΔΑΝΙΗΛ. Κεφ. ς΄. 

ηυἱ ἀο Π]1|8 οἀρίἱν 4118 1 υἀ8585, Ποη Βυ ] αἱ 56 ἀδοτοίο ἴυ0, 
οἱ (γἰθα5 ἰορογίδυ8 ἀΐδὶ μοι ἃ 60 800 με ΠἸοη.68 δυ.88. 

ἵά. Τυποτόχ, υἱ δυάϊν!ῖ γογθυμῃ, γα]άς οοηιγϑίδίιβ οὶ 
ἴῃ 60, οἷ ργὸ Ὠδηΐθία ἴῃ δροηΐδ ογδὶ δὰ ᾿ἰ δβογαηάυμῃ δυπι, οἱ 

0546 δά ναϑρϑεδπὶ ἰδ θογαϊγαὶ δι γα ουμῃ. 

15. Τυῃο Υἱγὶ 1}}} αἰουηΐ γορὶ : ϑοῖῖο, γὸχ, φυΐᾶ ἀθογοίυπη 
ΜοάϊΪβ οἱ Ρογβί8, οὔγηθπ) οοηϑ 1 {06 η} οἱ 5ἰδίυϊυ αυοά- 
ουπίααθ τὸχ βίδίιυ οι, ἤθη ορογίογα ἰπγυϊδεὶ. 

(6. Τυης τὸχ ἀϊχὶξ, οἱ ἀἀἀυχοτυηὶ Ὠδηίοϊδι, οἱ Πίφογαῃὶϊ 
ΘΠ ἰη δου ἰθοπυη, οἱ ἀἰχὶὶ τοχ Ὀδηΐοὶὶ : 68 ἰυυϑ, 

406. τ! 0018 ΒΘ ΡοΓ, 'ρδ86 Πἰογαθὶξ 16. 

17. Εἰ αἰζυ]ογιπὶ Ἰαρίάοη, οἱ πη ροϑιθγυηΐ ΘΠ ΡΟΓ ΟΝ ἰδοὶ, 
οἱ Οὐϑίζῃδυ Γὸχ ἰῇ Δπη0}0 800, οἱ ἰῇ δηηυΐο Ορ᾿ἰπ δίνη 500- 

ΓΌΠΙ, Ὧ6 4υἱὰ 8665 ἢδγαοὶ ἰῃ Πδη θ οιη. 

18. Εἰ ΔΌΪ γὸχ ἰῃ ἀοπλιη βυδπι, οἱ ἀογηλΥ] ἱπου ηδίι8, 
οἱ οἷν ποὺ δἰ(υἱογυηΐ οἱ, οἱ βοῃ}η115 γθοθβ8ἰῖ ΔὉ0 60. ΕἸ οοῆ- 
Οἰυδογαῖ ἤθυ8 ογᾶ Ἰδοαυϊῃ, οἱ ἤοὴ δίϊδοθγδηϊ ῃλο θϑίϊα Ὠ8- 
ΒΘ 6Π,. 

19. Τυῆο τὸχ βύγγοχὶ  τᾶη6 ἰῃ ἀϊϊποῦϊο, οἱ ἴῃ [δϑιϊηδ- 
(ἰοπθ υϑηϊὶ δὰ ᾿ἴδόῖτ ΘΟ υ Ώ. 

20. Εἴ ουπὶ Δρργορίηαχυδγοῖ Ἰδουὶ οἰδηηανυ  υόοο (οτγίϊ : 
Ὀδηΐοὶ, βοῦν αὶ υἱυθηί 8, Πθυ8 8, Οσυἱ ἴὰ 56 ΓΥ 8 561}- 
Ροῦ, δἰ ροίυ Πρόγᾶγο ἴ6 ἀθ οὔ Ἰθοηυμ} 

421. Εἰ αἱΐ Πδηΐοὶ γορὶ : Βοχ,, ἰῃ βέβοῦϊδᾶ Υἱγα. 

42. ΘΕ Πη6Ὸ5 πρἰδῖ δΔηροϊυπι βυυ, οἱ ουδίγυχ:! οΓγὰ 160- 
πυηι, οἵ ἤθη ποουοσγιηΐ μα ἱ, φυΐα οΟγᾶτη 60 γϑοίἀ0 ἰη- 
γοηίδ δϑὶ πϑηΐ, βρὰ οἵ οογϑιη ἴθ, γὸχ, ἀδἰἰοίυπι ἤθη ἔδοϊ. 

43. Τύυῃςο ΓΟχ ὙϑΠ ΘΙ ΘΠ ΟΓ ΚΑΥΪΒῈ8 Θϑἱ ΒΌΡΟΓ 60, οἱ Ὠδηΐθ- 
Ἰ6πὶ ἀϊχὶὶ οἀυςὶ ἀ6 ἴδοι. Εἰ οἀποίι8 68. 816] ἀ6 ἰδοι!, οἱ 
Π0}1 ἰδοβὶο ἱπυθηΐδ δὲ ἰῃ 60, ηιιϊΐᾶ ογρα αἰ ἰῃ 60 8ι1. 

44, Εἰ ἀϊχὶξ τὸχ οἱ δα ἀυοίΐ βυηΐ υἱγὶ φυὶΐ δοσυδανύογδηξ 
Πδηΐθίοεπι, οἱ ἴω ᾿ἰδοιιπ ΘΟ πὶ Πηΐβδὶ δυπί, ἱρϑὶ οἱ 1] 

ΘΟΓΌΪ, οἵ ὈΧΟΓΘΒ ΘΟΓΙΠῚ : οἱ ΠΟ ρογυθηθγιηΐ δά ραν πη 6 ἢ- 

ἰυμη ἰᾶοί, ἄοηδο ἀοπμκίηδίϊ διιηΐ δογλ Ἰθοη68, δἰ ΟἸηηΐᾶ ο588ἃ 
ΘΟΓΏΠ. ΟΟΙ Δ πΙΘΓυηΐ. 

25. Τυης Ὠάγία8 ΓῸχ βογρϑὶϊ υἰ γογϑὶβ ρορυ 5, ἰΠθυρυ5, 
᾿ἰησυΐθ, ὨΔ Δη 0.5 ἰῃ απίγογβα ἴογγα : Ρὰχ Ὑοἱδ πη} } 10} }- 
ΟΘΙαΓ. 

26. Αὄ δοίδ ποϑίγα ροβίίυη] 681 ἀδογοίαπι ἢΟΟ ἴῃ οἹηηὶ ρῥγίἢ- 
αἰρϑῖιι γοσηὶ πηοὶ, βἰηΐ ἰγπηθηΐοϑ οἱ τηθίυδηὶ ἃ (Δεῖ εἰ 

Ὀδη 6118, 056 οηΐπι οϑί Π608 ΥἱΥ ἢ 5, δἷ ᾿]ΔΏΘΏΒ ἴῃ βέρουϊα, 
οἱ τορῆυπὶ 68 Ποὴ ἀἰθδίρδοϊίυγ, οἱ ἀουμηδί!ο 608 υ5406 

ἰῃ Πη6Π). 
27. δυδοίρί( οἱ ᾿θογαΐ, οἱ (Δοἱ᾿ δίριι οἱ ργοάϊρίϑ ἴῃ οἷο 

οἵ ἰῃ ἰογγὰ, φαὶ ᾿ἰθογανὶ Ὀδηίΐθιοπι ἀδ τηδηυ ἸΘΟΠΙΠ,. 

48. ἘΠ᾿ Πδηΐ6] ργόϑροο οδὶΐἑ ἰὴ γόζηο Ὀαγὶὶ, οἱ ἰῃ γθῦῃο 

" Ογῇ Ρογϑδ. 



ὨΑΝΊΕΙ, Οκρ. ΥἹἱ]. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'. 

ι. Ἐν ἔτει πρώτῳ τῷ Βαλτάσα βασιλέως Χαλ-- 
δαίων, Δανιὴλ ἐνύπνιον εἶδε, χαὶ εἶ δράσεις τῆς χε- 
φαλῆς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς χοίτης αὐτοῦ, καὶ τὸ ἐνύπνιον 
αὐτοῦ ἀν τυ γῆ 
, 3. Ἐγὼ Δανιὴλ ἐθεώρουν, χαὶ ἰδοὺ οἱ τέσσαρες 
ἄνεμοι τοῦ οὐρανοῦ προςέθαλον εἰς τὴν θάλασσαν τὴν 
μεγάλην, 

3. χαὶ τέσσαρα θηρία μεγάλα ἀνέδαινον ἐκ τῆς θα-- 
λάσσης, διαφέροντα ἀλλήλων. 

4. Τὸ πρῶτον ὡςεὶ λέαινα χαὶ πτερὰ αὐτῆς ὡς ἀετοῦ, 
ἐθεώρουν ἕως οὗ ἐξετίλη τὰ πτερὰ αὐτῆς" χαὶ ἐξήρθη 
ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐπὶ ποδῶν ἀνθρώπου ἐστάθη , καὶ 
χαρδία ἀνθρώπου ἐδόθη αὐτῇ. 

δ. Καὶ ἰδοὺ θηρίον δεύτερον ὅμοιον ἄρχῳ, καὶ εἰς 
μέρος ἕν ἐστάθη, καὶ τρεῖς πλευραὶ ἐν τῷ στόματι 
αὐτῆς ἀναμέσον τῶν ὀδόντων αὐτῆς. Καὶ οὕτως ἔλεγον 
αὐτῇ" ᾿Ανάστηθι, φάγε σάρχας πολλάς. 

6. ᾿Οπίσω τούτου ἐθεώρουν, καὶ ἰδοὺ θηρίον ἕτερον 
ὡςεὶ πάρδαλις" χαὶ αὐτῇ πτερὰ τέσσαρα πετεινοῦ ὑπερ- 
ἄνω αὐτῆς, καὶ τέσσαρες χεφαλαὶ τῷ θηρίῳ, καὶ 
ἐξουσία ἐδόθη αὐτῇ. 

7. Ὀπίσω τούτου ἐθεώρουν, καὶ ἰδοὺ θηρίον τέταρτον 
ΤῸ χαὶ ἔχθαμύον, χαὶ ἰσχυρὸν περισσῶς, χαὶ οἱ 

ντες αὐτοῦ σιδηροῖ, ἐσθίον, χαὶ λεπτύνον, χαὶ τὰ 
ἐπίλοιπα τοῖς ποσὶν αὐτοῦ συνεπάτει, καὶ αὐτὸ διάφο- 
ρὸν περισσῶς παρὰ πάντα τὰ θηρία τὰ ἔμπροσθεν 
αὐτοῦ χαὶ χέρατα δέκα αὐτῷ. 

8. ΠΝΟῊΝ τοῖς χέρασιν αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ χέρας 
ἕτερον μιχρὸν ἀνέδη ἐν μέσῳ αὐτῶν, καὶ τρία χέρατα 
τῶν ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἐξεῤῥιζώθη ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ. 
Καὶ ἰδοὺ ὀφθαλμοὶ ὡςεὶ ὀφθαλμοὶ ἀνθρώπου ἐν τῷ χέ- 
ρατι τούτῳ, καὶ στόμα λαλοῦν μεγάλα. 

9. ᾿Ἐθεώρουν ἕως ὅτου οἵ θρόνοι ἐτέθησαν, χαὶ πα-- 
λαιὸς ἡμερῶν ἐχάθητο" χαὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευχὸν 
ὡςει χιὼν, καὶ ἡ θρὶξ τῆς χεφαλῆς αὐτοῦ ὡςεὶ ἔριον 
χαθαρόν, ὃ θρόνος αὐτοῦ φλὸξ πυρὸς, οἱ τροχοὶ αὐτοῦ 
πῦρ φλέγον. 

10. Ποταυὸς πυρὸς εἶλχεν ἔμπροσθεν αὐτοῦ" χίλιαι 
χιλιάδες ἐλειτούργουν αὐτῷ, καὶ μύριαι μυριάδες πα- 
ρειστήκεισαν αὐτῷ χριτήριον ἐχάθισε, χαὶ βίδλοι 
ἠνεῴχθησαν. 

11. ᾿Εθεώρουν τότε ἀπὸ φωνῆς τῶν λόγων τῶν με- 
γάλων, ὧν τὸ κέρας ἐχεῖνο ἐλάλει, ἕως ἀνηρέθη τὸ 
θηρίον, χαὶ ἀπώλετο, χαὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐδόθη εἷς 
χαῦσιν πυρός. 

13. Καὶ τῶν λοιπῶν θηρίων μετεστάθη ἣ ἀρχὴ, καὶ 
μαχρότης ζωῆς ἐδόθη αὐτοῖς ἕως χαιροῦ χαὶ χαιροῦ. 

13. ᾿Εθεώρουν ἐν δράματι τῆς νυχτὸς, χαὶ ἰδοὺ μετὰ 
τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ, ὡς υἱὸς ἀνθρώπου ἐρχόμενος, 
χαὶ ἕως τοῦ παλαιοῦ τῶν ἡμερῶν ἔφθασε, Αὐν βρθαι 
νέχθη αὐτῷ" 

"4. χαὶ αὐτῷ ἐδόθη ἡ ἀρχὴ χαὶ ἡ τιμὴ χαὶ ἢ βα- 
σιλεία, καὶ πάντες οἱ λαοὶ, φυλαὶ, χαὶ γλῶσσαι αὐτῷ 
δουλεύσουσιν. Ἧ ἐξουσία αὐτοῦ ἐξουσία αἰώνιος, ἥτις 
οὐ παρελεύσεται" χαὶ ἥ βασιλεία αὐτοῦ οὐ διαφθαρή- 
σεται. 

15. εὐ τὸ πνεῦμά μου ἐν τῇ ἕξει μου, ἐγὼ 
Δανιὴλ, χαὶ αἵ δράσεις τῆς κεφαλῆς μου ἐτάρασσόν με. 
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ΟΑΡΌΤ ΥἹ]. 

ἵ. 1 δΔῆΠ0 ὈΓΪΠΊΟ ΒΑ] Α8ΑΓ γΓοαὶς ΟἹ] ἀδοοσυη, δηΐδὶ 
βοιληΐυ Υἱϊξ, οἱ Υἱβίοῃμβϑ οαρὶ (8 68 ἰῇ ΟἹ} 6}118,, οἱ 

ϑοιῃηηΐυγ ϑυυηι δογί ρϑὶΐ. 

2. ἔσο Ὠδηΐθὶ υἱάθθαμμ, οἱ θοοθ φυδίαος γνϑηϊὶ ΟΟἾΙ ἰγ- 
ΤΌΘ δηΐ ἰῃ ΙΏΔΓΘ Γ]ΔΟΏΙΠΊ, 

3. οἱ χυδίπογ μαβίϊδ στδπά68 δϑοθηδουδηΐ ἀ6 πᾶσί, ἀἰνογ- 
825 ἰηΐου 86. 

ά͵ Ῥυηϊμηᾶ αιιδ8] Ἰοδρηᾶ οἱ 4185 οἦι.8 5ἰουΐ Δαυΐδ, δϑρίοὶρ- 
θᾶ ἀοηθο ἅν} 1885 ϑυηΐ 41:5 οα͵118 : οἱ β0 1418 οδί ἀ6 ἰθγγᾶ, 

οἴ ΒΌΡΟΓ Ρ6 465 Ποιηηἷ5 [61 }, οἵ οον ποιγίηἰ8 ἀδίυπι 68ὶ οἱ. 

5. Εἰ 6006 Ὀοβ(ϊ8 δοοιιηἀδ 51Π|}}}18 ὉΓΘΟ, οἱ ἰῃ μᾶγίθ υῃ8 

βίοι, οἱ ἴγε8 οοβίδῃ ἴῃ ογὰ δ͵ὺ8 ἱπίθγ ἀδηΐθ8 6}05. Εἴ βίο 
ἀἰοοῦθδηὶ οἱ : ϑυγξα, Οὐμηθά6 σάΓΠ68 τη] 88. 

6. Ῥοθῖ ἢ δβρίοἰθθδμ, οἱ θοῦ βοϑίία 8}18 φυδϑὶ ραγάυ8 : 
οἵ Ὠυΐο 8105 αυδίυογ γνοϊυοτὶβ Βροῦ ἰρβϑίη, οἱ χυδίυοῦ 08- 
Ρἢ ἃ Ὀοδίϊ, οἱ ροίοβίδϑ ἀδΐδ δϑί οἱ. 

7. Ῥοδὲ δηο δβρίοἰθῦδηι, οἱ ϑαοα θθϑίία χυδγίδ ἰογγ Ὁ} 18 

δίαυθρ τ 8, οἱ ἰογ 8 ηἰΠἷ8, οἱ ἀθηΐ68 6}08 ἰδγγοὶ, 00- 

πιράδης, δί4}:6 ΘΟ 6η8, οἱ ταϊᾳυᾶ ροα θυ 80.158 ΘΟ Π6}}- 
οἂραῖ, οἱ ἰρ8ἃ ἀΐνθγβϑᾶ ἢΪπ8 ργῶ οπιηΐϊθυ8 θ681}15 488 δηΐθ 
Θδῖῃ : δἷ σογῃυδ ἀθόθηι οἱ. 

8. Οοηϑίάἀογαθᾶπ) σογηυ 6115, οἱ 6666 οογηᾷ ἃ υἁ ρᾶγγυ- 
Ἰυπὴ Δϑοοῃα  ἰῃ πιράϊο δογυπι, οἱ (γα 605 οοττιυᾶ ἀθ6 18 4.88 
δηΐοα 6Υ0}]38 βυηὶ ἃ ἴδοϊο 6}118. Εἰ 6006 οσυ] αυδδβὶ ΟΟΌ}} ἢΟ- 
ΤηΐηΪ5 ἰῃ οογηὰ ἰδίο, οἱ ὁ5 ἰΙσψυθη8 στγδηάϊδ. 

9. Αϑρίοἰθθδι ἀοποο ᾿Πγοηὶ ροϑἰ(ὶ δυηΐ, οἱ δηϊΐφυυϑ ἀΐθ- 
τυ 8661} : οἱ νϑϑιπηοηΐϊυπὶ 6}ι.5 σΔηἀϊάυπὶ| 4ι88ὲ ηἶχ, οἱ 08- 

ΡἾ 5 οδρὶτἰβ ο᾽υ8 φυδδὶ ἰδη8 τηυηᾶδ, ἰΠγοη118 6}08 ΠΑΙΏΠΙα 
᾿Ἰφηΐβ, γοῖδο 6}.8 ἰχηΐβ Παργδηβ. 

10. ΕἸυπιθη ἰχηΐβ ἰγαῃθαΐ ἢ ΘΟΏΘΡΘΟΙΙ 6}}}8 : ΤᾺ]}]6 118 
ἀοβογυθθδηῖὶ οἱ, οἱ ἀθηᾶ τη} ἀθηυπ τ ἢ] τππὶ ἃ 55 οθδηί 
οἱ : [μά ϊοίαπι 5θάϊξ, οἱ "1 θγὶ ἀροτὶ βαηΐ. 

{1. Αβρίεἰθθαπὶ ἰθϑῃς ἃ Ὑ066 ΒΟΙΠΟΠΠῚ γδηΠπ), 4008 
οογηι ἐΠὰ Ιοφυουδίαν, φυοδάυδαπθ ἰηϊογίδοίϊ οδί θοδίϊδ, οἱ 
Ρογ τ, οἱ ΘοΓρα8 608 ἀδίυμη οδἴ ἴῃ ΘΟ υιδἰἰοηδηι ἐζηΐβ. 

12. Εἰ οοἰογαγαη) ὈΟβίϊ γα πὶ ΓΔ 5]4{118 δ5ὶ ρυϊΠο ρ4 (118, 

οἴ Ἰοηρσίἰυἀο νυἱΐδο ἀδίδ 68 6ἷ58. ὕ54ι6 δα ἰθρυ8 οἱ ἰδηηρυϑ. 
13. Αϑρίείθθδηι ἰῃ υἱβίοης ποοίϊβ8, δὲ δοῦθ οὐπὶ ἡ Ὀΐθι8 

ΟΟἾ;, αυδδὶ ἢ] 18 Ποτηΐη 8 γϑηΐθηβ, οἱ 8406 δὶ δηἰχυυ!η 
ἀΐογαπι ρογυθηϊ,, οἱ οὈ]δῖυβ 6ϑἱ οἱ : 

14. οἱ ἀδίυϑ 68ὶ ἱροὶ ρυϊηοὶραίι8 οἱ ποποῦ οἱ γορηῆυπ), οἱ 
ΟἸΏΠ6Β ρορυὶὶ, ἰγίθυβ, οἱ Πηρια" ἐρ5ὶ βογυϊοηΐ. Ροϊοβίδβ 6] 8 
Ροίοϑίδϑ βοι}ρ ΘΓ, 4085 ΠΟ ροΓγδη 581 : Γοζηπ) 6}8 Ὠθἢ 
ΘΟΓΓΕΙΙΏΡΘίυΓ. 

15. Ηογτυϊ ςρ τ 8 πιθὰ8 ἰῃ ΠΑθὶ τὰ πιθῸ » 40 Ὠαδηΐοϊ, οἱ 
Υἱβίοπαϑ οδρὶ 8 πιοὶ οοπίυΓ Δ δι} Π16. 
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16. Καὶ προςῆλθον ἑνὶ τῶν ἑστηκότων, χαὶ τὴν 
ἀχρίδειαν ἐζήτουν παρ᾽ αὐτοῦ μαθεῖν περὶ πάντων 
τούτων. Καὶ εἶπέ μοι τὴν ἀχρίδειαν, καὶ τὴν σύγχρισιν 
τῶν λόγων ἐγνώρισέ μοι. 

17. Ταῦτα τὰ θηρία τὰ τέσσαρα, τέσσαρες βασιλεῖαι 
ἀναστήσονται ἐπὶ τῆς γῆς, αἵ ἀρθήσονται" 

18. χαὶ παραλήψονται τὴν βασιλείαν ἅγιοι Ὑψίστου, 
χαὶ χαθέξουσιν αὐτὴν ἕως αἰῶνος τῶν αἰώνων. 

ι9. Καὶ ἐζήτουν ἀχριδῶς περὶ τοῦ θηρίου τοῦ τε- 
τάρτου, ὅτι ἦν διαφέρον παρὰ πᾶν ἀν αν φοδερὸν 
περισσῶς" οἱ ὀδόντες αὐτοῦ σιδηροῖ, χαὶ ὄνυχες αὐτοῦ 
θὰ ἘΕῚ ἐσθίον, χαὶ λεπτύνον, χαὶ τὰ ἐπίλοιπα τοῖς 
ποσὶν αὐτοῦ συνεπάτει. 

20, Καὶ περὶ τῶν χεράτων αὐτοῦ τῶν δέχα τῶν ἐν 
τῇ χεφαλῇ αὐτοῦ, χαὶ τοῦ ἑτέρου τοῦ ἀναθάντος χαὶ 
τ ἢ τῶν πρώτων, ᾧ οἱ ὀφθαλμοὶ χαὶ στόμα 
λαλοῦν μεγάλα, χαὶ ἣ ὅρασις αὐτοῦ μείζων τῶν λοι- 
πῶν. 

21. Ἐθεώρουν, καὶ τὸ χέρας ἐχεῖνο ἐποίει πόλεμον 
μετὰ τῶν ἅγίων, καὶ ἴσχυσε πρὸς αὐτοὺς, 

88. ἕως οὗ ἦλθεν ὁ παλαιὸς ἡμερῶν, καὶ τὸ χρῖμα 
ἔδωχεν ἁγίοις Ὑψίστου" καὶ ὃ καιρὸς ἔφθασε, καὶ τὴν 
βασιλείαν κατέσχον οἵ ἅγιοι. 

43, Καὶ εἶπε: Τὸ θηρίον τὸ τέταρτον, βασιλεία τε- 
τάρτη ἔσται ἐν τῇ γῇ. ἥτις ὑπερέξει πάσας τὰς βασι- 
χΐς. χαὶ χαταφάγεται πᾶσαν τὴν γῆν, καὶ συμπατήσει 
αὐτὴν καὶ χαταχόψει. 

84. Καὶ τὰ δέχα χέρατα αὐτοῦ, δέχα βασιλεῖς ἀνα- 
στήσονται, χαὶ ὀπίσω αὐτῶν ἀναστήσεται ἕτερος, ὃς 
ὑπεροίσει χαχοῖς πάντας τοὺς ἔμπροσθεν, χαὶ τρεῖς βα- 
σιλεῖς ταπεινώσει, 

26. χαὶ λόγους πρὸς τὸν Ὕψιστον λαλήσει, καὶ 
τοὺς ἁγίους Ὑψίστου παλαιώσει, καὶ ὑπονοήσει τοῦ 
ἀλλοιῶσαι χαιροὺς καὶ νόμον, χαὶ δοθήσεται ἐν χειρὶ 
αὐτοῦ ἕως καιροῦ χαὶ χαιρῶν χαί γε ἥμισυ χαιροῦ. 

26. Καὶ τὸ χριτήριον ἐχάθισε, καὶ τὴν ἀρχὴν με- 
ταστήσουσι τοῦ ἀφανίσαι, χαὶ τοῦ ἀπολέσαι ἕως τέ- 
λους. 

27. Καὶ ἣ βασιλεία χαὶ ἣ ἐξουσία χαὶ ἣ μεγαλωσύνη 
τῶν βασιλέων τῶν ὑποχάτω παντὸς τοῦ οὐρανοῦ ἐδόθη 
ἁγίοις “γψίστου. Καὶ ἣ ἀροροῦ αὐτοῦ βασιλεία αἰώ-- 
νιος; χαὶ πᾶσαι αἱ ἀρχαὶ αὐτῷ δουλεύσουσι χαὶ ὑπα- 
χούσονται. 

48. Ἕως ὧδε τὸ πέρας τοῦ λόγου. Ἐγὼ Δανιὴλ, οἱ 
διαλογισμοί μου ἐπὶ πολὺ συνετάρασσόν με, χαὶ ἣ 
μορφή μου ἠλλοιώθη, καὶ τὸ ῥῆμα ἐν τῇ καρδία μου 
διετήρησα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄. 

ι. Ἐν ἔτει τρίτῳ τῆς βασιλείας Βαλτάσαρ τοῦ βα- 
σιλέως ὅρασις ὥφθη πρὸς μέ" ἐγὼ Δανιὴλ μετὰ τὴν 
ὀφθεῖσάν μοι τὴν ἀρχὴν, 

4. χαὶ ἥμην ἐν Σούσοις τῇ βάρει, ἥ ἐστιν ἐν χώρᾳ 
Αἰλάμ. Καὶ ἤμην ἐπὶ τοῦ Οὐόαλ. 

3. Καὶ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου, καὶ ἴδον, καὶ ἰδοὺ 
χριὸς εἷς ἑστηχὼς πρὸ τοῦ Οὐύάλ. Καὶ αὐτῷ χέρατα 
ὑψηλὰ, χαὶ τὸ ἕν ὑψηλότερον τοῦ ἑτέρου, χαὶ τὸ ὑψη- 
λὸν ἀνέθαινεν ἐπ᾿ ἐσχάτων. 

4. Καὶ ἴδον τὸν χριὸν χερατίζοντα χατὰ θάλασσαν, 

ΔΑΝΙΗ͂Λ. Κεφ. Η΄. 

16. Εἰ δοσεββὶ δὰ ὑηῦπ) 8 58.816} {{01, δὲ ναί ἐδίθιη {π188- 
ΤΟΡδΠ ἃν 60 ἀΐδοθγε ἀδ οπηπίθυ8 ἢἰ8. Εἰ ἀϊχ[( χηἱἱ νογία- 
ἰ6π), οἱ ἰῃἰογργοίδ 006 Π} ΒΟΥ Οηθ) Ὠοΐδη Πἰ ὲ ἔδοίί. 

17. Ηξβ αυδίυον Ὀεδ[25, χυδίθοῦ γόρῃᾶ σΟηδυγροηΐ ΒΌΡΟΣ 
ἰογτδη, αυ85 δυίογοηίαγ : 

18. οἱ βυδοίρίδηΐ γϑρηϊπὶ 58ηοῖϊ Αἰ 88ἰηγὶ, οἱ ΟὈΕἰποθυπὶ 
ἱΠυ ἃ υδαι6 ἴῃ 5ϑθου πὶ 526 Ο.]ΟΓΙη,. 

19. Εἰ φυφῶγεθδϑη αἰ ροηίογ ἀδ ᾿οδ ἰδ χυδτγίδ, χυΐᾷ ογαὶ 
αἰββίη}}}}8 δ οπηηὶ θοϑίϊδ,, (γγ }}}}5 ἢἰπι8 : ἀδη(68 δ) ἴδγ- 
ΤΟΙ, οἵ Ὀηρυ68 6]5 δοηδὶ : οοπιθάθῃβ, δὲ δοπηηπυοηβ, οἱ 
το] υᾷ ρΡεάϊθυβ δι18 Θοπμου!οδθαί. 

20. Εἰ ἀδ οογη 08 6}115 ἀθοθῖῃ αυδὲ ἰῃ ΟΔρὶΐ6 ο)ι5, οἷ 810 
αυοα δδοοπάογδί οἱ ὀχοιιββογδαῖ ἀ6 ρυὶπ)8, ουἱ Ο61}}} οἱ οὁ85 ἰο- 
4068 φγδηάϊα, οἱ ἀβρδοῖιι8 6}}}58 Πη8)0Γ ᾿ϑρίογὶ 5. 

21. Αϑρίοίοθδπι, οἱ οογὴιυ ἡΠ]υὰ (Δοίεραὶ ΒΟ] υπ} οὐπὶ 58η- 
Οἱΐ8, οἱ ργωνδιορδὶ ουζᾶ θο8, 

22. ἀοηθο γὙϑηϊὶ δηϊ χυῦβ ἀΐογυμι, οἱ ᾿ἀϊοΐαπι ἀράϊ! 5δη- 

οι Εχοδὶβὶ : οἱ ᾿θιρυβ δαγυθηϊ, οἱ γαρῃυπ οὨπιογιπὶ 
δδησίϊ. 

23. Εἰ αἰχὶζ : Βοβίίδ φυδγίδ, τορηυπι αυδΓίυτη οτὶϊ ἰὼ 
ἴογγᾶ., φυοᾶ δι ρογϑὈ!ξ οπηηΐδ γοζηᾶ, οἱ ἀσνόγαδὶὶ απϊ γογβϑαι 
ἰογγδ, οἱ σοησι Δ 68Π) αἱ σοπηηίηυοί. 

24, ἘΠ ἀδοθπὶ οογῃμᾶ 6708, ἀθοο γοβθ8 οοηδυγροηΐ, οἱ 

Ροϑί 605 σοηϑυγθοί 8]108., 4υΐ ΒΌΡΟΓΑὈΪ Π8}}15 ΟΠ 658 ργίο- 
Γ6Β, οἱ ἴγ68 γϑβθ8 [1118 011, 

25, οἷ ΒΟΙΤΏΟΏ68 ΟΟηΐΓΔ ἘΕΧΟΘΙΒ0) Ἰοαποίαγ, οἱ βδηοίοϑ 

ΑἰΕἰββἰ πὶ (δοϊοῖ υθίογαϑοθγα, οἱ σορ Δ} πιυίᾶγο ἰοπηρογᾶ οἱ 
ἰΙαραπι, οἱ ἰγδάδηϊιγ ἔπ τηδηυ 6108 υ8406 δὰ (οιηρυϑ οἱ ἰ6Π}- 
Ρογὰ οἱ οἰϊδη αἰ ϊ πὶ ἰΘΠΊροΟΓί 8. 

26. Εἰ Ἰυἀϊοΐυπὶ 5661, οἱ ργϊποίραίαπι ἰγδηβίδγοηϊ υἱ 800" 
Ιοδίυτ, οἱ ἀἰβρογθὰξ ὑϑαι6 ἰῃ ἤηδπι. 

27. ἘΠ τορηυῃ οἱ ροίοϑίδς οἱ πηδρηϊ 0 Τορυτ αυὶ 511}}-- 
ἴογ οηηθ σα ]υπὶ ἀδίδ δυηΐ 58Δησ(ἰ8 Αἰ1188]ηγὶ]. Εἰ Γοσηὰπι 6}05 

ΓΟΡΏΌ ἢ) 56 [ΘΓΠ.), οἵ ΟΠΠ65 ῥΓἰποίραῖι5 ϑογυϊθηί οἱ οἱ 
ονοαϊοηί. 

28. Ἠυουβαυο ἤηΐδ γογῦϊ. ἔσο Ὀδηΐοὶ, οορί διἰοΠ6 5 ΤΏ 685 
τυ] απ σοπυγ Δ Όδηΐ ηἸ6, οἷ [Ὀγὴδ 68 ηγυίδία ο5ἰ, γεῖ- 
θυ αυΐδη ἱῃ ΟΟΓὰδ Π60 ΘΟΠΒΟΓΣΥΑΥ͂Ϊ. 

ΟΑΡΌΤ ΥἹΠ. 

1. Ιὴ 8ῆηο [610 τορσηϊ ΒΔ] [8587 ΓΟ 8 Υἱδίο ἀρρδτγυ! ΧὩ Πξ : 
δξ20 Πδῃηΐθ! ροβί 68) χυξ Δρρᾶγυδγαΐ τ] ΐ ἰῃ Ὀγϊπορίο, 

2. οἱ δγδη ἰῇ ϑι11:518 σδϑίγο, συοὰ οδὲ ἰῃ γορίοῦθ Δ Ἰδίη. 
Εἰ ογᾶπι βιιροῦ ὕραὶ. 

8. Ε1ΊΟνΑΥΪ οσμ]ος Π2608, οἱ Υἱάϊ, οἱ Θ006 ΔΥΪ65 1ΠῈ8 δίδῃ8 
δηΐο 04], οἱ οἱ οογηυιᾶ ὄχοοῖβα, οἱ ᾿πῸΠ| ΘΧΟο 508 ΔΙ[6ΓῸ, 

οἱ φυοὰ ΘχορΙβυῃ) ἃϑοθηἀο δὶ ΒΓ} 6 Γ ΠΟΥ 55] πιὰ. 

4. Εἰ νἱάϊ δι] οίθσῃ οογηΐθυ5 ὙΘῃΠ ]δηΐ6 πὶ οΟη Γὰ ΓΉΔΓΟ, οἱ 



ΑΝΙΕΙ͂,. ακρ. ΥἹΠΠΙ. 

καὶ βοῤῥᾶν, χαὶ νότον" χαὶ πάντα τὰ θηρία οὐ στήσε- 
ται ἐνώπιον αὐτοῦ, χαὶ οὐχ ἦν ὃ ἐξαιρούμενος ἐχ χειρὸς 
αὐτοῦ, χαὶ ἐπρίησε χατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, χαὶ ἐμε-- 
γαλύνθη. 

5. Καὶ ἐγὼ ἤμην συνιῶν, καὶ ἰδοὺ τράγος αἰγῶν ἦρ- 
ετὸ ἀπὸ λιδὸς ἐπὶ πρόςωπον πάσης τῆς γῆς" χαὶ οὐχ 
ἰν ἁπτόμενος τῆς γῆς καὶ τῷ τράγῳ χέρας μέσον τῶν 

θαλμῶν αὐτοῦ. 
6. Καὶ ἦλθεν ἕως τοῦ χριοῦ τοῦ τὰ χέρατα ἔχοντος, 

οὗ ἴδον ἑστὼς ἐνώπιον τοῦ Οὐδὰλ, καὶ ἔδραμε πρὸς 
αὐτὸν ἐν δρμῇ τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. 

η. Καὶ ἴδον αὐτὸν φθάνοντα ἕως τοῦ χριοῦ, χαὶ ἐξη- 
γριάνθη πρὸς αὐτὸν, καὶ ἔπαισε τὸν Χχριὸν, χαὶ συνέ- 
τριψεν ἀμφότερα τὰ χέρατα αὐτοῦ" καὶ οὐχ ἦν ἰσχὺς 
τῷ χριῷ τοῦ στῆναι ἐνώπιον αὐτοῦ. Καὶ 1} αὐτὸν 
ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ συνεπάτησεν αὐτὸν, καὶ οὐχ ἦν ὃ 
ἐξαιρούμενος τὸν κριὸν ἐχ χειρὸς αὐτοῦ. 

8. Καὶ ὁ τράγος τῶν αἰγῶν ἐμεγαλύνθη ἕως σφόδρα. 
Καὶ ἐν τῷ ἰσχύσαι αὐτὸν συνετρίόη τὸ χέρας αὐτοῦ τὸ 
μέγα" χαὶ ἀν θη ἕτερα κέρατα τέσσαρα ὑποχάτω αὐτοῦ 
εἰς τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τοῦ οὐρανοῦ. 

9. Καὶ ἐχ τοῦ ἑνὸς αὐτῶν ἐξῆλθε χέρας ἕν ἰσχυρὸν, 
χαὶ ἐμεγαλύνθη περισσῶς πρὸς τὸν νότον χαὶ πρὸς τὴν 
δύναμιν, 

ιο: χαὶ ἐμεγαλύνθη ἕως τῆς δυνάμεως τοῦ οὐρανοῦ" 
χαὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γὴν ἀπὸ τῆς δυνάμεως τοῦ οὐρανοῦ 
χἀὶ ἀπὸ τῶν ἄστρων, χαὶ συνεπάτησαν αὐτὰ, 

1. χαὶ ἕως οὗ ὁ ἀρχιστράτηγος ῥύσηται τὴν αἷ- 
χυαλωσίαν, χαὶ δι᾿ αὐτὸν θυσία ἐράχθη, χαὶ χατενω- 
δώθη αὐτῷ. Καὶ τὸ ἅγιον ἐρημωθήσεται. 

14. Καὶ ἐδόθη ἐπὶ τὴν θυσίαν ἁμαρτία, καὶ ἐῤῥίφη 
μαμαὶ ἢ δικαιοσύνη. Καὶ ἐποίησε, χαὶ εὐωδώ 

18. Καὶ ἤχουσα ἑνὸς ἁγίου λαλοῦντος, καὶ εἶπεν εἷς 
ἅγιος τῷ φελμουνὶ τῷ λαλοῦντι᾽ Ἕως πότε ἣ ὅρασις 
στήσεται, ἡ θυσία ἣ ἀρθεῖσα, χαὶ ἣ ἁμαρτία ἐρημώ- 
σεως ἡ δοθεῖσα, καὶ τὸ ἅγιον καὶ ἡ δύναμις συμπατη- 
θήσεται: ᾿ 

14. Καὶ εἶπεν αὐτῷ - Ἕως ἑσπέρας καὶ πρωΐ ἡμέραι 
διςγίλιαι καὶ τετραχόσιαι, χαὶ χαθαρισθήσεται τὸ 
ἅγιον. 

15. Καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ ἰδεῖν με, ἐγὼ Δανιὴλ, τὴν 
ὅρασιν, καὶ ἐζήτουν σύνεσιν, καὶ ἰδοὺ ἔστη ἐνώπιον 
ἐμοῦ ὡς ὅρασις ἀνδρός" 

16. καὶ ἤχουσα φωνὴν ἀνδρὸς ἀναμέσον τοῦ Οὐδὰλ, 
χαὶ ἐχάλεσε, καὶ εἶπε" Γαύδριὴλ, συνέτισον ἐχεῖνον τὴν 
ὅρασιν. 

ι7. Καὶ ἦλθε, καὶ ἔστη ἐχόμενος τῆς στάσεώς μου. 
Καὶ ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν, ἐθαμδήθην, χαὶ πίπτω ἐπὶ 
πρόςωπόν μου. Καὶ εἶπε πρὸς μέ" Σύνες, υἱὲ ἀνθρώ- 
που᾿ ἔτι γὰρ εἰς χαιροῦ πέρας ἣ ὅρασις. 

16. Καὶ ἐν τῷ λαλεῖν αὐτὸν μετ᾽ ἐμοῦ, πίπτω ἐπὶ 
πρόςωπόν μου ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἥψατό μου, καὶ ἔστησέ 
με ἐπὶ πόδας, 

19. καὶ εἴπεν" Ἰδοὺ ἐγὼ γνωρίζω σοι τὰ ἐσόμενα ἐπ᾽ 
ἐσχάτων τῆς ὀργῆς. Ἔτι γὰρ εἰς ἀν πέρας ἣ ὅρασις. 

40. Ὁ χριὸς ὃν εἶδες, ὃ ἔχων τὰ χέρατα, βασιλεὺς 
Μήδων χαὶ Περσῶν. 

21. Ὁ τράγος τῶν αἰγῶν, βασιλεὺς Ελλήνων " χαὶ 
τὸ χέρας τὸ μέγα ὃ ἦν ἀναμέσον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ, 
αὐτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς ὃ πρῶτος. 
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Δαυ Ποηοη), οἵ διιβίγυπι : οἔ ΟΠΊΠ68 ᾿οδ[185 ΠΟη δίδθυηῖΐ ὁ0- 

ΓΔ 60, 6 ΠΟΠ ογαὶ συΐ δγυογοὶ ὧδ τηδηῦ α͵05, [δε 4.6 
δϑουμάμπηι γο]υπίδί6 Π) δ δ), δἱ πιδρηϊποδίῃ8 οδί. 

5. ἘΠ690 δγᾶπι ἱπι 6} ΠΠσθηβ, οἱ θοῦ 8 Ἠΐγοιι8 ΘΔ ρΡΓΔΓΏΙΩ γὙ6- 
Ὠἰοθαῖ ἃ δίγί οο βιιρογῦ ἔδοίθπχ (οἴ ἰαγγῶ : οἱ ΠΟ} ογδῖ ἴδ:)- 
ΒΘ 8 ἰογγδ : οἵ Ὦΐγοο ΘΟΓΩἃ τηθ } ΠΔ ΟΟΌΪΟΓΌΠῚ 6118. 

6. Εἰ γϑηϊΐ υϑ406 δα ἀγίοίθπι ΠΠὰμὰ χυΐ ῃΠδθδυαὶ οοτηυδ, 

αιθιη Υἱάθγδιη δἰδῃβ δηΐα [04], οἱ ουουγτὶϊ δὰ δυπὶ ἰῃ ἰπη- 

Ροῖυ (ογ πη 5 δ. 

7. ἘΠ νυἱάϊ οὐπὶ δἀνθηϊδηΐθπχ 8706 δὰ δγίθίβπι, οἵ οἵϊβ- 
Γαΐυβ ο5ἱ ἴῃ ουπ), οἵ ρῥϑγοιι8811 δγίοίθηι, οἱ οοηίϊγι νι ἀυο 
οογηυᾶ 6)08 : οἱ ποη ογαΐ (ογ 0 ἃγίοιϊ βίδα ϊ ουγᾶπι 60. 

Εὶ ῥγοϊ]θοὶϊΐ θυπὶ ἴῃ ἰογτᾶπ), οἱ ΘΟΠΟΌΟΑΥ Θυ, οἱ ΠΟῚ ογαῖ 

4αυἱ ᾿εγαγοὶ ἀγίοίοπι 46 τηδηιϊ! 6}1.8. 

8. ἘΠΓ ΓΟ 5. ΟΑργᾶσιπ πηδρηϊποδίυβ δϑΐ π8606 γνδ]άβ. Εἰ 
ἀυπὶ ἰρ86 ᾿ηνδιθβοογοῖ οοηιγι [τ 6ϑζ οογηι {115 τη ρηυΩ : 
οἱ δϑοοηάογιηί 4118 οογηυ αυδίυον βυδίογ 1ΠΠπὰ ῬΟῸΓ φυδίυθοῦ 
γρηΐοϑ ΟΟἹ!. 

9. Εἰ ἀδ ὕῃο δχ οἷ58 οϑγθβ81}η} οϑὶ σΌγη Ὀηύγη (οτίο, οἱ 
τηδρη ποδί οϑὶ ηἰΠ)5 οοηίτα διυϑίγιπι) οἱ οοηίγα (ον  υἀϊ- 

Π6Π1, 
10. οἱ τηδρηϊποδίυπη 681 υ56υ6 δὰ νἱγίαϊοπι ΟοΟἱΪ! : οἱ 46- 

]ρεἰξ ἴῃ τογγδηχ 40 υἱγίυία ΟΟἹΐ οἱ 5.61}18, οἱ οοῃουϊοδυογιηΐ 

6848, 
11. οἵ χυοδάιτιβαυο ἀυχ τ} {186 ᾿Ιθογαν τὶς οαριϊν  ἰδΐθπ, 

οἱ ῥγορίογ δυπὶ 5δου Ποὶυπ) οΟ0]] θη} Θδῖ, οἵ ργόβρεῦε οί οἱ. 
Εἰ οδποίπαγίυπι ἀδϑοϊδὈ  (υΓ. 

12. Εἰ ἀδίυπι 651 ουρογῦ 8δογίβοίυπι ροοοδίυμ, οἱ ργο͵θοίδ 
ὁδὶ Ὠυπηΐ }υ5{Π|4. Εἰ (Δοίοΐ, οἴ ργοβρογδθίζιγ, 

13. Εἰ δυάϊγνὶ τηυπ| βδησίαπη) Ἰοαμοηίοηη, οἱ ἀϊχὶξ πη 8 

ἀδηοίι8 μῃο]οηὶ Ἰοαυοηίὶ : }5]ύ 00 ΥἹδῖο ϑἰδοὶξ, 5δογ:- 
οἰαμη δο]δίυπη, οἱ ροοοδίιηι ἀ65ο] δ ἰοπὶβ χυοᾶ ἀδίιηι 65ὶ, 
οἱ βαποϊυαγίυμ οἱ (οὐ λα ἀο οΟηοι Δ ἢ 

14. Εἰ ἀϊκὶ( οἱ : ὕΓ}5406 δὰ Ὑδβρογϑι οἱ Πη8η6 ἀΐ68 ἀυο 

πι }Π1ὰ οἱ φυδάτγίησοηιὶ, οἵ πη Ὀ Γ βηο ΓΙ. Π}. 

[5. Ἑδοίιπι 6ϑὲ δυΐθπη, οὐπὶ Υἱἀ 61] ῈΠ0 ΘὁρῸ Ὠδηΐ6ὶ υἱβίο- 
πθπ, οἵ υδογθδπη ἰη (65 η 8 π), οἱ 5161 ἴῃ οοπδρθοῖα 
[60 4μ.881 Βροαὶθ5 ΥἹγὶ : 

16. οἱ διιάϊν! νοσϑῃ υἱγὶ ἰηΐοῦ ὉΡΑ], οἱ τοοᾶνὶϊ, οἱ ἀϊχὶϊ: 

Οαθτίοὶ, ἴας ἰϑίυπι ἱπ 6] ]Πἴσαγα Υἱδί ΘΠ. 

17. Εἰ νϑηϊΐ, οἱ κἰδιἱξ Ἰυχία βἰαἰἰοηθηι τρθδη). Εἰ ΟὔΠὶ 

16 νϑηΐββοῖ, Ὄοχραῦΐ, οἱ οόγγυο ἴῃ ἰδοίθιη πηθᾶπὶ. Εἰ δἱΐ δὰ 

πΊ6 : {π|6]]΄ϊσα, Π] ΒΟπλΙ 8. : δας Θηΐπη ἰη (ΘΙ ροΓί5 ἤῃθ ΠῚ 

Υ] 510. 
18. Οὐμηχιο ἰοχυδγοίαγ 'ρ86 πιθουπὶ, οδά0 ἰῃ ἴδοίθπὶ 

ΠΠΘ8ΠῚ ΒΌΡοΓ ἰογγδπ), οἱ (εἰς πη6, οἱ δἰδίυ Πλ6 ΒΌΡΟΓ Ρ6- 

4685, 
9. οἱ ἀϊχὶῖ : Εορα ορὸ οδίαπαο ΕὈῚ αυφ [υἱυτὰ διπηῖ ἴῃ 

που βδἰπιὶβ ἱγο. Αὐδυο δηΐπι ἴῃ ἰΘροῦίβ ἤποιῃ Υἱβίο. ἢ 
20. Ατίοϑ φάβῃι Υἱ ἀἰβι}, φυὶ μδρθοθαΐῖ οογηυδ, τὸχ Μϑάογυπι 

65 δἴψιιθ Ῥογβᾶγυῃ). 

41. Ηἴτουβ σἀρΓΆΓΙΠΙ, ΓΟχ ΟΥ̓ΘΘΟΟΓΙΠ : οἴ ΟΟΓΩᾺ ρταηὰδ 
αυοὰ εζγαϊ ἱπίογ οουΐϊοβ 618, ἦρ86 6δῖ τὸχ ὈΓΪΠ.08. 
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29. Καὶ τοῦ συντριθέντος οὗ ἔστησαν τέσσαρα χέ- 
ρατα ὑποχάτω, τέσσαρες βασιλεῖς ἐχ τοῦ ἔθνους αὐτοῦ 
ἀναστήσονται, χαὶ οὐχ ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτῶν. 

23. Καὶ ἐπ᾽ ἐσχάτων τῆς βασιλείας αὐτῶν, πληρου- 
μένων τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν, ἀναστήσεται βασιλεὺς 
ἀναιδὴς προτώπῳ, χαὶ συνιῶν προθλήματα, 

24. χαὶ χκραταιὰ ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ, καὶ θαυμαστὰ δια-- 
φθερεῖ, χαὶ χατευθυνεῖ, χαὶ ποιήσει, χαὶ διαφθερεῖ 
ἰσχυροὺς, χαὶ λαὸν ἅγιον. 

56. Καὶ ζυγὸς τοῦ χλοιοῦ αὐτοῦ χατευθυνεῖ " δόλος 
ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, χαὶ ἐν χαρδίᾳ αὐτοῦ μεγαλυνθήσε- 
ται, χαὶ δόλῳ διαφθερεῖ πολλοὺς, χαὶ ἐπὶ ἀπωλείας 
πολλῶν στήσεται" καὶ ὡς ὠὰ χειρὶ συντρίψει. 

86. Καὶ ἡ ὅρασις τῆς ἑσπέρας χαὶ τῆς πρωΐας τῆς 
ηθείσης ἀληθῶς ἐστι. Καὶ σὺ σφράγισον τὴν ὅρασιν, 
ι εἰς ἡμέρας πολλάς" 
921. Καὶ ἐγὼ Δανιὴλ ἐχοιμήθην, καὶ ἐμαλαχίσθην, 

χαὶ ἀνέστην, καὶ ἐποίουν τὰ ἔργα τοῦ βασιλέως, χαὶ 
ἐθαύμαζον τὴν ὅρασιν, καὶ οὐχ ἦν ὃ συνιῶν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄. 

ι. Ἔν τῷ πρώτῳ ἔτει Δαρείου τοῦ υἱοῦ Ασσουήρου, 
ἀπὸ τοῦ σπέρματος τῶν Μήδων, ὃς ἐβασίλευσεν ἐπὶ 
βασιλείαν Χαλδαίων, 

2. ἐγὼ Δανιὴλ συνῆχα ἐν ταῖς βίδλοις τὸν ἀριθμὸν 
τῶν ἐτῶν, ὃς ἐγενήθη λόγος Κυρίου πρὸς Ἱερεμίαν τὸν 
προφήτην, εἰς συμπλήρωσιν ἐρημώσεως Ἱερουσαλὴμ 
ἑθδομήκοντα ἔτη. 

8. Καὶ ἔδωχα τὸ πρόζςωπόν μου πρὸς Κύριον τὸν 
Θεὸν, τοῦ ἐχζητῆσαι προςευχὴν χαὶ δεήσεις ἐν νη- 
στείαις χαὶ σάχχῳ. 

4, Καὶ προςευξάμην πρὸς Κύριον τὸν Θεόν μου, 
καὶ ἐξωμολογησάμην, καὶ εἶπα - Κύριε ὁ Θεὸς ὃ μέγας 
χαὶ θαυμαστὸς, ὃ φυλάσσων τὴν διαθήχην σου, χαὶ τὸ 
ἔλεός σου τοῖς ἀγαπῶσί σε, χαὶ τοῖς φυλάσσουσι τὰς 
ἐντολάς σου. 

6. Ἡμάρτομεν, ἠδικήσαμεν, ἠνομήσαμεν" καὶ ἀπέ- 
στημεν Ἀ ἀῆθαι ὁ τρα ἀπὸ τῶν ἐντολῶν σου χαὶ 
ἀπὸ τῶν χριμάτων σου, 

6. χαὶ οὐχ εἰςηχούσαμεν τῶν δούλων σου τῶν προ- 
φητῶν, οἵ ἐλάλουν ἐν τῷ ὀνόματί σου πρὸς τοὺς βασι-- 
λεῖς ἡμῶν, χαὶ ἄρχοντας ἡμῶν, χαὶ πατέρας ἡμῶν, 
χαὶ πρὸς πάντα τὸν λαὸν τῆς γῆς. 

7. Σοὶ, Κύριε, ἡ διχαιοσύνη, καὶ ἡμῖν ἡ αἰσχύνη 
τοῦ προςώπου, ὡς ἣ ἡμέρα αὕτη, ἀνδρὶ ᾿ἸΙούδα, χαὶ 
τοῖς ἐνοιχοῦσιν ἐν Ἱερουσαλὴμ, χαὶ παντὶ Ἰσραὴλ, 
τοῖς ἐγγὺς καὶ τοῖς μαχρὰν ἐν πάσῃ τῇ γῇ, οὗ διέ- 
σπειρας αὐτοὺς ἐκεῖ, ἐν ἀθεσία αὐτῶν ἥ ἠθέτησαν. 

8. Ἔν σοὶ, Κύριε, ἐστὶν ἡμῶν ἣ δικαιοσύνη, χαὶ 
ἡμῖν ἢ αἰσχύνη τοῦ προςώπου, καὶ τοῖς βασιλεῦσιν 
ἡμῶν, καὶ τοῖς ἄρχουσιν ἡμῶν, χαὶ τοῖς πατράσιν ἡμῶν, 
οἵτινες ἡμάρτομέν σοι. 

9. Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν οἵ οἰχτιρμοὶ, χαὶ οἱ ἱλασμοὶ, 
ὅτι ἀπέστημεν, 

10. χαὶ οὐχ εἰςηχούσαμεν τῆς φωνῆς πος τοῦ 
Θεοῦ ἡμῶν, πορεύεσθαι ἐν τοῖς νόμοις αὐτοῦ, οἷς ἔδωχε 
κατὰ πρόζωπον ἡμῶν ἐν χερσὶ τῶν δούλων αὐτοῦ τῶν 
προφητῶν. 

ιι. Καὶ πᾶς Ἰσραὴλ παρέδησαν τὸν νόμον σου, καὶ 

ΔΑΝΙΗ͂Λ. Κεφ. Θ΄. 
22. Ουοά δυίδηι οοηΐγδοίο 1Π|0 βυτγτοχογυηί χυδίυοῦ οὐγ- 

συ8 Βυδίογ, χυδίυοῦ Γορο8 ἀ6 σοηί6 ο᾽ὰ5 οΘοηδυγζοηΐϊ, οἱ ποἢ 
ἴῃ (ογυδΐηο 808. : 

23. Εἰ ἴῃ πον βδιηγῖ8 γορηΐ δογυπι, ΘΟΠΊΡΙοἰ18 ροοσδ 8 οὺ- 
Γυπ, σοηδυγροί γὸχ ἱπηρυάθηβ (Δεῖα, οἱ ἰη(6}] ρθη 8 Ὀγοροδί- 
Ἐομο5, 

24. οἱ τοδυϑίδ ἰογ 0 6)}08, οἴ ΠηϊΓΔὈ ἰοῦ ναϑίϑο!!, οἱ 
ργοβρογδυϊίαγ, οἱ (δεϊοὶ, οἱ ἀἰβρογάδι γοβθυβίοβ, οἱ ρορυϊυτα 
ΒΔ ῃοίυ ). 

25. ἘΠ᾿ ὕσυχ οδίθηξο 6}115 ἀἰγ ροῖαγ : ἀο018 ἰῃ Πηϑηπ 6}08, 

εἴ ἴῃ οογάδ 6}1.5 πημδριηϊβοδοίίυν, οἱ ἀοΐο οογγυπηροῖ πος, 

οἱ ΒΌΡΟΥ ρογα 06 Π} πῃ] ΟΓΌΠ. βίδὶὶ : οἱ χυδϑδὶ ογὰ πδηῦ 
οοηΐογοί, 

46. ΕΠ Υἱβὶο γϑϑρογϑ οἱ ῃηᾶηδ 4118 ἀἰοίδ 68ῖ γϑγα οϑί. Εἰ 
ἴὰ βίρῃδ υἱβίοῃθηι, χυΐὰ ἰμ ἀΐδθβ πη} 108. 

47. ΓΛ ὁ(ο Ὠδηίοὶ ἀρουδυΐ, οἱ ἰδηρσυὶ, οἱ βυγγαχὶ, οἱ ἃ- 

οἰοῦδπι ορδγᾷ τορὶβ, οἱ δαπηγαθαγ υἱβϑίοηοῃ, οἱ ποὴ ογαῖ 
4υὶ ἰμι 6} χογοί. 

ΟΑΡΌΤ ΙΧ. 

1. 1ῃ ργίπηο ἄππὸ Ὠατγὶὶ ἢ}}} Αϑϑυογὶ, ἐχ βδηγηθ Μϑάογυμ), 
αυΐ γορηιδυΐ ΒῈρΟΥ γοσηυ Οἰ)ΔΙ ἀδοογυη, 

2. 660 Ὠδηΐοὶ ἱη 6! ]οχὶ ἴῃ ᾿ἰ Ὀγὶ5. πυμηογυῃ) ΔηποΓι). 48] 
(δοῖυβ 6ϑ8ὶ βοῖτῃο Βοηληὶ δὰ Τογοη δ) ργορ[ιοίδηι, ἰῃ οὐπι- 

ΡΙο ἰομοτ ἀδϑο]αίομἱ5 Φογυ 8816 η) κοριυδϑίη!δ δηηϊ. 

3. Εἰ ἀοράϊ (Δοίδπι τηθᾶπὶ δά Ὀοπηίπυπι θθυπι, χυογεὰο 
ἀδρτγδοδίϊοῃθῃι οἱ ογαίίοποϑ ἰῃ 76} 0118 οἴ 5δοοο. 

ἅ, Ἑςζογανὶΐ δὰ Ποιηίηυη) αυπὶ που πη, οἱ οΟη 6 5508 80}, 

οἱ ἀἰχὶ : Βοπιίης 6115 Πᾶση 6 οἱ Ὠλὶγ Ὁ}}18, 4υΐ ουϑίοα!Ξ [6- 
βἰδηιθηΐιπ ἰυυπη, οἱ Πιβογοογαΐδηη ἰυδη) ΟΠ οἰ υ5 ἴδ, 

οἱ ουδβίοἀϊοη(θυ85 τηδηάδία (υᾶ. 

5. ῬοΟΟΔΥΪΠ)}}8, ἱπ) δία ΘρΙΠΠ8. ἰπί 6 ΘΕ Π]Ὸ5 : οἱ γὸ- 
οϑ8ἰπη08 οἱ ἀδο αν πυ8 8, πηδη δα [5 (υ}86 δίσυθ ἃ υἀ !ο}}5 
(υἷθ, 

0. εἴ ἢὐπ Θχδυα!ν  Π}}}8 ΒΈΓΥΟΒ 008 ρΓΟΡἢΟἴδ8, αυὶ Ιου6- 

Βαπίιγ ἰΠ ΠοΠλΐπα ἴθ γορὶθυ5 ὨοϑίΓ5, οἱ ργποὶ ρθ.8 ὨοϑΊΓ5, 
οἱ ραίγίθυδ ποϑίγὶ8, ΟἹ 4 6 ΡΟρυΪΟ ἰοττῶ. 

ἡ. ΤΙΡΙ, θοπιῖπο, 751{|Δ, 018 δυΐθηλ οΟη[υ5]0 [δεϊοὶ, 
δίουΐ ἀϊ68 ἤφΦο, τἱγὸ 7υἀδ, οἱ μδρηϊ δον θ8 ΦοΓ 8816), οἱ 

οἴηηὶ 18:86], 1.15 Ζυΐ ῬγΟρα διηῖ οἵ [18 4 ρΓΟΟῺΪ ἴῃ την ογβα 
ἰογγᾶ, 400 ἀἰ5βοιηϊπᾶϑίϊ 608 "|| π6, ἰῇ ῬΓΕΟΥΔΙΓΙΟΔΊΙΟΠΘ ΘΟγὺΠὶ 

4.8 μγαγαγίοδίϊ δυηΐ. 
8. ἴη (6, Ὠοιμίηα, 681 ποβίγα [5{{π|4, οἵ πο}υῖ8 ΘΟ. [510 

(Δοϊοὶ, οἱ γορίθυβ ποβίγὶ8, οἱ ὑγῃοὶρὶ 9 ποϑίγ5, οἱ μαῖγι 5 
ὨΟΒΙΓΙ5, 40] Ρδοσδυπλι}8 {0]. 

9. θομη0 ὉδοῸ ῃοβϑίῖγο πιίϑογα ἰοῆθα, οἱ ργορ ἰδ ]0068, 

αυΐᾶ Γϑορϑϑίπλιι8, 
10. οἵ πο δχαυάἰνίμη8 νοσοθπλὶ Ὀοχιίηΐ δὶ ποϑβῖγὶ, υἱ 

ἈΠῸ ]άγΘη.8 ἰῃ Ἰοσῖθυ8 ο᾽5, 4085 ἀφ  δηΐθ ἰδοίθι Ὠ0- 

βίγδῃμ ἴῃ τη θ0}3 56 ΓΤΟΓΌΠῚ ΒΌΟΓΙΠΙ ρΓΟρΡἢ ΘΙ ΔΓΌΠΙ. 

11. Εἰ οἴγηΐβ 1986] ργϑουδγίοδίὶ ϑυηῖ Ἰοσοίῃ ἰυδηλ, εὲ 



ΒΑΝΙΕΙῚ. 

ἐξέχλιναν τοῦ μὴ ἀχοῦσαι τῆς φωνῇς σου. Καὶ ἐπῆλθεν 
ἐφ᾽ ἡμᾶς ἡ χατάρα, χαὶ ὃ ὄρχος ὃ γεγραμμένος ἐν 
νόμῳ Μωῦσέως δούλου τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἡμάρτομεν αὐτῷ. 

15. Καὶ ἔστησε τοὺς λόγους αὐτοῦ οὺς ἐλάλησεν ἐφ᾽ 
ἡμᾶς, καὶ ἐπὶ τοὺς χριτὰς ἡμῶν οἵ ἔχρινον ἡμᾶς, ἐπα- 
γαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς χαχὰ μεγάλα, οἷα οὐ γέγονεν ὑποχάτω 
ΤΡ τοῦ οὐρανοῦ, κατὰ τὰ γενόμενα ἐν Ἱερουσα- 

1Μ.᾽ 
13. χαθὼς γέγραπται ἐν τῷ νόμῳ Μωῦσῷ. Πάντα 

τὰ χαχὰ ταῦτα ἦλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ οὐχ ἐδεήθημεν τοῦ 
προςώπου Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἀποστρέψαι ἀπὸ 
τῶν ἀδιχιῶν ἡμῶν, καὶ τοῦ συνίεναι ἐν πάσῃ ἀληθείᾳ 
σου. 

τ4, Καὶ ἐγρηγόρησε Κύριος, καὶ ἐπήγαγεν αὐτὰ ἐφ᾽ 
ἡμᾶς, ὅτι δίχαιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐπὶ πᾶσαν τὴν 
ποίησιν αὐτοῦ ἣν ἐποίησε, χαὶ οὐχ εἰςηχούσαμεν τῆς 
φωνῇς αὐτοῦ. 

16. Καὶ νῦν, Κύριε ὃ Θεὸς ἡμῶν, ὃς ἐξήγαγες τὸν 
λαόν σου ἐχ γῆς Αἰγύπτου ἐν χειρὶ χραταιᾷ, χαὶ ἐποίη- 
σας σεαυτῷ ὄνομα ὡς ἣ ἡμέρα αὕτη, ἡμάρτομεν, ἠνο- 
υὔσαμεν. 

16. Κύριε, ἐν πᾶσιν ἐλεημοσύνη σου, ἀποστραφήτω 
δὴ ὃ θυμός σου χαὶ ἣ ὀργή σου ἀπὸ τῆς πόλεώς σου 
Ἱερουσαλὴμ, ὄρους ἁγίου σου, ὅτι ἡμάρτομεν. χαὶ ἐν 
ταῖς ἀδικίαις ἡμῶν. χαὶ τῶν πατέρων ἡμῶν Ἱερουσα- 
λὴν,, χαὶ ὁ λαὸς σου εἰς ὀνειδισμὸν ἐγένετο ἐν πᾶσι 
τοῖς ὦ παίει ἡμῶν. 

17. Καὶ νῦν εἰςάχουσον, Κύριε ὃ Θεὸς ἡμῶν, τῆς 
προςευχῆὴς τοῦ δούλου σου χαὶ τῶν δεήσεων αὐτοῦ, χαὶ 
ἐπίφανον τὸ πρόςωπόν σου ἐπὶ τὸ ἁγίασμά σου τὸ 
ἔρημον, ἕνεχέν σου, Κύριε. 

18. Κλῖνον, ὃ Θεός μου, τὸ οὖς σου, χαὶ ἄχουσον᾽ 
ἄνοιξον τοὺς ὀφθαλμούς σου, χαὶ ἴδε τὸν ἀφανισμὸν 
ἡμῶν, χαὶ τῆς πόλεώς σου ἐφ᾽ ἧς ἐπιχέχληται τὸ ὄνομά 
σου ἐπ᾽ αὐτῆς" ὅτι οὐχ ἐπὶ ταῖς διχαιοσύναις ἡμῶν 
ῥιπτοῦμεν τὸν οἰχτιρμὸν ἡμῶν ἐνώπιόν σου, ἀλλ᾽ ἐπὶ 
τοὺς οἰχτιρμούς σου τοὺς πολλοὺς, Κύριε. 

19. Εἰζάχουσον, Κύριε, ἱλάσθητι, Κύριε, πρόσχες, 
Κύριε" μὴ χρονίσης ἕνεκέν σου, ὃ Θεός μου, ὅτι τὸ 
ὄνομά σου ἐπικέχληται ἐπὶ τὴν πόλιν σου χαὶ ἐπὶ τὸν 
λαόν σου. 

30. Καὶ ἔτι ἐμοῦ λαλοῦντος, χαὶ προςευχομένου, 
χαὶ ἐξαγορεύοντος τὰς ἁμαρτίας μου, καὶ τὰς ἁμαρτίας 
τοῦ λαοῦ μου ἸΞΡΕΊΔι χαὶ ῥιπτοῦντος τὸν ἔλεόν μου 
ἐναντίον τοῦ Κυρίου τοῦ Θεοῦ μου περὶ τοῦ ὄρους τοῦ 
ἁγίου, 

21. χαὶ ἔτι ἐμοῦ λαλοῦντος ἐν τῇ προςευχῇ, χαὶ ἰδοὺ 
ἀνὴρ Γαύριὴλ ὃν ἴδον ἐν τῇ ὁράσει ἐν τῇ ἀρχῇ," πετό-- 
μενος, χαὶ ἥψατό μου, ὡςεὶ ὥραν θυσίας ἑσπερινῆς. 

42, Καὶ συνέτισέ με, χαὶ ἐλάλησε μετ᾽ ἐμοῦ, καὶ 
εἶπε" Δανιὴλ νῦν ἐξῆλθον συμδιδάσαι σε σύνεσιν. 

28. ᾽Εν ἀρχῇ τῆς δεήσεώς σου, ἐξῆλθε λόγος, καὶ ἐγὼ 
ἦλθον τοῦ ἀναγγειλαί σοι, ὅτι ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν εἶ σύ. 
Καὶ ἐννοήθητι ἐν τῷ ρήματι, χαὶ σύνες ἐν τῇ ὀπτασία. 

24. ᾿Εὐδομήχοντα ἑύδομάδες συνετμήθησαν ἐπὶ τὸν 
λαόν σου, χαὶ ἐπὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν, τοῦ συντελε-- 
σθῆναι ἀμβετιον χαὶ τοῦ σφραγίσαι ἁμαρτίας, χαὶ 
ἀπαλεῖψαι τὰς ἀδικίας, χαὶ τοῦ ἐξιλάσασθαι ἀδιχίας, 
καὶ τοῦ ἀγαγεῖν δικαιοσύνην αἰώνιον, καὶ τοῦ σφρα- 
γίσαι ὅρασιν καὶ προφήτην, καὶ τοῦ χρίσαι ἅγιον ἁγίων. 

ΥΕΤΌΒ ΤΕΒΤΑΜΈΝΤΟΝ. -- ἴ].Ψ 

κΑν. 1Χ. 657 

ἀδο!παυθγυηΐ μ6 δυάϊγοηὶ γόοθθπὶ ἰυδη). Εἰ βυρογνοηϊί ΒΌΡΟΓ 
05 πη Οα]οἴ0, οἱ ̓ υγαπηρηΐι βογρίυμῃ ἴῃ ἰοσα Μογϑὶ δοιυΐ 
Βοΐ, 4υἱα μα οδΥ 2118 εἰ. 

12. Εἰ δίδίυ" ΒΘΓΙΏΟΏ65 8.105 4105 ἰοσυ}8 651 ΒΌΡΟΙ ΠΟΒ, 

οἰ βυρογ ἡ ]068 ΠοΒῖγοδ 4] ̓ υἀοΔδηΐ Π08,, υἱ δυρογίπα06- 

τρηΐ ἴῃ Π08 πηδὶδ ηδρηδ,, 411818 ποη Γδγιηϊ 580 ομηηὶ οαἷο, 
βοουηάυτη οἃ αὐ (Δοΐδ ϑυηΐ ἰῃ ΦοΓυβδ θη, 

18. Ββἰουΐ βογίρίυπι οβί ἴῃ Ιερο Μογϑὶ. ΟἸηηΐᾷ πιδ]ᾶ ἤξος γὙ6- 
ὨΘΙΠΙΗΐΪ ΒΌΡΟΓ 208, οἴ ηθ0η ΓΟΡΑΥ Π)05 (Δοίθιη Ποπιίηὶ Ποῖ] πὸ- 

5[ΓἸ, αἱ ΓΟΥΘΓΙΘΓΘΠΊῺΓ 80 ἱπἰ αι 81} 08 ποβίγὶ9,, οἱ ἱη| 6} } ἴσο γθ- 
5 ἴῃ ΟἸηΐ γογ δῖα ἰυδ. 

14. Εἰ νἱψί αν! Ποπιίηυς, εἱ δα ἀτιχὶ! 6ἃ ΒΊΡΟΓ ΠΟΒ, 400- 
ηἶδηλ ᾿ιϑἰυ5 Ὠοπιλΐηι8 Ὠδ018 Ποβίου ἴῃ Οσηπὶ ορογὰ ὅ00 φυοὰ 
δοἷξ, οἱ ἕο ὀχδυάϊγἱ)8δ Ὑοσδῃ 6}118. 

15. Εἴ ηυηο, ΠΟΙΏΪΩΘ Ὠ61}8 ποϑίογ, χυὶ δἀυχ δι1 ρορυϊυη) 
ἴυυμῃ ἀ6 ἴοιτα ἘἘΘΥΡΙΪ ἰῃ τωδηῦ ἰοτίὶ, οἱ (δοϊβιὶ 10] Ποηθη 
βίουϊ ἀἰ68 850, ῬΘΟΟΔΨ Πυ8, ἰηἰαυϊδίριη δοϊΠηι8. 

16. Ποιηΐηθ, ἰῃ Οπηὶ Πιϊβογίοογΐα θὰ, δγνογίδίυγ, οὔβ6- 
αΙΟ, ἴἌγοΥ ἴθ. οἱ ἰγὰ ἴυἃ ἃ εἰν ἴα ἰυὰ 76 Γ.881|6Π|, πιοηΐθ 

ΒΔη6ίο ἴυο, ΄αυΐα ροοοδΥυ 8 : οἷ ἰῃ ἠ05{{18 ἰπἰ χυ δι 118, οἱ 
Ρδίγυπι ποδίγογιπι ΨΦοΓ 5816 πὶ, οἱ ρορυϊὰβ ἔθ ἴῃ Ορρτο- 
Ὀγίυμῃ ἰδοίυ8 οδῖ ἴῃ οπηηΐθυ8 4] ρος εἰγουϊαπ) ὨοΒί ΤΏ. 

17. Εϊηυπο ὀχϑιαὶ, ουηίηθ Ὀθυ5 ποβίογ, οὔ ΠΟΠΌΤῺ βογτὶ 
[αὶ οἱ ργΘΟ68 605, οἱ οδίθηαα ἴδοίθη (18 Π| ΒΌΡΟΥ 58 ποίυδγί ἢ 
ἴαυπὶ χφυοά ἀδϑογίιπι 6δί, ργορίοσ (6, Ποηηθ. 

18. [πο|]|πᾶ, ὨΘὺδ ΠιΘι5, ΔΌΓΘΙΩ ({8η}, Οἱ διαὶ : δρογὶ 

ΟΟΌΪΟ08 ἴπο6, οἱ νἱὰ6 ἀ65ο] δ ̓οηθιὴ ποβίγδη, οἱ οἰ 8.18 ἔχ 

ΒΌΡΟΓ συδπὶ ἰηγοοδίι πη) δὶ ποθ ἰυ 1 ΒΌΡΟΓ 68] : (υΐᾶ 
ΟῺΏ ἴῃ ΠΟδίΓΙΒ [051}}}}8 ργοβίθγηϊ η5 Πχϊβογαί Ομ θη) ὨΟβίσγδῃι) 

οΟγᾶπι ἴθ, δ6ἃ ἰῃ τοἰβογα οἰ 0.8 [18 π}}}118, ΠΟΙ] η6. 

19. Εχδυάὶ, ϑοπιίηθ, Ρίδοδγο, Πομπιίηθ, δἰίθηάο, Πομΐηα: 

6 ΠΙΟΓΟΓ8 ργορίογ ἰθηγοί ρϑυπ),), Π608 2618, αυΐᾶ ΠΟΙ 6 
ἴυσπ) ἱηνοοδίυπι 68 5006 εἰν" δἴοη (8 οἱ Β0Ρ6Γ ρορυϊυπιὶ 
ἰυσῃ. 

20. Εἴ δάυο ηγ6 ἰοφιδηία, οἱ ογαπία, οἱ οοηῇίρηϊο ρ60- 
ὁδίδ πιθᾶἃ, οἱ ροοοδίδ ρορυ]ὶ τη6] [βγϑοὶ, οἱ ργοϑίογῃθηϊβ πηΐ- 

βογοογάϊδη) πηθδῃ ἰῃ οοηϑροοίΐυ Ὠοηλίηϊ δὶ πγθὶ ρτῸ πιοηΐθ 
ΒΔηΟΐῖΟ, 

21. οἱ δά εις πηὸ ἰοᾳθσηία ἴῃ ογϑίίοησ, οἱ δοῦα νἱγ σδθγὶοὶ 

φιειῃ νἱδογδῃῃ ἰῃ Υἰ βίο 6 ἃ ὈΓΪποίρὶο, νοΐδηβ, οἱ (οἰἰρσὶ τη6, 
αυδδὶ οΓἃ 58 ῦ οὐ ὙΘΒρΟ ΠΗ]. 

42. Εἰ ἀοοσι πη6, οἱ Ἰοουι.8 651 τηθομηι, οἱ ἀἰχὶί : Πδηίΐοὶ, 
ὨΌηΟ Οχὶνὶ ἱπηθι 6 γα (6 ᾿η(6 Προ η( ἰδ. 

23. [π᾿ ῥγποὶρίο ΟὈβθογαιοηἱβ ἰμ8, ΟΧ ΥἹ ΒΟΓΠΊΟ, οἱ 6850 

γϑηὶ υἱ δηηυηίίοπι 0], ααΐᾶ Υἱν ἀοϑ᾽ ἀρυογυπὶ ἰπ| 68. Ελ 60- 

Εἰ ἰῃ νογθο, οἱ ἱη( 6} }Πχ6 ἰὴ νἱϑίοῃθ. 
24. δορίυδοίηϊδ ΠΟ ἀοπηδάθ5 Ὀγου δ συ ηΐ 5006 Ρ]ΘΌΘΙΏ 

ἴυδηι, οἱ δυρογ οἰν αἴθ) σδησίλη), αἱ ΘΟΠΒΕΠΊΠΙΘΙ ΕΓ, ῃ66- 

ὁδίυπι, οἵ δἰβρῃδηΐυγ ροοῦδίδ, οἱ ἀοϊοδηίυγ ἰηἰφυ (868, οἱ 

Θχογθηίυγ ἰηἰαυϊ δίο8, οἱ δ ἀυοσδίιγ }81}{14 δοιηρίίογηᾶ, οἱ 

βδἰξποίυγ Υἱδίο οἱ ργορῃοίδ, εἱ ὑυῃρδίῃγ βδποίι5 βαῃοίογυμη. 
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26. Καὶ γνώση χαὶ συνήσεις ἀπὸ ἐξόδου λόγου τοῦ 
ἀποχριθῆναι, χαὶ τοῦ οἰκοδομῆσαι “ἹἹερουσαλὴυ,, ἕως 
Χριστοῦ ἡγουμένου ἑδδομάδες ἑπτὰ, καὶ ἑύδομάδες 
ἑξηχονταδύο’ χαὶ ἐπιστρέψει, καὶ οἰκοδομηθήσεται 
πλατεῖα χαὶ τεῖχος, καὶ ἐκκενωθήσονται οἱ καιροί. 

"6. Καὶ ἡδεῖς τὰς ἐῤδομάδας τὰς ἐξηχονταδύο, ἐξο- 
λοθρευθήσεται χρίσμα, χαὶ χρῖμα οὐχ ἔστιν ἐν αὐτῷ" 
χαὶ τὴν πόλιν χαὶ τὸ ἅγιον διαφθερεῖ σὺν τῷ ἡγουμένῳ τῷ 
ἐρχομένῳ, ἐχκοπήσονται ἐν χατακλυσμῷ, χαὶ ἕως τέ- 
λους πολέμου συντετμημένου τάξει, ἀφανισμοῖς. 

47. Καὶ δυναμώσει διαθήχην πολλοῖς ἑύδομὰς μία. 
Καὶ ἐν τῷ ἡμίσει τῆς ἑύόδομόϑος ἀρθήσεταί μου θυσία 
χαὶ σπονδὴ, χαὶ ἐπὶ τὸ ἱερὸν βδέλυγμα τῶν ἐρημώσεων, 
καὶ ἕως τῆς συντελείας χαιροῦ συντέλεια δοθήσεται ἐπὶ 
τὴν ἐρήμωσιν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ]Ι!. 

ι. Ἐν ἔτει τρίτῳ Κύρου βασιλέως Περσῶν λόγος ἀπε- 
χαλύφθη τῷ Δανιὴλ, ᾿, τὸ ὄνομα ἐπεχλήθη Βαλτάσαρ. 
Καὶ ἀληθινὸς ὁ λόγος, χαὶ δύναμις μεγαλη χαὶ σύνεσις 
ἐδόθη αὐτῷ ἐν τῇ ὀπτασία. 

2. Ἔν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐγὼ Δανιὴλ ἤμην πεν- 
θῶν τρεῖς ἑδδομάδας ἡμερῶν. 

8. Ἄρτον ἐπιθυμιῶν οὐχ ἔφαγον, χαὶ χρέας καὶ οἶνος 
οὐχ εἰςῆλθεν εἰς τὸ στόμα μον, χαὶ ἄλειμμα οὐχ ἤἦλει- 
ψάμην ἕως πληρώσεως τριῶν ἑύδομάδων ἡμερῶν. 

4, Ἐν ἡμέρα εἰκοστῇ τετάρτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώ- 
του, χαὶ ἐγὼ μὴν ἐχόμενα τοῦ ποταμοῦ τοῦ μεγάλου, 
αὐτός ἐστι Τίγρις ᾿Εὀδεχέλ᾽ 

ὅδ. χαὶ ἡ κα τοὺς ὀφθαλμούς μου χαὶ ἴδον, καὶ ἰδοὺ 
ἀνὴρ εἷς ἐνδεδυμένος βαδδϊιν, καὶ ἢ ὀσφὺς αὐτοῦ περιε- 
ζωσμένη ἐν χρυσίῳ Ὠφὰζ, ; 

6. χαὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ὡςεὶ θαρσὶς, χαὶ τὸ πρόςωπον 
αὐτοῦ ὡς ἢ ὅρασις ἀστραπῆς, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ 
ὡςεὶ λαμπάδες πυρὸς, χαὶ οἵ 
σχέλη ὡς ὅρασις χαλχοῦ στίλ 
λόγων αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὄχλου. 

η. Καὶ ἴδον ἐγὼ Δαν.) μόνος τὴν ὀπτασίαν, χαὶ οἱ 
ἄνδρες οἱ μετ’ ἐμοῦ οὐχ ἴδον τὴν ὀπτασίαν, ἀλλ᾽ ἢ 
ἔχστασις μεγάλη ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτοὺς, χαὶ ἔφυγον ἐν 
όῤωῳ. 

: 8. Καὶ ἐγὼ ὑπελείφθην μόνος, καὶ ἴδον τὴν ὀπτα- 
σίαν τὴν μεγάλην ταύτην, χαὶ οὐχ ὑπελείφθη ἐν ἐμοὶ 
ἰσχὺς, χαὶ ἣ δόξα μου μετεστράφη εἰς διαφθορὰν, χαὶ 
οὐχ ἐχράτησα ἰσχύος. 

9. Καὶ ἤχουσα τὴν φωνὴν τῶν λόγων αὐτοῦ, καὶ ἐν 
τῷ ἀκοῦσαί με αὐτοῦ ἤμην χατανενυγμένος, χαὶ τὸ 
πρόςωπόν μου ἐπὶ τὴν γῆν. 

(ἢ το. Καὶ ἰδοὺ χεὶρ ἁπτομένη μου, καὶ ἤγειρέ με 
ἐπὶ τὰ γόνατά μου, 

1. χαὶ εἶπε πρὸς μέ’ Δανιὴλ ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν, σύν- 
ες ἐν τοῖς λόγοις 3 ἐγὼ λαλῶ πρὸς σὲ, χαὶ στῆθι ἐπὶ 

ἐβδας αὐτοῦ χαὶ τὰ 
οντος, χαὶ ἣ φωνὴ τῶν 

β 

β 

β 

ΔΑΝΙΉΛ. Κεφ. Γ΄. 
25. Εἰ 86[68 οἱ ἱπ|6}}[ 68 δ) Ἔχίτα ΒΟΓΠΊΟΩΐ8 δὲ Γαβροηάδη- 

ἀυπ)., οἱ αὐἰΠοδικίυπι Φογυβδίθ), υδ40.6 δὲ ΟἸΓβίυπι ἀϊοδηι 

᾿οἀομηδ. 68 βορίοῃμ, οἱ οἰ ἀοπηδ.68 βοχαριηἰδ ἀυο : οἵ γΒ- 
γογίοίιγ, οἱ ἐρ ΠοδὈ  υγ ρἰαίδα οἱ υΠ|8, οἱ ουδουδ μι 
ἰοροι ἃ. 

26. Εἰ μοβῖ Πορυάοιηδάδβ βοχαρίηϊδ ἀυ 85, δχίθγη δἰ ἢ Γ 
ὑηοῖ]ο, οἵ ὑμάϊεϊιπι θη 65. ἰῃ 60 : οἱ εἰν} δίθηη οἵ βδῃοϊ δι Π) 

ἀἰδϑῖραθῖ! σὰ ἀμοθ δἀνθηϊθηία, οχοίἀδηίυγ ἰῃ αἰ νῖο, οἱ 
υαϑαθο δὰ ἤποιῃ Ὀ6]}} οοποὶδὶ ογάϊηβ, ἀδϑοϊδιἰοηΐ θυ. 

27. Εἰ σομίττηδὈ!  ἰοςἰδηγοηίιη) γλ1}}{}8 ΠΟ ἠοιηδάδ υηδ. 

Εἰ ἴῃ ἀϊηιάϊο ΠοΙἀοπιδαϊδ διιίδγοίυγ [θυ πη) δας εϊυ! οἱ 

᾿ἰθαπηθῃ, οἵ ἰῃ θη ]0 δροπιηδίϊο ἀ68ο]διοηλπι, οἱ 8406 δὰ 
ΟΟὨ ΕΠ Δ[ΙΟΠ ΘΠ ἰοΠΡΟΓ8 ΟΟὨΒΟΠηΠ)Δ [10 ἀδυ  ἰγ Βυρογ ἀ6- 
Β0]α 061}. 

ΟΑΡΌΤ Χ. 

1. [Ὼ δῆῃο (ογίἰο ΟΥτγὶ γορὶβ Ῥογβᾶγαμ νοὶ θυ γοτο]αϊυη 
ο8ἱ Πδη 61}, ουὐὰ8 Ποηοη νοοσδίιπι 6ϑὲ Βα αβᾶγ, Εἰ γογθυΐῃ 

ΥΘΓιηι, οἱ (ογ υἀο τηδρῃᾶ οἱ ἰη(6]] ρθη ἃ ἀδ4184 65ί οἱ ἰμ γὶ- 
Βἰοῃθ. 

2. Ἰη ἀΐοθυ 1115 ἐρῸὸ Πδηΐ6] ὀγᾶπ Ἰυβοη8 ἰγοβ Ποθἀομγδάδα 
ἀϊογυπ). 

3. Ῥαποῖη ἀδϑἀθιϊογυπι ἤθη οοηγχράϊ, οἱ οᾶγο οἱ Υἱηυπι 
0 ἰηϊγοϊογαηΐ ἰῃ 05 πηδυπὶ, οἱ πηριδηΐο ἤΟῃ δυπὶ υηςίῃ5 

υ540.6 δὰ σοπῃρ εἰ οιθηι (γί τι ΠοΙ]οπ δά πὶ ἀϊδγυπηι. 

4. Ιῃ ἀϊα υἱροβίημδ αιδγίᾷ πιθηβἰβ μεϊηΐ, οἱ οῴὸ δδι 
)υχίδ ἤυνὶπη) μᾶσηυπ), ἰρ56 65. Τὶ στὶς Ἑἀάοοοὶ : 

5. οἱ Ἰογανΐ οου]ο8 Π1608 οἱ γἱὴϊΐ, οἱ δες 6 νἷὴγ 8 γοβιυ5 

υδαάϊη, οἱ Γ6Π65 6.8 δεοίῃοι! ἀυγὸ Ορὶιᾶ2, 

6. οἴ οογρυβ 6}08 αυδϑὶ {ΠπᾶΓ818, οἴ (Δοἰ68 6}}8 γϑὶυἱ] 5ρ6- 
εἶθ5 πη συγὶβ., οἵ ὁου]} 6}18 υἱ Ἰδιηραάεβ ἰρηΐ8, οἱ Ὀγδοὶ δ 

;. 6}08 οἴ σΓυΓᾶ αιιϑἱ ϑρθοΐθβ δῦ 8 σδη θη 8, οἱ νοχ βου ΟΠ. 
6[08 υἱ τοχ τη] υἀϊηΐ8. 

7. Εἰ νἱὰϊ ὁρο Ῥᾶπηί6] 850108 Υἱβίοῃομ,, οἱ υἱγὶ χυὶ θγδηῖΐ 
ἸΏ Θοι 1} Ποὴ Υἱἀδγυηῖ Υἱδίοηθηι, δ6ὰ ἰθγγοῦ πιᾶρηι8 ἱγγυΐὶ 

ΒΌΡΟΙ 608, οἱ πιρογυπῖΐ ἰη {ἰΠΟΓΘ. 

8. Εἰ ορὸ το]! εἴ} 50Ππ| 8010υ8, οἱ Υἱὰϊ υἱδίοῃθῃι σγδηάδιῃ 
δῆς, οἵ 0η γριῃδηβὶὶ ἰῇ τη6 ἰογ πο, οἱ ρ]οτίᾶ θα σθη- 

γοΥβἃ 65 ἰὴ σογΓυρ  ηθη), οἱ πο τοι ηὰἱ (υτἀϊηθηι. 

9. Εἰ δυάῖν! γΟΟΘΙῺ ΒΟΓΠΙΟΏυΠ 6}0Ν, οἱ δι 6 ἢ 8 Θ11Π| ΟΓΔΩῚ 
οοῃρυμοίυ5, οἱ δοΐο8 Ππηθᾶ ΒΌΡΟΓ ἰΘΓΓΆΠ,. 

10. Εἰ ὁο066 Ὠ1Δη118 (Δηβ6η5 π|6, οἵ Ογοχὶἑ ΠῚ6 5006 Γ σοηυᾶ 
Πηθᾶ, 

11. οἱ ἀϊχὶϊ δά πιδ : Π)δῃ 16) Υἱγ ἀθβι ἀογίογιιηι, ἱμ 6} ἶσο ἰμ 

᾿ ΨΟΓ5. 4.88 ὁρὺ Ιοφυοῦ δὰ ἴδ, οἱ βία ἰῇ γσγάιι ἰ0, πο 
τῇ στάσει σου, ὅτι νῦν ἀπεστάλην πρὸς σέ. Καὶ ἐν τῷ  ομίπι δυμ πιϑδυ5 δὰ (6. Οὐπιχια ἀἰχίβϑεῖ δι ἢ36 ΒογὩΟΏ θη 
λαλῆσαι αὐτὸν πρὸς μὲ τὸν λόγον τοῦτον, ἀνέστην 
ἔντρομος. 

ι5. Καὶ εἶπε πρὸς μέ" Μὴ φοδοῦ, Δανιὴλ, ὅτι ἀπὸ 
Δξβήμσεαιπαεου;συνπλφραα, 

(7) 10. Καὶ ἰδοὺ χεὶρ ἀπτομένη μον, καὶ ἤγειρέ με ἐπὶ τὰ 
γόνατά μον, καὶ ταρσοὺς χειρῶν μον. (Λ61.) 

ἰδίῃ πη, δυγτοχὶ ἰΓΘΙΏΘΉ8. 

12. Εἰ αἰχί! δὰ τὴ : ΝΟΙΪ πιοίυογο, Ὀδηΐοὶ, φυΐϊα ὁχ αἷδ 

10. Εἰ δρὸρ 8η0.8 ἰδῆρο 8 "16, οἱ ὁγοχίί π|6 βιροῦ βοηυδιορθ, 

οἱ ἃγίϊου ]οβ πη. πὶ ΠΩΟΔΓΡΌΙΩ. 



ὈΑΝΊΙΕΙῚ, 

τῆς πρώτης ἡμέρας ἧς ἔδωχας τὴν χαρδίαν σου τοῦ 
συνεῖναι, χαὶ χαχωθῆναι ἐναντίον Κυρίου τοῦ Θεοῦ 
σου, ἠχούσθησαν οἱ λόγοι σου, καὶ ἐγὼ ἦλθον ἐν τοῖς 
λόγοις σου. 

13. Καὶ ὃ ἄρχων βασιλείας Περσῶν εἰστήχει ἐξεναν- 
τίας μου εἴχοσι χαὶ μίαν ἡμέραν. Καὶ ἰδοὺ Μιχαὴλ εἷς 
τῶν ἀρχόντων ἦλθε βοηθῆσαί μοι, χαὶ αὐτὸν χατέλιπον 
ἐχεῖ μετὰ τοῦ ἄργοντος βασιλείας Περσῶν, 

14. χαὶ ἦλθον συνετίσαι σε ὅσα ἀπαντήσεται τῷ λαῷ 
σου ἐπὶ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν, ὅτι ἔτι ἢ ὅρασις εἰς ἡμέ- 

ς. 

16. Καὶ ἐν τῷ λαλῆσαι αὐτὸν μετ᾽ ἐμοῦ χατὰ τοὺς 
λόγους τούτους, ἔδωχα τὸ πρόςωπόν μου ἐπὶ τὴν γῆν, 
χαὶ χατενύγην. 

16. Καὶ ἰδοὺ ὡς ὁμοίωσις υἱοῦ ἀνθρώπου ἥψατο τῶν 
χειλέων μου: καὶ ἤνοιξα τὸ στόμα μου, χαὶ ἐλάλησα, 
χαὶ εἶπα πρὸς τὸν ἑστῶτα ἐναντίον μου- Κύριε, ἐν τῇ 
ὀπτασία σου ἐστράφη τὰ ἐντός μου ἐν ἐμοὶ, χαὶ οὐχ 
ἔσχον ἰσχύν. 

17. Καὶ πῶς δυνήσεται ὁ παῖς σου, Κύριε, λαλῆσαι 
μετὰ τοῦ Κυρίου μου τούτου; Καὶ ἐγὼ ἀπὸ τοῦ νῦν οὐ 
στήσεται ἐν ἐμοὶ ἰσχὺς, χαὶ πνεῦμα οὐχ ὑπελείφθη ἐν 
ἐμοί. 
Ἐπὶ Καὶ προςέθετο, χαὶ ἥψατό μου ὡς ὅρασις ἀνθρώ» 

που, χαὶ ἐνίσχυσέ με, 
19. καὶ εἰπέ μοι: Μὴ φοδοῦ. ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν, 

εἰρήνη σοι’ ἀνδρίζου χαὶ ἴσήνε. Καὶ ἐν τῷ λαλῆσαι 
αὐτὸν μα ἐμοῦ ἴσχυσα. χα εἶπα: Λαλείτω ὃ Κύριος 
μου, ὅτι ἐνίσχυσας με. 

20. Καὶ εἶπεν: ΕἸ οἶδας ἱνατί ἦλθον πρὸς σέ; Καὶ 
νῦν ἐπιστρέψω τοῦ πολεμῆσαι μετὰ τοῦ ἄρχοντος Πε 
σῶν" χαὶ ἐγὼ εἰςεπορευόμην, χαὶ ὁ ἄρχων τῶν ᾿Ελλη- 
νων ἤρχετο. 

211. Ἀλλ᾽ ἣ ἀναγγελῶ σοι τὸ ἐντεταγμένον ἐν γραφῇ 
ἀληθείας" χαὶ οὐχ Ἔξὰ εἷς ἀντεχόμενος μετ᾽ ἐμοῦ περ 
τούτων, ἀλλ᾽ ἢ Μιχαὴλ ὁ ἄρχων ὑμῶν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ΄. 

ι. Καὶ ἐγὼ ἐν ἔτει πρώτῳ Κύρου ἔστην εἰς κράτος 
χαὶ ἰσχύν. 

2. Καὶ νῦν ἀλήθειαν ἀναγγελῶ σοι. Ἰδοὺ ἔτι τρεῖς 
βασιλεῖς ἀναστήσονται ἐν τῇ Περσίδι, χαὶ ὃ τέταρτος 
πλουτήσει πλοῦτον μέγαν παρὰ πάντας" χαὶ μετὰ τὸ 
κρατῆσαι αὐτὸν τοῦ πλούτου αὐτοῦ, ἐπαναστήσεται 
πάσαις βασιλείαις Ελλήνων. 

8. Καὶ ἀναστήσεται 
σει χυρείας πολλῆς, κα 
τοῦ. 

4. Καὶ ὡς ἂν στῇ ἢ βασιλεία αὐτοῦ, συντριδήσεται, 
χαὶ διαιρεθήσεται εἰς τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τοῦ οὐρα-- 
νοῦ, χαὶ οὐχ εἰς τὰ ἔσχατα αὐτοῦ, οὐδὲ χατὰ τὴν χυ- 
ρείαν αὐτοῦ, ἣν οὐ τις μὰν ὅτι ἐχτιλήσεται ἣ βασιλεία 
αὐτοῦ, καὶ ἑτέροις ἐκτὸς τούτων. 

5. Καὶ ἐνισχύσει ὃ βασιλεὺς τοῦ νότου χαὶ εἷς τῶν 
ἀρχόντων αὐτῶν ἐνισχύσει ἐπ᾽ αὐτὸν, καὶ χυριεύσει 
χυρείαν πολλήν. 

6, Καὶ μετὰ τὰ ἔτη αὐτοῦ συμμιγήσονται, χαὶ 
θυγάτηρ βασιλέως τοῦ νότου εἰςελεύσεται πρὸς βασιλέα 
τοῦ βοῤῥᾶ, τοῦ ποιῆσαι συνγήχας μετ᾽ αὐτοῦ, χαὶ οὐ 

Ὶ Ἁ ᾽ 

τῶν νι δυνατὸς, χαὶ χυριεύ- 
ποιήσει κατὰ τὸ θέλημα αὐὖ- 

ακν. ΧΙ. 659 

ῬΓΪΠΟ 400 μοϑυ 511 ΟΟγ ἴατπὶ δὰ ἱπιο Ἰ σοπάυπι, οἱ ἃ σοη- 
ἄυπι (6 οογὰπι Πομλΐπο 60 ἰυο, δυάϊία βυηὶ γογθὰ ἰυδ, οἱ 
660 Υρηΐ ἴῃ γογὶβ ἰυ18. 

13. Εἰ ῬΥΪΠΟΘΡΒ τοριὶ Ραγβαγυηι βίο οχ δάγογϑθο μ Πιὶ νἱ- 
Εἴη! οἱ ὑπὸ ἀΐοθυβ. ἘΠ δοο8 Μίοἢδ6] ὑη}8 ἀδ ῥγίηςὶρίθιι8 
γοηϊΐ δὰ δυχὶ! !δηάυπὶ πη}, οἱ ἴρϑυτὰ το] χὰ ἰδὲ οὐπὶ ῥγίῃ- 
Εἷρα γούηὶ ῬϑΥβΆΓ ἢ, 

14. οἱ νϑηΐ υἱ ἀοοογοῖλ ἰ6 αυ8δ οσουγγοηΐ ρορυ]ο ἴυο ἰῃ 
ΠΟΥ 88ἰΠη8 ἀΐθυ.8, ΄φυοπίδιηη δάιυις Υἱδίο ἰῃ ἀΐ68. 

56. συπη4υ6 ἸΟψυδΓΘΓ 'ρ86 πιθοῦ πν Βοου πάη ἢ υ} 80 6- 
τηρ αἱ γογθᾶ, ἀράϊ (δοίθπι πηθᾶπὶ ἴῃ ἰοΥγᾶπη, οἱ σομῃρυποίιβ 
5.11}. 

16. Εἰ δοῦδ χυδϑὶ βἰ π|}} υ 0 ἢ}}} μη 5 ἰοἰἰ ἢ ΙΔ ΐᾶ Πγοᾶ : 
οἱ δρογυὶ Ο5 ἸὩϑυπ), οἱ Ἰοσυίυβ δυπηι, οἱ ἀἰχὶ δὰ ουτ αυὶ 

δίδραϊ οοηΐγα τ26 : Ποιμρίηδ, ἰη υἱβίοηθ πὰ οοηγυογϑᾶ βυηὶ 
ἰη(αγίογα πηθᾶ ἰῃ 6, αἱ ἤθη τγο(ϊηυὶ (ογιἰυἀΐηδη). 

17. ἘΠ φυοπιοὰο ροίογίξ βογυυβ ἰυυ5, Ὠοπιίηθ,, Ἰοαυΐ ου1Πὰ 

Βοηλίῃο Π160 ἰβῖ0ῦ Εἴ οζὸ ὁχ σης ποη βίδῃὶΐ ἰῃ τη ἰογί 
ἰᾳἀο, οἱ Ὠοη ΓΟΙΏΔη 511} ΒΡ ΓΙ 0.8 ἴῃ ΠΊ6. 

(8. Εἰ δαίαϊξ, οἱ εἰσὶ πιὸ χυδϑὶ Υἱβίο ᾿ιοπἶπἰ8, οἱ Θοῃ- 
(ογίαυ!ἱ 6, 

19. οἱ αἰχὶξ υἱηὶ : ΝΟΙ͂Ι {ΠΠΠΟΓΟ, Υἱῦ ἀδϑίδυογυμη, ρᾶχ 

0] : ὙΠ Γ ἃσα οἱ οοπίογίδγο. Ουμαυδ Ἰοφυθγοίυγ τθουπὶ 
ΘΟΠΥΔ]ὶ, οἱ ἀϊχὶ : ᾿ϑαυδίυν Ποηλίηυ 5 πηδυ8, αυΐα οοηΐοι- 
[Δ58{] πη. 

420. Εἰ ἀἰχὶξ : Νυπηαυϊὰ 5015 Ζυᾶγα Ὑϑηογίηχ δὰ ἴ6" Εἰ ἡυῆς 
ΤΟΥ ΓΑ υἱ ργΘ ΟΡ οὐ ῥγίποὶρθ Ρογϑᾶγυμ : οἱ 660 ἰηρτγο- 
ἀἰοθαγ, οἱ ργίποορβ σγοογυ γὙϑηϊοθαῖ. 

41. ὙοΓΟΠ ΔΘ Δηη πο ἰδ] χυοα οοηδι (υ1ὺ| 65 ἰη 
βογίρίαγα τὙογι δι : οἵ Ὡθὴ δϑὲ 1η0.8 Δ ΠδΟΓΘἢΒ τ ἢ ἀ6 ἢΐ8, 
ηἰδὶ ΜΙΟἢΔ6Ι ᾿γΠΟΘρ8 γϑϑίογ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΙ. 

1. Εἰ οἴοὸ 'ῃ 80 ΓΟ ΟΥτὶ 5ἴδδι δὰ γοῦυγ οἱ (οΥϊίυ- 
ἀϊποηι. 

2. Εἰ ἢυης γογ  δίθῃ) δηηι πη δο (0). ἘσοΟ δάῃυς ἴτας 
ΓΟΘ6Β βυγχοηὶΐ ἰη Ῥεγβίας, οἱ φυγίιι αἰ Δ ον αἰν}}}}8 τη ρῃΐϑ 
ΒΌΡΟΓ ΟΠη65 : οἱ οὐπὶ ἰηνδὶ πογὶ  ἱρ86 αἰ} 18 δ 18, ἰηϑυγροὶ 
ΒΌΡΟΓ ΟἸηηἶδ ΓΟση8 ΟΥΔΡΟΟΓΏΠΙ. 

3. Εἰ δυγσοῖ Γὸχ ροίΐδηβ, οἱ ἀοιδὈ ὮΣ ἀΟΙΏΪ Δ ΟΠ 6 
υἱΐδ, οἱ (δοοῖ ϑοσυηάυπ) Ὑο] ἢ δίθ) 8018. 

4, Εἰ οιπὶ 5(οἰογὶ ̓  ΓΟρΡ ΠῚ 6}.8, οοηϊογοίυγ, οἱ αἰ] οί Γ 

ἰη συδίυοτ νοηῖοβ ΟΟΟἸΪ, οἱ ΠΟῚ ἰῇ ΠΟΥΪ 551 Ππ|8ἃ δυ8, ὨΟΩΌΘ 
βοουπαυπι ἀΟΠ Δ ἸΟΏ ΘΠ δυδηι, 4ιιὰ ἀομηϊδῖυ8 6581 : αυἱΐδ 
ΘΧβΕ γραἰἴυτ ΓοζημηΣ 6}08, οἱ 8118 μγοοίογ ἰ8ίοβ. 

5. Εἰ σοηοΥ Δ Ὠ Γ ΓΟΧ διιδίγιὶ : οἱ ὑῆ08 ἀ6 ῥγίποὶρὶθυ8 
0518 ργϑυδίθὶξ βυροῦ ουπι, οἱ ἀοηλ πα! ἀοπιϊπαί!0ῃ6 
τη] ἃ. 

6. Εἰ ροϑῖ δῆηοβ 1118 οομΠ βοθθυηίυνγ, ἢἰίδαυθ γορὶ5 
δυδιΓὶ ἱηρτοαϊοίυγ 84 ΓΟσΘΤ Δ] 015, ἴδοογα [ρ6Γᾶ οὐ 60, 

οἴ ἤοη οἰ ποθ (ογἰυἀΐποη) ὈΓΔΟΉΪΙ, ΠΟ 5.801 ΒΟ ΠΊ6Ι ο}118., 

42. 



θ6ὺ 

χρατήσει ἰσχύος βραχίονος, χαὶ οὐ στήσεται τὸ σπέρμα 
αὐτοῦ, χαὶ παραδοθήσεται αὐτὴ, χαὶ οἱ φέροντες αὖ- 
τὴν, καὶ ἡ νεᾶνις, χαὶ ὃ χατισχύων αὐτὴν ἐν τοῖς χαι- 

βίῳ 3 , Ὥ καὶ “ “ 39. “ὦ “Ψ 
7. Ἀναστήσεται ἐχ τοῦ ἄνθους Ἀν αν αὐτῆς, τῆς 

ἑτοιμασίας αὐτοῦ, χαὶ ἥξει πρὸς τὴν δύναμιν, χαὶ 
εἰςελεύσεται εἰς τὰ ὑποστηρίγματα τοῦ βασιλέως τοῦ 
βοῤῥᾶ, χαὶ ποιήσει ἐν αὐτοῖς χαὶ χατισχύσει. 

8. Καί γε τοὺς θεοὺς αὐτῶν μετὰ τῶν χωνευτῶν αὐὖ- 
τῶν, πᾶν σχεῦος ἐπιθυμητὸν αὐτῶν ἀργυρίου χαὶ χρυ- 
σίου μετὰ αἰχμαλωσίας οἴσει εἰς Αἴγυπτον, χαὶ αὐτὸς 
στήσεται ὑπὲρ βασιλέα τοῦ βοῤῥᾶ. 

9. Καὶ εἰςελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ βασιλέως 
τοῦ νότον, χαὶ ἀναστρέψει εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ᾽ 

10. χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ συνάξουσιν ὄχλον ἀναμέσον 
πολλῶν. Καὶ ἐλεύσεται ἐρχόμενος χαὶ χαταχλύζων, χαὶ 
παρελεύσεται, χαὶ χαθίεται, χαὶ συμπροςπλαχήσεται 
ἕως τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. 

11. Καὶ ἀγριανθήσεται βασιλεὺς τοῦ νότου χαὶ ἐξε- 
λεύσεται, καὶ πολεμήσει μετὰ τοῦ βασιλέως τοῦ βοῤῥᾶ, 
χαὶ στήσει ὄχλον πολὺν, καὶ παραδοθήσεται ὃ ὄχλος ἐν 
χειρὶ αὐτοῦ, 

15. χαὶ λήψεται τὸν ὄχλον, καὶ ὑψωθήσεται ἣ χαρ- 
δία αὐτοῦ, καὶ χαταδαλεῖ μυριάδας, χαὶ οὐ χατισχύ- 
σει. 

13. Καὶ ἐπιστρέψει ὁ βασιλεὺς τοῦ βοῤῥᾶ, χαὶ ἄξει 
ὄχλον πολὺν ὑπὲρ τὸν πρότερον’ χαὶ εἰς τὸ τέλος τῶν 
καιρῶν ἐνιαυτῶν ἐπελεύσεται εἰςόδια ἐν δυνάμει μεγάλῃ, 
χαὶ ἐν ὑπάρξει πολλῇ. 

14. Καὶ ἐν τοῖς χαιροῖς ἐχείνοις πολλοὶ ἐπαναστή- 
σονται ἐπὶ βασιλέα τοῦ νότου, χαὶ οἱ υἱοὶ τῶν λοιμῶν 
τοῦ λαοῦ σου ἐπαρθήσονται, τοῦ στῆσαι ὅρασιν, χαὶ 
ἀσθενήσουσι. 

16. Καὶ εἰςελεύσεται βασιλεὺς τοῦ βοῤῥᾶ, καὶ ἐχχεεῖ 
πρόζχωμα, χαὶ συλλήψεται πόλεις ὀχυρὰς, χαὶ οἱ βρα- 
ίονες τοῦ βασιλέως τοῦ νότου στήσονται, χαὶ ἀναστή- 
σονται οἱ ἐχλεχτοὶ αὐτοῦ, χαὶ οὐχ ἔσται ἰσχὺς τοῦ στῇ- 
ναι. 

16. Καὶ ποιήσει ὃ εἰςπορευόμενος πρὸς αὐτὸν χατὰ 
τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ οὐχ ἔστιν ἑστὼς κατὰ πρόςωπον 
αὐτοῦ. Καὶ στήσεται ἐν τῇ γῇ τοῦ Σαῤεὶ, καὶ τελεσθή- 
σεται ἐν τῇ, χειρὶ αὐτοῦ. 

17. Καὶ ταξει τὸ πρόζυνπον αὐτοῦ εἰςελθεῖν ἐν ἰσχύϊ 
πάσης τῆς βασιλείας αὐτοῦ, καὶ εὐθεῖα πάντα μετ᾽ αὐ-- 
τοῦ ποιήσει“ καὶ θυγατέρα τῶν γυναιχῶν δώσει αὐτῷ 
διαφθεῖραι αὐτὴν, καὶ οὐ μὴ παραμείνη, καὶ οὐχ αὐτῷ 
ἔσται. 

18. Καὶ ἐπιστρέψει τὸ πρόςωπον αὐτοῦ εἰς τὰς νή- 
σους, χαὶ συλλήψεται πολλὰς, χαὶ χαταπαύσει ἄρχον- 
τας ὀνειδισμοῦ αὐτῶν, πλὴν ὀνειδισμὸς αὐτοῦ ἐπιστρέ-- 

ψει αὐτῷ, ,ὔ 4 ᾿ 9 φω- λῚ 

19. χαὶ ἐπιστρέψει τὸ πρόζςωπον αὐτοῦ εἷς τὴν ἰσχὺν 
τῆς γῆς αὐτοῦ, χαὶ ἀσθενήσει, χαὶ πεσεῖται, χαὶ οὐχ 
εὑρεθήσεται. 

40. Καὶ ἀναστήσεται ἐχ τῆς ῥίζης αὐτοῦ φυτὸν τῆς 
βασιλείας ἐπὶ τὴν ἑτοιμασίαν αὐτοῦ παραδιδάζων, 
πράσσων δόξαν βασιλείας. Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχεί- 
γαις ἔτι συντριβήσεται, χαὶ οὐχ ἐν προςώποις, οὐδὲ 
ἐν πολέμω. 

41. Στήσεται ἐπὶ τὴν ἑτοιμασίαν αὐτοῦ, ἐξουδενώθη, 

ΔΑΝΙΗ͂Λ. Κεφ. ΤΑ΄. 

οἱ ἰγδάδίυγ ἰρθᾶ, οἱ χψυὶΐ δἀἀυοεθαπὶ θᾶπι, οἱ δἀοϊεβοθηίυϊδ, 
οἱ οοηϊογίδη8 6δη} ἰη ἰοιηρογίθυ8. 

7. ϑυγροὶ ἀ6 ἤογα γδάϊοίβ 6}υ8, ργϑοραγδίιἰοπίβ {ΠἸ5, οἱ 
γρηΐοῖ δὰ υἱγίυϊομιμ, οἱ ἱηρτοάϊδίυγ ἰῃ δυπίοπίδουα γορὶς 
840] οηΐ5, οἱ (Δοίοϊ ἰῃ οἷβ οἱ οδιηθ ϊΐ. 

8. Εἰϊᾶπὶ 608 ΘΟΓῚΠπὶ οὐπὶ ἔ5:}} 08 Θογυπι, ΟΠΊδ Υϑϑ 

ἀδοίἀγδθῖ]α θογυπὶ ἀγβθηίὶ οἱ δυγὶ συμ οδρίϊνἹϊαῖα ἀυοοὶ ἰῃ 
ἘεΥρίυμπι, οἱ 'ρ56 δίδου βυρδγ γοβϑη ἃ 4υ ]οηί8. 

9. Εἰ ἰῃίγδθι!! ἰῃ γορβηυπ) γορὶβ διιϑίγὶ, οἱ τουδγίοίυνγ δά 
ἰογίδη) δυδῃ) : 

10. οἱ Β}}} 6} 08 ὁοῃργοραθυηί [ΓΌΔΠΩ ἰπίογ πηράϊιτ κηυ]- 

ἰοίπι. Εἰ γϑηΐδὶ δά υθηΐθῃϑ οἱ ἰηυπάδηβ, οἵ ρογίγδηϑ ἱϊ, οἱ 
δοάορθίϊ, οἱ οοηρτράϊοίυγ ὕδαυ6 δὰ (ογι υἀΐποη 6)18. 

11. Εἰ οἴεγδ! Γ γὸχ δυϑίτὶ οἱ ὀργοαϊδίυγ, εἴ μυρπδθίϊ 

οὑπὶ ΓΟ δαυ]οηΐβ, οἱ (δοίοὶ δἴδγα (Ὁ Γθδη) πιυ]ΐδηι, οἱ ἰΓᾶ- 
ἀοίυν υγθᾶ ἰῃ πηδηυ 6), 

12. οἱ οδρίοὶ τ υἀΐποηλ, οἱ χα Δ ϊΓ οὐγ ο͵8, αἱ 
ἀοἠϊείοὶ ἀθοοπὶ τ Π11ἃ., οἱ ὩΟῚ Ῥγϑου δι Ὁ ϊῖ. 

13. Εἰ οοηγογίδίν γὸχ 840} οηἱΐβ, οἱ δάἀυσεοί ἰυγθδπὶ πυυ]- 
ἴδῃ ΒΌΡΟΓ ὈΠΟΓΘΙῚ : οἷ ἰη ἤΠ6 ᾿ΘΠΠΡΟΓΌΙΩ ΔΠΏΟΓΙΗΙ ἰηριοάϊθ- 

ἴυγ ἱπρτγθββίοη68 ἰῃ Υἱγίυ 6 τηᾶρηδ, οἱ ἰῃ βυδοίδηϊ(ἃ τη} 18. 

14. Εἰ ἰη (οι ροῦθυ5 1118 πλ0}}}} ὁοηδυγροηΐ δυροῦ τοβοῖ 
δυδιίγὶ, οἱ ΗΠ} ρϑϑ θη υπη ρορυ]ὶ ἰυἱ ΘχΙίο]ομλυΓ, υἱ 5(8- 
ἰυδηΐ Υἱδίοῃοπι, οἱ ἱπῇυδθυηϊατ. 

1ὅ. Εἰ ἰηργοάϊοίυν Γὸχ δαυ]οηΐβ, οἱ οὐπηάοῖ ἀρσογοη), οἱ 

σδρίοἑ υγθδ8 ᾿πυηϊΐδ5, οἵ Ὀγϑομΐδ γορὶβ δυβίγὶ βίδθυηϊ, οἱ 

οοηϑυγροηΐ οἰδοί! 6}8, οἱ ποη ογὶΐ ἰογι τὰ ἀο δὰ βἰδηάυμ). 

16. Εἰ (Δοϊοὶ ἱηργοάΐοηβ δάυθγβϑυβ οη δοουηάυπ το] ἢ- 

ἰδίοιι βυδη), οἱ Ὠθη 6ϑἱ ΄φυὶ β8ϊ6ϊ οοηίγα (Δοίθ πη 6]0.8. Εἰ 5ἰΔὶΐ 

ἴῃ ἴοῖτὰ ϑ580ϊ, οἱ οοῃϑυϊηδίυγ ἰῃ τῆι! 6)0.8. 

17. Εἰ ροποί (Δοίδιη ουδπὶ υἱ ἱηρτοα δον ἰη (ογιϊυἀΐηα 
ἰοἰϊυ8 τορῃὶ βυϊ, οἱ γϑοίδ ομπηΐδ (δοϊοῖ οὐχ 60 : οἱ ἢ] δι ἴω- 

Ιηἰηδύαπὶ ἀδῃϊ οἱ υἱ ονογίδι {Ἰὰτ, οἱ Ὠο ροτηδηθῦϊξ, οἱ 
ΠΟῊ Οεἰΐ οἱ. 

(8. Εἰ οοηνογίοϊ (Δοϊοίη 8υ8η) δὰ ἱπδβιι85, οἱ σδρίδὶ ᾿}ι}- 

(85, οἵ οοβέαγα ἰδείοϊ ργίμοῖροϑ Ορργοῦγὶ! 5ὰὶ, Υογυμηϊδιηθῃ 
ΟΡΡΓΟΒγίυπι 6}085 σοηγογίοίυγ οἱ. 

19. Εἰ οοηγοτείρί ἰδοίοιι βυᾶπ δὰ (ογυἀΐποπὶ ἰοστῶ δ0υ85, 
οἱ ἱηβηιηαθίζυν, οἱ οογτυοῖ, οἱ ποὴ ἱηυοηίοδίυΓ. 

40. Εἰ ϑυγμοί ἀδ γδάϊοα 6) 5 ρἰδηΐδ γοριὶ ἃ ργδορδγδί [00 6Π] 
ἱρβίυϑ ἰγδηϑίδγθηβ, ἰδοίθηβ βἰογίδηῃ γορηὶ. Εἰ ἰῃ ἀΐθθυβ 1115 

δάῃυς οοπίογοίυτ, οἵ ποθὴ ἰὴ (δεϊθθυδ, ἤθαυδ ἰῃ Ὀ6]1οΟ. 

21. 5801 ϑυρον ργαραγδίοῃθῃι ο}118, Θοη οπιρίυϑ [ἱϊ, Εἰ 



ΘΑΝΊΙΕΙ,. σκν. ΧΙ. θ61 

χαὶ οὐχ ἔδωχαν ἐπ᾽ αὐτὸν δόξαν βασιλείας. Καὶ ἥξει ! ποη ἀδάδγιηΐ ϑυρογ δυμὴ ρογίαπι γορπὶ. Εἰ υϑηἰοὶ ἴῃ ἰγδη- 
ἐν εὐθηνία, χαὶ κατισχύσει βασιλείας ἐν ὀλισθήμασι, 

42. χαὶ βραχίονες τοῦ καταχλύζοντος χαταχλυσθή- 
σονται ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ, χαὶ συντριθήσονται, χαὶ 
ἡγούμενος διαθήχης. 

23. Καὶ ἀπὸ τῶν συναναμίξεων πρὸς αὐτὸν ποιήσει 
δόλον, χαὶ ἀναῤήσεται, χαὶ ὑπερισχύσει αὐτοὺς ἐν 
ὀλίγῳ ἔθνει. 

44. Καὶ ἐν εὐθηνία, καὶ ἐν πίοσι χώραις ἥξει, καὶ 
ποιήσει ἃ οὐχ ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτοῦ χαὶ πατέρες 
τῶν πατέρων αὐτοῦ" προνομὴν χαὶ σχῦλα καὶ ὕπαρξιν 
αὐτοῖς διασχορπιεῖ, χαὶ ἐπ᾽ Αἴγυπτον λογιεῖται λο- 
γισμοὺς χαὶ ἕως χαιροῦ. 

45. Καὶ ἐξεγερθήσεται ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ, καὶ ἣ χαρδία 
αὐτοῦ ἐπὶ βασιλεα τοῦ νότου ἐν δυνάμει μεγάλη. Καὶ 
ὃ βασιλεὺς τοῦ νότου συνάψει πόλεμον ἐν δυνάμει με- 
γάλη χαὶ ἰσχυρᾷ σφόδρα, χαὶ οὐ στήσονται, ὅτι λο- 
γιοῦνται ἐπ᾽ αὐτὸν λογισμοὺς, 

46. χαὶ φάγονται τὰ δέοντα αὐτοῦ, χαὶ συντρίψου- 
σιν αὐτὸν, χαὶ δυνάμεις χαταχλύσει, χαὶ πεσοῦνται 
τραυματίαι πολλοί. 

“1. Καὶ ἀμφότεροι οἱ βασιλεῖς, αἱ χαρδίαι αὐτῶν 
εἰς πονηρίαν, χαὶ ἐπὶ τραπέζη μιᾷ ψευδῇ λαλήσουσι, 
χαὶ οὐ χατευθυνεῖ, ὅτι δι πέρας εἰς χαιρόν. 

28. Καὶ ἐπιστρέψει εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ ἐν ὑπάρξει 
πολλῇ, χαὶ ἡ χαρδία αὐτοῦ ἐπὶ διαθήχην ἁγίαν, χαὶ 
ποίησει, χαὶ ἐπιστρέψει εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ. 

29. Εἰς τὸν χαιρὸν εὐλδϑ θην χαὶ ἥξει ἐν τῷ νότῳ, 
γχαὶ οὐχ ἔσται ὡς ἣ πρώτη χαὶ ἣ ἐσχάτη. 

80. Καὶ εἰςελεύσονται ἐν αὐτῷ οἱ ἐχπορευόμενοι 
Κίτιοι, χαὶ ταπεινωθήσεται, χαὶ ἐπιστρέψει, χαὶ θυ- 
μωθήσεται ἐπὶ διαθήχην ἁγίαν" χαὶ ποιήσει, χαὶ ἐπι- 
στρέψει, χαὶ συνήσει ἐπὶ τοὺς χαταλιπόντας διαθήχην 
ἁγίαν. 

381. Καὶ σπέρματα ἐξ αὐτοῦ ἀναστήσονται, χαὶ βε- 
θηλώσουσι τὸ ἁγίασμα τῆς δυναστείας, καὶ μεταστήσουσι 
τὸν ἐνδελεχισμὸν, καὶ δώσουσι βδέλυγμα ἠφανισμένον, 

832. χαὶ οἱ ἀνομοῦντες διαθήχην ἐπάξουσιν ἐν ὀλισθή- 
μασι χαὶ λαὸς γινώσχοντες Θεὸν αὐτοῦ χατισχύ- 
σουσι. χαὶ ποιήσουσι, 

38. χαὶ οἱ συνετοὶ τοῦ λαοῦ συνήσουσιν εἰς πολλὰ, 
χαὶ ἀσθενήσουσιν ἐν ῥομφαία, χαὶ ἐν φλογὶ, χαὶ ἐν 
αἰχμαλωσία, χαὶ ἐν διαρπαγῇ ἡμερῶν. 

84. Καὶ ἐν τῷ ἀσθενῆσαι αὐτοὺς βοηθήσονται βοή- 
θειαν μιχρὰν, χαὶ προςτεθήσονται πρὸς αὐτοὺς πολλοὶ 
ἐν ὀλισθήμασι. 

85. Καὶ ἀπὸ τῶν συνιέντων ἀσθενήσουσι τοῦ πυρῶ 
σαι αὐτοὺς, χαὶ τοῦ ἐκλέξασθαι, καὶ τοῦ ἀποχαλυφθῆναι 
ἕως καιροῦ πέρας, ὅτι ἔτι εἰς χαιρόν. 

36. Καὶ ποιήσει χατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ" χαὶ ὃ βασι- 
λεὺς ὑψωθήσεται χαὶ μεγαλυνθήσεται ἐπὶ πάντα θεὸν. 
χαὶ λαλήσει ὑπέρογχα, καὶ χατευθυνεῖ μέχρις οὗ συν- 
τελεσθῇ ἣ ὀργὴ, εἰς γὰρ συντέλειαν γίνεται. 

87. Καὶ ἐπὶ πάντας θεοὺς τῶν πατέρων αὐτοῦ οὐ 
συνήσει, χαὶ ἐπιθυμία γυναιχῶν, χαὶ ἐπὶ πᾶν θεὸν οὐ 
συνήσει, ὅτι ἐπὶ πάντας μεγαλυνθήσεται. 

48. Καὶ θεὸν Μαωζεὶμ ἐπὶ τόπου αὐτοῦ δοξάσει, χαὶ 
θεὸν ὃν οὐχ ἔγνωσαν οἱ πατέρες αὐτοῦ δοξάσει ἐν χρυσῷ 
χαὶ ἀργύρῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ, καὶ ἐν ἐπιθυμήμασι. 

29, Καὶ ποιήσει τοῖς ὀχυρώμασι τῶν χαταφυγῶν 

4υ}}ΠΠ|ἰ8ῖ6, οἱ ΟὈ ΠΘΌΙΪ γοσηυην ἰη Πυ γι ο δ Βυ8, 

422. οἱ Ὀγδοῃϊα ἰηυπάδη( 8 ἰπυηἀδθιηίυν ἃ ἰδεὶα 6)015, οἵ 

οοπίοτζρηίοτ, οἱ ἀμχ ἰοπἰαπηοηίὶ. 

23. Εἰ ὁχ οομμηιηϊδιϊοηἰδυ8 δάγνογβιιβ οαπ) (Δοϊοὶ ἀ0]11Π|, 

οἱ δϑοδηάοῖ, οἱ ργθνδιοἷῖ ἰὴ 608 ἰῃ τηράΐοα ροηῖο. 

244. Εἰ ἰὴ ργοβρογϊδίοηι, οἱ ἰῇ ρίησυθβ γοσίοηθα νρηϊοί, 
οἵ (δοἰοί φυδὲ που ΤΘΟΘΓΌηΐ ρϑίγο5 6}118 οἱ ρᾷίγοϑβ ραίγι 6} 8 : 
ἀϊγορ θη οἱ 8ρ0᾽184 οἱ δ 5ἰδηϊἰδη) 68 ἀἰβδίρδθιὶ, οἵ 
ΒΌΡΕΓΡ ᾿Ἐξγρίυπι οορ Δ οορξ ἰδιϊοηθ 5 οἱ υ8406 δι ἰξρυ8. 

25. Εἰ ὀχο ΔὈΠ ν (ογ 0 6}.8., οἱ οοΥ 6}. ΒΌΡΘΓ τοροπὶ 
δυδίγὶ ἰῃ νυἱγίαϊ6 Ἰηᾶρηδ. Εἰ Γοχ δυβίγὶ οοπίογοϊ ργθ ἢ} ἰῃ 
γἰπίυϊα πηᾶρτιᾶ οἱ (ογϊ υἱπιῖβ, οἱ ἤθη βδἰδθυηϊ, ᾳυΐὰ οὐρ᾽!ἃ- 

θυηΐ Βυ} 6 Ὑ ουπὴ οορ αἰ οπθ8, 

426. οἱ οομῃηδάσηϊ ῃρορββδγί 6105, οἱ οοηϊογοηί διιπι, οἱ 

Υἱγίυϊο5 ἰηυπάδϊ!, οἱ οδάδηΐ ἰηἰογίδοιἑ τυ}. 

27. Εἰ υἱγίφυο τορξθδ. οογάδ δογι δἃ π|8}}{ἰ8π|, οἱ δὰ 
ΤΏΘη58η) ὕη8Π} Π)οηάδοϊα ἰοχιθηίΐίυγ, οἱ ἤθη ρτγοῆοίοϊ, αυΐᾷ 

δάδυο ἤηΪδ ἰῃ [ΘΠ 18. 
28. Εἰ τουογίοίυγ ἰὴ ἰογτᾶπι βυδη ἴῃ 80 5ἰδη[ἴὰ τη} 18. οἱ 

ΟΟΓ 6)0.8 ΒυΡΟΓ ἰοβἰδιηθηΐυηι βδδηςσίυπ), οἱ ἴδοϊοὶ, οἵ γαυθγίθ- 

ἴυν ἴῃ ἰΘ τ ΠῚ Βι18Π|. 

29. Αἀ ἰορυ8β γουογίοίυγ, οἱ υϑηϊοὶ δὰ δυϑίγυηι, εἴ βοῇ 
οτὶϊ δἰουΐ μυΐπηδ οἰἰδΠ} ΠΟΥ ἰβϑἰ πη. 

30. Εἰ ἰηστοαϊδηίυγ δα {ΠΠπ|πὶ στοά! ηΐθϑ ΟἿ, οἱ Ὠυ ἢ} 18- 

μἰζυγ, οἱ γονουίθιυγ, οἱ ἱπα  σηδὈ [Ὁ ΘΌΡΟΓ ἰοἰδπηθηίυπι 581:- 
οἴυπῃ : οἱ (δοίοῖ, δς γουδγίοίυγ, οἱ ἰῃίθ! σαὶ ΒυρΡῸΓ 608 41} 
ἀργοι  φυογυηὶ ἰοδἰδιηθηίιπι βδηοίυ . 

31. Εἰ βοπηΐηδ 6χ 60 ΘΟΠΒΌΓΡΩΘΩΙΣ, οἱ ΡΟ υδηΐ 58η0Π0δϊ0- 

ποι (οὐ υάΐη!8, οἱ ἰγδηϑίδγοηϊ [056 8Δογἢοϊι, οἱ ἀδθιηΐ 

ΔοΠ αι ἰοηθη) ἀοϑοϊδίδιῃ, 

32. 6ἱ αυἱ ἰπίχιυο ἀριηΐ ἰοϑἰδιηοπίμυηι ἱπαποδηϊ ἰη [υ Ὀγίοἱ- 
(1005 : οἱ ΡοΟρυ]υβ βεϊθηΐθβ Ὠδυΐ δσιπὶ Οὔ ΠοΡυηὶ, εἰ 
[Δεϊοηΐ, 

33. οἱ ἰη{6}} σοη65 ἀ6 ρόρυ]0 ἱπί Προ ηὶ ἰ) τηυ]8, εἴ ἰη- 
Πππηδυπίωυγ ἰῃ σἰδάϊΐο, οἱ ἰὴ Πδιηπιᾶ, οἱ ἴῃ σδρ(ϊ γ]δῖ6, οἱ ἰη 

ΓΑρὶηᾶ ἀΐογυπι. 
834. Οὐμηαὺς ἰηβυτηδίὶ υογίηϊ δα) υναθυηίυγ δά)ιπιθοίο 

ρᾶγνυ!]ο, οἱ δρρ Δα π ῸΓ οἷβ τ} ἴῃ Ἰυδγ οἰ ἰδί6. 

38. Ελ ἀδ ἱπι6]]}] σοηςθυ5 ἰηπηηδθυηίυνς δὰ οομαεαηδιυπι 

608, οἷ δεἰχοηάσηι, οἱ γονοϊδηάυπ) ὑ5406 δὰ (οι ροῦῖ5 ἴ6Γς 
Ιηϊηυπ), αυΐαὰ δάϊυο ἰῃ (ΘΠ ρι18. 

836. Εἰ (βεϊο  ἡυχία νοϊυπίδϊῖοι δυδηῃ : οἱ τὸχ οἰ ουδθϊζιν οἱ 

πιδφηϊ οδ ίυγ δάνογϑυβ οπιηθιῃ ἄθιπι, οἱ Ἰοφαδίυγ ἰησοπίία, 
οἱ αἰγείας ἀοηθς οοπηριοδῖυγ ἱγᾶ, ἰῇ ΘΟηΒυμηηδί ΟΠ Θ 1 
οηἰπ ἢϊ. ϊ 

37. Εἰ 0} 6 Ομμη68 ἀ608 ρϑίγιΠὶ ΒυΟΓΌ ΠῚ. ὩΟῺ ἰη 6] οὶ, 
οἴ οσμοιρ ϑοθηί8 (πιηδγαμπι, οἴ ΒΌΡΟΓ ΟΠΊΠΘΙῺ ἀδυπὶ ΠΟὴ 

ἰοἰο! σοὶ, φαΐα ΒΌΡΟΓ Ομ 68 τηδρηϊβοδυίίυτ. 

38. Εἰ ἀδαηχ Μδοζίπῃ ἱπ ἰ000 800 9] οὐ οδὶξ, οἱ ἀδυῃ) 
{ιοπὶ ἱρπογανθγυηῖ ραίγο8 6}}8 αἰ οΥ ΠοΔ 1} ἷπ ΔΌΓΟ οἱ ἀγαθοῖο 

οἱ Ἰαρίάδ ργοίίοβο, οἱ ἰῃ ὁοπουρί βοθηι 8. 

49. Εἰ (εϊοί ηυηϊ οηΐθυ5 οοηἰιρίογυπη οὔτ ἀ60 αἰΐθπο, 
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μετὰ θεοῦ ἀλλοτρίου, καὶ πληθυνεῖ δόξαν, χαὶ ὑποτάξει 
αὐτοῖς πολλοὺς, χαὶ γῆν διελεῖ ἐν δώροις. 

40. Καὶ ἐν χαιροῦ πέρατι συγχερατισθήσεται μετὰ 
τοῦ βασιλέως τοῦ νότου, χαὶ συναχθήσεται ἐπ᾽ αὐτὸν 
βασιλεὺς τοῦ βοῤῥᾷ ἐν ἅρμασι χαὶ ἐν ἱππεῦσι χαὶ ἐν 
ναυσὶ πολλαῖς, χαὶ εἰςελεύσεται εἰς τὴν γῆν καὶ συν-- 
τρίψει, χαὶ παρελεύσεται. 

41. Καὶ εἰςελεύσεται εἰς τὴν γῆν τοῦ Σαδαεὶμ,, καὶ 
πολλοὶ ἀσθενήσουσι. Καὶ οὗτοι διασωθήσονται ἐχ χειρὸς 
αὐτοῦ, ᾿Εδὼμ.,' καὶ Μωὰθ, καὶ ἀρχὴ υἱῶν Ἀμμών. 

42. Καὶ ἐχτενεῖ τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν γῆν, χαὶ γῇ Αἰ- 
γύπτου οὐχ ἔσται εἰς σωτηρίαν. 

43. Καὶ χυριεύσει ἐν τοῖς ἀποχρύφοις τοῦ χρυσοῦ 
χαὶ τοῦ ἀργύρου, χαὶ ἐν πᾶσιν ἐπιθυμητοῖς Αἰγύπτου 
χαὶ Λιθύων χαὶ Αἰθιόπων, ἐν τοῖς ὀχυρώμασιν αὐτῶν. 

44. Καὶ ἀχοαὶ χαὶ σπουδαὶ ταράξουσιν αὐτὸν ἐξ ἀνα- 
τολῶν χαὶ ἀπὸ βοῤῥᾶ, καὶ ἥξει ἐν θυμῷ πολλῷ τοῦ 
ἀφανίσαι πολλούς. 

46. Καὶ πήξει τὴν σχηγὴν αὐτοῦ ᾿Εφαδανῶ, ἀναμέσον 
τῶν θαλασσῶν, εἰς ὄρος Σαθαεὶν ἅγιον" ἥξει ἕως μέρους 
αὐτοῦ, χαὶ οὐχ ἔστιν ὃ ῥυόμενος αὐτόν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ [8΄'. 

1. Καὶ ἐν τῷ χαιρῷ ἐχείνῳ ἀναστήσεται Μιχαὴλ ὃ 
ἄρχων ὃ μέγας, ὃ ἑστηχὼς ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τοῦ λαοῦ σου. 
Καὶ ἔσται χαιρὸς θλίψεως, θλῖψις οἷα οὐ γέγονεν ἀφ᾽ 
οὗ γεγένηται ἔθνος ἐν τῇ γῇ ἕως τοῦ χαιροῦ ἐκείνου. Ἐν 
τῷ καιρῷ ΠΝ οὐ δύ βεται ὃ λαός σου πᾶς ὁ γεγραμ- 

μένος ἐν τῇ βίθλῳ. 
5. χαὶ πολλοὶ τῶν χαθευδόντων ἐν γῆς χώματι ἐξε-- 

γερθήσονται, οὗτοι εἰς ζωὴν αἰώνιον, Ξὰ οὗτοι εἰς 
ὀνειδισμὸν χαὶ εἰς αἰσχύνην αἰώνιον. 

8. Καὶ οἱ συνιέντες λάμψουσιν ὡς ἣ λαμπρότης τοῦ 
στερεώματος, χαὶ ἀπὸ τῶν διχαίων τῶν πολλῶν ὡς οἵ 
ἀστέρες εἰς τοὺς αἰῶνας καὶ ἔτι. 

ς, Καὶ σὺ, Δανιὴλ, ἔμφραξον τοὺς λόγους, χαὶ σφρά- 
γισον τὸ βιδλίον ἕως καιροῦ συντελείας, ἕως διδαχθῶσι 
πολλοὶ χαὶ πληθυνθῇ ἣ γνῶσις. 

6. Καὶ ἴδον ἐγὼ Δανιὴλ, καὶ ἰδοὺ δύο ἕτεροι εἰστή- 
χεισαν, εἷς ἐντεῦθεν τοῦ χείλους τοῦ ποταμοῦ, καὶ ἐς 
ἐντεῦθεν τοῦ χείλους τοῦ ποταμοῦ. 

6. Καὶ εἶπε τῷ ἀνδρὶ τῷ ἐνδεδυμένῳ τὰ βαδδὶν, ὃς 
ἣν ἐπάνω τοῦ ὕδατος τοῦ ποταμοῦ" “Ἕως πότε τὸ πέρας 
ὧν εἴρηκας τῶν θαυμασίων; 

7, Καὶ ἤχουσα τοῦ ἀνδρὸς τοῦ ἐνδεδυμένου τὰ βαδδὶν, 
ὃς ἦν ἐπάνω τοῦ ὕδατος τοῦ ποταμοῦ" καὶ ὕψωσε τὴν 
δεξιὰν αὐτοῦ χαὶ τὴν ἀριστερὰν αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν, 
χαὶ ὥμοσεν ἐν τῷ ζῶντι εἰς τὸν αἰῶνα, ὅτι εἰς χαιρὸν 
χαιρῶν χαὶ ἥμισυ χαιροῦ, ἐν τῷ συντελεσθῆναι δια-- 
σχορπισμὸν, γνώσονται πάντα ταῦτα. 

8. Καὶ ἐγὼ ἤχουσα, χαὶ οὐ συνῆκα, καὶ εἶπα- Κύ- 
ριε, τί τὰ ἔσχατα τούτων ; 

9. Καὶ εἶπε Δεῦρο, Δανιὴλ, ὅτι ἐμπεφραγμένοι 
χαὶ ἐσφραγισμένοι οἷ λόγοι ἕως χαιροῦ πέρας. 

1.0. ᾿Εχλεγῶσι, καὶ ἐχλευχανθῶσι, καὶ πυρωθῶσι, 
χαὶ ἁγιασθῶσι πολλοί: χαὶ ἀνομήσωσιν ἄνομοι, χαὶ οὐ 
συνήσουσι πάντες ἄνομοι, χαὶ οἱ νοήμονες συνήσουσι. 

"1. Καὶ ἀπὸ καιροῦ παραλλάξεως τοῦ ἐνδελεχισμοῦ, 
χαὶ δοθήσεται τὸ βδέλυγμα ἐρημώσεως ἡμέραι χίλιαι 

, 

διαχόσιαι ἐνενήχοντα. 

ΔΑΑΝΙΗΛ. 

: Βαρυηίαυν, οἱ 5δηο βοδθυη Γ τπα}{} : 

Κεφ. 18΄. 

οἱ πηυ Πρ 1 οδ 1 ρ]ογίδηι, οἵ βυ) οἰοί ̓ μ8:5 ἢγυ}[08,, οἱ ἰοτταπὶ 
ἀϊν δὶ ἰῃ ἀοηΐδ. 

40. Εἰ ἴῃ (δηηροτὶβ ἰογπλὶηο σογηὺ οογίδ οὶ οὐ γοζα ἃ0.- 

βίγι, οἱ ΘΟηρΓΟΡΆΒΙ δυρογ θυ τὰχ 840} Οπΐ5 ἰῃ οἰγτ 5 

δὲ οαυ θυ οἱ παυΐδυ8 Ὡ}}}{18, οἱ ἱησγοιϊείυν ἰῃ ἰοΓγὰπὶ 
οἱ ὁθιίογοί, οἱ ἰγδηϑι 1. 

44, Ἐπ πίγοι ὶῖ ἰη ἰογγαμ 58 81η1. οἵ πηυ}ἱ ᾿μΠγδ απ Γ. 
Εἰ Ὠἰ βα] ναδυπίυγ ἀ6 πρᾶηυ 6}08, Εάοπι, οἱ ΜΟΔΡ, οἱ ῥγίηοὶ- 
Ρίυτῃ Π]ογυπι ΑἸτηοη. 

42. Εἰ οχίθηϑοϊ πηδηθπλ ϑΌροΓ ἰδιτᾶπι, οἱ ἰδττὰ ΞἘςΥρίὶ 

ΠΟΏ ΟΓἰὶ ἰὴ 88] 16. 
43. Εἰ ἀοπηϊηδο Γ ἰῇ ΓΘΟΟΩΑ 18 δυγὶ οἱ δυρθηῖ!, οἱ ἴῃ 

ΟΠηἶθι18 ἀδδβι ἀογα ἢ θ5 Ἐργρίὶ οἱ γρυῃ οἱ “ΞΕΠΝορυα, 
ἴῃ τυ ΠΟ 08 ΘΟΓΠ). 

ήφ͵, ΕΠΓΟΙΏΟΓΟΒ οἷ (65 1Π8{10065 ἰδ Ὀυηΐ οὐ 8 ογοηΐα 
οἱ ἂἃῦ δαυΐϊοηθ, οἱ νοηΐοὶ ἰῃ πγογα τυ]10 δά ἀἰδροτἀθπάμπι 
ΤῊ ]ἴο8. 

ή5, Εἰ ἤροί ἰΔοΓηδου]υπλ δυυτ ΕΡἢδάδηο, ἰῃ πιραΐο πιᾶἃ- 
Γαπ, ἰη πηοηΐο ϑδ))δίη 8δηοίο : υβηϊοῖ υ5406 δά ρᾶγίο πηι 6}05, 

οἱ ποη 65ἱ αυὶΐ ογιιδί θυ). 

ΟΑΡΌΤ ΧΙ. 

{. Εἰ ἴῃ ἰϑῦρογα {Π|0ὸ ὁὀοηδυγσοὶ ΜΊΟΝΔΘΙ ὈΓΪΠΟΡΏΒ τηᾶρ 8. 
(υἱ διαὶ ργὸ {Πἰϊ}5 ρορῃὶὶ αἱ. ΕἸ ογὶ ἰθιηρυϑβ {γι θυ] ἰοὨ 8, 

(ἰδυ]αίϊο 4υ8}}5 που ἀξ ὁχ χυο δείδ ὁ5ἷ β6η8 ἰὴ ἴοῦγὰ ὑϑα0δ 
δά (δηρ05 ἐΠυὰ. [πῃ ἰδ ρογα ἴΠ|0 8! ναΐαγ ρορυϊυδ 05 
οὨληΐδ ΄υΐ βεγὶρίυϑ [υδτὶϊ ἰῃ ᾿ἰῦτο, 

4. οἴ αὐ]{1 ἀα ἰδ 4υΐ ἀοτηνυτ ἰῃ ἰογγαρ ρυ] γογο ου ρὶ!δ- 
Ρυηΐ, 8}}} ἰῃ νἱίδηλ δοίδγμδηι, οἱ δ} }ὲ} ἰπ ὀρργοθγίιπι οἱ οοῦ- 
[υδἱοποιῃ φἰοΓηδιη. 

8. Εἴ ἰπ|6} Προ ηο5 ]Ἰοθαηΐ 4υδϑοὶ δρίοπάογ Πργπιδιηθηίί, 
οἱ ἀδ 7.515 ρΙυΥ 15 φυδοὶ 5.6}: ἰῃ δϑοσῦϊα οἱ ε}{Γἃ. 

4, Τὰ διιίεημ, Πδηΐϊοὶ, οἰδυι δ βογηοη68, οἱ βίρῃδ ᾿ἰθΓυ λ 

υϑαυ δὰ ἰδπιρυ8 ΘΟμδυϊηπΠηδίΙΟηΐ5, ἀοηοο ἀοορδιίυς π}}}}} 
οἵ 0] ]σοἴυν 8οἰοηξίδ. 

5. Εἰ νἱὰϊ ορὸ Ὀδῃίοὶ, οἱ δοοδ 811} ἄυο βίδυδηϊ, υπ05 Ἰἶπο 
ΒΌΡΟΓ Ἰαίυπι Πυμηΐδ, οἱ δ]109 ἰῃἀθ 6χ δ)ὶο ἰδ ῖο Πιιηΐη δ. 

6. Εἰ ἀϊχὶ᾽ Υἶγο αυὶ ἰηάυυ.5 ογαῖ Ὀδαἄ᾽η, αυὶ δίαθαὶ δυ μοῦ 
84] 8π| Πιιμιη8 : [5406 400 Πηῖ5 ἰδίογα πη αυδὸ ἀἰχίδιϊ πὶ Γᾶ- 
ΠΣ 

7. Εἰ δυάϊνὶ νἱγυπι αυὶ ἱπάυίυ5 ογαὶ Βδάαϊη, αυἱ βἰδραὶ 
ΒΌΡΟΓ δαυὰπι ΠυΠ}Π18 : οἱ οἰαναΥυ  ἀθχίθγδι) 881 οἱ βἰηϊ- 
βίγδηγ δ4π| ἴῃ οΟἸἰιηλ, οἱ }υγΑΥ ὁ ἰὴ υἱνθηΐο ἰῃ οἰ ΘΓΏ ΙΗ, 

4υΐᾳ ἰῃ ἰοπηρι ἰοηρογαηι οἱ ἀϊηλ! ἀἰτιπὶ ΘΠ ροῦὶ5., οὐπὰ ΘΟιμ- 
ΡΙοία (ἀογῖ ἀἰϑρογβίο, οοσῃοβοθηΐ υπίνογϑᾶ ἰἸέρο. 

8. Εἰ6ρὸ διιάϊνὶ, οἱ πο ἰηίο!]οχὶ, οἱ ἀἰϊχὶ : θοπλίηο, φυϊὰ 
ὨΟΥ ἰδϑἰηηᾶ ΠΟΓΌΓΩ ὃ 

9. Εἰ ἀἰϊχί! : γδάδ, Ὀδηΐοὶ, χυΐα εἰδυδὶ βἰσηδίίχυς δυπὶ 
ΒΟΓΠΊΟΠΘ5 1541 δι (ΘΠ ροΓ 5 ΠΠΠ6Π]. 

10. ΕἸἰχομπίυν, οἱ ἀθδὶ δα υπίυν, οἱ χυδϑὶ ρῸΓ ἰδ 6 πὶ ργὸ- 
οἵ ἰηἰσυς ἀβθηϊ ἰπὶ- 

4υΐ, ποχυα ἱῃίθ! Πσθηΐ οπιη68 ἱπἰχυὶ, εἴ ἀοοίὶ ἰπ( 6} Πσοηΐ. 

11. Εἰ ἃ ἰοιηρογα πηυϊα(οη 8 }0 618 5Δογ οὶ !, οἱ ἀδυϊαν 

δΔομιϊηδίϊο ἀθβοϊδιϊομὶ δ ἀἷθϑ τ }}6 ἀπορηῖὶ Ὠοπδρ ἃ. 



ΒΑΝΙΕΙ,. σαρ. ΧΙ]. 

12. Μαχάριος ὃ ὑπομένων χαὶ φθάσας εἷς ἡμέρας 
χιλίας τριαχοσίας τριαχονταπέντε. 

13, Καὶ σὺ δεῦρο, καὶ ἀναπαύου. Ἔτι γὰρ ἡμέραι 
χαὶ ὧραι εἷς ἀναπλήρωσιν συντελείας, χαὶ ἀναστήσῃ εἰς 
τὸν χλῇρόν σον εἰς συντέλειαν ἡμερῶν. 

(Οαρ. ΧΠ].) 85. Καὶ ὃ βασιλεὺς Ἀστυάγης προςετέθη 
πρὸς τοὺς ἐρεῖν ἡ αὐτοῦ, χαὶ παρέλαδε Κύρος ὃ Πέρ- 
σὴς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ. 

(Οαρ. ΧΙΝ.) τι. Καὶ ἦν Δανιὴλ συμθδιωτὴς τοῦ βασι- 
λέως, καὶ ἔνδοξος ὑπὲρ πάντας τοὺς φίλους αὐτοῦ. 

.. Καὶ ἦν εἴδωλον τοῖς Βαδυλωνίοις ᾧ ὄνομα Βὴλ, 
χαὶ ἐδαπανῶντο εἰς αὐτὸν ἑκάστης ἡμέρας σεμιδάλεως 
ἀρτάθαι δώδεκα χαὶ πρόδατα τεσσαράχοντα χαὶ οἴνου 
μετρηταὶ ἕξ, 

8. Καὶ ὃ βασιλεὺς ἐσέδετο αὐτὸν, καὶ ἐπορεύετο χαθ᾽ 
ἑχάστην ἡμέραν προςκυνεῖν αὐτῷ. Δανιὴλ δὲ προςεχύνει 
τῷ Θεῷ αὐτοῦ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὃ βασιλεύς: Διατί οὐ 
προςχυνεῖς τῷ Βήλ; 

4. Ὁ δὲ εἴπεν: Ὅτι οὐ σέβομαι εἴδωλα χειροποίητα, 
ἀλλὰ τὸν ζῶντα Θεὸν, τὸν χτίσαντα τὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν 
γῆν, καὶ ἔχοντα πάσης σαρκὸς χυρείαν. 

5. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς: Οὐ δοχεῖ σοι Βὴλ 
εἶναι ζῶν θεός; Ἢ οὐχ δρᾶς ὅτα ἐσθίει χαὶ πίνει καθ᾽ 
ἑκάστην ἡμέραν ; ᾿ 

6. Καὶ εἶτε Δανιὴλ γελάσας. Μὴ πλανῶ, βασιλεῦ" 
οὗτος γὰρ ἔσωθεν μὲν ἐστὶ πηλὸς, ἔξωθεν δὲ χαλχὸς, 
καὶ οὐ βέῤρωχεν οὐδέποτε. 

7. Θυμωθεὶς δὲ βασιλεὺς ἐχάλεσε τοὺς ἱερεῖς αὐτοῦ, 
καὶ εἶπεν αὐτοῖς. ᾿Εὰν μὴ εἴποιτέ μοι τίς ὃ χατέσθων 
τὴν δαπάνην ταύτην, 

8. ἀποθανεῖσθε" ἐὰν δὲ δείξητε ὅτι Βὴλ χατεσθίει 
αὐτὰ, ὃ Δανιὴλ ἀποθανεῖται, ὅτι ἐδλασφήυτησεν εἰς τὸν 
Βήλ. Καὶ εἶπε Δανιὴλ τῷ βασιλεῖ - Γινέσθω χατὰ τὸ 
ῥῆμά σου. 

9. Καὶ ἦσαν ἱερεῖς τοῦ Βὴλ ξδδομήχοντα, ἐχτὸς 
γυναιχῶν χαὶ τέχνων. Καὶ ἦλθεν ὃ βασιλεὺς μετὰ Δα- 
νιὴλ εἰς τὸν οἶχον τοῦ Βήλ. 

ιο. Καὶ εἶπαν οἱ ἱερεῖς τοῦ Βήλ’ Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀπο-- 
τρέχομεν ἔξω, σὺ δὲ, βασιλεῦ, παράθες τὰ βρώματα, 
χαὶ τὸν οἶνον χεράσας θὲς, χαὶ ἀπόχλεισον τὴν θύραν, 
καὶ σφράγισον τῷ δαχτυλίῳ σου. 

τ. Καὶ ἐλθὼν πρωΐ, ἐὰν μὴ εὖ ἧς πάντα βεόρω- 
μένα ὑπὸ τοῦ Βὴλ, ἀποθανούμεθα, ἢ Δανιὴλ ὃ ψευδό-- 
μενος χαθ᾽ ἡμῶν. 

12. Αὐτοὶ δὲ χατεφρόνουν, ὅτι πεποιήχεισαν ὑπὸ τὴν 
τράπεζαν χεχρυμμένην εἴςοδον, χαὶ δι᾿ αὐτῆς εἰςεπο-- 
ρεύοντο διόλου, χαὶ ἀνήλουν αὐτά. 

18. Καὶ ἐγένετο, ὡς ἐξήλθοσαν ἐχεῖνοι, χαὶ ὁ βασι- 
λεὺς παρέθηκε τὰ βρώματα τῷ Βήλ καὶ ἐπέταξε Δα- 
νιὴλ τοῖς παιδαρίοις αὐτοῦ, χαὶ ἤνεγκαν τέφραν, χαὶ 
χατέσεισαν ὅλον τὸν ναὸν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως μόνου. 
Καὶ ἐξελθόντες ἔχλεισαν τὴν θύραν, καὶ ἐσφραγίσαντο 
ἐν τῷ δαχτυλίῳ τοῦ βασιλέως, χαὶ ἀπῆλθον. 

14. Οἵ δὲ ἱερεῖς ἦλθον τὴν νύχτα κατὰ τὸ ἔθος αὐ-- 
τῶν, χαὶ αἱ γυναῖχες αὐτῶν, χαὶ τὰ τέχνα αὐτῶν, χαὶ 
χατέφαγον πάντα χαὶ ἐξέπιον. 

16. Καὶ ὥθρισεν ὃ βασιλεὺς τὸ πρωΐ, καὶ Δανιὴλ 
μετ᾽ αὐτοῦ, 

16. χαὶ εἶπεν: Σῶοι αἱ σγραγίδες, Δανιήλ; ὁ δὲ 
εἶπε" Σῶοι, βασιλεῦ. 
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12. Βοδίηα χαὶ Θχϑροοίδί οἱ ρογγοηΐ δὰ αἶθα τ Πα ἰγθόρη- 
[05 (τρί πἰδ αυΐηι6. 

13. Τὰ δυίΐθηι, Πδηΐδὶ, γδάθ, οἱ φιΐθβοθ. Αἀῆις δηΐῃ) 
ἀ168 οἴ ΠΟΓδα ἰπ ΘΟΠΊΡΙΟΙΟ ΘΙ ΘΟΠϑυ πη α ἰοη 8 » δ ΓΟΒΌΓΡΟΒ 
ἴῃ βογία ἰυ8 ἴῃ ΘΟὨΒΕ πη διίοηα ἀϊδγαῃη. 
(ἀρ. ΧΠ].)656. Εἰ γοχ Αδίγαξθβ δρροβίζιι8 6βϑί δὰ ρϑΐγοβ 

βϑυ08, οἷ Βυβορρὶϊ ΟὙτὰ8 ῬΕΓΒ65 ΓορηΠΠη 68. 

(Οωρ. ΧΙΥ.}1. Εἰ ἐγδὶ Πδηΐβὶ οοηνίνα γορὶβ, οἱ Ποῃονδ- 
[08 ΒΌΡΘΓ ΟΠΠ65 ΔΗ) ΐΟΟΒ α͵υ8. 

2. Ἐγδὶ διιίθτῃ ἰΔ0]0πι ΒΑΡΎ ]Ο 8 ουἱ πΠοπιθη Βοὶ, οἱ ἰϊη- 
ΡΕἀοθδηἰῸΓ ἴῃ 60 Ρ6Γ βίμρυ]ο8 ἀΐ68 5 Πλ1155 ἀγία 585 ἀυοάδοίηι 
οἱ ΟΥ̓́ΔΒ φυδαγασίη(δ οἱ Υἱηΐ Πηρίγοίδε βοχ. 

3. Εἰ τὲχ φοϊθθαί δυπλ, οἱ ἰθαΐ β6γ ϑἰηριϊοβ ἀΐθ8 δἀογᾶγε 
Θ0Π). ΡΟΙΤῸ ὈὨδηΐθ] δάογαρδί ἤδυγη βυσηι. Ὀἰχίίαια οἱ γοχ: 
Θυᾶγο Π0ὴ δύογδβ Βοὶ" 

4. Α(Π|6 ἀὐχὶὶ : Ουΐα ποη οο]ο ἰάο! πηδηιίδοία, 5ϑὰ νἱνϑη- 
ἴθ) Ὀδαπλ, 40] ογοανὶ οἰ οἱ ἔθγγδηι, οἱ μδθοὶ Ρο(οβίδ- 
ἴ6} ΟΙΏΠΪ5 σδΙηἶΪ5. 

ὅ. Εἴ αἷΐ τὸχ δὰ δυπὶ: Νοὴ υἱάδίυγ {0ὶ Β6] 6556 γίνῃς 
ἄἀθυδβ}Ὁ Αἢ ποη Υἱάδ5 χυδηίδ οοιηοάδὶ οἱ Ὀἷδαὶ χυοιαΐεὉ 

6. Εἰ αἷΐ Πδη16] γἀθῃϑ : Νὰ Ὄγγθβ, γὸχ : ἰϑῖ6 δηΐπῃ δεῖ ἰῃ- 
᾿ ὐἴηβθουβ φυϊάθη υἴυτα, ἐοτίμβοοιβ δυΐθπη ὩΓΘι ΙΒ » ὮΘΟ ΟΟΙὩ6- 

αἀἱὶ δ) |χυδηάο. 

7. Ιτϑῖυ 8 δυ}6Π} γὸχ γοῦν βδοογάοίοβ οἷυ8, οἱ αἰἱΐ οἷϑβ : 
ΝΙίδὶ ἀϊχεγι 5 τ]! αιιΐδ 651 ἰδία φαΐ οοπηοάϊ! ἱπιρθηξαβ 85, 

8. τηογ θη ηὶ : 5] δυΐθῃ) οϑἰθηάογὶ (5 φιοηίδη) ΒΟ] οοπιράαὶ 
ἢδθο, πιογίθίυγ Πδηΐθὶ, χφαΐα ὈΪΑΒρἢοεηαυὶ ἰῃ Βα]. Εἰ ἀϊχὶϊ 
Ἀδηΐοὶ γορὶ : Εἰδῖ Ἰυχίδ γουθυπι (ΤᾺ. 

9. Εγδηΐ δυΐθη) βδοδγάοίθβ Β6] βαρίπδρίπία, Ἔχ ορ 5 υχο- 
τυ οἱ ἢ1118. Εῤ υϑηΐϊΐ γὸχ ουπὶ Πδηίοὶα ἰῃ ἀοϊηυπὶ ΒΟ] 18. 

10. Εἰ ἀϊχογυπὶ βδοθγάοίοβ Β6]18 : ΕσῸδ ΠῸ8 δϑγθάϊ 0 Γ 
[ογαβ, ἴὰ δυΐθπι, ΓΟΧ,, ΔΌΡΡΟΠΘ 68088, δ Υἱπθ) Πϊθο 8 ΡοΠΘ, 
οἱ οἰδυὰδ οβἔϊπι, οἱ βίρῃδ ἃΠη8]0 ἴυο. - 

11. ΕΠ γδηΐθῃβ Π8Δη6, ὨΪδὲ ἱπυ θη γ 8 Οπγηΐδ οομηοϑίὰ ἃ 86], 
ΠΛΟΥΪΘΠΊῈΡ, Ὑ6] Πδηΐ6] φαΐ πηθηϊ 8 651 δάνογβιι5 08. 

12. 105] δυιίΐίδιη οοηἰο πο δηΐ, φαΐ ἴδοογδηΐ 8} πηθηβἃ 
ΔΟβοοηα πὴ ἰηἰγοί ἢ], οἵ ῥοῦ ἢΠ]υπ} ἱηρτοά ΘΔ ΌΓ ΒΟ ΏΡΟΓ, 
οἱ ἀογογδθδηΐ 68. 

13. Εδοίυτη οδἱ ᾿σἰἰυγ, ροϑίχυδλπι οωγοδϑὶ δυηὶ 1}, οἵ τὸχ 
ροβυϊί οἶδοδ δηΐε Β6ὶ : ργοδρὶῖ Ὀδηΐοὶ ραογίβ 50 8, οἱ δἴίι- 
ἰογυηΐ οἰπογοη, οἱ ἀθουββουυηΐ ἰοἰυπι ἰδ ρΙ υηλ ΘΟΥΔΠΊ ΓρρῸ 

5010. Εἰ ορτοϑϑὶ οἰδυβογυηὶ οδίΐυηι, οἱ βίρηδυογαηΐ δηηαΐο 
Γορὶβ, οἱ δι οσυηῖ. 

14, δαρογάοϊοβ. δυΐθπ) γοηογιηΐ ποοίΐα [υχίϑ οοηϑυοίιἠϊ- 

Π6ΠῚ βυ8ηη, οἴ ΠΧΟΙΘ8 ΘΟΓΌΠ, οἱ ΗΠ δογυιη, οἱ οοπηράσγαηϊ 
οπηηΐᾷ οἵ δἰ δαγυηΐ. 

15. ϑυστοχὶΐ δυΐδηῃ ΓΟχ ργΐπιο ἀϊασυ]ο, οἱ Πδηΐθὶ συμ θυ, 

16. οἱ δἷΐ : ϑαϊνδῃβ βυηί δἰσηδουϊα, Ὀδηΐοὶ]» Αἱ {Π|Π 6 ἀἰχίί : 
ϑΆ1γἃ, Γοχ. | 
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17. Καὶ ἐγένετο, ἅμα τῷ ἀνοῖξαι τὰς θύρας, ἐπιδλέ- 
ψας ἐπὶ τὴν τράπεζαν ὃ βασιλεὺς ἐδόησε φωνῇ μεγά- 
λῃ" Μέγας εἰ, Βὴλ, καὶ οὐχ ἔστι παρὰ σοὶ δόλος οὐδὲ εἷς. 

ι86. Καὶ ἐγέλασε Δανιὴλ, καὶ ἐχράτησε τὸν βασιλέα, 
τοῦ μὴ εἰςελθεῖν αὐτὸν ἔσω, καὶ εἶπεν’ Ἴδε δὴ τὸ ἔδα- 
φος, καὶ γνῶθι τίνος τὰ ἴχνη ταῦτα. 

ι9. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς: “Ορῶ τὰ ἴχνη ἀνδρῶν 
χαὶ γυναιχῶν χαὶ παιδίων. Καὶ ὀργισθεὶς ὁ βασιλεὺς 

20. τότε συνέδαλε τοὺς ἱερεῖς, χαὶ τὰς γυναῖχας, 
χαὶ τὰ τέχνα αὐτῶν, χαὶ ἔδειξαν αὐτῷ τὰς χρυπτὰς 
θύρας δι ὧν εἰςεπορεύοντο, καὶ ἐδαπάνων τὰ ἐπὶ τῆς 
τραπέζης. 

Ὧι. Καὶ ἀπέχτεινεν αὐτοὺς ὃ βασιλεὺς, χαὶ ἔδωχε 
τὸν Βὺὴλ ἔχδοτον τῷ Δανιὴλ, χαὶ χατέστρεψεν αὐτὸν 
χαὶ τὸ ἱερὸν αὐτοῦ. 

.. Καὶ ἦν δράχων μέγας, χαὶ ἐσέθοντο αὐτὸν οἱ 
Βαδυλώνιοι. 

22. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ Δανιήλ" Μὴ χαὶ τοῦ- 
τον ἐρεῖς ὅτι χαλχοῦς ἐστιν ; Ἰδοὺ ζῇ, χαὶ ἐσθίει, χαὶ 
πίνει" οὐ δύνασαι εἰπεῖν ὅτι οὖχ ἔστιν οὗτος θεὸς ζῶν. 
χαὶ προςκύνησον αὐτῷ. 

“44. Καὶ εἶπε Δανιήλ' Κυρίῳ τῷ Θεῷ μου προζχυ- 
γήσω, ὅτι οὗτός ἐστι Θεὸς ζῶν. 

26. Σὺ δὲ, βασιλεῦ, δός μοι ἐξουσίαν, καὶ ἀπο- 
χτενῶ) τὸν ὄὀράχοντα ἄνευ μαχαίρας χαὶ ῥαύδου. Καὶ 
εἶπεν ὁ βασιλεύς" Δίδωμί σοι. 

6. Καὶ ἔλαθεν ὁ Δανιὴλ πίσσαν χαὶ στέαρ χαὶ τρί- 
γας, καὶ ἥψησεν ἐπιτοαυτό, χαὶ ἐποίησε μάζας, χαὶ 
ὄωχεν εἰς τὸ στόμα τοῦ δράχοντος. χαὶ φαγὼν διεῤ- 
ῥάγη ὃ -δράχων. Καὶ εἶπεν. Ἴδετε τὰ σεύάσματα 
ὑμῶν. 

21. Καὶ ἐγένετο, ὡς ἤχουσαν οἱ Βαῤδυλώνιοι, ἦγα- 
νάχτησαν λίαν χαὶ συνεστράφησαν ἐπὶ τὸν βασιλέα, 
χαὶ εἶπαν: Ἰουδαῖος γένονεν ὃ βασιλεὺς, τὸν Βὴλ χα- 
τέσπασε χαὶ τὸν δράχοντα ἀπέχτεινε, καὶ τοὺς ἱερεῖς 
κατέσφαξε. 

25. Καὶ εἶπαν ἐλθόντες πρὸς βασιλέα' ΠἸαράδος δωῖν 
τὸν Δανιὴλ, εἰ δὲ μὴ, ἀποχτενοῦμέν σε χαὶ τὸν οἶκόν σου. 

40. Καὶ εἶδεν ὁ βασιλεὺς ὅτι ἐπείγουσιν αὐτὸν σφό- 
δρα, χαὶ ἀναγκασθεὶς ὃ βασιλεὺς παρέδωχεν αὐτοῖς τὸν 
Δανιήλ. 

80. Οἱ δὲ ἔδαλον αὐτὸν εἰς τὸν λάχχον τῶν λεόντων, 
καὶ ἦν ἐχεῖ ἡμέρας ἕξ, 

81. Ἦσαν δὲ ἐν τῷ λάχχῳ ἑπτὰ λέοντες, χαὶ ἐδί- 
δοτο αὐτοῖς τὴν ἡμέραν δύο σώματα χαὶ δύο πρόδατα. 
Τότε δὲ οὐχ ἐδόθη αὐτοῖς, ἵνα χαταφάγωσι τὸν Δα- 
νιήλ. 

832, Καὶ ἦν Ἀμθαχοὺμ ὃ προφήτης ἐν τῇ Ἰουδαία, 
χαὶ αὐτὸς ἥψησεν ἕψεμα, καὶ ἐνέθρυψεν ἄρτους εἰς 
σχάφην, χαὶ ἐπορεύετο εἰς τὸ πεδίον ἀπενέγκαι τοῖς 
θερισταῖς. 

35. Καὶ εἶπεν ὃ ἄγγελος Κυρίου τῷ ᾿Αμθαχούμ.: 
᾿Απένεγχε τὸ ἄριστον ὃ ἔχεις εἰς βαδυλῶνα τῷ Δανιὴλ 
εἰς τὸν λάχχον τῶν λεόντων. 

844. Καὶ εἶπεν Ἀμθαχούμ- Κύριε, Βαδυλῶνα οὐχ 
ἑώραχα, χαὶ τὸν λάχχον οὐ γινώσχω. 

86. Καὶ ἐπελάθετο ὁ ἄγγελος Κυρίου τῆς χορυφῆς 
αὐτοῦ, χαὶ βαστάσας τῆς χύμης τῆς χεφαλῆῇς αὐτοῦ 
ἔθηχεν αὐτὸν εἰς Βαδυλῶνα ἐπάνω τοῦ λάχχου, ἐν τῷ 
ῥοίζῳ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ, 

ΔΑΝΙΗΛ. Κεφ. 18΄. 
17. Εἰ (δοΐυπι 6δῖ, βἰπγυὶ δίῃ δρογυ δβ6ῖ οβίίδ, δϑρίοίθῃ 

ΓΟΧ ΒΌΡΟΓ ΠῚ ΘΏ8ΔΠ) ΘΧΟΪΔηδν} γος παρᾶ : Μᾶβη8 65. Βεὶ, 
οἴ ποῃ δϑὶ δρυά [6 υ}}1|8 ἀο] 08. 

18. Εἰ γἰδὶϊ Πδηΐδὶ, οἱ ἰθηυΐί γοσθη, 6 ἱπργοάογοίυγ ἰῃ- 

ἴγο, οἱ ἀϊχὶὶ : Υἱάδ ἡυηο ραγἰπηεηΐυη), οἱ δηἰπηδάγογία ου͵8 
γοϑιϊσία βυπὶ Πδρο. 

9. Εἰ ἀϊχὶ( τοχ : Ὑἱάθο νϑϑίϊρία υἱγογαῃ οἱ πιυϊογιπι οἱ 
ραγυυϊογυμ. Εἰ ἰγαῖυ8 ΓΟΧ 

20. ἴυπο Δρργομοηαϊί βδοογάοῖθβ, οἵ ὑχοόγθβ, οἱ ΠΠο8 θο- 
γαηι, οἱ οδἰδηἀέγυηϊ οἱ δβοοῃάϊί8 οβιϊδ ρθῦ ᾳυθ ἱηρτοάϊο- 
Ὀαηίαγ, οἱ ΘΟμϑυΠΘ ὈΔηΐ 4085 ογδηΐ βυρ Γ "6 η98Π). 

21. ΟΟΟΙαἱ ογχο [Π| 05 τοχ, οἱ ἰγδα!ὰϊ Βδὶ ἴῃ ροἰοδίδίοσι 
Ὀδηΐθ!β, φυὶ δυρ γον οὐπὶ εἰ [ΘΙ Ρ]υπὶ α͵υ8. 

22. Εἰ ογδὶ ἀγϑοο πιάσῃ, οἱ οοἸ ὀρ δηὶ {Πππ| ΒΑ Υ]οηΪὶ. 

43. Εἰ αἰχὶ᾿ τὸχ ᾿δηίοὶ! : Νυπιαυϊά οἱ σης αἀἰςα8 τοῦτα 
6856} Εσοδ Υἱγνϊξ, οἱ σοπηράϊ!, οἱ ὈΙδ1ϊ : ποη ρμοίο8 ἀΐοοτα αυΐᾶ 
ἰδῖθ ΠοῊ δἰῖ ἀθι5 Υἱγθ 8 : δάογδ 6ΓζῸ 6. ἢ]. 

24. Ὠϊχίίχυο Πδηίΐοὶ : Ποιμηηυ) Πδῦπιὶ πδυπ δάογαῦο, 
ᾳυΐδ 'ρ86 651 [θ:.8 ΥἹυ Ώ8. 

25. Τιι δυΐδηι, Γοχ, ἀὰ τι ἱῃὶ ρΡο(οϑίδίβη, οἱ ἰηἰογβοΐδηλ 
ἀγδοοῆθῖη δΌ54:6 ρἰδάϊο οἱ [υ5816. Εἰ αἰϊ γοχ : Πὸ {ἰ0]. 

26. Τυ] ογροὸ Πδηϊοὶ ρίοθη οἱ δάϊΐροπι οἱ ρ|]|08, οἱ οὐχὶϊ 
Ραγίΐογ, (θοϊίψυθ πιᾶ5888, οἱ ἀδάϊϊ ἰῃ οβ ἀγδοοηΐβ, οἱ ὁοτῃθ- 

ἀδῃδ ἀϊγιρίυ5 681 ἀγδοο. Εἰ ἀἰχὶί : ΥἹἱάδία θᾶ αι γο8 οοἰ ἐ[18. 

27. ΕἘΠ.δΔοίυπι 651ϊ, υἱ δυά!ογυηὶ ΒΑΒΥ]οηΪΐ, ἰηάϊηδῖὶ βυηὲὶ 

ὙΘΠΘΠΊΘΠΙΟΓ οἱ Θοηρτορδιὶ δάνϑίβυβ γοϑοη ἀἰχογυηῖΐ : Τυἄδοι 

[δοῖυ}β δϑί τοχ, Βοὶ ἀδδίγυχίί οἱ ἀγδοοηθη ἰπίογίθαὶϊϊ, οἱ ϑϑοογ- 

ἀοίο5 οοοίϊα!ί. 

28. Εἰ ἀϊχογυπῖ οὐπὶ γϑη ϑϑοηΐϊ δὰ τοβο : Τεδάδ ποδὶβ 
Ῥδηΐθ!οπ), 4 οαιίη Ἰηἰογ( οἰθηγ}5 (6 οἱ ἀοιημπ) [0.8]. 

29. ΥἹΑΙ ογρὸ γὸχ χυοά ἰγγυογοηΐ ἴῃ θυ πὶ γϑοιηρηίογ, εἰ 
ὨδοΘδϑιίδῖο σοι ρυ 505 γοχ ἰγδάϊϊξ οἱβ Πδηίθϊ θη. 

30. Οαὶ τηἰδογυπὶ θυ η} ἰῃ ἰδοιπλ ἰδοπυπ), οἱ ογαὶ ἰδὲ ἀἷθ- 
θυϑ βαχ. 

31. ῬΟΓΡῸ ἰῃ ἰδοὺ οὐδηΐ ἰθοπθ5 βορίδηι, οἱ ἀδδπίυγ οἷς 
ἄυο ουὐγροτγὰ φυοί αἷς οἱ ἄἀυς ον68. Τυης δυΐδηι ποὺ 8υηί ἀαΐᾶ 
οἷβ, υἱ ἀσγογαγοηΐ Πδηίοίθη. 

32. Ἐτγαΐ δυίοπι Απιῦδοι πὶ ργορηοίδ ἰῃ 7 ἀ858, οἱ ἰμδ86 
ἐοχογδί ριυπηθηΐπ), οἱ πη τίνογαίὶ ρδη68 ἰῃ δ]νοοῖο, οἱ ἱναῖ 
ἴῃ Οδρυπ) υἱ ργγοῖ ΤΠ) 550 Ὑ10118. 

33. ὈΪΧΙ χυο δηροίαδ Ποπλίηὶ δὰ ΑἸ θδουιῃ : ΕΓ ργδηά τ 
φυοά [ι4}}68 ἰῃ ΒΑ Υ]οΏΘηι ΠΔπί 6}  ἰῃ ἰδοιηγ ἸροπῺ}. 

34. Εἰ αἰχὶί Αππδδου : Βομπηῖθ, Βα. ]Οηθη) Ποη Υἱάϊΐ, 
οἰ Ἰδοι! Π6βΟΪ0. 

35. Εἰ δΔρργθῃοηα! δ δησοίυβ Ποιλὶπὶ Ὑογίϊσοι ο)05, οἱ 
Ρογίδῃβ οδρ ἢ ο οδρί 8 6}08 ΡΟ} ουπὰ ἰῃ Βα γ)οῆθηὶ δΌ ΡΟΣ 

ἰδουηι, ἰῃ ἱπηροῖι ϑρ τ .8 80]. 



86. Καὶ ἐδόησεν ᾿ἈΑμδαχοὺμ,, λέγων: Δανιὴλ, Δα- 
νιὴλ, λάδε τὸ ἄριστον Ἵ ἀπέστειλέ σοι ὃ Θεός. 

87. Καὶ εἶπε Δανιήλ' ᾿Εμνήσθης γάρ μου, ὁ Θεὸς, 
χαὶ οὐχ ἐγχατέλιπες τοὺς ἀγαπῶντας σε. 

38. κα ἀναστὰς Δανιὴλ ἔφαγεν. Ὁ δὲ ἄγγελος τοῦ 
Θεοῦ ἀπεχατέστησε τὸν ᾿Αμδαχοὺμ παραχρῆμα εἰς τὸν 
τόπον αὐτοῦ. 

᾿Π 80, Ὁ δὲ βασιλεὺς ἦλθε τῇ ἡμέρα τῇ ἑδδόμη πεν- 
θῆσαι τὸν Δανιὴλ, καὶ ἦλθεν ἐπὶ τὸν λάχχον, χαὶ ἐνέ- 
ὄλεψε. καὶ ἰδοὺ Δανιὴλ καθήμενος. 

40. Καὶ ἀναξοήσας φωνῇ μεγάλῃ εἶπε: Μέγας εἶ, 
Κύριε ὁ Θεὸς τοῦ Δανιὴλ, χαὶ οὐχ ἔστιν ἄλλος πλὴν 
σοῦ. 

4ι. Καὶ ἔσπασεν αὐτόν’ τοὺς δὲ αἰτίους τῆς ἀπω- 
λείας αὐτοῦ ἐνέθαλεν εἰς τὸν λάχχον, χαὶ κατεθρώθη- 
σαν παραχρῆμα ἐνώπιον αὐτοῦ. 

ΜΑσΘσΟΑΒΖΟΆΟΝ. ἀκ». 1. 6θὅ 

36. Εἰ οἰαπιανὶ ΑἸ θδουπ), αἰ 6 η8 : Πδηΐοὶ, Ὀδηΐοὶ, [0116 
ργδπάϊυπι χυοά πκἰδἱῖ {{ηὶ Που8. 

37. Εἰ δἰΐ δηῖϊοὶ : Βθοογάδίυϑ 68 αυΐρρα τμοὶ, Πουβ, οἱ 
ποῦ ἀογο] ] αυϊδιϊ αἰ σοηΐδ8 8. 

38. ΒυΓβδηβ4..6 ὨδηΪ6] οοτηραϊ!. ΡοΥΓῸ δηρο]υ8 οἱ Γοβίϊ- 

τυ ΑἸΡδοῦπη σοπίοϑβίϊτ ἴῃ Ἰοούυτῃ 6118. 

39. Βοχ δυΐθῃι γϑηΐΐ ἀϊα βορί[π|ο αἵ Ἰυσοτοῖ Πδηϊοίδ, οἱ 
γοηϊΐ δα ἰδουμ), οἱ ἰπἰγοβροχίϊ : οἵ 6006 1)8ηϊοὶ βϑάθηβ. 

40. Εἰ ὀχοϊδιηδηϑ γοῦθ πηδρηἃ αἰχὶΐ : ΜΡ 68, ὨΟΠΙΐΪΠ6 

θυ ᾿δη 6118, οἱ ἤθη οϑἷ 8}10}8 ργϑοῖογ ἴθ. 

41. ΕΠ οχίγαχ τ ΘΠ : ΡΟΙΤῸ ἱΠ|06 41} ρογα ἰοἢ 8 οὐυ.8 οΔυ88 

(υογδηΐ ἰηἰτοπὶδὶἑ ἰῃ ἰδοῦπ), οἱ ἀσγογαίΐ βυηί ἰὴ τποιῃθηΐο 
ΟΟΓΆΙΩ 60. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ 
ΠΡΩΤΟΣ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. 

1. Καὶ ἐγένετο, μετὰ τὸ πατάξαι ᾿Αλέξανδρον τὸν 
Φιλίππου τὸν Μαχεδόνα, ὃς ἐξῆλθεν ἐκ τῆς γῆς Χετ- 
τειεὶμ,, καὶ ἐπάταξε τὸν Δαρεῖον βασιλέα Περσῶν χαὶ 
Νήδων, καὶ ἐδασίλευσεν ἀντ᾽ αὐτοῦ πρότερος ἐπὶ τὴν 
“Ἑλλαδα: 

2. χαὶ συνεστήσατο πολέμους πολλοὺς, χαὶ ἐχράτη- 
σεν ὀχυρωμάτων πολλῶν, χαὶ ἔσφαξε βασιλεῖς τῆς 

ς. 
8. Καὶ διῆλθεν ἕως ἄχρων τῆς γῆς, χαὶ ἔλαθε σχῦλα 

πλήθους ἐθνῶν. Καὶ ἡσύχασεν ἣ γῇ ἐνώπιον αὐτοῦ. Καὶ 
ὑψώθη, καὶ ἐπήρθη ἣ χαρδία αὐτοῦ" 

4. χαὶ συνήγαγε δύναμιν ἰσχυρὰν σφόδρα, 
56. καὶ ἦρξε χωρῶν χαὶ ἐθνῶν χαὶ τυράννων, καὶ 

ἐγένοντο αὐτῷ εἷς φόρον. 
8. Καὶ μετὰ ταῦτα ἔπεσεν ἐπὶ τὴν χοίτην, χαὶ ἔγνω 

ὅτι ἀποθνήσχει. 
η. Καὶ ἐχάλεσε τοὺς παῖδας αὐτοῦ τοὺς ἐνδόξους 

τοὺς συντρόφους αὐτοῦ ἀπὸ νεότητος, χαὶ διεῖλεν αὐτοῖς 
τὴν βασιλείαν αὐτοῦ ἔτι ζῶντος αὐτοῦ. 

8. Καὶ ἐῤδασίλευσεν ᾿Αλέξανδρος ἔτη 
ἀπέθανε. 

9. Καὶ ἐπεχράτησαν οἱ παῖδες αὐτοῦ ἕχαστος ἐν τῷ 
τόπῳ αὐτοῦ. 

ι1υ. Καὶ ἐπέθεντο πάντες διαδήματα μετὰ τὸ ἀπο- 
θανεῖν αὐτὸν, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ὀπίσω αὐτῶν ἔτη πολλὰ, 
χαὶ ἐπλήθυναν χαχὰ ἐν τῇ γῇ. 

τι. Καὶ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτῶν ῥίζα ἁμαρτωλὸς, Ἀντίο- 
μος Ἐπιφανὴς, υἱὸς Ἀντιόχου βασιλέως, ὃς ἦν διαηρα 
ἐν τῇ Ῥώμῃ: καὶ ἐῤασίλευσεν ἐν ἔτει ἑχατοστῷ χαὶ 
τριαχοστῷ χαὶ ἑδδόμῳ βασιλείας “Ελλήνων. 

1. Ἔν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις ἐξῆλθον ἐξ Ἰσραὴλ 

“χ )Ὰ 
δώδεχα, χαὶ 

ΜΑΓΟΑΒΑΟΒΌΝ 
ΡΕΑΙΜΌϑ. 

--ππ 990 αὦ».ρ-- . 

ΟΑΡΌΤ 1. 

1. Εἰ (Δοϊιαπ) 68ΐ, ροϑίχψιδηι ραγουδβοὶί ΑἸοχδῆάογ Ῥἢϊ- 
᾿ρρί Μδοβάο, ὶ οβύθβϑι.8 δϑί ἀθ ἴδστα ΟΠ ἰϊπι, οἱ ρογ- 
ουϑδῖ: Ὀᾶγίυπι γοβθπλ Ραγβαγυλ οἱ Μράσγυπι, οἱ γερπᾶν 
ὈΓῸ 60 Ρῥγΐηυδ ἰῃ ΟΥδρεὶδ : 

2. οἱ οοηϑίϊυ!ς ργρα πυ}18., οἱ ολίίηυϊ! τυπ! 0η68 
τυ} [858,, οἱ ἰηἰογίδο!! ΓΟρΡΘ8 ἴογγῷ. 

3. Εἰ ρου γδηϑὶϊ 546 δά ποθ 8 ἰογγθθ, οἵ δοσερὶϊΐ 8008 
Π}}}Πυἀϊηὶδ χοηείατη. Εἰ 8]1υἱῖ ἰδγγὰ ἐπ οοπδρθοίυ 6͵05. Εἰ 
δχα! δία 68ὶ, οἱ 6] υδῖυπ ΟΟΓ 6]118 : 

ἡ, οἱ ὀργᾶν Υἱγιι6γὴ ἰογίθηι νδ]άθ, 

5. οἱ οι ὙΘσΙΟη65 οἱ σοηίβ85 οἱ ἰγγϑῆηοϑ, οἱ [Δοὶ βιιηὶ 
111 ἰῃ ἰγὶ δυΐϊυτ. 

6. Εἰ ροϑῖ ϑο ἀθροϊαϊί ἰη Ἰοοίυπι, οἱ σορηουϊ 4υΐδ Π10- 
γἰίυτ. 

7. Εἰ νοσδύϊἱ ρυογοβ 8008 ΠΟὈΪ65 40} βδοι ογδηΐ ἢὺ- 
{γ} ἃ υνοπίυϊο, οἱ αἰν] οὶ! 118 τοσησπι βαυπη οαὐπὰ δάῃυς 

νἱνογοῖ. 

8. Εἰ τοσῃαυ ΑἸΟχδηάοΓ δηηΐ8 ἀυοάθείηι, οἱ πιογίι!1}8 68. 

9. Εἰ οδιϊαπογιηὶ ρυστγὶ 6}08 τόση υηυδα484116 ἴῃ ]000 
8110. 

10. Εἰ ἱπιροϑυογαηΐ οἸη65 50] ἀϊδιαπιδίδ μοϑί π)ογίθπι 

6}05, οἱ 6} δογι ροδὶ 608 Δ 8 τυ} {|5, οἱ πλυ} ρΠ1ο8(ἃ 

Βυηΐ πηᾶὶδ ἰῃ ἰογγᾶ. 

11. Εἰ οχὶἱε οχ οἱβ γδαϊχ ροοοδίνιὶχ, Αη(ίοοὶιι8 ἐ υ δι γίδ, 
ἢ] 05 ΑπτοΟ τορὶϑ, αυὶ (πογαὶ οὔδοα Βοιηγῶ : οἱ τορῃδυὶ 
ἸΏ 800 ἐδηίοϑ[η10 {ΓΟ ϑίΠ10 δορί Π)0 Γορηΐ ἀγϑοογ). 

12. [ἴῃ ἀΐοῦυϑ 1118 ὀχ! ογυηὶ ὁχ [8γ80] {Ππ ἰηἰᾳυΐ, οἱ 5υ8- 



6066 

υἱοὶ παράνομοι, καὶ ἀνέπεισαν πολλοὺς, λέγοντες" 
Πορευθῶμεν, καὶ διαθώμεθα διαθήκην μετὰ τῶν ἐθνῶν 
τῶν χύχλῳ ἡμῶν, ὅτι. ἀφ’ ἧς ἐχωρίσθημεν ἀπ᾽ αὐτῶν, 
εὗρεν ἡμᾶς καχὰ πολλά. 

ι3. Καὶ ἠγαθύνθη ὃ λόγος ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. 
4. Καὶ προεθυμήθησάν τινες ἀπὸ τοῦ λαοῦ, καὶ 

ἐπορεύθησαν πρὸς τὸν βασιλέα’ καὶ ἔδωχεν αὐτοῖς ἐξου- 
σίαν ποιῆσαι εἰ δικαιώματα τῶν ἐθνῶν. 

ι5. Καὶ φχοδόμησαν γυμνάσιον ἐν “Ἱεροσολύμοις 
χατὰ τὰ νόμιμα τῶν ἐθνῶν' ! 

16. χαὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς ἀχροδυστίας, καὶ ἀπέστη- 
σαν ἀπὸ διαθήχης ἁγίας, χαὶ ἐζεύχθησαν τοῖς ἔθνεσι, 
καὶ ἐπράθησαν τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρόν. 

17. Καὶ ἡτοιμάσθη ἡ βασιλεία ἐναντίον ᾿Αντιόχου" 
χαὶ ὑπέλαδε βασιλεῦσαι τῆς Αἰγύπτου, ὅπως βασι- 
λεύσῃ ἐπὶ τὰς δύο βασιλείας. 

ι8. Καὶ εἰςῆλθεν εἰς Αἴγυπτον ἐν ὄχλῳ βαρεῖ, ἐν 
ἅρμασι, καὶ ἐν ἐλέφασι, χαὶ ἐν ἱππεῦσι, καὶ ἐν στόλῳ 
μεγάλῳ. ΕΣ 

1ι9θ. Καὶ συνεστήσαντο πόλεμον πρὸς Πτολεμαῖον 
βασιλέα Αἰγύπτου" χαὶ ἐνετράπη [Πτολεμαῖος ἀπὸ 
προζώπου αὐτοῦ, χαὶ ἔφυγε: καὶ ἔπεσον τραυματίαι 
πολλοί. 

20. Καὶ χατελάθοντο τὰς πόλεις τὰς ὀχυρὰς ἐν γῇ 
Αἰγύπτῳ: καὶ ἔλαδε τὰ σχῦλα γῆς Αἰγύπτου. 

“1. Καὶ ἐπέστρεψεν ᾿Αντίοχος, μετὰ τὸ πατάξαι 
Αἴγυπτον, ἐν τῷ ἑκατοστῷ καὶ τεσσαραχοστῷ χαὶ τρίτῳ 
ἔτει. Καὶ ἀνέδη ἐπὶ Ἰσραὴλ, 

25. χαὶ ἀνέθη εἰς Ἱερουσαλὴμ. ἐν ὄχλῳ βαρεῖ. 
.8. Καὶ εἰςῆλθεν εἰς τὸ ἁγίασμα ἐν ὑπερηφανείᾳ, 

χαὶ ἔλαθε τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν, καὶ τὴν λυχνίαν 
τοῦ φωτὸς, χαὶ πάντα τὰ σχεύη αὐτῆς, χαὶ τὴν τρά- 
πεζαν τῆς προθέσεως, καὶ τὰ σπονδεῖα, καὶ τὰς φιάλας, 
καὶ τὰς θυΐσχας τὰς χρυσᾶς, καὶ τὸ καταπέτασμα, χαὶ 
τοὺς στεφάνους, χαὶ τὸν χόσμον τὸν χρυσοῦν τὸν χατὰ 
πρόςωπον τοῦ ναοῦ, καὶ ἐλέπισε πάντα. 

“4. Καὶ ἔλαθε τὸ ἀργύριον, καὶ τὸ χρυσίον, χαὶ τὰ 
σχεύη τὰ ἐπιθυμητὰ, χαὶ ἔλαδε τοὺς θησαυροὺς τοὺς 
ἀποχρύφους οὖς εὗρε. Καὶ λαθὼν πάντα ἀπῆλθεν εἰς 

'ν γῆν αὐτοῦ. 
45. Καὶ ἐποίησε φονοχτονίαν, καὶ ἐλάλησεν ὑπερη- 

φανείαν μεγάλην. ; 
46. Καὶ ἐγένετο πένθος μέγα ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν παντὶ 

τόπῳ αὐτῶν. 
27. Καὶ ἐστέναξαν ἄρχοντες χαὶ πρεσδύτεροι, παρ- 

θένοι χαὶ νεανίσχοι ἠσθένησαν. χαὶ τὸ κάλλος τῶν γυ- 
ναιχῶν ἠλλοιώθη. 

28. Πᾶς νυμφίος ἀνέλαδε θρῆνον, καὶ χαθημένη ἐν 
παστῷ ἐγένετο ἐν πένθει. 

29. Καὶ ἐσείσθη ἣ γῇ ἐπὶ τοὺς χατοιχηῦντας αὐτὴν, 
χαὶ πᾶς ὃ οἶχος Ἰαχὼθδ ἐνεδύσατο αἰσχύνην. 

80. Καὶ μετὰ δύο ἔτη ἼπεροΣ ἀπέστειλεν ὃ βασιλεὺς 
ἄρχοντα φορολογίας εἰς τὰς πόλεις Ἰούδα, χαὶ ἦλθεν 
εἰς Ἱερουσαλὴμ. ἐν ὄχλῳ βαρεῖ. 

31. Καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς λόγους εἰρηνιχοὺς ἐν δόλῳ, 
χαὶ ἐνεπίστευσαν αὐτῷ. 

34), Καὶ ἐπέπεσεν ἐπὶ τὴν πόλιν ἐξάπινα, χαὶ ἐπά- 

ΜΑΚΚΑΒΑΙῺΝ ΠΡΩΤΟΣ. Κεφ. Α΄. 

ϑογη πῇ πη} 15, ἀϊοθηΐθβ : ΕΆΠΊ05, οἱ ἀἰβροηδη ἰρο5 Δι] η.- 
ἴυπι οαπὶ ρσοΒ δ. 4ι88 αἶγοᾶ ἢὺ8 βυπΐ, 4ι|ἃ ὁχ 4.0 γροδ8- 
δ. Π|05 8) οἶδ, ἱπυθηθγπηΐ Ὠ05 Πιδ]ἃ ΠΊ0]} 8. 

18. Εἰ θοῃυ8 6δὲ Υυἱϑὺ8 ΒΟΙΤΩΟ ἰῃ ΘΟ} 18 ΘΟΓΌΠ,. 

14. Εἰ ἀδδιϊπανογυηΐ χυϊάδπι ἀδ ρορι!ο, οἱ δρίογυηὶ δά 
τοβοίη : οἱ ἀθαϊῇ 1118 μοϊεβίαϊθπ (δοίη }υ5{{{|88 φοηίίππ,.. 

16. Εἰ δάϊβοδνογυμπὶ ργπιῃδϑίυ η ἰη 76γοβοϊ γηΐβ βοσυῃ- 
ἀυτῃ Ἰοβ65 πδιοηυ : 

10. οἱ ἰδοογυηΐ δἰ δὲ ργοορυτία, οἱ γοοδδβογιηΐ ἃ ἰοϑίδ- 
ΠΘηΪ0 88Π0ῖο, οἱ Ἰυμοῖΐ βαηϊ πδιἰοηΐθυβ, οἱ γαπιιπγάδίϊ βυμὶ 
εἱ (ἀσογθηΐ πδ] ἢ. 

17. Εϊ ρμαγδίυπι δδί γοβῆμπι ἰῃ σοηθραοία ΑὨΠΟΟ]ιὶ : οἱ 
ΟΟὨΒ}Π᾿1πν ΟΘμὶἑ ΓΟΡΠΑΓΟ ἰῃ ΚἘδΥρίο, υἱὲ γτορμᾶγοϊ βυροῦ ἄυο 
γοϑηᾶ. 

18. ΕΠ ἱπίγαυϊ ἴῃ Εδυρίυπι ἴῃ πχυϊἰ υἀΐπα σγανὶ, ἴῃ 
ΟΥΌΓΙθ 8, οἱ 6! Θρ Δ η 118, οἱ δαυἼ}8., οἱ ἴῃ οἶλ886 πιλρῃᾶ. 

.19. Εἰ οσῃδίίυϊ θ6᾽ πὸ δάγνογϑυβ ΡΟ] οπιρουπη τόσθῶλ 

ΖἘξυρίϊ : οἱ νογίϊυβ δὶ Ῥίοἰ θπη 8 ἃ ἴδεὶδ ο͵ι8, οἱ ἔωρὶ: 
οἵ ὁδοἀσγυηΐ γυ]ηογαῖΐ τ 0]. 

20. Εἰ σοπιργοϊιοηάοχιηΐ οἷν (168 πηυη 85 ἴῃ ἰογγὰ ἘΡΥ- 
ΡΠ : οἱ δοορρίὶ βρο] δ ἴδγγα ἘμΥυρίὶ. 

21. ΕἸ σοπγογί! ΑἸ οοΠ 5, ροδίχφυδηι ρογοι 58 ἘΨΥ- 

Ρίυηι, ἰῃ σοηἰοδίπο οἱ χυδάγαρθοδίιηο οἵ ἰδτίϊο δῆηο. Εἰ 88- 
σομάϊ! δὰ 18γδοὶ, 

22. οἱ δϑοδηάίί ἰῃ Φογυϑάϊοηι ἰπ τη] υἀΐηο ρτγανὶ. 
28. Εἰ ἰηἰϊγανὶ ἴῃ βδηο Ποδι] δ ηὶ οὐπ) βυμογθία, οἱ 80- 

οορὶΐ Αἰ ἴδγθ δυγθυὴ, οἱ Ἵδηάοιδῆγιπι Ἰυπἶ8, υηϊγογβᾶ 
γαϑἃ 6}.8, δἱ πηθῃϑδιη ργοροϑί([οηἰ8, οἱ ᾿Ἰ θα(οτὶδ, οἱ μἰιἰα]85. 

οἱ πιογίδ οἱ ἀυγθα, οἱ υϑ πὶ, οἱ οογοτᾶ8, οἱ ογτῃδιηθηίζυτη 

δυγουμ ᾳυοὰ ἰῃ (Δοὶα [6Π}0}} γαῖ, οἱ σογητηϊἱ οπιηίδ. 

24. ΕΠ δοοδρὶί ἃγρϑηΐϊιη), οἵ δυγυηι, οἱ γὰβϑᾷ οοησιρὶ- 
50 8114, οἱ δοοθριί {Πποϑᾶυγοβ οσου!οβ 4υ08 ἱηγοηϊί. ΕἸ δὺ}- 
ἰαἰ}8 οὐ 80 }}} ἰπ ἰογγἂπὶ βυ δίῃ. 

25. Εἰ (οἷΐ οξοδπη Πποπίημπι, οἱ ἰσουΐ8 68( βυρογ δι 
ΓΩΔΡΉ8ΙΏ. 

28. Εἰ (Δοίυ 68ἱ ρἰδηοίυβ πηᾶρηυ}3 ἴῃ 15Γ86] ἴῃ Ομηΐ ἰοοῸ 

ΘΟΓΊΠ,. 

47. Εἰ Ιηροιηυοιηί ῥΓΪπορο5 οἱ Βθηΐίογοθ, Υἱγρίηθ5 οἱ 
᾿ΌΥΘΠ65 ᾿ηΠΓπγδῖΐ δυηΐ, οἱ Βρθοίοϑιἰδ5 πη ΠἰΘγιιπὶ ἱπηιηυ δία 
68ϊῖ. 

28. ΟΠΊΠΪἶ8 ΒΡΟΠΒ118 50 Π) 0511 Ἰδπηοπίυ, οἱ {π|85 βοι οθαὶ 
ἰη ἴογο πηδγί(8}} υροθαΐ. 

29. Εἰ οομπιηοῖδ 6ϑὲ ἰογτᾶ ΒΌρΡΟΙ ἢΔΌΪ Δηΐ6 5 ἴῃ 68, εἱ 
ἀηῖγογρᾶ ἀοίηυδ 8000 ἰμάυἱξ ΟΟΠ 5 ΟΠ ΘΠ. 

30. Εἰ ροϑδῖὶ ἄυοδ δηηο8 ἀΐογυπι "ἰδὲ ( γὸχ Ῥγποίρθηλ {τγἰ- 
δυϊογθηι ἰῃ οἰν (168 Φυάδ, οἱ νοηϊὶ 76 γυϑαϊθιη οὐτὰ ἴμυγθᾶ 
Πηῦρηδ. 

31. Εἰ Ιοουΐυβ 68ἰ δα 605 γοΓ08 ρΡδοῖβοδ ἰῃ ἀ0]0, οἱ σΓθ- 
ἀἰάοσγαπηί οἱ. 

32. Εἰ ἰγγυϊξ δυροῦ οἰν ἰδίθῃ γορθηία, οἱ ρϑγουβ81} 6ᾶΠ| 

ταῖξεν αὐτὴν πληγὴν μεγάλην, καὶ ἀπώλεσε λαὸν πολὺν [ Ρ]αρὰ πιᾶριιᾶ, οἱ ρεγάϊάϊῥ ροριυΐαπι πη] απ) εχ Ιϑγϑοὶ. 
ἐξ Ἰσραήλ. 



ΜΑΟσΟΑΒΕΟΒΌΜ ΠΙΒΕΒ ΡΆΙΜΝυ5. σκ». 1. 

83. Καὶ ἔλαθε τὰ σχῦλα τῆς πόλεως, χαὶ ἐνεπύρισεν 
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38. Εἰ δοοθρὶξ 5ρο} ἃ οἰν!ϊα118, οἱ βυσοδηάϊὶ 68πι ἱρπὶ, οἱ 
αὐτὴν πυρὶ, χαὶ καθεῖλε τοὺς οἴχους αὐτῆς χαὶ τὰ τείχη  ἀρβίγυχὶ! ἀοπιοβ 6}. οἵ πιυγοδ δἰαϑ ἰῃ οἰτουία. 
αὐτῆς χύχλῳ. 

84. Καὶ ἠχμαλώτευσαν τὰς γυναῖχας χαὶ τὰ τέχνα, 
χαὶ τὰ χτήνη ἐχληρονόμησαν. 

856. Καὶ ὠχοδόμησαν τὴν πόλιν Δαυὶδ τείχει μεγάλῳ 
χαὶ ἰσχυρῷ, πύργοις ὀχυροῖς, χαὶ ἐγένετο αὐτοῖς εἰς 
ἄχραν. 

86. Καὶ ἔθηκαν ἐκεῖ ἔθνος ἁμαρτωλὸν, ἄνδρας παρα- 
νόμους, χαὶ ἐνίσχυσαν ἐν αὐτῇ. Καὶ παρέθεντο ὅπλα 
χαὶ τροφὰς, καὶ συναγαγόντες τὰ σχῦλα Ἱερουσαλὴμ 

37. ἀπόθεντο ἐχεῖ, χαὶ ἐγένοντο εἰς μεγάλην πα- 
γίδα. 

48. Καὶ ἐγένετο εἰς ἔνεδρον τῷ ἁγιάσματι, καὶ εἰς 
διάῤδολον πονηρὸν τῷ Ἰσραὴλ διαπαντός. 

89. Καὶ ἐξέχεαν αἷμα ἀθῷον κύχλῳ τοῦ ἁγιάσματος, 
καὶ ἐμόλυναν τὸ ἁγίασμα. 

40. Καὶ ἔφυγον οἱ χάτοιχοι Ἱερουσαλὴμ. δι᾽ αὐτοὺς, 
χαὶ ἐγένετο κατοιχία ἀλλοτρίων " καὶ ἐγένετο ἀλλοτρία 
τοῖς γεννήμασιν αὐτῆς, χαὶ τὰ τέχνα αὐτῆς ἐγχατέλι-- 
πὸν αὐτήν. 

41. Τὸ ἁγίασμα αὐτῆς ἠρημώθη ὡς ἔρημος, αἵ ἕορ- 
ταὶ αὐτῆς ἐστράφησαν εἷς πένθος, τὰ σάθδατα αὐτῆς 
εἰς ὀνειδισμὸν, ἣ τιμὴ αὐτῆς εἰς ἐξουδένωσιν. 

42. Κατὰ τὴν δόξαν αὐτῆς ἐπληθύνθη ἢ ἀτιμία αὐ- 
τῆς, χαὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἐστράφη εἰς πένθος. 

43. Καὶ ἔγραψεν ὁ βασιλεὺς Ἀντίοχος πάσῃ τῇ βα- 
σιλείᾳ αὐτοῦ εἶναι πάντας λαὸν ἕνα, χαὶ ἐγκαταλιπεῖν 
ἕχαστον τὰ νόμιμα αὐτοῦ. 

44, Καὶ ἐπεδέξατο πάντα τὰ ἔθνη χατὰ τὸν λόγον 
τοῦ βασιλέως. 

45. Καὶ πολλοὶ ἀπὸ Ἰσραὴλ εὐδόχησαν τῇ λατρείᾳ 
αὐτοῦ, χαὶ ἔθυσαν τοῖς εἰδώλοις, χαὶ ἐδεδήλωσαν τὸ 
σάῤῥατον. 

46, Καὶ ἀπέστειλεν ὃ τρλμὰς βιθλία ἐν χειρὶ ἀγ- 
γέλων εἰς Ἱερουσαλὴ χαὶ τὰς πόλεις Ἰούδα, πορευθῇ- 
ναι ὀπίσω) νομίμων ἀλλοτρίων τῆς γῆς, 

47. χαὶ χωλῦσαι ὁλοχαυτώματα χαὶ θυσίαν καὶ σπον- 
δὴν ἐχ τοῦ ἁγιάσματος, 

48. χαὶ βεδηλῶσαι σάδθατα χαὶ ἑορτὰς, 
49. χαὶ μιᾶναι ἁγίασμα χαὶ ἁγίους, : 
00. οἰκοδομῆσαι βωμοὺς καὶ τεμένη, καὶ εἰδωλεῖα, 

χαὶ θύειν ὕεια, χαὶ χτήνη χοινὰ, 
δ1. χαὶ ἀφιέναι τοὺς υἱοὺς αὐτῶν ἀπεριτμήτους, βδὲε- 

λύξαι τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐν παντὶ ἀχαθάρτῳ χαὶ βεδη- 
λώσει, ὥςτε ἐπιλαθέσθαι τοῦ νόμου, χαὶ ἀλλάξαι πάντα 
τὰ διχαιώματα. 

58, Καὶ ὃς ἂν μὴ ποιήσῃ χατὰ τὸ ῥῆμα τοῦ βασι- 
λέως, ἀποθανεῖται. 

68, Κατὰ πάντας τοὺς λόγους τούτους ἔγρχψε πάσῃ 
τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, καὶ ἐποίησεν ἐπισχόπους ἐπὶ πάντα 
τὸν λαόν. 

δά. Καὶ ἐνετείλατο ταῖς πόλεσιν Ἰούδα θυσιάζειν 
χατὰ πόλιν χαὶ πόλιν. 

66. Καὶ συνηθροίσθησαν ἀπὸ τοῦ λαοῦ πρὸς αὐτοὺς 
πολλοὶ, πᾶς ὃ ἐγχαταλιπὼν τὸν νόμον. Καὶ ἐποίησαν 
χαχὰ ἐν τῇ γῆ, 

66. χαὶ ἔθεντο τὸν Ἰσραὴλ ἐν χρύφοις ἐν παντὶ φυ- 
γαδευτηρίῳ αὐτῶν. 

57. Ναὶ τῇ πεντεχαιδεχάτη ἡμέρα χασελεῦ, τῷ 

84, Εἰ σδρί[γ88 ἐδοδγαηΐ ΠῸ]ἰΘΓΘδ οἱ ἡδίο8, οἱ βξοογᾶ ρο8- 
βϑαθγυηΐ. 

35. Εἰ «αϊποδνούυηί οἰν δίδι ὈΑΥΪά πλιγο γᾶσπο οἱ 
ἄγο, ἰυγγῃυϑ ἤγηλ δ, οἱ (Δοῖδ δϑὶ 1}}18 ἰῇ ἀγόρι. 

36. Εἰ ροβυθγυῃῖ ΠΠ16 σοηῖοπ) ροοοδίτγί θη, υἱγοϑ ἰηΐχιιο8, 
εἴ οοηνδ]υδγαι ἴῃ 68. Εἰ ρΡοΒυθΓΌηΐ Δγπλᾶ οἱ δϑοὰβ, οἱ σοῃ- 

βΓοραν Γι ηΐ 5ρ0] 18 76 Γυ 5860] 

37. οἵ τεροϑβυθγυηί {|| 6, οἱ (Δοἱ βυηὶ ἴῃ ἰδχυδυπι Πιᾶ- 
βηυη,. 

38. Εἰ (Δοΐυμη ὁδῖ πος δ( ἰη5141438 538 πο: |Π δι οη 8, οἱ ἴῃ 
ἀἰδθο]υπ] Π14]11Πλ 1ΒΓὰ6]Ϊ ΒΘΠΊροΓ. 

39. Εἰ οἴιάογυηΐ βδηρι θη) ἱπποοοηίθηι μοῦ οἰγου πὶ 
βΒδηο Ποδίοηἷ8. οἱ ΟΠ Δη  ηδνογιηΐ 5δηο  βΠοδι ΟΠ Π,. 

40. Εἰ (ὑυρογιηΐ Πα  δίογεβ Ζ26Γυ586ΠῚ ὈΓΟΡΙΟΓ θο8, οἱ 

᾿[δοίδ δϑὶ Πα ἰδί[0 Θχίσγογιμη : οἱ (δοίδ ϑϑὶ οχίογα σοηϊηγίηϊ- 
Ὀυ5 δυ}8,, οἱ ὨΔ[Ϊ 6}118 το] χαθγυηΐ 68 η 1. 

41, βιδησι Ποδίϊο 6] 8 ἀρϑοϊαία 681 βἰουΐ 5010, ἀΐ65 
[811 ο᾽υ5 οοηγθγϑδὶ βυπηΐ ἴῃ ᾿ποΐαπι, Βα θδῖδ 6}}18 ἴῃ Ορρτο- 
Ὀγίυμη, ΠΟΏΟΓ οἷ ἰὴ π ἢ] ἢ]. 

42. δεουπάυπ) σ]ογίαπι 6118 τι} 0} 1οδ.Δ οδί ἰρηοιηίηϊα 
6}05, οἷ 801π|188 6}1.8 ΘΟ γοῦβα οϑὶ ἴῃ Ἰυοία. 

43. Ελ βου ρϑ1 γὸχ Απιίοοῖλ8 ΟἸηΐ ΓΟΡηΟ 500 υἱ οββθηΐ 

ΟΙΏΠ68 ΡΟΡΌΪυ8 ὑηυ8, οἱ τοϊπαυογοῖ υπυβαυίΐϑαυθ ᾿6σ68 
8.88. 

ἠᾳ͵, ἘΠ ΘΟΠβΘ,ΒΟΓυηΐ ΟΠΏ65 ζΟη(68 δοουησιιπ ΤΟΓὈΌ]Ὼ ΓΘ- 

Εἰ8. 

45. ΕΠῚ᾽ πλ}}1] ὁχ [8γᾶ 6] σοῃβθηϑβογηηΐ γο σἱοηΐ οἷυ5, οἱ 88- 

ογοαγογυηῖΐ ἰ40}18, οἱ οοἰπαυϊηαγογαηί 5 αίυΠ]. 

46. Εἰ πηϊδὶϊ γὸχ ἰυγοθ μοῦ πθδηυπιὶ ηυπίϊογυμῃ ἴῃ 76 Γι158- 

ἰθ οἱ ον ἰδῖ68 ̓ υάδ, υἱ Βα  ΓΘΗ ΕΓ 6565 Ἔχίθγογυηι [ογΓοθ, 

47. οἱ ργο! ἰθογοηΐ μο]οοδυῖ8 οἱ ςφδογεϊυμ οἱ Πα ΟΠ θη 
ΘΧχ 88ποιΠυδίίοηο, 

48. οἱ οοἰηφυϊπαιθηΐ βαρθαῖδ οἱ ἀἰθϑ 8016 Π)η68, 
49. οἱ ρο!ογοηὶ 5δηοι Ποδίϊοποη οἱ βαποίοβ, 

50. φΦιαϊ Πολγοηί ἃγδϑ οἱ (θηρία, οἵ ἰάο]18, οἱ ἱπμηπιοίαγοηὶ 
8.14, οἱ ρϑόογα δοπηπηΐᾶ, 

δ1. οἵ γο!χυσγοηὶ ἢ]Π105 80.085 ἰηοἰ ΓΟ Π]01505, ΟΟἰμ Εἰ πᾶγοπὶ 

δηΐϊη88 οΟγ ἢ ἰῃ ΟΠΊηὶ ἐπηπη πα {ἃ οἱ Δροιηϊηδίίοπο, [4 υἱ 

ΟὨ] νἰϑοθγοηΐυγ Ιοσοηι, δὲ ἱπηπηυϊάγοηΐ ΟΠΠ68 }}51Π 81] 0Π08. 

53. Εἰ αυϊουμηχαδ ποὴ ἐδοογὶϊΐ δοουηάπ πη τ Υθιπὶ ΓΟρί8, 

τηογθίυγ. 
58. δοουπάμπ) οὨγηΐᾶ γ γᾶ ἤδρῸ 5ογ ρϑὲζ ΟἹ ἢΪ ΓΟΡῸΟ 800, 

οἱ [βοΐ νΥἱδίἰδίογοϑ ΒΌρογ οὔηησῖ ΡΟΡΙΠ]0Π)Ι. 

δά, ἘΠ᾽ .5851} οἰν (Δ υ5 1 υἀδ 880. ΠοδΓα μ6Γ οἱ ν  αΐδιη οἱ 
εἰν αἴθη,. ΝΝ 

5η58. Εἴ οοηρτουαί! βυηΐ ἀ6 ρορυ]ο δα 608 τυ], ΟΠΠηΪ8 4υ] 
ἀογο!φυργαῖ Ιαβοιν. ΕΠ (δοογιηΐ ἢ] ΒΌΡ6Γ ἰΘΓΓΔΗΊ; 

56. οἱ ροϑυσγαῃηῖ [5Γ86] ἰῃ Δ᾽ [15 ἰῃ οπιηΐ ΟΟΠ[ 610 ΘΟγΆ). 

57. Εἰ ἀἷα αυϊηϊδάθοίπιᾶ ο88]6ι., ιιίηίο οἱ χυιδάγαροβίπο 
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πέμπτῳ καὶ τεσσαραχοστῷ χαὶ ἑχατοστῷ ἔτει, ᾧχοδό- 
μῆσαν βδέλυγμα ἐρημώσεως ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον " καὶ 
ἐν πόλεσιν Ἰούδα χύχλῳ ὠχοδόμησαν βωμούς. 

68. Καὶ ἐπὶ τῶν θυρῶν τῶν οἰχιῶν, χαὶ ἐν ταῖς πλα- 
τείαις ἐθυμίων. 

9. Καὶ τὰ βιδλία τοῦ νόμου ἃ εὗρον ἐνεπύρισαν 
πυρὶ, χατασχίσαντες. 

60. Καὶ ὅπου εὑρίσκετο παρά τινι βιόλίον διαθήχης, 
χαὶ εἴ τις συνευδόχει τῷ νόμῳ, τὸ σύγχριμα τοῦ βασι- 
λέως ἐθανάτου αὐτόν. 

61. Ἐν ἰσχύϊ αὐτῶν ἐποίουν οὕτως τῷ Ἰσραὴλ, τοῖς 
εὑρισχομένοις ἐν παντὶ μηνὶ χαὶ μηνὶ ἐν ταῖς πόλεσι. 

6. Καὶ τῇ πέμπτη χαὶ εἰχάδι τοῦ μηνὸς θυσιάζοντες 
ἐπὶ τὸν βωμὸν ὃς ἦν ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου. 

68. Καὶ τὰς γυναῖχας τὰς περιτετμηχυίας τὰ τέχνα 
αὐτῶν ἐθανάτωσαν χατὰ τὸ πρόςταγμα. 

64. Καὶ ἐχρέμασαν τὰ βρέφη ἐχ τῶν τραχήλων αὖ- 
τῶν, καὶ τοὺς οἴχους αὐτῶν προενόμευσαν, χαὶ τοὺς 
περιτετμηχότας αὐτοὺς ἐθανάτωσαν. 

65. Καὶ πολλοὶ ἐν Ἰσραὴλ ἐκραταιώθησαν, χαὶ ὠχυ- 
θησαν ἐν ἑαυτοῖς τοῦ μὴ φαγεῖν χοινά " χαὶ ἐπελέ- 
ἕαντο ἀποθανεῖν, ἵνα μὴ μιανθῶσι τοῖς βρώμασι, 

66. χαὶ μὴ βεθδηλώσωσι διαθήκην ἁγίαν, καὶ ἀπέ-- 
θανον᾽ 

67. χαὶ ἐγένετο ὀργὴ μεγάλη ἐπὶ Ἰσραὴλ σφόδρα. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Β΄. 

ι. Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις ἀνέστη Ματταθίας 
Ἰωάννου τοῦ Συμεὼν, ἱερεὺς τῶν υἱῶν Ἰωαρὶ ἀπὸ Ἵε- 
ρουσαλὴμ,, χαὶ ἐχάθισεν ἐν Μωδεΐν. 

5. Καὶ αὐτῷ υἱοὶ πέντε" Ἰωαννὰν ὃ ἐπικαλούμενος 
Καδὲὶς, 

8. Σίμων ὃ χαλούμενος Θασσὶ, 
4. Ἰούδας ὃ ἐπιχαλούμενος αχχαθαῖος, 
5. Ἐλεάζαρ ὃ ἐπιχαλούμενος Αὐαρὰν, Ἰωνάθαν ὃ 

ἐπικαλούμενος Ἀπφυῦς. 
6. Καὶ εἶδε τὰς βλασφημίας τὰς γινομένας ἐν ᾿Ιούδα 

χαὶ ἐν Ἱερουσαλὴμ., 
η. καὶ εἶπεν: Οἴμοι, ἱνατί τοῦτο ἐγεννήθην ἰδεῖν τὸ 

σύντριμμα τοῦ λαοῦ μου, χαὶ τὸ σύντριμμα τῆς πόλεως 
τῆς ἁγίας, χαὶ χαθίται ἐχεῖ ἐν τῷ δοθῆναι αὐτὴν ἐν 

εἰιρὶ ἐχθρῶν, 
ὸ ἶ ἑῷ ἁγίασμα ἐν χειρὶ ἀλλοτρίων ; ̓Εγένετο ὁ 
ναὸς αὐτῆς ὡς ἀνὴρ ἄδοξος, 

9. τὰ σχεύη τῆς δόξης αὐτῆς αἰχμάλωτα ἀπήχθη" 
ἀπεχτάνθη τὰ νήπια αὐτῆς ἐν ταῖς πλατείαις, οἱ νεα- 
νίσχοι αὐτῆς ἐν ῥομφαία ἐχθροῦ. 

1ιο. Ποῖον ἔθνος οὐχ ἐχληρονόμησε βασιλείαν αὐτῆς, 
᾿χαὶ οὐχ ἐχράτησε τῶν σχύλων αὐτῆς; 

"1. Πᾶς ὃ κόσμος αὐτῆς ἀφηρέθη ἀντὶ ἐλευθέρας 
ἐγένετο εἰς δούλην. 

12. Καὶ ἰδοὺ τὰ ἅγια ἡμῶν χαὶ ἧ χαλλονὴ ἡμῶν 
χαὶ ἢ δόξα ἡμῶν ἠρημώθη, χαὶ ἐδεῤήλωσαν αὐτὰ τὰ 
ἔθνη. 

13. Ἱνατί ἡμῖν ἔτι ζῇν; 
14. Καὶ διέῤῥηξε Ματταθίας χαὶ υἱοὶ αὐτοῦ τὰ ἱμάτια 

αὐτῶν, χαὶ περιεθάλοντο σάχχους, χαὶ ἐπένθησαν σφό- 
ὃρα. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΠΡΩΤΟΣ. Κεφ. Β΄. 
Οἱ οδη θβὶ 0 ἃπη0, ἐρβοδγογυῃξΐ ΔΡομ πα ΟΠ 6Π} ἀοδεοίαιϊο- 

Ὠΐδ Βυρ6 Υ δἰίδγα : οἱ ἰῃ οἰν διϊθυβ ὕυἀδ ἰῃ οἰγουΐία αἰἀϊῇοδ- 
γογιηΐ 8.83. 

68. Εἰ δηί6 ἱδηυδ8 ἀοτηοτΌμ), οἱ ἰῃ ρἰδίοἱβ ἱποθηάοθδηὶ 
1 υΓᾶ. 

59. Εἰ ΠΙΌγοΒ. Ἰορὶβ 408 ἱπυδπογιηῖ οοπι δυβδογιπηί ἱζαΐ, 
δα θη(68 608. 

60. Εἴ δρυὰ χυριμουμηχαε ἱηνοπίορθδίυγ ᾿ἰρογ ἰοδίδηγοηίί, 

οἱ δὶ φυΐβ οὐῃμβθη(εμαὶ ἰορί, οἀϊοῖιπι τορίβ οοοϊἀ ναὶ Π]υμ;. 

6]. Ιη νἱγίυϊε διὰ (δο θη βἰο 15γδ6], [ν 15 ψαὶ ἱπυθηϊουδηίαγ 
ἰῃ οΠπηηΐ ΠΊΘΠ86 “δἰ Πγη6η86 ἴῃ οἰ ἀ{ἰυ8. 

62. Εἰ αυϊηΐὰ εἷ Υἱψοβίπηα πηθη818 88 ογ ΠΟΔΡΔηΐ ΒΈΠΡΟΓ ἀγάτα 
4: ογαϊ Β0ρ6Γ ἰίδγα. 

63. Εἰ τυ ]ίδγοϑ8 φι οἰγου οἰ ΘΟ δηΐ ἢ] 05 δυο8 ἰΓυο Δ θαπὶ 
͵υτίδ οἀϊοίυ. 

θά. Εἰ ϑυβροῃάοθδηΐ ρύθγοδ ἃ οογυίοἰθυβ ἰρβᾶγυμι, εἰ 
ἀοηιοβ Θογιτὴ αἰγὶ ρίεθϑηῖ, οἱ 608 χυΐ εἰγουπηοίάογδηϊ ἱΠ|ος 
(τυοϊἀαθδηί. 

06. Εἰ πι}{ἰ ἰῃ 18γ86] οοηβετηδγυηΐ 86, οἱ πγυηίϊογυπί ἰῃ 

βθἰ ρδὶ8 αἱ Ὡ0η Πηδηἀῃοδγοηΐ οοπηπιιηίδ : οἱ οἰορογυηΐ τηᾶσὶς 
τοί, οἵ ποὴ οοἰηηυϊηδγοηᾷξιν οἰ 5, 

θ6. οἱ ἢοῃ ΡΟΙἸπογοηΐ ἰοβιδιῃθηίυη) βδησίυ!η, οἱ πηογιαὶ 
δυηῖ: 

67. οἱ (Δοῖδ 651 γᾷ πιδρ 8 ΒΌΡΟΓ 15Γ86] γ]ά6. 

ΟΑΡΌΤ 1]. 

1. 1ὴ ἀϊοῦυϑ [118 δυτγγοχὶς Μαίδι δ ἢ 6.9 Φοδηηΐβ 6Π}}] 

| ΘΥΠΊΘΟΠΪΒ, βδοδγο8 οχ {118 70 γ} 80 Ψ6γυ58] 6 ἢ), οἱ οϑη- 
86} ἰη Μοάϊΐη. 

2. Εἰ ροδαὶ Π]05 χυϊηχαδ : Φοᾶπηθηὶ 4υϊ σΟρποιμηὶπδ- 
ἈῬαΐυγ Οδαάὶς, 

3. δἰπιοηθηι 4ὶ νοσαθαίυν ΤἬδϑϑί, 
ἡ, Ψυάδην αιυὶ σΘορῃοη)ηδραίυγ Μδοοδθδυ8, 

5. ΕἸοδΖζαγιηὶ Ζυΐ οονποηιπαραίυγ Ανᾶγᾶπ,, 7οηδί[δη αυὶΐ 
οοξηοπιηδθαίυγ ΑΡΡἢ 5. 

6. Εἰ νἱαϊι ὈΙΔΘρΠ 6 Πιΐ88 χυϑ Περαηϊ ἰπ Ψ“ιυἀὰ οἱ ἐπ 7ογυ- 
88 6, 

7. οἱ αἰχὶὶ : να π} 11} υἱ αυϊὰ παῖι15 συπ) Υἱάθε οοπίΓὶ- 
[ἰοποῖ ΡΟΡΕΪΙ πιοὶ, οἱ οοηϊΓγἰοπθη) οἰν δι }5 βδποίδο, οἱ 86- 

ἄογα {Π|Π| ̓Ὶ οὐτ ἀδίυγ ᾽} τηϑηα ἰη ἰοοτιηι, 

8. οἱ βδποίυδγί 1) ἰῃ πηᾶηυ Θχἰγδηθογυϊη" Ἐδοίππ) οδῖ 

[ΠΡ] υπὴ 6}115 δἰουΐ Ποιη0 ἰρηο 0} } 118, 
9. γαϑὰ φ]ογίδ: 6}05 σδρίίνα αραυείδ βυηί : (ποἰ Αἱ βυηῖ 

᾿πίδηϊθ8 6}115 ἰῃ μἰαῖοὶβ, ᾿υα ν 668 6)}08 ἰῃ σἰδάϊο ἰηἰ πη! οὶ. 

(0. Οὐκ: ᾳ6ῃ8 ποη ᾿φγοαϊανυὶ γοσπμηι 6}118, οἵ ἤθη ΟΪ- 

ηκ 1 800}18 6}115 ἢ 

{1{. Οπιηΐβ οομμροϑίἶο οὐυ8 διϊδία δδί : χιιϑ ογαΐί ᾿ρογᾶ 

[Δοῖδ οϑὶ δης ἃ. 
12. Εἰ ὁο(6 βδποίδ ποβίγα οἱ ρι]ογιυἀ0 ποϑίγᾶ οἱ ο]1γ δ 5 

ποβίγᾷ ἀθϑοϊδία οϑί, οἵ οοἰηφυϊηδυογιηί θὰ σεηίαϑ. 

3. Οὐυο ογροὸ πο 8 δά! ΥἱΥ ΓῸ ὃ 
(4. Εἰ 8εἰάϊϊ γαϑιϊπηοηΐα 8ιιὰ Μαι(δίἰᾶ8 οἱ ΕἸ ΐ 6}.5, οἱ 

ΟΡογιδγυηί 86 οἰ οἰ 8, οἱ ρἰδηχογυηί γδ]άθ. 



ΜΑΘΟΑΒΑΟΒΌΜ ΠΙΒΕΒ ΡΕΆΙΜΟ 5. Οκν. 1. 

15, Καὶ ἦλθον οἱ παρὰ τοῦ βασιλέως οἱ χαταναγχά- 
ζοντες τὴν ἀποστασίαν, εἰς Μωδεῖν τὴν πόλιν, ἵνα θυ- 
σιάσωσι. 

16. Καὶ πολλοὶ ἀπὸ Ἰσραὴλ πρὸς αὐτοὺς προςῆλθον. 
Καὶ Ματταθίας καὶ οἱ υἱή αὐτοῦ συνήχθησαν. 

17, Καὶ ἀπεχρίθησαν οἱ παρὰ τοῦ βασιλέως, καὶ 
εἶπον τῷ Ματταθίαᾳ, λέγοντες. Ἄρχων χαὶ ἔνδοξος καὶ 
μέγας εἰ ἐν τῇ πόλει ταύτη, χαὶ ἐστηριγμένος ἐν υἱοῖς 
χαὶ ἀδελφοῖς" 

18. νῦν οὖν πρόςελθε πρῶτος, καὶ ποίησον τὸ πρός- 
ταγμα τοῦ βασιλέως. ὡς ἐποίησαν πάντα τὰ ἔθνη, χαὶ 
οἵ ἄνδρες Ἰούδα, καὶ οἵ χαταλειφθέντες ἐν Ἱερουσαλήμ. 
Καὶ ἔση σὺ χαὶ ὃ οἶχός σου τῶν φίλων τοῦ βασιλέως" 
καὶ σὺ καὶ οἵ υἱοί σου δοξασθήσεσθε ἀργυρίῳ χαὶ χρυσίῳ 
χαὶ ἀποστολαῖς πολλαῖς. 

19. Καὶ ἀπεχρίθη Ματταθίας, καὶ εἶπε φωνῇ μεγάλῃ" 
Εἰ πάντα τὰ ἔθνη τὰ ἐν οἴχῳ τῆς βασιλείας τοῦ βασι- 
λέως ἀχούουσιν αὐτοῦ, ἀποστῆναι ἕχαστος ἀπὸ λατρείας 
πατέρων αὐτοῦ, χαὶ ἡρετίσαντο ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ, 

40. ἀλλ᾽ ἐγὼ χαὶ οἱ υἱοί μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου πο- 
ρευσόμεθα ἐν διαθήχη πατέρων ἡμῶν. 

21. “ἽἽλεως ἡμῖν καταλιπεῖν νόμον χαὶ διχαιώματα. 
25. Τῶν λόγων τοῦ βασιλέως οὐχ ἀχουσόμεθα, τοῦ 

παρελθεῖν τὴν λατρείαν ἡμῶν δεξιὰν ἢ ἀριστεράν. 
“3. Καὶ ὡς ἐπαύσατο λαλῶν τοὺς λόγους τούτους, 

προςἦλθεν ἀνὴρ Ἰουδαῖος ἐν ὀφθαλμοῖς πάντων θυσιᾶ-- 
σαι ἐπὶ τοῦ βωμοῦ τοῦ ἐν Μωδεῖν χατὰ τὸ πρόςταγμα 
τοῦ βασιλέως. 

44, Καὶ εἶδε Ματταθίας χαὶ ἐζήλωσε, καὶ ἐτρόμησαν 
οἱ νεφροὶ αὐτοῦ, καὶ ἀνήνεγχε θυμὸν χατὰ τὸ χρίμα, 
χαὶ δραμὼν ἔσφαξεν αὐτὸν ἐπὶ τὸν βωμόν. 

45. Καὶ τὸν ἄνδρα τοῦ βασιλέως τὸν ἀναγχάζοντα 
θύειν ἀπέχτεινεν ἐν τῷ χαιρῷ ἐκείνῳ, χαὶ τὸν βωμὸν 
χαθεῖλε. 

46. Καὶ ἐζήλωσε τῷ νόμῳ χαθὼς ἐποίησε Φινεὲς τῷ 
Ζαμόρὶ υἱῷ Σαλώμ. 

27. Καὶ ἀνέχραξε Ματταθίας ἐν τῇ πόλει φωνῇ με- 
γάλη, λέγων: Πᾶς ὁ ζηλῶν τῷ νόμῳ καὶ ἱστῶν διαθή- 
χὴν ἐξελθέτω ὀπίσω μου. 

28. Καὶ ἔφυγον αὐτὸς χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ εἰς τὰ ὄρη, 
καὶ ἐγχατέλιπον ὅσα εἶχον ἐν τῇ πόλει. 

49. Τότε χατέδθησαν πολλοὶ ζητοῦντες διχαιοσύνην 
χαὶ χρίμα, εἰς τὴν ἔρημον, 

80. χαθίσαι ἐχεῖ, αὐτοὶ χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν χαὶ αἵ 
γυναῖχες αὐτῶν χαὶ τὰ χτήνη αὐτῶν, ὅτι ἐπληθύνθη ἐπ᾽ 
αὐτοὺς τὰ χαχά. 

81. Καὶ ἀνηγγέλη τοῖς ἀνδράσι τοῦ βασιλέως χαὶ 
ταῖς δυνάμεσιν αἵ ἦσαν ἐν. Ἱερουσαλὴμ. πόλει Δαυὶδ, 
ὅτι χατέδησαν ἄνδρες, οἵτινες διεσχέδασαν τὴν ἐντολὴν 
τοῦ βασιλέως, εἰς τοὺς χρύφους ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἔδρα- 
μον ὀπίσω αὐτῶν πολλοί. 

848. Καὶ χαταλαθόντες αὐτοὺς παρενέθαλον ἐπ᾽ αὐ- 
τοὺς, καὶ συνεστήσαντο πρὸς αὐτοὺς πόλεμον ἐν τῇ 
ἡμέρα τῶν σαδδάτων, 

83. χαὶ εἶπον πρὸς αὐτούς" ἝἙως τοῦ νῦν ἱχανόν᾽ 
ἐξέλθετε χαὶ ποιήσατε χατὰ τὸν λόγον τοῦ βασιλέως, 
χαὶ ζήσεσθε. 

44. Καὶ εἶπον: Οὐχ ἐξελευσόμεθα, οὐδὲ ποιήσομεν 
τὸν λόγον τοῦ βασιλέως, τοῦ βεδηλῶσαι τὴν ἡμέραν 
τῶν σαθδθάτων. 
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156. Εἰ νδμπογπηΐ αυΐ πϊδϑὶ ογαηΐ ἃ γοβα χυὶ οορουδηὶ δὰ 
δροβίαϑίδηι, ἰῃ Μοάϊη εἰν ϊδίοιη, υἱ 58ογ Ποδγοηΐ. 

16. Εἴ τη} ἰ ἀ6 ϑγϑϑὶ δοοοδβϑγυηί δὰ 608. Εἰ Μαί((δι ἢ ΐδ8 
οἱ ΠΠϊ 6}115 ὀομστοραίί δυηί. 

17. ΕἸ τεβροηδογυηΐ αχυὶ πιἰ5δὶ ογδηΐ ἃ γορα, οἱ ἀϊχογυηῖΐ 
Μαιιδ εἶς ; ἀἰσθηίθβ : Ργίποθρϑ οἷ οἱδυ βϑίπλιϑ οἱ τυ ΡΏ}8 68 
ἴῃ οἰν δῖθ πδο, οἵ οοπῇγημγαίι8 ἰῃ 115 οἱ {γαϊγίθυδ : 

18. ΠΟ ΘΟΓΒῸ δοοθάδ ργημ8. οἱ ἴδο }.5811π} Γορί8, δἰςυὶ 
[δοδγυηΐ ΟΠΊη65 βϑηΐ68, οἱ Υἱγὶ ᾿υἀδ, οἱ χυΐ Γοιηδηβουιηΐ ἰῃ 

Ψογυϑβαίθημ. Εἰ δγὶβ ἴὰ οἵ ἀοτηυβ (υᾶ ἰῃίον Δηγίοοβ γορὶβ : οἱ ἴὰ 

οἱ Π}1} ἰυἱ ρ]οΥ ΠοΔΟἰ πἰ πὶ ἀγσθηίο οἱ ἀυγ οἱ τηυπογίρυ5 πηυ]- 
(18. 

19. Εἰ γτοδροῃα!ϊ Μδι ἰδ ἢΐα8, οἱ αἰχὶ! πιᾶρσηα σοῦ : Εἰβὶ 
ΟΙΏΠ6Β ϑΘηΐθ68 48 βιιηΐ ἰῃ ἀοηηο Γορηὶ γορὶβ οροαϊυηί οἱ, υἱ 
ἀἰϑοθάδι υπιιϑαυ ΐϑαι ἃ βογυϊϊυία ἰορὶβ ραίγαπι βυογυηι, οἱ 

ΟΟΠΒΘΏΒΟΓΙΩΪ πιδηἀδίϊδ 6}1.8, 

20. δἰίδγηθη ὄρὸ οἱ Ε}]Πἰ τοὶ οἱ ἐταίγοϑ πηοὶ δι 0] δἰ ηλι}8 ἴῃ 

ἰεβίδιηθηΐο ρϑίγυ πη ποδίγογυι. 

21. Ῥγορ τ 8 δἰῖ πορὲβ γο συ γα Ἰοζοπι οἱ ᾿υ 518 Δ] 0} 68. 
22. Νὴ διιάϊθπηυϑ γοΓθ ἃ γορὶβ, ἰγδηβρτϑα θηΐθ5 γα σοηθίη 

ποδίγδῃ ἰῃ ἀδχίθγϑι Υϑὶ ἰῃ δἰηἰβίγδηι. 
23. Εἴ υἱ οοδϑαυὶ Ἰοχυὶ γ γᾶ 11880, δοσρϑϑὶὶ γἱγ Φυάξρυϑ 

μι ΟΟ}1}8 Οπηηΐιπι 58ΟΓ ΠΟΑΓΘ ΒΌΡΟΓ ἃγᾶπὶ 4086 ἰῃ ΜΟΑΐη 56- 
ουπόυμῃ υ.βϑι1ηὴ γορ 8. 

24. Εἰ νἱ "1 Μαί(δι}}}85 οἱ 26 αν, οἱ σοί γοι θυ γυηΐ ΓΘΠΘ5 
6͵)5, οἱ Αἴεοσίι 8 6ϑἱ [ΌΓΟΓΟ δοουπάστῃ ἠυάἀϊοίιπη, οἱ ΟΠ ΓΓΘἢΒ 

}υσυϊαν}ὶ ΘΠ 5ῈΡ6Γ ἀΓδΠ). 

25. ἘΠ Υἱγιιπι γορὶβ φυὶ σορσοθαῖ ἱπηγηο αγα οσοὶ αἰ ἰῃ [6 Π- 
ΡΟΓΟ 1Π|, 6ἱ ἀγᾶπι ἀσδίγυχί. 

46. Εἰ τοϊδίιυ 5 681 Ἰοσοιὰ βίουΐ ἔροϊῖ ΡΗΐηθοβ Ζαιηθγὶ ἢ]10 
ΘΔΊΟΙΏΙ. 

27. Ἐ1λ ὀχοϊδηαν  Μδί(δί ῃἰδ8 ἰῃ εἰν ἰδῖθ σόοσα τπᾶρῃᾶ, 
ἀϊσθηβ : Οπηπΐβ χυὶ ζοϊυὴ Πδροί [ον 5 οἱ οἰδίυ ϊ ἰοϑἰδιηθη ἢ) 
ὀχοδὶ ροϑβὶ 6. 

28. Εἰἀρογυηΐ ᾿056 οἱ Π]Ϊ 6}05 ἰπ τηοηΐο5, οἱ ΓΟ] χυσγιηΐ 
αυδουμπηαια Παροθᾶηίΐ ἰη οἰν δί6. 

49. Τυπο ἀδβορηάογῃπηί τη} φυφγθηΐθ5 0.5{{{|18Π} οἵ ἦι- 
ἀϊείυπι, ἴῃ ἀσϑογίυμῃ, 

30. 86 ἀ6ηί68 ἰδ], ἰρ5ὶ οἱ 611} δογυπὶ οἱ λυ] ΘΓ 5. θόσπ οἱ 
ρϑοογᾷ θογυηλ, φυοηίαιῃ ἰμυιηἀδγνογυηῖ 5υρ6Γ 6058 τη8]ἃ. 

31. Εἰ γοηπηΔίυ πη) 65. Υἱγὶδ ΓΟ 15 οἱ ὀχϑγο {05 4] ογδηΐ 
ἷῃ Ζαγιιϑαϊ πὶ οἰγ αἴθ Ὠδνυϊὰ, χυοπίδηι ἀοϑοομάογιυηΐ Υἱγὶ 
ᾳυϊάδηι, φυὶ ἀἰδοὶρανογδηὶ τηδηάαίαπ) Γορίϑ, ἰι) Ιοοᾶ οοου ἃ 

ἴῃ ἀρβογίο : οἱ ουσυγγογιηΐ ροϑὲ 605 Πλ0}. 

32. Εἰ ἀ5βθοι{ὶ 606 Οδϑιγδηγοίδι! δυηῖ ϑύρ 6 Γ 608, οἷ 60ῃ- 

δΠΠυδγυηΐ δάνογϑιιβ 608 ργ  ἰ.π| ἴῃ ἀἷθ Βα θαΐογυ πῃ, 

33. εἱ ἀϊχοτυηΐ δὰ θοβ : ὕβαιθ ἢὐυης δυϊήοϊδὶ : οχὶία οἱ 
[δοϊΐα βεσυῃάνπι γογθυ πὶ Γορίβ, οἱ Υἱυϑί β. 

34. Εἰ ἀϊχογυηί : Νοὴ δα δἰ πη8, Ὠσαυ6 (Δοίδι 8 γογθυη 
τορὶδ, υἱ ρο]] υδηγι.8 ἀἴοπ 58 Ὀθαίογυη). 
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86. Καὶ ἐτάχυναν ἐπ᾽ αὐτοὺς πόλεμον. 
46. Καὶ οὐκ ἀπεχρίθησαν αὐτοῖς, οὐδὲ λίθον ἐνετί-- 

ναξαν αὐτοῖς, οὐδὲ ἐνέφραξαν τοὺς χρύφους, 
87. λέγοντες: Ἀποθάνωμεν πάντες ἐν τῇ ἁπλότητι 

ἡμῶν" μαρτυρεῖ ἐφ᾽ ἡμᾶς ὃ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ ὅτι ἀχρί- 
τως ἀπολλυτε ἡμᾶς. 

438. Καὶ ἀνέστησαν ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐν τῷ πολέμῳ τοῖς 
σάφόασι, χαὶ ἀπέθανον αὐτοὶ χαὶ αἵ γυναῖχες αὐτῶν 
χαὶ τὰ τέχνα αὐτῶν χαὶ τὰ χτήνη αὐτῶν, ἕως χιλίων ψυ- 
χῶν ἀνθρώπων. 

89. Καὶ ἔγνω Ματταθίας χαὶ οἱ φίλοι αὐτοῦ, χαὶ 
ἐπένθησαν ἐπ᾽ αὐτοὺς ἕως σφόδρα. 

40. Καὶ εἶπεν ἀνὴρ τῷ πλησίον αὐτοῦ Ἐὰν πάντες 
ποιήσωμεν ὡς οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν ἐποίησαν, καὶ μὴ πο- 
λεμήσωμεν πρὸς τὰ ἔθνη ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν χαὶ 
τῶν δικαιωμάτων ἡμῶν, νῦν τάχιον ἡμᾶς ἐξολοθρεύσου- 
σιν ἀπὸ τῆς γῆς. 

41. Καὶ ἐδουλεύσαντο τῇ ἡμέρα ἐχείνη, λέγοντες " 
Πᾶς ἄνθρωπος ὃς ἐὰν ἔλθη πρὸς ἡμᾶς εἷς πόλεμον τῇ 
ἡμέρᾳ τῶν σαδθάτων, πολεμήσωμεν κατέναντι αὐτοῦ, 
χαὶ οὐ μὴ ἀποθάνωμεν πάντες χαθὼς ἀπέθανον οἱ 
ἀδελφοὶ ἡμῶν ἐν τοῖς χρύφοις. 

42. Τότε συνήχθησαν πρὸς αὐτοὺς συναγωγὴ Ἶου- 
δαίων, ἰσχυροὶ δυνάμει ἀπὸ Ἰσραὴλ, πᾶς ὁ ἑχουσιαζό- 
μενος τῷ νόμῳ. 

48. Καὶ πάντες οἱ φυγαδεύοντες ἀπὸ τῶν χαχῶν 
προςετέθησαν αὐτοῖς, καὶ ἐγένοντο αὐτοῖς εἷς στήριγμα. 

44. Καὶ συνεστήσαντο δύναμιν, χαὶ ἐπάταξαν ἁυαρ- 
τωλοὺς ἐν ὀργῇ αὐτῶν, καὶ ἄνδρας ἀνόμους ἐν θυμῷ 
αὐτῶν. Καὶ οἱ λοιποὶ ἔφυγον εἰς τὰ ἔθνη σωθῆναι. 

45. Καὶ ἐχύχλωσε Ματταθίας χαὶ οἱ φίλοι αὐτοῦ, 
χαὶ χαθεῖλον τοὺς βωμούς. 

46. Καὶ περιέτεμον τὰ παιδάρια τὰ ἀπερίτμητα 
ὅσα εὗρον ἐν δρίοις Ἰσραὴλ ἐν ἰσχύϊ. 

47. Καὶ ἐδίωξαν τοὺς υἱοὺς τῆς ὑπερηφανίας, χαὶ 
χατευοδώθη τὸ ἔργον ἐν χειρὶ αὐτῶν. 

48. Καὶ ἀντελάῤδοντο τοῦ νόμου ἐχ χειρὸς τῶν ἐθνῶν 
χαὶ γειρὸς τῶν βασιλέων, καὶ οὐχ ἔδωχαν χέρας τῷ 
ἁμαρτωλῷ. 

49. Καὶ ἤγγισαν αἱ ἡμέραι τοῦ Ματταθίου ἀποθα- 
νεῖν, χαὶ εἶπε τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ" Νῦν ἐστηρίχθη ὑπερη- 
φανία χαὶ ἐλεγυὸς χαὶ καιρὸς καταστροφῆς χαὶ ὀργὴ 
θυμοῦ. 

0. Καὶ νῦν, τέχνα, ζηλώσατε τῷ νόμω, χαὶ δότε 
τὰς ψυχὰς ὑῶν ὑπὲρ διαθήχης πατέρων ἡμῶν. 

δι. Νινήσθητε τῶν πατέρων ἡμῶν τὰ ἔργα ἃ ἐποίη- 
σαν ἐν ταῖς γενεαῖς αὐτῶν, καὶ δέξασθε δόξαν μεγάλην 
χαὶ ὄνομα αἰώνιον. 

δ. Ἀῤραὰμ οὐχὶ ἐν πειρασμῷ εὑρέθη πιστὸς, καὶ 
ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην ; 

88, Ἰωσὴφ ἐν χαιρῷ στενοχωρίας αὐτοῦ ἐφύλαξεν 
ἐντολὴν, καὶ ἐγένετο χύριος Αἰγύπτου. 

54. Φινεὲς ὃ πατὴρ ἡμῶν, ἐν τῷ ζηλῶσαι ζῆλον, 
ἔλαθε διαθήκην ἱερωσύνης αἰωνίας. 

δ5. Ἰησοῦς, ἐν τῷ πληρῶσαι λόγον, ἐγένετο χριτὴς 
ἐν Ἰσραήλ. 

6. Χάλεῤ, ἐν τῷ ἐπιμαρτύρασθαι ἐν τῇ ἐχκλησίᾳ, 
ἔλαδε γῆς κληρονομίαν. 

57. Ααυὶδ ἐν τῷ ἐλέῳ αὐτοῦ ἐχληρονόμησε θρόνον 
β-:σιλείας εἰς αἰῶνα αἰῶνος. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙῺΝ ΠΡΩΤΟΣ. Κεφ. Β΄. 

35. Εἰ σοῃοϊδυογιηΐ δά γβυ 8 608 ΡΓΕΟ ΠΏ ΠῚ. 
36. Εἰ θη γοϑροηάογυηΐ οἷἰ8, ἢ66 ἰαρίάδπι τηϊδογυηΐ ἰῃ 

608, Π60 οΟρρὶαγογυηί Ἰοοᾶ οσσυ 8, 

37. ἀϊόδηίθ5 : ΜοΟΙΐδιλυγ Οἴηη65 ἰῃ 5ἰ 0] ]οἰἰδία ποϑβίγα : 

(6515 δ΄ βυῦ6Γ Ὧ08 ΟΟἸὰΠ αἱ ἰογγα αυοὰ ἱπ)ι5ί6 ρογαϊ{15 
08. 

38. Εἰ ἰηϊυ]ογυαηΐ 1118 ΘΙ] πὶ δαῦθαί5, οἱ πιογίυΐ βυηΐ 
ἰρ8ϊ οἱ ὕχόγθϑ ΘΟΓΏΌΠ οἱ {Π}} δογυϊη οἵ ῥϑδοογᾶ Θογ ἢ), 5416 

δ 1116 δηϊπλὰβ ἰοτἰηυ μη. 

39. Εἰ οορῃου! Μαιίδ! 858 οἱ δῃίοὶ 608, οἱ Ἰυσίαπι ἢΠδ- 
θυσγυπί 8006 Γ 608 υ56116 γΑ] 46. 

40. Εἰ ἀϊχὶϊ Υἱἷγ ργοχὶ ΠΊο 5110 : 51 ΟΠΊΏΘ8 ἰδοῦ Π}}}8 δἰοαὶ 
[αῖγοβ ποϑίγὶ ἰδοογυηΐ, οἱ ποὺ ῥυξπδυογίιηι8 δά ΓΒΕ8 
δοηίοϑ ῬΓῸ δηϊμηδθυβ ποβίγὶ 5 οἱ 811 Ποδιϊοηΐδ8 Πποϑίγ 5, 

ΠπηΟ Οἰδυ5 ἀϊδρογάδηϊ Π05 ἃ (6ΓΓᾶ. 

41. Ελπ οοσ!αγογυηΐ ἰῃ αἷς 1|4, ἀϊοοηΐθα : ΟἸμηὲβ Ὠοηιο 

αυϊοαπηχαθδ νοπογὶὶ δὰ ἢ05 ἰῃ Ὀ6110 ἀΐδ ΞΔ θαίογιιπι, ριβ.6- 
[08 ΔΥΘΟΓΒΌΒ διΠ1, οἱ ΠΟῚ ΠΙΟΓΪΆΠΙΓ ΟΙΏΠ65 5ἰουΐ τηογίυἱ 
Βαυηϊ [ΓΔίΓΟΒ Ποβίγὶ ἰῃ οσου 18. 

42. Τυης οοηρτορδαία οἱ δὰ 605 βυπᾶρορᾶ «“υἀξρόγιηι, 
(ογῖθϑ υἱγὶδυ8 ὁχ [δγδαῖ, οὐμηΐβ νοι ηίαγί 8 ἰῃ ἰθρα. 

43. ἘΠ᾿ ΟἸΠ65 αυΐ (υρὶοὈδηΐ ἃ πλ8}}5 δά Π ϑυηΐὶ δὰ 605, 
οἱ (Δοίἱ βυηΐ 1}}18 δὰ ἢγπηδιηθπίιηι. 

ἠά͵ ἘΠ οΟἸ]ορογυηῖ ἀχογοϊιπ), οἴ ρογουβϑογιηΐ ροοοδίογοβ 
ἴῃ ἱγὰ δυδ, οἱ Υἱγοὸϑ ἰῃἰ χὰ 8. ἰῃ ἰηαϊσηδίίοηθ βυᾶ. Εἰ οδοιογὶ 
[ὑρογυπὶ δα παίίσπο5 υἱ ανυδαθγοηί. 

45. Εἰ οἰγουϊν! Μαι(δί ἢ 48 οἱ διηϊοὶ 6͵υ5, οἱ ἀσϑίτυχοτγυηὶ 
ΓΔΒ. 

46. Εἰ εἰγουπηοίἀογαπί ρι6ΓῸ08 ἰπογου πηοῖδο5 φυοίαᾳυοί ἰῃ- 
γοησγυηΐ ἰῃ Πηΐθιι8 15 Γ46] ἴῃ (οΓ υἀ1η6. 

47. ἘΠ᾿ ρογβϑοιὶ βαηΐ Π}105 βυ ρου, οἵ ργοβρογαΐυπι 65ὶ 
ΟΡ 5 'ῃ Ὠγδη 0.5 ΘΟΓΏΠῚ. 

48. Εἰ οδιϊηυδγυηΐ Ἰασοη) ὧἀδ τηδηυ σοηίίυηι οἱ 46 ΙΏ8η:] 
Γομχυπ), οἱ ἢο0η ἀσάογυηϊ ΟΘΟΓΏΙΣ ρΘΟΟΔίουσΪ. ὶ 

49. Εἰ δρργορίῃχυδγεγυπί ἀϊ68 Μαιίδι εἶδα τηογίοπαϊ, οἱ 
ἀϊχὶ ΗΠ] }5 5}8 : ΝΌἢς οοηίογίδία 651 βιρογθῖὰ οἱ οδοδΕο οἱ 
ἰδρυ8 οΥ̓Θγβί ἢ ΪΒ οἱ ἰγὰ ἰμαϊσηδίϊοηΐδ. 

50. Νης οΥρο, ΝΠ, δουηυϊδίογοϑ οϑίοϊς Ἰοσὶβ, οἱ ἀδῖδ 
δΔΗΪΠηΔ5 γὙοϑγἃ8 ὉΓῸ (ΘϑἰΔι  ηἴ0 ρϑῖγυ πη ποϑίγογυ}. 

51. Μοιηδηϊοία ορογυπ) ρϑίγιιπη ποϑίγογιτη αι ἰδοογυηξ 

ἴῃ φοπογαίοηθ}}8 5018, οἱ δοοὶρὶϊα ρ]οτγίδπη πηᾶρηδη) οἱ Π0- 
ὨΊΘη ΦΘΓΠΠη. 

82. ΑὈΓΔΔΠῚ ΠΟΠΠΘ ἰη ἰοη(δίϊοηα ἱηγνοηίι8 οδί Πἀ6]}5, οἷ 
γορυίδίιπ) 651 οἱ δά {5118} 

68. Ζοβθρῇ ἱπ ἰθροῦο δησιϑίϊορ δ ουδβίοαιν!ϊ τηδηᾷᾶ- 
ἰυη, οἱ (Δοίυ.8 681 ἀοιηΐηι!ι5 ἘρΥρΙΪ. 

84. ΡΝ Π6 65. ραίθυ ποβίογ, ζϑίδηο ΖΘ πλ, δοσορ (65 [8- 
ΤΘηἶμΠὶ ΒΔΟΘΓΟΟΙΙ φοἰογηί. 

5ὅ. 2655, ἀυμῃ ἱρίενίϊ νογθυηι, ἰΔοΐία5 δϑὶ ἰυὰθχ ἰῃ 
[8Γδ86]. 

δ6. ΘΟ], ἀυπὶ (65 ΕΠολίοΓ ἰῃ ΘΟ] βἰ8, δοοο ἡ ἰογγο [)8- 
γα! ίοδη,. 

57. αν] ὰ ἴῃ βυδ πηϊδογοογάϊα οοηβοουΐα8 αδἱ ϑϑάθῃ Γδ- 
ἘΠῚ ἴῃ 8551} 1} 8806 0}. 



ΜΑΘΟΑΒΞΟΒΌΜ ΠΙΒΕᾺ ΡΆΙΜΌ 5. ακρ. ΠῚ. 

8. Ἡλίας, ἐν τῷ ζηλῶσαι ζῆλον νόμου, ἀνελήφθη 
ἕως εἰς τὸν οὐρανόν. 

ὅθ. Ἀνανίας, Ἀζαρίας, Μισαὴλ, πιστεύσαντες ἐσώ- 
θησαν ἐχ φλογός. 

60. Δανιὴλ ἔν τῇ ἁπλότητι αὐτοῦ ἐῤῥύσθη ἐχ στό- 
ματος λεόντων. ' 

ει. Καὶ οὕτως ἐννοήθητε κατὰ γενεὰν χαὶ γενεὰν, 
ὅτι πάντες οἱ ἔλπίζοντες ἐπ᾽ αὐτὸν οὐχ ἀσθενήσουσι. 

625. Καὶ ἀπὸ λόγων ἀνδρὸς ἁμαρτωλοῦ μὴ φοδη- 
θῆτε, ὅτι ἣ δόξα αὐτοῦ εἰς χοπρίαν χαὶ εἰς σχώληχας" 

63. σήμερον ἐπαρθήσεται χαὶ αὔριον οὐ μὴ εὑρεθῇ. 
ὅτι ἔστρεψεν εἰς τὸν χοῦν αὐτοῦ χαὶ ὃ διαλογισμὸς 
αὐτοῦ ἀπώλετο. 

64. Καὶ ὑμεῖς, τέχνα, ἰσχύσατε καὶ ἀνδρίζεσθε ἐν τῷ 
νόμῳ,, ὅτι ἐν αὐτῷ δοξασθήσεσθε. 

66. Καὶ ἰδοὺ Συμεὼν ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν, οἶδα ὅτι 
ἀνὴρ βουλῆς ἐστιν: αὐτοῦ ἀχούετε πάσας τὰς ἧμέ- 
ρας, αὐτὸς ὑμῖν ἔσται εἰς πατέρα. 

66. Καὶ Ἰούδας Μαχχαύαῖος ἰσχυρὸς δυνάμει ἐχ 
νεότητος αὐτοῦ, οὗτος ὑμῖν ἔσται ἄρχων στρατιᾶς, χαὶ 
πολεμήσει πόλεμον λαῶν. 

67. Καὶ ὑμεῖς προςάξατε πρὸς ὑμᾶς πάντας τοὺς 
ποιητὰς τοῦ νόμου, καὶ ἐχδιχήσατε ἐχδίχησιν τοῦ λαοῦ 
ὑμῶν. 

68. ᾿Ανταπόδοτε ἀνταπόδομα τοῖς ἔθνεσι, καὶ προς- 
ἔχετε εἰς τὰ προςτάγματα τοῦ νόμου. 

60. Καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς, καὶ προςετέθη πρὸς τοὺς 
πατέρας αὐτοῦ. 

το. Καὶ ἀπέθανεν ἐν τῷ ἔχτῳ χαὶ τεσσαραχοστῷ 
χαὶ ἑχατοστῷ ἔτει" χαὶ ἔθαψαν αὐτὸν οἵ υἱοὶ αὐτοῦ 
ἐν τάφοις πατέρων αὐτῶν ἐν Μωδεΐν, καὶ ἐχόψαντο 
αὐτὸν πᾶς Ἰσραὴλ χοπετὸν μέγαν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. 

ι. Καὶ ἀνέστη Ἰούδας ὃ καλούμενος Μαχχαθαῖος, 
υἱὸς αὐτοῦ, ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

5. Καὶ ἐδοήθουν αὐτῷ πάντες οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ 
πάντες ὅσοι ἐχολλήθησαν τῷ πατρὶ αὐτοῦ, χαὶ ἐπολέ- 
μουν τὸν πόλεμον Ἰσραὴλ μετ᾽ εὐφροσύνης. 

8. Καὶ ἐπλάτυνε δόξαν τῷ λαῷ αὐτοῦ" χαὶ ἐνεδύ-- 
σατο θώραχα ὡς γίγας, χαὶ συνεζώσατο τὰ σχεύη αὐ- 
τοῦ τὰ πολεμικά" χαὶ συνεστήσατο πολέμους σχεπάζων 
παρεμθολὴν ἐν ῥομφαίᾳ. 

4, Καὶ ὡμοιώθη ἵς ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, χαὶ ὡς 
σχύμνος ἐρευγόμενος εἰς θήραν. 

5. Καὶ ἐδίωξεν ἀνόμους ἐξερευνῶν, χαὶ τοὺς ταράσ- 
σοντας τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐφλόγισε. 

6. Καὶ συνεστάλησαν οἱ ἄνομοι ἀπὸ τοῦ φόδου αὐ- 
τοῦ, καὶ πάντες οἱ ἐργάται τῆς ἀνομίας συνταράχθη- 
σαν, χαὶ εὐοδώθη σωτηρία ἐν χειρὶ αὐτοῦ. 

7. Καὶ ἐπίχρανε βασιλεῖς πολλοὺς, χαὶ εὔφρανε τὸν 
Ἰαχὼθ ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, χαὶ ἕως τοῦ αἰῶνος τὸ 
μνημότυνον αὐτοῦ εἰς εὐλογίαν. 

8. Καὶ διῆλθεν ἐν πόλεσιν Ἰούδα, χαὶ ἐξολόθρευ- 
σεν ἀσεθεῖς ἐξ αὐτῆς, χαὶ ἀπέστρεψεν ὀργὴν ἀπὸ 
Ἰσραήλ. 

9. Καὶ ὠνομάσθη ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς, καὶ συνή- 
γᾶγεν ἀπολλυμένους. 

10. Καὶ συνήγαγεν ᾿Απολλώνιος ἔθνη, καὶ ἀπὸ Σα- 
μαρείας δύναμιν μεγάλην τοῦ πολεμῆσαι πρὸς ᾿Ισραήλ. 

ΘΤΖΊ 

58. 116}148., ἀυπι Ζαϊαὶ Ζϑίμ Ἰορὶδ, γοοθρία8 6δ[ ὕυϑαυ ἰα 
απ}. 

89. Αῃδηΐδϑ, Αζδαγίδ5, Μίβ8οὶ, ογϑάθηίοϑ [ογαίὶ βυηΐ ἀδ 
Πδιημηᾶ. 

60. Ὀδηΐ6] ἴῃ 8.8 ϑἰιηρ] οἰ δίθ ᾿ἰδογαῖυβ οὶ ἀθ ογθ ἰ60- 
ὨΠΠ). 

61. Εἰ [ἴὰ οορίίαῖα ρ6Γ σοπογαίοηθιη δὲ ρϑηθγδίίομθηι, 
χυΐᾶ Οἰη65 ΄υὶ ϑρογδηΐ ἰῃ διιπλ μοη ἰῃ ἢ ΓΔ θιιηίυΓ. 

62. Εἰ ἃ νου ]8 νἱγὶ ρϑοοδίογίβ ἢ6 {ἰπλυ6 (18, χυΐὰ ρίοτίδ 
605 ἰῃ δίογοιβ οἱ 'ἢ ὙΘΓΠ,68 : 

08. μοάΐα οχίο θα Γ οἱ ογᾶβ ἤθη ἰηγθηίδίυγ, ιϊΐᾶ ΓΟΥ ΘΓ δ 
6δὶ ἰῃ ρυ ]γ γοπὶ βυυμῃ οἱ οορίδίϊο 6) ρου. 

θά. ὙοΒ ογρο, Π]}}, οοη(ογίδιγίηὶ οἱ ΥἱΓ Π ΠΓ ἀρὶο ἴῃ Ἰοζα, 
αυΐᾶ ἰῃ ἱρδ8 δ]ογίοϑὶ οί 18. 

θ6. Εἰ Θ006 Βυπῆθοη ἔγδίδν υθϑίδγ, 8610 αυοὰ υἱγ σοῃβὶ ἢ 
αϑῖ : ἰρδβυη; δυάϊα οἰπηΐθυ8 ἀΐοθυ8, 'ρ86 γοδὶβ δὶ ἰῃ ρϑίγθῃ). 

06. Εἰ “υὰδ8 Μαεοδθδθυβ ἰογβ τἰγίθυ8 ἃ ᾿υνοηΐυΐϊο 680α, 
Ὠἰο γοὐἱβ οσὶϊ ργῃοΘΡ8 Δ ἰδ, οἱ Ὀ6]]8 Ὀἱ ὁ ὈΘΙΙαὩὶ ρορυϊογυηι. 

67. Εἰ γοβ δα ἀυοσίϊδ δὰ γὸβ ΟὨΊΠΘΒ ἰβοίογοϑ ἰορἷδ, οἱ Υἱιν- 
αἰοδίδ νἱηαϊοίδηι ρορυ]ἱ νϑβϑίγὶ. 

68. Βοείπδυΐϊΐα τοι γ υ(οπδίη φοριίδυβ, οἱ ἱπίοηάἑία ἴῃ 
ργθροορίδ ᾿ορίβ. 

69. Εἰ Ὀεπααϊχὶΐ 606, οἱ Δρροβί(υ8 68ὶ δὰ ραΐγοϑβ 8008. 

70. Εἰ ἀοίιποίαϑ 681 δοχίο οἱ χιδάγαροϑίηπιο οἱ θη οϑἰ ΠΟ 
8ΔΗΠΟ : αἱ ΒΕρυ]ξι18 66 ἃ [1}}5 δυὶβ ἰῃ 96ρυ !ογὶβ ραΐγυπΠι Βυ ΓΌΗ 

ἰη Μοάϊΐη, οἱ ρἰδηχογιηΐ δι) οπιηίβ 18Γ86] ρ]αποῖα πηᾶϑπο. 

ΟΑΡΌΤ ΠῚ. 

1. Εἰ βυγγοχὶξ 70 ἀ.ἀὰ8 αυΐ νοσδλθδίιγ Μδοοθδουβ, ἢ] 
6͵.8, ΡΙῸ 60. ᾿ 

2. Εἰ δα)υναῦδηῖ ΘΠΔ ΟΠ 68 ἔγΓαίγ 8 6118, οἵ υηϊνογϑὶ σαὶ 

86 (ΟΠ χογδηϊΐ ρᾶίΓΙ οὖ0.8, οἱ ργρ Δ Δ ηΓΓ ργ πὰ 18γαοὶ 
οὐτὴ ᾿ς 18. 

3. Εἰ ἀἰ]αίανι σ]ογίδηη ρορυ]ο δυο : οἱ ἱπάαϊξ 86 Ἰογί σᾶ 
βίοι! σὶραβ, οἱ βυσοίηχὶί 86 ἄγῃ ὈΟΙ θα δὺδ : οἱ οὐπιηϊδὶΐ 
ΡΓΘ ἃ Ὀγοίορθῃβ οδϑίγα ἴῃ μ᾽ δάϊο. 

4, Εἰ 5[π}}}}8 δείι8 ὁβὲ Ἰδοηὶ ἰῇ ορογίθιι8 81:18, οἱ βἰουὶΐ 
οδίυ] 8 ἸΘΟηΐβ Γυρσί ἢ 8 ἰη γϑηδ ] ΟΠΘΠῚ. 

ὅ. Εἰ ρογβοουΐιβ ὁδῖ Ἰηἰ 4005 ρογβεγυίδηβ, οἱ 4] σοηίυγ- 
ΒΑθδΔηϊ ρΡΟρυΪυΠ) 81.}}}Π} 608 50 ΟΟ Πα ΠΑΠιΠ115. 

6. Εἰ οοπηρυ δὲ βυηΐ ἰηἰχυὶ ἃ {{ΠΟΓ6 6) 5, οἱ ΟἸἼΠΘ8 Οροτῶ- 

ΤΊ ᾿ηἰ φυ 8{}8 οοηἰυγ 0811 δυηΐ, οἱ ἀἰγοοῖδ 681 5818 ἴῃ πλδ1μι 
6]υ8. 

7. ΕΠ ὀχδοογῦαθδϊις γοβοβ τ} 108, οἱ ἸωΕἰΠοδ αὶ 7800 ἰὰ 
ΟΡΟΓθυ5 5158, δ ἴῃ 5ξθ υ} πὶ πηοπηογίδ 6}08 ἰη Ὀσηραϊο Ἰ06. 

8. Εἰ ρογϑιη ] αὶ οἰν 4168 Τὰ, ὁΐ ροΓα αΪΐ ἱπρ]08 ὁχ 

68, Οἱ ἀγνοῦίἰ ἰγᾶπι 80 [5Γ86]. 

9. Εἰ ποῃηίηδίιι8 οδὲ 8406 8 ΠΟΥ 55: Π}0}π| ἰοττοο, οἱ 
σοηρστοψανὶϊ ρογουηΐθ8. 

10. Εἰ σοηῃστγοσανι ΑροΟ]]οΝ 8 “οηί68, οἱ ἃ ϑαιηδγία Υἱγί!}- 

ἰθ τπηδϑηδι δὰ ὈΘΙ]αμ άπ} οοηίΓὰ 1βγὰοὶ. 
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τ. Καὶ ἔγνω Ἰούδας, καὶ ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν 
αὐτῷ, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν, καὶ ἀπέχτεινεν αὐτόν χαὶ 
ἔπεσον τραυματίαι πολλοὶ, καὶ οἱ ἐπίλοιποι ἔφυγον. 

19. Καὶ ἔλαθε τὰ σχῦλα αὐτῶν, χαὶ τὴν μάχαιραν 
᾿Ἀπολλωνίου ἔλαδεν Ἰούδας, χαὶ ἦν πολεμῶν ἐν αὐτῇ 
πάσας τὰς ἡμέρας. 

18. Καὶ ἤχουσε Σήρων ὃ ἄρχων τῆς δυνάμεως Συ- 
ρίας, ὅτι ἤθροισεν ᾿Ιούδας ἀθροισμα χαὶ ἐχχλησίαν 
πιστῶν μετ᾽ αὐτοῦ ἐχπορευομένων εἷς πόλεμον, 

14. χαὶ εἶπε Ποιήσω ἐμαυτῷ ὄνομα καὶ δοξασθή- 
σομαι ἐν τῇ βασιλείᾳ, χαὶ πολεμήσω τὸν Ἰούδαν καὶ 
τοὺς σὺν αὐτῷ,, τοὺς ἐξουδενοῦντας τὸν λόγον τοῦ βασι- 
λέως. 

16. Καὶ προςέθετο τοῦ ἀναδῆναι᾽ χαὶ ἀνέθη μετ᾽ αὖ- 
τοῦ παρεμθολὴ ἀσεῤθῶν ἰσχυρὰ βοηθῆσαι αὐτῷ, καὶ 
ποιῆσαι τὴν ἐχδίχησιν ἐν υἷοῖς Ἰσραήλ. 

16. Καὶ ἤγγισαν ἕως ἀναθάσεως Βαιθωρῶν. Καὶ 
ἐξῆλθεν Ἰούδας εἰς συνάντησιν αὐτῶν ὀλιγοστός. 

17. Ὥς δὲ ἴδον τὴν παρεμθολὴν ἐρχομένην εἷς συν- 
ἄντησιν αὐτοῖς, εἶπον τῷ Ἰούδα: Πῶς δυνησόμεθα 
ὀλιγοστοὶ ὄντες πολεμῆσαι πρὸς πλῆθος τοσοῦτον ἰσχυ-- 
ρόν; χαὶ ἡμεῖς ἐχλελύμεθα ἀσιτοῦντες σήμερον. 

18. Καὶ εἶπεν Ἰούδας- Εὔχοπόν ἐστι συγχλεισθῆναι 
πολλοὺς ἐν χερσὶν ὀλίγων, χαὶ οὐχ ἔστι διχφορὰ ἐναν- 
τίον τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ σώζειν ἐν πολλοῖς ἢ ἐν ὀλίγοις - 

19. ὅτι οὐχ ἐν πλήθει δυνάμεως νίκη πολέμου ἐστὶν, 
ἀλλ᾽ ἢ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἢ ἰσχύς. 

30. Αὐτοὶ ἔρχονται πρὸς ἡμᾶς ἐν πλήθει ὕῤρεως χαὶ 
ἀνομίας, τοῦ ἐξᾶραι ἡμᾶς καὶ τὰς γυναῖκας ἡμῶν χαὶ 
τὰ τέχνα ἡμῶν, τοῦ σχυλεῦσαι ἡμᾶς. 

21. Ἡμεῖς δὲ πολεμοῦμεν περὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν χαὶ 
τῶν νομίμων ἡμῶν. 

32. Καὶ αὐτὸς συντρίψει αὐτοὺς πρὸ προςώπου ἡμῶν' 
ὑμεῖς δὲ μὴ φοθηθῆτε ἀπ᾽ αὐτῶν. 

8. Ὥς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, ἐνήλατο εἷς αὐτοὺς ἄφνω, 
χαὶ συνετρίδη Σήρων καὶ ἣ παρεμβολὴ αὐτοῦ ἐνώπιον 
αὐτοῦ. 

24. Καὶ ἐδίωχον αὐτὸν ἐν τῇ καταύάσει Βαιθωρῶν 
ἕως τοῦ πεδίου" καὶ ἔπεσον ἀπ᾿ αὐτῶν εἰς ἄνδρας ὀχτα- 
χοσίους" οἱ δὲ λοιποὶ ἔφυγον εἷς γῆν Φυλιστιείμ. 

“56. Καὶ ἤρξατο ὁ τόζος Ἰούδα καὶ τῶν ἀδελφῶν 
αὐτοῦ χαὶ ἣ πτόησις ἐπιπίπτειν ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ χύχλῳ 
αὐτῶν. 

26. Καὶ ἤγγισεν ἕως τοῦ βασιλέως τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 
χαὶ ὑπὲρ τῶν παρατάξεων Ἰούδα ἐξηγεῖτο πᾶν ἔθνος. 

27. Ὥς δὲ ἤχουσεν ᾿Αντίοχος ὃ βασιλεὺς τοὺς λόγους 
τούτους, ὠργίσθη θυμῷ, χαὶ ἀπέστειλε χαὶ συνήγαγε 
τὰς δυνάμεις πάσας τῆς βασιλείας αὐτοῦ, παρεμθολὴν 
ἰσχυρὰν σφόδρα. 

8. Καὶ ἤνοιξε τὸ γαζοφυλάχιον αὐτοῦ, χαὶ ἔδωχεν 
ὀψώνια ταῖς δυνάμεσιν αὐτοῦ εἰς ἐνιαυτὸν, χαὶ ἐνετεί- 
λατο εἶναι αὐτοὺς ἑτοίμους εἰς πᾶσαν χρείαν. 

49. Καὶ εἶδεν ὅτι ἐξέλιπε τὸ ἀργύριον ἀπὸ τῶν θη- 
σαυρῶν, χαὶ οἱ φορολόγοι τῆς χώρας ὀλίγοι χάριν τῆς 
διχοστασίας καὶ πληγῆς ἣς κατεσχεύασεν ἐν τῇ γῇ, τοῦ 

αι τὰ νόμιμα ἃ ἦσαν ἀφ᾽ ἡμερῶν τῶν πρώτων. 
30. Καὶ εὐλαδήθη μὴ οὐχ ἔχη ὃς ἄπαξ χαὶ δὶς εἰς 

τὰς δαπάνας χαὶ τὰ δόματα ἃ ἐδίδου ἔμπροθεν δαψιλεῖ 
χειρὶ, καὶ ἐπερίσσευσεν ὑπὲρ τοὺς βασιλεῖς τοὺς ἔμ.- 
προσῦεν. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΠΡΩΤΟΣ. Κεφ. Γ΄. 
11. Εἰ οὐμῃου! Φυάδ8, οἱ οχίνὶξ ουίδπι 1}, οἱ ρογοιυβοὶϊ 

ΠΠυπν, οἱ οὐοἰαἶϊ ᾿Πυπὶ : οἱ οροίάεγαπι νυϊησγαιὶ σηαλὶ, δὶ 
ΓοΙχυὶ ἰυρογυμ. 

12. ΕΠ δοοθρὶϊ βρο]ϊα δογυη), οἱ φἰδάϊιπὶ ΑΡΟἸ]ΟὨἱ; ἀρδίυ 
Φδυάδδ, οἱ ογαΐ ρυσηδῃ8 ἰῃ 60 ομηΐ 085 ἀἰδίιι8. 

13. Εἰ δυάϊν!᾿ Βόγο ργίποθρβ ὀχδγοϊϊι8 ϑυγὶ, φυιοά οοη- 
δτοραν! 1 υἀᾶ8 οοηρτοραιίοποπι οἱ δοοϊοδίδηι ἢ 6  Ἰη} 5δούπι 
Θχουμπίϊυ μα ἰῃ ὑΓΦ πη, 

14. οἱ δἰΐ : Εδοΐδῃι Ὠλ π Ὠοθθῃ οἱ ριον ἤοάθογ ἰὴ γοζηο, 
εἱ ἀεῦθ 0 ᾿υάδπ) οἴ 605 φυὶ σμπὶ ἴρ50 βιηϊ, χυὶ βρογηουδηὶ 
γΘΓΌΙΠῈ ΓΟΡΊ 8. 

15. Εἴ ργρδάγανιῖ 86 δα δδοθηάθηάιη) οἱ δϑορηάδογιηὶ 
ΟὐΠ 60 (δδίγα ἱπηρὶογαμ ογίϊὰ δυχὶ ἢ αγὶ οἱ, οἱ ίδοογο υἱπάϊ- 
οἰδι ἰῃ Π]Ϊ08 [5Γδ6]. 

16. Εἰ Δρργορίπαυδγύογιηί ὑ5 406 δ ἀβοδηβθμ Βερίπογοῆ. 
Εἰ οχὶν! }υἀδ5 ον ίδη 118 οαπὶ ρϑυςἰβ. 

17. ὕἱ δυίδηη Υυἱάογηηί οχογεϊίυι γϑηϊδηΐθηῃ 810] ον ίδη,, 

ἀϊχογυηΐ Τυ ἀξ : Οὐυοπιοάο ροϊογὶπηὰ8 ρδιοὶ μι ζηγο οὐηίγα 
τυ υαΐῃοπὶ Πᾶπο ἰΔηΐδηι (ογίθι ; οἱ 08 (αἰϊσαϊ! δυμπηυ5 
᾿ο)ιιηΐο ἰοάϊο Ὁ 

18. Εἰ «αἱΐ Τυὰδδ : Εδοῖα δαί οοηοϊυαϊ πλι} 08. ἴῃ δηϊθυς5 
Ρδυοοτυπ), οἱ ΠΟ οδί αἰ δγοη δ ἰη οοηϑροοία Ὠοὶ ΘαἹ [δ 6- 
ΓΆΓΘ ἰῃ Τ}{|8 δυῖ ἰῃ ρδυοίβ : 

19. φυοηίδπι ποη ἰῃ τυ ἰυἀϊης ἀχογοίυ5 υἱοίογία Ὀ6}}} 
6ει, δ6ἀ ἀκα οὐὐ]ο (ογιϊάο. 

20. ᾿ρϑ8ὶ γρϑηϊυηί δὰ το8 ἰη πη} υἀϊ πα σοηία 6} 18 οἱ ἰηϊ- 
φυϊία 5, υἱ ἀϊδρογάδηϊ πο5 οἱ ὈΧΟΓΘΒ ὨΟΒΙΓΔΒ οἱ [108 ὨοΞίΓοβ, 
υἱ 5ροἰ θη ΠΟΒ. 

21. ΝΟ5 γ6ΓῸ ρυξηδιηυδ ὈΓῸ ΔηΪΠηΔ0ι.9 οβίτὶ 9 οἱ Ἰοσῖθι5 
ὨΟΘ[Γ15. 

22. Εἰ ἰρβ6 οοηίογοιί 608 8δη[6 δοίο ἢ) Ὠοδίγδῃ : ΥγοῸ5 δυΐδπι 
Ὧ6 (ἰπηαγ! 18 608. 

23. ὕ1 οοββανβ δυίθη Ἰοχυΐ, ἰῃβἐ 1} ἴῃ 608 δυρίΐο, οἱ 

οοπίγ 8 68. ΘΟ ΓΟῚ οἱ Θχογοὶίι18 6}118 ἰὴ οοηϑροοίι ἰρδίυδ. 

44. Εἰ Ροϊβοουΐα8 681 ΘΠ ἰῃ ἀσδοθηδι ΠΟΙ Ὸἢ ὑ5406 
ἴῃ σδιηρυπῃ : οἵ οδοϊδογυηΐὶ οχ οἱβ οεαἰϊηκοηϊὶ οἰγοϊίοι υἱτγὶ : 
γαϊψυϊ δυίοπ [υρογυηΐ ἰῃ ἰογτγαπι ΡΥ} 181} Π|. 

45. Εἰ οορὶΐ εἰπιοῦ 7υ ἀξ οἱ ἰγαίγυπι 6}08 οἱ ἰογηγὰο ο8- 
ἄσγο βϑυρογ φοηΐαθβ φυδ ἰὴ οἰγουϊα Θογαπι. 

26. Εἴ ροτγοηϊ υϑ406 δὰ γοροπ ΠΟΘ ο͵08, οἱ ἀ6 ὕγϑ- 
11:15 1υἀδὲ Παγγαυῦδηϊΐϊ ΟΠ]Π65 σοηίθδ. 

27. ὕἱ δυάϊνιῖ δυΐδπ) τὸχ ΑΓ ΘΟ 118 ΒΟΓΙΏΟΠΟΒ ἰδῖοδ, ἱγδ- 

ἴι18 6ϑΐ δηΪ πο, οἱ πιἰδὶἱ οἱ οοησγοραν ὀχογοϊ πὶ υῃ Υ ογϑυ πὶ 
Γορηΐ βυὶ, οδϑίγα (οἷα υδ]ὰθ. 

28." Εἰ ἀρογυϊί φγαγίιιη δυυμ, οἱ ἀδάϊὶ βι]ραηαϊα ὀχογοὶ- 
(υ] 500 ἰῃ δηηυπ), οἱ πιδηάδγί! υἱ 6556 ηΐ ρᾶγδι! 8 ΟΠ) ΘΠ) 
υ80}Π}. 

29. Εἰ νἱ 1 αυοὰ ἀοίδεϊ! ροουηία 6 (5 δυτ5, οἱ οὐ] δοῖο- 
ΓΒ {Ἰ ΠΟΥ πὶ τ ρΟἢ 5 ρδιιοὶ ργορίον αἰ ϑβθηϑίοπθι οἱ μἷ8- 

ξδι αυδηη ἔδοϊϊξ ἰῃ ἰογίαὰ, υἱ ἰ0]]ογοὶ ΘΠ Ἰπι|ἃ 4ιξ ογδηΐ ἃ 
ΡΓϊπι 8 ἀΐοθυ8. 

30. Εἰ {ἰπλυΐϊξ ἢ6 πο παρογοὶ αἱ 56Π16] οἱ ὉΪ8 ἰῃ βδιιπηρῖι8 
οἰ ἀοπδγία χιδ ἀράογαὶ ἃπὶθ ἰᾶγβᾶ ἤδηι!, οἱ ἀθαπάδνογδϊ 80} 
ΡΟΣ ΓΟΩΘΒ 41] δηίδ [υθδτγαπί. 



᾿ΜΑΘΟΑΒΕΟΒῸΜ ΜΙΒΕᾺ ΡΆΙΜΌΞΒ. 6κ». ΠῚ. 
81. Καὶ ἠπορεῖτο τῇ ψυχῇ αὐτοῦ σφόδρα, χαὶ ἐδου- 

λεύσατο τοῦ πορευθῆναι εἰς τὴν Περσίδα, χαὶ λαθεῖν 
τοὺς φόρους τῶν χωρῶν, καὶ συναγαγεῖν ἀργύριον πολύ. 

32. Καὶ χατέλιπε Λυσίαν, ἄνθρωπον ἔνδοξον χαὶ 
ἀπὸ γένους τῆς βασιλείας. ἐπὶ τῶν πραγμάτων τοῦ 
βασιλέως ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Εὐφράτου ἕως τῶν ὁρίων 
Αἰγύπτου" 

88. χαὶ τρέφειν Ἀντίοχον τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἕως τοῦ 
ἐπιστρέψαι αὐτόν. ᾿ 

84. Καὶ παρέδωχεν αὐτῷ τὰς ἡμίσεις τῶν δυνάμεων 
χαὶ τοὺς ἐλέφαντας, καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ περὶ πάντων 
ὧν ἐδούλετο, χαὶ περὶ τῶν κατοικούντων τὴν Ἰουδαίαν 
καὶ Ἱερουσαλὴμ, 

35. ἀποστεῖλαι ἐπ᾽ αὐτοὺς δύναμιν, τοῦ ἐχτρίψαι 
χαὶ ἐξᾶραι τὴν ἰσχὺν Ἰσραὴλ χαὶ τὸ χατάλειμμα Ἵε- 
ρουσαλὴμ, καὶ ἄραι τὸ μνημόσυνον αὐτῶν ἀπὸ τοῦ τόπου’ 

86. χαὶ χκατοιχῆσαι υἱοὺς ἀλλογενεῖς ἐν πᾶσι τοῖς 
ὁρίοις αὐτῶν, καὶ χαταχληροδοτῆσαι τὴν γῆν αὐτῶν. 

87. Καὶ ὁ βασιλεὺς παρέλαδε τὰς ἡμίδεις τῶν δυ- 
νάμεων τὰς χαταλειφθείσας, χαὶ ἀπῇρεν ἀπὸ Ἀντιοχείας 
ἀπὸ πόλεως ἀδονον αὐτοῦ, ἔτους ἑδδόμου χαὶ τεσ- 
σαραχοστοῦ χαὶ ἑχατοστοῦ" καὶ διεπέρασε τὸν Εὐφράτην 
ποταμὸν, χαὶ διεπορεύετο τὰς ἐπάνω χώρας. 

88. Καὶ ἐπέλεξε Λυσίας Πτολεμαῖον τὸν Δορυμέ-- 
γους χἀὶ Νιχάνορα χαὶ Γοργίαν, ἄνδρας δυνατοὺς τῶν 
ἔλων τοῦ βασιλέως. ᾿ 

80. Καὶ ἀπέστειλε μετ᾽ αὐτῶν τεσσαράχοντα χιλιά- 
δας ἀνδρῶν καὶ ἑπταχιςχιλίαν ἵππον, τοῦ ἐλθεῖν εἰς γῆν 
Ἰούδα καὶ καταφθεῖραι αὐτὴν χατὰ τὸν λόγον τοῦ βα- 
σιλέως. 

40. Καὶ ἀπῇραν σὺν πάση τῇ δυνάμει αὐτῶν καὶ 
ἦλθον, χαὶ παρενέθαλον πλησίον Ἐμμαοὺμ ἐν τῇ γῇ 
τῇ πεδινῇ. 

41. Καὶ ἤχουσαν οἱ ἔμποροι τῆς χώρας τὸ ὄνομα 
αὐτῶν, καὶ ἔλαδον ἀργύριον χαὶ χρυσίον πολὺ σφόδρα 
χαὶ παῖδας; χαὶ ἦλθον εἰς τὴν παρεμδολὴν τοῦ λαόεῖν 
τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς παῖδας. Καὶ προςετέθησαν πρὸς 
αὐτοὺς δύναμις Συρίας καὶ γῆς ἀλλοφύλων. 

42. Καὶ εἶδεν ᾿Ιούδας χαὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ὅτι 
ἐπληθύνθη τὰ καχὰ, χαὶ αἱ δυνάμεις παρεμθάλλουσιν 
ἐν τοῖς δρίοις αὐτῶν, χαὶ ἐπέγνωσαν τοὺς λόγους τοῦ 
βασιλέως ὀὺς ἐνετείλατο ποιῆσαι τῷ λαῷ εἰς ἀπώλειαν 
χαὶ συντέλειαν. 

48. καὶ εἶπεν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ" Ἀνα- 
στήσωμεν τὴν χαθαίρεσιν τοῦ λαοῦ ἡμῶν, καὶ πολε- 
μήσωμεν περὶ τοῦ λαοῦ ἡμῶν καὶ τῶν ἁγίων. 

44. Καὶ συνηθροίσθη ἣ συναγωγὴ τοῦ εἶναι ἑτοίμους 
εἷς πόλεμον, καὶ τοῦ. προςεύξασθαι καὶ αἰτῇσαϊ ἔλεον 
καὶ οἰχτιρμούς. 

45. Καὶ Ἱερουσαλὴμ ἦν ἀοίχητος ὡς ἔρημος" οὐκ 
ἣν ὃ εἰςπορευόμενος οἱ ἐχπορευόμενος ἐχ τῶν γεννη- 
μάτων αὐτῆς" χαὶ τὸ ἁγίασμα χαταπατούμενον, χαὶ 
υἱοὶ ἀλλογεγῶν ἐν τῇ ἄχρα, χατάλυμα τοῖς ἔθνεσι χαὶ 
ἐξήρθη τέρψις ἐξ Ἰαχὼδ, καὶ ἐξέλιπεν αὐλὸς καὶ χινύρα. 

46. Καὶ συνήχθησαν καὶ ἤλθοσαν εἰς Μασσηφὰ χα- 
τέναντι Ἱερουσαλὴμ, ὅτι τόπος προςευχῆς εἰς ἤασση- 
φὰ τὸ πρότερον τῷ Ἰσραήλ. 

47. αὶ ἐνήστευσαν τῇ ἡμέρα ἐχείνηῃ,, χαὶ περιεδά- 
λοντο σάχχους καὶ σποδὸν ἐπὶ τὰς χεφαλὰς αὐτῶν, καὶ 
διέῤῥηξαν τὰ ἱμάτια αὐτῶν. 

ΥΈΤΙΘ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΌΝ. --- ἴ]. 
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81. Εἰ ὁοηϑίογῃδίιβ ογαΐ δηΪΠ)0 80 γα ]άθ, οἱ οορὶίανὶξ 
γα ἰη Ῥογδϑίάθηιν, οἱ δοοίρϑγο ἰγὶδυΐδ γορίοηυπ, οἱ ΟΟΏβΓΟΩΑΓΟ 
δγροηίυμῃ 0} 11]. 

32. ΕΠ στ χυϊ 1 γϑίδπη, ΠΟΙΏΪ πο πΔ ΠΟΡΪΘἢ) οἱ ἀρ σϑῆργα 
ΓΟΒΆΪ;, ΒΌΡΘΓ οροίίδ γορὶᾶ ἃ Παπιίηα ΕΠρὨγαῖο ὑβαι6 δὰ ἤΠ08 
ΞΕεγρὶὶ : 

38. οἱ εκἱ ηυϊγίγοί ΑΠΠΟσΏυμ ἢ] ϑυυτ ἀοπος γραϊγοῖ. 

34. Εἰ {τα αὶ οἱ ἀϊ πη ΐυτα Θχογοϊυυτῃ οἱ οἰ ορῃδηίος, οἱ 
ΤηΔηἀΔΥΪ! οἱ ἀθ οπηηΐ 8 αυ νο]ϑθαῖ, οἱ ἀ6 ἱπῃ δ δηι 85 
Φυάξρδηι οἱ 716 Γ58]|6η), 

35. υἱ πιἰξἰογοῖ δα Θ05 Θχογο π|, δὰ οοηογοηάδῃῃ οἱ Θχ 8 (}γ- 

Ῥδηάδπη) Υἱγίυϊε πη) [8Γ86] οἱ γε αυΐδβ Ζογιιβδίθηχ, οἱ δυΐθγθη- 
ἀδηι τροπλογίδηι ΘΟΓῸ ΠῚ 6 ἰοοΟ : ᾿ 

36. οἵ αἱ οοπβίϊυογοῖ Ὠδ ϊ δίογος ἢ] 08 8] πίροπᾶς ἰῃ 
ΟἸΠἾ 08 ἤπῖθυ85 δογυῃ, οἱ βογίο ἀἰβίγ διιογοῖ ἰογΤ8 ΠῚ} ΘΟΓΏΠ,. 

37. Εἰ τὸχ δϑϑαπιηρβὶΐ αἰπηἀ πὶ οχογοῖζιι8 γοϑἀυπι, οἱ 

οχῖν 80 Απιοο μία ἃ εἰν Δῖ6 γοσηὶ βυΐ, ΔΠη0 δβορίϊππο οἱ 

αυδάγαροβίπηο οἱ οδη(οϑίπη)ο : οἱ ἰγδηϑβίγείτι ΕΠ γϑίθια 
Πυμηθη, οἱ ρογδιῃ θυ δαὶ δ ρογΐογοβ γοαϊοῃθ8. 

38. Εἰ οἰοριξ 1 γβ᾽α 8 Ῥίο τ δριγ ἢ] .ΠΔ ΠΟΥΓΥΠΊΘηἰ8 οἱ Νὶ- 
οδῃογοῖω οἱ Οογρίδη), Ὑἶἱγοϑ ροίθηϊ6 8 6Χ 81 }6]8 ΓΟσίβ. 

39. ΕΓτ511 ΟΠ οἷβ αυδάγαρί ἴδ Π} 118 νἱγογιῃ οἱ βορίοπι 
ΓΔ ΪΠΙ8 ὀαυϊίαπι),, αἱ νοηϊγοηΐ ἰῃ ἰογγδη)  υἀὰ οἱ ἀϊπρογάογοιὶ 
Θ81 56 Πα Π ΨΟΓΌυΠι ΓΟρ8. 

ἄρ. Εῤ ργοσαββϑγυηΐ οὐτὴ υπΐγογδα Υἱγίυ!ο 808 οἱ σοπογιηΐ, 
αἱ δρρ)]ουθιιηΐ ργορα ΕἸ δὺπι ἰῃ ἴογγα Οδροϑίγὶ, 

41. Εἰ διιάϊοιπιηΐ Ππηογοδίογοϑθ γοροἢἶ8 ΠΟΠΊΘΠ ΘΟΥΠΠ, αἱ 

δοσορογηΐ ἀγροηΐυπι οἱ δυγαμ (ἡὐ] γα] οἱ ρυθτγοβ, οἱ 
γϑηθγυηΐ ἴῃ οδϑίγα υἱ δοοὶρογοηίΐ ἢ}105 1[5γᾶ6] ἰῇ βοῦγοβ. Εἰ 
δ πὶ δυηΐ δὰ 608 Θχογοϊυ.8 ϑγγίδ: οἱ ἰθυτῶ 816 ηἰσθηδΓη,. 

42. Ἐλ υἱάϊξ 7 υἀδ5 οἱ [Γαΐγθϑ 6}118 χφαΐϊὰ τη} 0] οὰ1ἃ δυπὶ 
ἴγᾶ]4, οἱ ὀχογοϊ[8 οδβίγδιηθί σης ἴῃ Πηΐθιυ.5 Ἰρβογιμ, οἱ 
οορφηογυθγιηὶ γ γᾶ γορὶβ 4υ8 τηδηάδυὶξ ρορυ]ο ίδοογα ἰη ἰῃ- 
ἰογιἴππὶ οἱ οοηϑυτ Δ ΠΟ ΙΏ. 

44. ΕΠ ἀἰχὶ υπυϑαυΐϑαιο δὰ ργοχίπηυπὶ βυυηι : ΕΥ̓ ΧΑΠ.08 
ἀε)θοιοὨ6πὶ ρου ποϑιγὶ, οἱ ρυρπθῆλι8 ῬΓῸ ΡΟρυΐο ποβῖτο 
οἱ βδποίί8. 

ήφ͵ ΕΤ οοηρτγορδίυϑ 681 οοηγοηίιβ υἱ Θβδθηΐ ράγδίϊ ἰῃ ᾿Γῶο- 

᾿ἴυμ), οἱ υἱ ογαγοηΐ οἱ ραϊογδηϊ τη βου οογάϊδιη οἱ πηϊβογα 0η 68. 

4δ. Εἰ 26Π|88] 6 ογδὶ ἱῃῃδὈ ἰδιδ βίουΐ ἀσϑογίᾶ : ΠΟ ογδὲ 
αὐϊ ἱησγοαογοίυγ οἱ οργθαρθγοίῦ ἀ6 ηδίϊδ 6]08 : οἱ βδδησί 

οοπουϊοδαίων, οἱ {ΠΠ|| 16 ηἰσοηάγαπι ογδηΐ ἰὴ ἄγοθ, ἰδ δγαΐ 
᾿ναλυ Διο χορ θη : οἱ Δ ]δί οϑί υο]ιιρίδϑ ἃ 95800Ὁ, οἱ ἀσίδοϊ! 
εἰρΐα οἱ οἰ Πᾶγᾶ. 

46. Εἰ οοηστγοψαῖ! δυηΐ οἱ γοπογυηΐ ἰὴ Μδββορ ιᾶ σοηπίγᾶ 96- 
Γυβά] 6), 4υΐᾷ Ιοου 8 ογδίοηΐδ ογαΐ ἰῃ Μ8556ρ ἃ δηΐθα [8γδ6]]. 

47. Ετ Ἰο)απανογυηί 1}14 ἀΐο, οἱ ἰηἀποτγυηί 56 οἰΠ]οἱϊ5 οἱ 

Οἰπογθ βϑυροῖ οδρίία δι, οἱ ἀἰβοίἀογαηί νϑϑιϊποηΐδ 8018. 

48 
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ἐξηρεύνων τὰ ἔθνη τὰ ὁμοιώματα τῶν εἰδώλων αὐτῶν. 
«ν. Καὶ ἤνεγχαν τὰ ἱμάτια τῆς ἱερωσύνης, χαὶ τὰ 

πρωτογεννήματα χαὶ τὰς δεχάτας" χαὶ ἤγειραν τοὺς 
Ναζιραίους, οἱ ἐπλήρωσαν τὰς ἡμέρας. 

0. Καὶ ἐδόησαν φωνῇ εἰς τὸν οὐρανὸν, λέγοντες" 
'Γί ποιήσωμεν τούτοις, χαὶ ποῦ αὐτοὺς ἀπαγάγωμεν : 

51. Καὶ τὰ ἅγιά σου χαταπεπάτηται χαὶ βεδήλω- 
ται, χαὶ οἱ ἱερεῖς σου ἐν πένθει χαὶ ταπεινώσει. 

65. Καὶ ἰδοὺ τὰ ἔθνη συνῆχτὰαι ἐφ᾽ ἡμᾶς τοῦ ἐξᾶραι 
ἡμᾶς" σὺ οἶδας ἃ λογίζονται ἐφ᾽ ἡμᾶς. 

68. Πῶς δυνησόμεθα ὑποστῆναι χατὰ πρόςωπον αὖ- 
τῶν, ἐὰν μὴ σὺ βοηδήσης ἡμῖν; 

54. Καὶ ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξι, χαὶ ἐόόησαν φωνὴ 

μεγάλῃ. 
86. Καὶ μετὰ τοῦτο χατέστησεν Ἰούδας ἡγουμένους 

τοῦ λαοῦ, χιλιάρχους καὶ ἑκατοντάρχους καὶ πεντηχον- 
τάρχους καὶ δεχάρχους. 

66. Καὶ εἶπον τοῖς οἰκοδομοῦσιν οἰκίας χαὶ μνηστευ- 
ομένοις γυναῖχας χαὶ φυτεύουσιν ἀμπελῶνας, χαὶ δει- 
λοῖς, ἀποστρέφειν ἕχαστον εἰς τὸν οἶχον αὐτοῦ, χατὰ 
τὸν νόμον. 

67. Καὶ ἀπῆρεν ἣ παρεμθολὴ, καὶ παρενέδαλε κατὰ 
νότον Ἐμέξονι: 

68. Καὶ εἶπεν Ἰούδας: Περιζώσασθε, χαὶ γίνεσθε 
εἰς υἱοὺς δυνατοὺς, καὶ γίνεσθε ἕτοιμοι εἰς τοπρωΐϊ τοῦ 
πολεμῆσαι ἐν τοῖς ἔθνεσι τούτοις τοῖς ἐπισυνηγμένοις ἐφ᾽ 
ἡμᾶς ἐξᾶραι ἡμᾶς χαὶ τὰ ἅγια ἡμῶν. . 

δ9. Ὅτι χρεῖσσον ἡμᾶς ἀποθανεῖν ἐν τῷ πολέμῳ ἢ 
ἐπιδεῖν ἐπὶ τὰ χαχὰ ὁδοῦ ἔθνους ἡμῶν χαὶ τῶν ἐοκα 

ο0. Ὥς δ᾽ ἂν ἦ θέλημα ἐν οὐρανῷ, οὕτω ποιήσει. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Δ΄. 

τι. Καὶ παρέλαδε Γοργίας πενταχιςχιλίους ἄνδρας χαὶ 
χιλίαν ἵππον ἐχλεχτὴν, καὶ ἀπῆρεν ἣ παρεμόολὴ νυ- 
χτὸς . 

ΜἫ ὥςτε ἐπιδαλεῖν ἐπὶ τὴν παρεμόολὴν τῶν Ἰου- 
δαίων, χαὶ πατάξαι αὐτοὺς ἄφνω. Καὶ οἱ υἱοὶ τῆς ἄχρας 
ἦσαν αὐτῷ ὁδηγοί. ᾿ 

8. Καὶ ἤχουσεν Ἰούδας, καὶ ἀπῆρεν αὐτὸς χαὶ οἵ 
δυνατοὶ πατάξαι τὴν δύναμιν τοῦ βασιλέως τὴν ἐν Ἐμ- 
μαοὺμ, 

4. ἕως ἔτι αἱ δυνάμεις ἐσχορπισμέναι ἦσαν ἀπὸ τῆς 
παρεμθολῆς. 

6. Καὶ ἦλθε Γοργίας εἰς τὴν παρεμδολὴν Ἰούδα 
νυχτὸς, χαὶ οὐδένα εὗρε, χαὶ ἐζήτει αὐτοὺς ἐν τοῖς 
ὄρεσιν, ὅτι εἶπε" Φεύγουσιν οὗτοι ἀφ᾽ ἡμῶν. 

6. Καὶ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ ὦὥφθη Ἰούδας ἐν τῷ πεδίῳ ἐν 
τρικχελίοις ἀνδράσι: ἣν καλύμματα χαὶ μαχαίρας 
οὐχ εἶχον καθὼς ἠθούλοντο. . 

η. Καὶ εἶδον παρεμθολὴν ἐθνῶν ἰσχυρὰν, τεθωραχι- 
σμένην, χαὶ ἵππον χυχλοῦσαν αὐτὴν, χαὶ οὗτοι διδαχτοὶ 
πολέμου. 

8. Καὶ εἶπεν Ἰούδας τοῖς ἀνδράσι τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ" 
Μὴ φοθεῖσθε τὸ πλῆθος αὐτῶν, χαὶ τὸ ὅρμημα αὐτῶν 
μὴ δειλωθῆτε. 

9. Νινήσθητε πῶς ἐσώθησαν οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν 
θαλάσσῃ ἐρυθρᾷ, ὅτε ἐδίωξεν αὐτοὺς Φαραὼ ἐν δυνά- 
μει. 
, 

ΜΑΚΚΑΒΑΙῺΩΝ ΠΡΩΤΟΣ. Κεφ. Δ΄. 

48. Καὶ ἐξεπέτασαν τὸ βιδλίον τοῦ νόμου περὶ ὧν 48. Εἰ ἐχρδηάογυηϊ [ἰὈγαπὶ ἰο αὶ 5 ἀ6 φυθυβ Βογυ Δ υδη 
Βοη 68 5: Π}}} }Ἐυ ἀἸ π6 8 δἰ πη ΪΔΟΓΟΓΌ ΠῚ δυόγαπι. 

49, Εἰ δἰἰυἱογυηΐ γὙεβι θη ϑδοογαοία! δ, οἱ ργί πη εἶδ8 
οἱ ἀροίϊπηᾶ8 : οἱ βυδοίίγογυηϊ Ναζίγῷοβ, φυΐ ἱπροναγαπῖ 
ἀϊ68. 

560. Εἰ οἰδιμανργθηὶ γτοοα ἰὴ ΟΟ]υηι, ἀϊσοηίοα : Ουἱὰ ἔδειο- 
[115 ἰ5 118, οἵ 4110 608 ἀυοοιη8 

51. Εἰ ϑδποῖδ ἴυδ ὁοῃουϊοδίδᾶ διηϊ οἱ οοηἰδιηίηδίδ δυηΐ, 
οἱ βϑδοογίοίθϑ ἰυἱΐ ἰῃ ἰυεἴὰ οἱ Πυη)} 86. 

52. Εξ δ0086. Ὠδίϊοη68 ΘΟΠΥΘΠΘΓΆηΐ ΔΑΥΘΓΒΙ ΠῚ Π08 υἱ Ὧ09 

ἀϊθρογάδηϊ : ἴὰ 568 4112 οορίδΔηΐ ἰῃ ὨΟ08. 

83. ΟυοιῃηοἋο ροίοΥἝ 8 50 5, 5ίογα δηΐθ ἰδοίθι ΘΟΓΌΠΙ, 
ηἰδὶ (ὰ δαΐυγ6 5 ΠΟΒ ὃ 

δ4. Εἰ οδοἰπογυηΐ (00]}5, οἱ ὀχ οἰαμδυγηηΐ γοοα Τηδριᾶ. 

ὅ5. Εἰ ροϑβϑῖ ἤδο οοῃδίυἱὶ 1 υἀδ5 ἀυδ8 ρορυ]ὶ, (Γἰθαποι 
οἱ ορηϊυτγίοη68 οἱ ροπίδοοηίδγοϊοβ οἱ ἀδουγίοηρϑ. 

56. Εἰ ἀϊχογυηῖ 8 υΐ φοα  Πολθαηΐ ἀοπι08 οἱ βροηβαθαηί 
ὈΧΟΓΟΒ οἱ ρῥἰδηϊδθδηϊ Υἱμθᾶβ, οἱ [ογηοϊοϑὶβϑ, υἱ γράϊγοοὶ 
ὑπ 54 υ}5606 ἰῃ ἀοίηυπὶ ϑυᾶίῃ, δοουπάμσπη, ἰαβ θη. 

57. ἘΠ τηογογυπὶ οδϑίγα, οἱ οοἸ]οοδνοπιηΐ δὰ δυδίγαπ) 
ΕπηΠδυὮ). 

58. Εἰ αἱϊ 7υδ5 : Αὐοἰηρίηγλϊηΐ, οἴ οδίοίο ἢ] ροϊδηίο8, οἱ 

οβίοίο ρᾶγαδίὶ ἴῃ πηδῃ6 τ1ἱ Ραρποίί8 δά γογϑυϑ ἢδίϊ 68 [)88 4ιδὲ 
ΟΟΠΥ̓ΘΩΘΓΙΩΐ ΒυρΡῸΓ Π08 ἀἰβρογάθγθ πὸ8 οἱ δδησίδ Ὠοδίγα. 

59. Ουοηίδη το 1} 6851 08 πιογὶ ἰῃ 6110 φυᾶπι νἱάοεε 

Πηδ[ἃ σ6 15 ὨΟδίΓΔ οἱ 5ΔῃΟΙΟΓΙ ἢ). 

60. 5ἰουὶ δυίοπι (υογὶϊ γο]υπίδ5 ἰῃ οὐἰο, 8ἷ. (δοὶδί. ͵ 

ΟΑΡΟΤ ΙΥ. 

1. Εἰ δββυπιρϑὶ( Οογαίδβ χυϊμααα πλ}}}}8 Υἱγογιτ οἱ τα }}6 
οαυΐϊίοθ αἰθοίοβ, οἱ πῃηούογυπὶ σδϑίγα ποοΐθ, 

ἃ. υἱ ΔρρΙ]Πϊοαγθηί δὰ οδδίγα ᾿υἀδρογυπι, οἱ ρογουίογοηΐ θὸς 
βυυίίο. Εἰ 1] ἀγοὶβ ογδηΐ 1}}} ἀιιοθβ {ποῖ 8. 

3. Εἰ δυάϊν!ῖ 7υἀδ5, οἵ ξηττοχ 'ρ86 οἱ ροἰδηί6 5 ΡοΓουοΓα 
Υἱγίυ 6 Π τορὶδ αυδὸ δγδὶ ἴῃ ἘΠ)Π1Δ0Π1. 

ήά. δάδπυς οηἰηὶ ἀΐϑρογϑδὶ ογδηΐ οχογοί (5 ἃ οδϑιγί δ. 

5. Εἰ νοηϊξ ἀογαίδδ ἐπ οδϑίγα ΦυάδΒ ἠροῖυ, οἱ ποηλίηοτῃ 
ἱηνοηϊί, 6 φιυώργοθαῖ 605 ἴῃ ΙΠΟὨ 08, χυοηΐδη αἰχὶξ : ΕῸ- 
εἰυμῇ ἢ] ἃ ΠΟΡΙ8. 

ὃ. Εἰ 5ἰπηυ! οαπὶ ἀἰα δρραγυΐί Τυδδϑ ἰῃ οΔρο Οοἰπὶ ἰΓῖθ0.8 
ΤΩΣ υ5 Υἱγογῦ : ἰδπίυπη ἰοσυπηοηίδ οἱ ρἰδάϊοβϑ ποῆ ΠΡ 6- 
Ὀδηΐ δἰουὶ γοοῃδηί. 

7. Ελ νἱἀογυηὶ οδϑῖγᾶ σοπίϊιπι γα] 8, ἰογ δία, οἱ δαυϊίδ- 
ἴυπι ἰῃ οἰγουΐϊα οογιπι, αἱ ἱ ἀοοίὶ δά ργϑ]ϊυηι. 

8. Εἰ αἰϊ }7υἀδ5 Υἱγῖβ 4111 566.) οΓγδηΐ : Νὅα {ἰπλυογ 18 Ὁ 

εἱϊυμἀΐηοιλ οογυΐ, οἱ ἱπηροίυη ὀογαπι πὸ ἰογπ θ.}8. 

9. Μοιμοηϊοία 408 }}16 Ὁ βαϊνδίὶ βϑαπί ραίγοϑ ποδίγὶ ἴῃ πιδεὶ 
τυῦτο, σαπὶ βοχυσγοίυγ 608 ΡΙᾶγᾶο οὐπὶ ὀχογοίία. 
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10. Καὶ νῦν βοήσωμεν εἰς τὸν οὐρανὸν, εἴ πως ἐλεή-- 
σει ἡμᾶς, χαὶ μνησθήσεται διαθήκης πατέρων ἡμῶν, 
χαὶ συντρίψει τὴν παρεμόολὴν ταύτην χατὰ πρόςω- 
πον ἡμῶν σήμερον. 

τι. Καὶ γνώσεται πάντα τὰ ἔθνη ὅτι ἐστὶν ὁ λυτρού- 
μενος χαὶ σώζων τὸν Ἰσραήλ. 

ι5. Καὶ ἦραν οἱ ἀλλόφυλοι τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, 
χαὶ ἴδον αὐτσὺς ἐρχομένους ἐξεναντίας, 

13. χαὶ ἐξῆλθον ἐχ τῆς παρεμόολῆς εἰς πόλεμον, 
χαὶ ἐσάλπισαν οἱ μετὰ Ἰούδα. 

14. Καὶ συνῆψαν, καὶ συνετρίόησαν τὰ ἔθνη, καὶ 
ἔφυγον εἰς τὸ πεδίον. 

15. Οἱ δὲ ἔσχατοι πάντες ἔπεσον ἐν ῥομφαίᾳ. χαὶ 
ἐδίωξαν αὐτοὺς ἕως ᾿Γαζηρὼν χαὶ ἕως τῶν πεδίων τῆς 
Ἰδουμαίας χαὶ ᾿Αζώτου χαὶ Ἰαμνίας, καὶ ἔπεσον ἐξ 
αὐτῶν εἰς ἄνδρας τριςχιλίους. 

16. Καὶ ἐπέστρεψεν Ἰούδας χαὶ ἢ δύναμις ἀπὸ τοῦ 
διώχειν ὄπισθεν αὐτῶν, 

17. χαὶ εἶπε πρὸς τὸν λαόν: Μὴ ἐπιθυμήσητε τῶν 
σχύλων, ὅτι πόλεμος ἐξεναντίας ἡμῶν, 

186. χαὶ Γοργίας χαὶ ἣ δύναμις ἐν τῷ ὄρει ἐγγὺς 
ἡμῶν. ᾿Αλλὰ στῆτε νῦν ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν, χαὶ 
πολεμήσατε αὐτοὺς, καὶ μετὰ ταῦτα λήψεσθε τὰ σχῦλα 
μετὰ παῤῥησίας. 

19θ. Ἔτι λαλοῦντος Ἰούδα ταῦτα, ὥφθη μέρος τι 
ἐχχύπτον ἐχ τοῦ ὄρους" 

20. χαὶ εἶδεν ὅτι τετρόπωνται, χαὶ ἐμπυρίζουσι τὴν 
παρεμθολὴν, ὃ γὰρ καπνὸς θεωρούμενος ἐνεφάνιζε τὸ 
γεγονός. 

41. Οἱ δὲ ταῦτα συνιδόντες ἐδειλώθησαν σφόδρα᾽ συν- 
ἰδόντες δὲ χαὶ τὴν Ἰούδα παρεμύολὴν ἐν τῷ πεδίῳ 
ἑτοίμην εἰς παράταξιν, 

25. ἔφυγον πάντες εἰς γὴν ἀλλοφύλων. 
28. Καὶ ἀνέστρεψεν Ἰούδας ἐπὶ τὴν σχυλείαν τῆς 

παρεμθολῆς" καὶ ἔλαθον χρυσίον πολὺ χαὶ ἀργύριον 
γχαὶ ὑάχινθον καὶ πορφύραν θαλασσίαν καὶ πλοῦτον μέ- 
αν. 

ὺ ,4. Καὶ ἐπιστραφέντες ὕμνουν καὶ εὐλόγουν εἷς οὐ-- 
ρανὸν τὸν Κύριον, ὅτι χαλὸν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος 
αὐτοῦ. : 

45. Καὶ ἐγένετο σωτηρία μεγάλη τῷ Ἰσραὴλ ἐν τῇ 
ἡμέρα ἐχείνη. 

46. Ὅσοι δὲ τῶν ἀλλοφύλων διεσώθησαν, γε νὰ 
νηθέντες ἀπήγγειλαν τῷ Λυσίᾳ πάντα τὰ συμόεθη- 
χότα. 

27. Ὁ δὲ ἀχούσας συνεχύθη καὶ ἠθύμει, ὅτι οὐχ 
οἷα ἤθελε, τοιαῦτα γεγόνει τῷ Ἰσραὴλ, καὶ οὐχ οἷα 
ἐνετείλατο αὐτῷ ὁ βασιλεὺς, τοιαῦτα ἐξέδη. 

35. Καὶ ἐν τῷ ἐχομένῳ ἐνιαυτῷ συνελόχησεν ὃ Αυ- 
σίας ἀνδρῶν ἐπιλέχτων ἑξύχοντα χιλιάδας καὶ πεντα- 
χιςχιλίαν ἵππον, ὥςτε ἐκπολεμῆσαι αὐτούς. 

29. Καὶ ἦλθον εἰς τὴν Ἰδουμαίαν, καὶ παρενέθαλον 
ἐν Βαιθσούροις. καὶ συνήντησεν αὐτοῖς Ἰούδας ἐν δέχα 
χιλιάσιν ἀνδρῶν. ᾿ 

0. Καὶ εἶδε τὴν παρεμθδολὴν ἰσχυρὰν, καὶ προςηύ- 
ξατο, καὶ εἶπεν: Εὐλογητὸς εἶ, ὃ σωτὴρ τοῦ Ἰσραὴλ, 
ὃ συντρίψας τὸ ὅρμημα τοῦ δυνατοῦ ἐν χειρὶ τοῦ δού- 
λου σου Δαυὶδ, χαὶ παρέδωχας τὴν παρεμόολὴν τῶν 
ἀλλοφύλων εἰς χεῖρας ᾿Ιωνάθαν υἱοῦ Σαοὺλ χαὶ τοῦ 
αἴροντος τὰ σχεύη αὐτοῦ, 
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10. ΕξὭσΠΟ ΟἸδιλθ 8 ἴῃ ΘΟ ΠῚ), δὶ Ζθ0 τηοάὺ χηΐβογοδὶ- 
ἰυγ ποβίγὶ, οἵ πιδῖπου ογὴξ ἰθϑίδπιοη!] ραΐγιπι ποδίγογιι, δὲ 
οὐπίογοί δχογοϊ(ιη} ἰϑί τ) δηΐ6 [Δοίοπ) ηοδίγαμη ποάϊΐα, 

11:. Εἰ βεἰθῃΐ οῃλη65 βοηΐθβ φυίᾶ 6ϑί φυὶ γρἀϊηαὶ οἱ ΠἰΒογοὶ 
8γ86]. 

12. Ε οἰονανθγυηΐ 8] θη σθηδὲ ΟΟ.]05 8008, οἱ νἱἀογιηί 
608 Υδηΐϊθηΐ65 ΟΧ δάνογδο, 

13. οἱ οχίθγυηΐ ἀ6 ολ5{Ὑ18 ἴῃ ργφ πὶ, οἱ ἰαδδ σοοἰηογυηΐ 
4υϊ ἐγδηΐ οὐπὶ 78. 

14, ἘΠ οηρΓαβϑὶ βυηῖ, οἵ οοπί δ βαηΐ ροηίδβ, οἱ ἰυρογυμὶ 
ἱῃ ΘΔ ΡΌΠῚ. 

15. Νου βδίηγὶ δυΐοηι ΟἸ.Π68 σοοἰἀογαπί ἴῃ ρ]δάϊο, δἱ ρδὺ- 
Β6ΟΌΙ δ ηϊ 608 υ85406 αδΖθγοη οἷ 54116 ἰῃ ΟΔΠΊΡΟΒ [ἀ!Πλ8625 
εἴ ΑΖοΙΐ οἱ Ψ8πιηῖδ, οἱ ὁδοίάθγιπί οχ 1}}}8 δὰ {γία τ}}} 1 γῖγο- 
γυτη. 

16, Εἰ ΓΕΥΘΓΘῸ8 6δί 7085 οἱ ὀχϑγοίίι5 ἃ βδαῃθηὰο ροβί 
608, 

17. ἀἰϊχίίψυα δὰ ρορυϊαηι : Νοη Θοηουρίϑοδιῖ5 5ρο] 8, χυΐδ 
Ὀ6]] πὴ οΟη Γᾶ ΠῸ8 Θδῖ, 

18. οἱ ἀογρίδϑ οἱ Ἔχογοίίυ 5. 6}}8 ριΙΌΡΘ 05 ἰῃ ᾿ηοηΐθ. 56 
δίδία πιπῸ οοηΐγᾶ ἰηἰτ 008 ὨΟΒ[1Ὸ8, οἰ ἜΧρυρπδία 608, οἱ 
80 16 1}5 ροδίθδ 5ρ0118 ΒΘΟΌΓΟ. 

19. Αὐϊιὰς Ἰοχυθηΐα Φυάδ δο, δρραγυΐ ρᾶγθ αυδιάδηῃ 
ῬΓΟΒΡ οἰΘἢ8 ἀ6 πιοηία : 

20. οἱ υἱάϊξ φυοά ἴῃ ἥιρδῃ) σοηγογεὶ βυηΐ, οἱ δυοοοπάυηϊ 
αυὶ οἶγοᾶ ΨΦυάδηι ἐἀϑῖγα, ἔυπηυ}8 δηΐτα αυἱΐ Υἱάουαίυγ ἀθο]δΔ- 
γᾶραὶ φυοὰ (Δοίυπι 65. 

21. Ουΐδυ5 1} ὁοηϑροϑοίίβ {ἰπιασπηΐ νδ]θ : δϑρί οἰ θη θ8 

ϑαΐβη) 510} οἱ Ψυάξε Θχογοί ἰῃ σδίρο ρᾶγαίυ τ δὰ ργξθ- 
᾿Ἰἰυπ), 

22. [βογιηΐ ΟΠΊΠ65 ἴῃ ἰογγδμ 816 ηἰσοηδτυτη. 
28. ΕΠ 7υάδ8 ΓΟΥΟΓΒᾺ8 65 δά 5ρο᾽ 8 ὁἀ5ἰΓΟΓΌΠ. : οἱ δοθθ- 

Ρογυηΐ δυγυ πηι] υϊὴ οἱ ἀρροηΐα οἱ Πγδοϊηί! πὶ οἱ ρυγρυ- 
ΓΆΓ Ιηδγίηδιη οἱ ΟΡ68 πηᾶρηδ8. 

24, ἘΠ ΘΟΠΥΟΓΒὶ ᾿γτηη ἢ οϑηοθδηΐ οἱ Ὀοηραϊοοῦδηϊ ο- 
Ιηΐηυη) ἰῃ οοἸυπι, φυοπίδπχ ὈΟηυχη, ΄υοδίδην ἰῃ δϑρου 
Γηϊϑογοογάϊδ 6}08. 

25. Εἰ (Δοῖδ οϑὶ 538108 τγδϑηδ [5Γ86]} ἰῃ ἀΐδὰ 1118. 

26. Ουϊουμη4ι6 δυΐοῃ 8] ΟΠ σοι ουδϑογαηΐ, δαγα- 
Ὠἰδηΐο8 πυπηίνογυηὶ Πυγϑία υηΐϊγογβᾶ 4085 δοοίἀογδηί. 

27. Ουΐδιυ8 116 δυά!ἰ8 οοηβίογηδίῃβ δΔηΐηηο ἀοἢείοθαί, 

αυοὰ ποη αυδιῖα γο]υΐέ, (Δ}18 οοη ἰσογαπὶ 1ϑγδο]ϊ, οἱ Ὡοῃ 
4υδ)ῖ4 τηδηάαν! οἱ γοχ, (8118 δυθηθγιηῖ.. 

28. ΕΓῚ ΡΓΟΧΙΠΏΟ 8ΠΠη0 οοηρτγορανυν β 1, γ585 Υἱγογυπι 616- 
Εἴογυπι βοχδρίηΐδ τ1}}18 οἱ δαυϊίαπι χυίησαδ ἢ}}}}1ἃ, υἱ ἀ6- 
Ὀ6Πἀγοί 608. 

29. Εἰ νϑησγυπΐῖ ἰῃ [ἀΔυπηδρδη), οἱ οδϑίγα ροβϑυδγυηῖ ἴῃ 
Βε ῃβυγίβ, οἱ οσουστί! 1115 “88 ουπὶ ἄδοθσα τα 8 Υἱτ8. 

30. Εἰ νἱάπ ὀχογοίξι τη ἰογίοῃμ, οἵ ογαυϊξ, οἱ ἀἰχὶί : βθηθ- 
ἀϊοεΐυβ 68, 84] γαίογ 18Γ86], αυΐ οοπίΓὶν 5ἐϊ ̓ πηροίιπι ροίοηδ8 
ἷῃ τηᾶῆηι! Β6ΓΥ [(] Παγϊά, οἱ ἰγδαὰ 1811 οαϑίΓγἃ 8} 16} ΘΠΔΙΓΌΠῚ 
ἴῃ πδη.8 Φοηδί 85 ΠἸϊὶ 588] οἱ δγηνίρογὶ 6}8. 

42. 
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31. Σύγχλεισον τὴν παρεμδολὴν ταύτην ἐν χειρὶ 

λαοῦ σον Ἰσραὴλ, καὶ αἰσχυνθήτωσαν ἐπὶ τῇ δυνάμει 

καὶ τῇ ἵππῳ αὐτῶν. 
89. Δὸς αὐτοῖς δειλίαν, καὶ τῆξον θράσος ἰσχύος αὖ- 

τῶν. καὶ σαλευθήτωσαν τῇ συντριδῇ αὐτῶν. 
82. Κατάδαλε αὐτοὺς ταῖς ἀγαπώντων σε, καὶ 

αἰνεσάτωσάν σε πάντες οἱ εἰδότες τὸ ὄνομά σου ἐν ὕμνοις. 

44. Καὶ συνέδαλον ἀλλήλοις, χαὶ ἔπεσον ἐχ τῆς 

παρεμθδολῆς Λυσίου εἰς πενταχιςχιλίους ἄνδρας, καὶ 

ἔπεσον ἐξ ἐναντίας αὐτῶν. 
46. Ἰδὼν δὲ Λυσίας τὴν γενομένην τροπὴν τῆς αὖ- 

τοῦ συντάξεως, τῆς δὲ Ἰούδα τὸ γεγενημένον θάρσος, 

χαὶ ὡς ἕτοιμοί εἰσιν ἢ ζῇν ἢ τεθνάναι γενναίως, ἀπῇ;- 
ρεν εἰς ᾿Αντιόχειαν, χαὶ ἐξενολόγει" καὶ πλεονάσας τὸν 

γενηθέντα στρατὸν, ἐλογίζετο πάλιν παραγενέσθαι εἰς 

τὴν Ἰουδαίαν. 
46. Εἶπε δὲ Ἰούδας καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ - Ἰδοὺ συν- 

ἐτρίδησαν οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν, ἀναδῶμεν καθαρίσαι τὰ 
ἅγια χαὶ ἐγκαινίσαι. 

37. Καὶ συνήχθη ἢ παρεμδολὴ πᾶσα, χαὶ ἀνέδησαν 

εἰς ὅρος Σιών. 
38. Καὶ ἴδον τὸ ἁγίασμα ἠρημωμένον, καὶ τὸ θυσια- 

στήριον βεδηλωμένον, χαὶ τὰς πύλας καταχεχαυμένας, 

χαὶ ἐν ταῖς αὐλαῖς φυτὰ πεφυχότα ὡς ἐν δρυμῷ ἢ ὡς 

ἐν ἑνὶ τῶν ὀρέων, χαὶ τὰ παστοφόρια χαθηρημένα. 

39. Καὶ διέῤῥηξαν τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἐκόψαντο 

χοπετὸν μέγαν, καὶ ἐπέθεντο σποδὸν ἐπὶ τὴν χεφαλὴν 

᾿ αὐτῶν, 
40. χαὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόςωπον ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐσάλ- 

πισαν ταῖς σάλπιγξι τῶν σημασιῶν, χαὶ ἐδόησαν εἰς τὸν 

οὐρανόν. 
4ι. Τότε ἐπέταξεν Ἰούδας ἄνδρας πολεμεῖν τοὺς ἐν 

τῇ ἄκρᾳ ἕως ἂν καθαρίσῃ τὰ ἅγια, 
.4. Καὶ ἐπέλεξεν ἱερεῖς ἀμώμους, θελητὰς νόμου. 

4. Καὶ ἐκαθάρισαν τὰ ἅγια, χαὶ ἦραν τοὺς λίθους 

τοῦ μιασμοῦ εἰς τόπον ἀχάθαρτον. 
44. Καὶ ἐδσυλεύσαντο περὶ τοῦ θυσιαστηρίου τῆς 

ὁλοχαυτώσεως τοῦ βεδηλωμένου, τί αὐτῷ ποιήσωσι. 
45. Καὶ ἐπέπεσεν αὐτοῖς βουλὴ ἀγαθὴ, καθελεῖν 

αὐτὸ, μήποτε γένηται αὐτοῖς εἰς ὄνειδος, ὅτι ἐμίαναν 

τὰ ἔθνη αὐτὸ, καὶ καθεῖλον τὸ θυσιαστήριον. 

46. Καὶ ἀπέθεντο τοὺς λίθους ἐν τῷ ὄρει τοῦ οἴκου ἐν 

τόπῳ ἐπιτηδείῳ, μέχρι τοῦ παραγενηθῆναι προφήτην 

τοῦ ἀποχριθῆναι περὶ αὐτῶν. 
47. Καὶ ἔλαθον λίθους ὁλοκλήρους χατὰ τὸν νόμον, χαὶ 

φχοδόμησαν τὸ θυσιαστήριον καινὸν κατὰ τὸ πρότερον. 
48. Καὶ φχοδόμησαν τὰ ἅγια καὶ τὰ ἐντὸς τοῦ οἴχου, 

χαὶ τὰς αὐλὰς ἡγίασαν. 
49. Καὶ ἐποίησαν σχεύη ἅγια χαινὰ, καὶ εἰςήνεγχαν 

τὴν λυχνίαν χαὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν θυμιαμάτων χαὶ 
τὴν τράπεζαν εἰς τὸν ναόν. 

δ0. Καὶ ἐθυμίασαν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, καὶ ἐξῆψαν 

τοὺς λύχνους τοὺς ἐπὶ τῆς λυχνίας, χαὶ ἐφαίνοσαν ἐν 

τῷ ναῦ». 
ει. Καὶ ἐπέθηχαν ἐπὶ τὴν τράπεζαν ἄρτους, χαὶ ἐξε- 

πέτασαν τὰ χαταπετάσματα᾽ καὶ ἐτέλεσαν πάντα τὰ 
ἔργα ἃ ἐποίησαν. 

52. Καὶ ὥρθρισαν τοπρωΐ τῇ πέμπτη χαὶ εἰχάδι τοῦ 
μηνὸς τοῦ ἐνάτου᾽ οὗτος ὃ μὴν χασελεῦ τοῦ ὀγδόου καὶ 
τεσσαραχοστοῦ χαὶ ἑχατοστοῦ ἰμῶῖι 

. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΠΡΩΤΟΣ. Κεφ. Δ΄. 

31. Οοπουάο οχογοϊυηι ἰδία ἴῃ πηδηὰ ρΟΡΟΪὶ ἰυΐ ΙΒΓΔΟΪ, 
οἱ οοπίυπάδίυν ἰη νΥἱγίυ( οἱ θαι δία δυο. 

832. Ὧδ {115 ἰὐγηναϊησδηι, οἱ (Δ))εἴδο δυάἀδοίδγῃ υἱγίυ εἰ8 θ0- 
ΤΌΠ), οἱ οΟΙΠΠΙΟΥ̓ΘΔΗὮΓ ΟΟὨ ΓΙ ΟΠ6 βυδ. 

33. ὨοΪϊοα 105 σἰδάϊο αἰ σου πὶ ἰ6, οἱ οοἸδυάθηϊ [6 

οΙηΠ68 Ταὶ πογογυηΐ ποιηθη ἰμυ ἰΏ ΠΥΙΙΠί8. 
834. Εἰ οοπιπιίβογυηϊ ργϑ τ ἱπίογ 86, οἱ οροϊἀογυηὶ ἀδ 

δχογοίίυ 1,γ8’8 δὰ φυϊπαυο τ }Π|ἃ νἰγογυπι, οἱ οϑοϊἀογιηί ὃχ 
ΔΎΟΓΒΟ ἰρΒΟΓΌΙΙ. 

35. ὙἹάθη5 δυίοηι 1,γ8[48 [ἀδᾶπλ δΔοίοὶ δι 88, 6}08 δυΐθπι 
΄χυῶ 7υᾶὰδ δυάδοίαπι, οἴ φυοὰ ρᾶγαί!. διπΐ δυῖ Υἱνογὸ δῖ πιογὶ 

βθῆογοβα, 80 1{ Απίϊοοπίδιη, οἱ ΟΟἸ Προ θαί ὀχίθγηοβ Ὠλ} 1168 : 
οἵ οἰ πλ0} ἰρ}1οδ88οῖ ὑγίογοπι Ἔχογοϊαπλ, οοσιίἀθαὶ τιιτϑυ8 
γΘηἶΓο ἰῃ Τυ ἀδθΆΠ). 

36. Ὀἰχὶ( δυίομῃ 10 ἀ88 οἱ (γαῖγα8 6)08 : ΕΟΟα σοί τὶ δυηὶ 
ἰηἰηλὶοὶ ποϑέγὶ, δϑοδπάδηγιδ τυ πάδγα βδποίδ οἱ ΓοηοΥ γα. 

37. Εἰ οοηρτγοζδίυ δ 6581 Ομ ὀχογοϊ 8, οἱ ἀδοοπαδγυηῖ ἴῃ 
πιοηίδηι ϑἰοῃ. 

38. Εἰ νἱάδγυηί β8ηο {ποδί ϊοποπὶ ἀδρογίδη), οἱ ἃ] 1ᾶγὰ ρῖο- 
(δηδίυπ, εἰ ροτίδ8 Θχιιδίδϑ, οἵ [πῃ δίγὶ 5. νἱγρι δ ηδίδ 5ἰουΐ 

ἰῃ 5811 γοὶ δἰοιΐ πῃ ὑπὸ 6χ πηοῃτθι8, οἱ ρϑβίορδοι!δ ἀϊ- 
Γυϊδ. 

39. Εἰ βοϊἀογυηΐ νϑϑιδηΐα δυᾶ, οἱ ρἰδηχογυπέ ρμἰδηοία 
πηᾶριιο, οἱ πηροδυογαηί Οἰπογθ ΒΌΡΟΓ οδραΐ δυυπι, 

. 40. οἱ οδεἰάστγαπὶ ἰῃ δοίη 8106 ἰογγᾶπ), οἱ Θχοϊασηᾶτα- 
τυπί ἰυ 8 δἰσπογαπι, οἱ οἰδιηδυογυνῖ ἴῃ οΟἸυμ.. 

41. Τυῆς οτγάϊπαν!! 7488 τὶγοβ υἵἱ ΡυσΠδγοηΐ δα οΓϑῦ5 
605 αυΐ ογδηΐ ἰῃ ἄγοδ ἀοῆθὸ θπηυηάδγοί βαποῖδ. 

42. Εἰ οἱορίι βδοογάοίθδ βδίῃθ τηδοι!]ᾶ, νοἹαηίδίοιη ἢ.ΔΌ6η- 
ἴρ5 ἰῃ ἰορο. 

43. Ἐῤ πιυηάανογιηί βδποῖδ, οἱ ἰυἱογιηί ἸΔρίἀ65 οοηίδηλ- 
ῃδιἱοηΐδ ἰπ Ιοουπι ἱπππηυπά 01}. 

44, Ελ οσοσίανογαηί ἀδ 8||δγὶ Ὠοϊοοδυδίογυμπη φυοα ῥτὸ- 

[δπδίι ογαὶ, αυϊὰ ἀ6 60 (Δοογοηΐ. 
45. ἘπῚ᾿ ποιά {15 Θοπ β΄ αμι θοηυπὶ, υἱ ἀοδίγυστγοηι ΠΠἸυὰ, 

Ὧ6 ἴογία {}}1|8 οϑϑαί ἰῇ ὀρργοθευπι, αυΐὰ οομίδηγίπαγ ογδηί 
{Πυἀ χοηίοβ, οἱ ἀοιμο βαπί 4] ἴᾶΓθ. ᾿ 

468. Εἰ τοροβιογυηὶ ἰδρί 65 ἰῃ πηοηΐα ἀοτηυϑ ἴῃ Ἰο00 ἃρίο, 
χυοδάμβαυα γνϑηίΐγεί ργορμοίδ οἱ γεϑροηάθγοί ἀ6 εἰ8. 

47. Εῤ δοοορογυηΐ Ἰἰδρίἀθϑβ ἰηΐδρτοβ βϑουπάμηι ἰθρεπι, οἱ 
δορὰ! ποδνογιηὶ ἃίδγα ποναπὶ βοουπάυμῃ ᾿υ φιυοᾷὰ ( ργίυ5. 

48. Εἰ «-«αἀἰῆοανογυηὶ βᾶποίδ οἱ συ ἰηῖγᾶ ἀομλυιη, οἱ αἰγὶδ 

βδῃο Ποδυογυηί. 
49. Εἰ (οοογυηί γᾶβἃ βδποίδ πουὰ, οἵ ἰμίυ!εγαπί οδηὰοἰδ- 

Ῥγυμ οἱ αἰΐδγο ἱποθηϑογυπὶ οἵ Πηθῃβ8Π}) ἰῃ (ΘΠ ρ  υη]}. 

50. Εἰ ἱποδηβιπ) μοϑυθγυῃί ΒΌροῦ αἰίαγα, εἴ δοοοπάστυῃὶ 
Ἰυο ΓΔ 8 4125 ΒΌρΓὰ οΔΠἀΘΙΔΌγυπι ογϑηὶ, οἱ ἸῃθὈδηΐ ἴῃ ἰεξη,- 

Ρΐο. 
51. ἘΠ᾿ ροβυαδγυπὶ ΒῈΡΟΓ πιθηβδη) ρᾶη68, οἱ δχρδηδδγυηΐ 

γρὶδηίπα : οἱ οομϑυμηδυθγιηΐ οπληΐᾶ Ορογᾶ αι ἰδοεγδηΐ. 

52. Εἰ δηΐο πηδίυπυχτὴ βυτγοχογαηί φυϊπίδ οἱ νἱροϑβιηλᾶ 

ἀϊο τηϑηβὶβ μοηὶ : πἰς οί τρθηϑὶβ οἰδβιοὰ οοἰαΥὶ οἱ φυδάγαβδ- 

δἰ π)ὶ οἱ οδη(θβί πὶ δΔηηὶ. 



ΜΑΘΟΟΘΟΑΒΕΟΒΌΜ ΠΙΒΕΒ ΡΑΙΜΙ5. ακρ. Υ. 

63, Καὶ ἀνήνεγχαν θυσίαν χατὰ τὸν νόμον ἐπὶ τὸ 
θυσιαστήριον τῶν δλοχαυτωμάτων τὸ χαινὸν ὃ ἐποίη- 
σαν. 

54. Κατὰ τὸν χαίρὸν καὶ χατὰ τὴν ἡμέραν ἐν ἧ ἐθε- 
δήλωσαν αὐτὸ τὰ ἔθνη, ἐν ἐχείνη ἐρθλης μὴὰ ἐν ᾧδαῖς 
καὶ χιθάραις καὶ χινύραις χαὶ ἐν χυμόάλοις. 

6. Καὶ ἔπεσον πᾶς ὁ λαὸς ἐπὶ πρόςωπον, χαὶ προς-- 
εχύνησαν χαὶ εὐλόγησαν εἰς οὐρανὸν, τὸν εὐοδώσαντα 
αὐτοῖς. 

δ6. Καὶ ἐποίησαν τὸν ἐγχαινισμὸν τοῦ θυσιαστηρίου 
ἡμέρας ὀκτὼ, χαὶ προςήνεγχαν ὁλοχαυτώματα μετ᾽ 
εὐφροσύνης, χαὶ ἔθυσαν θυσίαν σωτηρίου καὶ αἰνέ-- 
σεως. . ἢ 

67. Καὶ κατεκόσμησαν τὸ χατὰ πρόζςωπον τοῦ ναοῦ 
στεφάνοις χρυαοῖς χαὶ ἀσπιδίσκαις, καὶ ἐνεκαίνισαν τὰς 
πύλας χαὶ τὰ παστοφόρια, χαὶ ἐθύρωσαν αὐτά. 

658. Καὶ ἐγενήθη εὐφροσύνη μεγάλη ἐν τῷ λαῷ σφό- 
δρα, καὶ ἀπεστράφη ὄνειδος ἐθνῶν. 

δὅ9. Καὶ ἔστησεν Ἰούδας χαὶ οἵ ἀδελφοὶ αὐτοῦ χαὶ 
πᾶσα ἡ ἐχχλησία Ἰσραὴλ, ἵνα ἄγωνται αἱ ἡμέραι 
ἐγχαινισμοῦ τοῦ θυσιαστηρίου ἐν τοῖς χαιροῖς αὐτῶν 
ἐνιαυτὸν κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἡμέρας ὀχτὼ, ἀπὸ τῆς πέμπτης 
χαὶ εἰχάδος τοῦ μηνὸς χασελεῦ, μετ᾽ εὐφροσύνης χαὶ 
χαρᾶς. 

60. Καὶ χοδόμησαν ἐν τῷ χαιρῷ ἐχείνῳ τὸ ὄρος 
Σιὼν, χυχλόθεν τείχη ὑψηλὰ καὶ πύργους ὀχυροὺς, μή 
ποτε παραγενηθέντα τὰ ἔθνη χαταπατήσωσιν αὐτὰ, ὡς 
ἐποίησαν τοπρότερον. 

6ι. Καὶ Αὐδδι τα ἐχεῖ δύναμιν τηρεῖν αὐτὸ, χαὶ 
ὠχύρωσαν αὐτὸ τηρεῖν τὴν Βαιθσούραν, τοῦ ἔχειν τὸν 
ἊΝ ὀχύρωμα κατὰ πρόςωπον τῆς ᾿Ιδουμαίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄. 

1. Καὶ ἐγένετο, ὅτε ἤχουσαν τὰ ἔθνη χυχλόθεν ὅτι 
ᾧχοδομήθη τὸ θυσιαστήριον, χαὶ ἐνεχαινίσθη τὸ ἁγία-- 
σμα ὡς τοπρότερον, χαὶ ὠργίσθησαν σφόδρα. 

2. Καὶ ἐδουλεύσαντο τοῦ ἄραι τὸ γένος Ἰαχὼδ τοὺς 
ὄντας ἐν μέσω» αὐτῶν, χαὶ ἤρξαντο τοῦ θανατοῦν ἐν 
τῷ λαῷ χαὶ ἐξαίρειν. 

8. Καὶ ἐπολέμει Ἰούδας πρὸς τοὺς υἱοὺς “Ησαῦ ἐν 
τῇ Ἰδουμαίᾳ τὴν Ἀχραθαττίνην, ὅτι περιεχάθηντο τὸν 
Ἰσραὴλ, καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς πληγὴν μεγάλην, 'καὶ 
συνέστειλεν αὐτοὺς, χαὶ ἔλαθε τὰ σχῦλα αὐτῶν. 

4. Καὶ ἐμνήσθη τῆς καχίας υἱῶν Βαιὰν οἱ ἦσαν τῷ 
λαῷ εἰς παγίδα χαὶ εἰς σχάνδαλον, ἐν τῷ ἐνεδρεύειν αὐ- 
τοὺς ἐν ταῖς ὁδοῖς. 

6. Καὶ συνεχλείσθησαν. ὅπ’ αὐτοῦ ἐν τοῖς πύργοις, 
καὶ παρενέδαλεν ἐπ᾽ αὐτοὺς, καὶ ἀνεθεμάτισεν αὐτοὺς, 
καὶ ἐνεπύρισε τοὺς πύργους αὐτῆς ἐν πυρὶ σὺν πᾶσι τοῖς 
ἐνοῦσι. 

6. Καὶ διεπέρασεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Ἀμμὼν, χαὶ εὗρε 
χεῖρα χραταιὰν καὶ λαὸν πολὺν, καὶ Τιμόθεον ἡγούμε- 
νον αὐτῶν. 

7. Καὶ συνῆψε πρὸς αὐτοὺς πολέμους πολλοὺς, χαὶ 
συνετρίδησαν πρὸ προςώπου αὐτοῦ, χαὶ ἐπάταξεν αὐ- 
τούς. 

8. Καὶ προχατελάῤετο τὴν Ἰαζὴρ καὶ τὰς θυγατέρας 
αὐτῆς, χαὶ ἀνέστρεψεν εἰς τὴν Ἰουϑαίαν. 

9. Καὶ ἐπισυνήχθησαν τὰ ἔθνη τὰ ἐν τῇ Γαλαὰὸ 
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53. ΕΓολίυ!ογαηΐ 5δογ Π οἷ 11Π} ΘΘΟ Ἐπὶ ἰΘ 6 ἢ βῈρ6Γ ἃ] δια 
Ποϊοοδυϑίοτυπμ πούυπ) χυορά (δοογδηί. 

δ4. ϑϑουπάμππι ἰδρυ8 αἴ βοουηάιππι ἀΐδη ἰη 408 σοηϊδηλἷ.. 
παγογδηί ΠΠἸυὰ σοηίο5, ἴῃ 'ρδ8 γεπουδίαπι) θϑί ἴῃ σδηίοβ οἱ. 
οἰ ῃδγὶβ οἱ οἰηυγίϑ οἵ ουμθ 4 }18. 

85. Εἰ οδοἰαἰ οἸηηΐ5 ρορυ 8 ἰῃ ἔδοίθηι, οἱ δάογαυθιιηῖΐ οἱ 
Ὀεπράϊχογυηΐ ἰῃ ΘΟ υπι, ουτὴ ΄ιυΐ ργοβρογαυὶὶ εἷβ. 

56. Εἰ (δοοπιηὶ ἀραϊοδίϊοποῃῃ Δ} {8 ἀϊδῦμ5 οοἴο, οἱ οθίυ- 

Ἰοσιηΐ μοϊοοδυϑίδ οὐπὶ ἰδ Ε{{18,, οἱ 5δογβοδυθγυπὶ 5δογ οί πὴ 

Β8] υἱᾶγὶ8 οἱ Ἰδυάϊ8. 

57. Εἰ ογπαυθγυηΐ ἰδοίθηι [6 Π}0}} ΘΟΓΟΠ 8 ἃυγοῖβ οἱ βουΐυ- 
118, οἱ ἀραϊοαγογυηὶ ρογίδ8 δὲ ραβϑίορμῃογία, δἱ ἱπηροβαογιηῖὶ 
Οἷ5 [δηυ.88. 

68. Εἰ (Δοΐδ 681 ᾿:6{{{|4 ἴῃ ΡΟρΡυ]Ο τδβπᾶ νδ]ᾶὰθ, οἱ ἃυϑῖ- 
δ) 6ϑ8ἱ ὀρργοδιΐυπι ροηῃίΠ}. 

69. Εἰ 5ἰδίυϊϊ 7048 οἱ (γδίγοϑ ο͵υ8 οἱ υηΐϊνογβᾶ δοο]οϑὶδ 
ἴϑγδϑὶ, υἱ ἀρδηῖιγ 4168 ἀδαϊοδί ἢ 8 8} {821γ}8 ἰῃ ἰορογ θυ 

515 ἃ) ΔΠΠΟ ἴῃ ΔΩΠῺΠῚ ρῈΓ ἀΐ68 οοἴο, ἃ φυϊηίδ εἰ νἱψαβίῃια 
αἀΐδ πῃθῃ8ὶ8 οῃδδίοι, οὐπὰ Ἰω ἰ ὰ οἱ χαυάϊο. 

60. Εἰ εαϊβοανογυηί ἰῃ ἰορογα [110 πηοηίθμλ ϑίοη., μοῦ 
οἰγου  Πἢ ΠΌΓΟΒ 41105 δἰ [ὈΓΓ6Β ἤἢΓΠ)85, 6 4υδηάο γϑηίγθηί 
Βοηΐα5 οἱ ΘΟΠΟΙ]οαγοηΐ 6, βἰουΐ δηίοδ ἰδοργδῃί. 

61. Εἰ οοἸοοδΥ ξ 11 οχογοίἑαπὶ υἱ βογγαγοῖ οὐπι, οἱ πι- 

πἰογαηΐ δυπὶ δὰ ουδίοἀϊοπάδπι ΒείΠδαταπι, υἱ ΠΔΡογοὶ ρο- 
Ῥυΐϊυδ τη ΠΠΟἢ6 ἢ σοηΐγα (δοίη 1 Π|8585. ᾿ 

σΑΡΌΤ Υ. 

1. Εἰ (Δοἴυπι εϑΐ, υἱ δυάίογιηΐ σαοηΐδ5 ἴῃ οἰγτοαϊυ αυΐᾶ 

ΘΠ οδίαπι 681 δἰ ίᾶγθ, οἱ γεηονδίυτη οϑὶ βϑδηοϊυδείαιπι βἰουΐ 
ρΓίυϑ, ἰΓγαίδ βιιηΐ νυν] 6. 

2. Εἰ οορ! Δρδηΐ [Ο0Π]16 γα ρθηι8 9860} 4υἱ Ἔγδηϊ ἰῃΐον 605,᾿ 
εἰ οωρογυπί οσοίάογο ἀθ ρορυ]ο οἱ (0]]6Γο. 

3. Εἰ Β6Ιαραὶ Φυάδθ δάνογϑῃβ ἢ] 08 Εδδι ἰη Τἀυπιθρὰ 
ἱρϑδπλ Ασγαδ {ἰπᾶπ|, υΐα οἰγουπηβοάδθαπὶ 1Ξγδο 88, οἱ 
ΡΟΓΟΙ 851} 608 ρἰαρὰ πηᾶρῃᾶ, Εἴ ΟΟΠΙργοϑβὶΐ 608, οἱ οδρὶξ 58ρο ἃ 
ΘΟΓΙΏ. 

4, Εἰ τοοογάδι θϑὶ πη} {185 Π]Πογαπι Βδδη αυΐ οΓδηΐ ρο- 
Ῥυΐϊο ἰῃ Ιαφιθυπὶ οἷ ἰῃ βϑοδπάδιυηι, ἰπϑίἀἰδη65 οἱ ἰη Υἱΐβ. 

5. Εἴ οομποϊυβὶ δυπίὶ Δ 60 ἴῃ ἰυγγίθυ8, οἱ δρρίϊουϊξ δὰ 
608, δἴ δηδί θη ΖυἹ 608, οἱ ἱποοπαϊξ ἴυγγοβ 6}118 ἰφηὶ 
οὐπὶ οπηΐ 5 αὶ ἰῃ οἱβ δγδηΐ. 

6. Εἰ ἰγτδηβί νὶ! δὰ ἢ]108 Αἰημποη, οἱ ἰηυθηὶ δηι ΓὈΓίδ) 

οἴ ρορυ]υπ) οορίοϑυηι, οἱ Τὶ πο Π δύ ἀσοο πη ἐἰρϑΟΓΌΠ,. 

7. ἘΠῚ Θομῃπηϊϑὶῖ οὐ οἶδ ρΓΘ 8 0} 18, οἱ οοηί Γι ἰ βιηΐ ἰη 
οΟὨΒρΘοῖι 6)}..8, αἱ ρογοιι88ὶΐ 608. 

8. Εἰοορ!ὶ σᾶζογ οἱ [ἢ] 88 6}05, οἵ ΓΟΥΘΓΒῈ8 65 ἰῃ δ᾽ δη). 

9. Εἰ οοῃργορβδῖδο ϑ0:ξ σοηίοϑ ΄υς ἰῃ Οδἰδδα δάγνοϑγεις 
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ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοὺς ὄντας ἐπὶ τοῖς ὁρίοις αὐτῶν, τοῦ 
ἐξᾶραι αὐτούς" καὶ ἔφυγον εἰς Διάθεμα τὸ ὀχύρωμα. 

10. Καὶ ἀπέστειλαν γράμματα πρὸς Ἰούδαν χαὶ τοὺς 
ἀδελφοὺς αὐτοῦ, λέγοντες: ᾿Π)πισυνηγμένα ἐστὶν ἐφ᾽ 
ἡμᾶς τὰ ἔθνη τὰ χύχλῳ ἡμῶν τοῦ ἐξᾶραι ἡμᾶς, 

11. χαὶ ἑτοιμάζονται ἐλθεῖν χαὶ προχαταλαύέσθα: τὸ 
ὀχύρωμα εἰς ὃ χατεφύγομεν, καὶ Τιμόθεος ἡγεῖται τῆς 
δυνάμεως αὐτῶν. 

ι». Νῦν οὖν ἐλθὼν ἐξελοῦ ἡμᾶς ἐχ χειρὸς αὐτῶν, ὅτι 
πέπτωχεν ἐξ ἡμῶν πλῆθος" 

13. καὶ πάντες οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν οἱ ὄντες ἐν τοῖς Γω- 
δίου τεθανάτωνται, καὶ ἠχμαλωτίκασι τὰς γυναῖχας 
αὐτῶν χαὶ τὰ τέχνα αὐτῶν χαὶ τὴν ἀποσχευὴν, καὶ ἀπώ- 
λεσαν ἐχεῖ ὡς μίαν χιλιαρχίαν ἀνδρῶν. 

14. Ἔτι αἱ ἐπιστολαὶ ἀνεγινώσχοντο, χαὶ ἰδοὺ ἀγ-- 
γελοι ἕτεροι παρεγένοντο ἐχ τῆς Γαλιλαίας διεῤῥηχότες 
τὰ ἱμάτια, ἀπαγγέλλοντες χατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα, 

156. λέγοντες, ἐπισυνῆχθαι ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐχ Πτολεμαΐδος 
χαὶ 'Γύρου χαὶ Σιδῶνος χαὶ πάσης Γαλιλαίας ἀλλοφύ- 
λων, τοῦ ἐξαναλῶσαι ἡμᾶς. 

16: Ὥς δὲ ἤχουσεν Ἰούδας καὶ ὃ λαὸς τοὺς λόγους 
τούτους, ἐπισυνήχθη ἐχχλησία μεγάλη βουλεύσασθαι 
τί ποιήσωσι τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν τοῖς οὖσιν ἐν θλίψει 
χαὶ πολεμουμένοις ὑπ᾽ αὐτῶν. 

1). Καὶ εἶπεν Ἰούδας Σίμωνι τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ" 
ἘἘπίλεξον σεαυτῷ ἄνδρας, καὶ πορεύου καὶ ῥῦσαι τοὺς 
ἀδελφούς σου τοὺς ἐν τῇ Γαλιλαία. ᾿Εγὼ δὲ καὶ Ἰω- 
γαθαν ὁ ἀδελφός ψἀου πορευσόμεθα εἰς τὴν Γαλααδίτιν. 

18. Καὶ χατέλιπεν Ἰώσηφον τὸν τοῦ Ζαχαρίου χαὶ 
᾿Αζαρίαν ἡγουμένους τοῦ λαοῦ, μετὰ τῶν ἐπιλοίπων 

. τῆς ἐυνάμεως ἐν τῇ Ἰουδαία εἰς τήρησιν. 
19. Καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς, λέγων: Πρόστητε τοῦ 

λαοῦ τούτου, χαὶ μὴ συνάψητε πόλεμον πρὸς τὰ ἔθνη 
ἕως τοῦ ἐπιστρέψαι ἡμᾶς. 

30. Καὶ ἐμερίσθησαν Σίμωνι ἄνδρες τριςχίλιοι τοῦ 
πορευθῆναι εἰς τὴν Γαλιλαίαν, Ἰούδᾳ δὲ ἄνδρες ὀχτα- 
χιςχίλιοι εἰς τὴν Γαλααδίτιν. 

1. Καὶ ἐπορεύθη, Σίμων εἰς τὴν Τ᾿ αλιλαίαν, καὶ 
συνῆψε πολέμους πολλοὺς πρὸς τὰ ἔθνη, χαὶ συνε- 
τρίδη τὰ ἔθνη ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ, καὶ ἐδίωξεν αὐ- 
τοὺς ἕως τῆς πύλης 

3). Πτολεμαΐδος. Καὶ ἔπεσον ἐχ τῶν ἐθνῶν εἰς τρις» 
χιλίους ἄνδρας, χαὶ ἔλαξε τὰ σχῦλα αὐτῶν. 

28. Καὶ παρέλαθδε τοὺς ἐν τῇ [Γαλιλαία χαὶ ἐν Ἂρ- 
θάττοις, σὺν ταῖς γυναιξὶ χαὶ τοῖς τέχνοις χαὶ πάντα 
ὅσα ἦν αὐτοῖς, καὶ ἤγαγεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν μετ᾽ εὖ- 
φροσύνης μεγάλης. 

“4. Καὶ Ἰούδας ὃ Ναχχαῤαῖος χαὶ ᾿Ιωνάθαν ὃ ἀδελ- 
φὸς αὐτοῦ διέδησαν τὸν ᾿Ιορδάνην, χαὶ ἐπορεύθησαν 
δὸὸν τριῶν ἡμερῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ" 

45. χαὶ συνήντησαν τοῖς Ναύφαταίοις, χαὶ ἀπήντη- 
σαν αὐτοῖς εἰρηνιχῶς, χαὶ διηγήσαντο αὐτοῖς ἅπαντα 
τὰ συμόαντα τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν ἐν τῇ Γαλααδίτιδι: 

46. χαὶ ὅτι πολλοὶ ἐξ αὐτῶν συνειλημμένοι εἰσὶν εἷς 
Βόσσορα χαὶ Βοσὸρ, ἐν ᾿Αλέμοις, Χασφὼρ, Μαχὲδ χαὶ 
Καρναΐν, πᾶσαι αἱ πόλεις αὗται ὀχυραὶ χαὶ μεγάλαι" 

27. χαὶ ἐν ταῖς λοιπαῖς πόλεσι τῆς [Γαλααδίτιδος εἰσὶ 
συνειλημμένοι χαὶ εἰς αὔριον τάσσονται παρεμβάλλειν 
ἐπὶ τὰ ὀμυρώματα, χαὶ χαταλαθέσθαι καὶ ἐξᾶραι παν- 
τας τούτους ἐν ἡμέρα μιᾷ. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΠΡΩΤΟΣ. Κεφ. Ε΄. 

15γ8 6188 41} Ἔγδηΐ ἰῃ Πηΐθυβ οογαπη, υἱ ἰΟἸ]αγρηΐ 608 : οἱ 
[υρογυπηί ἱῃ Ὠϊδἰ θα πη} Ἰ0Π 61]. 

10. Εἰ πλδογυηὶ [Πογὰ5 δὰ Ζυάδη) οἱ ἰγαίγϑϑ ο᾽ 8, ἀϊσοηί68 : 

Οοηργορδίδο δι ηΐ δνθγθυηι Π05 δοηΐ65 4115 ἴῃ οἰγου η0- 
δῖΓΟ υἱ Π09 δυίογδηίΐ, 

11. οἱ ραγδηΐ υδηΐγο οἱ οοουρᾶγο τιυηϊ οηθη) ἰπ Χυδια 
οοηἴιυρίηλι5, οἱ Τἰ πο! οι 68. ἀὰχ ὀχογο 08 Θογυπι. 

12. Νυῃο ογθο νϑηΐ οἱ δῦγῖρα 508 ἀδ πῃδηΐδυϑ Θογυπι, Χυ 8 
Οδο! πα Πυἀο ἀθ ποῦ ὶϑ : 

18. οἱ ΟἸ)Π68 ἰγαίγο5 ποβίγὶ φαὶ θγδηίΐ ἴῃ ἰοοΐβ Τοῦὶα ἰηίαρ- 
(οςἰΪ δυηί, οἱ οἀρύναϑ ἀυχογυηΐ ὈΧΟΓΙΓΘ5 ρογὰπὶ οἱ πδίοϑ 60- 

τα οἱ δι ρ6} 6 0 Ἐ}ΠΠΘῃὴ., οἱ ρογοπιθγιηί ] ς ἴδε ἢ}}}}6 Υἱγοϑ. 

(4. Αάϊνις δρίβίοἶδ Ἰοροδδῃίαγ, οἵ δοος δ} 1} πυπεϊϊ νοροσαπὶ 
ἦα Ολ}1|8}8 ἐοηϑ6 5815 νϑϑίϊθιιδ, πη 8168 δοσιπάσμ γε θᾶ 

ἤδο, 

(5. ἀἰοοηί68, ΟΟΩΥΘΗἶ586 Δάν Γι) 86 ἃ Ριίο]επηδίἀδ οἱ 
ΤΥτο οἱ 51᾽008}6 οἱ ομηηὶ 08}11258 4] δηϊσοπαγυη), υἱ Π05 (0ῃ- 

δ πιΔηΐ. ὃ 

10. ἱ δυάϊνϊᾳ δυίΐοιη ψυἀδ8 οἱ ΡΟΡΌ]08 86 ΓΟ 65 ἰδίοβ., 
οοηγοηὶΐ Θοο]οβία πιᾶρηδ οορίίαγο φυία ἔδοογοηὶ (γι γ}5 5818 
4αυὶ ἰὼ (δυ!δίίοης ογδηΐ οἵ ὀχρυρηδθδηϊιγ 8}} οἰβ. 

17. Ὀϊχίίφυθ ΤΖυάαβ. 5ἰπιοπὶ (ταἰτὶ βυο : ΕἸΙψα {δὶ τῖγοβ, 
οἴ νδάβ οἱ ᾿ἰθογὰ ἐγαίγθϑ ἴᾳ 08 χυὶ ἰῃ Δ} 1868. Εδο δυΐθα οἱ 
Φομαίιιδη [γΓδίου πλθι}8 ἰδ .η}}}}5 ἰῃ Οδ]δδά η. 

18. Εἰ το] αυϊ Τοβοριυπι ἢ] απὶ ΖΔΕ! αγίο οἱ Αζαγίληι ἀυ- 
οὐδ Ρορυϊΐ, οὐπ γοϑίἀυο ὀχογοῖία ἰῃ ψυάδια δὰ ουϑιοἀϊδῃ. 

(9. Εἰ ργφοοσρίϊΐ Π||8, ἀίσοης : Ῥγδροϑίοία ρόρυΐο πυΐς, οἱ 
ΠΟΙ 6 θα τι οοιηπἰ δγὸ Δαν γβ 0) σο πίὁ5 ἀοῆθο 08 ΓΟΥΘΓ- 
ΔΓ. . 

40. Εἰ ἀϊδίγθυΐϊδ 5βιιπϊ 51:Π|0η] Υυἱγοόγαπὶ γα ἢ} ἃ υἱ ἱγοὶ 

πῃ σα} |ᾶπι, ᾿υάδο Διΐδη) οεῖο Π1}}}}4 γΥἱγογυπὶ ἰη Οδἰδδάϊ 1. 

21. Εἰ δϑϊ δἰ πηοη ἰῃ Ο 8} Πρ, οἱ οοπηπί δὲ! ργο ἃ πιυ} ἃ 
εὐπὴ σοηϊίδυ5, οἱ σοηϊΓ 5 συπὶ σοηίθ5 ἃ ἴδοϊα 6}118, οἱ ροσ- 

860ι}8 68. 608 0546 δ( ρογίΔΠ) 

42. ῬιοΪοπ δ 15. Εἰ σοοϊδογαηῖ 46 σοη ἰθ8 ἴδγα (γἰὰ δ.}}18 
ὙἱΌγαπΠ), οἱ δοσρρὶἑ 8ρΡ0]1ὰ θογυιῃ. ᾿ 

43. Εἰ ἀβϑβιιπηρδὶί 605 4] ὀγδηΐ ἰῃ ΟΔ}}|6»8 οἱ ἰὴ ΑΥθδ ἰθ, 

οὐπὶ υχογίθυϑ οἴ π8115 οἱ οἸηηΐ θυ 4υα" ογδηὶ 11}|5, οἱ δάάυ- 
χίτ ἰὼ Ζυύξραιῃ οὐτὰ [6 Ε{{|4 πάρα. 

24. ΕΛ )υάδε Μδοσδθεθεβ οἱ Ζοηδίμδη ἔγδίο 6}05 ἰγδηβὶθ- 
τυηὶ Τογάδηρι, οἱ δϑίδγιηὶ υἱδπὶ ἰσίαπι ἀϊογυμη ἰὼ ἀδβογίο : 

45. οἱ δοίὶ βυηΐ οὐνίαιη ΝΑ ΔΙ 15, οἱ οοεσυττογιηί οἱϑ 

Ρδοϊςα, οἵ μαγγαυογυηΐ 68 οὐπηϊὰ φυθ δοοογδηΐ ἰγαϊ γί 5 

οοταπι ἰῃ (Δαἰδδα κα : 
26. οἱ αυἱᾶ τυ} 1 οχ οἱβ σου ργο ΠΘηβὶ δυηΐ ἴῃ Βοβογὰ οἱ 

Βοϑο1,, ἰῃ ΑἸ πιῖ8, Οάϑρίον, Μδοθὰ οἱ Οδγηδίη,, [νὰ ΟΠ 65 

οἰν 168 τπηυηϊία" οἵ Ἰηδσηρο : 

47. οἵ ἴῃ οἰρίογῖς. οὐ 8 {|0 8 (δ ]δ {415 ἰδ Υ (0Π}- 
Ργοποηβὶ οἵ ἰὼ εγαϑίϊπαν σομδισηΐ δάἀιμονογὸ δχθγοϊ(ι}}} 

8 νυ πἰ (ἰ0Π 65, οἱ σοιηργοίιθπάθγε οἱ (οἰΐογα οἴμὸϑ [05 ἷ: 
πᾶ εἶθ. 
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28. Καὶ ἀπέστρεψεν Ἰούδας χἀὶ ἣ παρεμόολὴ αὖ- 
τοῦ ὁδὸν εἰς τὴν ἔρημον εἰς Βοσὸρ ἄφνω, καὶ χατελά- 
ὄετο τὴν πόλιν, καὶ ἀπέχτεινε πᾶν ἀρσενικὸν ἐν στό- 
μᾶτι ῥομφαίας, χαὶ ἔλαδε πάντα τὰ σχῦλα αὐτῶν, χαὶ 
ἐνέπρησεν αὐτὴν πυρί.᾿ 

9. Καὶ ἀπῆρεν κεῖθεν νυχτὸς, χαὶ ἐπορεύετο ἕως 
ἐπὶ τὸ ὀχύρωμα. 

80. Καὶ ἐγένετο ἑωθινὴ, χαὶ ἦραν τοὺς ὀφθαλμοὺς 
αὐτῶν, καὶ ἰδοὺ λφὸς πολὺς οὗ οὐχ ἦν ἀριθμὸς, αἴροντες 
χλίμαχας χαὶ μηχανὰς καταλαδέσθαι τὸ ὀχύρωμα, 
καὶ ἐπολέμουν αὐτούς. Ι 

381. Καὶ εἶδεν Ἰούδας ὅτι ἦρχται ὃ πόλεμος, χαὶ ἣ 
χραυγὴ τῆς πόλεως ἀνέθη εἰς τὸν οὐρανὸν σάλπιγξι χαὶ 
φωνῇ μεγάλη, 

85. χαὶ εἶπε τοῖς ἀνδράσι τῆς δυνάμεως Πολεμή- 
σατε σήμερον ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν. 

33. Καὶ ἐξῆλθεν ἐν τρισὶν ἀρχαῖς ἐξ ὄπισθεν αὐτῶν, 
χαὶ ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξι, χαὶ ἐδόησαν ἐν προς- 
ευχῇῆ. . 

84. Καὶ ἐπέγνω ἣ παρεμδολὴ Τιμοθέου ὅτι ἤαχχα- 
θαῖός ἐστι, καὶ ἔφυγον ἀπὸ προςώπου αὐτοῦ, καὶ ἐπά- 
ταξεν αὐτοὺς πληγὴν μεγάλην, χαὶ ἔπεσον ἐξ αὐτῶν ἐν 
ἐχείνν, τῇ ἡμέρα εἰς ὀχταχιςχιλίους ἄνδρας. 

86. Καὶ ἀπέχλινεν εἰς Μασφὰ, χαὶ ἐπολέμησεν αὖ- 
τὴν, καὶ προχατελαύετο αὐτὴν χαὶ ἀπέχτεινε πᾶν ἀρ- 
σενιχὸν αὐτῆς, καὶ ἔλαδε τὰ σχῦλα αὐτῆς, καὶ ἐνέπρη- 
σεν αὐτὴν πυρί. 

86. ᾿Ἐχεῖθεν ἀπῇρε, καὶ προχατελάῤδετο τὴν Χασ- 
ὧν, Μαχὲδ, Βοσὸρ, χαὶ τὰς λοιπὰς πόλεις τῆς Γαλαα- 

δίτιδος. 
87. Μετὰ δὲ τὰ ῥήματα ταῦτα συνήγαγε Τιμόθεος 

παρεμθολὴν ἄλλην, χαὶ παρενέβαλε χατὰ πρὶ πον 
Ῥαφὼν ἐχ πέραν τοῦ χειμάῤῥου. 

88. Καὶ ἀπέστειλεν Ἰούδας χατασχοπεῦσαι τὴν πα- 
ρεμδολήν- χαὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ, λέγοντες" ᾿Επισυνη- 
μένα εἰσὶ πρὸς αὐτοὺς πάντα τὰ ἔθνη τὰ χύχλῳ ἡμῶν, 
ἐ νπον πολλὴ σφόδρα. ὶ 

40. Καὶ Αραθας μεμίσθωται εἰς βοήθειαν αὐτοῖς, 
χαὶ παρενέδαλον πέραν τοῦ χειμάῤῥου, ἕτοιμοι τοῦ ἐλ- 
θεῖν ἐπὶ σὲ εἰς πόλεμον. Καὶ ἐπορευθη Ἰούδας εἷς συν- 
ἄντησιν αὐτῶν. : 
40, Καὶ εἶπε Τιμόθεος τοῖς ἄρχουσι τῆς δυνάμεως 
αὐτοῦ: Ἔν τῷ ἐγγίζειν Ἰούδαν χαὶ τὴν παρεμόολὴν 
αὐτοῦ ἐπὶ τὸν χειμάῤῥουν τοῦ ὕδατος, ἐὰν δια πρὸς 
ἡμᾶς πρότερος, οὐ δυνησόμεθα ὑποστῆναι αὐτὸν, ὅτι 
δονάμενος δυνήσεται πρὸς ἡμᾶς. 

4ι. Ἐὰν δὲ δειλωθῇ χαὶ παρεμδάλῃ πέραν τοῦ πο- 
ταυοῦ, διαπεράσομεν πρὸς αὐτὸν χαὶ δυνησόμεθα πρὸς 
αὐτόν. 

42. Ὥς δὲ ἄγγισεν Ἰούδας ἐπὶ τὸν χειμάῤῥουν τοῦ 
ὕδατος, ἔστησε τοὺς γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπὶ τοῦ χει- 
μαάῤῥου, καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς, λέγων: Μὴ ἀφῆτε 
πάντα ἄνθρωπον παρεμδαλεῖν, ἀλλ᾽ ἐρχέσθωσαν πάν- 
τες εἰς τὸν πόλεμον. 

42, Καὶ διεπέρασεν ἐπ᾽ αὐτοὺς πρότερος, χαὶ πᾶς ὃ 
λαὺς ὄπισθεν αὐτοῦ. Καὶ συνετρίδησαν πρὸ προςώπου 
αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, χαὶ ἔῤῥιψαν τὰ ὅπλα αὐτῶν, 
χαὶ ἔφυγον εἰς τὸ τέμενος ἐν Καρναΐν. 

“4. Καὶ προχατελάθοντο τὴν πόλιν, καὶ τὸ τέμενος 
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28. ΕΛ ΘοΙ ΓΕ 7488 οἱ Θὀχογοίϊίι8 6}0}.8 νἱᾶ ἰῃ ἀδϑουΐυ πη 
ἴῃ ΒοΒογ γορϑηίθ, οἱ οὐσυρανὶϊξ οἰν (δίοιη, οἱ οσοίάϊξ ΟΠ 8Πὶ 

ΤγΔΒΟΌ] 0 Π}) ἰπ΄ ογὰ ρ]δάϊϊ, αἱ δοοδρὶϊ οπγηΐδ 8ρ0]18 Θογαμῃ, οἱ 

δυσοοιαίξ δδπ ἱσηί. ᾿ 

29. Εἰ βυττοχὶί ἰῃᾶθ ποοία, οἱ ἰδαϊ ὑδαθθ δὰ τηυηΐἴο- 
ΏΘΠ). 

30. Εἰ [Δοίυπι 681 ἀἰ]υου πὶ, οἱ οἰουαυογυηΐ οου]08 ϑυος, 
οἴ Θ008 ΡΟΡΌΪ]ὰΒ τη] 8 Ου}08 ΠΟῺ δΓδὶ ὨΌΠΏΘΓΌΒ, ρογίδηίοβ 
868188 οἱ Ππηδοἢ 88 ι11 ΘΟ ΡΓΟΠΟΒἀοΓΘηϊ τυ  ἰοη65, οἱ 6χ- 
Ρυφηδῦδηϊ 608. 

31. Εἰ νι αϊ 7υὰδ8 φυΐᾶ οορὶξ Ὀ6Ι]πὶ, οἱ οἰδηιον οἰγ δ 18 
8806 06}! δά οοἸυμ ἰυδ 8 οἱ τοῦ 6 πηδρπᾶ, 

32. οἱ ἀϊχὶϊ Υἱγὶβ θχϑγοί [8 : Ρυρηδίθ Ὠοάϊβ ὑγὸ (γαϊγ δ 
νοϑίγὶβ. 

33. Εἰ Ἔχ! ἰγίθυ οτάϊηϊδυ8 ροϑὲ 608, οἱ Θχοϊδιηαγυοσγαῃὶ 
υ} 8, οἱ οἰδιηδυογυηῖὶ ἔῃ ογδίϊοῃα. 

34. Εἰ οορῃονθίιηὶ οδϑίγα Τί )οἰ οἱ αυΐδ Μδοοδῦδθι!8 οί, 
οἱ γο[υρφογυηὶ ἃ (Δοὶθ 6᾽1.8, οἱ ρογουβϑ5)} 608 ρίαμψα πηᾶσηδ, οἱ 

σοοἰἀθγυηΐ 6ὁχ οἰ8 ἴῃ ἀΐα ἢ] ἴδε οοΐο π|}}}1ἃ γἱγογυαῃ. 

35. Εἰ ἀϊνογαξ ἰῃ Μαβρμᾶ, οἱ ὀχριιβηαυὶί δᾶμῃ, οἵ οϑρίΐ 

ὁδηὴ οἱ οοοἰάϊϊ ομηηθηι τ]850 0] οὖυ8, οἱ δυηπιρϑὶΐ 5ρο118 
6}05, εἰ δυσοθηάϊξ ὁΔπηὶ ἰρῃηί. ὶ 

836. [ηᾺ6 ροττοχὶΐ, οἱ σορὶὶ ΟΒδβρῃοη, Μαοδά, Βοϑογ, οἱ 
Γοϊΐᾳιδς οἰ γ 4165 ΟΔ] δά 18. 

37. Ῥοδί δ δυίΐίθῃ γογῦδ σοηστορανί! ΤΙ ΟΠ 6.5 ὀχοζγεί- 

ἴυπ αἰΐυπι, οἱ οδείγα ροϑυ! οοηίγα ΒΔρΏΟΗη ἰγδη8 ἰΟγγοηΐθῃ). 

38. Εἰ πιϊϑὶῖ 7υ.δ5 βροσυ]δτὶ ὀχογοίϊ(πηι : οἱ πυηπανογυηί 

οἷ, ἀἰοθηΐοβ : Οοηγνοηογιηὶ δὰ 605 ΟΠΊη68 σροηΐοθβ αυῷὸ ἰῃ 
αἰγουϊΐα ποϑίγο ϑυηΐ, Θχογο [Ὁ5 Πη} 1018 ηἰπηΐβ. 

39. ἘΠ᾿ ΓΑ Ρ458 σοηάεχὶξ ἴῃ δυχὶ 11 510], οἱ οδϑίγα ροϑι16- 

Γυηΐ (γᾶ 8 ἰογγθηίθῃη, ρδγαῖὶ δὰ ἴ6 υϑηΐγα ἰῃ ργῷ] πη). Εἰ 
Δ} }υἀδ8 οὈΥ ΔΙ 1}}}5. 

40. Εἰ κἰΐ Τιπιοίου8 ρεϊηοὶρίυ8 Θχογοϊ 5 δυΐὶ : Οὐπὴ 
Δρργορίηχυδγνογὶλ 70 0848 οἱ ὀχογοϊυ8 ο͵υ5 δὰ ἰογγθηίθιῃ 
δαυδο, 8] ἰγδιηβδίυ!ὶ δι ΠΟῸΒ ὈΓΪΟΓ, ὩΟη ροίογίἢ}}}8 δυϑιϊη6 Γ6 
ουπι, αιἷ8 ροίδηϑ ροίογὶὶ δ νογβυπὶ 08. 

41. δὲ νϑῦοὸ (Ππηυστὶξ οἱ μοβυογ οδϑοίγα υἱΐγα ΠυπΊρη, 

{γδηϑίγοι δἰ πλα8 δὰ οππὶ οἱ ροίογίηι}8 Δ υογβὰ5 ἢ] 1]. 

42. ὕἱ δυΐοϑῃη δρργορίηχυδυ 1045 δὰ ἰογτοηί6πὶ δαυδο, 
δἰδίαϊ Βογ 088 ρΟΡΟΪ βθουδ ἰοττοηΐίθηι, οἱ πιδησδυὶ! εἷ8, ἀΐ- 

(6ῃ8 : ΝΟΙ ΘΠ ΠΟΙ η001 ΓΟ ΦΌΘΓ 15 ἰη οδ5.Ὑ15, 86 νϑηϊδηί 

ΟΠΏΙ6Β ἴῃ ὈΓΘΟ ΠῚ. 

48. Εἰ ἰγδηϑίγοίαυ! δὰ {1108 Ὁγίογ, οἵ ὁπιηΐβ ροραϊυβ ροβί 

ὀυπι. Εἰ οοηίγ (δ ϑυη! ΟὨλη65 Ζοηίο8 ἃ [Δοὶθ 6}}}8, δἰ ργο)θ- 
σογυηΐ διτηᾶ διὰ, οἱ (υφογιηΐ δὰ ἴδημηι ΄υοᾶὰ ογὰΐ ἴῃ Οδγ- 

Ὠδίη. 

44. Εἰ οοουραγογυηὶ ᾿ἰρ88π|ὶ εἰΥἸδίθ 1), οἱ ἴδη:πὶ 8:00 6Ώ- 
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ἐνεπύρισαν ἐν πυρὶ σὺν πᾶσι τοῖς ἐν αὐτῷ. Καὶ ἐτρο- 
πώθη ἡ Καρναῖν, καὶ οὐχ ἐδύναντο ἔτι ὑποστῆναι 
χατὰ πρόζωπον Ἰούδα. Ἢ: 

Φ. Καὶ συνήγαγεν Ἰούδας πάντα Ἰσραὴλ τοὺς ἐν 
τῇ Γἁλααδίτιδι ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου, καὶ τὰς γυ- 
γαῖχας αὐτῶν χαὶ τὰ τέχνα αὐτῶν χαὶ τὴν ἀποσχευὴν, 
παρεμόολὴν μεγάλην σφόδρα, ἐλθεῖν εἰς γῆν ᾿Ιούδα. 

46. Καὶ ἦλθον ἕως Ἐφρὼν, χἀὶ αὕτη ἡ πόλις με- 
γάλη ἐπὶ τῆς εἰςόδου ὀχυρὰ σφόδρα: οὐχ ἣν ἐχχλῖναι 
ἀπ’ αὐτῆς δεξιὰν ἢ ἀριστερὰν, ἀλλ᾽ ἢ διὰ μέσου αὐτῆς 
πορεύεσθαι. 

47. Καὶ ἀπέχλεισαν αὑτοὺς οἱ ἐκ τῆς πόλεως, καὶ 
ἐνέφραξαν τὰς πύλας λίθοις. Καὶ ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς 
Ἰούδας λόγοις εἰρηνικοῖς, 

48. λέγων᾽ Διελευσόμεθα διὰ τῆς γῆς σου τοῦ ἀπελ- 
θεῖν εἰς τὴν γὴν ἡμῶν, καὶ οὐδεὶς χαχοποιήσει ὑμᾶς, 
πλὴν τοῖς ποσὶ παρελευσόμεθα. Καὶ οὐχ ἠδούλοντο 
ἀνοῖξαι αὐτῷ. 

49. Καὶ ἐπέταξεν Ἰούδας χηρύξαι ἐν τῇ παρεμθολῇ 
τοῦ παρεμδαλεῖν ἕκαστον ἐν ᾧ ἐστι τόπῳ. 

πο. Καὶ παρενέθαλον οἱ ἄνδρες τῆς δυνάμεως, χαὶ 
ἐπολέμησαν τὴν πόλιν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐχείνην χαὶ 
ὅλην τὴν νύχτα, καὶ παρεδόθη ἣ πόλις ἐν χερσὶν αὐ-- 
τοῦ. 

δι. Καὶ ἀπώλεσε πᾶν ἀρσενικὸν ἐν στόματι ῥομ- 
φαίας, ᾿χαὶ ἐξεῤῥίζωσεν αὐτὴν, χαὶ ἔλαδε τὰ σχῦλα 
αὐτῆς, χαὶ διῆλθε διὰ τῆς πόλεως ἐπάνω τῶν ἀπε- 
χταμυένων. 

5. Καὶ διέδησαν τὸν Ἰορδάνην εἰς τὸ πεδίον τὸ μέγα 
χατὰ πρόςωπον βαιθσάν. ᾿ 

63. Καὶ ἦν ̓ Ιούδας ἐπισυνάγων τοὺς ἐσχατίζοντας 
γχαὶ παρακαλῶν τὸν λαὸν χατὰ πᾶσαν τὴν ὁδὸν, ἕως ο 
ἦλθον εἰς γῆν Ἰούδα. 

54. Καὶ ἀνέθησαν εἰς τὸ ὄρος Σιὼν ἐν εὐφροσύνη 
χαὶ χαρᾷ, χαὶ προςήγαγον ὁλοκαυτώματα, ὅτι οὐχ ἔπε- 
σεν ἐξ αὐτῶν οὐδεὶς ἕως τοῦ ἐπιστρέγαι ἐν εἰρήνη. 

656. Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις αἷς ἦν Ἰούδας χαὶ Ἰωνάθαν 
ἐν τῇ Γαλαὰδ, χαὶ Σίμων ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐν τῇ [αλι- 
λαίᾳ κατὰ πρόςωπον [Πτολεμαΐδος, 

56. ἤχουσεν Ἰωσὴφ ὁ τοῦ Ζαχαρίου καὶ Ἀζαρίας, 
ἄρχοντες τῆς δυνάμεως, τῶν ἀνδραγαθιῶν χαὶ τοῦ πο-- 
λέμου οἷα ἐποίησαν, 

67. χαὶ εἶπεν: Ποιήσωμεν καὶ αὐτοὶ ἑαυτοῖς ὄνομα, 
χαὶ πορευθῶμεν πολεμῆσαι πρὸς τὰ ἔθνη τὰ χύχλῳ 
ἡμῶν. 

68. Καὶ παρήγγειλαν τοῖς ἀπὸ τῆς δυνάμεως τῆς 
μετ᾽ αὐτῶν, χαὶ ἐπορεύθησαν ἐπὶ Ἰάμνειαν. 

ὅ9. Καὶ ἐξῆλθε Γοργίας ἐχ τῆς πόλεως; χαὶ οἱ ἄν- 
δρες αὐτοῦ εἰς συνάντησιν αὐτοῖς εἰς πόλεμον. 

60. Καὶ ἐτροπώθη Ἰώσηφος καὶ Ἀζαρίας, χαὶ ἐδιώ- 
χθησαν ἕως τῶν δρίων τῆς Ιουδαίας. Καὶ ἔπεσον ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ἐχείνη ἐχ τοῦ λαοῦ τοῦ Ἰσραὴλ εἰς διςχιλίους 
ἄνδρας, χαὶ ἐγενήθη τροπὴ μεγάλη ἐν τῷ λαῷ Ἰσραὴλ, 

61. ὅτι οὐχ ἤχουσαν Ἰούδα χαὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ, 
οἰόμενοι ἀνδραγαθῇσαι. 

65. Αὐτοὶ δὲ οὐχ ἦσαν ἐκ τοῦ σπέρματος τῶν ἀνδρῶν 
ἐχείνων οἷς ἐδόθη σωτηρία Ἰσραὴλ Ὅ χειρὸς αὐτῶν. 

61. Καὶ ὁ ἀνὴρ Ἰούδας χαὶ οἱ ἀδελ οἱ αὐτοῦ ἐδοξά- 
σύγσαν σφόδρα ἐναντίον παντὸς Ἰσραδλ χαὶ τῶν ἐθνῶν 
πάντων οὗ ἠχούετο τὸ ὄνομα αὐτῶν. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΠΡΩΤΟΣ. Κεφ. Ε΄. 
ιἀογαμΐ ἰρηὶ οὰπ ΟπγηΐθαΒ 485 ογδηΐ ἰῃ ἶρ50. ἘΠ Ορργοββᾶ 
ο5ἱ Οδγηδίη, οἱ ἤοῆ ροϊυσγυηϊ υ]1Γὰ ϑυδίπδγα σοηίΓᾶ δοίδπ) 
Φυῦθ. 

45. Εἴ σοηργοσαν! 7088 ΠΗ ΥΟΓΒΟ5 [5Γ86}}165 Ζυΐ ογδηί 
ἴῃ Οκαίδδα 46 ἃ μιἰπί)ο 8406 δά τηδχί πη. οἱ ὈΧΟΓῸΒ 60- 

ΤΌΠ οἱ ηΔ[08 ΘΟΓΌΠ οἵ δρραγδίι τ), σαϑίγα πᾶρῃᾷ γ]ὰρ, υἱ 
γοηϊγοηΐ ἰῃ ἴογγδη 710 ἀ δ. 

460. Εἰ νοῃογυηΐ ὑϑππιο δὰ Ἐρἤγσῃ, οἱ πος οἰ [88 πιᾶρηᾶ 
ἰῃ ἰηστγοβϑὰ τη νυδ]ἀὸ : πο ογδὶ ἀθϑιίπδγα δὴ ἃ ἀδχίθ- 

τι Υ6] δἰηϊβίγδιη, 86 μοῦ τηβδάϊιπι 6}0}8 ἰ6Γ ογαί. 

47. Εἰ ἱποϊμϑογυηΐ 86 4ιΐ ογαηί ἂς εἰν ἰδία, οἱ οὈμϑίγυχο- 
γυμηὶ ροτίδ5 ἰδρίἰνυ5. Εῤ πηϊδὶῖ δὰ δοβ ψυάδϑ γϑγθα ρδοίβοδ, 

48. ἀΐοδηβ : Τγδηβ δἰ δη08 ρ6Γ ἰδγγᾶπι ἰδ) αἱ ΘΔΠΊ5 ἴῃ 
ἰογγᾶπη Ὠοβίγδηι, οἱ Πθη10 ὙΟΔΪΒ ποορὈϊῖ, ἰδηΐαπι ρμοάϊθυδ 
ἰγδηϑι υἱπγυβ. ΕΛ ποϊθθϑηὶ οἱ ἀροσίγ. 

49. Εἰ ργϑοθρὶϊ 7088 ργεραϊ]δγὶ ἰῃ οδϑ 118 υἱ ΔρρΙ δι ηϊ 
ὈΠΟ ΒΖ. 5406 ἰῃ 400 ογαὶ Ἰο0Ο. 

50. Εἰ Δρρ!ουογυηῖ νΥἱγὶ νἱγία 18, οἱ Ορρυρσηδυογυηῖὶ εἰν - 

ἰαΐδιῃ ἰοίἃ ἀϊο {1} οἱ ἰοἱᾶ ποείο, οἱ ἰγδάϊίδ 6ϑὶ εἰ 88 ἴῃ τηᾶ- 
Ὠΐθι18 6͵υ8. 

51. Εἰ ρμογοι οπ ποῖ Γηδδοι] π} ἴῃ οὐ σἰδάϊ!, οἱ ὀγδαϊ- 
ΟΔΥΪ Θδιη, οἱ δοοθρὶϊ 8ρ0]18 ο᾽8, οἱ ἰγϑηϑὶν ἡ ΡῸΓ οἷν δίδῃι 
ΒΌΡΘΓ ἰηἰογίοεϊοϑ. 

52. Εἰ ἰγδηβργοϑϑὶ βιη. Ψογάδηθι) 1ῃ δ ρυπι ΠΊΔΡΏυ) 

σοηίτ ἰδείοπι :ρ ἤδδη. 

53. Εἴ ογᾶὶ ψυὰδϑ ΠΟηρΤοβδη8 Θχίγθπιοβ, οἱ ὀχ ουδθαίυγ 
ρορυϊυμ ρογ ἰοίδη Υἱᾶπὶ, ἀομθο υθπογυηὶ ἰῃ ἰογγὰπ Πυἀδ. 

ϑ4, Εἰ δδοθῃάθγμηϊΐ ἰῃ πηομίοπι 5Ιοη αὐτὰ ᾿ς ἰ4 οἱ σδυ- 
ἀΐυ, εἰ οθίυ]δγυηῖ Ποϊοοδ δία, φυοὰ ΠΕΠΊΟ οχ οἷβ οοοἰ Ἰοποέ 
ἀομος γουθυίθγοηίγ ἰῃ ρ866. 

55. Εἰ ἴῃ αἀἰοθυβ αυΐϊρυ5 ογαΐ 71π445 οἱ Φοηδίδη ἰπ σἃ- 
Ιδδὰ, οἱ δἰμηοη ἔγδίθινγ οὐὰ8 ἰῇ Ὁ δ} 88 οοπίγα ἔδείοπι Ρίο]6- 
πιδί 5, 

56. δυάϊν!! 7Ζοβαρὶι ΖΔο ματα ΠἸ08 οἱ Αταγίδβ, ργίμεροβ 
Υἱγίυ 15, γθ8. ὈΘὴ6 σοϑβίδϑ οἱ ργϑϊα χυδ (Δοίδ ϑυηί, 

57. οἱ αἰχὶ : Εδοίδπηιβ οἱ ᾿ρϑὶ ΠΟΌΪΒ. ΠΟΘΙ, οἱ ὀδηλι8 
Ρυβμδγο δ γόγϑιπὶ) θη. 65 4υδ ἴῃ οἰγουϊί ΠΟΒΙΓΟ βυηΐ. 

58. Εἰ ργαοδρογυπίὶ ἰδ 4υὶ ογϑηΐί ἰὴ δχογοῖϊαι δυο, οἱ 
δίογυμὶ 7 ΔΠΊΠη|8Π|. ' 

59. Εἰ οχίν! Οσοτγρίδβ ἀ6 εἰν δία, οἱ υἱγὶ 6) 58 ΟὈν διὰ 1115 

ἴῃ Ρυζηδη). 
60. Εἰ [ρα] δυηΐ Τοβορὶι οἱ ΑΖζαγίαϑ, οἱ ργορι δι! 5416 

ἴῃ ἤπο8 Τάτ. Εἰ οοοϊἀογυπὶ αἷς 114 ἀ6 ρΟρι]ο 15γ 6] δὰ 
ἀυο πλΠ8 Υἱτὶ, οἱ (δοίδ βϑὲ ρδσα πιᾶρῃδ ἰῇ ρορΐϊο ᾿βγδ6], 

61. φιῖΐδ ποὴ δυάϊογυηί Τυἀδλη) οἱ γδίγοϑ 6}}}8., δχ ἰδ ἱΠΔΠ- 
(65 ἐογ ἴον 56 (ΔοίυΓΟΒ. 

62. Ιρϑἱ δυυίοη) ποη ογδηί ὧδ βϑηγὶπο νἱγόγιπὶ ἱΠογυτλ χὰ» 
Ὀυ5 ἀδία οϑἱ δ8}118 1586] 6 Γ ΠὩΔΠ01)} ΘΟΓΙΠΏ. 

63. Εἰ νὶγ 7Ζυάδδ οἱ [Γαῖγϑβ οἱυ5 σοῦ Ποδιὶ ϑυηὶ νδ]άς ἰῃ 

ἐοηϑροοίυ οἵηηΐδ 15γδρὶ οἱ σϑηίίαπ οπιηίυμα υδὲ ἃυάϊουδίυ 
ι ΒΟΙΊΘῊ ΘΟΓΌΠΊ. 



ΜΑΘΟΟΛΑΒΕΟΒΌΜ ΠΙΒΕᾺ ΡΕΙΜΌ5. ἀκλν. ΥἹ. 

64. Καὶ ἐπισυνήγοντο πρὸς αὐτοὺς εὐφημοῦντες. 
66. Καὶ ἐξῆλθεν ᾿Ιούδας χαὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ 

ἐπολέμουν τοὺς υἱοὺς Ἡσαῦ ἐν τῇ γῇ πρὸς νότον, καὶ 
ἐπάταξε τὴν Χεόρὼν χαὶ τὰς θυγατέρας αὐτῆς" χαὶ χα- 
θεῖλε τὸ ὀχύρωμα αὐτῆς, καὶ τοὺς πύργους αὐτῆς ἐνέ-- 
πρήσε χυχλόθεν. 

66. Καὶ ἀπῆρε τοῦ πορευθῆναι εἰς γὴν ἀλλοφύλων, 
χαὶ διεπορεύετο τὴν Σαμάρειαν. 

67. Ἔν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη ἔπεσον ἱερεῖς ἐν πολέμῳ 
βουλόμενοι ἀνδραγαθῆσαι, ἐν τῷ αὐτοὺς ἐξελθεῖν εἰς πό. 
λεμον ἀδουλεύτως. 

68. Καὶ ἐξέχλινεν ᾿Ιούδας εἰς Ἄζωτον γῆν ἀλλοφύ-- 
λων, χαὶ χαθεῖλε τοὺς βωμοὺς αὐτῶν, χαὶ τὰ γλυπτὰ 
τῶν θεῶν αὐτῶν χατέχαυσε πυρὶ, χαὶ ἐσχύλευσε τὰ 
σχῦλα τῶν πόλεων, χαὶ ἐπέστρεψεν εἰς τὴν γῆν Ἰούδα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ς΄. 

ι. Καὶ ὃ βασιλεὺς ᾿Αντίοχος διεπορεύετο τὰς ἐπάνω 
χώρας, χαὶ ἤχουσεν ὅτι ἡστῷ ̓ Ελυμαῖς ἐν τῇ Περσίδι 
πόλις ἔνδοξος πλούτῳ, ἀργυρίῳ τε χαὶ χρυσίῳ, 

2. χαὶ τὸ ἱερὸν τὸ ἐν αὐτῇ πλούσιον σφόδρα, χαὶ 
ἐχεῖ χαλύμματα χρυσᾶ χαὶ θώραχες χαὶ ὅπλα, ἃ χατέ- 
λιπεν ἐκεῖ ᾿Αλέξανδρος ὃ Φιλίππου βασιλεὺς ὃ Μαχε-- 
δὼν, ὃς ἐδασίλευσε πρῶτος ἐν τοῖς “Ελλησι. 

8. Καὶ ἦλθε χαὶ ἐζήτει χαταλαδέσθαι τὴν πόλιν χαὶ 
προνομεῦσαι αὐτὴν, καὶ οὐχ ἠδυνάσθη, ὅτι ἐγνώσθη ὃ 
λόγος τοῖς ἐχ τῆς πόλεως. 

4. Καὶ ἀνέστησαν αὐτῷ εἰς πόλεμον, χαὶ ἔφυγε χαὶ 
ἀπῆρεν ἐχεῖθεν μετὰ λύπης μεγάλης ἀποστρέψαι εἷς 
Βαθυλῶνα. 

5. Καὶ ἦλθεν ἀπαγγέλλων τις αὐτῷ εἰς τὴν Περσίδα, 
ὅτι τετρόπωνται αἱ παρεμθολαὶ αἱ πορευθεῖσαι εἰς γῆν 
Ἰούδα, 

6. χαὶ ἐπορεύθη Λυσίας δυνάμει ἰσχυρᾷ ἐν πρώτοις, 
χαὶ ἀνετράπη ἀπὸ προζώπου αὐτῶν, χαὶ ἐπίσχυσαν 
ὅπλοις καὶ δυνάμει χαὶ σχύλοις πολλοῖς οἷς ἔλαθον ἀπὸ 
τῶν παρεμδολῶν ὧν ἐξέχοψαν. 

η. Καὶ χαθεῖλον τὸ βδέλυγμα ὃ χοδόμησεν ἐπὶ τὸ 
θυσιαστήριον τὸ ἐν Ἱερουσαλὴμ, χαὶ τὸ ἁγίασμα χαθὼς 
τοπρότερον ἐχύχλωσαν τείχεσιν ὑψηλοῖς, καὶ τὴν Βαιθ- 
σούραν πόλιν αὐτοῦ. 
ὁ 8. Καὶ ἐγένετο, ὡς ἤκουσεν ὃ βασιλεὺς τοὺς λόγους 
τούτους, ἐθαμδήθη χαὶ ἐσαλεύθη σφόδρα " καὶ ἔπεσεν 
ἐπὶ τὴν χοίτην, καὶ ἐνέπεσεν εἰς ἀῤῥωστίαν ἀπὸ τῆς 
λύπης, ὅτι οὐχ ἐγένετο αὐτῷ καθὼς ἐνεθυμεῖτο. 

9. Καὶ ἦν ἐχεῖ ἡμέρας πλείους, ὅτι ἀνεκαινίσθη ἐπ᾽ 
αὐτὸν λύπη μεγάλη, χαὶ ἐλογίσατο ὅτι ἀποθνήσχει. 
“ὁ 10. Καὶ ἐχάλεσε πάντας τοὺς φίλους αὐτοῦ, καὶ εἷ- 

πε πρὸς αὐτούς" ᾿Αφίσταται ὃ ὕπνος ἀπὸ τῶν ὀφθαλ- 
μῶν μου, καὶ συμπέπτωχα τῇ καρδία ἀπὸ τῆς με- 

ρίμνης" 
Φι1. χαὶ εἶπα τῇ καρδία μου’ “Ἕως τίνος θλίψεως 
ἦλθον καὶ κλύδωνος μεγάλου ἐν ᾧ νῦν εἰμι; ὅτι γχρη- 
στὸς χαὶ ἀγαπώμενος ἤμην ἐν τῇ ἐξουσίᾳ μου. 
, 15. Νῦν δὲ μιμνήσχομαι τῶν χαχῶν ὧν ἐποίησα ἐν 
Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἔλαθον πάντα τὰ σχεύη τὰ χρυσᾶ καὶ 
τὰ ἀργυρᾷ τὰ ἐν αὐτῇ, καὶ ἐξαπέστειλα ἐξᾶραι τοὺς 
χατοιχοῦντας Ἰούδα διχχενῇς. 

“σ΄ 18. Ἔγνων οὖν ὅτι χάριν τούτων εὗρόν με τὰ χαχὰ 
ταῦτα" καὶ ἰδοὺ ἀπόλλυμαι λύπη μεγάλη ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ. 
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θά. Εἰ οοπνθηογυηΐ δὰ 608 ἴδιιδία δοοϊπιδηία. : 
θ5. Εἰ ΟΧἸΥἱ 904 88 οἱ γαῖγαβ 6}08, οἱ δχρυρηαῦδηϊ ἤ]οα 

Εϑδὺ ἴῃ ἴογγα 4186 δὰ δι βίγπι 681, οἱ ρογοιβϑὶῖ ΟΒΟ το 

{185 6)}05 οἱ ἀδϑίτιχὶϊ τυ! 0 Π6Π} 6}0.8,, οἱ ἴαΓΓΟΣ 6118 ᾧ 
σοΠαϊΐ ἰη οἰγοιίι. 

66. Εἰ πιουϊ! οαδίγα υἱ ἰγοὶ ἴπ ἰθγγατη 816 σομάγιηι, οἱ 
ροδιθυ αθαὶ ϑδιηαγίδηι. 

67. Ιη αἶα 1114 οδεϊἀδγυηΐ βδοογάοίοβ ἴῃ θ6 110 ἀπηι γοϊυηὶ 
ἰογ ΠοΣγ (Δοογο, ἀνπη βἰη6 ΘΟἢ 5.110 Ἔχϑυηΐ ἰῃ ργῳ! απ. 

68. Εἰ ἀθοἸϊπαν 7 .ἀ85 ἰη ΑΖοΐυπΠι (ΘΓΓᾶΠὶ 8] 16 ηἰσοηᾶγυπι, 
οἱ ἀϊγυὶϊξ ἃγδ8 δϑογυπ), δἱ δου! ρΕ}} 1 ἀθογυπλ ΘΟΓαΠὶ β8ιοοδηᾷ 

ζηὶ, οἱ οορὶ 8ρο] 8 οἰγ ἰδίυπι, οἱ τουογϑὰβ αϑί ἰῃ ἰδγγδηλ 
Φυάδ. 

ΟΑΡΌΤ ΥἹ. 

1. Εἴ τὸχ ΑῃΠοο 8 ρογδι θυ δὲ δα ΟΥΪΟΓ 8 ΓΟρίοη65, 

οἱ δυάϊνὶξ 6856 ΕἸγπιδίἀδιη ἰῃ Ῥογδίἀθ αἰν δῖςπι ποῦ 55ὶ- 

τηϑη Αἰ Υ 8, ΔΓ πίοι !6 οἱ δυο, 

2. ἰοῃρὶ υπ]06 φυοὰ πῃ 68 Ιοουρ]68 γᾷ]ά6, οἱ {116 γδ]ἃ- 
τη8 δγοᾶ οἱ ἰογίοδα οἱ βειιίδ, φυθ γοϊ αὶ! ἰδὲ ΑἸοχδηὰογ 
ΡΠ ΡΡὶ τὸχ Μδοθάο, χυΐ γορηδυΐ ᾿γὶπλὺ8 ἴῃ ΟΥδρΟβ. 

3. Εἰ γνοϑηἱϊΐ οἱ χυφγοθαὶ σᾶρογα οἰ  (δίοπὶ οἱ ἀργά δτὶ 
Θ8η1, οἱ ποῃ μοίιΐ, φυοηΐδπι ἱπηοίυϊί Βογηο ἰδ αι] δγδηΐ 
ἀδ οἰν ἰδῖο. 

4. Εἰ ἰπϑυγγοχογαπί ἰῃ ΘΠ} ἰῃ ὈΓΘ].πλ, οἱ [υνὶϊ οἵ δὶ} 

.ἰη66 οὐπὴ {Γ51}{18 ηᾶσπὰ υἱ ΓαΥογίογοίυνγ ΒΑΟΥ]ΟηἸδιη. 

ὃ. Εἰ γϑηϊ φυὶΐ πυπιϊδγοί οἱ ἴῃ Ῥαογβίάθ, χυΐὰ [υρσᾶίδ βυηὶ 
οδϑίγα 48 ἱγογαηί ἰῃ ἴογγᾶπὶ 08, ᾿ 

ὅ. οἱ ἐνὶ 1γ8ϊ85 οὐτὴ υἱγίυ!6 (γε ἴῃ ργὶπιῖδ, οἱ πιραῖυβ οϑὶ 

ἃ [οἷα δογυπὶ, οἱ ἰἱηυδιθθγιιηΐ ἀγπ 8 οἱ υἱγίθι.8 οἱ 5ρ0}}15 
2} }{15 αυδὸ σορογυηί ἀδ οδδίτ5 αι Θχοϊἀογυηί. 

7. Εἰ ἀϊγιογαηὶ δοπλὶπδίίοηθηι) 4ιδη) ἐρἀ βοδγογαὶ ΘΌΡΟΥ 
ἃΙἴγο φυοά ογδί 'ῃ 76 ΒΆ 6 η, οἱ 58 η0ΠΠοΔ ΟΠ θη} βἰουΐ ΡΥ 8 
οἰγουπιάραθγυηΐϊ τηυγ8 Θχοο ϑίθ, οἱ Βειί βαγαμ) ΟἰνὶΔίοΠη 

8.81. 
8. Εἰ (δείυηι 65, υἱ ἀυάϊν!ϊ ΓΟΧ ΒΘΓΙΏΟΠΟΒ ἰδίο5, οχραν 

οἱ οοιῃπιοίῃ8 οϑὲ να] : οἱ ἀροϊα ἴὴ Ἰοοίυη, οἱ ποιά! ἰπ 

ἰδησιιογοπ) ργδ (γἰ5{{{18, {υὶᾶ Ποη 65 (Δοἰα τη 5:0 δἰουΐ ο0- 
ρδθῃαὶ. 

9. Εἰ ογδί ᾿ΠΠ|ς ρδὺ ἀΐ68 τηυ]ο5, φαΐᾶ Γγθρηουδία θϑί ἰὴ 60 
ἐγ δια πηᾶρηᾶ, οἱ δι Γαΐ 5 Θ΄ 86 ΠΟΙ. 

10. Εἰ γοοσᾶνὶϊ ΟΠ] 68 δηλ 005 8008, οἱ ἀἰχὶ! 1}}18 : 6665. 

δῖ βοπῆυς 80 ὁΟ0}}}8 τηο8, οἱ οοποὶάϊ- οογάθ ὑγᾷ 60 ]Π]οὐτυ- 
ἀΐϊπο : , 

{{. οἱ ἀἰϊχὶ ἰῃ οοΓάδ πη60 : ἴῃ χυδηίδηι ἐγ θυ] ΟΠ 6 1 ἀ6- 

γϑηὶ οἱ ἰδπιροϑίδίθπι) τηᾶϑηδπι ἰῃ 4υἃ ΠηΟ 8019 ΄αυΐᾶ Ἰυσυη- 

ἂν. ογᾶμῃ οἱ ἀ]θοῖυ8 ἰῃ ρο(οϑίαία τηθᾶ. 

2. Νυῃης ΥΟΓῸ ΓΟΠΛἰ ΒΟ ῸΓ ΓΤ ΔΙΟΓΙΠῚ 418 ἴδοὶ ἴῃ 76 Γ1158- 

Ιοη,, οἱ δρϑβϑίυ}! οπιπΐδ νᾶ88 ἀυγδᾶ οἱ ἀγρϑηΐθα υ:8 δγδηΐ ἰῇ 

68, 6ἱ πρἰδὶ δυίεγγα Ὠδο  ἰΔηῖ65 ᾿υάορᾶπ) δίη6 ὁδι.58. 

13. Οὐμρποῦΐ ογρὸ φυΐᾶ ργορίογοα ἱπυθπογυμ Π16 ΠηΔ]8 ἰβίδ : 
εἴ οο06 ροΓθῸ (γι {1 πηδρὴδ ἰῃ ἰοἴτὰ δἰ ἰδ πᾶ. 
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.« 14. Καὶ ἐχάλεσε Φίλιππον ἕνα τῶν φίλων αὐτοῦ, 
καὶ χατέστησεν αὐτὸν ἐπὶ πάσης τῆς βασιλείας αὐτοῦ" 

15. καὶ ἔδωχεν αὐτῷ τὸ διάδημα χαὶ τὴν στολὴν 
αὐτοῦ χαὶ τὸν δαχτύλιον, τοῦ ἀγαγεῖν Ἀντίοχον τὸν 
υἱὸν αὐτοῦ, χαὶ ἐκθρέψαι αὐτὸν τοῦ βασιλεύειν. 

16. Καὶ ἀπέθανεν ἐχεῖ ᾿Αντίοχος ὃ βασιλεὺς ἔτους 
ἐνάτου καὶ τεσσαραχοστοῦ χαὶ ἑχατοστοῦ. 

17.. Καὶ ἐπέγνω Λυσίας ὅτι τέθνηχεν ὃ βασιλεὺς, 
χαὶ κατέστησε βασιλεύειν ᾿Αντίογον τὸν υἱὸν αὐτοῦ 
ἀντ᾽ αὐτοῦ, ὃν ἐξέθρεψε νεώτερον, καὶ ἐχάλεσε τὸ ὄνομα 
αὐτὸῦ Εὐπάτορα. 

156. Καὶ οἱ ἐκ τῆς ἄχρας ἦσαν συγκχλείοντες τὸν 
Ἰσραὴλ κύχλῳ τῶν ἁγίων, χαὶ ζητοῦντες τὰ χαχὰ δι᾿ 
ὅλου χαὶ στήριγμα τοῖς ἔθνεσι. 

19. Καὶ ἐλογίσατο Ἰούδας ἐξᾶραι αὐτούς: χαὶ ἐξεχ- 
χλησίασε πάντα τὸν λαὸν τοῦ περικαθίσαι ἐπ᾽ αὐτούς. 

90. Καὶ συνήχθησαν ἅμα, χαὶ περιεχάθισαν ἐπ᾽ αὐὖ- 
τοὺς ἔτους πεντηχοστοῦ χαὶ ἑχατοστοῦ, χαὶ ἐποίησεν 
ἐπ᾽ αὐτοὺς βελοστάσεις χαὶ μηχανάς. 

“1. Καὶ ἐξῆλθον ἐξ αὐτῶν ἐχ τοῦ συγχλεισμοῦ, καὶ 
ἐχολλήθησαν αὐτοῖς τινες τῶν ἀσεῤῶν ἐξ ̓ Ισραὴλ, 

42. καὶ ἐπορεύθησαν πρὸς τὸν βασιλέα καὶ εἶπον’ 
Ἕως πότε οὐ ποιήση χρίσιν, καὶ ἐχδικήσεις τοὺς ἀδελ-- 
φοὺς ἡμῶν; 

95. Ἢ μεῖς εὐδοχοῦμεν δουλεύειν τῷ πατρί σου χαὶ 
πορεύεσθαι τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ λεγομένοις χαὶ χαταχολου-- 
θεῖν τοῖς προςτάγμασιν αὐτοῦ, 

24. χαὶ περιχάθηνται εἰς τὴν ἄκραν υἱοὶ τοῦ λαοῦ 
ἡμῶν" χάριν τούτου χαὶ ἀλλοτριοῦνται ἀφ᾽ ἡμῶν" πλὴν 
ὅσοι εὑρίσκοντο ἀφ᾽ ἡμῶν ἐθανατοῦντο, χαὶ αἵ χληρο- 
νοιίαι ἡμῶν διηρπαζοντο. 

45. Καὶ οὐχ ἐφ᾽ ἡμᾶς μόνον ἐξέτειναν χεῖρα, ἀλλὰ 
χαὶ ἐπὶ πάντα τὰ ὅρια αὐτῶν. 

46. Καὶ ἰδοὺ παρεμδεδλήχασι σήμερον ἐπὶ τὴν ἄχ- 
ραν ἐν Ἱερουσαλὴμ, τοῦ χαταλαδέσθαι αὐτὴν καὶ τὸ 
ἁγίασμα, χαὶ τὴν Βαιθσούραν ὠχύρωσαν. : 

47. Καὶ ἐὰν μὴ προκαταλαάδῃ αὐτοὺς διατάχους, 
μείζονα τούτων ποιήσουσι, καὶ οὐ δυνήση τοῦ χατα- 
σχεῖν αὐτῶν. 

28. Καὶ ὠργίσθη ὃ βασιλεὺς ὅτι ἤχουσε, χαὶ συν- 
ἤγαγε πάντας τοὺς φίλους αὐτοῦ, χαὶ τοὺς ἄρχοντας 
τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, χαὶ τοὺς ἐπὶ τῶν ἡνιῶν. 

29. Καὶ ἀπὸ βασιλειῶν ἑτέρων χαὶ ἀπὸ νήσων θα- 
λασσῶν ἦλθον πρὸς αὐτὸν δυνάμεις μισθωταί. 

80, Καὶ ἦν ὃ ἀριθμὸς τῶν δυνάμεων αὐτοῦ ἑχατὸν 
ἱλιάδες τῶν πεζῶν, χαὶ εἴχοσι χιλιάδες ἵππων, χαὶ 
δέ γαντς δύο χαὶ τριάχοντα εἰδότες πόλεμον. 

8ι. Καὶ ἤλθοσαν διὰ τῆς Ἰδουμαίας, καὶ παρενεθά- 
λοσαν ἐπὶ Βαιθσούραν, χαὶ ἐπολέμησαν ἡμέρας πολ - 
λὰς, χαὶ ἐποίησαν μηχανὰς, χαὶ ἐξῆλθον, καὶ ἐνεπύρι- 
σαν αὐτὰς ἐν πυρὶ, καὶ ἐπολέμησαν ἀνδρωδῶς. 

85, Καὶ ἀπῇρεν Ἰούδας ἀπὸ τῆς ἄχρας, χαὶ παρε- 
νέδαλεν εἰς Βαιθζαγαρία ἀπέναντι τῆς παρεμόολῆςς τοῦ 
βασιλέως. 

43, Καὶ ὥρθρισεν ὃ βασιλεὺς τοπρωΐ, καὶ ἀπῇρε 
τὴν παρεμύολὴν ἐν δρμήματι αὐτῆς χατὰ τὴν ὅδον 
βαιθζαγαρία, καὶ διεσχευάσθησαν αἵ δυνάμεις εἰς τὸν 
πόλεμον, χαὶ ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξι. 

84. Καὶ τοῖς ἐλέφασιν ἔδειξαν ἐ ἘΣ σταφυλῆς χαὶ 
μόρων, τοῦ παραστῆσαι αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΠΡΩΤΟΣ. Κεφ. ς΄. 

14. ἘΠ γοοδυΐ ΡΠ ρρυπὶ υηυπὶ ἀθ δπηοἱ8 δα ΐ8, οἱ ργᾶῶ- 
ΡΟΒ0}1 ΘΠ ΒΌΡΟΓ υπϊνογβυηὶ Γορηύηι βυ θη : 

15. οἱ ἀράϊ( οἱ ἀϊδάθημᾶ δἰ βίοἰδιῃ βιιδη) οἱ Ἀπημ] απ, οἱ 
δάἀποογοῖ ΑπΠοσῆυπι Πἰΐυπι ϑυ6πι, οἱ ηυ(γὶγοὶ ουπὶ υἱ Γα- 
σηδγοί. 

16. Εἰ πιογίαυ8 68. “Π|ὸ ΑὨ οἸ8 ΓΟΧ Δ ΠΠῸ ὨΟΠΟ οἵ 4ιᾶ- 
ἀγαραβίῃο οἱ οδηϊθϑίῃο. 

17. ΕΛ οορβηουῖί 1, Υϑἰ85 χυοηΐδπι πιοτίαιι8 δβί τόχ, οἱ 
ΘΟ π ταρηᾶγο Απ(οοϊαπη ΗΠ υπν δυυπι ργῸ 856, {πδπὶ 
Ὠυ ΓΥ" δαοἰοβοθηίθηι, οἱ γοοδυ πΠοπηθῃ 68 Εὐυρδίογοῃ,. 

18. Εἰ 4αυὶ ογδηΐ ἰῃ ἄγοδ Θοῃοϊ ϑογδηΐ 15.86] ἰῃ εἰγοι τα 
βδποίογυπι, οἱ φυφγοῦδηϊ πηδῖα βϑηροῦ οἱ ἢττηδη)θηϊυπ) 
δοηίθυ8. 

9. Εἰ οορίανὶί 1.488 ἀϊθρογάογα 608 : οἱ ὀοηγοοδνυῖ ιπιὶ- 
γΟΓΒΌΙΝ ρΟρυ πὶ υἱ ΟὈδἀογοηΐ 608. 

20. Εἰ οσηνϑηρθγυηὶ δἰ πμ!, οἱ ορβοάσογαηϊ 605 Δηηο ὁδηΐο- 
δΠ)0 φυϊηαιυδσοϑίπηο, οἱ ἴδοὶϊ ΒΟΥ 608 Ρ4113[28 οἱ τωδο!- 
Ὠ88. 

21. Εἰ οχϊοπιηῖ αυϊάδπι 6χ οἷβ ἀθ οἰδυβυγα, οἱ δάϊυηχο- 
γυηὶ 86 1118 ΔΙ Χυὶ ἰπ)ρὶϊ ὁχ 15γ86], 

22. οἱ δηίογυπί δά γορϑῃ) οἱ ἀϊχογυηΐ : Οὐουθη.6 ΠΟῊ [Δ- 
οἶθ8 ἐμάϊοίαπι, οἱ νἱπα δ 8 [Γαίγοβ Ὠοϑίγοϑ ὃ 

28. ΝΟΒ ἀδογοΥ  Πη0}8 ΒΟ ΓΥ͂Γα ρϑίτὶ ἰπ0 οἵ διηθυϊαγο ἴῃ ργᾶ- 
ΘΟρ[Ϊ8 6)08 δὲ ΟὈδοχυὶ βαἀϊοιϑ α)ὰβ, 

24, οἱ οὐδβαϑϑὶ βιιηΐ ἰῃ ἃγοδ ΠΠϊΐ ΡΟΡΟΪΐ Ποσ(Γ : ργορίογ μος 
οἴ δ) ἰθηδηΐ 36 ἃ Ποθὶς : οἱ φαϊουμαὰς ἱηνθηϊοραπίυγ ὁχ πῸ- 
θΐ8 ἱηϊογοἰοθαηίωγ, οἱ ᾿πδογοάϊδίθϑ ποϑίγῷ αἰγὶ ρἰοθδηίυγ. 

25. ΕἘΓὯ0Ν δὰ Π08 ἰδΔηίυπλ οχίοηἀογαηί πηδηυη, 56 οἱ ἰῃ 
ΟΠΊΠΘ68 [08 ΠΟϑίΓΟϑβ. 

26. Εἰ 006 Δρρ ἰουοπιηΐ ποάϊθ δὰ ἀγοθῃ ἰη ζογυβδίθηι, 
ΟΟΟυρδΓΘ ὁΔ) οἱ βδδῃο Ποδίοηθ, οἱ Βα ΠΒΌΓδηΣ ΠλΠ}16- 
τυηί. ᾿ 

27. Εἰ ηἰδὶ ΡΥΦΥΘΠΟΙ 8. 608 γαϊοοία8, Ππηδ͵ογὰ φυδηὶ ἰπῶδς 
(δοϊοηί, οἱ πο ροίογὶδ ΘΟ 6 ΓΟ 608. 

48. Εἰ ἰγαῖυ8 Θϑὶ τὸχ υἱ διιάϊνὶ(, οἱ οοηγοσανῖ ΟΠΊΠΟΚ 
δΙΏΪΩΟ8 5108, δἰ ρῥγϊηοίρα8 Θχογοί᾽ιβ 801, οἱ 608 αι"ἱ ϑυρος 
64.165 οΥδηί. Η 

29. ΕΠ ἀδ Γοζηΐβ 8118 οἱ ἀδ ἴῃ5811}}8 πῃδγ 1 Π}}8 νοηρπιηΐ δὰ 

ΘΠ} ΘχοΙο 5 οΘοπαάυο! }}. 

30. Εἰ γαῖ ΠΕ ΊΘΓΙΙ5. ΘΧΘΓΟΪ ΠῊ 6.5 ΘΟ ἢ} Π}}Π} Δ Ρ6- 
ἀϊίαπι, οἱ τἰρσίητὶ πλ}}}Π}ὰ δααΐίαπη, οἱ δἰ δρίιδη!ὶ ἰγἰσίηία ἀπο 
ἀρεῖ! δά ργρ! 0). 

31. Εἰ γϑῃογιηΐ μ6Γ ΙΔυμηδόδηι, οἱ Δρρ! ποι υηί δὰ ΒΕ - 

ΒΌΓΔΠΊ, οἱ ρμιιρηδυθιυηΐ ἀἶ6 5 πη} 108, οἱ (δοογιηΐ ἸὩδΟ 85 9 
οἱ οχίογυηΐ, οἱ δισοθηάογυηί 685 ἱψηὶ, οἱ μυρηδνδγυπὶ ΥἸΓΙΠ - 
6Γ, 

32. ἘΠ᾿ τοοοϑϑὶὶ 70 ἀδ5 ἃὉ ἃγοθ, οἱ τηουἱΐ οδϑίγα δὶ Βορῖϊλ- 
ΖΔΟΠ γᾶ ΟΟὨΐΓἃ Οδϑίγα γορίβ. 

33. ἘΠ δυυτοχῆ γὸχ δηΐδ ἰυοθ, οἱ οοηοίίαυ"Ἱ ὀχογο ἔπαχη 
ἴῃ ἱπηροίιυ 6]88 οοηΐτ Υἱᾶπη Β21)ΖΔΟ γᾶ, οἱ ΘΟΠΙΡΆΓΕΥ 6- 
Γυηΐ 56 Θχογοίι8 ἴῃ ῥγϑ πὶ, οἱ ἐυ 18 ὁροϊπογυηῖ. 

34. Εἰ εἰερ απ 18. οϑἰοηάθτιΐ 5δηριίποπι αν εἴ ΠΟΓΟ, 
ΓᾺΠῚ, ἃ ΔΟΌΘΏΔΟ5 605 ἴῃ ργρ 0}. 



ΜΑΘΟΑΒΕΟΒΌΜ ΠΙΒΕᾺ ΡΕΙΜΊΤ 5. σκ». ΥἹ. 

86. Καὶ διεῖλον τὰ θηρία εἰς τὰς φάλαγγας, χαὶ πα- 
ρέστησαν ἑχάστῳ ἐλέφαντι χιλίους ἄνδρας τεθωραχι- 
σιλένους ἐν ἁλυσιδωτοῖς, χαὶ περικεφαλαῖαι χαλχαῖ 
ἐπὶ τῶν χεφαλῶν αὐτῶν, χαὶ πενταχόσιοι ἵπποι διατε- 
ταγμένοι ἑκάστῳ θηρίῳ ἐδ αὐτὰ 

86. Οὗτοι πρὸ καιροῦ, οὗ ἐὰν ἦν τὸ θηρίον, ἦσαν, 
χαὶ οὗ ἐὰν ἐπορεύετο, ἐπορεύοντο ἅμα, οὐκ ἀφίσταντο 
ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

37. Καὶ πύργοι ξύλινοι ἐπ᾽ αὐτοὺς ὀχυροὶ, σκεπαζό- 
μενοι ἐφ᾽ ἑχάστου θηρίου, ἐζωσμένοι ἐπ᾽ αὐτοῦ μηχα- 
ναῖς, χαὶ ἐφ᾽ ἑχάστου ἄνδρες δυνάμεως δύο καὶ τριά-- 
χοντα οἱ τ εμν ἡ τὰ ἐπ᾽ αὐτοῖς, χαὶ ὃ Ἰνδὸς αὐτοῦ. 

38. Καὶ τὴν ἐπίλοιπον ἵππον ἔνθεν χαὶ ἔνθεν ἔστησαν 
ἐπὶ τὰ δύο μέρη τῆς παρεμόολῇς χατασείοντες χαὶ κα- 
ταφρασσόμενοι ἐν ταῖς φάραγξιν. ; 

80. Ὥς δὲ ἔστιλόεν ὃ ἥλιος ἐπὶ τὰς χρυσᾶς χαὶ 
χαλκᾶς ἀσπίδας, ἔστιλόε τὰ ὄρη ἀπ᾽ αὐτῶν, χαὶ χα- 
τηύγαζεν ὡς λαμπάδες πυρός. 

40. Καὶ ἐξετάθη μέρος τι τῆς παρεμθολῆς τοῦ βασι- 
λέως ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ ἊΝ χαί τινες ἐπὶ ταπεινά" χαὶ 
ἤρχοντο ἀσφαλῶς χαὶ τεταγμένως. 

4. Καὶ ἰηλνο ἐρ πᾶντες οἱ ἀχούοντες ἡρόῖν πλή- 
θους αὐτῶν χαὶ ὁδοιπορίας τοῦ πλήθους χαὶ συγχρου- 
σμοῦ τῶν ὅπλων" ἦν εἰ ἣ παρεμθολὴ μεγάλη σφοῦρα 
χαὶ ἰσχυρά. 

42. Καὶ ἤγγισε Ἰούδας χαὶ ἣ παρεμόολὴ αὐτοῦ εἰς 
παράταξιν, καὶ ἔπεσον ἀπὸ τῆς παρεμθολῆς τοῦ βασι- 
λέως ἑξαχόσιοι ἄνδρες. ; 

48. Καὶ εἶδεν ᾿Ελεάζαρ ὃ Σαυαρὰν ἕν τῶν θηρίων 
τεθωραχισμένον θώραχι βασιλιχῷ, καὶ ἦν ὑπεράγον 
πάντα τὰ θηρία, χαὶ ὥφθη ὅτι ἐν αὐτῷ ἐστιν ὃ βασι- 

ύς. 
44. Καὶ ἔδωχεν ἑαυτὸν τοῦ σῶσαι τὸν λαὸν αὐτοῦ, 

χαὶ περιποιῆσαι ἑαυτῷ ὄνομα αἰώνιον. ᾿ 
45. Καὶ ἐπέδραμεν αὐτῷ θράσει εἷς μέσον τῆς φά- 

λαγγος, καὶ ἐθανάτου δεξιὰ καὶ εὐώνυμα, χαὶ ἐσχίζοντο 
ἀπ᾽ αὐτοῦ ἔνθα χαὶ ἔνθα. 

46. Καὶ εἰςέδυ ὑπὸ τὸν ἐλέφαντα, χαὶ ὑπέθηχεν 
αὐτῷ, καὶ ἀνεῖλεν αὐτὸν, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν ἐπάνω 
αὐτοῦ, χαὶ ἀπέθανεν ἐχεῖ. 

47. Καὶ ἴδον τὴν ἰσχὺν τῆς βασιλείας χαὶ τὸ ὅρμημα 
τῶν δυνάμεων, καὶ ἐξέχλιναν ἀπ᾽ αὐτῶν. 

48. Οἱ δὲ ἐχ τῆς παρεμδολῇς τοῦ βασιλέως ἀνέθαι- 
νον εἰς συνάντησιν αὐτῶν εἰς Ἱερουσαλήμ" χαὶ παρε- 

γέδαλεν ὃ βασιλεὺς εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν χαὶ εἰς τὸ ὄρος 
Σιὼν, 

49. καὶ ἐποίησεν εἰρήνην μετὰ τῶν ἐκ Βαιθσούρων. 
Καὶ ἐξῆλθον ἐχ τῆς πόλεως, ὅτι οὐχ ἦν αὐτοῖς ἐχεῖ 
διατροφὴ τοῦ συγχεχλεῖσθαι ἐν αὐτῇ, ὅτι σάδόατον ἣν 

τῇ γῇ. 
᾿δυ. Καὶ κατελάθετο βασιλεὺς τὴν Βαιθσούραν, χαὶ᾽ 

ἀπέταξεν ἐχεῖ φρουρὰν τηρεῖν αὐτήν. 
61. Καὶ παρενέθαλεν ἐπὶ τὸ ἁγίασμα ἡμέρας πολλὰς, 

χαὶ ἔστησεν ἐχεῖ βελοστάσεις χαὶ μηχανὰς χαὶ πυρό- 
ὅολα καὶ λιθόδολα καὶ σχορπίδια εἰς τὸ βάλλεσθαι βέλη 
καὶ σφενδόνας. 

59. Καὶ ἐποίησαν καὶ αὐτοὶ μηχανὰς πρὸς τὰς μη- 
χανὰς αὐτῶν, καὶ ἐπολέμησαν ἡμέρας πολλᾶς. 

ο3. Βρώματα δὲ οὐκ ἦν ἐν τοῖς ἀγγείοις, διὰ τὸ 
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36. Εἰ ἀἰνίϑογιπὶ Β6δ[{88 ἰῃ Ἰερίομαοβ, οἱ βίδίυδγπηί βίησα- 
[18 ΟἸΘΡ δ Π 118 πλ}}]16 ὙἱγΟῸ8. ἴῃ ἸΟΥΙοἶ8 σοποδίθηδί 5, οἵ ρϑ]θα 
ξογθῦρ ἰῃ ΟΔρΡΙ 8 οογαπη, οἱ φυϊηροηίῖ Θαυίί65 ογἀϊηδεὶ αηϊ- 
οἰΐαυο Ὀοϑ.185 οἸθοίὶ. 

836. Ηἰ δηΐο ἰδηρῃ8, υδϊουπιαυ ογδὶ μϑϑίϊδ, ἰδ] θγδηὶ, οδἱ 
αυοουχυθ ἰραΐ, ἰθδηΐ δὰ}, ποὴ ἀἰδοοάοθαηϊ 80 ρᾶ. 

37, ἘΠ᾿ (ὈΓΓΘΒ ᾿Ιρποδὲ ΒΌΡΟΓ 605 ἤγπιῶθ, ργοίθϑϑηϊθβ ΒΌΡΟΓ 

ὈΠΔΙΠΙΧΖΌΔΠΊ]Ι6 Ὀ6ΒΓ18Π|, δΟΟΐπΟἴδδ ΒΌΡΟΓ 68Π} τηδο ἰηΐ5, οἱ 

ΒΌΡΘΓ υῃδιησυδΠ)4}16 Υἱγὶ υἱγία 158 ἐγ βηΐδ ἀυο αυὶ ρυρπᾶ- 
μδηίΐ ἰῃ 65, οἱ πηδσίϑίογ αἱι8. 

38. Εἰ γοϑίἀυυπι Θαυϊ δίαμη Ὠΐης οἱ ἰπάο Ξἰδίασγυηί ῃ ἀυδς 
ΡϑΓίο8 ΟΔΒΙΓΟΓΙΙΠ. ΟΟΙΙΩΟΥ 68 αἱ ΘΟ. 1] ρα] ἰῃ γ}} 1} 8. 

39. Οἱ δαΐθη γεία 811 801] ἰῃ ΟἸΥΡΘΟΒ ΔΙ ΙΓΘΟΒ οἱ ϑγθοβ,, γθ- 
δρίδθἀπογιηΐ τηοηί68 80 οἷβ, εἱ γεαβρίοπάυδγυηϊ βίσαί ἸΔηηρὰ- 
ἀο5 ἰρηΐϑ. 

40. Εἰ οχίεπαϊ, 86 ρᾶγβ αυδδάδη) Θχογοϊ 9 τορίὶβ ΡῸΓ 

Τη0η(68 ΘΧΟΘ]805, οἱ αυϊάδπη ρ6Γ Ἰοοᾶ ἢιην]ᾶ : οἱ ἰβδηὶ 
οδυΐο οἱ ογαϊηδίο. 

414. Εἰ ΘΟ ΠΟΥ̓ΘΡΑΠΙίΌΣ ΟΠΊΠ68 δυάϊδηΐ6 8 γόοοῖα τ} 1 {ὰ- 
αἰηῖ8 θογιτὴ οἱ ἱπο βϑυ μι (αν δ οἱ οΟἸ ἰδἰομθ τη ἀγιπόγαηι : ογδὶ 
ΘἢΪΠ) Θχογο (08 Ὠ]ΔΡΉ118 γδ]ἀὰ οἱ ἰογι 8. 

42, ΕΠ Δρργορίαν!! 706 88 οἱ Ἔχογοϊ 5 δ᾽ ἴῃ ργαωϊίαπι, οἱ 
οδοϊἀονυηΐ ἀο ὀχογοίία γοσὶβ βοχορθηι υἱτὶ. 

48. Εἰ Υἱὰ ΕἸΘαΖαν ἢ 8 ϑαναγδη πηᾶπὶ ἀδ ᾿οϑίϊὶς Ἰογὶ- 

οδίδῃ Ἰογίοδ γε ϑ, οἱ ογᾶΐ δ ΠΘἢ8 ΒΌΡΟΥ οζείογαβ μοϑίΐδ8, οἱ 
γίδυπι 6ϑὲὶ ΄υοα ἰῃ οἃ 6556 γοχ. 

44. Εἰ ἀοαϊί 86 αἱ ΠΠθογαγοί ρορυΐϊυπὶ δασμη, οἵ δοαυϊγογοὶ 
ἰδὲ ΠΟΠΊΘῊ ξοἰΘΓΠΌ μη. 

456. ΕΠ ὁυσυγγὶὶ δὰ δἂπι δυάδοίογ ἰῃ πηράϊαπι Ἰορίοπίς, 
ἰη! ΡΠ οἰ 8 ἃ ἀοχίΓ 8 οἱ δἰηἰδίγὶβ, οἱ βοϊῃηἀθδηίιγ 40 οο Πῖπα 
οἱ ἰπάε. 

46, Εἰ 500} 50 οΙορ δηϊιπι, οἵ ΘΙ ΡρΟΑῸΪ 56 οἱ, οἵ ο6- 

οἰ δυμ, οἱ ἐδοίαϊὶ ἴῃ ἰουγδπι ΒΌΡΟΣ ἰρϑυπι, οἵ πχογίαυ 6βὶ 
1Π1οὁ. | 

47. ἘΠ υἱάθηΐθϑ υἱγίυ(θπι γρηὶ οἱ ἰπηροίυ δχογοϊ απ, 
ἀϊνογίογαηϊ 86 Δ 68. 

48. Ουἱ δυΐοπη ογδηίΐ 46 οδϑίγ 5 γθρῚ8 δδοθηάρθγυμι σοηίγᾶ 

605 ἰῃ Ζογ 58,6} : οἱ δρρίϊουϊί, γοχ δὰ Φυάξρδιῃ οἱ πιοηΐθῃ 
δίοῃ, 

49. οἱ ἐροὶΐ ῬϑΟΘΠῚ οὐπ εἶδ 4υὶ ογδηΐ ἰῃ Βω ϑυγίβ. Εἰ 

οχίογυηί ἀο εἰν ἰαῖα, φυΐα ὨΟῺ δγδηϊ οἱβ ἰδὶ Δ θηΐᾶ σΟὨ6]0- 
8.8 ἰὴ θᾶ, 416 ΒΔ Ὀθδίι} ογαὶ (ογγθθ. 

δ0. Εἰ οομηριο ομα τὲχ Βο Πδυγάμη, οἱ οοηδί οἱ ἰδὲ 
Οουδίυ( δὴ) βογΎ Γο 681. 

51. ἘΠ οαϑίγα μά ρυϊ δά Ἰοσυ πὶ Β8 ΠΟΙ  ΠΟΔΙ]Οἢ}8 ἀἾ68 Ἠ}0]}- 
ἰο5, οἱ δίαϊυ τ 16 4] 15.845 οἵ τηδο πη οἱ ἰψη!8 [δου] οἱ ἴοΓ- 

Ιηρηΐδ δὰ Ἰαρ ἀ65 ᾿δοίδη 08 οἱ Βοογρίοϑβ δὶ ῃλἱἰ6ηἀλ8 εασὶί- 
(85 οἱ {υηἀ 8. 

52. Ἐδοδγαηΐ δαΐομῃ οἱ ᾿ρϑὶ τηδο 88 Δάυγβιι8 πιδΟ}}Π83 
δοι αι, οἱ ρυρθδνθγυηί ἀΪ68 πλυ] 08. 

58. Εδοδο δυΐδπη) ΠΟῚ δγδηΐ ἰῃ γἃϑ8, 60 «00 Βορίϊμιι5 
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ἕδδομον ἔτος εἶναι, χαὶ οἱ ἀνασωζόμενοι εἰς τὴν Ἰου- 
δαίαν ἀπὸ τῶν ἐθνῶν κατέφαγον τὸ ὑπόλειμμα τῆς πα- 
ραθέσεως. 

54. Καὶ ὑπελείφθησαν ἐν τοῖς ἁγίοις ἄνδρες ὀλίγοι, 
ὅτι χατεχράτησεν αὐτῶν ὃ λιμός" χαὶ ἐσχορπίσθησαν 
ἔχαστος εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ. 

66. Καὶ ἤχουσε Λυσίας ὅτι Φίλιππος, ὃν χατέστησεν 
ὃ βασιλεὺς ᾿Αντίοχος ἔτι ζῶν ἐχθρέψαι ᾿Αντίοχον τὸν 
υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸ βασιλεῦσαι αὐτὸν, 

566, ἀπέστρεψεν ἀπὸ τῆς Περσίδος καὶ Μηδείας, καὶ 
αἱ δυνάμεις αἱ πορευθεῖσαι τοῦ βασιλέως μετ᾽ αὐτοῦ, 
χαὶ ὅτι ζητεῖ παραλαβεῖν τὰ πράγματα. 

67. Καὶ χατέσπευσε τοῦ ἀπελθεῖν καὶ εἰπεῖν πρὸς 
τὸν βασιλέα χαὶ τοὺς ἡγεμόνας τῆς δυνάμεως χαὶ τοὺς 
ἄνδρας: ᾿Εχλείπομεν καθ᾽ ἡμέραν, καὶ ἡ τροφὴ ἡμῖν 
ὀλίγη, καὶ ὃ τόπος οὗ πάρον αὐ λεμέν ἐστὶν ὀχυρὸς. 
χαὶ ἐπίκειται ἡμῖν τὰ τῆς βασιλείας. 

88. Νῦν οὖν δῶμεν δεξιὰν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις, 
χαὶ ποιήσωμεν μετ᾽ αὐτῶν εἰρήνην καὶ μετὰ παντὸς 
ἔθνους αὐτῶν, 

69. Καὶ στήσωμεν αὐτοῖς τοῦ πορεύεσθαι τοῖς νο- 
μίμοις αὐτῶν ὡς τοπρότερον. Χάριν γὰρ τῶν νομίμων 
αὐτῶν, ὧν διεσχεδάσαμεν, ὠργίσθησαν χαὶ ἐποίησαν 
ταῦτα πᾶντα. 

οο. Καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐναντίον τοῦ βασιλέως χαὶ 
τῶν ἀρχόντων, χαὶ ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς εἰρηνεῦσαι, 
χαὶ ἐπεδέξαντο. 

61. Καὶ ὥμοσεν αὐτοῖς ὃ βασιλεὺς χαὶ οἱ ἄρχοντες" 
ἐπὶ τούτοις ἐξῆλθον ἐχ τοῦ ὀχυρώματος. 

65. Καὶ εἰςῆλθεν ὁ βασιλεὺς εἰς τὸ ὄρος Σιὼν, καὶ 
εἶδε τὸ ὀχύρωμα τοῦ τόπου" καὶ ἠθέτησε τὸν δρχισυὸν 
ὃν ὦὥμοσε, καὶ ἐνετείλατο χαθελεῖν τὸ τεῖχος χυχλόθεν. 

63.. Καὶ ἀπῆρε χατὰ σπουδὴν, καὶ ἀπέστρεψεν εἰς 
Ἀντιόχειαν, καὶ εὗρε Φίλιππον χυριεύοντα τῆς πόλεως, 
καὶ ἐπολέμησε πρὸς αὐτὸν, χαὶ χατελάθετο τὴν πόλιν 

βίᾳ. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Ζ΄. 

ι. Ἔτους ἑνὸς χαὶ πεντηχοστοῦ χαὶ ἑχατοστοῦ 
ἔξχλθε Δημήτριος ὃ τοῦ Σελεύχου ἐκ Ῥώμης, καὶ ἀνέδη 
σὺν ἀνδράσιν ὀλίγοις εἰς πόλιν παραθαλασσίαν, χαὶ 
ἐῤασίλευσεν ἐχεῖ. ᾿ 

2. Καὶ ἐγένετο, ὡς εἰςεπορεύετο εἰς οἶχον βασιλείας 
πατέρων αὐτοῦ, συνέλαθον αἱ δυνάμεις τὸν Ἀντίοχον 

χαὶ τὸν Λυσίαν ἄγειν αὐτοὺς αὐτῷ. : 
3. Καὶ ἐγνώσθη αὐτῷ τὸ πρᾶγμα καὶ εἶπε" Μή μοι 

δείξητε τὰ πρόζτωπα αὐτῶν. 
4. Καὶ ἀπέχτειναν αὐτοὺς αἵ δυνάμεις, χαὶ ἐχάθισε 

Δημήτριος ἐπὶ θρόνου βασιλείας αὐτοῦ. 
6. Καὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν πάντες ἄνδρες ἄνομοι χαὶ 

ἀσεθεῖς ἐξ Ἰσραὴλ, καὶ Ἄλχιμος ἡγεῖτο αὐτῶν, βουλό- 
μενος ἱερατεύειν. 

4. Καὶ κατηγόρησαν τοῦ λαοῦ τε τὸν βασιλέα, 
λέγοντες" Ἀπώλεσεν Ἰούδας χαὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ τοὺς 
φίλους σου, χαὶ ἡμᾶς ἐσχόρπισαν ἀπὸ τῆς γῆς ἡμῶν. 

η. Νῦν οὖν ἀπόστειλον ἄνδρα ᾧ πιστεύεις, χαὶ πο- 
ρευθεὶς ἰδέτω τὴν ἐξολόθρευσιν πᾶσαν ἣν ἐποίησεν ἣμῖν 
χαὶ τῇ χώρᾳ τοῦ βασιλέως, χαὶ χολασάτω αὐτοὺς χαὶ 
πάντας τοὺς ἐπιθοηθοῦντας αὐτοῖς. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΠΡΩΤΟΣ. Κεφ. Ζ΄. 
ΔΏΠΠ1 6886ΐ, εἰ (τιὶ αγδδογδηΐ ἰη 1. ἀθοδη) ἀ6 σοηςἰ8 ΘΟΠ16- 
ἀθιδηΐ γο] αυΐᾶϑ θογυπ φυδὲ γοροϑίίδ [πγδηί. 

δ4, Εἰ γοπιδηβογαηΐ ἰῃ βδηο 8 Υἱγὶ ρδυοὶ, φυοπίδηχ ΟὈϊὶ- 
Ὠμπδγαΐ 608 (ΔΠ|68 : οἴ αἀἰδρογϑὶ ϑυπϊὶ υηυδαυΐϑαθδ ἴῃ ἰοουπὶ 
8.10}. 

85. Εἰ δυαίν! 1,γ845 φυοά ΡΒ] ρρυ5, αυθπ οοηδιογαὶ 
γὸχ Απιίϊοοθδ οὐτῃ δάῆυς νἱγογοί αἱ Ὠμυ γίγοί Ἀπ οομΠὰ 
ΠΠ᾿υπὶ ϑυυμ δὰ ἐδοϊοπάσηι {1}}η} ΓΟβΏΔΓΟ, 

56. ΤΡΥΘΓΒΙΙΒ 681 ἃ Ρογβίάο οἱ Μοαϊΐὰ, οἱ Ἔχδγοϊίυ8 γερὶϑ φυὶ 
ΔΟΪογδηΐ οὑπὶ ἰρ80, οἱ φιΐα φυθτὶῖ δυδοίρογο ἠοροίία. 

57. Εἰ (δδίπαυΐ! ἰγθ' οἱ ἀΐσογο δὰ γορθηι οἱ ἀποθ8 ὀχογοὶ- 
ἰυ5 οἱ νἱϊο8 : Βο[οϊηη8 φυοίἀϊα,, εἴ 6508 πΟΌΪ5 πιοάϊοδ 6β8ῖ, 
οἱ Ἰοσι8 φιθπὶ Ὁ θ᾽ ἀθῃ}}}8 65ἱ πηι ηἰϊυ5,, οἱ ἰηουπηθυπὶ πο 5 
ΠοροΙἃ Γορη. 

58. ΝΌΠΟ ἰρίτπγ ἀδηλι8 ἀδχίογδῃ ποι  ηἶ θ015 5.18, οἱ [2- 
Οοἰδπλ}5 Οὐ 1}}}8 ρϑΟΘΙᾺ οἱ οὐπι οὶ σοηΐο δογυπι, 

59. οἱ οσῃϑί υδηη}8 1118 αἱ Δι υϊοηῖ ἰῃ Ἰορὶ 9. συ 5 

᾿διουϊ ρεῖιι5. Ῥτορίογ Ἰοριἰπγὰ δ ΐπὶ ᾿ρϑοιῃλ, 40. ἀϊδροιοί- 
0.8, ἰται! ϑυηῖ οἱ δοογυηΐ οΙηηΐᾶ ἢδρο. 

60. Εἰ ρδουΐί 56 γηιο ἰπ σοηϑροοίι γοσὶϑ οἱ ρεϊπείρυηι, οἵ 
τηϊβιῖ δὰ 605 ρδόθη) ἴδθθγα, οἱ δοοδρογιμῃηί. 

61. Εἰ [γᾶν 1116 Γοχ οἵ ργποῖρ68 : ἴὰης οχίογαηί ἀ6 τηὺ- 

ηἰτἰοῃ6. 

62. Εἰ ἰηϊταν τὸχ ἴῃ τηοπίθη ϑίοη, οἱ υἱαϊΐ πη] ΟΠ ΘηῚ 

Ιοοὶ : οἵ γτυρὶΐ Ἰυγαιμηοηίυπη φυοὰ {πγᾶνἱῖ, οἱ πηδηάδυ!ι ἀθ6- 
Β[ΓΌΟΓΟ ΠΠΙΠῚ ἰῃ ΡΎΓΟ. 

63. Εἰ ἀἰϊθορβϑὶί [69 δηΐογ, οἱ ΓΟΥΓβ}5 68. Αη οἶδ, 
οἱ ἰηνθηΐὶ ΡΒ ρρΡυπὶ ἀοιηϊπδηίοηι οἰ Υἰ δι, οἱ ρυζοδνὶ ϊ δὰ- 
γΘΓϑ8 οὐ, αἵ οσουραγ!ῖ οἰ δ ίθιη Υἱ. 

ΟΑΡΌΤ ΥΠ. 

1. ΑὮΠΟ ὑπ0 οἱ ΄συϊηαυδροϑίηηο οἱ οοηϊδδίῃηο δαὶ Ὠθηγο- 

(γἱυ5 δου ἢ] 8 6 Βοιηᾶ, αἱ 4506 ηα 11 οὐπὶ ρϑυοὶδ νΥἱγὶϑ ἴ 
αἰν ἰἀΐδη πηδι ἰπηδη, οἴ Γοσπᾶυ ᾷ ̓ΠΠ|6. 

4. Εἰ [δοίυπι οδὲ, υἱ ἰησγοδϑι8 6ϑΐ ἀοπη πη γόρηὶ ρϑῖσυπι 
ΒΟΓΌΠΊ, ΘΟΠΙΡΓΘΙ ΘΠ ἀχογοὶ (8 ΑὨ ΘΟ π οἱ [ων 5δη) αὶ 
δἀαυοσογοί 608 δα ΘΠ]. 

3. Εἴ γϑβ οἱ ἱπποίυϊι οἵ δἷΐ : ΝΟἹ 6 πΐμὶ οδίθηάογα ἴδοῖθβ 
ΘΟΓΌΠ,Ί. 

ἅ. Εἰ οοοἰάϊ! 605 Ἔχογείίιδ, οἱ 8641 ᾿οι ο ΓΙ 8 ΒΌΡΟΓ 56- 
ἀδι γορῃὶ 5υ]. ᾿ 

5. ΕΠ νρηϑγυηΐ δὰ δυπι ομπ68 Υἱγὶ ἰηἰ αὶ οἱ ᾿ἱηρὶ! ὃχ [5- 
τοὶ, οἱ Αἰαύπηιιβ ἀὰχ ογαὶ θόγυπλ, 4] γοϊοραὶ ἤδγὶ βδοογ- 

(08. 
ὃ. Εἰ δοοιβδυογυηΐ ρορυϊυῖ δρυὰ γορβδηὶ, ἀἰοΘη(68 : ΡοΓ- 

ἀϊάϊ [1888 οἱ ἔταῖγοϑ 6) 08 δπιΐοοϑ ἴυ08, οἵ π08 ἀϊδρογάϊἀογαπὶ 
ἀδ ἰογγᾶ ἠοϑίγα. 

7. Νυπο ογρὸ πηἰ εἴα νίγυπι ουἱϊ ογοα β, οἱ ργοίδοϊι5 υἱάθδί 

δχίοιτηϊπί πὶ οπλπα αυοὰ (δοῖ! πο 18 οἱ γορίοηΐ Γ 615, οἱ ρι- 

ηἰδᾶΐ 608 οἱ ΟΠ]Π68 δ 10Γ68 ΘΟΓΌΠΙ. 



ΜΑΟΘΟΛΘΟΑΒΖΕΟΒΝΌΜ ΠΙΒΕᾺ ΡΆΙΜΙ 5. ἀκ». ΥἹΙ]. 

8. Καὶ ἐπέλεξεν ὁ βασιλεὺς τὸν Βαχχίδην τῶν φίλων 
τοῦ βασιλέως, χυριεύοντα ἐν τῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ, 
χαὶ μέγαν ἐν τῇ βασιλεία καὶ πιστὸν τῷ βασιλεῖ. Καὶ 
ἀπέστειλεν αὐτὸν 

9. χαὶ Ἄλχιμον τὸν ἀσεδῇ, καὶ ἔστησεν αὐτῷ τὴν 
ἱερωσύνην, καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ ποιῆσαι τὴν ἐκδίχησιν 
ἐν τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ. 

το. Καὶ ἀπῆραν, χαὶ ἦλθον μετὰ δυνάμεως πολλῆς 
εἰς γὴν Ἰούδα. Καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸς Ἰούδαν 
χαὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ λόγοις εἰρηνιχοῖς μετὰ δόλου. 

11. Καὶ οὐ προςέσχον τοῖς λόγοις αὐτῶν, ἴδον γὰρ 
ὅτι ἦλθον μετὰ δυνάμεως πολλῆς. 

1. Καὶ ἐπισυνήχθησαν πρὸς Ἄλχιμον καὶ Βαχχίδην 
συναγωγὴ γραμματέων, ἐχζητῆσαι δίκαια. 

13. Καὶ πρῶτοι οἱ ᾿Ασιδαῖοι ἦσαν ἐν υἱοῖς Ἰσραὴλ, 
χαὶ ἐπεζήτουν παρὰ αὐτῶν εἰρήνην. 

ι4. Εἶπαν γάρ’ Ἄνθρωπος ἱερεὺς ἐκ τοῦ σπέρματος 
. Ἀαρὼν ἦλθεν ἐν ταῖς δυνάμεσι, χαὶ οὐχ ἀδικήσει ἡμᾶς. 

[5. Καὶ ἐλάλησε μετ᾽ αὐτῶν λόγους εἰρηνιχοὺς, χαὶ 
ὥμοσεν αὐτοῖς, λέγων: Οὐχ ἐχζητήσομεν ὑμῖν χαχὸν, 
χαὶ τοῖς φίλοις ὑμῶν. 

16. Καὶ ἐνεπίστευσαν αὐτῷ, χαὶ συνέλαδεν ἐξ αὐὖ-- 
τῶν ἑξήχοντα ἄνδρας, χαὶ ἀπέχτεινεν αὐτοὺς ἐν ἡμέρα 
μιᾷ κατὰ τὸν λόγον ὃν ἔγραψε" 

17. Σάρχας ὁσίων σου χαὶ αἵματα αὐτῶν ἐξέχεαν 
χύχλῳ Ἱερουσαλὴμ, καὶ οὐχ ἦν αὐτοῖς ὁ θάπτων. 

ι6. Καὶ ἐπέπεσεν αὐτῶν ὁ φόδος χαὶ ὃ τρόμος ἐπὶ 
πάντα τὸν λαὸν, ὅτι εἶπαν: Οὐχ ἔστιν ἐν αὐτοῖς ἀλή- 
θεια χαὶ χρίσις" παρέδησαν γὰρ τὴν στάσιν χαὶ τὸν 
ὅρχον ὃν ὥμοσαν. 

19. Καὶ ἀπῆρε Βαχχίδης ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ, χαὶ 
παρενέδαλεν ἐν Βηζὲθ, χαὶ ἀπέστειλε χαὶ συνέλαδε 
πολλοὺς ἀπὸ τῶν ἀπ᾽ αὐτοῦ αὐτομολησάντων ἀνδρῶν 
γχαί τινας τοῦ λαοῦ, χαὶ ἔθυσεν αὐτοὺς εἰς τὸ φρέαρ τὸ 
μέγα. 

40. Καὶ χατέστησε τὴν χώραν τῷ Ἀλχίμῳ, χαὶ 
ἀφῆκε μετ᾽ αὐτοῦ δύναμιν τοῦ βοηθεῖν αὐτῷ. Καὶ 
ἀπῆλθε Βαχχίδης πρὸς τὸν βασιλέα. 

21. Καὶ ἠγωνίσατο. Ἄλχιμος περὶ τῆς ἀρχιερωσύνης. 
99. Καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν πάντες οἱ ταράσ- 

σοντες τὸν λαὸν αὐτῶν, καὶ χατεχράτησαν γὴν Ἰούδα, 
χαὶ ἐποίησαν πληγὴν μεγάλην ἐν Ἰσραήλ. 

2. Καὶ εἶδεν Ἰούδας πᾶσαν τὴν χαχίαν ἣν ἐποί- 
σεν Ἄλχιμος χαὶ οἵ μετ᾽ αὐτοῦ ἐν υἱοῖς Ἰσραὴλ ὑπὲρ 
τὰ ἔθνη. 

"4. Καὶ ἐξῆλθεν εἰς πάντα τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας 
χυχλόθεν, χαὶ ἐποίησεν ἐχοίχησίν ἐν τοῖς ἀνδράσι τοῖς 
αὐτομολήσασι, χαὶ ἀνεστάλησαν τοῦ πορεύεσθαι εἰς 
τὴν χώραν. 

25. Ὥς δὲ εἶδεν Ἄλχιμος ὅτι ἐνίσχυσεν Ἰούδας χαὶ 
οἵ μετ᾽ αὐτοῦ, χαὶ ἔγνω ὅτι οὐ δύναται ὑποστῆναι αὖ-- 
τοὺς, καὶ ἀπέστρεψε πρὸς τὸν βασιλέα χαὶ χατηγόρη- 
σεν αὐτῶν πονηρά. 

46. Καὶ ἀπέστειλεν ὃ βασιλεὺς Νικάνορα ἕνα τῶν ἀρ- 
χόντων αὐτοῦ τῶν ἐνδόξων, χαὶ μισοῦντα χαὶ ἐχθραί- 
νοντα τῷ Ἰσραὴλ, καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ ἐξᾶραι τὸν λαόν. 

47. Καὶ ἦλθε Νικάνωρ εἰς Ἱερουσαλὴμ δυνάμει 
πολλῇ, χαὶ ἀπέστειλε πρὸς Ἰούδαν χαὶ τοὺς ἀδελφοὺς 
αὐτοῦ μετὰ δόλου λόγοις εἰρηνιχοῖς, 

08ὅ 

8. Εἰ ο]εσὶα τὸχ Βδοοὶιίἄθη) οχ δηλ οἷβ γοσὶ 5, φυὶ ἀοῃγίπᾶ- 
Ῥδίυγ (ΓΔ 8 ΠαπΊοη,, οἷ πιάση τη ἰῃ Γορηο οἱ ἤάοίο γορὶ. Εἴ 

Πυϊβὶῖ οὐ 

9. οἱ ΑἸοίμηυπι ἱτρίυπ), οἱ δἰδίυϊξ οἱ βδοογαοίίιπι, οἱ 
ΙΔ πδΥ Ϊΐ οἱ ἴδοογα Χ1{᾿0 61 ἰῃ ἢ] 105 18Γδ6]. 

10. Εἰ βυττοχογυηΐ, οἱ νϑηδγιηΐ σὰπὶ Θχογοῖζα ΙΔΡΠΟ ἰῃ 

ἰοττᾶμπῃ 148. Εἰ τηΐπὶ( ηυπίϊο8 δὰ 710ἀδηι οἱ ἴγδίγο 5 6115 γ6Γ- 

Ὀἱδ ῥδοἢεβ συ ἀ0]0. 

11. Εἰ ποὴ ἰηϊοηάἀογιηΐ Βουτη ηἶθ18 Θογαπ), Υἱὰ  τυηΐ Θηΐηλ 

αυΐδὰ γϑηθγδηΐ οὐγὰ ἀχογοὶ(ι] πηᾶσῃο.. 

12. Εἰ σοηγοηδγαπί δα ΑἸοἰπηυ οἱ Βδοσῃ θη) σΟηζΓΟΘΑ- 
(ἰὸ βευγ θάσυπι, Γοαυΐγογο συδ }5(2 ϑυηϊῖ. 

13. Εἰ ρτίηνὶ Αδἰά δὶ ογδηΐ ἰι ἢ} 115 [βγϑϑὶ, οἱ ὀχαυϊγορδηῖ 
Δ οἷ5 ὑΟθΠ). ᾿ 

(4. Ὠϊχογαυπί οηἰπὶ : ΗοΠπΊΟ 8δοογάος ἀ6 βοηγΐηθ ΑΔΓΟΏ Υγ6- 
ΗΪ ἰὴ δχογοῖϊα,, οἱ πο ποοοθὶ! πο ΐ8. 

(5. Εἰ Ιοσυἴυ 68 οὐ οἷ5 γογθδ ρμδοὶ[οβ, οἱ ἡεγαυ 1118, 
ἀϊοοηβ : ΝΟ Ζυδγο}8 γΟὈΐ8 τ 8]0Π|., ΠΟ4Π6 δηνίοῖ8 νὸ- 
δίγὶ 5. 

16. Εἰ ογοάίἀογυηῖΐ οἱ, οἱ ΘΟ ργθῃοηαϊ ὁχ 6ἰ8 βοχαρὶπίδ 
Υἷγοβ, οἱ οοοϊαϊί 608 ἰῇ υπη8 ἀἷδ δοουπάμπη γνογρυπὶ αυοὰ 

ΒΕΓ ρϑὶξ : 

17. Οάγηα8 βδησίογυηι ἰπογυτ οἱ βδησυΐηθηη ἱρβογ οἴς- 
(υἀογυηὶ ἰῃ οἰγουϊία Φογυβαίθη, οἱ ποὴ ογαὶ οἷβ αυὶ 56 ρ6]ϊ- 

(8. Εἰ ἱπουθυ}! ΘΟΓΊ ΠῚ) ΕἰΠΊΟΓ δὲ ἰγοογ πῃ ΟΠ. ρΡΟΡῈ- 
Ιυπὴ, αχυΐὰ ἀϊχογυηὶ : Νοη 6βί νου 5 οἱ Ἰυάίοίιπ) ἴῃ 6ἷ8 : 
ἰΓδηδσιίοβϑὶ δυηΐ δηΐη) οοπδίαἱυπὶ οἱ ᾿υ8) γδηάυπι αυοὰ 

Ἰυγανογαηί. 

19. Εἰ πιονΐί Βασοῃ 465 οαδῖγα δά 76 γυϑδίθηι, οἱ Δρρ]ουϊ 

ἰη ΒοΖΟΙΙ,, οἱ πλ ἰδ οἱ σοι ργο θη 61 Π}}}}105 ὁχ υἱγὶβ υὶ ἃ 86 

γοίυρσογδηΐ οἱ χυοϑάδηι ἀ6 ρορυϊ]ο, οἱ πιδείαυϊἑ 608 ἰῃ ρὺ- 
160} ΠΊΔΦΏΠΠΊ. ᾿ 

20. Εἰ σοπηπ 81 τος οηθῖ ΑἸοΐπιο, οἱ γα] δ οὐ 60 
δχογοϊίζαπη ἰῃ δάϊυϊογίυπι ἰρδὶ. Εἰ δι ΒΔοο 68 δὰ τγὸ- 
δοίη. 

21. Εἰ 9δίαζορθδῖ ΑἸΟΙ 5 ρΓῸ ργ πε ρϑί Βδοογαοί!!. 

42. Εἰ οοῃγδηογυηί δὶ οὐ ΟΠἸη68 αυὶΐ ρογίυγαθδηΐ ρο- 

Ρυ]απ βυυπ), οἱ οἰ πασγυηΐ ἰογγδῖ Τα ἀα, οἱ (δοσγαπί ρ]8- 
δϑιη πηδρηᾶπι ἰῃ [5Γ86]. 

423. ΕΠ νἱάϊξ 1υἀδ8 οπηηΐδ πη814 {υδ (οοἷὶ ΑἸοΐ πη οἱ αυὶ 
οὐ 60 ογδηὶΐ [18 15Γ86] Ρ].5 4υ8Π| Φοη(68. 

44, ἘΠῚ οχἰ ἐς ἰῃ οἴηο8 ἤποϑ Φυάδοδο ἰῃ εἰγοιυ αι, οἱ [δεἰξ 
νἱηάϊοίδιη ἰὼ υἱγοβ ἀθδογίογοβ, οἱ ὑθϑβϑδυθγιηΐ ἱγὸ ἰῇ ΓΟρΙΟ- 

ὨΘΏ]. 

45. ὕϊ δυΐδηῃ Υἱἀϊ ΑἸοἰπλυ8 φυοὰ ρτρονδὶὶ 7.885 οἱ αυὶ 
ουη1 60 οΥδηΐ, οἱ οοσηου  4υ͵ἱᾶ ΠΟ ροίοδί 5118{1Π6 Γ6 608, 

οἱ γαβγαβ808 δὶ δὰ γθζϑθῃ) οἱ δοουβδΥ! 608 ΟΥ αἰ Π1Ό08. 

46. Εἴ πηϊδὶΐ τὸχ ΝΙ οδπούθπ) ὑπυπὶ 6χ ργίηοὶρίδθιι5 8ι:}5 

ὨΟὈΙΠογίθυ5, οἱ χφυὶ οὐΐο Παροραὶ οἱ ἰηἰπηοἱ ἰ88 χογοθθαΐ 

οοηίγα βϑγϑοὶ, οἱ τηδηάδυ!! οἱ ουογίογο ρορυ 1. 
47. ΕΠ γϑηΐὶ Νίοδηοσ ἰῃ 7654 1|6π| οὐ π ὀχογοίία Ἰηᾶ 500, 

οἱ τηΐοῖὶ δὰ 7υάδηι οἱ [τίγθδ ο᾽υ8 οὑπὶ ἀοὶο Ὑογὶβ ρϑοὶ- 

ἢοίβ, 
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48. λέγων. Μὴ ἔστω μάχη ἀναμέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν. 
Ἥξω ἐν ἀνδράσιν ὀλίγοις, ἵνα ὑμῶν ἴδω τὰ πρόςωπα 
μετ᾽ εἰρήνης. 

29. Καὶ ἦλθε πρὸς Ἰούδαν, χαὶ ἠσπάσαντο ἀλλή- 
λους εἰρηνιχῶς" καὶ οἱ πολέμιοι ἦσαν ἕτοιμοι ἐξαρπάσαι 
τὸν Ἰούδαν. 

80. Καὶ ἐγνώσθη ὃ λόγος τῷ ̓ Ιούδα, ὅτι μετὰ δόλου 
ἦλθεν ἐπ᾽ αὐτόν’ χαὶ ἐπτοήθη ἀπ᾽ αὐτοῦ. καὶ οὐχ ἐδου- 
χύήθη ἔτι ἰδεῖν τὸ πρόςτωπον αὐτοῦ. 

81, Καὶ ἔγνω Νικάνωρ ὅτι ἀπεχαλύφθη ἡ βουλὴ 
αὐτοῦ, χαὶ ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ Ἰούδα ἐν πο- 
λέμῳ κατὰ Χαφαρσαλαμά, 

82. Καὶ ἔπεσον τῶν παρὰ Νικάνορος ὁγεὶ πενταχις- 
Υ " αν , 

χίλιοι ἐπθιμ: χαὶ ἔφυγον εἰς τὴν πόλιν Δαυ ἰδ. , 
88. Καὶ μετὰ τοὺς λόγους τούτους ἀνέθη Νικάνωρ 

εἰς τὸ ὄρος Σιών' χαὶ ἐξῆλθον ἀπὸ τῶν ἱερέων ἐχ τῶν 
ἁγίων χαὶ ἀπὸ τῶν πρεσθυτέρων τοῦ λαοῦ ἀσπάσασθαι 
αὐτὸν εἰρηνιχῶς, χαὶ δεῖξαι αὐτῷ τὴν ὁλοκαύτωσιν τὴν 
προςφερομένην ὑπὲρ τοῦ βασιλέως. 

84. Καὶ ἐμυχτήρισεν αὐτοὺς, χαὶ κατεγέλασεν αὖ - 
τῶν, καὶ ἐμίανεν αὐτοὺς, καὶ ἐλάλησεν ὑπερηφάνως. 

35. Καὶ ὥμοσε μετὰ θυμοῦ, λέγων" ᾽Εὰν μὴ παρα- 
δοθῇ Ἰούδας χαὶ ἣ παρεμόολὴ αὐτοῦ εἰς χεῖράς μου τὸ 
γῦν, καὶ ἔσται, ἐὰν ἐπιστρέψω ἐν εἰρήνη. ἐμπυριῶ τὸν 
οἶχον τοῦτον. Καὶ ἐξῆλθε μετὰ θυμοῦ μεγάλου. 

86. Καὶ εἰςῆλθον οἱ ἱερεῖς, χαὶ ἔστησαν χατὰ πρός- 
ὠπὸν τοῦ θυσιαστηρίου χαὶ τοῦ ναοῦ, χαὶ ἔχλαυσαν 
χαὶ εἰπον᾿ 

47. Σὺ, Κύριε, ἐξελέξω τὸν οἶκον τοῦτον ἐπικληθῆ- 
ναι τὸ ὄνομά σου ἐπ᾽ αὐτῷ, εἶναι οἶκον προςευχῆς καὶ 
δεήσεως τῷ λαῷ σου... ὔ 

38. Ποίησον ἐχδίχησιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ χαὶ ἐν 
τῇ παρεμβολῇ αὐτοῦ, χαὶ πεσέτωσαν ἐν ῥομφαίᾳ. 
Μνήσθητι τῶν δυσφημιῶν αὐτῶν, καὶ μὴ δῷς αὐτοῖς 
μονήν. 

40. Καὶ ἐξῆλθε Νιδαιει ἐξ Ἱερουσαλὴμ., καὶ παρεν- 
ἐδαλεν ἐν Βαιθωρὼν, καὶ συνήντησεν αὐτῷ δύναμις 
Συρίας. 

40. Καὶ Ἰούδας παρενέθαλεν ἐν ᾿Αδασὰ ἐν τριςχιλίοις 
ἀνδράσι. Καὶ προςηύξατο Ἰούδας καὶ εἶπεν" 

41. Οἱ παρὰ τοῦ βασιλέως ᾿Ασσυρίων ὅτε ἐδυςφή-- 
μησαν, ἐξῆλθεν ἄγγελός σου, Κύριε, χαὶ ἐπάταξεν ἐν 
αὐτοῖς ἑκατὸν ὀγδοηκονταπέντε χιλιάδας. 

43. Οὕτω σύντριψον τὴν παρεμδολὴν ταύτην ἐνώ- 
πῖον ἡμῶν σήμερον, χαὶ γνώτωσαν οἱ ἐπίλοιποι ὅτι 
χαχῶς ἐλάλησαν ἐπὶ τὰ ἅγιά σον, καὶ χρῖνον αὐτὸν 
χατὰ τὴν χαχίαν αὐτοῦ. 

48. Καὶ συνῆψαν αἵ παρεμύολαὶ εἰς πόλεμον τῇ 
τριςκαιδεχάτῃ τοῦ μηνὸς ἄδαρ, καὶ συνετρίόη ἣ πα- 
ρεμθολὴ Νικάνορος, χαὶ ἔπεσεν αὐτὸς πρῶτος ἐν τῷ 
πολέμῳ. 

«4. Ὡς δὲ εἶδεν ἡ παρεμθολὴ αὐτοῦ ὅτι ἔπεσε Νιχά- 
νωρ, ῥίψαντες τὰ ὅπλα αὐτῶν ἔφυγον. 

46. Καὶ χατεδίωχον αὐτοὺς ὁδὸν ἡμέρας μιᾶς ἀπὸ 
᾿δασὰ ἕως τοῦ ἐλθεῖν εἰς Γάζηρα, χαὶ ἐσάλπισαν ὀπίσω 
αὐτῶν ταῖς σάλπιγξι τῶν σημασιῶν" 

46. χαὶ ἐξῆλθον ἐχ πασῶν τῶν χωμῶν τῆς Ἰουδαίας 
κυχλόθεν, χαὶ ὑπερεχέρων αὐτοὺς. χαὶ ἀνέστρεφον οὗτοι 
πρὸς τούτους, καὶ ἔπεσον πάντες ῥομφαίᾳ, καὶ οὐ χα-- 
τελείφθη ἐξ αὐτῶν οὐδὲ εἷς. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΠΡΩΤΟΣ. Κεφ. Ζ'. 

48. αἀἴοθηβ : Νοη 511 ρυριδ ἰη[6Γ πη6 οἱ γος. ὙΘηΪΔΠῚ ΟΠ 
Υἱγὶβ ρᾶιεἶδ, τ νἱάθδπι [ΔΟ͵68 γοϑίγᾶϑ ΟΠΠῈ ρᾶοδ. 

29. Εἰ γνϑηϊ! δά )υάδηι, οἱ βα]υἱδνογιηὶ 856 ἰηνίοθη ρδοὶ- 
ἢοδ : οἱ μοβίθϑ ρᾶγδίὶ δγϑηΐ γάρογο δ). 

30. ἘΠ Ίπηοίυ! βογπιο δ ἀξ, φυοηίδπ) οἰπὶ ἀοΐο γοπογαὶ 
δὰ οὺπ : οἱ οοηίογγ 5 οδἱ ΔΌ 60, οἱ Διηρ! 18 ποϊυἱ! γίάογα 
[Δοϊθη 6}118. 

31. Εἰ ΘΟΡΏΟΥΪ ΝίσΔηΟΥ αιοηΐδηη ἀδηϊαἀδίμπι 65 σαμ8,- 

Ἰΐαπν ἐἦα8, οἱ οχὶνὶς οουίαπι 7υἀδὲ ἰῃ ρυρηδπὶ [υχία ΟἸιὰ- 
Ρ]ΙΔΓΞΔΙΔΠΊΔ. ᾿ 

32. Εἰ οδοἰδεγυπί ἀδ ΝίοΔηογίβ ὀχϑγοίτα ἴδγο υϊηαιιο π}}}- 
[6 νἱγὶ, οἵ προγυηῖ ἰῃ οἰγ Δΐοτη Πανὶὰ. 

33. ΕΓΡροϑδῖ ἰδο γοῦθᾶ δϑοθηάὶ Νίοᾶποῦ ἰὴ πιοηίομῃ δίοη : 
Θἱ ὀχίεγυηΐ ἀ6 βδοογάοι δι} ὁ δᾶποί 8 οἱ 46 βοεπίογι 8 ρορα!]ὶ 
Β υἱᾶγα ὀυ 1 ἰὼ ρᾶ06, δὲ ἀδιηοῃβίγαγα οἱ Ὠοϊοοδυβίοιηδία 
4.85 Οὐδγο θδῃίυγ ῥγὸ γορο. ᾿ 

84. Εἰ ἱγτί 6 ῃ5 ΒΡΓΘΥΪ 608, οἱ ροϊ!ἱῖ 608, οἵ Ἰοουΐι οδί 
ΒύροΓθα. 

35. Εἰ) υτανἹ ςυπὶ ἰγᾶ, ἀΐσοηϑ : Νἰβὶ ἰγδά τὰ που 7 ὰς 
οἱ ὀχθιο [8 6} ἴῃ ΠΙΔΠ}}8 Πη688 υης, οἷ οΥζ, ΟἸΠῚ γοργθβϑυβ 
ἔσογο ἴῃ ρᾶρδ, ϑιιοσοηάδηῃ ἀοτηυπι ἰβίδαχ. ΕΠ οχὶϊ οὑπὶ ἱγὰ 
τηᾶρῃᾶ. ἫΝ 

36. Εἰ ἰηϊγᾶυογυηΐ οδοογάοίθϑ, οἱ ϑἰδίγυηί δηΐα δοϊθι 
αἰ ἰδγί5 οἱ (δι ρὶὶ, οἱ Πθηΐ65 ἀϊχογυηῖ : 

37. Τὰ, Ῥοιηίηο, οἰορίβι! ἀοπλιη) ἰβίατη δὰ ἱηγοοδηάῃπη 
ὨΟΙΏΘΩ ἴυσπη) ἰῃ 68, υἱ ὁ5561 ἀρ) ογαιἰοη8 οἱ οὈβθογδεϊοηϊβ 
ΡΟΡΏΪΟ ἴυο. 

38. Εδ0 Υἱηάϊοἴδια ἰπ Ποπηΐπο ἰδϑῖο οἱ σχογοίϊα οἦαβ, οἱ οἂ- 
ἀδηΐ ἴῃ φἰδάϊο. ΜοπηΘμίο ὈΪΔΒΡἢ ΘΠ) 88 δογυπι, οἱ ἢ6 ἀράοσγίβ8 
οἰ8 υἱ ρογηδηθδηί. 

39. Εἰ ΕΧ ΙΕ ΝΙΌΔΠΟΥ Δ 7Τογυβδ θη, οἱ οδδίγα δρρίϊουϊὶ δὰ 

Βωιπογοῦ, οἱ οοουττὶ 1}}} Ἔχογοίιυβ ϑγγίθ. 

40. Εἰ 70 ἀδ8 ἀρρ]ϊουξ ἴῃ Αἀᾶ88 συμ ἐγῖθι18 τ γἰτίβ. 
Εἰ ογαυἹῇ 7υἀδς οἱ αἰϊχὶϊ : 

41. Θυΐ πη 55] Ἔγδῃΐ ἃ γθζδ Αϑϑυγί γα αυδηάο ὈΪΔΞρὶ ΝΘ Π18- 

γογυηΐ, ΟΧἐ δησθ] 5 ἰυυ8, Ὠοηλίηδ, οἱ ρϑγοιιβδὶῖ χ οἷβ ὅθῇ- 
ἰὰ.η} οοἰοσίηίδ ΄υΐϊηχυθ η}}ᾶ. 

42. 516 οὐῃίεγο ὀχθγοίίυηχ ἰδῖμτη ἴῃ σοηϑροσία ποβίτο μοάϊο, 

οἱ βεἰδηΐ οδοίθγί χυΐᾶ πι8]6 ἰοσυ!ΐ δυηΐ βυρογ δαηοίᾷ ἰυᾶ, οἱ 
᾽υαίοδ ΠΠ πὶ δοουπάυχ τ} {1Ὧπὶ 1}}1} 8. 

44. ΕΠ οοπηηἰβογαηΐ οχογοί 5. ργθ πὶ ἰογ ἰδ ἀδοἰπηὰ ἀΐο 
ΠΟ 55 δάδγ, οἱ οοηίγ ἃ δυηΐ οαδίγα ΝΟ ΠΟΓ18, οἱ ορ οί ρ86 
ΡΓ Ώυ5 ἰι ρΓ ΠΟ. 

ἀά, ἱ δυΐοπι Υἱ αἰ χογοϊ 8 6705 φαΐδ ἐρο ἀἰδδοῖ ΝΙ Δθοσ, 
Ῥγο)οσογυμῖ ἃγπηᾶ β08 οἱ [ιρογυηΐ. 

45. Εἰ ραγϑθουὶ ϑυμΐ 605 Υἱᾶτὰ ὨΠΐ18 ἀἰοὶ ἃν Αἀδβἃ 5 706- 

400 γεηϊδίυγ ἰῃ ἀδΖογᾶ, οἱ σρείπουυῃῇ ροβὶ Θο5 1018 δἰσηϊῇ- 
οἁἰ]οηυῃ} : 

40. οἵ Θχίογιηΐ ἀ6 ΟΠ θι18 ρᾶσὶ5 διἀαλο ἴῃ εἰγουϊία, οἱ 
γ η Δ θαηΐ 606 ἰῃ οογηΐθυ5, οἱ σου Θ᾽ δωίυγ οι} δά ἰδίοβ, 

οἱ οδοἰάδγυμιί οἴηπο8 ρ]αάίο, οἱ ἤθη δδὶ γι  οβ ΟΣ οἷδ 60 
υη05. 
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47. Καὶ ἔλαδον τὰ σχῦλα χαὶ τὴν προνομὴν, καὶ 
τὴν χεφαλὴν Νικάνορος ἀφεῖλον χαὶ τὴν δεξιὰν αὐτοῦ 
ἣν ἐξέτεινεν ὑπερηφάνως, χαὶ ἤνεγκαν χαὶ ἐξέτειναν 
παρὰ τὴν Ἱερουσαλήμ. 

48. Καὶ εὐφράνθη ὃ λαὸς σφόδρα, χαὶ ἤγαγον τὴν 
ἡμέραν ἐχείνην ἡμέραν εὐφροσύνης μεγάλης. 

49. Καὶ ἔστησαν τοῦ ἄγειν χατὰ ἐνιαυτὸν τὴν ἧἡμέ- 
ρᾶν ταύτην τὴν τριςκαιδεχάτην τοῦ ἄδαρ. 

60. Καὶ ἡσύχασεν ἣ γῆ ᾿ἸΙούδα ἡμέρας ὀλίγας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄. 

1. Καὶ ἤκουσεν Ἰούδας τὸ ὄνομα τῶν “Ῥωμαίων, 
ὅτι εἰσὶ δυνατοὶ ἰσχύϊ, χαὶ αὐτοὶ εὐδοχοῦσιν ἐν πᾶσι 
τοῖς προςτιθεμένοις αὐτοῖς, καὶ ὅσοι ἂν προςέλθωσιν 
αὐτοῖς, ἱστῶσιν αὐτοῖς φιλία, καὶ ὅτι εἰσὶ δυνατοὶ ἰσχύϊ. 

«. Καὶ διηγήσαντο αὐτῷ τοὺς πολέμους αὐτῶν χαὶ 
τὰς ἀνδραγαθίας ἃς ποιοῦσιν ἐν τοῖς Γαλάταις, καὶ ὅτι 
χατεχράτησαν αὐτῶν χαὶ ἤγαγον αὐτοὺς ὑπὸ φόρον 

8. χαὶ ὅσα ἐποίησαν ἐν χώρᾳ σπανίας, τοῦ χκατα- 
χρατῆσαι τῶν μετάλλων τοῦ ἀργυρίου καὶ τοῦ χρυσίου 
τοῦ ἐχεῖ " χαὶ χατεχράτησαν τοῦ τόπου παντὸς τῇ βουλῇ 
αὐτῶν καὶ τῇ μαχροθυμίά. 

4, Καὶ ὃ τόπος ἦν μαχρὰν ἀπέχων ἀπ᾽ αὐτῶν σφό- 
ὃρα, χαὶ τῶν βασιλέων τῶν ἐπελθόντων ἐπ᾽ αὐτοὺς ἀπ᾽ 

᾿ ἄχρου τῆς γῆς.» συνέτριψαν αὐτοὺς, χαὶ ἐπάταξαν ἐν 
αὐτὸϊς πληγὴν μεγάλην, χαὶ οἱ ἐπίλοιποι διδόασιν αὖ- 
τοῖς φόρον χατ᾽ ἐνιαυτόν. ᾿ 

6. Καὶ τὸν Φίλιππον χαὶ τὸν Περσέα Κιτιέων βα- 
σιλέα καὶ τοὺς ἐπηρμένους ἐπ᾽ αὐτοὺς συνέτριψαν αὐ- 
τοὺς ἐν πολέμῳ. καὶ χατεχράτησαν αὐτῶν" 

6. καὶ ᾿Αντίοχον ἐὸν μέγαν βασιλέα τῆς ᾿Ασίας τὸν 
πορευθέντα ἐπ᾽ αὐτοὺς εἰς πόλεμον, ἔχοντα ἑχατὸν εἴ-- 
χοσιν ἐλέφαντας χαὶ ἵππον χαὶ ἅρματα χαὶ δύναμιν 
πολλὴν σφόδρα; καὶ συνετρίόη ἀπ᾽ αὐτῶν" 

ηή. καὶ ἔλαθον αὐτὸν ζῶντα, καὶ ἔστησαν αὐτοῖς. δι- 
δόναι αὐτόν τε χαὶ τοὺς βασιλεύοντας μετ᾽ αὐτὸν φό- 
ρὸν μέγαν, διδόναι “μῆς: χαὶ διαστολὴν, 

8. χαὶ χώραν τὴν Ἰνὸικὴν, χαὶ Μήδειαν, καὶ Λυδίαν. 
χαὶ ἀπὸ τῶν χαλλίστων χωρῶν αὐτῶν χαὶ λαθόντες 
αὐτὰς παρ᾽ αὐτοῦ ἔδωχαν αὐτὰς Εὐμένει τῷ βασιλεῖ" 

ο. χαὶ ὅτι οἱ ἐκ τῆς “Ελλάδος ἐδουλεύσαντο ἐλθεῖν 
καὶ ἐξᾶραι αὐτοὺς, καὶ ἐγνώσθη ὃ λόγος αὐτοῖς, 

10. χαὶ ἀπέστειλαν ἐπ᾽ αὐτοὺς στρατηγὸν ἕνα, χαὶ 
ἐπολέμησαν πρὸς αὐτοὺς, χαὶ ἔπεσον ἐξ αὐτῶν τραυ- 
ματίαι πολλοὶ, καὶ ἠχμαλώτευσαν τὰς γυναῖχας αὐτῶν 
χἀὶ τὰ τέχνα αὐτῶν, χαὶ προενόμευσαν αὐτοὺς, χαὶ 
χατεχράτησαν τῆς γῆς αὐτῶν, χαὶ καθεῖλον τὰ ὀχυρώ- 
μᾶάτα αὐτῶν, καὶ χατεδουλώσαντο αὐτοὺς ἕως τῆς ἡμέ- 
ρας ταύτης" 

γ1. χαὶ τὰς ἐπιλοίπους βασιλείας χαὶ τὰς νήσους, 
ὅσοι ποτὲ ἀντέστησαν αὐτοῖς, χατέφθειραν χαὶ ἐδούλω-- 
σὰν αὐτούς" 

14. μετὰ δὲ τῶν φίλων αὐτῶν χαὶ τῶν ἐπαναπαυο- 
μένων αὐτοῖς. συνετήρησαν φιλίαν, χαὶ χατεχράτησαν 
τῶν βασιλειῶν τῶν ἐγγὺς καὶ τῶν μαχρὰν, χαὶ ὅσοι 
ἤχουον τὸ ὄνομα αὐτῶν ἐφούδοῦντο ἀπ᾽ αὐτῶν’ 

18. ὅσοις δ᾽ ἂν βούλωνται βοηθεῖν χαὶ βασιλεύειν, 
βασιλεύουσιν - οὖς δ᾽ ἂν βούλωνται, μεθιστῶσι" χαὶ ὁψώ- 
θησαν σφόδρα, 
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47. Ελ δοσαροπιηί 5ροϊα οἱ ργοράδπ), οἱ οἂρπί ΝΙσΔΠΟΥΙ5 
διῃρυίΐδνογυηί οἱ ἀδχίογαη) 608 αυδι) οχίοπάθγδαί ΒΌρΟΓΌα, 

οἱ δἰἰυἱογαπί οἱ βυβροηθογιηί οοηΐγα Φογυβδίρῃῃ. 

48. Εἰ ᾿Ἰερϊδίιι8 δϑί ροόρυ}ι8 νδ]άθ, οἱ οσογυηί ἀΐοηῃ 11|8Πὶ 
ἀίδπηῃ 1εουἰ{185 πηάσῃξο. 

49. ἘΠοΘοηδί ποτα ηί ἃσὶ δἰ ησ 8 ΔΠη159 ἀἴδιη ἰβίδη (ΘΓ ΪΔ Π}- 
ἀθδοίπηδπι Δάδγ. 

50 Εἰ 58|1}υἱ{ ἰογγὰ 7 υἂδ ἀϊ68 ρᾶυοο8. 

ΟΑΡΌΤ ὙΠ. 

1. Εἰδυάίν! ᾿υἀ85 Ποηηδη ΠοΠΊΔΏΟτΙΠπι, φαΐα βυηΐ ροίοη- 
[65 Υἱγίδιιβ, οἱ ἰῃϑὶ θ6η6 βϑηιϊυηΐ ἰῃ ἰ18 4ι}} 56 δ 'ρ808 Φρρ]}- 
οδηΐ, οἱ φυϊσυμ4ιι6 δοοοδβογίηὶ δὰ 605, βίδίυτηΐ οὐμὰ {1119 
διηϊοἰ αι, οἱ αυΐᾷ βιιηΐ ροίαηί65 Υἱγὶ 08. 

2, Εἰ παγγαυθγαμί οἱ ργϑ δ ΘΟ απ} οἱ Υυἱγί65 ΒΟΩΔ5 Πυδ5 
(Δοϊυπί ἰῃ (8415, οἱ φυΐδ Οὐ πο Γηΐ 605 οἱ ἀϊχογιηΐ 80} 
{ἀἰυίΐίυπι : 

3. Εἰ συδηίἃ (δοογυηῖ ἢ γορίοηο Ηἰβρδηΐθ, ἰῃ ρο(οϑβίδίθη 

τοάϊσοηάο τηθ.8}18ἃ ἀγρθηίὶ οἱ διιγῖί φυοά 11116 δδὲ : οἵ ροδββϑὰθ- 

γυηΐ ΟΙΏΏΘΠῚ ἸΟΟΠ) ΘΟὨ51110 8110 οἱ ρα 6 η{|ἃ. 

4, ΕἸ Ἰοσυβ᾽ ἐγδὶ ἰοηρο ἀἰδίδηβ δ εἷ8 υδ]ὰβ, οἱ τϑβοβ χυὶ 
ΒΌΡροΥΥ οηογδηΐ οἷἱβ Δ ὀχίγομ 8 ἰθιτῶ, ΘΟ ΓΙ γιηὶ, οἵ ρογοι8- 

Βογιηΐ 608 ρἰαζᾶ πιᾶσηδ, ΟὑδίοΓὶ δυΐδῃλ ἀδηΐ οἰ5 {Γδυΐαη) (υ0- 
᾿|θοῖ δηηο. 

ὅ. οἵ ΡΠ] ρρυπ οἱ Ρογβθᾶ ΟἸ(ἰοογὰπ γοβϑηλ οἱ 40] δά γογ- 

8118 608 δΓγῃηᾶ {υ] γαηΐ ΘΟ γογυηΐ ἴῃ Ὀ6110, οἱ ΟΕ ἰπιοσειηὶ 
608: 

ὃ. οἱ Απίϊοοϊυπι ΠπηΔ ΡΠ ΌΠη Γοϑθηὶ Αϑ125 αὶ οἷβ8 ρυσπδιὴ ἰῃ- 
τυἱόγαῖ, ὨΔΡΘΠ5 οοπίυπ) ΥἹΡΙ πὶ οἰ δηΐοθβ οἱ οαυϊδίιηι οἱ 
ΟὈΓΤ5 οἱ ὀχογοϊαμη τηδρηυπὶ γδ]άθ, οοηϊγ πὶ Δ} οἷϑ : 

7. οἱ ὀδρογυηί οι υἱναπη, οἱ βἰαϊυσιιηί υἱ ἱρ58.8 ἀδγοῖ οἱ 
ἶρ586 οἱ ᾳυὶ γορηᾶγοηί ροϑβί ἰρϑυπι {ΠΠὈυΐϊυπ) πιᾶρπαπη, ἀδτοὶ 
ορϑιάθὸ οἱ οοηϑί τυ πὶ, 

8. οἱ γορίοποίῃ Ἰπἀΐοδηχ, οἱ Μοάϊδηι, οἱ 1γάϊδηι, οἴ ἀ6 ορι(ΐ" 

ΓἾ5. ΓΘΡΙΟΏΪ 5 ΘΟΠΙΠῚ : οἱ δοοορῃῖδϑ 685 8) 60 ἀδαἀοτυηί Ευ- 
πιρηΐ γοσὶ: 

9. οἱ φυΐᾶ ᾳυὶ ογδπί ὁχ Η6]]Δ6 σοηβ πὶ ἰηϊογαηΐ ἱγα οἱ 
10Π16 ΓΘ 608, οἱ ἱῃποίι! ΒΟ ΥΠΊΟ ἰιΐ8, : 

10. οἱ πιίβοιυπΐ ἰπ 605 ἀυσθῆι ἀπιη], οἵ ρυρπδυθγαηΐ οοη- 

γᾶ 1108, οἱ οδοϊἀογυηΐ ὃχ οἷἱβ8 ἰπιογίδοςὶ τ}, οἱ σδρε!νᾶ8 
ἀυχογυηὶ ὕχόγθβ δόγη οἱ ἢ]108 θόγαηιὶ, οἱ ἀἰγραογαηί 608, 
οἱ ἰογγδπι ἐογυη) ροβϑοάογιηί, οἱ ἀδϑίγχογιηΐ πη 0 Π68 
ΘΟΙΏΏ), Οἱ ἴῃ βουυϊ ἰδ πὶ γοἀοζογΓΌΐ 605 5486 ἰῃ υηο ἀΐθη : 

11. οἱ γοϑίαυδ γορτᾶ οἱ ἰπ581}148,, 4118 ἃ] ἰχυδηάο γοϑιογαηῖ 
11118, Θχ (ον ηδυογιηΐ οἱ ἴῃ βογυ ἴθ η} γοἀορογυηί 608: 

12. ΟΌΠῚ 8: 10}8 Δ ΘΠ. 5ι118 οἱ χαΐ ἰῃ ᾿ρ518 γχζυΐθπὶ ἢ).8})0- 
θδηΐ ΘΟμΒοτυδυθγυηΐ δι) ΠἸτὴ, οἱ ΟὈἰ γα ηΐ γορτιὰ 4118 
ογδηΐ ργοχί μηδ οἱ {1185 ὀγϑηΐ ἰοηβθ, οἱ ψφυϊου 46 δυαϊουδηί 
ΠΟΙΏΘΩ οογυπὴ {ποθ δηΐ 605 : 

13. φυϊδυβ γογὸ γ ] ]θηΐ δυχὶ 0 6856 υἱ Γαρπᾶγοηϊ, το ζηδ- 

μαηΐ : αυο8 δΔυΐδπι γα] οηΐ, γοζῆο ἀσία θα θδηϊ : οἱ ὀχδι᾽ (δὶ 
διιηΐ γάρ. 
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ι4. Καὶ ἐν πᾶσι τούτοις οὐχ ἐπέθετο οὐδεὶς αὐτῶν 
διάδημα, χαὶ οὐ περιεδάλοντο πορφύραν, ὥςτε ἁδρυν-- 
θῆναι ἐν αὐτῇ. 

16. Καὶ το ὐτηρο ἐποίησαν ἑαντοῖς, χαὶ καθ᾽ 
ἡμέραν ἐδουλεύοντο τριαχόσιοι χαὶ εἴχοσι βουλευόμενοι 
διαπαντὸς περὶ τοῦ πλήθους, τοῦ εὐχοσμεῖν αὐτούς" 

16. χαὶ πιστεύουσιν ἑνὶ ἀνθρώπῳ τὴν ἀρχὴν αὐτῶν 
χατ᾽ ἐνιαυτὸν, χαὶ χυριεύειν πάσης τῆς γῆς αὐτῶν, χαὶ 
πάντες ἀχούουσι τοῦ ἑνὸς, χαὶ οὐχ ἔστι φθόνος οὐδὲ 
ζῆλος ἐν αὐτοῖς. 

17. Καὶ ἐπέλεξεν Ἰούδας τὸν Εὐπόλεμον υἱὸν Ἰωαν- 
νου τοῦ Ἀχχὼς καὶ ᾿Ιάσονα υἱὸν ᾿Ελεαζάρου, χαὶ ἀπέ- 
στειλεν αὐτοὺς εἰς Ῥώμην, στῆσαι αὐτοῖς φιλίαν χαὶ 
συμμαχίαν, 

18. χαὶ τοῦ ἀραι τὸν ζυγὸν ἀπ᾽ αὐτῶν, ὅτι ἴδον τὴν 
πεδυ τίς τῶν ᾿Ελλήνων χαταδουλουμένους τὸν Ἰσραὴλ 
ουλείαν. 

19. Καὶ ἐπορεύθησαν εἰς Ῥώμην, καὶ ἡ ὁδὸς πολλὴ 
σφόδρα, καὶ εἰςῆλθον εἰς τὸ βουλευτήριον, καὶ ἀπεχρί- 
θησαν χαὶ εἴπον᾽᾿ 

0. Ἰούδας ὃ Μαχχαδαῖος χαὶ οἵ ἀδελφοὶ αὐτοῦ χαὶ 
τὸ πλῆθος τῶν Ἰουδαίων ἀπέστειλαν ἡυᾶς πρὸς ὑμᾶς, 
στῆσαι μεθ᾿ ὑμῶν συμμαχίαν καὶ εἰρήνην, καὶ γραφῇ»- 
γαι ἡυᾶς συμμάχους καὶ φίλους ὑμῶν. 

91. Καὶ ἤρεσεν ὃ λόγος ἐνώπιον αὐτῶν. 
8. Καὶ τοῦτο τὸ ἀντίγραφον τῆς ἐπιστολῆς ἧς ἀν- 

τέγραψεν ἐπὶ δέλτοις χαλχαῖς, καὶ ἀπέστειλεν εἰς Ἴε- 
ρουσαλὴμ εἶναι παρ᾽ αὐτοῖς ἐχεῖ μνημόσυνον εἰρήνης 
χαὶ συμυαχίας" 

23. Καλῶς γένοιτο Ρωμαίοις καὶ τῷ ἔθνει Ἰουδαίων 
ἐν τῇ θαλάσσῃ χαὶ ἐπὶ τῆς ξηρᾶς εἰς τὸν αἰῶνα, χαὶ 
ῥομφαία χαὶ ἐγθρὸς μαχρυνθείη ἀπ᾽ αὐτῶν. 

24. Ἐὰν δὲ ἐνστῇ πόλεμος ἐν Ρώμη προτέρα ἣ 
πᾶσι τοῖς συμμάχοις αὐτῶν ἐν πάση χυρείχ αὐτῶν, 

45. ̓ συμμαχήσει τὸ ἔθνος τῶν ᾿Ιουδαίων, ὡς ἂν ὁ 
χαιρὸς ὑπογραφῇ αὐτοῖς, καρδία πλήρει" 

48. χαὶ τοῖς πολεμοῦσιν οὐ δώσουσιν οὐδὲ ἐπαρχέσουςι 
σἴτον, ὅπλα, ἀργύριον, πλοῖα, ὡς ἔδοξε Ῥωμαίοις" 
χαὶ φυλάξονται τὰ φυλάγματα αὐτῶν, οὐθὲν λαῤόντες. 

47. Κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ, ἐὰν ἔθνει Ἰουδαίων συμξῇ 
προτέροις πόλεμος, συμμαχ ήσουσιν οἱ Ῥωμαῖοι ἐχ 
ψυχῆς, ὡς ἂν αὐτοῖς ὃ καιρὸς ὑπογραφῇ᾽ 

28. χαὶ τοῖς συμμαχοῦσιν οὐ δοθήσεται σῖτος, ὅπλα, 
ἀργύριον, πλοῖα, ὡς ἄοξε Ῥώμη - καὶ φυλάξονται τὰ 
φυλάγματα αὐτῶν χαὶ οὐ μετὰ δόλου. 

29. Κατὰ τοὺς λόγους τούτους ἔστησαν Ῥωμαῖοι τῷ 
δήμῳ τῶν Ἰουδαίων. ὍΝ 

20. Ἐὰν δὲ μετὰ λόγους τούτους βουλεύσωνται οὗτοι 
χαὶ οὗτοι προςθεῖναι ἢ ἀφελεῖν, ποιήσονται ἐξ αἱρέσεως 
αὐτῶν, καὶ ὃ ἐὰν προςθῶσιν ἢ ἀφέλωσιν ἔσται χύρια, 

81. Καὶ περὶ τῶν χαχῶν ὧν ὁ βασιλεὺς Δημήτριος 
συντελεῖται εἰς αὐτοὺς, ἐγράψαμεν αὐτῷ, λέγοντες᾽ 
Διατί ἐδάρυνας τὸν ζυγόν σου ἐπὶ τοὺς φίλους ἡμῶν 
τοὺς συμμάγους Ἰουδαίους; 

84. Ἐὰν οὖν ἔτι ἐντύχωσι κατὰ σοῦ, ποιήσομεν αὐὖ- 
τοῖς τὴν χρίσιν, καὶ πολεμήσομέν σε διὰ τῆς θαλάσσης 
χαὶ διὰ τῆς ξηρᾶς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄. 

ι. Καὶ ἤχουσε Δημήτριος ὅτι ἔπεσε Νιχάνωρ χαὶ αἱ 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΠΡΩΤΟΣ. Κεφ. Θ΄. 
(4. Εἰ ἰῃ οπηηίθυ8 8.18 ὩΘΠῸ Θογυπ ρογίαθαϊ ἀἰδάδημδ, 

πος ἱηαυοθαίυγ ρυγρυγὰ, || πιδρηϊποδγοίιγ ἰῃ οᾶ. 

(5. Εἰ ουγίδπη ἰδοογαηΐ δἰδὶ, οἱ φυοίἀἶα οοηβ0} Δ δπῖὶ ἔγο- 
οΘπ οἱ Υἱβίπι! φοηδ πὶ ἀρδπία8 ΒΟΠΊΡΕΓ ἀ6 πηι] άϊης, αἱ 
Γροῖα συθδογηρηΐ 608 : 

16. οἵ οςοπλαληΐ αηἰ ΠοΙΠΪηἰ τηδρὶ γαίῃ βυμι ρ6Γ 5ἰἢ- 
δυ}]08 δηηο5, οἷ υἱ ἀοιμίποίαγ τηΐνοῦβδὸ ἴθγγϑ ἰρϑογαίη, δὲ 
ΟΠΊΩ65 ΟὈοαϊπηΐ υηΐ, οἱ Ὠοη οδὶ ἰηυν αἶα ἤΘ 46 Ζοὶι5. ἰηΐος 
608. ᾿ 

17. Εἰ οἰερι! δ Επρο]οιηθπ ἢ] υπὶ 7οΔηηΐ5 {1} Αοσοβ 
οἵ 9450" 6 ὴλ {Π᾿|᾿π᾿|πὶ ΕἸΟΑΖΆΓΙ, Οἱ μι} 81} ὁ05 Βομηδη), σοηπίϊοΓὰ 
οὐτ 111}15 Δι) οἰ εἶδ) οἱ βοοἰοίαίοπη, 

18. οἱ υἱ δυίδγγοηΐ Ἰυρυπι 8 οἶδ, 4υΐᾶ υἱάδγιηΐ τοσητπι 
Οστφοογυ) 4006 βογυϊίυἝα ρμγοπηογοὶ [βγϑαῖ. 

(9. Εἰ αἰογυηΐί Βοιδηι, οἱ υἱὰ πηι} 8 γ]άδ, οἱ ἰηἰγοίογυηί 

ἴῃ ουγίαπι, οἴ γοϑροηἀογυηΐ οἱ ἀϊχογιηί : 

20. 7Ζυὰδϑ Μδοοδίουϑ οἱ γαῖ γϑβ ο᾽υβ οἱ ρορηίαβ Τυάαλογυπι 
πιίδογυπί Πο8 86 γοβ, δίδίυογο υουίβουτη βοςϊοίλί δ) οἱ ρμᾶ- 

ΘΠ, Οἱ ΘΟ ΒΟΓΌ ΘΓ ΠΟΒ 506]|08 6ἰ Δ ο8 γδϑίγοϑ. 

21. ΕΓ μου! βογπο ἰῃ σοηϑροοία οογυη). 

22. Εἰ πος 6ϑ8{ γοϑογίρίπὶ δορί βίοϊβ 4υδη) Γοβογ ρδογυηῖ 
ἴῃ [Δ 01}}}8 φγοΐβ,, οἱ πιὶβογιηΐ ἰὴ Φογυβδίοπὶ υἱ οβϑοί δρυὰ 608 
101 πηοπιογίδ!  ῥδοίδ οἱ βοοθίδ!β : 

423. Βοπ6 κἱΐ Βομπηδηΐβ οἱ σϑηΐὶ υἀκογ ἱπ ταδὶ οἱ ἰῇ 

ἰογγᾶ ἰη φίογηυηι, ρἰδάϊυβαια οἱ Ὠοδΐβ ρεοου! 511 ἂν οἰβ. 

44. Ουοὰ ϑ8ὶ ἰπ5:{{6γΐ Ὀ6]υπ ΒΟπιδηΐ5 ργίυδ δαΐ οι 
506 15 οΘὐγαηι ἰῃ οἠηΐ ἀοπ Πδ1ΊΟ.6 ΘΟΓΌΠ., 

425. δυχί) πὶ ἰογοῖ σ6η8 Τυὐδδογαη), ργουΐ ἰδηρυ8 ἀϊοίδ- 

γΟΓΗ οἷβ, οογάθ ρ]6ΏΟ : 

46. οἱ ργ  δηκίθυδ ποὴ ἀδυηΐϊ ΠΟ΄υ6 50 θη} 1] γα ηΐ 
{Πἰουπ, ἄγη, ῬΘΟΙἶ Δ ΠῚ, ὨΔΥ68,, βίοι! οἰδοι ΒΟΙ,ΔηΪδ : οἱ 
ουδιοάϊρηϊ πιληάδία οογαπι, Ὠἰ ἢ] δοοὶ μ᾽ Θηἴθ68. 

47. 5  πι} 6 Γ δυΐοπη, δἱ βοηιὶ Τυἀξρογυ ῥγῖ δοείάοεγὶξ 
ΒοΙἴ, δ) ναθυηΐ Βομηδηὶ οχ δηϊπΊο, γουῦϊ 615 ἰδηιριι8 
Ροι ἰδοῦ : 

48. οἱ Δ )}υνδηιϊδυ8 πο ἀδοίϊυγ ἐγίἰἰουπ, γᾷ, ροσι- 

Πΐα, πᾶγδ38, βίσυϊ ρἰδουϊ Βοηνδι 8 : οἱ ουδίοαϊθηϊ τηϑηάδίδ 

ΘΟΓΌΙΩΏ οἵ ΔΌ54:16 ἀοίο. 

29. ϑοουπάιϊιπ) δ σοῦ οοπβίϊ υογυηΐ Ἀοπηδηΐ ρορυ]ο 

Φυσφογ). 

30. Ουοά 5] ροϑί [δος γογθὰ ἰιὶ οἱ {|| δἄάθγο δυΐ ἀδπηθγα 

γοϊυογίηϊ, (δοίοηΐ οχ ργοροϑίίο 800, δἱ χυδοοιηαυο δὰ 6- 
τίη! νοὶ ἀοιηρβουίηϊ γαῖα ογυηΐ. 

31. Εἰ ἀὸ πι8}}8 αὐ Βοπηοίγ 8 γὸχ [δεϊΐ ἰῃ 0505, δ Γρ5ὶ- 

[1118 οἱ, ἀἰοδηίθϑ : Οὐᾶγο σγδυδϑίὶ ᾿υ συ πη (1 Π| ΘΌΡΟΓ δηγίοο5 

ὨΟϑίΓΟΒ βοοίοδ 7ἀ8808 ᾿ 

32. 51 ΟΥβῸ ἰΐργυηι δαϊδγηξ ἢ08 δα γΟΓΒΌΠ) ἴα, (ΔοϊΓηλυ8 

111 Ἰυά οί, οἴ ρυριδίπ}}}8 ἰΘοΠ. ΠλᾶΓγὶ ἰογγᾶσυθ. 

ΟΑΡΌΤ ΙΧ. 

1. Εἰ δυάϊγὶῖ Ποιποίγυ5 υΐα σροί ΝίοδΠΟΥ οἱ δχδγοίίυϑ 



ΜΑΘσΟΘΟΑΒΕΟΒΌΜ ΠΙΒΕᾺΒ ΡΆΙΜῦ9. Οκρ. ΙΧ. 

δυνάμεις αὐτοῦ ἐν πολέμῳ,, καὶ προςέθετο τὸν Βαχχί- 
δὴν καὶ τὸν λχιμον ἐχ δευτέρου ἀποστεῖλαι εἰς γῆν 
Ἰούδα, καὶ τὸ δεξιὸν χέρας μετ᾽ αὐτῶν. 

ἃ. Καὶ ἐπορεύθησαν ὁδὸν τὴν εἰς Γάλγαλα, καὶ πα- 
ρενέθαλον ἐπὶ Μαισαλὼθ τὴν ἐν ᾿Αρδήλοις, καὶ προχα- 
τελάθοντο αὐτὴν, καὶ ἀπώλεσαν ψυχὰς ἀνθρώπων πολ- 
λας. 

3. Καὶ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου ἔτους τοῦ δευτέρου χαὶ 
πεντηχοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ παρενέθαλον ἐπὶ Ἵερουσα- 
λήμ. 

4. Καὶ ἀπῇραν καὶ ἐπορεύθησαν εἰς Βερέαν ἐν εἴχοσι 
χιλιάσιν ἀνδρῶν χαὶ διςχιλίᾳ ὕππῳ. 

6. Καὶ ἤρύδας ἦν παρεμδεθληχὼς ἐν Ἐλεασὰ, 
χαὶ τριςχίλιοι ἄνδρες ἐχλεχτοὶ μετ᾽ αὐτοῦ. 

6. Καὶ ἴδον τὸ πλῆθος τῶν δυνάμεων ὅτι πολλοί εἰσι, 
χαὶ ἐφοδήθησαν σφόδρα" χαὶ ἐξεῤῥύησαν πολλοὶ ἀπὸ 
τῆς παρεμθολῆς, οὐ χατελείφθησαν ἐξ αὐτῶν ἀλλ᾽ ἢ 
ὀχταχόσιοι ἄνδρες. 

η. Καὶ εἶδεν Ἰούδας ὅτι ἀπεῤῥύη ἢ παρεμθολὴ αὐ- 
τοῦ, καὶ ὃ πόλεμος ἔθλιθεν αὐτόν: χαὶ συνετρίδη τῇ 
χαρδίᾳ, ὅτι οὐχ εἶχε καιρὸν συναγαγεῖν αὐτούς. Καὶ 
ἐξελύθη, 

8. χαὶ εἶπε τοῖς χαταλειφθεῖσιν" Ἀναστῶμεν χαὶ 
ἀναῤῶμεν ἐπὶ τοὺς ὑπεναντίους ἡμῶν, ἐὰν ἄρα δυνώ- 
μεθα πολεμῆσαι αὐτούς. 

9. Καὶ ἀπέστρεψαν αὐτὸν, λέγοντες" Οὐ μὴ δυνώ- 
μεθα, ἀλλ᾽ ἢ σώζωμεν τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς τὸ νῦν, καὶ 
ἐπιστρέψωμεν μετὰ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, χαὶ πολεμή- 
σωμεν πρὸς αὐτούς" ἡμεῖς δὲ ὀλίγοι. 

τυ. Καὶ εἶπεν Ἰούδας: Μή μοι γένοιτο ποιῆσαι τὸ 
πρᾶγμα τοῦτο, ἰνῶν ἀπ᾿ αὐτῶν- χαὶ εἰ ἤγγιχεν ὃ 
καιρὸς ἡμῶν, χαὶ ἀποθάνωμεν ἐν ἀνδρεία χάριν τῶν 
ἀδελφῶν ἡμῶν, καὶ μὴ καταλίπωμεν αἰτίαν τῇ δόξη 
ἡμῶν. 

π. Καὶ ἀπῆρεν ἧ δύναμις ἀπὸ τῆς παρεμόολῷς, 
χαὶ ἔστησαν εἰς συνάντησιν αὐτοῖς, χαὶ ἐμερίσθη ἣ 
ἵππος εἰς δύο μέρη, καὶ οἱ σφενδονηταὶ χαὶ οἱ τοξόται 
προεπορεύοντο τῆς δυνάμεως, καὶ οἱ πρωταγωνισταὶ 
πάντες οἷ δυνατοί. 

15. Βαχχίδης δὲ ἦν ἐν τῷ δεξιῷ χέρατι, καὶ ἤγγισεν 
ἡ φάλαγξ ἐκ τῶν δύο μερῶν, χαὶ ἐφώνουν ταῖς σαλ-- 
πιγξι. 

18. Καὶ ἐσάλπισαν οἱ παρὰ Ἰούδα χαὶ αὐτοὶ ταῖς 
σάλπιγξι, χαὶ ἐσαλεύθη ἡ γὴ ἀπὸ τῆς φωνῆς τῶν πα- 
εμδολῶν: χαὶ ἐγένετο ὃ πόλεμος συνημμένος ἀπὸ πρω- 

ἴθεν ἕως ἑσπέρας. 
1. Καὶ εἶδεν Ἰούδας ὅτι Βαχχίδης χαὶ τὸ στερέωμα 

τῆς παρεμδολῆς ἐν τοῖς δεξιοῖς, καὶ συνῆλθον αὐτῷ 
πάντες οἱ εὔψυχοι τῇ χαρδία- 

186. χαὶ συνετρίόη τὸ δεξιὸν χέρας ἀπ᾽ αὐτῶν, χαὶ 
ἐδίωχον ὀπίσω αὐτῶν ἕως ᾿Αζώτου ὄρους. 

ι6. Καὶ οἱ εἰς τὸ ἀριστερὸν χέρας ἴδον ὅτι συνετρίβη 
τὸ δεξιὸν χέρας, χαὶ ἐπέστρεψαν χατὰ πόδας Ἰούδα καὶ 
τῶν μετ᾽ αὐτοῦ ἐκ τῶν ὄπισθεν. 

17. Καὶ ἐδαρύνθη ὃ πόλεμος, καὶ ἔπεσον τραυματίαι 
πολλοὶ ἐχ τούτων χαὶ ἐχ τούτων. 

16. Καὶ Ἰούδας ἔπεσε, χαὶ οἱ λοιποὶ ἔφυγον, 
ι9. Καὶ ἦραν Ἰωνάθαν καὶ Σίμων Ἰούδαν τὸν ἀδελ- 

ὃν αὐτῶν, χαὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν τῷ τάφῳ τῶν πατέρων 
αὐτοῦ ἐν Μοωδεεῖμ. 

ΨΕΤῸΒ ΤΕΡΤΑΜΈΧΤΟΝ. -- Π. 
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6708 ἰῃ ργῶ]ϊο, οἱ δρροϑυὶΐ! Βαοοι δηι οἱ ΑἸοϊπη) γυγειτη 
τηϊζίογ ἴῃ Φυάεαπι, οἱ ἀοσχίγαπῃ οογηὰ οὐπὶ {1}15. 

3. ΕΓ δδίογυπί υἱᾶπὶ χυδ ἀυοίξ ἰη Οα] ρα], οἱ εδϑίγα ρο- 
ΒΌΘΡΟΝ 5106 Γ ΜΈ ΒΔΙΟΙἢ αυς 651 ἰῃ Αὐθο 5, οἱ οσουρανογαηΐ 
ΘΔ, Οἱ ΡΟΓΟΙΊΘΓΏηΪ 8Δη1Π|85 ὨΟΠλΐηυ πὶ λυ} 188. 

3. ΕΓ Π6η586 ρΡΥΪΠΊΟ Δηηὶ 5θοιηάϊὶ οἵ φυϊηαιδροϑβίηγὶ οἱ οδη- 
(5 πὶ ΔρρΠςπογαηΐ δχογοϊπηι δ 96.0.58] 60. 

ἤ, Εἰ δυγτοχογιηΐ οἱ δϊογυηΐ ἰῃ Βογοδηὶ υἱσίηϊ }}Π[ἃ 
Υἱγογυπ οἱ ἀυ τ ἃ Θαυ ἔπι. 

ὅ. Εἴ Μ“υάδ5 ροδαυοΓγαῖ ὀδϑίγα ἰῃ Ε]6888, οἱ ἰγία π}}}} 8 υἱτὶ 
ΕἸΘο! εἰ ΘΟ. 

6. Εἰ νἱἀογυηίΐ πη] υἀἴπαι ὀχογοϊζυυη φυΐδ τυ βυηΐ, 
οἱ {ἰηυδτγυηΐ νἀ] ὰθ : οἵ πηι ἰ βυ ἰγαχογυηΐ 88 ἀ6 οδϑ γί, ὨΟΘἢ 

ΤΟΙ ΔηΒΘΙΠΠηὶ οχ οἷ5 ηἰδὶ οοἰἱησοι υἱγὶ. 

7. ἘςνΙ41| υἀλ5 χυοὰ ἀοῆυχὶ Ἔχϑγοὶί5 5015, οἱ Β6] 1 ΠῚ 
ΡοΓιΓσοθαὶ ουη : οἱ οοηίγτδοίυ5 681 εογάθ, ΄υΐᾷ που Ὠαθοθαῖ 
ἰθρι.5 σοηρτορδηάὶ 608. Εἰ ἀἰ550] υἷι. 65, 

8. εἱ ἀἰχὶϊ ἢ]5 4 γοϑίἀυἱ ογδηΐϊ : Βυγσδηγι8 οἱ Δϑοθη ἀδη}115 
ΒΌΡΘΟΥ Δ ΓΒαΓΙΟ5 Ποβίγοϑβ, δἰ (ογία ροϑϑίηι5 ἀθῦθι γα 608. 

9. Εἰ ἀνογίοραηΐ ουπὶ, ἀϊσρηίοβ : ΝΟῚ ΡΟ 08, 50 ]1- 
ΒΟΓΘΙΏ15 ΔηΪΠπη85 ποδίγδ5 Πη060, οἱ γονογίδπγγ οὐ [γι θι18 
ποϑίΓ, 5, οἵ ρυρηδθίηυ8 δνογϑυδ 605 : ΠΟ8 διιΐδπι ῥϑυσὶ 811- 
[}115. 

10. Εἰ αἱὶ Ψυάδβ : ΑΡ511 ἰϑίδιη γϑηι ίδοθγθ, υἱ Πιμίδηγαϑ Δ 
Εἷ5 : οἱ οἱ δρργορίδυϊ  ἰθιρυ5 ποβίγιιηι, πηουϊ δι ἰὴ υἱγίαϊθ 

Ῥγορίον ἔγαίγοϑ ποϑίζοβ, οἵ ἤθη γϑὶαυδῆγιβ ογίπγθη αἰογίαΣ 
Ὠοδίγιθ. 

11. Εἰ πιουἱΐ δχογοῖι5 46 οδοίγβ, οἱ βἰοίογυηϊ 1118 οὗ- 

ΥἱΔΠ), οἵ ἀἰν!81 δυηΐ θαυ 658 ἴῃ ἀυδ5 ραγίθβ, οἱ [υπηάἰ θυ αγίϊ 

οἱ 5δριΔηΠ"[ὁ ργθ  θαηὶ ὁχογοϊ ἢ, οἱ ργπλὶ οογδπ λίπ 5 ΟΠ] 68 
ροίοπίθδ. 

12. ΒΔΟΟ 468 Δυ 6 Π) ογαξ ἴῃ ἀοχίγο οοἰῆι οἱ ργοχί πιδυῖῖ 
Ἰορίο ἂχ ἀυδθι8 ραγίθυδ, οἱ οαιῃθδηϊ ἰ0 8. 

13. Ἐχοϊαιηδνοσυηΐ δυίοιῃ οἱ 1] χυὶ ογαηΐ ὁχ ραᾶγίο 7.80 
οἰΐδηι ἱρϑὶ (08, οἵ οομητηοίϑ 6βἱ ἰογγὰ ἃ γόοῦ δχογοίυυῃ1: 
οἱ σομηπηϊδϑυμη 68ὲ ργϑ 1} ἃ ΠὩΔΠ6 1541 δα γΟΒΘρΟΓΠΏ). 

4. Εἰ νἱάϊ! 7} 0488 ΄υοᾶ ΒΟΟ 468 οἱ Πγπιΐογ ρᾶγβ ὀχ εγοὶ 
ἴ.5 658ἱ ἰῃ ἀοχίγὶ 8, οἵ ΘΟΠΥΘΠΘΓΏΗΐ ΟΠ ᾽ρ080 ΟἸΏ65 Ποῃϑίδη- 
[65 σοτὰθδ : 

18. οἱ σοηϊτγί πὶ 65 ἀδχίογι πη οογηι!, οἱ ρογβθουῖὶ δυηῖ 
608 υϑ40.6 δὰ τηοηίοηη ΑΖΟΙΪ. 

16. Εἰ φυὶ ἴῃ βἰηἰδῖγο οόγτῆυ δγδηΐ νἱάθγυηΐ χιιοί οοηΓἰ 0 Π| 
οϑἱ ἀοχίχιπι σογῆυ, οἱ σοηνογίογυηΐ 56 δα ροά68 7608 εἴ ἐο- 

Γυη} 401 οὑπὶ 'ρ80 ογαηΐ ἃ ἰθγβο. 

17. Εἰ ἰηρσγανδίυπι 6δί ργϑι υπι, οἱ οδεϊἀθγυηΐ νυ ]ηογδίὶ 
τυ οχ [15 οἱ ὁχ {{{|8. 

18. Εἰ 7υἀδ5 οδοἰαϊξ, οἱ οεοίογὶ (ρογιηί. 

(9. Εἰ Τοηρδίῃδϑ οἱ δίγησοη ἰυἱογυηὶ Ζυἀδπ| [Γδΐγδπη δυυτη, 

εἱ βορο ϊδγυηΐ δι ἰῃ ΟΡ" ]ΟγΟ ρδῖγυπη ο͵ι8 ἰη Μοοίῃ). 

44 
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0. Καὶ ἔκλαυσαν αὐτὸν, χαὶ ἐχόψαντο αὐτὸν πᾶς 

ΜΑΚΚΑΒΆΙΩΝ ΠΡΩΤῸΟΣ. Κεφ. Θ΄. 

20. Εἰ ρἰογδυθγυῃΐ θυ), οἱ Πευθγυηΐ θη} οπιηΐβ ρορυα8 
Ἰσραὴλ χοπετὸν μέγαν, καὶ ἐπένθουν ἡμέρας πολλὰς, | ΙΞγδεὶ ρἰαποία πιδρπο, οἱ ἰυροναηὶ ἀΐδβ πιυ]ίοβ, οἱ ἀϊχογυηΐ: 
χαὶ εἶπον" 

41. Πῶς ἔπεσε δυνατὸς σώζων τὸν Ἰσραήλ; 
4). Καὶ τὰ περισσὰ τῶν λόγων Ἰούδα καὶ τῶν πο- 

λέμων καὶ τῶν ἀνδραγαθιῶν ὧν ἐποίησε καὶ τῆς μεγα- 
λωσύνης αὐτῶν οὐ χατεγράφη᾽ πολλὰ γὰρ ἦν σφόδρα. 

23. Καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν τελευτὴν Ἰούδα, εἐξέχυ-- 
ψαν οἵ ἄνομοι ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις ᾿Ισραὴλ,, καὶ ἀνέτει- 
λαν πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀδικίαν. 

44. ᾽Εν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις ἐγενήθη λιμὸς μέγας 
σφόδρα, χαὶ ηὐτομόλησεν ἣ χώρα μετ᾽ αὐτῶν. 

35. Καὶ ἐξέλεξε Βαχχίδης τοὺς ἀσεθεῖς ἄνδρας, καὶ 
κατέστησεν αὐτοὺς χυρίους τῆς χώρας. 

46. Καὶ ἐξεζήτουν καὶ ἐξηρεύνων τοὺς φίλους ᾿Ιούδα, 
χαὶ ἦγον αὐτοὺς πρὸς Βαχχίδην" καὶ ἐξεδίχει ἐν αὐτοῖς, 
χαὶ ἐνέπαιζεν αὐτοῖς. 

27. Καὶ ἐγένετο θλίψις μεγάλη ἐν τῷ Ἰσραὴλ, ἥτις 
οὖχ ἐγένετο ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας οὐχ ὥφθη προφήτης ἐν αὖ- 
τοῖς. : 

28. Καὶ ἠθροίσθησαν πάντες οἵ φίλοι Ἰούδα, χαὶ εἰ- 
πον τῷ ᾿ἸἸωναθαν' 

29. Ἂφ᾽ οὗ ὃ ἀδελφός σου Ἰούδας τετελεύτηχε, χαὶ 
ἀνὴρ ὅμοιος αὐτῷ οὐχ ἔστιν ἐξελθεῖν πρὸς τοὺς ἐχθροὺς 
καὶ Βαχχίδην, καὶ ἐν τοῖς ἐχθραίνουσιν τοῦ ἔθνους 
ἡμῶν. 

30. Νῦν οὖν σε ἡρετισάμεθα σήμερον, τοῦ εἶναι ἀντ᾽ 
αὐτοῦ ἡμῖν εἰς ἄρχοντα χαὶ ἡγούμενον τοῦ πολεμῆσαι 
τὸν πόλεμον ἡμῶν. 

81. Καὶ ἐπεδέξατο ᾿Ιωνάθαν ἐν τῷ χαιρῷ ἐχείνῳ τὴν 
ἥγησιν, καὶ ἀνέστη ἀντὶ ᾿Ιούδα τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. 

8). Καὶ ἔγνω Βαχχίδης, χαὶ ἐζήτει αὐτὸν ἀποχτεῖναι. 
88. Καὶ ἔγνω Ιωναθαν χαὶ Σίμων ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ 

χαὶ πάντες οἱ μετ᾽ αὐτοῦ, χαὶ ἔφυγον εἰς τὴν ἔρημον 
Θεχωὲ, καὶ παρενέβαλον ἐπὶ τὸ ὕδωρ λάχκου Ἀσφάρ. 

84. Καὶ ἔγνω Βαχχίδης τῇ ἡμέρα τῶν σαδῥάτων, 
χαὶ ἦλθεν αὐτὸς καὶ πᾶν τὸ στράτευμα αὐτοῦ πέραν τοῦ 
Ἰορδάνου. 

85. Καὶ ἀπέστειλε Ἰωνάθαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἡγού- 
μενον τοῦ ὄχλον, χαὶ παρεχάλεσε τοὺς Ναυαταίους φί- 
λοὺς αὐτοῦ παραθέσθαι αὐτοῖς τὴν ἀποσχευὴν αὐτῶν 
τὴν πολλήν. 

46. Καὶ ἐξῆλθον υἱοὶ Ἰαμόρὶ ἐκ Μηδαδὰ, χαὶ συνέ-- 
λαόον Ἰωάννην χαὶ πάντα ὅσα εἶχεν, χαὶ ἀπῆλθον 
ἔγοντες. 

87. Μετὰ δὲ τοὺς λόγους τούτους ἀπήγγειλαν τῷ 
Ἶωναθαν χαὶ Σίμωνι τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ὅτι οἱ υἱοὶ Ἰαμ.- 
ὀρὶ ποιοῦσι γάμον μέγαν, χαὶ ἄγουσι τὴν νύμφην ἀπὸ 
Ναδαδὰθ θυγατέρα ἑνὸς τῶν μεγιστάνων μεγάλων τῶν 
Χαναὰν μετὰ παραπομπῆς μεγάλης. 

38. Καὶ ἐμνήσθησαν Ἰωάννου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῶν, 
χαὶ ἀνέδησαν χαὶ ἐχρύδησαν ὑπὸ τὴν σχέπην τοῦ ὄρους. 

89. Καὶ ἦραν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν καὶ ἴδον, χαὶ 
ἰδοὺ θροῦς χαὶ ἀποσχευὴ πολλὴ, χαὶ ὁ νυμφίος ἐξῆλθε 
καὶ οἱ φίλοι αὐτοῦ χαὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἰς συνάντησιν 
αὐτῶν μετὰ τυμπάνων χαὶ μουσιχῶν χαὶ ὅπλων πολλῶν. 

40. Καὶ ἐξανέστησαν ἐπ᾽ αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ ἐνέδρου οἱ 
περὶ τὸν Ἰωνάθαν, καὶ ἀπέχτειναν αὐτοὺς, χαὶ ἔπεσον 
τ} Ὁ πολλοὶ, καὶ οἱ ἐπίλοιποι ἔφυγον εἰς τὸ ὄρος, 
χαὶ ἔλχθον πάντα τὰ σχῦλα αὐτῶν. 

: “ἢ ὐϑοθιοῦο Οδοἰ ἀξ ροΐδηῃ8 χυΐ βαϊναη) (Δοίο αὶ ρορυϊυτὰ 
ϑΓΔΘ 
22. Εἰ οδίογα γουθογυπι Ζυάδο οἱ ᾿δ]ογυμ οἱ υἱγίυϊυ τ) 

40.885 (6οἰΐ οἱ πιδρῃ!υἀϊηΐ8 οἰὰ8 Ὧθἢ βυηΐ ἀδδοτίρίδ : πη0}18 
Θηΐτη ογδηΐ υδὶάθ. 

28. Εἰ (Δοΐυηι 651 ροβί οὐϊ᾽υμη Φυἀξο, οπηογβογιηῖ ἰηϊχαὶ 
ἴη οπηηίθιιβ ἤηΐθυ8 15γ86], οἱ ὀχογίΐ δυηΐ ΟΠ 65 φαΐ οροεγαῦδη- 
(υγ ἰηἰ φυ  δίοῃ). 

24, Τὴ αἴδθθυ8 1115 ἔδοῖᾳ 6βΐ ἔδπη65 πιδρτιὰ γα]άς, οἱ ἱγδὰὶ- 
ἀϊὶ 86 γοσὶο δπὶ ἱρ515. 

25. Εἰ οἴορ!ί Βδοο 68 Ὑἱγοβ ἱπηρίοβ,, οἵ οοπδίυἱξ 608 ἀο- 
Τὴ ΪΠ09 γΓορίοηΪ8. 

26. Εἰ ὀχαυϊγοθδηΐ οἱ ρδγβογυϊδδηΐαγῦ διηΐοοβ Ζυάξ, οἱ 
δἀάυοδρθδῃί 608 δὰ ΒΔΟΟὨϊάδπ : οἱ υἱηάϊ δαὶ ἰῃ 11108,, οἱ {Π|π|- 
ἀοραὶ 6ἷ5. 

27. Εἰ ἰδοίδ 681 ἰγ δα ]δο πηδρὴδ ἴῃ 15γδοὶ, 4υ8}}5 ἤθη ζαϊὶ 
οχ ἀΐα φυἃ Ποη 6ϑ8[ υἱβι ργορ[μοῖδ ἰῃίοΓ 608. 

28. Εῤ οοηργοραί! βυπὶ ΟἸΠΠ68 δηλοὶ ᾿υᾶδο, οἱ ἀϊχογιηῖ 
Φοπδίῃδ : 

29. Εχ 40 ἰγαίογ ἰυυβ υἀδ8 ἀθίιῃποίυβ 681, Υἱγ δ Π1}}}8 οἱ 
Ὠθη 68 φυὶ ὀχοδῖ ορηίγα ἰηϊπηίοοβ οἱ Βδοοῃίάθπι, οἱ ἱῃ 608 
(ααυϊ ἱπἰπηοὶ βυηΐϊ σοη 8 ποϑίγδο. 

30. Νυῃο ᾿ίδαια (6 ᾿οάΐα 6Ἰ 6 σί ΠῚ 115., 6586 θΓῸ 60 ὨΟδ δ ἰῃ 
ΡΠ ηοίροπι οἱ ἀυοθη δὰ θ6]απάυπι ΠΟΙ ]ΠυἹἢ ποϑίσυμ. 

31. Εἰ δυδοδρὶξ Φομδί 5 ἰθηρογο {110 ρεϊποϊραίαμη, οἱ 
ΒΕΓΓΟΧΙ 000 Ζυά δ ἐγαι γίδ δὶ. 

32. Εἰ οοσπουὶϊ Βδοο ἰά68, οἱ φυφγο δὶ απ οσοίάογα. 

33. Εἴ οορηονῖ Φοπδίῃδ8 οἱ δἰ πηοη ἔγαίου οἦιι5 οἱ Οἤ "65 

αυΐ οὐπὶ 60 ογδηΐ, οἱ (υβογυηὶ ἰη ἀδδογίυι ΤΏδοοΟΘ, αἱ οοη- 
βοαογυηί δα ἀ4υ8πὶ ἰᾶσυ}5 Αϑρ δῦ. 

84. ΕΠ ΘΟρπου  Βδοοιιὰ65 ἀΐθ βδθ δίογιπ), οἱ γθηΐ ἱρ56 

οἴ ΟὨἢΪ8 ΘΧογοΐτι18 6)08 ἴΓ88 Φογάἀδηρ1). 

35. Εἰ ]Τοπδί[δϑ τηϊβὶΐ ἐγαίγθιῃ δυυπὰ ἀυσθηι ρορα]ὶ, οἱ 
τοραυἱ Νυδίῃδθ. 8 δ 08 8.1.05 υἷ Θοπημιοάδγεηϊ δἰ} ἀρμᾶ- 
Γᾶ.) 6.11.1} 41} ΘΟΓδί ΟΡ Ο8118. 

36. Εἰ οχίογυηϊ Π]1| Ζαπιθτὶ οχ Μοάδθδ, οἱ οοῃῃργθῃοηᾶο- 
τυηΐ 7οδηηρι οἱ ομμηΐᾶ αὐ Πα θο δῖ, οἴ δρίογιιηὶ Ὠδθοηίοβ. 

37. Ῥοϑῖ δα δυίδῃη υϑγθᾶ γοημη δι) οϑὲ Φο0ηΔ1}}86 οἱ 5]- 
τηοηὶ [γαίγὶ 6}0.8 αυΐδ {Π}}} Ζαιη τὶ (δΔοϊυηΐ πυρι1838 πᾶσηῃδ8, οἱ 

ἀυουηΐ Ββροηδδπι ὁχ Νδάδραίῃ ἢἰ απ υπίτ8 46 πηᾶρι8 ρεΐη- 
οἰρὶθυ5 ΟἸδηᾶδη οὐ ΔΙ ΠἸΟΠ6 πιᾶβηδ. 

38. Εἰ γοοογάδιὶ ϑυηΐ Ζοβηη 8 γα γἰβ δὶ, οἱ δϑοθηάογυαηι 

οἱ δρβουηάθιυηί 86 8}}} ἰασι πηοηῖο ΩἸΟμ 8. 

39. Εἰ δἰονανδγυηΐ οου]οϑ 8008 οἱ υνἱάογυηΐ, οἱ Θεο6 ἰυτη]- 

ἴυ5 οἵ δρρᾶγδῖι 8 πλ0} 08, οἱ Βροπϑβυϑ ρεοσοϑοὶϊ οἵ ἀπιοὶ οἱὰ 5 

οἱ (γαίγοβ 6705 οὐυίδιῃ ἢ} }8 οὐπὶ ΑΥΠρδηΐδ οἱ τηυ!ϑἰοἰδ οἱ Δγηλ 5 
τυ 5. 

40. Εἰ βυγγοχογυηΐ ἰὴ 608 6χ ἰῃϑ 5. }}}} 4] ογδηΐῖ οἶγοᾶ 
Ψψοπαείῃδηχ, οἱ οσοἰάογαηΐ 608, οἱ οσοοἰἀδγυπί νυ]π γαῖ τα}, 

οἱ γοϑίἀυἱ ἑπμρογυηὶ ἰπ πιοηίομη, δὲ δοορρογυηί ΟἸηηΐὰ Βρο δ 
ΘΟΓΙΙΏ. 



ΜΑΟΘΑΒΖΕΟΆΓΜ ΠΙΒΕΒ ΡΆΓΙΜΙΠ5. ἀκρ. ΙΧ. 

41. Καὶ μετεστράφη ὁ γάμος εἷς πένθος, 
μουσικῶν αὐτῶν εἰς θρῆνον᾽ 

42. χαὶ ἐξεδίκησαν τὴν ἐχδίχησιν αἵματος ἀδελφοῦ 
αὐτῶν, χαὶ ἀπέστρεψαν εἰς τὸ ἕλος τοῦ Ἰορδάνου. 

43. Καὶ ἤχουσε Βαχχίδης, καὶ ἦλθε τῇ ἡμέρα τῶν 
σαθόάτων ἕως τῶν χρηπίδων τοῦ Ἰορδάνου ἐν δυνάμει 
πολλῇ. 

44. Κκαὶ εἶπεν Ἰωνάθαν τοῖς παρ᾽ αὐτοῦ: Ἀιναστῶμεν 
νῦν χαὶ πολεμήσωμεν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν οὐ γάρ 
ἔστι σήμερον ὡς ἐχθὲς χαὶ τρίτην ἡμέραν. 

45. Ἰδοὺ γὰρ ὁ πόλεμος ἐξεναντίας ἡμῶν χαὶ ἐξό- 
πισθεν ἡμῶν" τὸ δὲ ὕδωρ τοῦ Ἰορδάνου ἔνθεν χαὶ ἔνθεν 
καὶ ἔλος χαὶ δρυμός" οὐχ ἔστι τόπος τοῦ ἐχχλῖναι. 

46. Νῦν οὖν κεχράξατε εἰς οὐρανὸν, ὅπως διασωθῆτε 
ἐχ χειρὸς ἐχθρῶν ὑμῶν. Καὶ συνῆψεν ὁ πόλεμος. 

47. Καὶ ἐξέτεινεν Ἰωνάθαν τὴν χεῖρα αὐτοῦ πατάξαι 
τὸν Βαχχίδην, καὶ ἐξέχλινεν ἀπ᾽ αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω. 

48. Καὶ ἐνεπήδησεν Ἰωνάθαν χαὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ εἰς 
τὸν Ἰορδάνην, καὶ διεκχολύμθησαν εἰς τὸ πέραν, χαὶ οὐ 
διέθησαν ἐπ᾽ αὐτοὺς τὸν Ιορδάνην. 

49. Καὶ δίεπεσον παρὰ βαχχίδου τῇ ἡμέρα ἐχείνῃ 
εἰς χιλίους ἄνδρας. Καὶ ἐπέστρεψεν εἰς Ἱερουσαλὴμ, 

50. καὶ ὠχοδόμησε πόλεις ὀχυρὰς ἐν τῇ Ἰουδαία, τὸ 
ὀχύρωμα τὸ ἐν Ἱεριχὼ καὶ τὴν Ἐμμαοὺμ, καὶ τὴν 
Βαιθωρὼν, καὶ τὴν Βαιθὴλ, χαὶ τὴν Θαμναθὰ Φαρα- 
θωνὶ, καὶ τὴν Τεφὼν ἐν τείχεσιν ὑψηλοῖς καὶ πύλαις 
χαὶ μοχλοῖς. 

51. Καὶ ἔθετο φρουρὰν ἐν αὐτοῖς τοῦ ἐχθραίνειν τῷ 
Ἰσραῆλ. Ν 

55. Καὶ ὠχύρωσε τὴν πόλιν τὴν ἐν Βαιθσούρα, καὶ 
τὴν Γάζαρα, χαὶ τὴν ἄχραν, χαὶ ἔθετο ἐν αὐταῖς δυνά-- 
μεις χαὶ παραθέσεις βρωμάτων. 

68. Καὶ ἔλαθε τοὺς υἱοὺς τῶν ἡγουμένων τῆς χώρας 
ὅμηρα, καὶ ἔθετο αὐτοὺς ἐν τῇ ἄχρᾳ ἐν ᾿Ιερουσαλὴμ ἐν 
υλαχῇ. 

54. Καὶ ἐν ἔτει τρίτῳ χαὶ πεντηχοστῷ καὶ ἑχατοστῷ, 
μηνὶ τῷ δευτέρῳ, ἐπέταξεν Ἄλχιμος καθαιρεῖν τὸ τεῖχος 
τῆς αὐλῆς τῶν ἁγίων τῆς ἐσωτέρας, χαὶ χαθεῖλε τὰ ἔργα 
τῶν προφητῶν, χαὶ ἐνήρξατο τοῦ χαθαιρεῖν. 

656. Ἔν τῷ χαιρῷ ἐχείνῳ ἐπλήγη Ἄλχιμος χαὶ ἐνε- 
ποδίσθη τὰ ἔργα αὐτοῦ, χαὶ ἀπεφράγη τὸ στόμα αὐτοῦ 
χαὶ παρελύθη, καὶ οὐχ ἐδύνατο ἔτι λαλῆσαι λόγον καὶ 
ἐντείλασθαι περὶ τοῦ οἴχου αὐτοῦ. 

66. Καὶ ἀπέθανεν Ἄλχιμος ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ μετὰ 
βασάνου μεγάλης. 

57. Καὶ εἶδε Βαχχίδης ὅτι ἀπέθανεν Ἄλχιμος, καὶ 
ἀπέστρεψε πρὸς τὸν βασιλέα, χαὶ ἡσύχασεν ἢ γῇ Ἰούδα 
ἔτη δύο. 

58. Καὶ ἐδουλεύσαντο πάντες οἱ ἄνομοι, λέγοντες" 
Ἰοὺ Ἰωνάθαν χαὶ οἵ παρ᾽ αὐτοῦ ἐν ἡσυχία χατοικοῦσι 
πεποιθότες" νῦν οὖν ἄξομεν τὸν Βαχχίδην, καὶ συλλή- 
ψεται αὐτοὺς πάντας ἐν νυχτὶ μιᾶ. 

69. Καὶ πορευθέντες συνεθουλεύσαντο αὐτῷ. 
60. Καὶ ἀπῇρε τοῦ ἐλθεῖν μετὰ δυνάμεως πολλῆς, 

χαὶ ἣ φωνὴ 

χαὶ ἀπέστειλεν ἐπιστολὰς λάθρα πᾶσι τοῖς συμμάχοις’ 
αὐτοῦ τοῖς ἐν τῇ Ἰουδαία, ὅπως συλλάδωσι τὸν Ἰωνάθαν 

ὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ οὐχ ἐδύ ὅτι ἐγνώσθ χαὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ οὐχ ἐδύναντο, ὅτι ἐγνωσθη 
αὐτοῖς ἢ βουλὴ αὐτῶν. 
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41. Εἰ οοηγογβδ ϑυηΐ πυρί ἰη Ἰαοίαπι, οἱ νοχ Πγιβίοογαηλ. 
ἰρϑογυτὰ ἴῃ ἰδ οηἴΠ : 

42. οἱ υἱπάϊοανογιηΐ υἱηαϊοίδηπη ϑδησι 8 γαῖγὶ8 50], οἱ 
ΤΟΥ͂ΘΓΒΙ βυηΐ δὰ γἰρᾶπ Ζογἀδηΐ5. 

43. Εἰ δυάϊν!ϊ ΒΔοΟἢ ἀ68, οἵ γϑηϊί ἀϊθ δ} θα ίοΓ ἢ. 5116 
δα οΓδϑ Ζογάἀδηΐβ ἰῃ Υἱγίι πηδριηὰ. 

ἠᾳ, ΕΠ ἀἰχὶὶῥ δὰ δυο8 ΦοηΔίΠ88 : ΘΌΓρΡΔΠ..5 ἤΠηΟ οἱ ρυ ση6- 

ΤῊ} ΡΓῸ ΔΗ Δ 0115 ΠΟΒΙΓ8 : ΠΟ δδὶ θηΐηλ ὨΟαΪ6 5ἰοαὶ Πογὶ οἱ 

θα υϑί(αγί 8. 

45. Εδοδ οηἰπὶ Ὀ6]]0Ππὶ ὁχ δάνογβο ΠΟ ]8 οἱ ἃ ἰδγζο ποῦ ίϑ : 

δ41υἃ γ6γῸ Ζογάδηΐβ Ὠἰπο οἱ ἰηάδ οἱ ρδὶυ5 οἱ ϑδἴυ8 : Ὠθη 6ϑὶ 
Ἰοουβ ἀϊνογϑηάὶ. 

46. Νυῆς οΓ5Ὸ αἰδηηδία ἰη οἴη, υἱ ΠΙΒοΓουἶηἱ ἀδ τηδηιι 
ἰηἰηηίοογαπι νοϑιγογυηι. Εἴ ΘΟΠγη 58. τὴ 68 ργϑ 0}. 

47. Ελ οχίθησ!! “οπαί 5 πιδιιη) 8ι18Πὶ ρογουϊογα ΒΔΟΟ] κι) - 
ἄεηι, οἱ ἀϊνογιὶ 80 60 γοίγο. 

48. Ε΄ Π51ΠΠ|| Τοηδίῃδδ οἱ φυὶ ουπὶ 60 Θγϑιιξ ἰη Φογάδποιῃ, 
οἱ ἰγδηϑηδίδυθγαηϊ ἰὴ ἢ] γί ογᾶ, οἱ ὨῸἢ ἰγδηϑ ΘΓ ηἰ δα 608 201- 
ἀδηθῃ). 

49, Εἰ ὁροἰἀογυηΐ ἀθ μᾶγίο ΒΔΟΟ} 1415 ἀΐ6 18 ἴδγο Ὠ}}}16 Υἰγὶ. 
Εἰ ΓΟΥΟΓΒ05 681 ἰῃ Φ6 054] 6, 

50. οἱ φιαϊ Ποανὶϊ εἰν δῖ65 πιυηἶ 85 ἰη Φυάφρα, πη: ἰ0Π6Πὶ 

4υς ἰῃ 76γσῃο οἱ Επηπιδυι, οἱ Βωίῃογοη, οἱ Βφῖ}6}, οἵ 
ΤΙνδιπηδίῃἃ ΡΠ γι οηΐ, οἱ ΤΟΡ ΠΟΙ πλυΣὶ5 ΘΧΟΟ 8.8 οἱ ρογ δ οἱ 
56 Γί5. 

δ1. Εἰ ροβυ δ ουκβίο δι ἰῃ οἷ5 αἱ ἰηϊ οὐ 148 ΘΧογοδιθηὶ ἰῃ 
5γδθὶ. 

52. ἘΓΙΌΗΪΥ] οἰνΐθ 4180 ἴῃ Βα  ΠϑυΓα, οἱ (ὐδΖάγδῃ, 

οἱ ἀγοθῃῃ, οἷ ροβυϊξ ἰῃ εἷβ ργϑ δι ἀἰὰ οἱ δρρᾶγδί:}8 ΘδοϑγΊη. 

58. Εἰ δοοδρὶί ἢ] 1058 Ὀγηορυπλ γοροη5 οὈδίἀ 68, οἱ ροβυΐί 
608 ἰῃ ἃΓΟ6 ἰη {6 58]6Π} ἰη ουϑίοάἀϊᾶ. 

54. ΕΠ δηηο σρη(οδἰπιο φυϊπαυδϑοδίπιο ἰαγίϊο, ΠΘη86 86- 
ουπάο, ργορρὶϊ Αἰεΐπιυ δ ἀδοίγαϊ πηυγυπ) αἰγὶ βδποίοι ὯπῈ ἰῃ- 
ἰογίουγ 8, οἱ ἀδδίγυχιε ορογὰ ργοροίδγυμῃμ, εἴ οωρὶξ ἀδδίγυογο. 

85. [ῃὴ ΘΙ ρΟΓΘΟ 1110 Ραγοι 5508 δδ[ ΑἸοί πηι οἱ ἱπηροα δ βιιηΐ 
Ορογᾶ {ΠΠ15, οἱ οοο]υδυιῃ 651 08 6}. οἱ ἀἰ58ο! υἱυ 68 ρᾶγαὶ! γ δὶ, 

660 υἱίγα ροίυἱὶ Ἰοφυΐ γογθυϊῃ οἱ τηδημάδγε ἀθ ἀοῃιο δυᾶ. 

586. Εἰ τπηογίυα8 65ἰ ΑἸοϊπηυ5 ἰῃ (οι ρογο 1110 ουπ ἰοτιηθηίο 
Ιηλθπο. 

57. ΕΠ Υἱ ἀ Βδοο 65 φυοῃίδη) τηογίυυϑ8 681 ΑἸοἰπηι5, οἱ 

ΤοΥοτϑα8 68[ δὰ Γαβδηι, οἱ 5110} ἰογγὰ 7 υἀδ δηηΐβ ἀυοῦα8. 

58. Εἰ ουρ᾽ ἀνογυηί ΟἸΏΠ65 ἰη!πιϊ, ἀἰοοηί68 : ΕσΟΒ Φοηαίἢ 88 

οἴ φαΐ ουη] 60 διηῖ ἰῃ 5:16 {10 [αἰ  δηΐ ΘοηΠἀΘη ἴδ Σ : ΠΟ ΟΓΡῸ 
δἀἀιυιοδηλι8 Βδοο! ἰάθη, οἱ σοῃπιργο δηάοῖὶ 608 ΟἸΏΠ68 πὰ 
ὨΟΟσίασβ. 

59. Εἴ δϑίογυηΐ οἱ οοῃβι πη} οἱ ἀδαἀδευηΐῖ. 
60. Εἰ δυγγοχὶ υἱ νεηΐγοῖ. οι Θχϑι οἱ πλ}}}10., οἱ τηἰδὶϊ 

ΟΟΟΌ 6 ἀρ 80[48 οπιηΐθι15 800 19 8 15. φαὶ Θγδηΐ ἰῃ Ζυάπα, υἱ 

ὁομιργοποηάογοηί Τοπδίμδιη οἱ 605 4υἱ οἰ 60 οΓδηΐ, οἱ ποη 
ρΡοϊυογυηΐ, αυΐὰ ἱπποίυ!! οἰ8 σΟη 5:1 ΘΟΙΠΙΠΙ. 

44. 
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οι. Καὶ συνελάδοντο ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν τῆς χώρας 
τῶν ἀρχηγῶν τῆς χαχίας εἰς πεντήχοντα ἄνδρας, καὶ 
ἀπέχτειναν αὐτούς. ᾿ 

62. Καὶ ἐξεχώρησεν Ἰωνάθαν χαὶ Σίμων χαὶ οἱ μετ᾽ 
αὐτοῦ εἰς Βαιθθασὶ τὴν ἐν τῇ ἐρήμῳ, χαὶ ᾧχοδόμησε 
τὰ χαθηρημένα αὐτῆς, χαὶ ἐστερέωσαν αὐτήν. 

63. Καὶ ἔγνω Βαχχίδης καὶ συνήγαγε πᾶν τὸ πλῆ- 
θος αὐτοῦ, χαὶ τοῖς ἐκ τῆς Ἰουδαίας παρήγγειλε. 

ὁι. Καὶ ἐλθὼν παρενέβαλεν ἐπὶ Βαιθόασὶ καὶ ἐπο- 
λέμησεν αὐτὴν ἡμέρας πολλὰς, χαὶ ἐποίησε μηγανάς. 

656. Καὶ ἀπέλιπεν ᾿ἔΙωνάθαν Σίμωνα τὸν ἀδελφον αὖ- 
τοῦ ἐν τῇ πόλει, καὶ ἐξῆλθεν εἰς τὴν χώραν, χαὶ ἐξῆλθεν 
ἐν ἀριθμῷ. 

ο6. Καὶ ἐπάταξεν ᾽᾿Οδοααῤῥὴν χαὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὖ- 
τοῦ καὶ τοὺς υἱοὺς Φασιρὼν ἐν τῷ σχηνώματι αὐτῶν, 
χαὶ ἐξήρξατο τύπτειν χαὶ ἀναδαίνειν ἐν δυνάμεσι. 

67.. Καὶ Σίμων χαὶ οἵ μετ᾽ αὐτοῦ ἐξῆλθον ἐχ τῆς πό- 
λεως, χαὶ ἐνεπύρισαν τὰς μηχανάς. 

48. Καὶ ἐπολέμησαν πρὸς τὸν Βαχχίδην, καὶ συνετρίδη 
ὑπ᾽ αὐτῶν, χαὶ ἔθλιθον αὐτὸν σφόδρα, ὅτι ἦν ἣ βουλὴ 
αὐτοῦ χαὶ ἡ ἔφοδος αὐτοῦ χενή. 

ου. Καὶ ὠργίσθη θυμῷ τοῖς ἀνδράσι τοῖς ἀνόμοις τοῖς 
συμθουλεύσασιν αὐτῷ ἐλθεῖν εἰς τὴν χώραν, χαὶ ἀπέχτει- 
γαν ἐξ αὐτῶν πολλοὺς, χαὶ ἐδουλεύσατο τοῦ ἀπελθεῖν 
εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ. 

1ο. Καὶ ἐπέγνω Ἰωνάθαν, χαὶ ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν 
πρέσθεις τοῦ συνθέσθαι πρὸς αὐτὸν εἰρήνην καὶ ἀποδοῦ- 
ναι αὐτοῖς τὴν αἰχμαλωσίαν. 

11. Καὶ ἀπεδέξατο χαὶ ἐποίησε κατὰ τοὺς λόγους αὐ-- 
τοῦ, καὶ ὥμοσεν αὐτῷ μὴ ἐχζητῆσαι αὐτῷ χαχὸν πάσας 
τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ. 

η.. Καὶ ἀπέδωχεν αὐτῷ τὴν αἱχιαλωσίαν ἣν ἠχμα- 
᾿λώτευσε τοπρότερον ἐχ γῆς Ἰούδα. Καὶ ἀποστρέψας ἀπ- 
ἦλθεν εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ, χαὶ οὐ προςέθετο ἔτι ἐλθεῖν εἰς 
τὰ ὅρια αὐτῶν. 

75. Καὶ κατέπαυσε ῥομφαία ἐξ Ἰσραὴλ, χαὶ ἤχησεν 
Ἰωναθαν ἐν Μαχμάς" καὶ ἤρξατο Ἰωνάθαν χρίνειν τὸν 
λαὸν, καὶ ἠφάνισε τοὺς ἀσεθεῖς ἐξ Ἰσραήλ. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Ι΄. 

ι. Καὶ ἐν ἔτει ἑξηχοστῷ καὶ ἑχατοστῷ ἀνέδη Ἀλέ- 
ξανδρος ὁ τοῦ Ἀντιόχου δ ᾿Επιφανὴς, χαὶ χατελάδετο 
Πτολεμαΐδα, χαὶ ἐπεδέξαντο αὐτὸν, χαὶ ἐδασίλευσεν 
ἐχεῖ, 

4. Καὶ ἤχουσε Δημήτριος ὁ βασιλεὺς, καὶ συνήγαγε 
δυνάμεις πολλὰς σφόδρα, καὶ ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν 
αὐτῷ εἰς πόλεμον. 

8. Καὶ ἀπέστειλε Δηυήτριος πρὸς Ἰωνάθαν ἐπιστο- 
λὰς λόγοις εἰρηνιχοῖς, ὥςτε μεγαλῦναι αὐτὸν, 

4. εἶπε γάρ᾽ Προφθάσωμεν τοῦ εἰρήνην θεῖναι μετ᾽ 
αὐτοῦ, πρινὴ θεῖναι αὐτὸν μετὰ Ἀλεξανδρου χαθ᾽ ἡμῶν. 

6. Μινησθήσεται γὰρ πάντων τῶν χαχῶν ὧν συνετε- 
λέσαμεν πρὸς αὐτὸν με εἰς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ χαὶ εἰς 
τὸ ἔθνος αὐτοῦ. 

6. Καὶ ἔδωχεν αὐτῷ ἐξουσίαν συναγαγεῖν δυνάμεις 
καὶ χατασχευάζειν ὅπλα, καὶ εἶναι αὐτὸν σύμμαχον αὐ- 
τοῦ, «αὶ τὰ ὅμηρα τὰ ἐν τῇ ἄχρᾳ εἶπε παραδοῦναι 
αὐτῷ. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΠΡΩΤΟΣ. Κεφ. ]. 

61. Εἰ Δρργδεβιοηδογυηίΐ ἀδ Υἱγὶ8 γορίοπὶβ αυΐ ργίποῖροδ ογδδὶ 
τ ἢ ἰ88 δά αυϊηφυδρίπίδ Υἱγοβ, οἵ οοοίἀ δγυηΐ 608. 

62. Εἰ 5οοοϑϑὶῖ 20η4{}1}88 οἱ δίπηοη οἱ 4] Οὐ ΠῚ 60 ογδηίΐί ἰῇ 

ΒΟ ΠΡ 48] φυς δϑὲ ἰῃ ἀεδαγίο, οἵ δχίγιχίὶ αἰγίδα ο᾽υβ, οἱ ἢτ- 
ΓΩΔΥΘΓΙΙηΐ 68Π). 

608. Εἴ οορῃουῖ ΒΔΟΟ 68 οἱ ΠΟ σγορδΥ  υηϊ νοΓβ8 ΠῚ Π}0}- 
{μυὐΐποπὶ 5υδηι, εἰ ἢ! 5 φαΐ ἀ6 8:8 ογδηί ἀδπυηιίαν!ξ. 

δά. Εἰ γνϑηϊῖ οἱ οδϑίγα ροϑυΐξ ἀδβιρογ Βα δαϑὶ οἱ ορρυ- 
δηπᾶνὶ! 68π| 65 Π}}} 1058, οἱ (δοἰ( τη ΔΟ 88. 

65. Εἴτε φυ 3 ΟΠ. 89 Θ΄ ΠΟΠΘΠῚ [γαῖγοτῃ βυὰπ ἰῃ οἰν δία, 
οἱ οχί νἱξ ἴῃ γορίοησπι, οἱ οχίνἱξ ἰῇ πυμησγο. 

66. Εἰ ρογουϑ8ὶξ Οἀοδάγγοηι οἱ ἔγαίγαϑ 6] οἱ ἢ]108 Ῥἢγαϑί- 
του ἰῃ Δ ΟΟΓΏΔΟΏ]Ο θογιμη, οἱ οδρίί σδράογα οἱ δϑοθηάογο ἰῃ 
γ᾽ γί 08. 

67. δ᾽ 30 ΥθγῸ οἵ 4} οὐπὶ 60 δγᾶηὶ ὀχίογυηὶ ἀδ εἰν ἰδία, 
οἱ βυζοδηϊογυῃηί ΠπηΔΟ] ἰηΔ88. 

68. Εἰ ρυφηδνογυηΐ οοηΐγα ΒΑρΟίάδιῃ, οἵ σοπίΓἰ118 οδὲ δῷ 
618, οἱ ΑΠῚ χογυηῖ δυ πὶ γ8] 6, φυοηΐδεη ΘΟη 31} 11} 6} 8 οἴ ἜξΓο5- 
8118 6}118 ΟΓδί ἰπδη 8. 

69. Εἰ ἰγᾶῖυδ οδὶ [ὌγοΟγα οοη Γᾶ νἶγοβ ἱπί4ι08 φυὶ οἱ οοηϑ,- 
[πὶ ἀοάογδηΐ υἱ τνοηϊγοὶ ἰῃ γορίοηθηιν, οἱ οσοἰἀογυηίΐ ὁχ οἷς 
τυ} 105, ἦρθα διιίοπι οορὶΑνὶΐ ΔΌΪΓΟ ἰῃ ἰθγγϑῃη βιιδῃη. 

70. Εἰ ΘορῃοΥ ! 70ηΔ81}148,, οἱ Π)Ϊ5}} δὰ δι πὴ ἰοραίοϑ ςοπῖρο- 
ὮΘΓΘ ΡδΟ6ΠῚ ΟΠ} ἶρ80 οἱ γράάθγε οἱ οαρί  Υἱἰδίθιη. 

71. Εἰ ΠΙΡοηἴογ δοοορὶ οἵ (δεῖ! δοουηᾶάυτη γνογθᾶ 6}118, οἱ 
}υγανῖῖ οἱ ΠΟῚ 856 4ιιδοϑ᾽ ᾿Ὡγι ἢ} οἱ ΠλΔ] 1 Οηλἶ δυ8 ἀἰοθι 5 Ὑἱτδ 
ο͵08. 

72. Εἰ γοἀαίἀἰ οἱ οαριἰν]ἰδίοηι Ζυδπὶ ργίαδβ ογᾶΐ ργάδίυβ 
ἂς ἰεγγὰ ψυὐλ. Εἰ ὀρηνογϑι8 Δθὴ ἴῃ ἰθγγαηι δυδην, οἱ ποθὴ ἃρ- 
Ροδυϊ Δ} 118 Ὑθηΐγο ἴῃ ἢ 65 ΘΟΓΌΠΊ. 

73. Εἰ οοβοανυ  ρἸΔα]υ5 αχ 15γδ6], οἱ μαρίίυ  Ψοη δι δ5 ἰῃ 
ΜδοΠη188 : οἵ ορὶἑ ΤοηδίΠΔ5 υἀϊοᾶγα ρορυΐϊυῃ), εἰ Θχίοττηϊ- 
ὩΔΥΪΐ ἱπηρ08 Θχ [8γ86]. 

ΟΑΡΌΤ Χ. 

1. Εἴ δΔῆῃο ἐθδηϊ6 5120 βοχαρβθϑὶπιο 850 ΑἸαχδπάογ Αἢ- 
ἘΙΟΘΝΙ ἢΠ8 Ἐρίρ]Δη65, οἱ οσουρανὶ( Ριοἰομμδἰ ἀπ), οἱ γϑςθ- 
Ραγιηΐ οὐ, οἱ γορπᾶυ ! ἐΠΠ[|6. 

2. Εἰ δυάϊν!( Ποηηοίγυ8 γχ, οἱ οοηργοραᾶν!! ὀχογοί 
Οορίοδυπ γα], οἱ ὀχὶ νι οὐψίδηχ [}}} ἰῃ ργῳ! τη. 

3. Εἰ πιϊδ!᾽ Ποιηοίγίιι5 δορί  5(0188 δὰ 7οηδίϊδηι γογθὲβ ρϑοὶ- 
ἢοΐδβ, αἱ πηαρη ἰοδγοῖ δυπ), 

ά, αἰχὶί δηΐπι : Απίϊοἰ ροπηι}8 ἴδοο γα ρϑοθηι οὐπὶ 60, ὑτγέυ5- 
αυδηι ἴρ80 (Δοἰδί ου πὶ ΑἸοχδπάγο δά γϑι!Π) ΠΟ8. 

5. ΒΟΟΟΓΔΔΌΪ ὉΓ ΘηἰΠ) ΟἸηΐ 0} ΓΔΙογ} αυ185 ἐδοἰπη3 ἴῃ 
ουπιὶ οἱ ἰῃ γαίγο8 6}118 οἷ ἰὴ φαηίθῃ) ο͵08. 

6. Εἰ ἀράϊ! οἱ ροϊοϑίαίδηι οοησγορδηάὶ οχαγεί(υη] οἱ (ΔὈΓ΄- 
ΟΔΓΕ ΔΙΓΠΊΔ, οἱ 6886 ἰρβιιηλ δοοίαπ) 6)08, οἱ Οὐ δἰά68 φυὶ ογδδὶ 
ἴῃ ἃγοα }υδ5ὶ: ἰγδαὶ οἱ. 
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γ. Καὶ ἦλθεν Ἰωνάθαν εἰς Ἱερουσαλὴμ, χαὶ ἀνέγνω 
τὰς ἐπιστολὰς εἰς τὰ ὦτα παντὸς τοῦ λαοῦ χαὶ τῶν ἐχ 
τῆς ἄχρας. 

8. Καὶ ἐφοδήθησαν φόδον μέγαν ὅτε ἤχουσαν ὅτι 
ἔδωχεν αὐτῷ ὃ βασιλεὺς ἐξουσίαν συναγαγεῖν δυνάμεις. 

9. Καὶ παρέδωχαν οἱ ἐχ τῆς ἄχρας Ἰωνάθαν τὰ 
ὅμηρα, καὶ ἀπέδωχεν αὐτοὺς τοῖς γονεῦσιν αὐτῶν. 

Ἰο. Καὶ ἤχησεν Ἰωνάθαν ἐν ἹἹερουσαλὴμ., χαὶ ἤρξατο 
οἰχοδομεῖν χαὶ χαινίζειν τὴν πόλιν. 

ι1. Καὶ εἶπε πρὸς τοὺς ποιοῦντας τὰ ἔργα, οἰχοδομεῖν 
τὰ τείχη χαὶ τὸ ὄρος Σιὼν χυχλόθεν ἐχ λίθων τετραγώνων 
εἰς ὀχύρωσιν, και ἐποίησαν οὕτως. 

12. Καὶ ἔφυγον οἱ ἀλλογενεῖς οἱ ὄντες ἐν τοῖς ὀχυρώ- 
μᾶσιν οἷς ᾧχοδόμησε Βαχχίδης" 

13. χαὶ χατέλιπεν ἕχαστος τὸν τόπον αὐτοῦ, χαὶ ἀπῇλ- 
θεν εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ. 

ι.. Πλὴν ἐν Βαιθσούρα ὑπελείφθησάν τινες τῶν 
χαταλιπόντων τὸν νόμον χαὶ τὰ προςτάγματα, ἦν γὰρ 
αὐτοῖς φυγαδευτήριον. 

156. Καὶ ἤχουσεν ᾿Αλέξανδρος ὃ βασιλεὺς τὰς ἔπαγγε- 
λίας ὅσας ἀπέστειλε Δηυήτριος τῷ Ἰωνάθαν, χαὶ διηγή- 
σαντο αὐτῷ τοὺς πολέμους χαὶ τὰς ἀνδρα αθίας ἃς 
ἐποίησεν αὐτὸς χαὶ οἵ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, χαὶ τοὺς χόπους 
οὺὃς ἔσ ον, 

16. χαὶ εἶπε Μὴ εὑρήσομεν ἄνδρα τοιοῦτον ἕνα; Καὶ 
νῦν ποιήσομεν αὐτὸν φίλον χαὶ σύμμαχον ἡμῶν. 

17. Καὶ ἔγραψεν ἐπιστολὰς χαὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ κατὰ 
τοὺς λόγους τούτους, λέγων " 

186. Βασιλεὺς ᾿Αλέξανδρος τῷ ἀδελφῷ Ἰωνάθαν χαί- 
ρειν. 

19. Ἀχηκχόαμεν περὶ σοῦ, ὅτι ἀνὴρ δυνατὸς ἰσχύϊ καὶ 
ἐπιτήδειος εἶ τοῦ εἶναι ἡμῖν φίλος. 

0. Καὶ νῦν χαθεστάχαμέν σε σήμερον ἀρχιερέα τοῦ 
ἔθνους σου, χαὶ φίλον βασιλέως καλεῖσθαι, (καὶ ἀπέ- 
στειλεν αὐτῷ πορφύραν χαὶ στέφανον χρυσοῦν, χαὶ) 
φρονεῖν τὰ ἡμῶν χαὶ συντηρεῖν φιλίαν πρὸς ἡμᾶς. 

οι. Καὶ ἐνεδύσατο Ἰωνάθαν τὴν ἁγίαν στολὴν τῷ 
ξὀδόμῳ μηνὶ ἔτους ἑξηχοστοῦ χαὶ ἑχατοστοῦ ἐν ἑορτῇ 
σχηνοπηγίας, χαὶ συνήγαγε δυνάμεις, χαὶ χατεσχεύασεν 
ὅπλα πολλά. 

95, Καὶ ἤχουσε Δημήτριος τοὺς λόγους τούτους, χαὶ 
ἐλυπήθη χαὶ εἶπε" 

23. (τοῦτο ἐποιήσαμεν ὅτι προέφθαχεν ἡμᾶς δ ̓ Αλέ- 
ξανδρος τοῦ φιλίαν χαταθέσθαι τοῖς Ἰουδαίοις εἰς στή- 

ρίμα; : 
“4. Γράψω αὐτοῖς χἀγὼ λόγους παραχλήσεως χαὶ 

ὕψους καὶ δομάτων, ὅπως ὥσι σὺν ἐμοὶ εἰς βοήθειαν. 
45. Καὶ ἀπέστειλεν αὐτοῖς χατὰ τοὺς λόγους τούτους" 

Βασιλεὺς Δημήτριος τῷ ἔθνει τῶν Ἰουδαίων χαίρειν. 
24. ᾿Επεὶ συνετηρήσατε τὰς πρὸς ἡμᾶς συνθήχας, χαὶ 

ἐνεμείνατε τῇ φιλία ἡμῶν χαὶ οὐ προςεχωρήσατε τοῖς 
ἐχθροῖς ἡμῶν, ἠχούσαμεν καὶ ἐχάρημεν. 

21. Καὶ νῦν ἐμμείνατε ἔτι τοῦ συντηρῆσαι πρὸς ἡμᾶς 
πίστιν, χαὶ ἀνταποδώσομεν ὑμῖν ἀγαθὰ ἀνθ᾽ ὧν ποιεῖτε 
μεθ᾽ ἡμῶν" 

48. χαὶ ἀφήσομεν ὑμῖν ἀφέματα πολλὰ, καὶ δώσομεν 
ὑμῖν δόματα. 

49. Καὶ νῦν ἀπολύω ὑμᾶς, καὶ ἀφίημι πάντας τοὺς 
Ἰουδαίους ἀπὸ τῶν φόρων καὶ τῆς τιμῆς τοῦ ἁλὸς, καὶ 
ἀπὸ τῶν στεφάνων, χαὶ ἀντὶ τοῦ τρίτου τῆς σκορᾶς, 
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7. Εἰ γϑηϊξ Φομ 185 ἰὴ 1 γι βδίθη, οἱ Ἰερὶ! δρίοἰοϊδς ἰῃ δυ- 
ἀΐϊτι οἱηηΐβ ΡΟΡΕΪ οἱ δογιιπὶ 4υὶ ἱ ἅγοΘ δγδηῖ. 

8. Εἰ {᾿πηυογυπὶ {[Π]ΟΓ6 πηᾶσῃο υοηίδπ) δυιάϊαγαμέ αυοὰ 
ἀράϊ( οἱ γὸχ ροίοϑβϑίαίὁπ) οομρτορδηάΐ ἀχογοϊ(η]. 

9. Εἰ ἰγδαϊἀογυηΐ αυΐ ογδηΐ ἰῃ ἄγοὰ Ζοηδί!δ οδδίάθ8, οἱ 
γοἀ] ἀξ 605 ράγθη  δι}8 διι δ. 

10. Εἰ παρίίδυῖ “οπαί[ 5 ἰῃ 7ογυδβδθηι, οἱ οωρὶϊ δορὰ ῆςδι ε 
οἱ ἱῃπονᾶγα εἰν δ 6}. 

11. Εἰ ἀϊκχ! (Δοϊοη θυ8 ορογαᾶ, υἱ οχβίγαθγοηϊ τηυγοδ οἱ 
πιοῃίδηι 5ίοῃ ἰῃ οἰγου!α ἰαρ ἀ δ0.5 φυδάγδί!5 δὰ πη ἰοηδα, 
οἱ [ἰὰ (δοογυηΐ. 

12. Εἰ υρογιηὶ ΔΙ] ηΐσοηξο 4υΐ ὀγδηΐ ἰὴ πηυηἰ ἰοηΐθι15 4υ 8 
Βδοο 65 τα ϊεαγογδ : 

13. οἱ γϑ]αυϊὶ υυδαυΐϊθαθδ Ἰοουπιὶ δυυπὶ, οἵ δὶ ἴῃ ἰοῖ- 
ΓᾺΠῚ 508Π|. 

14. Τηΐυπι ἴῃ ᾿)ο Πδυγὰ γοιηδηβογιηῖΐ Δ] 40} ὁχ Πιΐδ χυὶ 
το] χυούδηΐ ἰοοπ οἱ ργορρίδ, ογδί θηΐπῃ οἷβ γοίυρσίιη). 

15. Εἰ δυάϊν! ΑἸΟΧΔΠΩΘΓ ΓΟΧ ὨΓΟΠ 858 4118 Πιἰδ 1 6 Π)6- 

(γ9 Φοπδίπδ, οἱ ἠδγγδυογυηῖ οἱ ργϑ ἃ οἱ νἱγίυϊθϑ υᾶϑβ ἱρεδ 

(δεογαὶ οἱ [γαῖγοβ ο᾽υ8, οἱ ἰδΟγοβ 4.05 ὨΔυΘγϑηΐ, 

16. οἱ δἱἷΐ : Νιιηαυία ἰηγθηϊ θη Ὑἱγὰ πὶ ὑπυπ (4] 6} Εἰ 

ἢυῆς (Δοίδην}5 Θ0Πὶ δηχίοιπ οἵ 5001 1} ὨΟΒΙΓΙΠ,. 

17. ἘΠ᾿ δου ρϑὶὶ ορίϑιοἱδϑ οἱ χη ἰϑὶϊ οἱ δεουυηάυμη ἤδος ὙογΡδ, 
ἀϊςοηϑ: 

18. οχ ΑἸασδηᾶογ [γαίγὶ Φοηδί 86 βδ᾽ υἵδι. 

19. Αὐάϊνίπηι}8 ἀθ ἴ6, φιοάὰ Υἱῦ ροίθῃϑδ 515 Υἰ 08 οἱ δρίι!5 
υἱ 58 δηΐου 5 Ποϑίθγ. 

20. ΕΓ ἤῦπο οοπδίυἱπγ8 (6 ὨοάΐΘ βυπιπηυπι βδοογάοίθιῃ 

δοιηί 5 ἴθ, οἱ πιὸ δηγίοι}8 γορὶϑ γοσογ8, οἵ ( Πηϊδὶ( οἱ ρυ θα ΓΑΠ) 
οἱ σογοηδηὴ ΔΌΓΘΔΙ), οἱ 856η{}88 ΠΟΙ 5611} Οἵ ΘΟΏΒΟΓΥΘϑ Δ Π)ΐ- 

οἰἰἰ4πὶ δ 05. 

41. Εἰ ἱπάυϊέ 86 70η81}}85 5ῖο δ δδηοίδιη δορί 0 ΠΠΘΏ86 
8ηηἰ βοχϑροδὶ πὶ οἱ σθηςθβὶπιὶ ἰη ἀΪ6 80] ϑιηηὶ βοοηορθρίδ:, οἱ 

οοηρτοσανί οχογοϊίυπι, οἱ ρᾶΓΑΥΪ ἃγπλᾶ οΟρίοϑᾶ. 

42. Εἴ δυάϊν!ς Ποηηοῖ 5 νοιδδ ἰδία, οἱ οί δἰδῖ8 6δί 

οἱ αἷῖ : 

43. Οὐυἱϊά πος δείηιι8 χυοα ῥγϑοσουραν δ Ὧ08 ΑἸοχδηοΓ 
ΘΟΠΊΡΟΠΟΓΕ δηἰοἰ ἴδ ουπὶ δ ἀε]5 δὰ πιυῃἰ ΠΊΘἢ ἢ 

“ἡ, δου Όδηη οἱ ὁρὸ {115 σοῦθα ἀδργεοδίογίδ οἱ ἀϊξη δι} 5 

εἰ ἀοπογυη, υἱ κ[ηΐ τηδοὺπὶ ἰῃ δα) οΥ μη. 
45. Εἰ 5ογίρϑι! οἱβ ἰῃ μῶρος γογθα : ΒῸχ [λοπηοίγί 8. ἐθηιὶ 

ΨΦυάιερογυπη 588] υ(6η}. 

46. Οὐοηϊαπὶ βογυδϑίβ 8ὰ 08 Ρδοίδ, δὲ τηδηβίϑί δ ἰὼ 
δηοἰ (ἴα ποϑίγα οἱ ποῇ δοοϑβϑὶϑιϊβ δὰ ἰηϊπι! 08 ὨΟΒίγοβ, δυ- 

αἰνίπηυ8 οἱ ΡΑΥ 81 Β0Π108. 
47. ΕΠΏσηο ροιβονογαῖα δά ΘΟΏδοΓΥ ΑΓ δὰ η08 ΠάδΠΥ, 

οἱ τείγ δυθπλὰ8 γοδἱβ θοἢᾶ ρΓῸ [18 4 (ΔΟ}115 ΠΟ 5ΟΌΠι : 

28. οἱ γοιηϊ [6 η}.5 γΟ 8 γα πιἰϑϑίοη 65 τ} 1845, οἱ ἀδοίπυς 

γοὐἱ5 ἀοηδί  0Π65. 

49. Εξ ἤθπὸ ΔΌϑΟΙ γο γοβ, οἱ ἀϊπηδιῖο Οἴπ68 7υ 8508 ἃ 

(θυ 8 οἱ ργοῖίο 88118, οἱ ἃ οουοῃΐδ, οἱ ὑγὸ ἰδγίἰδ ρατίθ δυ- 

τηϊηΐδ, 
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80. χαὶ ἀντὶ τοῦ ἡμίσους τοῦ καρποῦ τοῦ ξυλίνου τοῦ 
ἐπιδάλλοντός μοι λαθεῖν, ἀφίημι ἀπὸ τῆς σήμερον χαὶ 
ἐπέχεινα τοῦ λαθεῖν ἀπὸ τῆς γῆς ᾿Ιούδα, καὶ ἀπὸ τῶν 
τριῶν νομῶν τῶν προςτιθεμένων αὐτῇ ἀπὸ τῆς Σαμαρεί- 
τιδος χαὶ ᾿Γαλιλαίας, χαὶ ἀπὸ τῆς σήμερον ἡμέρας χαὶ 
εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον. 

31. Καὶ Ἱερουσαλὴμ ἤτω ἁγία καὶ ἀφειμένη χαὶ τὰ 
ὅρια αὐτῆς, αἱ δεχάται καὶ τὰ τέλη. : 

832. Ἀφίημι καὶ τὴν ἐξουσίαν τῆς ἄχρας τῆς ἐν ἱἱερου- 
σαλὴμ. χαὶ δίδωμι τῷ ἀρχιερεῖ, ὅπως ἂν χαταστήση ἐν 
αὐτῇ, ἀνδρας οὗς ἀν ἐκλέξηται αὐτὸς τοῦ φυλάσσειν αὐτήν. 

33. Καὶ πᾶσαν Ψυχὴν ᾿Ιουδαίων τὴν αἰχωαλωτισθεῖ- 
σαν ἀπὸ γῆς Ἰούδα εἰς πᾶσαν βασιλείαν μου ἀφίημι 
ἐλευθέραν δωρεάν: χαὶ πάντες ἀφιέτωσαν τοὺς φόρους 
χαὶ τῶν χτηνῶν αὐτῶν. 

84. Καὶ πᾶσαι αἵ ἑορταὶ καὶ τὰ σάδδατα χαὶ νουμη- 
νίαι, χαὶ ἡμέραι ἀποδεδειγμέναι, καὶ τρεῖς ἡμέραι πρὸ 
ἑορτῆς καὶ τρεῖς ἡμέραι μετὰ ἑορτὴν, ἔστωσαν πᾶσαι αἱ 
ἡμέραι ἀτελείας χαὶ ἀφέσεως πᾶσι τοῖς Ἰουδαίοις τοῖς 
οὖσιν ἐν τῇ βασιλεία μου. 

85. Καὶ οὐχ ἕξει ἐξουσίαν οὐδεὶς πράσσειν χαὶ παρεν- 
οχλεῖν τινα αὐτῶν περὶ παντὸς πράγματος. 

86. Καὶ προγραφήτωσαν τῶν ᾿Ιουδαίων εἰς τὰς δυνά- 
μεῖς τοῦ βασιλέως εἰς τριάκοντα χιλιάδας ἀνδρῶν, χαὶ 
δοθέσεται αὐτοῖς ξένιχ ὡς χαθήχει πάσαις ταῖς δυνά- 
μέσι τοῦ βασιλέως. 

47. Καὶ χατασταθήσεται ἐξ αὐτῶν ἐν τοῖς ὀχυρώμασι 
τοῦ βασιλέως τοῖς μεγάλοις, χαὶ ἐκ τούτων χατασταθή- 
σεται: ἐπὶ χρειῶν τῆς βασιλείας τῶν οὐσῶν εἰς πίστιν" 
χαὶ οἱ ἐπ᾽ αὐτῶν καὶ οἱ ἄρχοντες ἔστωσαν ἐξ αὐτῶν, καὶ 
πορευέσθωσαν τοῖς νόμοις αὐτῶν, καθὰ χαὶ προςέταξεν 
ὃ βασιλεὺς ἐν γῇ Ἰούδα. 

88. Καὶ τοὺς τρεῖς νομοὺς τοὺς προςτεθέντας τῇ Ἰου- 
δαίᾳ ἀπὸ τῆς χώρας Σαμαρείας, προςτεθήτω τῇ Ἰουδαία 
πρὸς τὸ λογισθῆναι τοῦ γενέσθαι ὑφ᾽ ἕνα, τοῦ μὴ ὑπα- 
χοῦσαι ἄλλης ἐξουσίας ἀλλ᾽ ἢ τοῦ ἀρχιερέως. 

80. Πτολεμαΐδα καὶ τὴν προςχυροῦσαν αὐτῇ δέδωχα 
δόμα τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν Ἱερουσαλὴμ εἰς τὴν προςήχου- 
σαν δαπάνην τοῖς ἁγίοις. 

40. Κἀγὼ δίδωμι κατ᾽ ἐνιαυτὸν δεχαπέντε χιλιάδας 
σίχλων ἀργυρίου ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βασιλέως, ἀπὸ τῶν 
τόπων τῶν ἀνηχόντων. 

4:. Καὶ πᾶν τὸ πλεονάζον, ὃ οὐχ ἀπεδίδοσαν οἱ ἀπὸ 
τῶν χρειῶν, ὡς ἐν τοῖς πρώτοις ἔτεσιν, ἀπὸ τοῦ νῦν δώ- 
σουσι εἰς τὰ ἔργα τοῦ οἴχου. 

42. Καὶ ἐπὶ τούτοις πενταχιςχιλίους σίκλους ἀργυρίου, 
οὃς ἐλάμόανον ἀπὸ τῶν χρειῶν τοῦ ἁγίου ἀπὸ τοῦ λόγου 
χατ᾽ ἐνιαυτὸν, χαὶ ταῦτα ἀφίεται διὰ τὸ ἀνήχειν αὐτὰ 
τοῖς ἱερεῦσι τοῖς λειτουργοῦσι, 

43, Καὶ ὅσοι ἐὰν φύγωσιν εἰς τὸ ἱερὸν τὸ ἐν Ἵεροσο- 
λύμοις καὶ ἐν πᾶσι τοῖς δρίοις αὐτοῦ, ὁ τὠνμϑῷ λον 
χαὶ πᾶν πρᾶγμα, ἀν λελυ ὐώξεν; καὶ πᾶντα ὅσα ἐστὶν 
αὐτοῖς ἐν τῇ βασιλεία μου. 

44. Καὶ τοῦ οἰκοδομηθῆναι χαὶ τοῦ ἐπιχαινισθῆναι τὰ 
ἔργα τῶν ἁγίων, χαὶ ἡ δαπάνη δοθήσεται ἐκ τοῦ λόγου 
τοῦ βασιλέως. 

45. Καὶ τοῦ οἰχοδομηθῆναι τὰ τείχη “Ἱερουσαλὴμ 
χαὶ ὀχυρῶσαι χυχλόθεν, χαὶ ἣ δαπάνη δοθήσεται ἐχ τοῦ 
λόγου τοῦ βασιλέως, χαὶ τοῦ οἰκοδομηθῆναι τὰ τείχη τὰ 
ἐν τῇ Ἰουδαία. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙῺΝ ΠΡΩΤΟΣ. Κεφ. Ι΄. 

30. οἱ ργὸ ἀϊπιηὶἀΐδ ραγίο (γυσίαβ ᾿ἰχπὶ συοὰ 65ὶ ροτί! πὶ 
τηρῶ, αἀἰπιίΐο ὁχ Ποάϊογηδ ἀἷδ οἱ ἀδίῃοθ 8 δοσίρογα 8 ἰοῦσᾶ 
ψυάα, οἵ ἃ (γεἶδυ8 εἰν! Δι} 08 4υ8ὲ δ αἰ ῖδο δυηὶ {{Π| ὁχ 9δη,ᾶ- 

το οἱ (δ]1}}8ὰ, οἱ ὁχ ποάϊδιπια ἀΐα οἱ ἴῃ βοιηρίϊογυπι 
[οΠΡ8. 

31. Εἰ 7εγυβδίοπι δῖ βδηοίδ οἱ ᾿ἰθασὰ οἱ ἤπθϑ 6ε}υ8, οἱ 
ἀθδεϊῃηα: οἱ νϑοί δ) ἃ. 

32. Πο 0 οἰἴδηι ρμοϊθρίδιοπι ἃγοΐβ χυ 6ϑὶ ἰῇ 76 Γιι38- 

ἰθπλ, οἱ (0 βυπηγηο βδοθγαοί!, υἱ οοηδβί (υδἱ ἰῃ Θὰ ΥἱΓοδ 408- 
οὐμηαια ἰρ86 δ]οροῦίϊ φυΐ ουκίοά᾽δηΐ 68η). 

38. Εἰ οπηηθη δηϊπηαη) 7υἀδοογαπι αυ8δ8 οδρίϊνα οδἱ ἃ 
ἰοττὰ Ζυἀδ ἰῃ ΟἸὨΠΐ ΓΟΡΏΟ Π160 γρ]αι0 ᾿Ιογᾶπὶ στα 8 : οἱ 

ΟΠΊΠ65 ἃ {Γδι15 50] ΥαηίΓ οἰΐδη ροοογπ βυογατη. 

34, Εἰ ΟΠΠΠ68 ἀἶδ5 50] 6 ΠῚἢ68 οἵ 54 Ὀδῖδ οἱ ποοιηδηΐξρ, οἱ 
ἀΐο5 ἀθογοῖϊ, εἰ ἴγθβ ἀ165 δηΐα ἀΐθιη βοϊθηηθη οἱ ἴγο5 ἀΐθβ 

γοϑί ἀ]θ πη) ΒΟ] ΠΊΠΘΙη, δἰῃΐ ΟΠΊΠ65 ἀἰδ8 ᾿πηῃ} 8{}8 οἱ ΓΟ- 
Κη ϊδδι οἶνιι8 οὐηηΐ θὰ5 7 υἀδοὶβ φυὶ δυηΐ ἰῃ ΓΟΖΏΟ ΤΏ60. 

35. Εἰ δοίη Πυθθὶζ ρμο(οδίδίοηι ἅσογα οἱ ρογίαγρθαγο δ] }- 
ιοπὶ ἱΠογυ πὶ ἀ6 υ}]8 ΓΟ. 

36. Εἰ Δϑου δαηΐυγ ἐχ Ζυἀεοῖβ. ἰῃ Θχογοϊϊατη γορὶβ δὰ [γἰ- 

Εἰπίδ τ]ὰ Υυἱγογυπι, οἱ ἀδυπίογ 1118 χϑηΐδ υἱ ορογῖοϊ 
ΟΠ ἶ 115 ΘΧΘΓΟΙ ΕἸ ΡῸ5 τορίβ. 

37. Εἰ οχ οἷβ ὀγαπαθυηίγ σαὶ 5ἰηΐ ἰῃ τηυπἰ ἰΟηΐ δ0.5 γορὶβ 
ΠΑΡ Ϊ8, οἱ οχ ᾿ιἰβ σΟὨ δἰ ΘΏΪΌΓ ΒΊΡΟΓ ποροίία τορζπὶ Ζυδ᾽ 
δροηαΓ ὁχ ἢὰδ : οἱ χυ δυηξ 006 Γ 608 οἱ ργίῃοῖρϑϑ δίηϊ οχ 
εἶ5, οἵ ἀπηθυ]θηΐ ἴῃ [6 1118 581}18, δίοιξ οἱ ργθοδρίξ γὸχ ἴῃ 
ἰογγὰ Ψυάδ. 

38. Εἰ {Γ65 εἰν δἴ65 αυς δά αἰ δ δυηΐ Τυάξοο ἴῃ ΓορίοΠο 
ϑδιηθγίδ, δα αὶ ᾿υἀδρδ δα οΟ υἱ γορυϊδηίγ 6556 580} 00, 

υἱ ποη ορδαΐδηϊ Δ)εμ ροϊοϑβία(ἑ ηἰδί βυγηπιο δδοογαοίὶ. 

39. Ῥιοϊ]οπηδι ἀδπ) οἱ γορίοποπ) δαἀάϊοίδιη οἱ ἀδὰϊ ἀοηθτη 
δδησίί8 4} δυηΐ ἴῃ 76 Γι58)6η) διὰ Ὠδοοββαγίοϑ βυμηρίι8 88ῃ- 
οἰοτυη). ᾿ 

ή0. ΕΓ ορο ἀο0 Ρ6Γ δίῃριϊοβ ἃΠη05 αυϊπάδοὶπι τ} }}18ἃ 516]0- 

ΤᾺΠῚ ἃγρθηῖϊ! ἀθ γι οηΐδυβ Γορὶβ, οχ ἰοςὶβ χυδο τη6 ἐσοηίϊη- 
συ. 

41, Εἰ οἴηηο το] χυιπὶ, αυοὰ ἡοη τοαϊογδηὶ αι ΒΌΡΟΥ 
ποροίία ογδηΐ, υἱ ἰῃ ργὶπΠιΐθ ΔΠηΪ8, ὁχ ἰὸς πυης ἀδουηΐ ἰῃ 
ορογὰ ἀοηηυ8. 

42. Εἴ δυρογ δα φυΐη4αθ τ }}}ἃ οἰ! ἀΓΖΘΉΪ , 4108 
δοορίουδηϊ ἄθ πορο δ δαποίυδγὶ! ἀ6 γαίῃ ΡῸΓ 5ἰηση οδ 
ΔΏΠΟΒ, οἱ ᾿ιδος το ἑ {π|Π10 60 αυοὰ ἰρ88 ρογιμοδηὶ δα κἃ- 
σογΓαἀοίο5 Ζυὶ πη δίοτῖο ΓὨρυῃίυΓ. 

48. Εἰ φυϊευψιο σου ρογὶ ἰη ἰορ πὶ αυοὰ 65. 16Γο- 

ΒΟ  ΥὨ}15 οἵ ΟΠ]Π65 (ἰπ65 6}118, ἀοθομίος γορα]α οἱ χυδη} θὲ 
Τϑη), αἰπιὶ {Δ πί0Γ, οἱ υηΐ σογϑᾶ 4085 ἰρ5ι ΒάθΘ ἰὴ ΓΟΡΠΟ πηρο. 

ἠά, Εϊ δὰ φαἰποληδ οἱ ἰποίδιγδη δ Ορογᾶ β8Δποίογυπι, 
οἰἶδη δυτηρίυ5 ἀδυυπίυνγ ἀα γαϊίοῃο γοσίβ. 

45. ΕΠ84 ΘΧΒΙ ΓΙ ΘΠ608 ΠΠΌΓΟΒ 96Γι15816Π| αἱ οπηπιυ! πἀ ΠῺ 

ἴῃ οἰγουϊίι,, οἰἴ8η} δυτηρίυ5 ἀδουηίυγ 46 ταϊΐοηθ γορὶβ, οἱ 
δ σοηδίγυθηάο5 Πλυγο8 αὶ ἰῃ {ιάἀθἃ. 
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ΜΑΘΟΟΑΒΕΟΒΌΜ ΠΙΒΕᾺΒ ΡΕΆΙΜΙΠ5. ακρ. Χ. 

46. Ὡς δὲ ἤχουσεν Ἰωνάθαν καὶ ὁ λαὸς τοὺς λόγους 
τούτους, οὐχ ἐπίστευσαν αὐτοῖς οὐδὲ ἐπεδέξαντο, ὅτι 
ἐπεμνήσθησαν τῆς χαχίας τῆς μεγάλης ἧς ἐποίησεν ἐν 
Ἰσραὴλ, καὶ ἔθλιψεν αὐτοὺς σφόδρα. 

47. Καὶ εὐδόκησαν ἐν Ἀλεξάνδρῳ, ὅτι αὐτὸς ἐγένετο 
αὐτοῖς ἀρχηγὸς λόγων εἰρηνιχῶν, καὶ συνεμάχουν αὐτῷ 
πάσας "ὦ ἡμέρας. 

48. Καὶ συνήγαγεν Ἀλέξανδρος ὃ βασιλεὺς δυνάμεις 
μεγάλας, καὶ παρενέθαλεν ἐξεναντίας Δημητρίου. 

49. Καὶ συνῆψαν πόλεμον οἱ δύο ἔρλεῦι , χαὶ ἔφυγεν 
ἣ παρεμόολὴ Δημητρίου, χαὶ ἐδίωξεν αὐτὸν ὃ ̓ Αλέξαν- 
δρος, καὶ ἴσχυσεν ἐπ᾽ αὐτούς. ; 

ὅ0. Καὶ ἐστερέωσε τὸν πόλεμον σφόδρα ἕως ἔδυ ὃ 
ἥλιος, καὶ ἔπεσεν ὁ Δημήτριος ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη. 

δι. Καὶ ἀπέστειλεν ᾿Αλέξανδρος πρὸς Πτολεμαῖον 
ασιλέα Αἰγύπτου πρέσόεις χατὰ τοὺς λόγους τούτους, 
ἔγων᾽" 
μὰ ̓ Επεὶ ἀνέστρεψα εἷς γῆν βασιλείας μου, χαὶ 

ἐχάθισα ἐπὶ θρόνου πατέρων μου, χαὶ ἐχράτησα τῆς 
ἀρχῆς, καὶ συνέτριψα τὸν Δημήτριον, καὶ ἐπεχράτησα 
τῆς χώρας ἡμῶν, 

δ8. χαὶ συνῆψα πρὸς αὐτὸν μάχην, καὶ συνετρίδη 
αὐτὸς καὶ ἡ παρεμόδολὴ αὐτοῦ δφ᾽ ἡμῶν, καὶ ἐχαθίσα-- 
μεν ἐπὶ θρόνου βασιλείας αὐτοῦ" 

δ4. χαὶ νῦν στήσωμεν πρὸς ἑαυτοὺς φιλίαν, καὶ νῦν 
δός μοι τὴν θυγατέρα σου εἰς γυναῖχα, χαὶ ἐπιγαμδρεύσω 
σοι, χαὶ δώσω σοι δόματα, καὶ αὐτῇ ἀξιά σου. 

66. Καὶ ἀπεχρίθη Πτολεμαῖος ὁ βασιλεὺς, λέγων" 
Ἀγαθὴ ἡμέρα ἐν ἢ ἀνέστρεψας εἰς γὴν πατέρων σου, 
ἠδὲ ἐχάθισας ἐπὶ θρόνου βασιλείας αὐτῶν. 

ο 68, Καὶ νῦν ποιήσω σοι ἃ ἔγραψας, ἀλλ᾽ ἀπάντησον 
εἷς Πτολεμαΐδα, ὅπως ἴδωμεν ἀλλήλους. χαὶ ἐπιγαμ.- 
ὀρεύσω σοι καθὼς εἴρηκας. ᾿ 

57. Καὶ ἐξῆλθε Πτολεμαῖος ἐξ Αἰγύπτου αὐτὸς καὶ 
Κλεοπάτρα ἢ θυγάτηρ αὐτοῦ, χαὶ εἰςῆλθον εἰς Πτολε- 
μαΐδα ἕτους δευτέρου καὶ ἑξηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ. 

68. Καὶ ἀπήντησεν αὐτῷ ᾿Αλέξανδρος ὃ βασιλεὺς, 
χαὶ ἐξέδοτο αὐτῷ Κλεοπάτραν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ, 
καὶ ἐποίησε τὸν γάμον αὐτῆς ἐν Πτολεμαΐδι, καθὼς οἱ 
βασιλεῖς ἐν δόξη μεγάλη. 

69, Καὶ ἔγραψεν Ἀλέξανδρος ὃ βασιλεὺς τῷ Ἰωνάθαν 
ἐλθεῖν εἰς συνάντησιν αὐτῷ. 

60. Καὶ ἐπορεύθη μετὰ δόξης εἷς Πτολεμαΐδα, καὶ 
ἀπήντησε τοῖς δυσὶ βασιλεῦσι" καὶ ἔδωχεν αὐτοῖς ἀργύ- 
ρον καὶ χρυσίον καὶ τοῖς φίλοις αὐτῶν χαὶ δόματα πολλὰ, 
χαὶ εὗρε χάριν ἐναντίον αὐτῶν. 

61. Καὶ ἐπισυνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ἄνδρες λοιμοὶ ἐξ 
Ἰσραὴλ, ἄνδρες παράνομοι ἐντυχεῖν χατ᾽ αὐτοῦ, χαὶ οὐ 
προςέσχεν αὐτοῖς ὁ βασιλεύς. 

6). Καὶ προςέταξεν ὃ βασιλεὺς χαὶ ἐξέδυσαν Ἰωνάθαν 
τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, χαὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν πορφύραν, καὶ 
ἐποίησαν οὕτως. Καὶ ἐχάθισεν αὐτὸν ὁ βασιλεὺς μετ᾽ 
αὐτοῦ, 

63. χαὶ εἶπε τοῖς ἅ χουσιν αὐτοῦ: ᾿Ἐξέλθετε μετ᾽ 
αὐτοῦ εἰς μέσον τῆς πόλεως, χαὶ χηρύξατε τοῦ μηδένα 
ἐντυγχάνειν κατ᾽ αὐτοῦ περὶ μηδενὸς πράγματος, χαὶ 
ικηδεὶς αὐτῷ παρενοχλείτω περὶ παντὸς λόγου. 

9ὁ4. Καὶ ἐγένετο, ὡς ἴδον οἱ ἐντυγχάνοντες τὴν δόξαν 
αὐτοῦ καθὼς ἐχήρυξαν, χαὶ περιδεδλημένον αὐτὸν πορ- 
φύραν, χαὶ ἔφυγον πάντες. 
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46. ὕἱ δυάϊν! τ δυΐοιπι Τοη δέ δ 5 οἱ ρορυ]08 86 γπηοηθϑ ἰϑίοα ᾿ 
ΟΠ ΟΓραϊἀδγιηΐ οἷ8 πθο γϑοθρογαηὶ, αυΐὰ τϑοογάδιϊ βυηϊ 
ΔΙ 185 Τπδρπδθ {υδη) ἔδοογαΐ ἰῃ [δγᾶθὶ, οἱ {τὶ δυϊανογαὶ 
608 γδὶάα. 

47. Εἰ οομῃρίδουϊ οἷ ἰῃ ΑἸοχαπάγυπι, ηυΐὰ ἴρ86 ἔμογδί 
Εἷβ ῬΓΪΏΟΘΡΒ ΒΟΓΠΊΟΠ τη ρδοΐ5, οἱ οἱ δυχὶ απ (γοθαπὶ οπιηΐὶ- 
Ὀυ8 ἀϊοδυϑ8. 

48. Εἰ ὀοπργοραυΐξ ΑἸΘΧΔΠάΟΡ ΓΟχ Θχογοίϊυπι τηδρηυπι, 
οἱ δαάπιουὶϊί ολδίγᾶ οοηίγα Ποηγοίγί μη. 

49. Εἰ οοιμμηίδεγιηί ργαπι ἄυο γορα8, οἱ [υρὶϊ δχογοὶ- 
ἴῃ8 Ὀοιοί γί, οἱ ἰπδθουΐυϑ θδὲ θη) ΑἸοχϑπάογ, οἱ ἰηνδϊυϊὶ 
ΒΌΡΘΓ 608. 

50. Εἰ σοπῆττηδνυ  ργρ! πὶ Ὠἰπι8 ἀοπος οσοίἀϊξ ε0], οἱ 
οθοίαἱ  Πδπιοῖγίι5 ἰη ἀΐα 1118. 

51. Εἰ τοΐϑι: ΑἸεχδηἀὸγ δὰ Ρίοϊδπιδδυπι τόρ “ἘΦΥρίὶ 
ἰοραῖο8 βθοιυπάυπι ἢξρο γϑγθᾶ, ἀϊοθῃϑ8 : ᾿ 

δ2. Οὐοηίδηι ΓοστΘ85}}8 ΒΌΠῚ ἴῃ ἰογγὰ πὶ γοηὶ πιοὶ, οἱ 5ϑὰϊ 

ἴῃ 8646 ρδίγι πη πιθογυηι, οἱ οδίίηυϊ ῥγίπείραίι πηι), οἔ οοη- 
{γἰν! Ποπηρίγίυηι, εἰ ροϑϑ6αἱ γαρίοποπι ποβίγδῃι, 

83. οἱ ΟΟΠΊΠΙἶδὶ ρυβηδη) ουπ 60, οἱ οοηίτγ 8 68. ἰρ98 οἱ 
(αϑῖγα 6}18 ἃ πορί8,, οἱ βοαϊπηὰβ ἰῃ 5666 τορῃΐ 6118 : 

54. οἷ ηὐηο δίαϊυδιηυ8 δὰ ἰηνίορδιη δηπίοὶ ἰδ), οἱ πὰπο ἀδ 
ὨΪΠΐ ἢ] ἴΔπὶ ἰυδη ὑχοόγοῖη, οἱ ογῸ ζϑηθῦ ἴψυ}8, οἱ ἄδθο Εἰ ὶ 
ἀοιᾶ, οἵ ἰρδᾶ ἀϊμηᾶ ἴα. 

ὅ5. Εἰ τοϑροῃαϊί Ρίοϊθπηδουβ τοχ, ἀΐσθηβ : ΒαΙχ ἀἶδ8 ἰη 

(ἃ ΓΟΥΘΓΒΕΒ 68 δι (ΟΓΓΔΠ) ρϑίγυ ἰυογυη), οἱ 866 ]51ὶ ἰη 5616 
γοζηὶ ρογυ. 

566. Εἴ πυης ἰδοίδηχ (ἰδὲ 4118 βογ  ρϑἰβίΐ, 86 ὀσοῦγγα ἰῇ 
ΡιοἸ]οτηδίἀδηι, υἱ Υἱάδ8}08 ἰηνίοθῃ 08, οἱ σΟὨ ΓΔ 8η ἴθ- 
Οὐπὶ δ η! δίθπη βἰουΐ αἰχίϑβιϊ. 

57. ΕἾ ΟΧΙΥΪ. Ρίοϊοπηθυδ ἀθ “Εργρίο ρθε εἱ ΟἸοοραῖγα 
{Π|4 ο᾽5, οἱ νϑηδγυηΐ Ρίο]οιηδι ἄτῃ ΔΠ0 σθη  ϑίῃ)ο βοχᾶζϑ.- 
5ἴη)0 βθοι 0. 

68. Εἰ ὀσουτεῖξ οἱ ΑἸοχδηάογ γὰχ,, οἱ ἀράϊὶ οἱ ΟἹδοραίγϑηι 
Π|ϊδαι ϑυδηὶ,, οἱ θοὶΐ πυρΕ188 ο᾽08 Ρίο]δπιδί 85, βίου! γοροὶ 
ἴῃ τηδρηᾶ Ρ]ογίᾶ. 

59. Εἰ Βορ8ϊῖ ΑἸοχδηᾶον γὸχ “οηδί δ. υἱ γρηϊγοῖ ορυίδῃη 
δἰ δὶ. 

60. Εἰ Δ01} οὐ ρμ]οτία Ρίο!οπιδίἀδπι, οἱ οὐουγτγὶϊ ἀπ οθα5 

γορίθυδ : οἱ ἀράϊῇ 11}1}18 ἀγροηΐϊυπι οἱ ἀυτιπὶ οἱ πο 8. ΘΟ ἢ} 

οἱ ἀοηᾶ πιυ]ΐᾶ, οἱ ἰῃνρηΐ! στγαίἰδπν ἰῃ οΘοπδροοίυ ΘΟΥΌ ΠῚ. 

61. Εἰ Θοηγθηθγυηΐ δάγογϑιιβ ΘΠ} ΥἱΓΙ Ρ6 506 η165 ΟΧχ 
Ι8γδοεὶ, υἱγὶ ἰηἰχαὶ ἰηιορ ἢ Δηΐ68 δάναγϑιιϑ ουπη, οἵ ποη ἰῃ- 

ἰρηὶῖ δὰ 608 Γόχ. 

62. Εἰ 7υ55ὶ1 τὸχ βρο]αγὶ Τοηδίῃδηχ γοϑιϊ θι}8 8018, οἱ ἱπά υἱ 

δ ΡυγΓρυγὰ, οἱ [ἰὰ (δοογυηΐ, Εἰ δος ΘΠ) ΓΟΧ βδάδγο 56- 
οὐ, ᾿ 

63. ἀϊχἰίᾳυδ ρῥγποίρὶ θυ5 88 : Εχθ συ) 60 ἰῃ πηρα ιΠὴ 
εἰν δι18, οἱ ῃγοαϊοαίθ αἱ πο πιο δάνογδθιβ οαπὶ ἱπίογρο οὶ ἂς 
0110 ποχοῖϊο, 66 αιιϊδαυδη) οἱ πιοϊϑϑίυβ 8 ἀ6 114 γδίίοῃβ. 

θ4. Εἰ (Δοΐυῃ 6βί, υἱ νἱάογιηὶ συὶ ἱπίοΓρΡΟ Δ δηΐ σ]ογίδπι 
6115 βἰουΐ ργϑαϊοδυογδηί, οἱ ορογίυμ ου ρυγρυτζα, [ἀξογυηὶ 
ΟΠΙΏ65. 
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66. Καὶ ἐδόξασεν αὐτὸν ὃ βασιλεὺς, χαὶ ἔγραψεν αὖ- 
τὸν τῶν πρώτων φίλων, χαὶ ἔθετο αὐτὸν στρατηγὸν 
χαὶ μεριδάρχην. 

68. Καὶ ἐπέστρεψεν ᾿Ιωνάθαν εἰς Ἱερουσαλὴμ. μετ᾽ 
εἰρήνης καὶ εὐφροσύνης. 

67. Καὶ ἐν ἔτει πέμπτῳ χαὶ ἑξηχοστῷ χαὶ ἑχατοστῷ 
Ὕ ᾿ ΜΝ ,᾿ 5 , - 
ἣλθε Δημήτριος υἱὸς Δημητρίου ἐχ Κρήτης εἰς τὴν γῆν 
τῶν πατέρων αὐτοῦ. 

68. Καὶ ἤχουσεν ᾿Αλέξανδρος ὃ βασιλεὺς, χαὶ ἐλυ- 
πήθη σφόδρα, χαὶ ἀπέστρεψεν εἰς ᾿Αντιόχειαν. 

69. Καὶ χατέστησε Δημήτριος ᾿Απολλώνιον τὸν ὄντα 
ἐπὶ χοίλης Συρίας, καὶ συνήγαγε δύναυιν μεγάλην, καὶ 
παρενέδαλεν ἐν ᾿Ιαμνεία᾽ καὶ ἀπέστειλε πρὸς Ἰωνάθαν 
τὸν ἀρχιερέα, λέγων" 

70. Σὺ μονώτατος ἐπαίρη ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἐγὼ δὲ ἐγενή-- 
θην εἰς καταγέλωτα χαὶ εἰς ὀνειδισμὸν διὰ σέ. Καὶ διατί 
σὺ ἐξουσιάζη ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν τοῖς ὄρεσι; 

γι. Νῦν οὖν εἰ πέποιθας ἐπὶ ταῖς δυνάμεσί σου, χα- 
τάδηθι πρὸς ἡμᾶς εἰς τὸ πεδίον, καὶ συγχριθῶμεν ἕαυ- 
τοῖς ἐχεῖ, ὅτι μετ᾽ ἐμοῦ ἐστι δύναμις τῶν πόλεων. 

72. Ἐρώτησον χαὶ μάθε τίς εἶμι χαὶ οἱ λοιποὶ οἵ 
βοηθοῦντες ἡμῖν, καὶ λέγουσιν " Οὐχ ἔστιν ὑμῖν στάσις 
ποδὸς χατὰ πρόςωπον ἡμῶν, ὅτι δὶς ἐτροπώθησαν οἱ 
πατέρες σου ἐν τῇ γῇ αὐτῶν. 

73. Καὶ νῦν οὐ δυνήση ὑποστῆναι τὴν ἵππον χαὶ δύ- 
γαμιν τοιαύτην ἐν τῷ πεδίῳ, ὅπου οὐχ ἔστι λίθος οὐδὲ 
χόχλαξ οὐδὲ τόπος τοῦ φυγεῖν. 

14. Ὥς δὲ ἤχουσεν Ἰωνάθαν τῶν λόγων Ἀπολλωνίου, 
ἐχινήθη τῇ διανοία, καὶ ἐπέλεξε δέχα χιλιάδας ἀνδρῶν, 
καὶ ἐξῆλθεν ἐξ Ἱερουσαλὴμ, χαὶ συνήντησεν αὐτῷ Σίμων 
ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐπὶ βοήθειαν αὐτοῦ. 

5. Καὶ παρενέθαλεν ἐπὶ Ἰόππην, καὶ ἀπέχλεισαν 
αὐτὸν ἐχ τῆς δε τοι ὅτι φρουρὰ Ἀπολλωνίου ἐν Ἰόππη, 
χαὶ ἐπολέμησαν αὐτήν. 

716. Καὶ φοδηθέντες ἤνοιξαν οἱ ἐχ τῆς πόλεως, καὶ 
ἐχυρίευσεν ᾿Ιωνάθαν Ἰόππης. 

77. Καὶ ἤχουσεν Ἀπολλώνιος, καὶ παρενέδαλε τρις- 
χιλίαν ἵππον χαὶ δύναμιν πολλὴν, 

76. χαὶ ἐπορεύθη εἰς Ἄζωτον ὡς διοδεύων, καὶ ἅμα 
προῆγεν εἰς τὸ πεδίον, διὰ τὸ ἔχειν αὐτὸν πλῆθος ἵππου 
χαὶ πεποιθέναι ἐπ᾽ αὐτῇ. Καὶ κατεδίωξεν Ἰωνάθαν ὀπίσω 
αὐτοῦ εἰς Ἄζωτον, χαὶ συνῆψαν αἷ παρεμέολαὶ εἰς πό- 
λεωον. ; 

79. Καὶ ἀπέλιπεν ᾿Απολλώνιος χιλίαν ἵππον ἐν χρυ- 
πτῷ χατόπισθεν αὐτῶν. 

80. Καὶ ἔγνω Ἰωνάθαν ὅτι ἔστιν ἔνεδρον χατόπισθεν 
αὐτοῦ, καὶ ἐχύχλωσαν αὐτοῦ τὴν παρεμβολὴν, καὶ 
ἐξετίναξαν τὰς σχίζας εἰς τὸν λαὸν ἐχ πρωΐθεν ἕως 
ἑσπέρας. 

81. Ὃ δὲ λαὸς εἰστήχει χαθὼς ἐπέταξεν Ἰωνάθαν, 
χαὶ ἐχοπίασαν οἱ ἵπποι αὐτῶν. 

85. Καὶ εἵλχυσε Σίμων τὴν δύναμιν αὐτοῦ, καὶ συν- 
ἥψε πρὸς τὴν φάλαγγα᾽ ἡ γὰρ ἵππος ἐξελύθη. Καὶ συνε- 
τρίόησαν ὑπ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἔφυγον. 

88. Καὶ ἢ ἵππος ἐσκορπίσθη ἐν τῷ πεδίῳ, χαὶ ἔφυγον 
εἰς Ἄζωτον, καὶ εἰςῆλθον εἰς Βηθδαγὼν τὸ εἰδωλεῖον 
αὐτῶν τοῦ σωθῆναι. 

84. Καὶ ἐνεπύρισεν Ἰωνάθαν τὴν Ἄζωτον χαὶ τὰς 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΠΡΩΤΟΣ. Κεφ. "΄. 
θ5. Εἴ πιδρη  ΠΟΔΥ [ὶ ουπὶ Γοχ, οἱ βογ μβὲ᾽ εὐτῃ ἰπίδγ ρτίπηοα 

ΠΉΪ005, οἱ μοβυΐξ θὰ πὶ ἀθοθπ οἵ μαι οραη) ργίποίρϑίυβ. 

66. Εἰ ΤΟΥΘΓΒῈ8 68[ ΦΟΠΔΙ] 185 ἰῃ ΦΈΓυ 5816 ΠῚ οὐ ρᾷο οἱ 
Ἰφ{{|8. 

67. Εἴ ἴῃ 8Πηο Οδιηἰδϑίῃη0 δαχαρθδίπο χυΐηίο γϑηΐξ Π6- 
τηοίγ 5 ἤ]]5 ΠοπΊο ΓΙ ἃ Οτοία ἴῃ ἰθγγαῃη ρδίυτιπ) βυογαηι. 

68. Εἰ δυσίν! ΑἸοχᾶπάθγ τὰχ, οἱ οοηϊτγδίδί δϑί υδ]άθ, 
οἴ ΓΟΘΓΘ115 Θϑ᾽ Αηἰοο δ η,. 

69. Εἰ ὀοῃϑε πα}: ἀυόδη) Ποπγοίγ8 ΑΡΟ]]οΙΐ απ ααΐ ρτᾶι- 
ογὰΐ σαἸ]Ἰοϑυγία", εἴ ἐοησγοραν!! Ἔχϑιοϊ μπὶ τηᾶρηυμη, οἱ ρΡοδυΐ 
Ολϑῖγὰ δὰ )Δπ)ηΐδη) : οἱ "1511 δά 7ΤΟηδί]ιΔΠ) διι)ηηυ ν 88οοῦ- 
ἀοίοιη, ἀΐεσοῃδ : 

70. Τὰ οπημίῃο 801. οἰ δυδγῖ8 Βυ ρ Γ 08, 640 δηίοπι ἴδεϊυβ 
80} ἰπ ἀδγίβιηι δὲ ἰῇ ΟρρΓΟΒυ πὶ Ργορίογ ἴ6. Εἴ οὺγ ὰ ρο- 
ἰεϑἰδίοηι Δάνογθυῃ; ΠΟ ὀχθγοοβ ἰῃ πιομιθυ5 

71. Ναῃς ΘΓΡῸ δὶ οοῃῇ 8 ἴῃ νἱγίυξ 5 (υ͵8, ἀοβοοπᾶς δὰ 
08 ἴῃ Οἀηηριμ, οἵ ΟΟΠΙρΡΑ ΓΘ Πλι18 ΠΟΒ {ἘΠ} ἰηγίοοιη, υΐα πη8- 
οὐ 681 υἱνυ5 οἰν ἰδίυπλ. 

72. [ηἰογτγοθᾶ οἱ ἀΐ806 πιι δ 511π| 6ρῸ οἱ οδοΐουὶ φυὶ δυχί!ο 

Β0Π1 ΠῚ Σ, οἱ ἀϊουμῖ : ΝΟη ροίοπΐ βἴδγ ρ68 γυββϑίογ δηΐο [Δοἰθπη 

ποβίγα,, 414 ἰδ ἴῃ [δᾶ] ΟΟὨΥ̓ΘΓδὲ βυηΐ ρδίγθβ ἰυΐ ἴῃ (ογγᾶ 
ϑυδ. 

73. Εἰ πῦηο ποὴ ροίογβ ϑυβίίηστο δαυ  ἰἴιπη οἵ ὀχογοὶ πὶ 
(Δ! 6} ἴῃ ὀᾶμηρο,, ΠῚ πο 68 Ἰδρ5 ΠΟΙ 58 ΧΌΠ) ὨΘΑΙΘ ἰθου5 
[υσίοηα!. 

74. υἱ δυάϊν!ϊ δυίοπι Φοπαί δ βϑυιηοιοβ ΑΡΟ]]ΟὨΪΐ, πιο- 
ἰμ5 δὲ δηΐπιο, οἱ θρίξ ἀδοαπι π}Ή}Π|ἃ νἱγογυι, οἱ οχίδὶ δὴ 
Φογιιβαὶοπὶ, οἱ ὁὐσυγτ οἱ δίμλοη [Γαῖθι οὐ ἴῃ δαϊαϊοτία πη 
6}115. 

75. Εἰ δρῃρ!ϊουΐϊξ οαδίγα ἰῃ Τόρροη, δὲ ὀχοϊ υϑαγυηΐ θαπ ἃ 
οἰνἀἰ6, ιΐα συβίοα ἃ ΑΡΟΙΙΟΙΪΙ ἰῃ Φορρα ογαὶ, αἱ Ορρυχσιᾶ- 
γογαπί θδη]. - 

76. ΕΥ ΘΧ ογΓ 4] ογᾶηὶ ἴῃ εἰν δία δρουυδτγαηί, οἱ οὐ- 
τ[ἰηυἷ} Τοπαῖ Πα 5 Φορραη. 

77. Εἰ δυάϊν!ϊ Αμο!ομῖι5, οἱ δάπηον!ε {τἴᾶ π.}}Π8 Θχφυΐ πὶ 
οἱ ὀχογοίίαηι τη] πη, 

78. οἱ }}} Αχοίυπ) ἰδιηχυδη ἰΐαῦ δοίθηβ, οἱ βἰδίϊῃ) 
ΧΙ ἴῃ ὀδηηρυμ, 60 φιοὰ μάθογοὶ πιυ ἰτυἀΐηθηι οαυϊίυπ 
οἱ οοπῇεΓοῖ ἰῃ οἷβ. Εἰ ἰπβδουΐϊα5. δϑὶ δυπ) Φοηδίμδϑβ ἰῃ ΑΖο- 
ἴππ|, οἵ ΘΟ δογαηΐ δχογοί(8 ρου ηλ. 

79. Εἰ γα] χαΐϊὶ ἈΡΟΙ]οἢἶτι5 πλ}}}16 αι ίθ8 οοου 6 μοί 608. 

80. Εἰ Θορβπουῖ! 70} 8.118 αυοηΐδι ἰηδἰἀϊο5 δυηΐ ροβὲ 86, 
οἱ οἰγουμηϊθγαηΐ οἀδίγα 6}08, οἱ οὐοοογαηΐ [δου] ἴῃ ρορυϊθ τι 
ἃ Π]Δὴ6 5486 Δ ὙΟΒΡΟΓΔΙΏ. 

81. ΡΟΡυ]ὺ5 δυΐοπι δἰδραΐ δου ργοθρογαῖ Ζομδι}ᾶ5, οἱ 
Ἰαθογαυθγυμπί 641} ΘΟΓΏΙΏ. 

82. ἘΠ Θῃλ 51 δ᾽ ποι ὀχογοϊ πὶ συυπι, οἱ οομηπηϑἷξ ΠΟὨ ΓΔ 

Ἰορίομοπι : Θαυ 168 οηἰπ) ἐαἰἰμαῖ! ογαηΐ. Εἰ οοηίτϊ καηξ δῷ 
60, οἷ [υροτηηΐ. 

83. Εἰ οαυϊίαῖι!5 ἀἰθροΓβ 5 δϑὶ ἰῇ σᾶηιρο, οἱ {ιβογαηΐ ἰῃ 

Αζοίιι, οἱ Ἰηἰγανθγυηῖΐ ἰη Βοιἀαροη ἰάἀο πὶ ϑυσμι υἱ κα]- 
ΥΔΓΘΗηΪ 86. 

δά. Εἰ βυοοθηα!! Τοπαίμδο Αζοίυμῃ οἱ οἰγ δίοβ φιιδο ἐγδμί 
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πόλεις τὰς χύχλῳ αὐτῆς, καὶ ἔλαδε τὰ σχῦλα αὐτῶν, 
χαὶ τὸ ἱερὸν Δαγὼν καὶ τοὺς συμφυγόντας εἰς αὐτὸ ἐνε- 
πύρισε πυρί. 

86. Καὶ ἐγένοντο οἵ πεπτωχότες μαχαίρᾳ σὺν τοῖς 
ἐμπυρισθεῖσιν εἷς ἄνδρας ὀχταχιςχιλίους. 

86. Καὶ ἀπῇρεν ἐκεῖθεν Ἰωνάθαν, χαὶ παρενέδαλεν 
ἐπὶ Ἀσχάλωνα, χαὶ ἐξῆλθον οἱ ἐκ τῆς πόλεως εἰς συν-- 
ἄντησιν αὐτῷ ἐν δόξῃ μεγάλη. 

87. Καὶ ἐπέστρεψεν Ἰωνάθαν εἰς Ἱερουσαλὴμ σὺν 
τοῖς παρ᾽ αὐτοῦ, ἔχοντες σχῦλα πολλά. 

88. Καὶ ἐγένετο, ὡς ἤκουσεν ᾿Αλέξανδρος ὃ βασιλεὺς 
τοὺς λόγους τούτους, χαὶ προςέθετο δοξάσαι τὸν Ἰωνάθαν. 

89. Καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ πόρπην χρυσῆν, ὡς ἔθος 
ἐστὶ δίδοσθαι τοῖς συγγενέσι τῶν ΠΝ Καὶ ἔδωχεν 
αὐτῷ τὴν Ἀχχαρὼν χαὶ πάντα τὰ ὅρια αὐτῆς εἰς χλη- 
ροδοσίαν. 

ΚΕΦΆΛΑΙΟΝ 1Δ4'. 

:. Καὶ ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου ἤθροισε δυνάμεις πολ- 
λὰς ὡς τὴν ἄμμον τὴν περὶ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης, χαὶ 
πλοῖα πολλά“ καὶ ἐζήτησε χαταχρατῇσαι τῆς βασιλείας 
Ἀλεξάνδρου δόλῳ, καὶ προςθεῖναι αὐτὴν τῇ βασιλείᾳ 
αὐτοῦ. 

3. Καὶ ἐξῆλθεν εἰς Συρίαν λόγοις εἰρηνιχοῖς, χαὶ 
ἤνοιγον αὐτῷ οἱ ἀπὸ τῶν πόλεων, χαὶ συνήντων αὐτῷ, 
ὅτι ἐντολὴ ἦν Ἀλεξάνδρου τοῦ βασιλέως συναντᾶν αὐτῷ, 
διὰ τὸ πενθερὸν αὐτοῦ εἶναι. 

3. Ὥς δὲ εἰςεπορεύετο εἰς τὰς πόλεις ὃ Πτολεμαῖος, 
ἀπέτασσε τὰς δυνάμεις φρουρὰν ἐν ἑχάστη πόλει. 

4, Ὥς δὲ ἤγγισεν ᾿Αζώτου, ἔδειξαν αὐτῷ τὸ ἱερὸν 
Δαγὼν ἐμπεπυρισμένον, χαὶ Ἄζωτον χαὶ τὰ πἰριπονια 
αὐτῆς χαθηρημένα, καὶ τὰ σώματα ἐῤῥιμμένα χαὶ τοὺς 
ἐμιπεπυρισμένους οὃς ἐνεπύρισεν ἐν τῷ πολέμῳ " ἐποίη- 
σαν γὰρ θημωνίας αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ αὐτοῦ. 

5. Καὶ διηγήσαντο τῷ βασιλεῖ ἃ ἐποίησεν Ἰωνάθαν, 
εἷς τὸ ψογῆσαι αὐτόν χαὶ ἐσίγησεν ὃ βασιλεύς. 

6. Καὶ συνήντησεν ᾿Ιωνάθαν τῷ βασιλεῖ εἰς Ἰόππην 
μετὰ δόξης, καὶ ἠσπάσαντο ἀλλήλους, χαὶ ἐχοιμήθη- 
σαν ἐχεῖ. : 

7. Καὶ ἐπορεύθη Ἰωνάθαν μετὰ τοῦ βασιλέως ἕως 
τοῦ ποταμοῦ τοῦ χαλουμένου ᾿Ελευθέρου, χαὶ ἐπέστρε- 
ψεν εἰς Ἱερουσαλήμ. 

8. Ὁ ὃδε βασιλεὺς Πτολεμαῖος ἐχυρίευσε τῶν πόλεων 
τῆς παραλίας ἕως Σελευχείας τῆς παραθαλασσίας, καὶ 
διελογίζετο περὶ Ἀλεξάνδρου λογισμοὺς πονηρούς. 

9. Καὶ ἀπέστειλε πρέσδεις πρὸς Δημήτριον τὸν βα- 
σιλέα, λέγων Δεῦρο, συνθώμεθα πρὸς ἑαυτοὺς διαθή- 
κην, χαὶ δώσω σοι τὴν θυγατέρα μου ἣν ἔχει ᾿Αλέξαν-- 
δρος, χαὶ βασιλεύσεις τῆς βασιλείας τοῦ πατρός μου. 

10. Μεταμεμέλημαι γὰρ δοὺς αὐτῷ τὴν θυγατέρα 
μου, ἐζήτησε γὰρ ἀποχτεῖναί με. 

1, Καὶ ἐψόγησεν αὐτὸν γάριν τοῦ ἐπιθυμῆσαι αὐτὸν 
τῆς βασιλείας αὐτοῦ. 

12. Καὶ ἀφελόμενος αὐτοῦ τὴν θυγατέρα, ἔδωχεν 
αὐτὴν τῷ Δημητρίῳ, χαὶ ἠλλοιώθη τοῦ ᾿Αλεξάνδρου, 
χαὶ ἐφάνη ἡ ἔχθρα αὐτῶν. 

13. Καὶ εἰςῆλθε Πτολεμαῖος εἰς Ἀντιόχειαν, χαὶ 
περιέθετο δύο διαδήματα περὶ τὴν χεφαλὴν αὐτοῦ, τὸ 
«τῆς Ἀσίας καὶ Αἰγύπτου. 
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ἴῃ οἰγουϊία εὐι8, οἱ δοσερίξ 5ρο] 18 δογυπι, οἱ ἰθπηρίαπη Ῥδσοη 
εἴ 608 4ιιὲ οοπίυρογδηΐ ἴῃ ΠΠἸυἀ δαοοομάϊ! ἰρηὶ. 

85. Εἰ (πογιυηΐ φαὶ οροἰἀογυηΐ σ]δάϊο ουπὶ ἷ5 αιυΐ Βυσ ΘΠ 8: 
διηΐ γα οοἴο Π}1}}[ἰἃ Υἱγογυ ἢ). 

86. Εἰ τηοΥΪΐ ἰπά6 9ΦΟΠΔΕ1185 οαϑίγα, οἱ δρρ]ίοι Θὰ Α5808- 
ἰοποηι, οἱ Ἔχίθγαηῇ αυΐ ἀξ οἰν δῖ οὐνίδη 1} ἰῃ τηᾶσιιᾶ ρ]0- 
γἷδ. 

87. Εἰ τού γϑ8 οϑὲ Ζοηδι 85 ἰῃ 76 γι 54] 6ηι οὑπὶ 5.18, δ- 
οηΐο68 500]18 πη} 18. 

88. Εἰ (Δοΐυηι οἐαί, υἱ δυάίνὶς ΑἸΟΧΘΠΑΘΙ ΤῸχ ΒΟΓΙΠΟΏΘΒ 

ἰϑίοβ, δά ϊάϊ: δάιυς σ)ογἤσαγο 7οηδίΠδπι. 

89. Εἰ Πλ1511 οἱ Πθυΐδηὶ διιγθᾶπι, βίουΐ οοηϑυρίιαάο οϑί ἀαγὶ 

οορηδιβ γοραμῃ. Εἰ ἀθα 1 οἱ Αοοδγοη οἱ Ομ 68 ἤπη65 οὐυ8 ἰῃ 
Ροϑδοβϑίοηρι. 

ΟΛΡΟΤ ΧΙ. 

1. Εἴ τὸχ ἘἘσΥρίΐ σοηρστοσαυ ὀχογοίξι8 τ0]105 δἰοαΐ ἅΓ6- 
Ὧδ81η 488 6δὲ Οἰγοδ ὈΓΔΠ ΠηΔΓΪΒ, Οἱ ΠΑΥ͂Θ5 Π}0}{85 : οἱ 41185- 

τουδὶ οὐ θηογα γοσηυμη ΑἸοχϑηάτὶ ἀ0]0, οἱ δάάογε ΠΙυἀ γορο 
800. 

2. Εἴ οΧἣ τ ἴῃ ϑγγίδπι γον 8 ρδοϊβοίς, οἱ ρου δηΐϊ οἱ 
1}}} φαΐ ἀ6 οἰν αι θυ5, οἴ ὀοουγτοθδπὶ οἱ, φυΐα πιδπάδνυογαὶ 

ΑἸοχδηάθγ Τὰχ οχῖτα οἱ ουυΐδηι, 60 4 5ΒΟΟΘΓ 5005 6558ῖ. 

3. ὕἱ δυίοπι ἰηίγοὶθαί ἰῃ οἰν ἰδῖθ5 Ριο]θη)θρυ8, ροποραῖ 

ουϑίοα! 5 Ὠλ}}}π ἴῃ δ ησα} 8 εἰν Δι} 0 08.ὕ 

4, τ δυίδπι Δρργορίανὶἐ Αχοίο, οϑἰοπαογυηὶ οἱ ἰ6 Πρ] ὰπΠὶ 

Ὠάροῃ βυοσοδηδιιηλ ἱρηΐ, οἱ ΑΖοίιι οἵ δι} θ8η8 6}115 ἀ6- 

διυοΐδ, οἱ οΘογρογᾶ ργο)θοία οἱ οοι θυ δίο8 4.05 ΘΟ θυ ϑδογαδί 

ἴῃ "6110 : (δοογδηΐ θηΐπλ ᾿ὰ πλ}}05 ΘΟγ ἢ ἰη Υἱὰ 6] 08. 

ὅ. Εἴ πδιγδυθγυηΐ γορὶ 48 ἔδοογαὶ Φοῃδί! 8, υἱ οτίηϊ- 
πᾶγρηΐίυγ οὑπὶ: οἴ δου γοχ. 

6. Εἰ οὐσουγτ! Ζοηδίῃδ8 Γοχὶ ἱῃ ΦΟΡροη οὐμ σ]ογία, οἱ 
ἸΩΥΟΘΏ 86 58] υἱδνογυηΐ, οἱ ἀογηῃϊογιηΐ {ΠΠ|ο. 

7. ἘΠῚ ΔΌΪΠῚ 7οη δι} 88 οὐ πὶ ΓΟσα ὑδ4ι6 δά Πυνίαπι 4] γο- 

οδραίυν ΕΠἸΟ ΠΘΓ5, 6 ΓΟΥΘΓΒΙ5 68. ἴῃ Ψ6ΓΌ 58] 6). 

8. Βοχ δυΐοῃ Ρίοἰδιηδου5 ΟὨ(ίηυ ἀοπμϊηίυπι) οἰ ν᾿ (Δἴ11Π 

[ΔΓ Π ἰδ ὕὑ5406 ϑο]δυοίδιη) ΔΓ (ἰπηᾶπὴ, οἱ οοκίία αὶ ἰῃ 
ΑἸοχδηάγαυμ οοη 8.118 πηδἰᾶ. 

9. Εἰ πιϊδὶὶ ἰΙοραῖοβ διὰ Πεπηρίγϊ απ) τ ρθη, ἀἰοθη8 : Υδηΐ, 
ΟΟΙΡΟΠΔΠ,15 ἰμοῦ ΠῸ8 ρδείαπι, οἱ ἄδο Εἰ] ἢ] 8 πγοδπὶ 
α4υδη Ἰιαοί Αἰδοχαπάογ, οἱ γορηδ}8 ἰῃ Γοῶπο ρᾶίτί5 ἰυ]. 

10. Ῥαῃηίίοι ϑηΐμη πὸ αιοα ἀράρσγί πη {11 {πὶ τπδδη,, 

αυδοϑι νιν οηἶπιὶ πη6 οοοἰάθΓα. 
11. Εἰ νρογαῦ οαπὶ ργορίογοα συοά 'ρ56 οοπευρίογαὶ 

τορηιπὶ 608. ᾿ 
1). ΕἘπ δβϑίυξ ΒΠ]Δπὶ δι), ἀδὰ οἂπῃ Παπηθέγίο, οἱ 

Δ ἰοηαν 856 80 ΑἸοχαῃπᾶγο, οἱ πρδηϊζδδίδίδ δ} Ἰπἰηλ οὐ ἰδ6 

ΘΟΓΆΠ[Ά. : 
38. Εἰ ἰηἰνανὶϊί ΡΙΟΙθηου5 Ἀπ οο ίδηι, οἱ ροδυὶϊί ἀυο 

ἀἰδαοπμδία οδρί(ἰ 880, ἰφγριϊ οἱ Αβίω. 
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14. Ἀλέξανδρος δὲ ὁ βασιλεὺς ἦν ἐν Κιλικίᾳ χατὰ 
τοὺς χαιροὺς ἐχείνους, ὅτι ἀπεστάτουν οἱ ἀπὸ τῶν τό-- 
πων ᾿ἄρον 

16. Καὶ ἤχουσεν ᾿Αλέξανδρος, καὶ ἦλθεν ἐπ᾽ αὐτὸν 
πολέμῳ. Καὶ ἐξήγαγε Πτολεμαῖος τὴν δύναμιν, χαὶ 
ἀπήντησεν αὐτῷ ἐν χειρὶ ἰσχυρᾷ, καὶ ἐτροπώσατο αὖ- 
τόν. 

16. Καὶ ἔφυγεν ᾿Αλέξανδρος εἰς τὴν ᾿Αραδίαν, τοῦ 
σχεπασθῆναι αὐτὸν ἐχεῖ. Ὃ δὲ βασιλεὺς Πτολεμαῖος 
διψώθη. 
' 17. Καὶ ἀφεῖλε Ζαύδιὴλ ὃ ἣν ὯΝ τὴν χεφαλὴν ᾿Αλε- 

ξάνδρου, χαὶ ἀπέστειλε τῷ Πτολεμαίῳ. 
18. Καὶ δ βασιλεὺς {Πτολεμαῖος ἀπέθανεν ἐν τῇ 

ἡμέρα τῇ τρίτῃ, χαὶ οἱ ὄντες ἐν τοῖς ὀχυρώμασιν ἀπώ- 
λοντο ὑπὸ τῶν ἐν τοῖς ὀχυρώμασι. 

ιθ. Καὶ ἐβδασίλευσε Δημήτριος ἔτους ἑόδόμου χαὶ 
ἑξγκοστοῦ χαὶ ἑκατοστοῦ. 

20. Ἔν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις συνήγαγεν Ἰωνάθαν 
τοὺς ἐχ τῆς Ἰουδαίας, τοῦ ἐχπολεμῇσαι τὴν ἄχραν τὴν 
ἐν Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἐποίησεν ἐπ᾽ αὐτὴν μηχανὰς 
πολλᾶς. 

21. Καὶ ἐπορεύθησάν τινες μισοῦντες τὸ ἔθνος αὐτῶν 
ἄνδρες παράνομοι πρὸς τὸν βασιλέα, χαὶ ἀπήγγειλαν 
αὐτῷ ὅτι Ἰωνάθαν περικάθηται τὴν ἄχραν. 

42. Καὶ ἀχούσας ὠργίσθη. Ὡς δὲ ἤχουσεν, εὐθέως 
ἀναζεύξας ἦλθεν εἰς Πτολεμαΐδα, χαὶ ἔγραψεν Ἰωνά- 
θαν, τοῦ μὴ περικαθῆσθαι τῇ ἄχρα, καὶ τοῦ ἀπαντῆ- 
σαι αὐτὸν αὐτῷ συμμίσγειν εἰς {Πτολεμαΐδα τὴν ταχί- 
στην. 

“8. Ὡς δὲ ἤχουσεν Ἰωνάθαν, ἐκέλευσε περιχαθῆσθαι, 
καὶ ἐπέλεξε τῶν πρεσθυτέρων Ἰσραὴλ καὶ τῶν ἱερέων, 
καὶ ἔδωχεν ἑαυτὸν τῷ χινδύνῳ. 

44. Καὶ λαδὼν ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ ἱματισμὸν 
χαὶ ἕτερα ξένια πλείονα, ἐπορεύθη πρὸς τὸν βασιλέα 
εἰς Πτολεμαΐδα, καὶ εὗρε χάριν ἐνώπιον αὐτοῦ. 

25. Καὶ ἐνετύγχανον χατ᾽ αὐτοῦ τινες ἄνομοι τῆς ἐκ 
τοῦ ἔθνους. 

46. Καὶ ἐποίησεν αὐτῷ ὃ βασιλεὺς καθὼς ἐποίησαν 
αὐτῷ οἱ πρὸ αὐτοῦ, χαὶ ὕψωσεν αὐτὸν ἐναντίον πάντων 
τῶν φίλων αὐτοῦ. ᾿ 

7. Καὶ ἔστησεν αὐτῷ τὴν ἀρχιερωσύνην χαὶ ὅσα 
ἄλλα εἶχε τίμια τοπρότερον, καὶ ἐποίησεν αὐτὸν τῶν 
πρώτων φίλων ἡγεῖσθαι. 

48. Καὶ ἠξίωσεν Ἰωνάθαν τὸν βασιλέα ποιῆσαι τὴν 
ἸΙουδαίαν ἀφορολόγητον χαὶ τὰς τρεῖς τοπαρχίας χαὶ 
τὴν Σαμαρεῖτιν, χαὶ ἐπηγγείλατο αὐτῷ τάλαντα τρια- 
χόσια. 

αν. Καὶ εὐδόκησεν ὃ βασιλεὺς, χαὶ ἔγραψε τῷ Ἴω- 
νᾶθαν ἐπιστολὰς περὶ πάντων τούτων ἐχούσας τὸν τρό- 
πον τοῦτον᾽ 

80. Βασιλεὺς Δημήτριος Ἰωνάθαν τῷ ἀδελφῷ χαί- 
ρεῖν, καὶ ἔθνει Ἰουδαίων. 

81. Τὸ ἀντίγραφον τῆς ἐπιστολῆς, ἧς ἐγράψαμεν 
Λασθένει τῷ συγγενεῖ ἡμῶν περὶ ὑμῶν, γεγράφαμεν 
χαὶ πρὸς ὑμᾶς ὅπως εἰδῆτε. 

85. Βασιλεὺς Δημήτριος Λασθένει τῷ πατρὶ χαί- 
εἰν. ; 

᾿ 83. Τῷ ἔθνει τῶν Ἰουδαίων φίλοις ἡμῶν χαὶ συντη- 
ροῦσι τὰ πρὸς ἡμᾶς δίκαια ἐχρίναμεν ἀγαθοποιῆσαι, 
χάριν τῆς ἐξ αὐτῶν εὐνοίας πρὸς ἡμᾶς. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΠΡΩΤΟΣ. Κεφ. ΤΑ΄. 

(4. ΑἸεχδηᾶθν δυΐθπι γὸχ ογδῖ ἰῃ ΟἹ] οἷὰ 1118 ἰοπηρογνυδ, 
φυΐδ τε δ θαπὶ φυὶ ογδηΐ ἰῃ Ἰοοὶβ |1118.Όὺὃ 

15. ΕἘλΠλῪ δυάϊνὶξ ΑἸοχδηάον, οἱ νϑηὶϊὶ δά δυμ ἰῃ ΒΟ υπ. Εἰ 

ργοάυχὶξ Ρ(οΟΙ]δηλδοιι5 οχογοϊυῃ), οἱ οοουγτγὶξ οἱ ἰῃ δὴ γῶ- 
ἰἰάἃ, οἱ (σαν! οὐ). 

16. Εἰ ἑυξὶϊ ΑἸΟΧΔηάΘΓ ἴῃ Αγδθίδπι, οἱ ἰδὶ ρῥγοίορογοίωγ. 
Βοὸχ δυίοῃ ῬίοΙΘπηδοιι5 χ᾽ δἰ 8 6ϑ5ῖ. 

17. Εἰ δρβίυι ΖΑΙ δὶ ΑΥΔ 8 οαρυΐ ΑἸοχδηδτγὶ, οἱ πρἰδὶξ 
ΡίοΙοη,δρο. 

(8. Εἰ τὸχ ΡιοἹθμ δοι}8 πηογίυυβ 6β( ἴῃ ἀΐθ ἰογα, οἱ φυὶΐ 
ὀγδηΐ ἰῃ τυ ἰοη Ὀ08 ρογίθγυπί δ 118 φαΐ ἰη πησηϊἰοηΐ θ8. 

9. Εἰ τορηδυ! ΠοηλοῖΓ 8 ΔΏΠ0 Οδη 6ϑἰπηο βοχδοβί πιο 
δορπιο. 

20. [πῃ ἀϊοθυβ 11118 οοησγοραν Φοπδίῃδϑ 605 χυΐ ογδηὶ ὧδ 

Ψψυάαθα, υἱ ΘΧρυκηάγθηϊ Ἀγοθῃ 4185 ογαΐ ἰῃ Ψογυβδίθηι, εἷ 
[ἐοἰϊ οσηϊγᾶ ΘΠ ΤΔΟ 85 τυ} 88. 

41. Εἰ δϑίογυηὶ αιϊάδη) φυὶΐὶ οἀδγδηΐ φοϑηΐδηι δυδπὶ Υἱγὶ 
ἰηἸχυὶ δὰ γοβϑί, οἱ γτοπυη δνογυηΐ οἱ φυοὰ 7οηδι[ 185 οἱδὶ- 
ἀογαῖ ἄγοθπι. 

22. Εἰ δυάϊοη8 ἰγᾶῖυβ 6581. 1 δυΐδιη δυάϊνὶ:, 8ἰδἰ πὶ 116 Σ 

(Δοΐθῃ8 γοηΐξ Ριοϊθιηδί ἀδη,, οἱ βου ρϑὶΐ Φοηδίῃδ:, ὯὨ6 οὔὐβίἀθ- 
τοί ΔΙοθαι, 56 ἀ ΟΟΟΌΓΤΟΓΟΙ βὲ 0] δὰ οοἰϊοχυίυτῃ ἰῃ Ριοϊοηγαίἀδηι 
[ἐσἰἰηδῖο. 

423. 1 δυάϊν᾽ξ διιίοῃ Ψυμαῖμδβ, 0.851} οὐδίάογο, οἴ οἰεσὶὶ 
ἂς βοηϊογθυ8 18Γ86] οἱ ἀ6 βδοογαοίθυβ, οἱ ἀρα 56 ραογίουϊο. 

24. ΕΠ δοσορὶϊ ἀγροηίυμ οἱ δυγυηὶ οἱ τοϑίθη) οἱ δ) χϑηΐδ 
8, οἱ Δ 1 δ( τοῦ ἴῃ Ριοϊοιηαϊ δη), οἱ ἰηγνοηϊ σγδιΐδηι 

ἴη σοηϑροοίυ 708. 

25. Εἰ ἱηογρο ΙΔ θαηΐ δάυθγβὺβ ουπὶ αυΐάδηι ἰπἰχπὶ οχ 
δοηΐο. 

26. Εἰ (δεἰϊΐ οἱ γοχ βἰσυί (δοογδηὶ οἱ χυΐ δηΐ6 ου (υογδηὶ, 
οἱ ὀχδι αν ουπ ἰη οοηϑροοία οΠιπίυΠὶ ΔΙ ΟΟΓΙΙΠῚ ΒΌΟΓΌΠΙ. 

27. ἘΠ βἰδέυϊξ οἱ ρυϊποϊρδίυπι βδοογάοίβ οἱ ψυθδουζυθ 
8}1ἃ μβαδυΐί ργίαιβ ργοιίοβδ, οἱ ἰθοὶξ θα; ργμβοίροτι δι ΟγΏτΩ. 

428. Εἰ ροβίυϊαν!ἐ Ζοηδίῃδ5 ἃ γοβὰ υἱ ἱηπησποιη ἰδοογοὶ 
ΨΦυάροδ οἱ [Γ68 ἰορδγο ιίαβ οἱ δδιηδγι [6 π), οἱ Ὀγοπιὶδὶϊ δὲ 
ἰδ]οηίᾶ ἰγοοοηίδ. 

429. Εἰ σοῃβοηϑὶΐ τὸχ, οἱ βοεγίρδιἑ Ζοῃμδίῃξβ ορίβϑίοδϑ ὧδ 
ἢἰ8 οπηπίδυ8 Ὠὰηο πηράυηι ΟΟὨ ἰηΘη(68 : 

30. Κὸχ οπηοίγιυ Φοηδίῃδο ἔγαί γὶ δα! υΐθπμ, οἱ ζοηϊὶ 5υ- 

ἀξροΓΠ,. 
31. ἘΧΘΙΡΙυπὶ δορί βίο δο, φυδῆ) 8οτ ρβίπιι}5 1,5 οπὶ οὐ- 

σιδίο ἠοβίγο ἀ6 γοὐἱϑ, 8Β0γ 081 Π}}}8 οἰἰᾶπὶ δά γοϑ υἱ δοίγοί δ. 

32. Βοχ οιηϑί γί 1,851} ηἱ ρϑγοηί! 58] υ 6}. 

42. Οοηϊὶ 7υάδρογιπη δηγὶςἰ5 ΠορίΓ δ οἱ σοῃβασυδηί θη 

υδ ᾿υϑῖδ διιηΐ ογᾷᾶ 08 ἀδογουϊη8 Ὀοποίδοογα, ργορίεγ 
οΒοΥοἰθη ἰδηι 40.185 δὺ ἱρ5ὶ5 ργοϑίδίγ ογζᾶ 08. 
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8ὲ. Ἕστάχαμεν οὖν αὐτοῖς τά τε ὅρια τῆς Ιουδαίας 
χαὶ τοὺς τρεῖς νομοὺς, Ἀφαίρεμα, χαὶ Λύδδαν, χαὶ 
Ῥαμαθὲμ,, αἵτινες προςετ θησαν τῇ Ἰουδαίᾳ ἀπὸ τῆς 
Σαμαρείτιδος, καὶ πάντα τὰ συγχυροῦντα αὐτοῖς πᾶσι 
τοῖς θυσιάζουσιν εἰς Ἱεροσόλυμα, ἀντὶ τῶν βασιλιχῶν 
ὧν ἔλάμθανεν ὁ βασιλεὺς παρ᾽ αὐτῶν τοπρότερον χατ᾽ 
ἐνιαυτὸν ἀπὸ τῶν γεννημάτων τῆς γῆς καὶ ἀπὸ τῶν 
ἀχροδρύων. 

856. Καὶ τὰ ἄλλα τὰ ἀνήχοντα ἡμῖν ἀπὸ τοῦ νῦν τῶν 
δεκατῶν χαὶ τῶν τελῶν τῶν ἀνηχόντων ἣμῖν, χαὶ τὰς 
τοῦ ἁλὸς λίμνας, χαὶ τοὺς ἀνήχοντας ἥμῖν στεφάνους, 

86. πάντα ἐπαρχῶς παρίεμεν αὐτοῖς. Καὶ οὐχ ἄἀθε- 
τηθήσεται οὐδὲ ἕν τούτων ἀπὸ τοῦ νῦν χαὶ εἰς τὸν 
ἅπαντα χρόνον. 

37. Νῦν οὖν ἐπιμέλεσθε τοῦ ποιῆσαι τούτων ἀντί- 
γρᾶφον " χαὶ δοθήτω Ἰωνάθαν, καὶ τεθήτω ἐν τῷ ὄρει 
τῷ ὅτῳ ἐν τόπῳ ἐπισήμῳ. 

88. Καὶ εἶδε Δημήτριος ὃ βασιλεὺς ὅτι ἡσύχασεν ἣ 
ΥἹ ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ ὀὐδὲν αὐτῷ ἀνθειστήχει, χαὶ 
ἀπέλυσε πάσας τὰς δυνάμεις αὐτοῦ, ἕκαστον εἷς τὸν ἴδιον 
τόπον, πλὴν τῶν ξένων δυνάμεων ὧν ἐξενολόγησεν ἀπὸ 
ἰῶν νήσων τῶν ἐθνῶν, χαὶ ἤχθραναν αὐτῷ πᾶσαι αἱ 
δυνάμεις τῶν πατέρων αὐτοῦ. ᾿ 

30. Τρύφων δὲ ἦν τῶν παρὰ ᾿Αλεξάνδρου τοπρότε-- 
ρον, καὶ εἶδεν ὅτι πᾶσαι αἱ δυνάμεις χαταγογγύζουσι 
τοῦ Δημητρίου, χαὶ ἐπορεύθη πρὸς Εἰμαλχουαὶ τὸν 
Ἄραθα, ὃς ἔτρεφε τὸν Ἀντίοχον τὸ παιδάριον τὸ τοῦ 
᾿Αλεξάνδρου. 

40. Καὶ προςήδρευεν αὐτῷ, ὅπως παραδοῖ αὐτὸν 
αὐτῷ, ὅπως βασιλεύσῃ ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Καὶ 
ἀπήγγειλεν αὐτῷ ὅσα συνετέλεσε Δημήτριος καὶ τὴν 
ἔχθραν ἣν ἐχθραίνουσιν αὐτῷ αἱ δυνάμεις αὐτοῦ, χαὶ 
ΓΑΔ ἐχεῖ ἡμέρας πολλας. 

41. Καὶ ἀπέστειλεν Ἰωνάθαν πρὸς Δημήτριον τὸν 
βασιλέα, ἵνα ἐχθάλῃ τοὺς ἐκ τῆς ἄχρας ἐξ Περουεα νι 
χαὶ τοὺς ἐν τοῖς ὀχυρώμασιν, ἦσαν γὰρ πολεμοῦντες 
τὸν Ἰσραήλ. 

45. Καὶ ἀπέστειλε Δημήτριος πρὸς Ἰωνάθαν, λέγων᾽ 
Οὐ μόνον ταῦτα ποιήσω σοι χαὶ τῷ ἔθνει σου, ἀλλὰ δόξη 
δοξάσω σε καὶ τὸ ἔθνος σου, ἐὰν εὐχαιρίας τύχω. 

48. Νῦν οὖν ὀρθῶς ποιήσεις ἀποστείλας μοι ἄνδρας 
οἵ συμμαχήσουσιν, ὅτι ἀπέστησαν πᾶσαι αἷ δυνάμεις 
μου. 

44. Καὶ ἀπέστειλεν Ἰωνάθαν ἄνδρας τριςχιλίους δυ- 
νατοὺς ἰσχύϊ αὐτῷ εἰς ᾿Αντιόχειαν, χαὶ ἤλθοσαν πρὸς 
τὸν βασιλέα, καὶ εὐφράνθη ὃ βασιλεὺς ἐπὶ τῇ ἐφόδῳ 

. αὐτῶν. 
45. Καὶ ἐπισυνήχθησαν οἱ ἐκ τῆς πόλεως εἰς μέσον 

τῆς πόλεως εἰς ἀνδρῶν δώδεχα μυριάδας ἀνδρῶν, χαὶ 
θούλοντο ἀνελεῖν τὸν βασιλέα. 

46. Καὶ ἔφυγεν ὁ βασιλεὺς εἰς τὴν αὐλὴν, χαὶ χατε- 
λάθοντο οἱ ἐχ τῆς πόλεως τὰς διόδους τῆς πόλεως χαὶ 
ἤρξαντο πολεμεῖν. 

47. Καὶ ἐκάλεσεν ὃ βασιλεὺς τοὺς Ἰουδαίους ἐπὶ 
βοήθειαν, καὶ ἐπισυνήχθησαν πρὸς αὐτὸν πάντες ἅμα, 
καὶ διεσπάρησαν ἐν τῇ πόλει πάντες ἅμα" καὶ ἀπέ- 
χτεῖναν ἐν τῇ πόλει ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη εἰς μυριάδας 
δέχα, 

48. χαὶ ἐνεπύρισαν τὴν πόλιν, καὶ ἐλάδοσαν σχῦλα 
πολλὰ ἐν ἐκείνη τῇ ἡμέρᾳ, καὶ ἔσωσαν τὸν βασιλέα. 
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34. δίδίυϊπη8 Ὁγροὸ 11}18 ἤπο8 ΨΦυάδοῦ οἱ ἰγθ58 οἰν αΐο8, 
ΑΡιδογθηα, ,"οἱ Πγάἀάδηη, οἱ ἈΠΔΠ)ΔίΠ ΘΠ, 4085 δἀαϊίξ βυηΐ 

Τυάδοδο ὁχ βδιη)δγ [ἰἀ6, οἱ οπχηΐδ ρα ἰποη 8 δὰ ᾿ρ888 ΟἹ ἑ 0.8 

ΒΔΟΓΙ ΟΔηΓΠΠΡθ8 ἴῃ ΦΟΓΟΒΟΙΎΠῚΐΪ8, ὈΓῸ ΓΟΡΑΙ 08 δ ἃ οἱβ 
ὈΓίυς δοοίρίε δαί τὸχ ΡῈγ βίησυϊοβ ἃπη08 ἀδ (τοι ἰθι5 ἰογγα 
οἱ ἀδ ἔγυοῖ θυ ἀγθογυτ. 

35. Εἰ 8118 χυδ δὰ η08 ρογί πο δηΐ οχ ᾿οο ἰοροτο ἀθοὶ- 
ΤΔΓῸΠῚ οἱ {Γ υϊογυ) ρογΓ ΘΠ δα 08, οἱ 5818 βίδρηδ, 
οἱ ΡΟΓΓΠΘΠί68 8 Π08 ΘΟΓΟΏΔ8, 

36. Οπγηΐδ ᾿ἰ θΟγ 6 ἰρς18 γι  πηι8. ΕΠ ΠῚ ἢ] ΠΟΓΌῚ 
ἱττ πὰ ογἰϊ ὁχ ᾿ος οἷ ἴῃ ΟΠΊη6 ἰδιρι8. 

37. ΝυΠῸ 6ΓΡῸ ΟυΓγδία ἴλοογθ Πουαπὶ ΘΧΘΙΠΡΙυτὴ : οἱ ἀδίυγ 

Φοπδῖα», οἱ ροηδίυγ ἰη τηοπίθ δδῃοίο ἰῃ 060 οΟΙΘὈτὶ. 

38. Εἰ νάδηβ δοιηρίτ 8 γὸχ φυοὰ 5111 ἰογτὰ ἴῃ σοηδροοία 
500, οἴ Π1}}}} οἱ Γοβίϑίοραι, οἰ πη ϊϑὶξ ΘΠ. Π68 δχογοϊ 8 5008, 
ἈΠΟ ΌΘΙΧΟΘ ἰῃ ἰοουπ) ϑυῦθπ), ὀχοδρίο ρογοαγῖηο δχογοϊα 

αυθι ἔγαχὴϊ 80 ἰῃδυ}}8 σοη(τ,, οἱ ἰηἰπη!οἱ ογδηΐ οἱ Ομ ηθ8 

Θχογοϊξυ5 μαῖγι πη 6}0.8. 

39. ΤΓΥΡΙΙοὴ δυΐοπι ογδὶ φυϊάληι ραγίυτη ΑἸοχδηδγὶ ργ}0.8, 
οἱ νἱάϊδ χυοηΐδι ΟΠ 68 δχϑγοϊ 08 τηυγηυννθγυηΐ οοηίγᾶ 
Ὠειηοίγίυπι, οἱ [νἱῖ δα Ἐπιδ οι 6 ΑΓ θη), αὖυὶ ηυϊγίοθαϊ Αη- 
[ἰοσῆυπι Π] τ ΑἸοχδηστγί. 

40. Εῤ δβοίἀθϑαί οἱ, υἱ ἰγδάδγοί δου ἱρϑὶ, υἱ τορσηδγοῖ [ἢ 
Ἰοοο ρϑίγίὶβ δι). Εἰ δημηιαν οἱ αιδηίδ [οοἷΐ Ποπηρίγὶ 5. οἱ 
᾿ηἰ πο [45 Θχογοϊαθ ο᾽ὰ5 δύγογβυβ ᾿ἰ᾿ὰπι, οἱ τηδηϑὶι ἰδὲ 
ἀϊοθυβ πλ}}{18. 

41, Εἴ μηϊϑιὶ Φορδίῃδϑ διὰ Ὠοπηοίγ᾽ πὶ γορθ, οἱ 6)}]ογοῖ 
608 4υἱ ἰπ ἅγοδ δγδηΐ ἴῃ Φογιβδίθη οἵ συὶΐ ἰῃ ργϑο5141}8 δογδηΐ, 
4υ͵ἱδὰ ἱπηρυρηαρδηῖΐ 15Γ86]. 

42. ἘΠ τηϊοὶἑ Ποιηοίγυ5 δ Φοδίηδπι), ἀἰοθη8 : ΝΟῚ ἢδρο 

ἰδηίυπι ἴδοίδιι {ΠῚ οἱ βϑηι! ἰυδ, 56 ἃ ρ]οτία {ΠΠπδίγαο 6 οἱ 
βοηΐοπι [δη, 8[ Ορρογίυη ἰΔίθῃ) ἡδοί8 [Ὡ6ΓΟ. 

43. Νυης οΥσὸ ΓΘΟΐδ (ΘΟΟΓΪ8 δὶ πη ϑογίβ ἰῃ δΔυχΧὶ πὶ τ ἰδ ὶ 
Υ͵ΓΟβ.,) Πυοηίδηι ἀἰϑοθβϑογιηΐ ΟΠΊΏ65 Θχογοϊ[α8 πηθδὶ. 

ἠή, ἘΠῚ ὐἰξὶς οἱ Τοηδίἢδβ {γἷδ πλ}}}}8 γἱγοτυσῇ ἰογι ΠῚ Αἢ- 

(ἰοοίδηι,., οἱ γϑηθγαηὶ δὰ γοσοῖη, οἱ ἀοἰροίδίυβ οδῖ ΓῸχ ἰῇ 

δάυρηίζι δογι τ. 

45. ΕΠ οσοηγοπογυηΐ 4] ογδηΐ ἀ6 οἰν [816 ἰῃ τηράΐυπι εἰν ὶ- 
(Δ(15, δὰ οοῃίυπι υἱσίπεὶ τ}}}18 νἱγοσαπι, οἱ νοϊοῦδηι ἰηἰογῇ- 

ΟΟΓΟ τοσείη. 
48. ΕΓΙαρίι τὸχ ἴῃ δ ῖδπι, οἱ οσουραγογυηΐ αυὶ ΟΓδηίΐ. 116 

εἰν αἴ ποτὰ οἰντδι}8 οἱ οωρογυαηΐ ρυρηᾶτγθ. 

47. ΕΠΛ νοοᾶυϊ γτοχ Φιάφοοϑβ ἴῃ δυχ ἢ), οἱ Θοηγοπογυηΐ 
ΟΙΏΏ68 5ἰη0] δὰ ουτ, οἷ ἀϊδροΓδὶ διιηΐ ἰῃ οἷν ἰδῖ6 ΟἸΏΏ65 8,- 
πυϊ : οἱ οοοἰἀογυηῖ ἰη οἰν δία ἰῃ 1118 ἀΐα 8] οϑηίαηι Πλ]}|ἃ., 

48. οἱ δυοσοηάοτγυηῖ εἰν ἰδίοπη, οἱ ΘΟΡΘΓΌΩΣ 5ρ0} 18 Ὠλυ} ἃ 

ἴῃ 1184 ἀϊα, οἱ Προγαν ογυηῖ Γγοθη)]. 
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49. Καὶ ἴδον οἱ ἀπὸ τῆς πόλεως ὅτι χατεχράτησαν 
οἷ Ἰουδαῖοι τῆς πόλεως ὡς ἠδούλοντο, χαὶ ἠσθένησαν 
ταῖς διανδίαις αὐτῶν, καὶ ἐχέχραξαν πρὸς τὸν βασιλέα 
μετὰ δεήσεως, λέγοντες" 

δύ. Δὸς ἡμῖν δεξιὰς, καὶ παυσάσθωσαν οἱ Ἰουδαῖοι 
πολεμοῦντες ἡμᾶς χαὶ τὴν πόλιν. 

δι. Καὶ ἔῤῥιψαν τὰ ὅπλα, χαὶ ἐποίησαν εἰρήνην, 
χαὶ ἐδοξάσθησαν οἱ Ἰουδαῖοι ἐναντίον τοῦ βασιλέως 
χαὶ ἐνώπιον πάντων τῶν ἐν τῇ βασιλεία αὐτοῦ, χαὶ 
ἐπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἔχοντες σχῦλα πολλά. 

58. Καὶ ἐχάθισε Δημήτριος ὁ βασιλεὺς ἐπὶ θρόνου 
τῆς βασιλείας αὐτοῦ, καὶ ὑπυ συ ἢ γῇ ἐνώπιον αὐτοῦ. 

68. Καὶ ἐψεύσατο πάντα ὅσα εἶπε, χαὶ Ὁ Θρο 
τῷ Ἰωνάθαν, χαὶ οὐχ ἀνταπέδωχε κατὰ τὰς εὐνοίας ἃς 
ἀνταπέδωχεν αὐτῷ, χαὶ ἔθλιδεν αὐτὸν σφόδρα. 

δά. Μετὰ δὲ ταῦτα ἀπέστρεψε Τρύφων καὶ Ἀντίο- 
χος μετ᾽ αὐτοῦ παιδάριον νεώτερον" χαὶ ἐῤασίλευσε 
χαὶ ἐπέθετο διάδημα. 

δ5. Καὶ ἐπισυνήχθησαν πρὸς αὐτὸν πᾶσαι αἷ δυνά- 
μεῖς ἃς ἀπεσχόρπισε Δημήτριος, καὶ ἐπολέμησαν πρὸς 
αὐτὸν, χαὶ ἔφυγε καὶ ἐτροπωθη. 

66. Καὶ ἔλαθε Τρύφων τὰ θηρία, καὶ χατεχράτησεν 
Ἀντιοχείας. 

67. Καὶ ἔγραψεν ᾿Αντίογος ὃ νεώτερος τῷ Ἰωνάθαν, 
λέγων Ἵστημί σοι τὴν ἀρχιερωσύνην, καὶ χαθίστημί 
σε ἐπὶ τῶν τεσσάρων νομῶν, καὶ εἶναί σε τῶν φίλων 
τοῦ βασιλέως. 

68. Καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ χρυσώματα καὶ διαχονίαν, 
χαὶ ἔδωχεν αὐτῷ ἐξουσίαν πίνειν ἐν χρυσώμασι, καὶ 
εἶναι ἐν πορφύρᾳ χαὶ ἔχειν πόρπην χρυσῆν. 

δ9. Καὶ Σίμωνα τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ χατέστησε στρα- 
τηγὸν ἀπὸ τῆς χλίμαχος Τύρου ἕως τῶν ὁρίων Αἰγύ-- 
πτου. 

60. Καὶ ἐξῆλθεν Ἰωνάθαν, καὶ διεπορεύετο πέραν 
τοῦ ποταμοῦ χαὶ ἐν ταῖς πόλεσι, καὶ ἠθροίσθησαν πρὸς 
αὐτὸν πᾶσαι αἵ δυνάμεις Συρίας εἰς συμμαχίαν, καὶ 
ἦλθεν εἰς ᾿Ασχάλωνα, χαὶ ἀπήντησαν αὐτῷ οἵ ἐχ τῆς 
πόλεως ἐνδόξως. 

αι. Καὶ ἀπῆλθεν ἐχεῖθεν εἰς Γάζαν, χαὶ ἀπέχλεισαν 
οἱ ἀπὸ Γάζης, χαὶ περιεχάθισε περὶ αὐτὴν, καὶ ἐνεπύ- 
ρισε τὰ περιπόλια αὐτῆς πυρὶ, χαὶ ἐσχύλευσεν αὐτά. 

65. Καὶ ἠξίωσαν οἵ ἀπὸ Γάζης τὸν Ἰωνάθαν, χαὶ 
ἔδωχεν αὐτοῖς δεξιὰς, χαὶ ἔλαῤε τοὺς υἱοὺς ἀργόντων 
αὐτῶν εἰς ὅμηρα, καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτοὺς εἰς Ἵερουσα- 
λὴμ,, καὶ διῆλθε τὴν χώραν ἕως Δαμασχοῦ. 
“88. Καὶ ἤχουσεν Ἰωνάθαν ὅτι παρῆσαν οἷ ἄρχοντες 
Δημητρίου εἰς Κάδης τὴν ἐν τῇ Γαλιλαία μετὰ δυνά-- 
μέως πολλῆς, βουλόμενοι μεταστῆσαι αὐτὸν τῆς χρείας. 

84. Καὶ συνήντησεν αὐτοῖς, τὸν δὲ ἀδελφὸν αὐτοῦ 
Σίμωνα κατέλιπεν ἐν τῇ χώρα. 

66. Καὶ παρενέδαλε Σίμων ἐπὶ Βαιθσούρα, καὶ ἐπο- 
λέμει αὐτὴν ἡμέρας πολλὰς, καὶ συνέχλεισεν αὐτήν. 

66. Καὶ ἠξίωσαν αὐτὸν τοῦ δεξιὰς λαθεῖν, χαὶ ἔδω-- 
χεν αὐτοῖς χαὶ ἐξέθαλεν αὐτοὺς ἐχεῖθεν, χαὶ χατελάθετο 
τὴν πόλιν καὶ ἔθετο ἐπ᾽ αὐτῇ φρουράν. 

67. Καὶ Ἰωνάθαν χαὶ ἣ παρεμύολὴ αὐτοῦ παρενέ- 
βῥαλον ἐπὶ τὸ ὕδωρ Γεννησὰρ, χαὶ ὥρθρισαν τοπρωὶ 
εἰς τὸ πεδίον Νασω)ρ. 

66. Καὶ ἰδοὺ παρεμθολὴ ἀλλοφύλων ἀπήντα αὐτῷ 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΠΡΩΤΟΣ. Κεφ. 1Δ΄. 

49. Εἰ υἱάδγυηί φυὶ ογδηΐ ἀδ οἰνὶἰδίθ φιοά οδιϊπυϊβϑοπί 
Φυάεὶ οἰν ΐοπλ δίουΐ νοϊορθαηξ, οἱ ἱπῆγπιδιὶ βυρϊ πηδηΐα 
βυ8, εἰ ΟἸδπηνογιηΐ δὰ γοβοπὶ ουπ} ὨΓοοίθαβ, ἀϊοθηίοϑ: 

50. ἨΔ ΠΟδΪ8 ἀρχίογαβϑ, οἱ οϑϑϑοηΐ 7ἀδὶ ὀρρυρηδγα πος 
αἱ οἰν δίδει. 

51. Εἰ ργο)θοθγυῃῖ ἀγῃηᾶ, οἱ (δοσπιηΐ ρϑοθη), οἱ φογ βοαδιὶ 
βυηὶ Τυάδοὶ ἰῃ ὀοπδροοίυ γερὶβ οἱ ἰῃ οοηβρθοία οτληΐυπι φαΐ 

ΘΓΔἢΐ ἢ ΓΟΙΠΟ 6118, οἱ γοργθϑδὶ ϑυηϊ ἰῃ Φογυδαίθηγ μδθθηΐας 
ΒρΟΪΪα πλυ}1ἃ. ᾿ ͵ 

51. Εἰ δοάϊί δοιηοίγί 8 Γοχ ἴῃ 5646 τοσηΐ 5υἱ, οἱ 5Π011 ἰογτὰ 
ἷῃ σοηϑρθοίυ 6}05. 

63. Εἰ πηθη( 8 651 οπππΐᾶ φιθουπίχαα αἀἰχὶξ, οἱ 8}84}16- 
ΠαΥΪὶ 86 ἃ Φοῃδίῃα, οἱ ποῃ τοι θυϊ βοουηάυπι) Ὀοηρῆοὶδ 

ᾳυδ 5Βἰ δὲ (τ δυιογαΐ, οἵ γοχαραΐ θυ υδ]ά 6. 

δά. Ροδί ἢδδο δΔυιίΐθιη ΥΘΥΘΓΒ5 δὶ ΤΎΥρΊ θη οἱ Απίϊοσϊυ5 
ΟὐΠῚ 60 ῬΡΌΘΓ δἀο]οϑοθῃϑ : οἱ γοσηδυ οἱ ἱπηροϑυΐξ δἰ ἀϊδ- 
ἀοπηᾶ. 

85. Εἴ οηρτοραῖ! βυηῖ δ ΘΠ ΟἸΗ65 Θχθγοϊ 05 αι05 ἀΪ- 
Βρογβϑογδὶ Ὀοιηθίγ 8, οἱ ρυξῃδγνοχιῃΐ οομίγα δυμ, οἐ Διρὶξ 
οἱ ἰογρὰ νϑγι. 

56. Εἰ δοορρίίΐ ΤΥΥΡΏΟΩ οϑιἰ88, αἱ οὈϊίπυϊς ΑὨτο- 
ΟἸνΐαΠΩ. 

57. Εἰ βου ρϑιῖ Αηἰοοϊυβ δἀοϊθδοθηβ Ζοηδί αι, ἀϊ θῇ : 

Οοηϑιϊίυο {{Ὁ] ϑιιπηπλιπ) βδοογάοίίπι, οἱ οοηϑί 0 (6 δυροῖ 
αυδίυογ οἰ ν  δ[68. οἱ ιἱ 5'8 ἀ6 διηΐοὶβ γοζίϑ. 

58. Εἰ πιίϑ!( 111} γᾶϑα δυγϑὰ οἱ χυηϊηϊβίογίυπι, οἱ ἀθάϊί οἱ 

Ροί(αϑίδίοιῃ Ὀἰμοηϊ ἰὼ δυγο, οἱ 6586 ἰῇ ρυγρυγᾶ οἱ ᾶθοῦα 
Πρυΐϊδη δυγοδιη. 

59. Εἰ δ οηθΠ) ἰγδίγοῃ 608 οοηδί (υἱῖ ἀυσδη) 80 ἀϑοδῆβυ 
ΤΥΓΠῚ ὑδιυς δὰ ἤηο5 Ἐβγριὶ. 

60. Εἴ οχὶ Φοπδί! 85, οἱ ρογδη θυ δραὶ γᾶς Πυνίαπὶι οἱ 
ἴη οἰ! δι θυ1.8, οἱ οοηργοραί! βυιηῖ δὰ ουὰπ ΟΠ 65 Θχογοίιβ 

δυγτί ἰὴ δυχ ἢ}, οἱ γθηἱϊΐ Αϑοδίοηθηι), οἱ ὀσουγγογυηῖ οὐ 
1} 4} ἀς εἰν (δῖ6 μοπογιῆοδ. 

61. Εἰ Δ." ἱπάθ σδζδίη, οἱ οοποϊυβογυηΐ 86 χυὶ ογδηΐ 
ΟδᾶΖδρ, οἱ οὔβθαϊ! ρᾶπη, οἱ βυοοθμῃάϊξ ἰρηὶ φυδὲ ογδηϊ ἴῃ οἷγ- 
ουἱΐα οἰν 115, οἱ ργαιἀδίι 65. οᾶ. 

62. Εἰ τορᾶνογυηΐί ἀΔΖθηβ865 “οηδίϊδη, εἰ ἀσάϊὶ 1118 ἀδχ- 
ἰογα8, οἵ δοοδρὶϊ ἢ]108 ργίβοὶρυπι δογυπὶ οὐ ϑίά68, οἱ ηινρἱϑ! 

1105 ἰῃ Ψογιβαίθπμ, οἱ ρογδιθυ αν τασίομοπι ὑϑᾳὰ6 Ὠδ- 
Ἰῃδϑου τη. 

63. Εἰ ἀυάϊν!! Ψοπαίῃδβ συοὰ δαογδηί ῥγίησὶροβ Πδπιοί γι 
ἴῃ Οδάθ5 4ιι8 68 ἰῃ (δ] 1858 οὐπὶ Θχογοίϊαα τ} 10, νο]θηΐθ5 
ΤΟΙΏΟΥΘΓΟ 6ΕΠ} ἃ ρΓΟΥΪΠοΐδ. 

64. ἘΠ᾿ οοουγτίς {1118., ἐΓδίγοιη διιίθπι 81:}1Π} Θ᾽ ΟΠ ΘΠ ΓΟ- 

᾿φυ ἴῃ Ριουϊη ἰδ. 

65. Εἰ δρρ!ίου ϑθοη δὰ Βε δι γαμ, δὲ ορρυρηδραί 
Θδ1) αἰ 0.5 π)0}} 58, οἴ σοῃο]υϑὶῖ 68}. 

66. Εἰ ροβίυ!αγογυηῖὶ ἃ θ0 ἀδχίογαϑ δοοίρογα, οἱ ἀδάϊῇ 1]- 
15 οἱ οὐδεὶξ δοϑ ἱπάβ, οἱ οορίϊ οἰγ ἰδίθπι οἱ ροδβυὶί ἰῃ θὰ ργδθ. 
δἰἀΐυηι. 

67. Εἰ Ζομδίῃδϑ οἱ οδβῖγα οὐ8 δΔρρ!!σπογαπέ δὰ δαιδ τα 
Οδμῃηοϑᾶγ, οἱ δηΐο Ἰυσο βυγγαχογυηΐ ἰῃ ΟδΙΡΟ ΝΆΖΟΓ. 

68. ἘΠ᾿ Θο06 οδδίγα δἰ ἰδηἰφοηᾶγυῃι Οοουγγοδη οἱ ἴΏ ΟΔΙΏΡΟ, 



ΜΑΟΘΟΑΒΖΕΟΒΟΌΜ ΠΙΒΕΒ ΡΆΙΜΌ5. σκρ. ΧΙΙ. 

ἐν τῷ πεδίω,, καὶ ἐξέδαλον ἔνεδρον ἐπ᾽ αὐτὸν ἐν τοῖς 
ὄρεσιν, αὐτοὶ δὲ ἀπήντησαν ἐξεναντίας " 

69. τὰ δὲ ἔνεδρα ἐξανέστησαν ἐχ τῶν τόπων αὐτῶν, 
χαὶ συνῆψαν πόλεμον. 

70. Καὶ ἔφυγον οἱ παρὰ Ἰωνάθαν πάντες, οὐδὲ εἷς 
χατελείφθη ἀπ᾽ αὐτῶν, πλὴν Ματταθίας ὁ τοῦ Ἀόεσ-- 
σαλώμου χαὶ Ἰούδας ὃ τοῦ Χαλφὶ, ἄρχοντες τῆς στρα- 
τιᾶς τῶν δυνάμεων. 

7ι. Καὶ διέῤῥηξεν Ἰωνάθαν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, καὶ 
ἐπέθηκε γῆν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, χαὶ προςηύξατο. 

72. Καὶ ὑπέστρεψε πρὸς αὐτοὺς πολέμῳ, χαὶ ἐτρο- 
πώσατο αὐτοὺς χαὶ ἔφυγον. 

75. Καὶ ἴδον οἱ φεύγοντες οἵ παρ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἐπέ- 
στρεψαν πρὸς αὐτὸν, καὶ ἐδίωχον μετ᾽ αὐτοῦ ἕως Κάδης, 
ἕως τῆς παρεμθολῇς αὐτῶν, χαὶ παρενέθαλον ἐκεῖ. 

74. Καὶ ἔπεσον ἐχ τῶν ἀλλοφύλων ἐν τῇ ἡμέρα ἐχεί- 
νη εἰς ἄνδρας τριςχιλίους. Καὶ ἐπέστρεψεν Ἰωνάθαν εἷς 
Ἱερουσαλήμ. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ 18΄. 

:. Καὶ εἶδεν Ἰωνάθαν ὅτι ὁ χαιρὸς αὐτῷ συνεργεῖ, 
χαὶ ἐπέλεξεν ἄνδρας, χαὶ ἀπέστειλεν εἰς Ρώμην, στῆῇ- 
σαι χαὶ ἀνανεώσασθαι τὴν πρὸς αὐτοὺς φιλίαν. 

2. Καὶ πρὸς Σπαρτιάτας, χαὶ τόπους ἑτέρους ἀπέ- 
στεῖλεν ἐπιστολὰς χατὰ τὰ αὐτά. 

8. Καὶ ἐπορεύθησαν εἰς Ρώμην, χαὶ εἰςῆλθον εἰς τὸ 
βουλευτήριον χαὶ εἶπον. Ἰωνάθαν ὃ ἀρχιερεὺς καὶ τὸ 
ἔθνος τῶν ᾿Ιουδαίων ἀπέστειλεν ἡμᾶς ἀνανεώσασθαι 
τὴν φιλίαν αὐτοῖς χαὶ τὴν συμμαχίαν χατὰ τὸ πρότερον. 

4. Καὶ ἔδωχαν ἐπιστολὰς αὐτοῖς πρὸς αὐτοὺς χατὰ 
τόπον, ὅπως προπέμπωσιν αὐτοὺς εἰς γῆν Ἰούδα μετ᾽ 
εἰρήνης. 

6. Καὶ τοῦτο τὸ ἀντίγραφον τῶν ἐπιστολῶν ὧν ἔγρα- 
ψεν Ἰωνάθαν τοῖς Σπαρτιάταις" 

86, Ἰωνάθαν ἀρχιερεὺς χαὶ ἣ γερουσία τοῦ ἔθνους, 
χαὶ οἱ ἱερεῖς καὶ ὃ λοιπὸς δῆμος τῶν Ιουδαίων, Σπαρ- 
τιάταις τοῖς ἀδελφοῖς “χαίρειν. 

7. Ἔτι πρότερον ἀπεστάλησαν ἐπιστολαὶ πρὸς Ὀνίαν 
τὸν ἀρχιερέα παρὰ Δαρείου τοῦ βασιλεύοντος ἐν ὑμῖν, 
ὅτι ἐστὲ ἀδελφοὶ ἡμῶν, ὡς τὸ ἀντίγραφον ὑπόχειται. 

8. Καὶ ἐπεδέξατο Ὀνίας τὸν ἄνδρα τὸν ἀπεσταλμέ- 
νον ἐνδόξως, χαὶ ἔλαδε τὰς ἐπιστολὰς ἐν αἷς διεσαφεῖτο 
περὶ συμυαχίας χαὶ φιλίας. 

9. Καὶ ἡμεῖς οὖν ἀπροςδεεῖς τούτων ὄντες, παρά- 
χλησιν ἔχοντες τὰ βιύλία τὰ ἅγια τὰ ἐν ταῖς “χερσὶν 
ἡμῶν, 

10. ἐπειράθημεν ἀποστεῖλαι τὴν πρὸς ὑμᾶς ἀδελφό- 
τητα χαὶ φιλίαν ἀνανεώσασθαι, πρὸς τὸ μὴ ἐξαλλοτριω- 
θῆναι ὑμῶν " πολλοὶ γὰρ καιροὶ διῆλθον ἀφ᾽ οὗ ἀπεστεί- 
λατε πρὸς ἡυᾶς. 

τι. Ἡμεῖς οὖν ἐν παντὶ χαιρῷ ἀδιαλείπτως ἔν τε 
ταῖς ἑορταῖς χαὶ ταῖς λοιπαῖς χαθηχούσαις ἡμέραις 
μιμνησχόμεθα ὑμῶν ἐφ᾽ ὧν προςφέρομεν θυσιῶν, καὶ ἐν 
ταῖς προςευχαῖς, ὡς δέον ἐστὶ χαὶ πρέπον μνημονεύειν 
ἀδελφῶν. 

15, Εὐφραινόμεθα δὲ ἐπὶ τῇ δόξη ὁμῶν. 
13. Ἢωυᾶς δὲ ἐχύχλωσαν πολλαὶ θλίψεις χαὶ πόλεμοι 

πολλοὶ, χαὶ ἐπολέμησαν ἡμᾶς οἱ βασιλεῖς οἱ χύχλῳ 
ἡυῶν. 
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εἰ ἰοἰομάογδηί ἰηϑ, 4188 οἱ ἰῃ το η θι18, ἱρβὶ δυΐθμ οοοῦΓΓΟ- 
τυηΐ οχ δάψνγϑθο: 

69. ἰπβι ἰδὲ γῈγῸ Ἔχϑυστοχογυηὶ ἀδ ἰοοἿβ 6018, οἷ οομηπ)ῖ- 
ΒΟΓΌηΐ ργ ἢ]. 

70. Εἰ [υρεγυηΐ 4υἱ ογδηΐ οχ ρᾶγία Φοηδίῃδ οπῆπθβ, οἵ 
ΠΟΙΏΟ ΓΘ] ΙΟἴ5 68[ χ οἷβ,, ηἰϑὶ Μαίίδι ῃΐδβ ἢ] ΑἸ θοββδιουηὶ 
εἰ 1υ6δ8 ΠΠ1.8 ΟδΙρΐ, γί ποῖρθ8 τι} εἶ ἀχογοϊ πη}. 

71. Εἰ 8οἰάϊξ Φοηδίϊαϑβ νϑϑιϊπιθηΐα 808, οἵ ροβυϊξ ἰογγδηὶ 

ἴῃ σἂρί(6 8ι.0, οἱ ογαν!ῇ. ᾿ 
72. ΕἸ ΓΟνΟΓΒῈ5 651 δὰ 605 ἰῃ ργϑ]λιπλ, οἵ σου νοῦ 608 

ἴῃ [υρᾶπι οἵ [υσοτγυηΐ. 

73. Εἰ νἱάδγυηί φυὶ (ιρίοαπὶ ρα β ΠΠ18., οἵ του γϑὶ βυηΐ 

δὰ δυπ, οἵ ἱπβθφῃ  ὈδηΐιΓ οπὶ 60 ὑϑαι6 Οδά68, ὑϑχι8 δὰ 
δϑίγα ΘΟγπΊ, οἱ (δι γαπηθίδί! 80: {ΠΠ|6. 

74. ἘΠ ὁδοίδογιηΐ ἀδ ἃ] οἰ σοηΐς ἰῃ ἀΐα 118 δὰ (γᾶ τὰ} 
Υἱγογυη). ΕΠ ΓΟΥΘΥΘΌ8 65ὲ Φοηδί ἢ 88 ἰῃ Φογυ Δ] πη). 

ΟΑΡΟΌΤ ΧΙ. 

1. Εἰ υἱάϊξ Φομδίηαβ χυΐα ἰδρυ5 δυπὶ [αγαί, οἱ οἱορὶϊ 
Υἱγοβ, οἵ πηϊϑὶῖ Βοιηδιω, ϑἰδίυογα οἱ γθηούαγα ουπὶ οἱβ ἃΠ)Ϊ-: 
οἰ ἴΔη,. 

2. Ελ δὰ δραγ(ἰαίδβ, οἱ 8118 Ἰοοᾶ πηΐβἰῖ αρί βίο] 5 ϑοευπάππη 
Θδιηάδιῃ (ΟΥΠΊΔΠ). 

3. Εἰ διῇϊογαηί Βοπιαη), οἱ ἱπίγανογμηϊ ουγίδιῃ οἱ ἀΐχθ- 

Γυηΐ : Φοηδί 5 50 Π}Π}}}8 5806 Γά408 οἱ σοῃ8 Φυἀ ΌΓ ΠῈ τηΐ86- 

ταί ΠΟ ι1ἱ ΓΕΠΟΥΔΓΘΠ.15 ΔΉ ΟΠ |8} ΟἸ1 ἱρ5 8 οἱ βοοἰοίδίριη 
ΒΟΟΌΠαΙυΠ ρῥγίϑιἑηυη. 

4, ΕΓ ἀδάογυπί 1}}15 Θρ᾽8[0148 δα ἴρ808 ῥοῦ Ἰοοᾶ, αἱ ἀδάυ- 
οΟγθηϊ 608 ἰη ἰογγδη) 7.8 Οὐ Ρ806. 

ὅ. ΕΓΠΟΟ 681 ὀχϑιρ]υπὶ ορἰϑἰοἸᾶγὰπ) 483 βοεὶρεὶξ 7ο:ᾶ- 
[μ88 Θραγί 115 : 

6. Φοηῃδί} 185 δ ΠῚΠ1115 ΒΒΟΟΓΔΟΒ οἱ Θθηΐογο8 σϑη 5, οἱ βδοοῖ- 
ἀοίο5 οἱ γοϊ 'ψαυβ Ῥορυ]ι8 Φυθδεοτυη), ϑραγίίδι 5 (γαϊγίθυβ 
88] υἱδη}. 

7. 2Δῃργ6Π| Πη15885 ογδηΐ δορὶ βίο]. δὰ ΟὨΐδΠι ΒΌΓΩΠΊ.ΠῚ 
βδρογίοἴθιῃ ἃ Ὠαγίο υΐ γορῃαθαῖ ἀρυὰ γοβ, φυοῃίδηῃ οβ(18 
[ταῖγϑϑ ποϑίγὶ, δίοιιξ ὀχθιῃριυ 80] αἴθ) ο5ί. 

8. ΕΠ ϑυβοορὶ( ΟὨΐᾶ5 Υἱγ ΠΊ 4υἱ Πΐ55..9 [ἀογαξ σὺ 110- 
ποῖα, οἱ δοοθρὶϊ ορ  810148 'ῃ 4} 0015 8 5η}Ποαθδίυγ 46 8βοοὶο- 
ἰδία οἱ δηιγίοἰ ἃ. 

9. Εἰ πο8 ἰσίυγ ουΠλ ἢ}}10 Πογυμ ἰηάσογθπγυ8, 50 4[|0 
᾿ΔὈΘη 68 58η0[05 ΠὈΓῸ8 ααΐ 51πΐ ἰῃ μηδηΐ θὰ8 ΠοΒίΓί8, 

10. ἀρσγοϑϑὶ 5 Π}118 πη ΘΓ δι νος γοηονᾶγα [(Γίογηϊ ἴδηι 
οἱ ἀπιἰοἰ ἴδηι, Π6 8]}6ηὶ 6 ΠῚ οἰδπλυγ ἃ γοδἱβ : πηπ[8 Θηΐπὶ ἰθη]- 

Ρογὰ ἰγδηβίθγιηϊ 6χ 4000 πη! 515[}8 δὰ "08. 

11. Νοϑ ΟΓρῸ ἰὴ οἤηηὶ ἰΘΡΟΓΘ δ'η6 ἰπίογ πη 58 0η6 οἵ ἴῃ ἀΐδ- 
θὰ9 50]6πηηΐθι15 οἱ οφοίογὶ8 φαΐθι}8 ορογίοϊ πηρηιογ6 8 βαΠλ08 
γροοϑίγὶ ἰη 5δου 015 45 ΟΥ̓ δΥΪ Πγ}5., οἱ ἰῃ ογα[ἰοηΐ 0.8, δἰοαὶῖ 
[18 οϑἱ οἱ ἀθορί πηϑιῃη886 [γαίγυ Π,. 

12. 1,ίδλιλυν ᾿ἰδφυθ ἀ6 ρ]ογία γοϑίγδ. 
13. ΝΟ5 δυΐοπι) οἰγουπιἀδάογιηΐ πλ}}} 25 (γἰ 0] 8[10Π68 οἱ: 

ὨΔ0}18 ργδϑο ία., οἱ ἱπηρυζηδυογυηΐ Π08 γοβα8 αυἱ βϑυηΐϊ ἰῃ ΕεἷΓ- 
οὐα ποδίτο. 
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14. Καὶ οὐκ ἠθδουλόμεϑα οὖν παρενοχλεῖν ὁμῖν καὶ 
τοῖς, λοιποῖς συμμάχοις καὶ φίλοις ἡμῶν ἐν τοῖς πολέ-- 
μοις τούτοις. 

16. ΓἜχομεν γὰρ τὴν ἐξ οὐρανοῦ βοήθειαν βοηθοῦσαν 
ἡμῖν, χαὶ ἐῤῥύσθημεν ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν, χαὶ ἐτα- 
πεινώθησαν οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν. 

18. ᾿Ἐπελέξαμεν οὖν Νουμήνιον Ἀντιόχου χαὶ ᾿Αντί- 
πατρὸν Ἰάσωνος, καὶ ἀπεστάλχαμεν πρὸς Ῥωμαίους 
ἀνανεώσασθαι τὴν πρὸς αὐτοὺς φιλίαν χαὶ συμμαχίαν 
τὴν προτέραν. 

17. Ἐνετειλάμεθα οὖν αὐτοῖς καὶ πρὸς ὑμᾶς πορευ- 
θῆναι καὶ ἀσπάσασθαι ὑμᾶς, καὶ ἀποδοῦναι ὑμῖν τὰς 
παρ᾽ ἡμῶν ἐπιστολὰς περὶ τῆς ἀνανεώσεως χαὶ τῆς 
ἀδελφότητος ἡμῶν. : 

ι8. Καὶ νῦν χαλῶς ποιήσετε ἀντιφωνήσοντες ἧμῖν 
πρὸς ταῦτα. 

ιθ. Καὶ τοῦτο τὸ ἀντίγραφον τῶν ἐπιστολῶν ὧν 
ἀπέστειλεν. - 

80. Ὄνιάρης βασιλεὺς Σπαρτιατῶν ᾿Ονίᾳ ἱερεῖ με- 
γάλῳ χαίρειν. 

41. Εὐὑρέθη ἐν γραφῇ περίτε τῶν Σπαρτιατῶν χαὶ Ἰου- 
δαίων, ὅτι εἰσὶν ἀδελφοὶ, καὶ ὅτι εἰσὶν ἐκ γένους ᾿Αθραάμ. 

22. Καὶ νῦν ἀφ᾽ οὗ ἔγνωμεν ταῦτα, καλῶς ποιήσετε 
γράφοντες ἡμῖν περὶ τῆς εἰρήνης ὑμῶν. 

38. Καὶ ἡμεῖς δὲ ἀντιγράφομεν ὑμῖν. Τὰ χτήνη 
ὑμῶν χαὶ ἣ ὕπαρξις ὑμῶν ἡμῖν ἐστι, χαὶ τὰ ἡμῶν 
ὑμῖν ἐστιν. ᾿Εντελλόμεθα οὖν ὅπως ἀπαγγείλωσιν ὑμῖν 
χατὰ ταῦτα. 

44. Καὶ ἤχουσεν ᾿Ιωνάθαν ὅτι ἐπέστρεψαν οἱ ἄρχον-. 
τες Δημητρίου μετὰ δυνάμεως πολλῆς δπὲρ τὸ πρότε- 
ρον τοῦ πολεμῆσαι πρὸς αὐτόν. 

25. Καὶ ἀπῆρεν ἐξ “ἹἹερουσαλὴμ, χαὶ ἀπήντησεν 
αὐτοῖς εἰς τὴν Αμαθῖτιν χώραν οὐ γὰρ ἔδωχεν αὐτοῖς 
ἀνοχὴν ἐμιατεῦσαι εἰς τὴν γώραν αὐτοῦ. 

86. Καὶ ἀπέστειλε χατασχόπους εἰς τὴν παρεμδολὴν 
αὐτῶν, καὶ ἀπέστρεψαν χαὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ ὅτι οὕτω 
τάσσονται ἐπιπεσεῖν ἐπ᾽ αὐτοὺς Δα νύχτα. 

91. Ὥς δὲ ἔδυ ὃ ἥλιος, ἐπέταξεν Ἰωνάθαν τοῖς παρ᾽ 
αὐτοῦ γρηγορεῖν χαὶ εἶναι ἐπὶ τοῖς ὅπλοις, καὶ ἑτοιμα- 
ζεσθαι εἰς πόλεμον δι᾽ ὅλης τῆς νυχτὸς, καὶ ἐξέδαλε 
προφύλαχας χύχλῳ τῆς παρεμῥολῆς. 

28. Καὶ ἤχουσαν οἱ ὑπεναντίοι ὅτι ἡτοίμασται Ἰω- 
νάθαν χαὶ οἱ παρ᾽ αὐτοῦ εἰς πόλεμον, καὶ ἐφοδήθησαν 
χαὶ ἔπτηξαν τῇ χαρδία αὐτῶν, χαὶ ἀνέχαυσαν πυρὰς ἐν 
τῇ παρεμθδολῇ αὐτῶν. 

29. Ἶωναθαν δὲ χαὶ οἱ παρ᾽ αὐτοῦ οὐχ ἔγνωσαν ἕως 
πρωὶ, ἔδλεπον γὰρ τὰ φῶτα χαιόμενα. 

80. Καὶ χατεδίωξεν ᾿Ιωνάθαν ὀπίσω αὐτῶν, χαὶ οὐ 
κατέλαθεν αὐτοὺς, διέδησαν γὰρτὸν ᾿Ελεύθερον ποταμόν. 

81. Καὶ ἐξέχλινεν ᾿Ιωνάθαν ἐπὶ τοὺς Ἄραδας τοὺς 
χαλουμένους Ζαδεδαίους, χαὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς, χαὶ 
ἔλαδε τὰ σχῦλα αὐτῶν. 

8. Καὶ ἀναζεύξας ἦλθεν εἰς Δαμασχὸν, καὶ διώδευ- 
σεν ἐν πάσῃ τῇ χώρα. 

83. Καὶ Σίμων ἔξελθε, χαὶ διώδευσεν ἕως ᾿Ασχά- 
λωνος, χαὶ τῶν πλησίον ὀχυρωμάτων, καὶ ἐξέχλινεν εἰς 
Ἰόππην καὶ προχατελάδετο αὐτήν. 

84. Ἤχουσε γὰρ ὅτι βούλονται τὸ ὀχύρωμα παρα- 
δυῦναι τοῖς παρὰ Δημητρίου, καὶ ἔθετο ἐχεῖ φρουρὰν 
ὅπως φυλάσσωσιν αὐτήν. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΠΡΩΤΟΣ. Κεφ. 18’. 

14. ΕΠ ποϊυΐϊπηυβ ΟΓΖῸ γὙοὶβ ΠΟ] 681 6586 ΠΟΠ16 Οξοίογ ας 
Β0618 οἱ διηΐοίβ ῃοβίγβ ἰῃ ἢἰ8 ργϑ ἰἶ8. ᾿ 

15. Ηδθοπ)8 Θηΐηὶ δυχ} πὶ αυοὰ 6 σα] δά)υνδηϑ Πο5, 

οἵ Ἰμογαῖ! ϑυπλθδ δὺ ἱπ᾽ πιὶοὶ5 ποβίγ8, οἱ [νυ τ} ]} 41} βυηΐ ἰηϊ- 
τηἰςεὶ ἠοδίεὶ. 

16. ΕἸορίηυ8 ἰίδᾳυ Νυϊηρηΐαη Αηἰοοὶιὶ ἢ] οἱ Απίΐ- 
Ρδίγυπι 9 880ηΐ8 ΠἸ απ, οἱ πιϊϑίπ)8 δὰ ΒΟΙΠΔΠΟ8 ΓΟΠΟΥΔΓΟ 
Ομ} οἷβ δηηϊοἰ (ἰδπ} οἱ ϑοοἰεἰδίθη) ργίϑ πᾶ μη. 

17. Μδῃάδυϊυϑ ἰδ αε 68 αἱ γϑηϊδηΐ οἰ δὴ διὰ γῸ8 οἱ δἃ- 
Ἰυϊθηΐ νοβϑ, εἴ γοἀάδηϊΐ γορΐβ δρὶβῖ0|[48 Ὠοβίγαβ ἀδ6 ἰπμονᾶ- 
(0η6 Θἐΐδηη [Γδίογ ἢ 1818 ὨοϑίΓοθ. 

18. Εἴ υηο Πθηδ (Δοίοί 8 γοϑροηἀρηΐοβ ποὺ ὶβ δὰ [Ἰ850. 

19. Εἰ Ἰιοο γοβογρίυπι ορὶ βίοίδγυπὶ 4υ1}85 χη δ. 

420. Οηΐδᾶγο58 γὸχ δραγί[δίδγυπηθ Οἠηΐδο βϑοογάοίὶ ΓπᾶρΠΟ 88- 
Ἰαΐδη. 

21. Ιηγεηίυπι δῖ ἴῃ δογίρίυγα ἀθ ϑραγίἰδί [8 εἴ 1ἀδὶ. 
αυοῃίδπι διηὶ γαῖΓ65, οἱ Ζυΐϊδ δυηΐ, ἀ6 σοῆογα Αθγϑδπ). 

22. Εἴ σης οχ αυὸ ᾿ς ΘΟρΠΟΥ πι8, θδηο (Δο 6 ἰδ βειὶ- 
Βοηί65 ΠΟΌ8 ἀ6 ρᾷ06 γϑϑίγα. 

23. 8504 οἷ 05 ΓΟΒΟΓΙ ΒΙΠ}115 γΟ 5. Ῥδοογᾶ γϑϑῖγᾶ οἷ ροβ865- 
Β0η 65 γοϑίγοβθ ΠΟβϑίγδο διηΐ, οἱ ποβίγα γοδίγο. Μδηἀδη)5 [[ἃ- 
406 [0 ηυηϊᾶγὶ γοὈῖ5. 

24, ἘΠ διιάϊν! ]οηδίῃδϑ χυοπίδηι ταργοϑϑὶ διιηΐ ργίῃορο5 
Ῥοεπηοίγὶ! οὐπὶ Θχθγο μι 110 ΒΌΡΟΓ 4υδπ| ργίι8 Ρυρτιᾶγα δἀ- 
ΥΟΓδΙ15 ΘΌΠῚ. 

25. Εἰ οχ!ΐ δὴ Φογυβδίοιῃ, οἱ οσουγτιὶ οἷς ἰη Απγλι δ 

Γοροη6 : ΒΟ Θηΐπ) ἀοάσγαί οἷβ δρϑίϊιπ υἱ ἱηστοἀογοηίυν γὸ- 
Εἰ ΠΟ ΙῚ 6}115. 

26. Ε τη κ᾽ Βροου]δίογοϑ ἴῃ οδδίγα οογιηλ, οἵ Γουογβὶ τὸ- 

Ὠυη(ἰνογιηΐ οἱ φυοὰ οοηδίϊαυηϊ δυρογυθηίγο 118 ηοοία. 

27. Ουμ οοοἰἀϊβθ6ῖ δυίΐδιη 50], ργοθρὶξ Ζοηδίῃας 5υΪ5 
Υἱξίδγο οἱ 6886 ἴῃ δγηλὶθ, δ ρᾶγαίοβ 6866 δὰ ριιζῃῆδη) ἰοἱὰ 
ποσοῖς, οἵ Θηγἰδὶϊ ουδίοα 65 ρ6Γ οἰγουϊυ1 οΔ5ίγογιιηι. 

28. ΕΓ δυάϊογυηΐ δἀνογβαγὶὶ χυοὰ ραγαΐυϑ δδὲ Ζοηδίῃδι 
ουπὶ 8ηΐ8 ἴῃ ργρ υ, οἱ {ἰπηπογαηΐ οἱ (οτη ἀδνογιηί οογὰθ 

800, οἱ δοοοῃογυηῖ ργΓδ8 ἰῃ οΑϑιΓ8 80 8. : 

29. Φοπδίῃδϑ δυΐδιη οἱ 4αυἱΐ Θὰ Π) 60 Ἔγδηΐ ὨΟῊ Θοηογν Γαι 
8406 ᾿8Δη6, Υἱάοαηί δηἰπι ἸυΠπλϊπαγία δοοδηδᾶ. 

30. Εἰ βοουΐυ8 οϑΐ 608 Φοπαίῃδϑ, δἵ ἤθη οι ργοῃοηασὶξ 
608, ἰγδηδίογδηϊΐ δηΐπὶ Πυπηθη ΕΘ. ΘΓ. 

31. Εἰ ἀϊνεγις 1οηδί δ δὰ Αγᾶρδϑ ΄υὶ υοοδυδηϊυγ Ζᾶ- 

Ὀοααϊ, οἱ ρογουβδὶ( 605, οἱ δοοορὶξ Βμο 8 ΘΟγυπΠι. 

32. Εἰ )υηχὶ οἱ γοηΐὶ Πδιηδϑουπι, οἱ ρογαιθυ αν ΟΠ 6) 
ΓΟΘΙΟΠΘΠ). 

33. Εἰ δἰπιοη δαὶ, οἱ νϑηΐϊΐ 8406 Αϑ0ϑοῆθηι, οἱ δά 
Ργοχίῃηᾶ ργαϑι ἰδ, οἱ ἀοοϊηαν ἴῃ ΠΖορρϑη οἱ οσουρανὶ 

ΘΔ}. 
834, Αὐάϊν!! εαἰπὶ φυοὰ γε ]]οηΐ ργϑδίἀΐπι ἰγδάθγα ρᾶγίϊ- 

Ὀυ8 Ὠοπιοίπί, οἱ ροδυϊὶ ἰδ] ουϑίοἀΐδη) υἱ ουδιοἀϊγοηὶ 6Δη,. 
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856. Καὶ ἐπέστρεψεν Ἰωνάθαν, χαὶ ἐξεχχλησίασε τοὺς 
πρεσδυτέρους τοῦ λαοῦ, καὶ ἐθουλεύσατο μετ᾽ αὐτῶν 
τοῦ οἰχοδομῆσαι ὀχυρώματα ἐν τῇ Ἰουδαία, 

36. χαὶ προζςυψῶσαι τὰ τείχη Ἱερουσαλὴμ, χαὶ ὑψῶ- 
σαι ὕψος μέγα ἀναμέσον τῆς ἄχρας καὶ τῆς πόλεως εἰς 
τὸ διαχωρίζειν αὐτὴν τῆς πόλεως, ἵνα ἦ αὕτη χατὰ 
μόνας, ὅπως μήτε ἀγοράζωσι μήτε πωλῶσι. 

87. Καὶ συνήχθησαν τοῦ οἰχοδομεῖν τὴν πόλιν, καὶ 
«ἤγγισε τοῦ τείχους τοῦ χειμάῤῥου τοῦ ἐξ ἀπηλιώτου, 
χαὶ ἐπεσχεύασαν τὸ χαλούμενον Χαφεναθά. 

38. Καὶ Σίμων χοδόμησε τὴν ᾿Αδιδὰ ἐν τῇ Σεφήλα, 
χαὶ ὠχύρωσεν θύρας χαὶ μοχλούς. 

39. Καὶ ἐζήτησε 'Γρύφων βασιλεῦσαι τῆς Ἀσίας καὶ 
περιθέσθαι τὸ διάδημα χαὶ ἐχτεῖναι χεῖρα ἐπὶ ᾿Αντίοχον 
τὸν βασιλέα. 

40. Καὶ ἐφοδήθη μήποτε οὐκ ἐάσῃ αὐτὸν Ἰωνάθαν, 
χαὶ μήποτε πολεμήσῃ πρὸς αὐτὸν, χαὶ ἐζήτει πόρον 
τοῦ συλλαθεῖν τὸν Ἰωνάθαν τοῦ ἀπολέσαι αὐτὸν, χαὶ 
ἀπάρας ἦλθεν εἰς Βαιθσάν. 

41. Καὶ ἐξῆλθεν Ἰωνάθαν εἰς ᾿ἀπάντησιν αὐτῷ ἐν 
τεσσαράχοντα χιλιάσιν ἀνδρῶν ἐπιλελεγμέναις εἰς πα- 
ράταξιν, χαὶ ἦλθεν εἰς Βαιθσάν. 

42. Καὶ εἶδε Τρύφων ὅτι πάρεστι Ἰωνάθαν μετὰ 
δυνάμεως πολλῆς, οἰ ΣΝ χεῖρας ἐπ᾽ αὐτὸν εὐλα-- 
δήθη. ' 

43. Καὶ ἐπεδέξατο αὐτὸν ἐνδόξως, καὶ συνέστησεν 
αὐτὸν πᾶσι τοῖς φίλοις αὐτοῦ, χαὶ ἔδωχεν αὐτῷ δόματα, 
χαὶ ἐπέταξε ταῖς δυνάμεσιν αὐτοῦ ὑπαχούειν αὐτῷ ὡς 
ἑαυτῷ. 

44. Καὶ εἶπε τῷ Ἰωνάθαν - Ἵνατί ἔκοψας πάντα τὸν 
λαὸν τοῦτον πολέμου αἡ ἐνεστηχότος ἡαῖν; 

45. Καὶ νῦν ἀπόστειλον αὐτοὺς εἰς τοὺς οἴχους αὐ- 
τῶν, ἐπίλεξαι δὲ σεαυτῷ ἄνδρας ὀλίγους οἵτινες ἔσονται 
μετὰ σοῦ, χαὶ δεῦρο μετ᾽ ἐμοῦ εἰς Πτολεμαΐδα, χαὶ πα- 
αδώσω σοι αὐτὴν χαὶ τὰ λοιπὰ ὀχυρώματα, χαὶ τὰς 
δ λα μδις τὰς λοιπὰς, χαὶ πάντας τοὺς ἐπὶ τῶν χρειῶν, 
χαὶ ἐπιστρέψας ἀπελεύσομαι, τούτου γὰρ χάριν πά- 
ρειμι. 

46. Καὶ ἐμπιστεύσας αὐτῷ ἐποίησε χαθὼς εἶπε, 
χαὶ ἐξαπέστειλε τὰς δυνάμεις, καὶ ἀπῆλθον εἰς γῆν 
Ἰούδα. 

47, Κατέλιπε δὲ μεθ᾽ ἑαυτοῦ ἄνδρας τριςχιλίους, ὧν 
διςχιλίους ἀφῆκεν ἐν τῇ Γαλιλαία, χίλιοι δὲ συνῆλθον 
αὐτῷ. 

48. Ὥς δὲ εἰςῆλθεν Ἰωνάθαν εἰς Πτολεμαΐδα, ἀπέ- 
χλειῖσαν οἱ Πτολεμαεῖς τὰς πύλας, καὶ συνέλαθον αὐτὸν, 
καὶ πάντας τοὺς εἰςελθόντας μετ᾽ αὐτοῦ ἀπέχτειναν ἐν 

ῥομφαία. 
49. Καὶ ἀπέστειλε Τρύφων δυνάμεις χαὶ ἵππον εἰς 

τὴν Γαλιλαίαν χαὶ τὸ πεδίον τὸ μέγα, τοῦ ἀπολέσαι 
πάντας τοὺς παρὰ Ἰωνάθαν. 

50. Καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι συνελήφθη Ἰωνάθαν χαὶ ἀπό- 
λωλε, χαὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ, χαὶ παρεκάλεσαν ἑαυτοὺς, 
καὶ ἐπορεύοντο συνεστραμμένοι ἕτοιμοι εἰς πόλεμον. 

61. Καὶ ἴδον οἱ διώχοντες ὅτι περὶ ψυχῆς αὐτοῖς ἐστι, 
χαὶ ἐπέστρεψαν. 

55. Καὶ τς πάντες μετ᾽ εἰρήνης εἰς γῆν Ἰούδα, 
χαὶ ἐπένθησαν τὸν Ἰωνάθαν χαὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ, χαὶ 
ἐφοδήθησαν σφόδρα, χαὶ ἐπένθησε πᾶς Ἰσραὴλ πένθος 
μέγα. 

708. 
35. ἘΠ᾿ ΤΟΥΈΓβὰβ δδί Ζοηδίῃ88, δἱ φοηγοοδυὶς βϑηίογθα Ρο- 

ῬΟ];, οἱ οορί αν οὐ οἷβ Θά δγα ΡΓγοδί ἀϊα ἰὴ 7 υάδοα, 

36. οἴ ΘΧΔΙίδΓΘ Π]ΌΓΟΒ 7 Γιι88] 6, οἵ δχδ]ίδγα διε ἀ! μη 
ΓΛΔΘΉ 81 ἰηΐοῦ πη απ ἀγοὶβ οἱ εἰ γιίδι 5 αἱ δορδγδγοῖ 0ΔΠ) ἃ 
Οἰγ δῖ, αἱ 6556ῖ ἰρβᾶ βἰῃρῃ!αγί(ογ, υἱ 6406 ΘΙηδηΐ ΠΟύ6 
γοπάδῃϊ. 

37. Εἰ οοῃγεοηογυηΐ υἱ «ἀϊβολγοηΐ εἰνιδίοθη, οἱ ΔΡΌΓΟ- 
Ρἰηχυανὶϊ τηυγο ἰογιθηί 5 χυΐ 681 ἃ 80 0501Δη0, οἱ Γορᾶγαυθ- 
γυηΐ θὰη} 4 νοοδίυγ ΟΠ ΔρΡΙΘμδῖ ἃ. 

38. Εἰ Βἰπαοη δαϊοαν! Αἀΐάδ ἴῃ Βδρῃοὶα, οἵ πηυηίν 
ρΡογί88 οἱ 86 Γ88. 

39. Εἰ φυδεδῖν!ξ ΤΥΥΡΏΟῚ γορῆδγα Αβίδο οἷ δϑβυπιογα ἀΐδ- 
ἀδηιᾶ οἱ Ἔχίθπάσγο πηδηιη) ἰῃ ΑὨ ΘΟ ἢ. Πὶ τορι. 

40. ΕΓ ΑἸ ΠηΘἢ5 Ὧδ (Ὀγί6 ἤθη ρογπλ ον θὲ ουτὰ ΖοηΔΙἢ 85 » 6. 
Π6 [Ογίδ ρυρῃᾶγρί δάνογβιιβ δι πη, 4υξογοθαΐ υἱδη) ΘΟΟΙΡΓΘ- 
πεηάθηάὶ Φοηδίμδπ) αἱ οοοἰάοτγοί οἴη, οἱ ΘΧΒΌΓΩΖΘΩδ ΥΘηϊ ἰῃ 
Βείβδη. 

41. Εἴ εχξ 7Τοπαῖῃα8. οὐν δπὶ οἱ ουῃ φυδάγᾶρίηία π}}}}}- 
θ8 ΥἱἹΓΟΓΌΠῚ δἰ ΘΟ ἰ8 ἰῃ ργϑ αι, οἱ υρηΐ Βωίῃβδη. 

42. Εῤλ νἱαϊξ ΤΎΥρθοη «υἰϊᾶὰ δὰ οὶ Τοηδίηδϑ σηι ὀχογοίία 
Ἰη}}10, οἱ ὀχίθπαργο Ὠ)Δη018 ἰῃ δυμὰ {ἰπ0}1. 

48. Εἰ ὀχορρὶξ ουπὶ ουἢ ὨΟΠΟΓΘ, οἵ οοπηπιοηάαγίζ δα Πὶ 
οπιηΐθι.8 δηηοἰ8 βΐ8, οἱ ἀδαϊ οἱ πηυηογα, οἱ ΡγΦΟΟρίΐ ὀχοι- 
οἰ 0.5 5018 αἵ ΟΡραϊγοηὶ οἱ βίουϊ εἰδὶ. 

44. Εἰ ἀϊχ!ξ Φοηδί!δ : Οἱ αυϊὰ νοχαβίὶ υηϊγαγβυκη ρορι!- 
ἴυπ ἰβίυ πι οἰ1πῈ Ὀ6]}1:ΠΔ ΠΟ Ἶ8 ΠΟἢ εἰ} 

45. ΕΓ Πυπο γεῃλ [6 ΘΟ5 ἰῃ ἀοιηο08 50.88, 636 δηίθηχ Εἰδὶ 
Υἶγοβ Ρ811008 αὶ ἰδοιηι δἰηΐ, οἱ υδηΐ πῃδοιιη Ριο]οπηδί δ, 
οἱ ἰγδάδπη θἂπι {{}}} οἱ γε χυὰ ργιρδίϊα, δὲ γϑ!!χυο8 δχϑγοί- 
ἰ08, οἴ πη ΓΒΟΒ ὈΓΟΒΡΟΒΙΪῸ8. ΠΘΡΟ( 8, οἱ ΘΟὨΥΘΓΘ8 ἀρῖθο, 
Ργορίθιϑᾶ δηΐγῃ Ὑβηί. 

46. Εἰ ογραϊαϊ! εἱ οἱ (βεἰϊ βίου ἀϊχίί, οἱ ἀϊπκίοἰ! δχοσοὶ- 
ἴυ.8, οἱ δριοτιηὶ ἰη ἰογγϑηὶ 70 ἀᾶ. 

47. Ἀριηυἷι διιϊΐοπι δοουπι ἔγία μ}}}}}8 σἱγογυηι, οχ χυΐθυ8 
ΓΙ ἶδ11 ἰῃ (Δ }|858π| ἀπὸ μι} 1}, τ }]6 δα ΐοιν γοπογιηΐ οιιηλ 
θο. 

48. Οἱ δυΐοπι ἱπίγαν!ϊ Ριίοἰδιηδί ἀ8π| Φοπαίδβ, οἰδυβογαηΐ 

Ρογίδβ Ρίοἰθιηθηβεθ, δ σοπηργοὶιθηδογιηΐ ουπ), οἱ Οἴηηθ8 
αυὶ ουτὴ 60 ἰηἰγανογυηὶ οἰδαΐο ἱπίογίδοογυηί. 

49. Εἰ ηγἰδί! ΤΥΥρΠΟῺ Θχογοίϊυπι οἱ δαυΐϊίδ5. ἰῃ Ο8}}}558Π| 
οἷ ΟΔΙΏΡΙΙΠῚ ΠΔΡΉΏΙΠ, οἱ ΡΟΓΩΠΘΓΘηΪ ΟΠ 68 βοοῖο8 Φοηδί!8. 

50. Αἴ ἢΠΠ1 ουπὴ οορηονίβϑϑηΐ αυΐᾶ ΘΟ ργΟ 8.8 69. 70- 
ΠΔΙΠ85 οἱ μοῦ, οἵ χυΐ ουπὶ 60 ογδηΐ, μογίαιἱ βυμί βοιηθί- 
0508, οἱ Θχίδγυηί Θοηρ ΟΠ ΐ ρᾶγαίὶ ἰῃ ΓΘ 1}. 

δ1. Εἰ νἱἀδηίο5 ἢἱ χυΐ ἰπβοους, [πδγδηὶ φυΐα ᾿ΓῸ δηϊπιδ 
Το 8 65 {|1}18, γουογϑὶ βυηῖ. 

52. Εἰ σϑηθγιηΐ ΟΠΠ68 Οὐπὶ ὕδοδ ἰῃ ἴογγαμη Ζυἀδ, οἱ 

Ρἰδηχογυηῖ 2οηδίῃδπι οἱ 608 4υἱ ΟΠ ᾽ρ80 ογϑηϊ, οἱ {πη.6- 
γυηὶ ναάθ, οἱ ἰαχὶς ὉΠ ΤόΟΓϑι.8 [3Γ86] Ἰαοίυ Πλδσηο. 
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65. Καὶ ἐζήτησαν πάντα τὰ ἔθνη τὰ χύχλῳ αὐτῶν 
ἐχτρίψαι αὐτούς. Εἶπαν γάρ’ 

δ4. Οὐχ ἔχουσιν ἄρχοντα χαὶ βοηθοῦντα. Νῦν οὖν 
πολεμήσωμεν αὐτοὺς, χαὶ ἐξάρωμεν ἐξ ἀνθρώπων τὸ 
μνημόσυνον αὐτῶν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ [ἹΓ΄. 

τ. Καὶ ἤχουσε Σίμων ὅτι συνήγαγε Τ' ρύφων δύνα- 
μιν πολλὴν τοῦ ἐλθεῖν εἰς γῆν ᾿Ιούδα καὶ ἐχτρίψαι αὐ- 

ν. 
4. Καὶ εἶδε τὸν λαὸν ὅτι ἐστὶν ἔντρομος καὶ ἔωμφοθος, 

χαὶ ἀνέθη εἰς Ἱερουσαλὴμ,, καὶ ἤθροισε τὸν λαὸν, 
8. χαὶ παρεχάλεσεν αὐτοὺς χαὶ εἶπεν αὐτοῖς" Αὐτοὶ 

οἴδατε ὅσα ἐγὼ καὶ οἱ ἀδελφοί μου χαὶ ὁ οἶκος τοῦ πα - 
τρός μου ἐποιήσαμεν περὶ τῶν νόμων χαὶ τῶν ἁγίων, 
χαὶ τοὺς πολέμους καὶ στενοχωρίας ἃς εἴδομεν. 

4. Τούτου χάριν ἀπρλοντο οἷ ἀδελφοί μου πάντες 
χάριν τοῦ Ἰσραὴλ, χαὶ χατελείφθην ἐγὼ μόνος. 

5. Καὶ νῦν μή μοι γένοιτο φείσασθαί μου τῆς ψυχῆς 
ἐν παντὶ χαιρῷ θλίψεως, οὐ γάρ εἶμι χρείσσων τῶν ἀδελ- 
φῶν μου. 

6. Πλὴν ἐχδικήσω περὶ τοῦ ἔθνους μου χαὶ περὶ τῶν 
ἁγίων, καὶ περὶ τῶν γυναιχῶν καὶ τῶν τέχνων ἡμῶν, 
ὅτι συνήχθησαν πάντα τὰ ἔθνη ἐχτρίψαι ἡμᾶς ἔχθρας 
χάριν. 

γη. Καὶ ἀνεζωοπύρησε τὸ πνεῦμα τοῦ λαοῦ ἅμα τῷ 
ἀχοῦσαι τῶν λόγων τούτων, : 

8. χαὶ ἀπεχρίθησαν φωνῇ μεγάλη, λέγοντες" Σὺ εἶ 
ἡμῶν ἡγούμενος ἀντὶ Ἰούδα καὶ ᾿Ιωνάθαν τοῦ ἀδελφοῦ 
σου" 

9. πολέμησον τὸν πόλεμον ἡμῶν, χαὶ πάντα ὅσα ἂν 
εἴπης ἡμῖν ποιήσομεν. 

10. Καὶ συνήγαγε πάντας τοὺς ἄνδρας τοὺς πολεμι- 
στὰς, χαὶ ἐτάχυνε τοῦ τελέσαι τὰ τείχη Ἱερουσαλὴμ, 
χαὶ ὠχύρωσεν αὐτὴν χυχλόθεν. 

ι1. Καὶ ἀπέστειλεν Ἰωνάθαν τὸν τὸῦ ᾿Αδεσσαλώμου 
χαὶ μετ᾽ αὐτοῦ δύναμιν ἱκανὴν εἰς Ἰόππην, καὶ ἐξέδαλε 
τοὺς ὄντας ἐν αὐτῇ χαὶ ἔμεινεν ἐχεῖ ἐν αὐτῇ, 

12. Καὶ ἀπῆρε Τρύφων ἀπὸ Πτολεμαΐδος μετὰ δυ-- 
νάμεως πολλῆς εἰςελθεῖν εἰς γῆν Ἰούδα, χαὶ Ἰωνάθαν 
μετ᾽ αὐτοῦ ἐν φυλαχῇ. 

ι3. Σίμων δὲ παρενέθδαλεν ἐν ̓ Αδιδὰ κατὰ πρόςωπον 
τοῦ πεδίου. 

14. Καὶ ἐπέγνω Τρύφων ὅτι ἀνέστη Σίμων ἀντὶ 
Ἰωνάθαν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ ὅτι συνάπτειν αὐτῷ 
μέλλει πόλεμον, καὶ ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν πρέσθεις, 

16. λέγων Περὶ ἀργυρίου οὗ ὥφειλεν Ἰωνάθαν ὃ 
ἀδελφός σου εἰς τὸ βασιλιχὸν δι᾿ ἃς εἶχε χρείας συνέ- 
χομεν αὐτόν. 

16. Καὶ νῦν ἀπόστειλον ἀργυρίου τάλαντα ἑχατὸν, 
χαὶ δύο τῶν υἱῶν αὐτοῦ ὅμηρα, πως μὴ ἀφεθεὶς ἀπο- 
στατήση ἀφ᾽ ἡμῶν, χαὶ ἀφήσομεν αὐτόν. 

τ. Καὶ ἔγνω Σίμων ὅτι δόλῳ λαλοῦσι πρὸς αὐτὸν, 
καὶ πέμπει τὸ ἀργύριον καὶ τὰ παιδάρια, μήποτε ἔχθραν 
ἄρη μεγάλην πρὸς τὸν λαὸν, λέγων" 

18. ὅτι οὐχ ἀπέστειλα αὐτῷ τὸ ἀργύριον χαὶ τὰ παι- 
δάρια, καὶ ἀπώλετο. 

ι9. Καὶ ἀπέστειλε τὰ παιδάρια χαὶ τὰ ἑχατὸν τά-- 
λαντα, χαὶ διεψεύσατο χαὶ οὐχ ἀφῆχε τὸν Ἰωνάθαν. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΦΝ ΠΡΩ͂ΤΟΣ. Κεφ. 11΄. 

58. Εἰ χυφϑίογυπῆ ΟΠιΠ68 βοηΐθ8 Ζυδὲ ογδῆϊ ἰη εἰγοαίΐία 
ΘΟΓΌΠῚ ΘΟΠίργογα 608. Ὀἰχογυηΐ δηΐ ΠῚ : 

84, Νοη Παρθηϊ ρῥγηείρθηι οἱ δἀ)ιναηΐθη). ΝΟ ἜΓρῸ 6χ- 
Ρυξηοηλυ8 ᾿ |09, οἱ (0]]Δπι}8 ἀ6 Ποιηΐηΐθι)}8 τησπηοτίϑη) οο- 
ΓΔ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΠΙ. 

1. Εἰδυάίν]ῖ δίιηοη χιοά οοηρτορσαν! Τγγρῆοπ δχογοίσπι, 
ὁορίοϑυπ) υἱ γοηϊγαί ἰῃ ἰογγα Τυ δ οἱ δἰίογογοῖ θδη). 

2. ἘΠ᾿ νἱάθηβ χυΐα ἰῃ ἰγθηογα ρορυ}υ8 οδί οἵ ἰῃ {ἰππογὸ, 
βοΐ Φογυβαίθπι, οἱ σοηντοραυ ρορυϊυπι, 

3. οἵ δἀμοτίδῃ8 608 ἀϊχὶϊ οἷἰβ : Υοβ ἱρεὶ βο (18 χυδηίδ 650 
εἴ (ταῖγεβ πηεὶ οἱ ἀοίηιι ρϑίγὶ8 πηδὶ (δοίΐπγιι5 ργὸ Ἰερίθυβ εἰ ΡΙῸ 
δδη0 18, οἱ ργῳ]ΐδ οἱ δησιβίϊδ8 1.88 νἱάΐπη118. 

4, Ηυ)υ5 τοὶ ργαίἰὰ ρογίογυμπι ἔγαίγοϑ πγθὶ οἴηθβ ργορίδς 
15γδ6ὶ, οἱ γο οι 8ι1η| Θ50 80105. 

ὅ. Εἰηυηο ΠΟἢ ΠΉΪἰ οοηί ηραὶ ρΆΓΟΘΓΘ δηΪΠηδ Ππη625 ἴῃ οπηηὶ 
ἰδ ΡοΟγα ΠΡ] ΔἸ ΟΏ18., ΠΟΠ ΟὨἰπὶ ΓΘ ἰοῦ βυπὶ [γαἰγί θ.5 πγοὶβ. 

ὅ. Ουϊηΐπγο Υἱπάϊοαῦο ρσοηΐθπη πηθᾶπῃ οἱ βδησίδ, ᾿Ἰχογοβ 
αυοαυθδ οἱ Ὡδίοβ Ὠοδίγοβϑ, αυΐὰ ΟΠ ρΓοραίδο δυηΐ Ὀηἑ γογβ88 

βοη(68 οοηΐογογο 08 ᾿πἰ ΠΙΟἰΕἰ86 ρσταίίδ. 

7. ΕΓ ΔΟΟθη81138 οδὲ ϑρ:γ 5 ΡΟΡΕΪὶ δἰ} οἱ δυάϊν!ξ 56ῖ- 
ΙΠΟΉ68 ἰϑ[08, 

8. οἱ τοϑροῃαογαηΐ γοῦα Πηᾶθηδ, ἀἰοοπί65 : Τὰ 65 ἀυχ 
Ὠοβίουῦ ἴοοῦ υᾶξ οἱ Φομαίδ ἔγδί γί ἰυἱ : 

9. Ρυξηδ ρΓΘ]᾿π ποβίσγυμῃ, οἵ ΟὨληΐδ Τυδρουπ! 40. ἀϊχογὶς 
ΠΟΌΪ5 (λοϊοπηυ8. 

10. Εἰ οοηρτοραῦ!β ΟΠΊΠ65 Ὑἱγοϑ5 Πο]]δίογοβ, οἱ δεοοϊογανιὶ 

ΟΟὨΒΕΠΙΊΤΩΆΓΕ ΠΊΠΓΟΒ 96 Γ0586ΠΊ, οἱ Ὠ}ηἶ 1 ἴ 6ΔΠ} ἴῃ ΟΥΤΟ. 

11. Εἴ ηἰϑὶῖ Φοπαῖμδπη ΑἸϊυ τ ΑΟΒβ 8] ΟΠ οἱ οὐπὶ 60 
δχογοϊ π| Τυὶΐ 58118 Θ586. ἰῃ Φορρδῃ, οἱ οὐθοί 5 1}15 4υιἱΐ ὀγδηῖ 
ἴῃ ἃ γοπηδῃϑὶῖ 1116 'ρ86. 

12. Εἴ πηονὶΐ ΤΓΥΡοη ἃ Ρί(οἰδηηδίἀα οὐ ὀχογοῖυ γιὰ 0 
υἱ νϑηϊγαὶ ἰη ἰογγᾶπὶ Φυἀ8, οἱ Φοηδίἢδο οἰΠἢ 60 ἰῃ εὐἰοάϊᾶ. 

13. δἰπηοη δυΐδπι Δρρ]ουΐ ἰῃ Αἀϊάδ οοπίτᾶ Δο θη οδηιρὶ. 

14, Εῤ οοξηου!! ΤιΎρηο χαυΐᾶ βυγγοχὶ δἰπηοη ἰοοΟ Ζο0ΏΔ- 

{1185 (γαῖ γἰ8 8}, οἱ φυΐᾶ ΟΠ ϑϑιι}8 6856. ου1Π} 60 ργεο  1ΠῈ, 

Ι οἱ πηϊϑὶῖ δὰ δυηὶ ἰοραίοϑ, 

15. ἀϊοθηῃβ : ΡΓῸ ἀγβθηΐο φυοά ἀορορδὶ ἔγδίθγ ἰ.5 ]ο0η8- 

1Π85 ἰπ ται οὴθ ΓΟ! 5 ργορίογ ποροῖϊᾳ χα πδῦυϊξ ἀο ποηλι5 
Θ.ΠῺ. 

(6. Εἴ υηὸ εἰ ἰ6 ἀγροηὶ ἰδ]οπίδ οοηϊι), οἱ ἀπο5 ἢ] 05 

6)5 Οὐδ 68, ἱ Αἰ Πγ158118 ποη γοορί δὶ ἃ ῃο ἰδ, οἱ γϑη) (6- 
ΠΊ115 6110]. 

17. Εἰ οοφῃουϊί δἰιηοη 48 οὐπὶ ἀο]ὸ Ἰοαπογθηγ δδουηι, 

αἰ 1 ἰΔπηδὴ ἀγβοηίυπη) οἱ ρυΘΓΟῸΒ, 6 ἰη οἰ (δι) Τρ Δ Π) 
8 Πηογοὶ δά ροριιηι, αἰσοηΐθ : 

18. χυΐᾶ ποῃ πικἰδὶ οἱ ἀγροπίοιμη οἱ ριιογοδ, οἱ ρογιϊ. 

19. Εἴ τηϊδὶ᾽ ρυδτοβ οἱ οοηίαπη ἰδοηΐδ, οἱ πηοη(ιι8 681 οἱ 

ὨΟῺ ἀϊμμ!δὶϊ Ψοηδίῃδηι. 



ΜΑΟΟΑΒΕΟΆΌΜ ΠΙΒΕΒ ΡΕΆΙΜΙΠ5. αλρ. ΧΙΠΙ͂. 

40. Καὶ μετὰ ταῦτα ἦλθε Τρύφων τοῦ ἐμβατεῦσαι 
εἰς τὴν χώραν χαὶ ἐχτρίψαι αὐτὴν, χαὶ ἐχύχλωσεν ὁδὸν 
τὴν εἰς Ἄδωρα. Καὶ ξίμων χαὶ ἣ παρεμδολὴ αὐτοῦ 
ἀντιπαρῆγεν αὐτῷ εἰς πάντα τόπον οὗ ἂν ἐπορεύετο. 

41. Οἱ δὲ ἐκ τῆς ἄχρας ἀπέστελλον πρὸς Ἷ ρύφωνα 
πρεσδευτὰς χατασπεύδοντας αὐτὸν τοῦ ἐλθεῖν πρὸς αὐ-- 
τοὺς διὰ τῆς ἐρήμου, καὶ ἀποστεῖλαι αὐτοῖς τροφάς. 

24. Καὶ ἡτοίμασε Τρύφων πᾶσαν τὴν ἵππον αὐτοῦ 
ἐλθεῖν ἐν τῇ νυχτὶ ἐχείνῃ. Καὶ ἦν χιὼν πολλὴ σφόδρα, 
χαὶ οὐχ ἦλθε διὰ τὴν χιόνα. Καὶ ἀπῆρε καὶ ἦλθεν εἰς 
τὴν Γαλααδίτιν. 

28. Ὥς δὲ ἤγγισε τῇ Βασκαμᾷ, ἀπέχτεινε τὸν Ἰω- 
νάθαν, χαὶ ἐτάφη ἐχεῖ. 

34. Καὶ ἐπέστρεψε Τρύφων χαὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν γῆν 
αὐτοῦ. 

45. Καὶ ἀπέστειλε Σίμων, χαὶ ἔλαδε τὰ ὀστὰ Ἰω- 
νάθαν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, χαὶ ἔθαψεν αὐτὰ ἐν Μω- 
δεῖν πόλει τῶν πατέρων αὐτοῦ. 

386. Καὶ ἐχόψαντο αὐτὸν πᾶς Ἰσραὴλ χοπετὸν μέ- 
γᾶν, χαὶ ἐπένθησαν αὐτὸν ἡμέρας πολλάς. 

47. Καὶ φχοδόμησε Σίμων ἐπὶ τὸν τάφον τοῦ πατρὸς 
αὐτοῦ χαὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ, χαὶ ὕψωσεν αὐτὸν τῇ 
ὁράσει λίθῳ ξεστῷ ἐχ τῶν ὄπισθεν χαὶ ἐχ τῶν ἔμπροσθεν. 

48. Καὶ ἔστησεν ἐπ᾽ αὐτὰ ἑπτὰ πυραμίδας, μίαν χα- 
τέναντι τῆς μιᾶς, τῷ πατρὶ καὶ τῇ μητρὶ καὶ τοῖς τέσ-- 
σαρσιν ἀδελφοῖς. 

29. Καὶ ταύταις ἐποίησε μηχανήματα, περιθεὶς στύ- 
λους μεγάλους, χαὶ ἐποίησεν ἐπὶ τοῖς στύλοις πανοπλίας 
εἰς ὄνομα αἰώνιον, καὶ παρὰ ταῖς πανοπλίαις πλοῖα 
ἐπιγεγλυμμένα εἰς τὸ θεωρεῖσθαι ὑπὸ πάντων τῶν 
πλεόντων τὴν θάλασσαν. 

40. Οὗτος ὁ τάφος ὃν ἐποίησεν ἐν Μωδεῖν ἕως τῆς 
ἡμέρας ταύτης. ὌΝ 

81. Ὁ δὲ Τρύφων ἐπορεύετο δόλῳ μετὰ ᾿Ἀντιόχου 
τοῦ βασιλέως τοῦ νεωτέρου, καὶ ἀπέχτεινεν αὐτὸν, 

835. χαὶ ἐδασίλευσεν ἀντ᾽ αὐτοῦ, χαὶ περιέθετο διά-- 
δηια τῆς Ἀσίας, χαὶ ἐποίησε πληγὴν μεγάλην ἐπὶ τῆς 

ς. 
ΤΠ Καὶ ὠχοδόμησε Σίμων τὰ ὀχυρώματα τῆς Ἰου- 
δαίας, καὶ περιετείχισε πύργοις ὑψηλοῖς χαὶ τείχεσι 
μεγάλοις χαὶ πύλαις καὶ μοχλοῖς, καὶ ἔθετο βρώματα 
ἐν τοῖς ὀχυρώμασι. 

34. Καὶ ἐπέλεξε Σίμων ἄνδρας, χαὶ ἀπέστειλε πρὸς 
Δημήτριον τὸν βασιλέα τοῦ ποιῆσαι ἄφεσιν τῇ χώρα, 
ὅτι πᾶσαι αἵ πράξεις Τρύφωνος ἦσαν ἁρπαγαί. 

86. Καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ Δημήτριος ὃ βασιλεὺς 
κατὰ τοὺς λόγους τούτους, χαὶ ἀπεχρίθη αὐτῷ, καὶ 
ἔγραψεν αὐτῷ ἐπιστολὴν τοιαύτην. 

36. Βασιλεὺς Δημήτριος Σίμωνι ἀρχιερεῖ καὶ φίλῳ 
βασιλέων καὶ πρεσδυτέροις χαὶ ἔθνει Ἰωδάίων χαίρειν. 

37. Τὸν στέφανον τὸν χρυσοῦν χαὶ τὴν βαΐνην ἣν 
ἀπεστείλατε χεχομίσμεθα, χαὶ ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ ποιεῖν 
δυῖν εἰρήνην μεγάλην, χαὶ γράφειν τοῖς ἐπὶ τῶν χρειῶν 
τοῦ ἀφιέναι ὑμῖν ἀφέματα. 

88. Καὶ ὅσα ἑστήχαμεν πρὸς ὑμᾶς ἕστηκε, χαὶ τὰ 
ὀχυρώματα ἃ φχοδομήκατε ὑπαρχέτω ὑμῖν. 

80. Ἀφίεμεν δὲ ἀγνοήματα χαὶ τὰ ἁμαρτήματα 
ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας, καὶ τὸν στέφανον ὃν ὠφείλετε, 
καὶ εἴ τι ἄλλο ἐτελωνεῖτο ἐν Ἱερουσαλὴμ, μηχέτι τε- 
λωνείσθω. 

ΨΕΤΌΒ ΤΕΔΤΑΜΕΝΤΟΜ. “--- ΤΙ. 
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20. Εἰ ροϑὲ Πᾶνε γοηἱί ΤΥΥΡἤοη αἱ ἱπίγαγοί ἴῃ του οηθηι 
Εἰ ὁοηϊογογεῖ Θ8Π|, οἵ σγγαν! μ6Γ υἵδη) υδ ἀποὶϊ ἰῃ Ααογὰ. 
Εἰ δἰπιοῃ οἱ οαϑῖγα 6}}8 Ορροπδρϑηΐ 86 οἱ ἰῃ οπηηθῃ) Ἰοοιῃι 
υοουηηαο ἰδαί. 

21. Ομἱ δυίθπι ἰῃ ἃγοα δγαηΐ τηἰβογιηί Δ ΤΥΥΡΠ ΟΠ θη, 16- 
Βδ[05 4υϊ ὑγρογθηΐ θὰπὶ υἱ γϑηίγοί δὰ 605 ρὲγ ἀδβογίμηι » οἵ 
πῃ ἰοτοὶ 1}}15 Δ} ̓πηοηΐα5. 

22. Εἰ ρᾶγδυ! ΤΡΥΎΡΠΟΩ ΟἸΏΠΟΠΙ οααἑ δίυ τη δ60πι υἱ γοϑηὶΐ- 
τοί 114 ποοῖθ. Εἴ (αἱ ηἰχ τυ] να]άθ, οἱ ἤοη υϑηϊϊΐ ργορίογ 
Ὠἰνοιη. Εἴ ΠΊΟΥΪ οδϑίγδ οἱ υϑηΐϊ ἰῃ (δ)]αδαϊ νη. 

23: ὕἱ δυίοπ) Δρργορίπαυᾶνῖ δὰ Βαβοδιηδτγὶ , ΟΟΟἰα ! 70- 
ὨΔΙΠΔΠ). Οἱ βορυϊίις Θδῖ {ΠΠ|6. 

24. Εἰ οὐῃγογ( Τγυρδοη οἱ ΔΡ ἢ ἰῃ ἰογγδηχ βυδηλ. 

25. Εἰ πιἰϑὶ᾽ δίπιοη, οἱ δοοορὶϊ οβ88 Φοῃδί!δ ἔγαῖγί 5 αὶ ᾽ 
οἱ δερβ! υἱῖ θὰ ἰῃ Μοάϊΐη οἰν δῖα ραίγατ ο͵υβ. 

26. Εἰ ρἰδηχθγιηί θυ πὶ Ομγηΐβ 15γᾶ6ὶ μἰδηςσία ΠΙᾶσΏΟ, οἱ 
Ἰυχογυηΐ δυπὶ ἀΐ68 τυ] 08. 

27. Εἰ φαϊῆοδυ! ΘΙ ΠηΟῺ διρῈΓ βορι]ογα πὶ ρδίγίβ. βιυὶ οἱ 
[ταϊγυηι δόγιηι, οἱ Ἔχ! αν ἡ] δὰ δδρθοίΐυιη ἰαρί δ ρο- 
᾿ϊο γείγο αἱ δηίο. 

28. Εἰ βίδίυϊϊ ϑυροῦ ἃ βορίδηι ρυγδηγδϑ, ὑηδηὶ οοηΐτα 
ὉΠΔ4Π), ρϑίγὶ οἵ πιδίγὶ οἱ φυδίυογ (γαϊγί θυ. 

29. Εἰ Πἰβ ἔδοϊ' πιο Πα πηθηϊδ, οἰγουπηροηθδηϑ ΘΟ] πη 88 
Πηᾶρη88, οἱ ἴδοὶ᾿ ΒΌρ6Γ ΟΟἸΠιΠ 85 ἈΓΠῚ8 8 ΠΟΠΊΘη δι ΘΓπη,, 
Εἱ )υχία ἅΓηηᾶ Πᾶγ68 86]ρίΔ5 αἱ νἱἀδγθηίυ δ οηχηίδυ5 ηἃ- 
ΥἹΡΑΠ 018 ΤηδΓο. 

830. Ηοο 68 βαρυϊόγυμ υοὰ ἔδοἸ  ἰη Μοάΐῃ υ34ι6 ἰη ᾿μηο 
ἀΐοηι. 

31, ὙγΥΡρδοη δαΐοπι ἰΐεγ (δοϊεαΐ ἀο|0 οὐπὶ Απεοοῖιο τορα 
δαο[οδοθηῖβ, οἷ σοὶ θυ, 

32. δἰ ΓΟΘΏΔΥΙ Ισ0 708, οἱ ἱπηροδυὶ 8] ἀϊδάδηιὰ Αβἰδ, 
οἱ (δεἰϊ ῥίαρϑην πηᾶσηδιη ἰῃ ἰογγᾶ. 

33. Εἰ τοαϊΠσανίϊ δἰπιο ργερβίἀϊ 7885, πημηίοθη8 θᾶ 
τυγγῖθυ8 Ἔχ ο 6 518 οἵ ΠηυΓΙ5 πάρη 5 οἱ ρογί 8 οἵ βογίβ, οἵ μοβιιϊ 
δἰ᾿πιοηΐδ ἰῃ τηυπηἰ ἰοηΐ θυ. 

834, ΕΠ οἰεφίι δἰ πιο υἷγοβ,, οἵ πηϊϑῖὶ δὰ Ποπηθί πὶ γοβοηὶ 
υἱ (Δοογαῖ γοπη 85] οπθ μὴ Γερίοηΐ, αυΐᾶ ΟῃΠ68 δοίιβ ΤΓΥρΠοηΐ8 
[ογδηΐ ἀϊγοριϊοῃ65. ὲ 

35. Εἴ μϊϑὶὶ οἱ Παπηθίτ"5 γοχ βοου πα) γογθᾶ ἰβίδ, οἵ 

ΤΟΒΡΟΠΟΪ οἱ, οἱ βογί 811 οἱ θρί βίο δῃ) (8|6ηι : 

36. Βοχ  ειηοίγυδ δἰπηοηὶ 81:02} 0 δδοογαοίὶ οἱ διηΐοο 
τοσυπλ οἱ δοηΐϊογθιιβ οἱ σοηίὶ ψιαφρογιιπὶ 5δ] υΐ6η}. 

37. ΟΟΓΟΠΑΠῚ ιιγοᾶπὶ οἱ θα θη 408Π| Πι8ἰ5{18 Δοσορίπηι8, 
οἱ ρᾶγδίϊ 811Π|1}5 (Ὅσο γῈ ὙΟ ΘΟ) ρϑοθι Πιδρηδη), οἵ δβογῖ- 
θ6ΓΕΟ 118 υΐ ργοοϑυηΐ πόσο 8 γι 6Γ6 γΟὈ 8 ΓΘ 551 0η68. 

38. Εἰ αυδοιαιο οοηϑίϊ ει ηγ118 γΟ 8 οοηδίδηϊΐ, οἱ Πη- 
Πἰ[ἰοη68 συ88 δοα ἢ οδ 5118 γ Ὁ 8 βἰμῖ. 

39. Βοιηἰ 8 φυοαιθ ἱρπογδη 88 οἱ ροοσδίδ υ5406 ἰη 
ποάϊογηθπι ἀΐδη), οἱ Θογοηδπὶ 4ιιδη) ἀΘ 6) αἰ}8, οἱ δἱ φυϊά 
δυὰ ογδὶ ἐγ γυϊαγίηι ἰη Ψ οΓιιϑδίοη, ΠΟ δὲ δι ρ 5 ἰγῖδυ- 
ἰἀγίυη]. 

45 
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40. Καὶ εἴ τινες ἐπιτήδειοι ὑμῶν γραφῆναι εἰς τοὺς 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΠΡΩΤΟΣ. Κεφ. [Δ΄. 

40. Εἰ 8ὲ φυὶ ὁχ τοδίβ ἂρίΐ βυῃί σοηβογι δὲ ἰηΐῸΓ 605 αυὶ 

περὶ ἡμᾶς, ἐγγραφέσθωσαν, καὶ γινέσθω ἀναμέσον | οἶγοᾶ π08, Θοπβονθαπίαγ, οἱ 8ἰ1 ἱπίεν π08 ρᾶχ. 

ἡμῶν εἰρήνη. 
“ι. Ἔτους ἑδδομηκοστοῦ χαὶ ἑχατοστοῦ ἤρθη ὃ ζυ- 

ὸς τῶν ἐθνῶν ἀπὸ τοῦ Ἰσραήλ. ᾿ 

4). Καὶ ἤρξατο ὁ λαὸς Ἰσραὴλ γράφειν ἐν ταῖς συγ- 

Ὑραφαῖς χαὶ συναλλάγμασιν ἕτους πρώτου ἐπὶ Σίμωνος 

ἀρχιερέως μεγάλου καὶ στρατηγοῦ καὶ ἡγουμένου ᾿Ἰου- 

δαίων. 
48. Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις παρενέδαλε Σίμων 

ἐπὶ Γάζαν, καὶ ἐχύχλωσεν αὐτὴν παρεμβολαῖς, χαὶ 

ἐποίησεν-ἑλεπόλεις χαὶ προςήγαγε τῇ πόλει, καὶ ἐπά- 
ταξε πύργον ἕνα καὶ χατελαθετο. 

44. Καὶ ἐξήλλοντο οἱ ἐν τῇ ἑλεπόλει εἰς τὴν πόλιν, 

χαὶ ἐγένετο χίνημα μέγα ἐν τῇ πόλει. 
45. Καὶ ἀνέθησαν οἱ ἐν τῇ πόλει σὺν ταῖς γυναιξὶ 

χαὶ τοῖς τέκνοις ἐπὶ τὸ τεῖχος διεῤῥηχότες τὰ ἱμάτια 

αὐτῶν, καὶ ἐδόησαν φωνῇ μεγάλῃ ἀξιοῦντες Σίμωνα 
δεξιὰς αὐτοῖς δοῦναι, 

46. χαὶ εἶπον: Μὴ ἡμῖν χρήσῃ κατὰ τὰς πονηρίας 

ἡμῶν, ἀλλὰ κατὰ τὸ ἔλεός σου. 
47. Καὶ συνελύθη Σίμων αὐτοῖς καὶ οὐχ ἐπολέμησεν 

αὐτούς: χαὶ ἐξέθαλεν αὐτοὺς ἐχ τῆς πόλεως, χαὶ ἐχα- 

θάρισε τὰς οἰχίας ἐν αἷς ἦν τὰ εἴδωλα, καὶ οὕτως 
εἰζῆλθεν εἰς αὐτὴν ὑμνῶν χαὶ εὐλογῶν. 

48. Καὶ ἐξέδαλεν ἐξ αὐτῆς πᾶσαν ἀχαθαρσίαν χαὶ 

χατώχισεν ἐχεῖ ἄνδρας οἵτινες τὸν νόμον ποιοῦσι, χαὶ 

προζωχύρωσεν αὐτὴν, χαὶ ὠχοδόμησεν ἑαυτῷ ἐν αὐτῇ 

οἴχησιν. 
49. Οἱ δὲ ἐχ τῆς ἄκρας ἐν Ἱερουσαλὴμ ἐχωλύοντο 

ἐχπορεύεσθαι καὶ "παρε ΕΤΊ Ξι εἰς τὴν χώραν, καὶ ἀγο- 

ἄζειν καὶ πωλεῖν, χαὶ ἐπείνασαν σφόδρα, χαὶ ἀπώ- 
ἴων ἐξ αὐτῶν ἱκανοὶ τῇ λιμῷ. 

το. Καὶ ἐόόησαν πρὸς Σίμωνα δεξιὰς λαδεῖν, καὶ 

ἔδωχεν αὐτοῖς, καὶ ἐξέδαλεν αὐτοὺς ἐχεῖθεν, καὶ ἐχα- 
θάρισε τὴν ἄχραν ἀπὸ τῶν μιασμάτων. 

οι. Καὶ εἰςῆλθεν εἰς αὐτὴν τῇ τρίτη καὶ εἰκάδι τοῦ 

δευτέρου μηνὸς ἔτους ἑνὸς χαὶ ἑδδομηχοστοῦ καὶ ἕκα- 
τοστοῦ, μετὰ αἰνέσεως χαὶ βαΐων καὶ ἐν χινύραις καὶ 
ἐν χυμθάλοις καὶ ἐν νάδλαις καὶ ἐν ὕμνοις χαὶ ἐν ᾧδαῖς, 
ὅτι συνετρίδη ἐχθρὸς μέγας ἐξ Ἰσραήλ. 

85. Καὶ ἔστησε χατ᾽ ἐνιαυτὸν τοῦ ἄγειν τὴν ἡμέραν 
ταύτην μετ᾽ εὐφροσύνης. 

63. Καὶ προτωχύρωσε τὸ ὄρος τοῦ ἱεροῦ τὸ παρὰ 
τὴν ἄχραν, καὶ ᾧχει ἐχεῖ αὐτὸς χαὶ οἵ παρ᾽ αὐτοῦ. 

4. Καὶ εἶδε Σίμων τὸν Ἰωάννην υἱὸν αὐτοῦ, ὅτι 
ἀνήρ ἐστι, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἡγούμενον τῶν δυνάμεων 
πασῶν, καὶ ὦχει ἐν 1 αζάροις. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΙΔ΄. 

ι. Καὶ ἐν ἔτει δευτέρῳ καὶ ἑδδομηχοστῷ χαὶ ἔχα- 
τοστῷ συνήγαγε Δημήτριος ὃ βασιλεὺς τὰς δυνάμεις 
αὐτοῦ, χαὶ ἐπορεύθη εἰς Μήδειαν τοῦ ἐπισπάσασθαι 
βοήθειαν αὐτῷ, ὅπως πολεμήση τὸν Τρύφωνα. 

4. Καὶ ἤχουσεν Ἀρσάχης, ὃ βασιλεὺς τῆς Περσίδος 
καὶ Μηδείας, ὅτι ἦλθε Δημήτριος εἰς τὰ ὅρια αὐτοῦ, 
χαὶ ἀπέστειλεν ἕνα τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ συλλαδεῖν αὐὖ- 
τὸν ζῶντα. 

4. ΑΠΠΟῸ ὁδηίαβίηο βοριυδροϑίηπ)ο δυϊδίυηι οδὲ ᾿υρσυιῃ 
δοηϊυῖη δὺ [5γ86]. 

42. Εἴ οαρὶζ ρορυ 8 15Γ86] 80Υ ΡῈ ΓΟ ἰῃ ΒΥΠσταρΡἢ 8 οἱ ο0ῃ- 
ἰγδοίϊδι5 8:0 ργΐπλῸ δι}: Θ᾽ ΠΊΟΠ6 δι Πλπι0 5δοδγάοίθ πιᾶρτιο 
οἱ ἀυδ οἱ ῥγίροίρα ἡ υἀδοογΌπι. 

43. [ῃ ἀΐοθυ 1}}18 Δρρ!ουϊ δίιηοη δὰ αᾶζδπι, οἱ οἰγουπ)- 
ἀραϊῖ ϑᾶπη οδϑίγὶ8, οἵ ἔδοϊϊ τη δο πᾶ8 οἱ δαπιουὶϊ οἰγίϊαι!, οἱ 

ρογουβϑὶξ ἰυγγίπι) υδπηὶ οἱ ΘΟΙΏΡΓΘΙΘΠΑΙ. 

ἠή͵ Εἰ ἀγαροτυμπξ 4υἱ ογδηΐ ἰῃ τηδο  ἶη8 ἰῃ οἰν (δίδω, οἱ 
[δοΐυ)8 Θδἱ τηοΐι}5 πηᾶρτιυ ἰη οἰν δία. 

45. Εἰ δδυοηάδγυπὶ χυΐ ογδηί ἴῃ εἰν δί6 οὐ πχογθυ5 οἷ 
{1}}18 ϑιιργᾶ πη ΓΌΠΩ δοἰβδίβ ἰυηΐοὶδ δυΐ8, οἱ οἸαπιανγυπί γοο 8 

πιᾶσηδ ροξίυϊδιί68 ἃ δἰπιοηθ ἀδνίογαβ 81}ὲ ἀδγί, 

ἀδ. οἱ ἀϊχογυηῖ : ΝΟ ποῦὶς υἱᾶΓὶ5 δοουηδιπ) π18}}{1 83 

ποβίγαβ, 8604 βοουηάιπ τοῦ οογ ἰδ [υ 8}. 

47. ἘΠ ἤοχυϑβ οἷβ ϑίπηο ἤοπ ἀθθο! αν 605 : 66 οἷ! (ἀπγθῃ 
608 ἀ6 εἰν (δία, οἱ δηγμηάαν!! ἀοπλο8 ἴῃ αυΐθυ8 (μογδηΐ 51|- 
πηι ϊδεγᾶ, οἱ δἷος ἰηίγαυἐ ἴῃ Θδπι ΠΥΓΏΠΟΒ ΟδΔη6η8 οἱ ὈδηΘαΪ- 
66ῃ8. 

48. ΕΔ οἰοοΐδ δ 68 οπηηὶ ἱπιπιπά {18 οοἰϊοοανὶ ἰὈἱ Τὶγο5 
αυΐ ἰοσοιη (δοογοηΐ, οἱ τπηυηἱν!ϊ ὁδιη, οἱ δά ΠοΔΥ ἱ 510] ἰῃ δᾶ 

μι 114 {Ἰ0η6Π|. 

49. Ουἱ δυίΐοπλ δγαηὶ ἰῃ ἃγοα ἰῃ 76 Γυ 58 |6πὶ ργο ἰ θοθαπίυτ 
οργοραϊ οἱ ἱηργοάϊ γορίοπθηι, οἱ οΠΘ ΡῈ ἃσ γα πάογα, οἱ ΘΘΌΓΙΟ- 

τυηί γα], οἱ τη} ὁχ οἱϑ ίδο ρογιογυηῖ. 

50, ΕἸ οἰαπιδνογιηί δὰ Θἰπηοηδη) υἱ ἀοχίογαϑ δοοίρογοηί, 
οἱ ἀοάϊε 1118, οἱ οὐοοὶξ 605 ἰηάδ, οἵ πηυμάδγυν!ϊ ἄγοθπ ἃ οὐῃ- 
ἰδ ]Ἰοηΐ 08." 

51, Εἰ ἰηίγαγις ἰῃ Θᾶπὶ ἰογιϊα οἱ νἱροϑίηια ἀΐθ βοουηὰϊΐ 
ΠιΘη5Ἶ5., 8ὴΠ0 Οδηζοϑίμηο βορίυδροϑίηιο ρεΐ)0, οὐ} δυὰς οἵ 

ΓΆΠΙΐβ οἱ ογηδγὶβ δἰ Οὐπι 815 οἱ Π 0118 οἱ ΠΥΠπιηῖδ οἱ οδηϊ!- 

εἶθ, φυΐα σοη(Γἴι8 65ἱ ἰηϊ Π}ΐ 05 πᾶ ρ6η1}5 Ἔχ [3Γ86]. 

58. ΕΓ οοπϑιϊτἱ υἱ οπηηΐθυ5 ΔΠη5 ἀρογοίαῦ ἀΐ65 ἢδο6 ΘΠ 

Ἰωςἰὰ. 
58. Εἴ τπὐυηϊνἱ! πηοηΐδη) ἐθΠρ}} φυὶ ογὰΐ βθοιιδ ἄγοθῆι, οἱ 

μα ϊανῖ ἰδὲ ἰρ86 οἱ φυὶ ἐὐπὶ 60 Θγδηϊί. 

54, Εἰ νἱάϊξ δίιηοη Φοδπηοῖι ἤἰπὶ βυληὶ, φυοὰ Υἱγ 65- 

βοΐ, οἱ ροϑυϊῖ οιπὶ ἀυόδαι Υἱγιυζιπὶ υπί γογβδγυπι, οἵ Ππαδὲ- 

ἰαραΐ πῃ (δΖδιῖβ. 

ΟΑΡΟΌΤ ΧΙΝ. 

1. Εἰ δῆπο οσδϑη(οϑίπιο βορίυδροϑίπιο δοουηᾶο οοηρτοραν 

Ῥοπηοίγυ5 Γὸχ ὀχογοϊ ἔπι δυοβ, οἱ 80} ἰῃ Μοαΐδηι δ οοηίΓᾶ- 
ποιιὰδ ἰδὲ δυχὶ]α,, αἱ ἀχριμπᾶγοῖ ΤγΥρῃοηθπη. 

4. Εἰ διιάϊνι Αγβδοθϑ, Γὰχ Ραγϑί β οἱ Μϑάϊ, φυὶδ ᾿ηἰγᾶ- 
τἱι Πεπιοίγίυ8 ἤΠ68 5008, οἷ πιἰϑὲῥ ἁημπὶ ἀδ Ργποὶρίθυ5 8018 

υἱ Θοπργο μομἀογοῖ Θ0Πὶ ΥἹΨΈΠΊ. 



ΜΑΘΟΟΑΒΕΟΒΌΜ ΠΙΒΕΒ ΡΆΙΜΙ5. ακνΡ. ΧΙΓΥ. 

ὅ. Καὶ ἐπορεύθη χαὶ ἐπάταξε τὴν παρεμδολὴν Δη- : 
μητρίου, καὶ συνέλαδεν αὐτὸν, χἀὶ ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς 
᾿Αρσάχην, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν φυλαχῇ. 

4. Καὶ ἡσύχασεν ἣ γὴ Ἰούδα κάδας τὰς ἡμέρας 
Σίμωνος, χαὶ ἐζήτησεν ἀγαθὰ τῷ ἔθνει αὐτοῦ, χαὶ ἤρε-. 
σεν αὐτοῖς ἣ ἐξουσία αὐτοῦ χαὶ ἣ δόξα αὐτοῦ πάσας 
τὰς ἡμέρας. 

δ. Καὶ μετὰ πάσης τῆς δόξης αὐτοῦ ἔλαθε τὴν Ἰότ- 
πὴν εἷς λιμένα, χαὶ ἐποίησεν εἴςοδον ταῖς νήσοις τῆς 
θαλάσσης" 

8. χαὶ ἐπλάτυνε τὰ ὅρια τῷ ἔθνει αὐτοῦ, χαὶ ἐκρά- 
τησε τῆς χώρας" 

7. χαὶ συνήγαγεν αἰχμαλωσίαν πολλὴν, καὶ ἐχυρί- 
ευσε Γαζαρῶν χαὶ Βαιθσούρων καὶ τῆς ἄχρας" χαὶ 
ἐξῆρε τὰς ἀχαθαρσίας ἐξ αὐτῆς, χαὶ οὐχ ἦν ὃ ἀντιχείμε- 
νος αὐτῷ. 

8. Καὶ ἦσαν γεωργοῦντες τὴν γῆν αὐτῶν μετ᾽ εἰρή- 
νης, χαὶ ἢ γῇ ἐδίδου τὰ γεννήματα αὐτῆς, χαὶ τὰ ξύλα 
τῶν πεδίων τὸν χαρπὸν αὐτῶν. 

9. Πρεσξβύτεροι ἐν ταῖς πλατείαις ἐκάθηντο, πάντες 
περὶ ἀγαθῶν ἐχοινολογοῦντο, χαὶ οἷ νεανίσχοι ἐνεδύσαντο 
δόξας χαὶ στολὰς πολέμου. 

10. Ταῖς πόλεσιν ἐχορήγησε βρώματα, χαὶ ἔταξεν 
᾿ αὐτὰς ἐν σχεύεσιν ὀχυρώσεως,, ἕως ὅτου ὠνομάσθη τὸ 
ὄνομα τῆς δόξης αὐτοῦ ἕως ἄκρου τῆς γῆς. 

ι1. Ἐποίησε τὴν εἰρήνην ἐπὶ τῆς γῆς, χαὶ εὐφράνθη 
Ἰσραὰὶλ εὐφροσύνην μεγάλην. 

12. Καὶ ἐχάθισεν ἕχαστος ὑπὸ τὴν ἄμπελον αὐτοῦ 
χαὶ τὴν συχὴν αὐτοῦ, χαὶ οὐχ ἦν ὃ ἐχφοδῶν αὐτούς. 

18. Καὶ ἐξέλιπεν ὃ πολεμῶν αὐτοὺς πὶ τῆς γῆς, καὶ 
οἱ βασιλεῖς συνετρίδησαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις. 

14, Καὶ ἐστήρισε πάντας τοὺς ταπεινοὺς τοῦ λαοῦ 
αὐτοῦ τὸν νόμον ἐξεζήτησε, χαὶ ἐξῇρε πάντα ἄνομον 

᾿ χαὶ πονηρόν. 
ι56. Τὰ ἅγια ἐδόξασε, χαὶ ἐπλήθυνε τὰ σχεύη τῶν 

ἁγίων. 
16. Καὶ ἠχούσθη ἐν Ρώμη ὅτι ἀπέθανεν Ἰωνάθαν, 

καὶ ἕως Σπάρτης, χαὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα. 
17. Ὥς δὲ ἤχουσαν ὅτι Σίμων ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ γέ- 

γονεν ἀντ᾽ αὐτοῦ ἀρχιερεὺς, χαὶ ἐπιχρατεῖ τῆς χώρας 
χαὶ τῶν πόλεων τῶν ἐν αὐτῇ, 

18. ἔγραψαν πρὸς αὐτὸν δέλτοις χαλχαῖς τοῦ ἀνα- 
νεώσασθαι πρὸς αὐτὸν φιλίαν χαὶ τὴν συμμαχίαν ἣν 
ἔστησαν πρὸς Ἰούδαν χαὶ ᾿Ιωνάθαν τοὺς ἀδελφοὺς αὐ- 
τοῦ. 

19θ. Καὶ ἀνεγνώσθησαν ἐνώπιον τῆς ἐχχλησίας ἐν 
Ἱερουσαλήμ. Καὶ τοῦτο τὸ ἀντίγραφον τῶν ἐπιστολῶν 
ὧν ἀπέστειλαν οἱ Σπαρτιᾶται" 

30. Σπαρτιατῶν ἀρχοντες χαὶ ἣ πόλις Σίμωνι ἱερεῖ 
μεγάλῳ χαὶ τοῖς πρεσθυτέροις χαὶ τοῖς ἱερεῦσι χαὶ τῷ 
λοιπῷ δήμῳ τῶν Ἰουδαίων ἀδελφοῖς χαίρειν. 

21. Οἱ πρεσδευταὶ οἱ ἀποσταλέντες πρὸς τὸν δῆμον 
ἡμῶν ἀπήγγειλαν ἡμῖν περὶ τῆς δόξης ὑμῶν καὶ τιμῆς, 
χαὶ εὐφράνθημεν ἐπὶ τῇ τ αὐτῶν. 

..35, Καὶ ἀνεγράψαμεν τὰ ὑπ᾽ αὐτῶν εἰρημένα ἐν ταῖς 
ουλαῖς τοῦ δήμου οὕτως: Νουμήνιος ᾿Αντιόχου χαὶ 

Ἀντίπατρος Ἰάσωνος πρεσόευταὶ Ἰουδαίων ἤλθοσαν 
πρὸς ἡμᾶς ἀνανεούμενοι τὴν πρὸς ἡμᾶς φιλίαν. 

23, Καὶ ἤρεσε τῷ δήμῳ ἐπιδέξασθαι τοὺς ἄνδρας 
ἐνδόξως, καὶ τοῦ θέσθαι τὸ ἀντίγραφον τῶν λόγων αὐ- 

70] 

3. ΕἸ Δ} οἱ ρογουϑειῖ οαϑίγα Ποιηδί τὶ, οἱ ΟΟΙρΡΓΘΒοησΙ 
θυ), οἱ ἀυχὶϊ δυπλ δὰ Αγϑδοθηι, οἵ ροβυϊὶ δὰπὶ ἰῃ ουϑίοαϊα. 

ά, ΕΠ 8.1υἱΐ ἰόγτὰ 1υἀὰ οπγηΐθυ5 ἀἰαθυβ ΘΙΠΊΟΉΪ8,, οἱ αυδ- 
δἰ Υἱῖ θοπὰ ρρηίὶ 8ι1:5, οἱ ρίδουϊ 1115 ΡοϊΘϑ[45 6}1}18 οἱ ρἱογία 
6]5 οπηηΐθυβ ἀΐθθυ5. 

ὅ. Εἰ ουπὴ οπηηὶ σ]οτία 818 δορορὶϊ Ζορρθὴ ἴῃ Ρογίαμ, οἱ 
(βοΐ ἰηἰγοϊ(υπ} ἰη50}18 πηᾶγία : 

6. εἱ ἀἰϊϊαίαν!! 68 φοηῖὶ ϑυ8, οἱ οδεϊηυϊξ γοφίοηοια : 

7.᾽ οἵ ὁοπρτοραν ι οαριἱνἱαίθιη τη] πῇ, οἱ ἀοτηϊηδίυϑ 65 
Οζα δὲ Βα Πβυ γα οἱ ἃγοὶ : οἱ δϑϑίι! ἱπαιηυπαϊ[ϊδα οχ 
68, Θἴ ΠΟῚ δΓδΐ 4υἱ Γοϑἰβίογοὶ οἱ. 

8. Εἰ ογδηΐ ΘΟ ]ΘΏ [65 ἰθγγδηι 518} ΟἸῺ ρᾶᾷοδ, οἱ ἰδγγα ἀλ- 
μαῖ γιμσίι 8 5105, οἵ ᾿ΐσῃᾶ σἀπιροιτ {Γιοΐυπ) ϑιαπι. 

9. δΘῃΐογοδ ἰῃ ρ]αῖθὶβ ββα άθβδηΐ, οπηποϑβ ἀ6 Βοιἷβ ΘΟμηηυ- 
ὨἰΙοΓ ἰγδοίδθδηΐ, οἱ ᾿ανθηθθ ἱπμάυδυδηί 56 ρ]ογίαβ οἱ βίοὶαβ 
Ὀ6]]1. 

10. Οἰν δι 8 ἐγ δα  Βαί Δ] ̓πηοηΐδ8, οἱ οοηβεϊ αἱ 685 ἴῃ 
Υ 818 Π}}Π ΠΟ 5., φυοδάυϑημ ποπιϊπαίαπι 65 ποπιθη σἹογίϑο 
618 υϑ406 δὰ δχίγθπηπ ἰδγγὰ». 

11. ΕΟ Ρδόθη Βυρ6Γ ἰογγαηι, οἱ ἰφ δία οϑί 15 Γ86] 15] - 
(ἰὰ πηδρηὰ. 

12. Εἰ β6α1ϊ υηυδαυίθαυθ 50 Υἱΐα βυᾶ οἱ ἤσιι βυδ, αἵ ἤοη 
ογδἂὶ 4υἱ 605 ἰσγγογοῖ. 

13. Εἰ ἀοίδοϊ( ἱπιρυβηδῃϑβ 605 βι!ρ6γ ἰθστᾶπι, οἱ γαῦθδ Θ0η- 
{γι δυηΐ ἰῃ αἀἰοθι5 1118. 

14, ἘΠ Θοπῆγιηδν ζ ΟἸη65 ἢ η}1168 ρΟρα]ΐ 58} : ἰΙϑζθιὴ 6χ- 
χυϊδὶνιί, οἱ Δβίι}} ομγηθη ἰπἰααθη) οἱ πη τη]. 

156. δδηοίδ βου Ποδυϊὶ, οἱ πγ}} ρ]]οανἱ γα88 9ϑδηοίογῃῃηι. 

16. Εἰ δυάϊΐυπι 651 Βοπγ φυΐᾶ ἀοίυποϊιβ ο59οῖ Φοηδίῃδς. 
οἰ ἀδ406 ἰη δραγίδῃη, οἱ ουη!Γίϑία(ἑ βυηΐ γ]Δ6. 

17, ὕἱ δυάϊδγυηῖ διυίοπι αὐυΐᾶ δίπηοη γδίογ 6}118 (δοίυ8 08. 
δῖ Βυ ΠΏ Ώ0}8 ὁδοδγά 05 ἰ000 6)8, οἱ ἰρ86 ΟὈ(ΠοΓοί ΓΟ Π 6 Πὶ 
οἱ ἰὐὐ ἱδίθ5 φυδ ἰμ 68, 

[8. 5δογρϑογυηῖ δα δυπ (Δ 00}}}5 αἰγοὶβ υἱ γΓοπογαγθηΐ οὐπὶ 
60 διηϊο 8 οἱ ϑοοίοἰδίθηιμ 4181} 5ἰδίιογαηῖ οὑπὶ Ζυἀᾶ οἱ 
Ζοηδῖῃδ γί Γ Ὀ1}5 6}118. 

19. Εἴ Ἰοοίῷ δυηί ἰῃ δοηβροοία οοο δίας ἰῃ 926 Γυβ4 θη). 

Εἰ ΙοΟ Ἔχθιηρίυμπι δορί ϑἰοϊδυπιη 4υᾶ5 5ρδ  ἰαΐδ5 πιβογαηῖ : 

20. ϑρδιιἰδίϑγιπη ρει] ΠΟἶρ6 5 οἱ εἰν" 8 δἰ πηοηΐὶ βδοογαοίὶ 
Ιᾶση0 6ἱ 56: οΥἿθι1.5 οἱ βδδοοι ἀοίδυ5 οἱ γϑ! υο ρορυΐϊο 4ι:- 
ἀφογυπι ἔγδίγ!)}}8 54] υΐθη). : 

21. 1μορ8ι} υ πικἰδϑὶ δυπί δ ρορυΐϊιπ ποϑίγυπι πυηίζίανο- 
Γυηΐ ΠΟ }8 ἀδ νεδίγα ρ] γα οἵ ποηοῖα, οἱ ραν δὶ διιτηι8. ἰη 

ἰηγοϊίυ δογυῃι. 
22. Εἰ βογιρϑίτῃηιϑ αι 88 8) οἷ5 δγδηΐ αἰοίδ ἰῃ οοης 1115 ρο- 

Ρυ]] 5ῖς : Νυιηθηΐι5 ΑηξοοΙιὶ οἱ Αημραίογ 7 85οηΐ8 ἢ] 5 ἰορδι 
Φυάφογιηι γϑηθγιπί δα Ὡ05 ΓΟΠΟΥΔη[68 ΠΟ δου Πὶ δηγἱ οἰ εἰδιν: 
ΡΙΒιΠΠ8Π}. 

28. Εἰ ρῥΙδουΐ ρορυΐο δχοίρογα Υἱγοβ σἰογίοβθ, δί ροῆθγα 

ΘΧΘΠΊΡΙ ΓῺ 86 ΓΟ 01 ΘΟΓΌΠῚ 1Ὼ βοσγοιζαιῖ5 ρΟρΟΣ ΕΠ τ5, υἱ 

4ἢ. 
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τῶν ἐν τοῖς ἀποδεδειγμένοις τοῦ δήμου βιδλίοις, τοῦ 
ἔγειν μνημόσυνον τὸν δῆμον τῶν Σπαρτιατῶν. Τὺ δὲ 
ἀντίγραφον τούτων ἐγράψαμεν Σίμωνι τῷ ἀρχιερεῖ. 

24. Μετὰ ταῦτα ἀπέστειλε Σίμων τὸν Νουμήνιον εἰς 
Ῥώμην, ἔχοντα ἀσπίδα χρυσῆν μεγάλην ὁλχὴς μνῶν 
χιλίων, εἰς τὸ στῆσαι πρὸς αὐτοὺς τὴν συμμαχίαν. 

55. Ὥς δὲ ἤχονσεν ὃ δῆμος τῶν λόγων τούτων, εἷ- 
πον" Τίνα χάριν ἀποδώσομεν Σίμωνι χαὶ τοῖς υἱοῖς 
αὐτοῦ; 

6. ἘἜ στήρισε γὰρ αὐτὸς χαὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ ὃ 
οἶκος τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ ἐπολέμησαν τοὺς ἐχθροὺς 
Ἰσραὴλ ἀπ᾽ αὐτῶν, καὶ ἔστησαν αὐτῷ ἐλευθερίαν. Καὶ 
χατέγραψαν ἐν δέλτοις χαλχαῖς, χαὶ ἔθεντο ἐν στήλαις 
ἐν ὄρει Σιών. 

47. Καὶ τοῦτο τὸ ἀντίγραφον τῆς γραφῆς. ᾽Ὄχτωχαι- 
δεχάτη ἐλοὺλ, ἔτους δευτέρου χαὶ ἑδδομηχοστοῦ χαὶ 
ἑχατοστοῦ., χαὶ τοῦτο τρίτον ἔτος ἐπὶ Σίμωνος ἀρχιε- 
ρέως" ἐν Σαραμὲλ, 

28. ἐπὶ συναγωγῆς μεγάλης ἱερέων χἀὶ λαοῦ χαὶ 
ἀρχόντων ἔθνους χαὶ τῶν πρεσδυτέρων τῆς χώρας, 
ἐγνώρισεν ἥμῖν, ἐπεὶ πολλάχις ἐγενήθησαν πόλεμοι ἐν 

τῇ χώρᾳ. 
29. Σίμων δὲ ὁ υἱὸς Ἠατταθίου ὃ υἱὸς τῶν υἱῶν Ἶα- 

οἱ χαὶ οἵ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἔδωκαν ἑαυτοὺς τῷ κινδύνῳ 
χαὶ ἀντέστησαν τοῖς ὑπεναντίοις τοῦ ἔθνους αὐτῶν, 
ὅπως σταθῇ τὰ ἅγια αὐτῶν χαὶ ὃ νόμος, χαὶ δόξῃ με- 
γάλη ἐδόξασαν τὸ ἔθνος αὐτῶν ᾿ 

80. χαὶ ἤθροισεν Ἰωνάθαν τὸ ἔθνος αὐτῶν, χαὶ ἐγε- 
γήθη αὐτοῖς ἐγλα ρει, χαὶ προςετέθη πρὸς τὸν λαὸν 
αὐτοῦ᾽ 

31. χαὶ ἐδουλήθησαν οἵ ἐχθροὶ αὐτῶν ἐμῥατεῦσαι εἰς 
τὴν χώραν αὐτῶν τοῦ ἐχτρίψαι τὴν χώραν αὐτῶν χαὶ 
ἐχτεῖναι χεῖρας ἐπὶ τὰ ἅγια αὐτῶν. 

82. Τότε ἀνέστη Σίμων, χαὶ ἐπολέμησε περὶ τοῦ 
ἔθνους αὐτοῦ, χαὶ ἐδαπάνησε χρήματα πολλὰ τῶν ἕαυ- 
τοῦ, καὶ ὡπλοδότησε τοὺς ἄνδρας τῆς δυνάμέως τοῦ 
ἔθνους αὐτοῦ, καὶ ἔδωχεν αὐτοῖς ὀψώνια᾽ 

88, χαὶ ὠχύρωσε τὰς πόλεις τῆς Ἰουδαίας, καὶ τὴν 
Βαιθοούραν τὴν ἐπὶ τῶν δρίων τῆς Ἰουδαίας, οὗ ἦν τὰ 
ὅπλα τῶν πολεμίων τοπρότερον, χαὶ ἔθετο ἐχεῖ φρουρὰν 
ἄνδρας Ἰουδαίους" 

84. χαὶ Ἰόππην ὠχύρωσε τὴν ἐπὶ τῆς θαλάσσης, 
χαὶ τὴν Γάζαρα τὴν ἐπὶ τῶν δρίων Ἀζώτου, ἐν ἢ 
ᾧχουν οἱ πολέμιοι τοπρότερον ἐχεῖ, χαὶ χατῴχισεν ἐχεῖ 
Ἰουδαίους, καὶ ὅσα ἐπιτήδεια ἦν πρὸς τὴν τούτων ἐπαν- 
όρθωσιν ἔθετο ἐν αὐτοῖς. 

86. Καὶ εἶδεν ὃ λαὸς τὴν πρᾶξιν τοῦ Σίμωνος χαὶ 
τὴν δόξαν ἣν ἐδουλεύσατο ποιῆσαι τῷ ἔθνει αὐτοῦ, καὶ 
ἔθεντο αὐτὸν ἡγούμενον αὐτῶν χαὶ ἀρχιερέα, διὰ τὸ 
αὐτὸν πεποιηχέναι πάντα ταῦτα χαὶ τὴν διχαιοσύνην 
χαὶ τὴν πίστιν ἣν συνετήρησε τῷ ἔθνει αὐτοῦ, καὶ ἐζή- 
τησε παντὶ τρόπῳ ὁψῶσαι τὸν λαὸν αὐτοῦ. 

86. Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ εὐωδώθη ἐν ταῖς 
χερσὶν αὐτοῦ, τοῦ ἀνωνα τὰ ἔθνη ἐχ τῆς χώρας 
αὐτῶν, καὶ τοὺς ἐν τῇ πόλει Δαυὶδ τοὺς ἐν Ἱερουσαλὴμ, 
οἱ ἐποίησαν ἑαυτοῖς ἄχραν ἐξ ἧς ἐξεπορεύοντο χαὶ ἐμί-- 
αινον χύχλῳ τῶν ἁγίων, καὶ ἐποίουν πληγὴν μεγάλην 
ἐν τῇ ἁγνείχ. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΠΡΩΤΟΣ. Κεφ. [Δ΄. 
βὶξ δὰ τηϑιηογίδιῃ ροριυὶὸ ϑρδγιἰδίδγι πη. ΕΟ: δι} [6] 
ΠΟΓΌΠῚ Βογ  ρϑίηγιιδ ϑἰτηθηὶ 8 Π}Ππ|0 δδοογαοί. 

24. Ῥοβί 660 πηϊϑὶῖ δἰπηοη Νυμηδηΐυπ) Ἀοϊηδη), ὨΔΌΘη ΟΠ 
Οἰγρθιιπ) δυγθιΠ} ΠΊΔΡΉΏ ἢ) ΡΟΠΑῸ Πηΐπᾶγυπη τ ]]6, δά δβἰδ᾿ 
ἰπϑπάδη) οὐ} Οἷ8 δοοὶεἰδίρῃι. 

25. Οὐπὶ διιΐίΐδη) δυά δ8θο6ῖ ρορυϊυ8 δογΟΠ65 ἰβ8ῖ08, ἀἶϊχα- 
γαηΐ : ΟμΔ8 ργδ[85 γε ἀσπη08 5 ἢ] οἱ {1118 6)8᾽ 

.26. ΕἸΠΏΔΨΙΪ ΘηΪπΊ ἰρ86 οἱ [γαῖγο8 6}0.8 οἵ ἀοϊηυ8 ραῖΓγί8 
6).8, οἵ ἀχριιρηδυθγιηΐ ἰηἰπηίοοδ δγδοὶ ἃ 86, οἱ βίδίυογυηΐ 

οἱ ΠΙθογίδίθη. Εἰ ἀδβογ ρβογυῃῖ ἱπ [8}1}}}8 δι οἶβ, οἱ ροϑδυογυηΐ 
ἰη {ἰ0}15 ἰῃ πηοπῖς δίοῃ. 

27. ΕΟ 681 ὀχϑιηρίυπ) βου ρίιγ. Οοίδνδ ἀδοίηδ ἀΐδ 
ΤΩΘΏΒ15 611}, ΔΏΠΟ οοηίδβίμλο βαρίυδροβίπηο ϑθουπάο, οἱ ᾿ΐο 

ΔΗΠ08 (ΟΓΕ 8 51} Θ᾽ ΟΠ 6 580 Γάο 8 Γᾶ ζη0 : ἰῃ ΘΔ ΓΔΠ16Ι, 

28. ἰη οοηγοηία ππᾶρῃο βδοογαοίυπι οἱ ρορυ!! οἵ ρεϊηείρυμι 
δΘη (8 οἱ ΒΟΓΥΟΓΌ ἢ} γορὶ οηἶβ, ἱπποίυϊ! πορΐδ, αυοηίδη) ἔγο- 
αυρηίον (δοίδ ϑυηὶ ργ δ ἰῃ ΓΟρΙΟΏΘ. 

329. δίπηοη δυίθηι ἢ! 8 Μαι( δι 6 Δ] 18 ὁχ 4118 7 οἵ 
[γαίγοβ 6}1}8 ἀδάθγιυῃηϊ βοῖρ505 ρογίοι!ο οἱ γρδι γαῖ δάνογ- 
ΒΔ Γ18 ΟΠ 8 8.85, υἱ ϑἰδγοηΐ ὁδηοίδ ἰρβογαπὶ οἱ ἰοχ, οἱ ρ!ογίἃ 

τηᾶριιᾶ ΡοΥ βοδυδγυηΐὶ σοηίθη) 8118Π| : 

30. οἱ οοηργορδΥυὶ οηδίῃδβ ροηΐοπι ϑυ δι, οἱ (Δοίι.5 6ϑὶ 

1118 ϑδοθγὰο8 πηδϑηιϊ8, οἱ δρροβίϊιβ 6ϑῖ δὰ ρορυϊυπ δυυπὶ : 

31. οἱ νοϊυδγυηΐ ἱπίμνοὶ ΘΟΓΌ) ῬΘΠΘΙΓΑΓΘ ἰῃ ΓΟΙΟΏΘΠΣ 

ἰρβογυτ υἱ δίίογογοηΐ γορο6 1} ἱρδοιθπ οἵ οχἰθηάογοηί Ππηᾶ- 
Ὧ0.8 ἰῃ β8δποίδ ἰρϑογῦηι. 

32. Τυῆς δυγγοχὶϊ δἰηθη, οἵ ρυρβηδγυὶβ ΡΓῸ βοηία βυδ, οἱ 

ογορανὶ ρϑουῃ]85 0} 188 ΟΧ 3} 18, δἰ ΔΓΙΏΔΥΙ Υἱγοὸϑ Υἱγίυ ἷ8 

Βοπιἰ5 βυξ, οἱ ἀράϊί 1118 βιἱροπάϊᾷ : 

33. οἱ πιιηΐν!! οἰν 468 ψυάδθρ, οἱ Βωιββυγατα χυδ ἴῃ 
ἤηΐθυ8 Φυάδρδο, υἱὶ ογϑηΐ ἃγηᾶ Ὠοϑιὶυπὶ δηίοα, οἱ ροδυὶϊϊ 
ἡ ΠΠ|ς ργϑϑιΐυπι νἱγοβ Φυάδροβ : 

34. οἱ Φορρϑὴ πειηϊνὶΐ α86 84 πηᾶγα, οἱ (σδΖᾶγδιῃ 4118 ὁ5ἱ 
ἴῃ Πηΐθυ8 ΑΖΟΙΪΪ, ἰῃ φυᾶ ἰιοϑί68 δηίοθδ δ Δ ρδηΐ, οἱ 60]10- 
οδν {|| 7 υἀδδοβ, οἱ αυδουϊηαιο δρᾶ ογδηί δὰ οοιτεοίίο- 
ΠΟΙ} ἰογυ ροϑυ  ἰῃ αἰ8. 

35. Εἰ νἱάΐ ρορυΐυ5 δοίι αι 5 Π10Π]15 οἱ σου 41|8Π| 00- 

εἰϊαθαὶ ἴΔοοΓο σϑηΐΐ βυς, οἱ ροϑιδγιηΐ θυ πὶ ἀθσδιη διπὶ οἵ 
Ργποροίη δδοογἀοίυπι, 60 φυοὰ 'ρ56 (δοογς ᾶδο οἰπηΐδ οἱ 

υδιτἰαπι οἱ πάσηι 4ιδπ) οοηβογναν  βοηϊὶ 8118, οἱ ὀχχυϊβὲ- 

ΥἹῖ οτηηὶ πηοο Θχϑϑ γα θΟρυ πὶ δυυηλ. 

36. Εἰ ἰῃ ἀΐοθι8 6᾽08 ργοβραγαίι πὶ δδὲ ἰῇ πιλΠἶθ0}.5 6}18., 
υἱ ἰΟ]]ογοηΐον σοϑηΐδβ ἀ6 γορίοηθ ἰρβοόγυπι, οἱ αχιὴὶίη εἰν ἰδ 
αν ἃ ογδηΐ ἰῃ 7ογυβαίθη, χυΐ ἰδοογδηΐ δὶ ἄγοθιη ἀθ αυδ 
Ργοοράθρδηϊ εἴ οοηϊδηγίηδδηϊΐ ἱῃ οἰγουϊα β88ποίογαπι, δὲ 

ἰηΐογ δ θδηΐ ρἰασδη) τηδρΏδη οδϑι{{8{]. 
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87. Καὶ χατώχισεν ἐν αὐτῇ ἄνδρας Ἰουδαίους, χαὶ 
ὠχύρωσεν αὐτὴν πρὸς ἀσφάλειαν τῆς χώρας χαὶ τῆς 
πόλεως, καὶ ὕψωσε τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 

88. Καὶ ὁ βασιλεὺς Δημήτριος ἔστησεν αὐτῷ τὴν 
ἀρχιερωσύνην κατὰ ταῦτα, 

49. χαὶ ἐποίησεν αὐτὸν τῶν φίλων αὐτοῦ, χαὶ ἐδόξα- 
σεν αὐτὸν δόξῃ μεγάλη. 

40. -Ἤχουσε γὰρ ὅτι προςηγόρευνται οἱ Ἰουδαῖοι 
ὑπὸ ἹΡωυαίων φίλοι καὶ σύμμαχοι χαὶ ἀδελφοὶ, καὶ ὅτι 
ἀπήντησαν τοῖς πρεσθευταῖς Σίμωνος ἐνδόξως" 
41, χαὶ ὅτι εὐδόχησαν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ οἱ ἱερεῖς τοῦ 
εἶναι Σίμωνα ἡγούμενον χαὶ ἀρχιερέα εἰς τὸν αἰῶνα, 
ἕως τοῦ ἀναστῆναι προφήτην πιστόν" 

42. χαὶ τοῦ εἶναι ἐπ᾽ αὐτῶν στρατηγὸν, χαὶ ὅπως 
μέλοι αὐτῷ περὶ τῶν ἁγίων, χαθιστάναι αὐτοὺς ἐπὶ 
τῶν ἔργων αὐτῶν χαὶ ἐπὶ τῆς χώρας καὶ ἐπὶ τῶν ὅπλων 
χαὶ ἐπὶ τῶν ὀχυρωμάτων" 

48. χαὶ ὅπως μέλοι αὐτῷ περὶ τῶν ἁγίων, χαὶ ὅπως 
ἀχούηται ὑπὸ πάντων, καὶ ὅπως γράφωνται ἐπὶ τῷ ὀνό- 
ματι αὐτοῦ πᾶσαι συγγραφαὶ ἐν τῇ χώρᾳ, καὶ ὅπως 
περιδάληται πορφύραν χαὶ χρυσοφορῇ. 

44. Καὶ οὐχ ΝΑ οὐδενὶ τοῦ λαοῦ χαὶ τῶν ἱερέων 
ἀθετῆσαί τι τούτων χαὶ ἀντειπεῖν τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ ῥηθη- 
σομένοις, καὶ ἐπισυστρέψαι συστροφὴν ἐν τῇ χώρα ἄνευ 
αὐτοῦ, καὶ περιβάλλεσθαι πορφύραν καὶ ἐμπορποῦσθαι 

πόρπην χρυσῆν᾽ 
15. ὃς δ᾽ ἂν παρὰ ταῦτα ποιήση ἢ ἀθετήσῃ τι τού-- 

τῶν, ἔνοχος ἔσται. 
44. Καὶ εὐδόχησε πᾶς ὁ λαὸς θέσθαι Σίμωνι χαὶ 

ποιῆσαι χατὰ τοὺς λόγους τούτους. 
47. Καὶ ἐπεδέξατο Σίμων καὶ εὐδόκησεν ἀρχιερα- 

τεύειν χαὶ εἶναι στρατηγὸς χαὶ ἐθνάρχης τῶν Ἰουδαίων 
χαὶ ἱερέων, καὶ τοῦ προστατῆσαι πάντων. 

48. Καὶ τὴν γραφὴν ταύτην εἶπον θέσθαι ἐν δέλτοις 
χαλκαῖς, καὶ στῆσαι αὐτὰς ἐν περιδόλῳ τῶν ἁγίων ἐν 
τόπῳ ἐπισήμω, 

49. τὰ δὲ ἀντίγραφα αὐτῶν θέσθαι ἐν τῷ γαζοφυλα- 
χίῳ, ὅπως ἔχη Σίμων καὶ οἵ υἱοὶ αὐτοῦ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ΄. 

ι. Καὶ ἀπέστειλεν ὁ Ἀντίοχος υἱὸς Δημητρίου τοῦ 
βασιλέως ἐπιστολὰς ἀπὸ τῶν νήσων τῆς θαλάσσης Σί- 
μωνι ἱερεῖ χαὶ ἐθνάρχη τῶν Ἰουδαίων καὶ παντὶ τῷ ἔθνει. 

4. Καὶ ἦσαν περιέχουσαι τὸν τρόπον τοῦτον Βασι- 
λεὺς Ἀντίοχος Σίμωνι ἱερεῖ μεγάλῳ καὶ ἐθνάρχη καὶ 
ἔθνει Ἰουδαίων χαίρειν. 

3. ᾿᾽Επειδὴ ἀνδρες λοιμοὶ χατεχράτησαν τῆς βασι- 
λείας τῶν πατέρων ἡμῶν, βούλομαι δὲ ἀντιποιήσασθαι 
τῆς βασιλείας, ὅπως ἀποχαταστήσω αὐτὴν ὡς ἦν πρό- 

τερον’ ἐξενολόγησα δὲ πλῆθος δυνάμεων καὶ χατεσχεύασα 
πλοῖα πολεμιχά. 

4. Βούλομαι δὲ ἐχδῆναι κατὰ τὴν χώραν, ὅπως με- 
τέλθω τοὺς χατεφθαρχότας τὴν χώραν ἡμῶν χαὶ τοὺς 
ἠρημωχότας πόλεις πολλὰς ἐν τῇ βασιλείᾳ" 

6. νῦν οὖν ἴστημί σοι πάντα τὰ ἀφαιρέματα ἃ ἀφῆ- 
χάν σοι οἱ πρὸ ἐμοῦ βασιλεῖς, καὶ ὅσα ἄλλα δόματα 
ἀφῆχαν σοι. 

6. Καὶ ἐπέτρεψά σοι ποιῆσαι χόμμα ἴδιον νόμισμα 
τῇ χώρᾳ σου" ᾿ 
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37. Εἰ οΟἸΟσΑΥΪ ἢ 68 γἱγοβ διιἀδρο8, οἱ πηυηϊνὶῖ οἁιη δὰ 

ἰυἱδπιοηίυη) Γοροἢ 8 οἱ οἰν 815, οἱ ὀχ ανὶϊ πη γΓο5 ΦόΓυ- 
ΒΔ] 6). 

38. Εἰ τὸχ Ποιηθίγιι8 βἰδίυϊ {11 δυπιηγθη) βδοογαοίϊπι 
ΒΟΟυΠ ὉΠ ἰἸδρο, 

39. οἱ (δεἰΐ δου) δχ δι ϊοὶβ βυϊ5, οἱ σίου πολυ" δυλη φίογίἃ 
ΤηΔ ΠΏ. 

40. Αὐαϊΐν!ξ δηΐ αυοαὰ Δρρ6} 11} ουηὶ Φυάεοὶ ἃ Βοπιδη β 
δπιϊοὶ οἱ βοοὶὶ οἱ [γδῖγοϑ, οἱ χυΐδ οδνΐίδῃ) ἱνογδηΐὶ ἰοραί 8 δίιηο- 
ὨΪ8 σ]ογίοϑο : 

41. οἱ φυΐδ οΘοῃδοηθογυηΐ υἀεοὶ οἱ βδοογάοῖθϑ ρουυπὶ 51- 
ἸΏΟΠΘΠῚ 6886 ἀυσ6Π) οἱ 50 ΠηΠΉ}) 88 οοΓ ἀοίθηι ἰῃ φίογπυπι, 
ἄομοο βιιχᾶϊ ργορΠοίδ [4 6}18 : 

42. οἱ υἱ 811 ΘΌΡΟΓ 605 ὄπχ, οἱ υἱ οὐγὰ 6556. {11} ρΓῸ 88η- 

οἰἶ8, υἱ οοῃδίϊ αὐγαὶ 605 ΒΌΡΟΓ Ορογᾶ ΘΟΓΙΠὶ οἱ ΒΌΡΟΙ Γοβίο- 
ΠΟΙ αἱ δυροῦ δγῃὰ οἷ δι ρ6Γ ργϑϑι δ : 

43. οἵ υἱ ουγὰ δἰὲ 1}}} ἀ6 βδηοί 8, οἱ υἱ δυάϊαίυγ Δ ΟΠΊΗ]- 
Ὀυδ, οἱ ΒΟΥ απ Γ ἰῃ ΠΟΙ Π6 6118 ΟΠΊΠ68 ΘΟΠδΟΓΙ ρ 068 ἰῃ 
Γοξίοηξδ, οἱ αἱ οροτγίδίυνγ ρυγρυγ οἵ ἃυΓο. 

ἠφ, ΕΓ πα ᾿ἰεοδῖ υ}}} ὁχ ρόΟρυ]ο οἱ ὁχ βασογάοί θι8 ἰγγ ἔτ ΠῚ 
ίδοοτο δἰχυϊὰ πογιπὶ οἱ οοπίγδαϊσογα ἢ αὐ: 80 'ρ80 ἀϊοδῃ- 
ἴυγ, οἵ ΘΟΠγΟΟδ 6 ΘΟΠΥΘΗΪΠΩ) ἰπῃ ΓΟΡΊΟΠ6 8:Π6 ἰρδ80, οἱ νοϑίϊτὶ 

Ῥυτγρυγᾶ οἱ υἱὶ ἤρυ]α διιγθᾶ : 

45, 4φυΐ δυῖΐοπὶ ἵδοοῦὶὶ οχίγα πέθο δυΐ ἱγγϊ τη (δοογί 8|}- 
ᾳυϊὰ Πογυπι, γϑῦβ οὐ, 

46. Εἰ οομηρίδουϊξ οπμηΐ ρορυΐο ϑἰδίμογο δ οηὶ οἱ ἴδοογα 
δοοιηάμηι γογῦδ ἰβίδ. ᾿ 

47. Εῤ βυβοορί! δίιηοη οἱ ρ]δου! οἱ αἱ Βυ 1 Π10 ϑδοογαοίίο 

[υηρογοίυγ οἱ δβϑϑοὶ ἀυχ οἱ Ὀγησορ8 μοη|5 ῥυάςφρογυῃ) οἱ 88- 
οογἀοΐυηι, οἱ μγόροβδοῖ μη θ05. 

48. Εἰ βοΠρίυγδη) ἰδίδηι ἀϊχογιηΐ ρΟΠΘΓΟ ἰῃ (4 }}}}}}5 ϑγοὶβ, 

οἴ ροθθΓα 688 ἰῃ ρογίθοῖο β8δηοίογιπι ἰῃ ἰοοο οοἰθὈγὶ, 

49. ΘΧΘΙρΪα δυΐθη Θαγ πὶ ΡΟΠὶ ἴῃ Φγαγίο, υἱ δ υραΐ δ5ὶ- 

τθοῃ οἵ Π]Ϊΐ 6}0.8. 

ΟΑΡΌΤ ΧΥ. 

1. Εἰ υχἱδὶϊ Απἰοοῆυ8 ἢ] 8 Ποπηοί γι! γος ϑρ ϑ[0]85 ἃ} 
ἰη80}}8 τηδγὶβ ϑἰμηοηὶ βδοογάοίὶ οἱ ργηοὶρὶ σοη 8 Ψυἀδρογαηι 

οἱ υπίνογβδο ροηί. 
4. ΕΠ οὐδηῖὶ οοηζἰποηῖο8 πο τηοάμπη : ὸχ Απιίϊοοῃυϑ 

δἰηοηὶ βδοογαοίὶ πηᾶσηο οἱ ῥγίποὶρὶ ροη 5 οἱ φοηϊ! Ζυἀδο- 
Γυπι 58] υἱ6}. 

8. Οὐοηΐδηη Υἱγὶ ρ6 5.16 η [68 ΟὈ πιο Γηΐ γοζηιπ) ρᾶίγιπὶ 

ποβίγουιπι, νοΐο δυΐθαι νἱηάϊοδγο γορημπ), υἱ ΓοβΕ υδη 
{Πυἃ βἰουϊ ογαὶ δηΐθᾶ : οἵ δἰϑοΐδη ἔδοὶ πηι ἀπο) δχου- 
εἰϊα8 οἱ ρΑΓΑΥ͂Ϊ ἤδΥύθ8 ὑ6]] 1085. 

4. ὝοΙο δαΐδιη ργοοθάογα ῥοῦ γαβίοηθπι, υἱ 0] Ἶ80 8 605 
αχυὶ οοττυρογυηί τορίοηθηι ποβίγαη οἱ 4υΐ ἀεϑοίδνϑιτηί οἷ- 
νἱϊδίοβ γι} 185 ἰῃ Γαρτο : 

5. ὯΠηΟ ΘΓΩῸ δίδίιιο {Π0] οπλῃ 68 ΟὈΪδίΙοἢ68 4.85 Γ6Π.Ϊ56- 
τυηὶ {Ὀϊ τοροδ ᾳυὶ ἀπία πι6, οἵ φυδοοιιε 8118 ἀοηδ γϑηχὶ- 

βογυηί {|0]. 

6. Εἰ ρογἰβὶ εἰ ἰ ἕδοδγα ρογοιιβϑιιγαι ργοργὶ! Ποπη 8:8 8 

ἴῃ τορίομο ἰυἃ : 
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7. ἸΡΩΚΈΗΝ δὲ καὶ τὰ ἅγια εἶναι ἐλεύθερα. Καὶ 
πάντα τὰ ὅπλα ὅσα χατεσχεύασας χαὶ τὰ ὀχυρώματα ἃ 
ὠχοδόμησας, ὧν χρατεῖς, μενέτω σοι. 

8. Καὶ πᾶν ὀφείλημα βασιλιχὸν χαὶ τὰ ἐσόμενα 
βασιλικὰ ἀπὸ τοῦ νῦν χαὶ εἷς τὸν ἅπαντα χρόνον, ἀφιέ- 
σθω σοι. 

9. Ὥς δ' ἂν χρατήσωμεν τῆς βασιλείας ἡμῶν, δοξά- 
σομέν σε καὶ τὸ ἔθνος σου χαὶ τὸ ἱερὸν δόξη μεγάλη, 
ὥστε φανερὰν γενέσθαι τὴν δόξαν ὑμῶν ἐν πάση τῇ γῇ. 

10. τους τετάρτου καὶ ἑδδομηκοστοῦ χαὶ ἑκατοστοῦ 
ἐξῆλθεν Ἀντίοχος εἰς τὴν γῆν πατέρων αὐτοῦ, χαὶ συν- 
ἦλθον πρὸς αὐτὸν πᾶσαι αἵ δυνάμεις, ὥστε ὀλίγους εἶναι 
τοὺς χαταλειφθέντας σὺν 'Γρύφωνι. 

ι1. Καὶ ἐδίωξεν αὐτὸν Ἀντίοχος ὁ βασιλεὺς, καὶ ἦλθε 
φεύγων εἰς Δωρᾶ τὴν ἐπὶ τῆς θαλάσσης. 

15. Εἶδε γὰρ ὅτι συνῆχται ἐπ᾽ αὐτὸν τὰ χαχὰ, καὶ 
ἀφῆχαν αὐτὸν αἱ δυνάμεις. 

18. Καὶ παρενέδαλεν ᾿Ἀινντίοχος ἐπὶ Δωρᾶ χαὶ σὺν 
αὐτῷ δώδεκα μυριάδες ἀνδρῶν πολεμιστῶν καὶ ὀχτα- 
χιςχιλία ἵππος. 

ι4. Καὶ ἐχύχλωσε τὴν πόλιν, χαὶ τὰ πλοῖα ἀπὸ 
θαλάσσης συνῆψαν, χαὶ ἔθλιόε τὴν πόλιν ἀπὸ τῆς γῆς 
χαὶ τῆς θαλάσσης, χαὶ οὐχ εἴασεν οὐδένα ἐχπορεύεσθαι 
χαὶ εἰςπορεύεσθαι. 

156. Καὶ ἦλθε Νουμήνιος χαὶ οἱ παρ᾽ αὐτοῦ ἐχ Ῥώ- 
μης ἔχοντες ἐπιστολὰς τοῖς βασιλεῦσι καὶ ταῖς χώραις, 
ἐν αἷς ἐγέγραπτο τάδε᾽ 

ι6. Λεύχιος ὕπατος Ρωμαίων Πτολεμαίῳ βασιλεῖ 
χαίρειν. 

17. Οἱ πρεσθδευταὶ τῶν Ἰουδαίων ἦλθον πρὸς ἡμᾶς 
φίλοι ἡμῶν χαὶ σύμμαχοι, ἀνανεούμενοι τὴν ἐξ ἀρχῆς 
φιλίαν χαὶ συμμαχίαν, ἀπεσταλμένοι ἀπὸ Σίμωνος τοῦ 
ἀρχιερέως καὶ τοῦ δήμου τῶν Ἰουδαίων. 

16. Ἤνεγχαν δὲ ἀσπίδα χρυσὴν ἀπὸ μνῶν χιλίων. 
ιυ, Ἤρεσεν οὖν ἡμῖν γράψαι τοῖς βασιλεῦσι χαὶ 

ταῖς χώραις, ὅπως μὴ ἐχζητήσωσιν αὐτοῖς χαχὰ, χαὶ 
μὴ πολεμέσωσιν αὐτοὺς χαὶ τὰς πόλεις αὐτῶν χαὶ τὴν 
χώραν αὐτῶν, χαὶ ἵνα μὴ συμμαχήσωσι τοῖς πολεμοῦ- 
σιν αὐτούς. 

40. Ἔδοξε δὲ ἡμῖν δέξασθαι τὴν ἀσπίδα παρ᾽ αὐτῶν. 
σι. Εἴ τινες οὖν λοιμοὶ διαπεφεύγασιν ἐχ τῆς χώρας 

αὐτῶν πρὸς ὑμᾶς, παράδοτε αὐτοὺς Σίμωνι τῷ ἀρχιε- 
ρεῖ, ὅπως ἐχδικήση ἐν αὐτοῖς κατὰ τὸν νόμον αὐτῶν. 
᾿ Ἅ. Καὶ τὰ αὑτὰ ἔγραψε Δημητρίῳ τῷ βασιλεῖ χαὶ 
Ἀττάλῳ, Δριαράθη χαὶ ᾿Αρσάχῃ, 

48, χαὶ εἰς πάσας τὰς χώρας, χαὶ Σαμψάμη, χαὶ 
Σπαρτιάταις, χαὶ εἰς Δῆλον, χαὶ εἰς Μύνδον, χαὶ εἰς 
Σιχυῶνα, χαὶ εἰς τὴν Καρίαν, χαὶ εἰς Σάμον, καὶ εἰς 
τὴν Παμφυλίαν, καὶ εἰς τὴν Λυχίαν, χαὶ εἰς Ἁλικαρ- 
νασσὸν, χαὶ εἰς Ῥόδον, καὶ εἰς Φασηλίδα, χαὶ εἰς Κῶ, 
χαὶ εἰς Σίδην, καὶ εἰς Ἄραδον, καὶ εἰς Γόρτυναν, χαὶ 
Κνίδον, χαὶ Κύπρον, χαὶ Κυρήνην. 

44. Τὸ δὲ ἀντίγραφον αὐτῶν ἔγραψαν Σίμωνι τῷ 
ἀρχιερεῖ. 

26. ᾿Αντίοχος δὲ ὁ βασιλεὺς παρενέδαλεν ἐπὶ Δωρᾶ 
ἐν τῇ δευτέρα, προςάγων διαπαντὸς αὐτῇ τὰς χεῖρας 
καὶ μηχανὰς ποιούμενος, καὶ συνέχλεισε τὸν ᾿Γρύφωνα 
τοῦ μὴ εἰςπορεύεσθαι χαὶ ἐκπορεύεσθαι. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΠΡΩΤΟΣ. Κεφ. ΤῈ’. 

7. 7ογυβδίοα) δυΐοπι οἱ βδηοί οβ86 ᾿ίδογαᾶ. Εἰ οπιοὶα 
διτηᾶ 408 (ΔΓ οδϑ51] οἱ ργϑϑαἷδ 48 ὁοηϑίγαυχὶ 811, Τυδο ἴ6- 
65, Πηδησϑδηΐ [0], 

8. Εἰ οπηηο ἀσθίίαπ τορίυπι οἱ αυ ΓΐυΓὰ δ ηΐ γορὶᾶ οχ 
ἢοΟ οἱ ἰῃ ΟΠἼΠ6 ἰορυ8, ΓΟ ἰδηίυν ΕἸ ὲ. 

9. Οππὶ δυΐοπι ΟὈἰαυογίπηι8 γορηιπ) ποϑβίγιιπι, βἰογίςδ.- 
Ὀίπλι5 6 οἱ σρηΐθῃι ἰ18Π| οἱ (6 ρ!}}}}) ρἰογίᾷ τηᾶρηδ, ἰΐὰ υἱ 

τηδηϊοϑίοιγ σογία γοδίνα ἴῃ υῃϊνογϑα ἰογγᾷ. 

10. ΑΠη0 Θοηἰοβἰ ΠΟ δορί ἀσοϑίΠ)0 χυᾶγιο ΟΧ ἡ ΑΠΠΟΟΠ 5 

ἰῃ ἰθγγδπι ρἰΓΌΠῚ 500 γΠπ), οἱ οοηνθηθγυηΐ δα 611Π| ΟἸΏΠΘδ 

ὀχογοίϊι5, ᾿ἰ6 υἱ ραυοὶ γο οἱ οσϑοπὶ οὐπὶ ΤΓΥΡΙΙΟη6. 

11. Εἰ ἰπδοουΐυδ δϑὶ οὐχ Αἰ οΟ 08 γὰχ,, οἵ υθηϊί [ἰρί ἢ8 
ἰη ογϑῃ) αυὃ Δ [δΓΘ. 

12. ϑείο γαῖ δϑηΐ φυοά οοηρτορδίδ βυηΐ πηαἷὰ ἰῃ ουπὶ, οἵ 
ΓΟΙΙχυϊὶ οι ὀχογοί 5. 

13. Εἰ δρρίΐουδ ΑἸΓΟΟὮΒ ΒΌΡΟΓ Τ)ογᾶπη οἰιπὶ σοπίυ ἢ 

γἱρίηἱ πα} 5 τίγόγιπη Ὠ 6] Πἰφογαϊογυπι οἱ οοῖο τ} 5 
Θαυ!υ. 

14, Εἰ εἰγουϊν εἰν! δίοπι, οἱ ἤᾶγα8 ἃ τηδγὶ δοσροϑογαῃῖ, 

οἱ νοχδῦρδί οἰν  ἰδίο πὶ ἃ ἰθγτὰ οἷ [ὩΔΓ!, οἱ ποι ) 5] περ δΐ 

φστραϊ γ6] ἱηργοάϊ. 

15. Ὑοηΐ! δυΐοπι Νυπιοηΐα5 οἱ 4} ἐπὶ 60 Πιογαηῖ Δ αγδ6 
Βοιῃδ Δ ρθηΐ68 ορίδίοἶΔ5 γοσὶι1.5 οἱ γοροηΐθυδ, ἴῃ 40}0ὺ8 
σΟΠ πο δηΐυγ Ὠδοα : 

16. 1ἱπεΐὰ5 οοηδιὶ Βοιηδηογαμη ΡῬίοἰΘη80 γορὶ δα! υΐδιῃ. 

17. 1,οραῖὶ Ψυάξοοτυπι ὙΘΠΟΓΙΠΙ δὰ Ὧ05 δπ)ϊοὶ ποϑβίγὶ οἵ 
5061}, ΓοηοΥΔηἴ68 ργϑι|ΠπᾶΠ| δηλ οἰ (ἰδ οἱ βοοίοίαἴοπλ, πιϊδϑὲ 
ἃ 50η6 ὑΓΙποὶρα βδοογαοίῃμ οἱ ροριϊο Ψυάερογιιηι. 

18. ᾿Αἰἰυἱογυηΐ δυίσπ ΟΥ̓ ΡΟ ΠῚ 8ΌΓΘΙΙΠΙ ΠΗ ΠάγιΠ) ΠΏ ]]16. 

19. ΡΙδουϊ ἰδαιια ἢ0 15 βογίθογα τόρ θυ5 οἱ γοροηΐδυ8, 

υἱ ἢοη συδτδηὶ 615 γαῖα, 6616 ᾿πιρυρτθηῖ 605 οἱ εἰν" δ.68 
ΘΟΓΊΙΠ οἱ γοροΠθ ἢ) ΘΟΓΌΏ,., οἱ υἱ ποὴ (ὀγδηΐ δυχὶ]!π) ρΡὰ- 
δηδηί 08 δάγογϑι}5 608. 

40. Υ᾽διιη δυΐδΠ) ο5ῖ ΠΟ18 ΔΟΟίρογο 80 οἷφ Εἰ ΥρΘΌΠ,. 
21. δὶ 4ὉΪ ὄγρὸ ροϑι !θηίθ5. “ρου ηΐ ἀθ ΓΟΡΙΟΠΟ ἰρϑογ 

δὰ γοβ, ἰγΔ 4116 605 Θ᾽ πηοηὶ ργίηοἷρὶ ϑδοογάοίιπη, υἱ Υἱπα]- 
οδί ἰῃ 608 δοοιηάυ!η ἰΟσΘΠη 5118Π|. 

22. ἨδῸ δύο δου ροὶῖ Ποιηοίγίο γτορὶ οἱ Αἰίαϊο, Αγίδ- 
ΓΑΙ Π 85 οἱ Αγϑδοὶ, 

23. οἷ ἰῃ ΟἸΠ65 Γορίοηθϑ, οἱ ϑδπ)ρϑϑηιδ, οἱ ϑραγι δι, 

οἱ ἰπ ὨοΙυα, οἱ ἰῃ Μγπάσπι, οἱ ἰῃ δἰογηθη,, οἱ ἰῃ (δγίδην, 
οἱ ἴῃ ϑδιπυη), οἱ ἰη Ρδιηρ ν 4Π}, οἱ ἰἢ 1,γεΐδη), οἱ ἰὴ ΔΙ ΔΓ. 

Πᾶϑ805), οἱ Ἀποάυπι, οἱ Ρ] δ ϑο ἀὰ, οἱ σου, εἰ διάθη, οἱ 

Ατγδάοῃ, οἱ σογίγηδηι, οἱ Οηϊάϊπι, οἱ ΟΥργαμ, οἱ Ουγόηρι. 

24. Ἐχοιρ απ διυιΐθηι Θᾶγιιπὶ ΒΟ ρϑογυπί ϑἰπιοηὶ ργποίρὶ 
δδοογαοίῃπ). 

45. Απἰοο 8 διιΐοπι γοχ δρρ οἱ οἀδίγα ἴῃ Πογᾷηι 86- 
ὀυπάο, δπηονθη8 οἱ 56ΠΊΡῸΓ Πη8η18 οἱ ὨγδΟ 85 [Δοίθη5, 

οἱ οοπο]υδὶί ΤΥΥρΡΠΟΠΘΠῚ 6 ἱπστγοαογοίαγ εἰ οργοαδτγοίι. 



ΜΑΘΟΟΑΒΞΕΟΆΓΜΊ ΠΙΒΕΒ ΡΆΙΜΙ[5. καρ. ΧΥΙ. 

46. Καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ Σίμων διςχιλίους ἄνδρας ! 
ἐχλεχτοὺς συμμαχῆσαι αὐτῷ χαὶ ἀργύριον χαὶ χρυσίον 
χαὶ σχεύη ἰχανά. 

47. Καὶ οὐχ ἠδούλετο αὐτὰ δέξασθαι, ἀλλ᾽ ἠθέτησε 
πάντα ὅσα συνέθετο αὐτῷ τοπρότερον, καὶ ἠλλοτριοῦτο 
αὐτῷ. 

28. Καὶ ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ᾿Αθηνόδιον ἕνα τῶν 
φίλων αὐτοῦ χοινολογησάμενον αὐτῷ, λέγων: Ὑμεῖς 
χαταχρατεῖτε τῆς Ἰόππης χαὶ Γαζάρων χαὶ τῆς ἄχρας 
τῆς ἐν Ἱερουσαλὴμ, πόλεις τῆς βδν  εἰῶι μου" 

29. τὰ ὅρια αὐτῶν ἠρημώσατε, χαὶ ἐποιήσατε πλη- 
γὴν μεγάλην ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἐχυριεύσατε τόπων πολ- 
λῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ μου. ; 

80. Νῦν οὖν παράδοτε τὰς πόλεις ἃς χατελάῤεσθε, 
χαὶ τοὺς φόρους τῶν τόπων ὧν χκατεχυριεύσατε ἐχτὸς 
τῶν ὁρίων τῆς Ἰουδαίας. 

81. Εἰ δὲ μὴ, δότε ἀντ᾽ αὐτῶν πενταχόσια τάλαντα 
ἀργυρίου, χαὶ τῆς χαταφθορᾶς ἧς χατεφθάρχατε, χαὶ 
τῶν φόρων τῶν πόλεων, ἄλλα τάλαντα πενταχόσια. Εἰ 
δὲ μὴ, παραγενόμενοι ἐχπολεμήσομεν ὑμᾶς. 

8.. Καὶ ἦλθεν ᾿Αθηνόδιος φίλος τοῦ βασιλέως εἰς Ἵε- 
ρουσαλὴμ., καὶ εἶδε τὴν δόξαν Σίμωνος χαὶ χυλιχεῖον 
μετὰ χρυσωμάτων καὶ ἀργυρωμάτων, χαὶ παράστασιν 
ἱχανὴν, καὶ ἐξίστατο, χαὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ τοὺς λόγους 
τοῦ βασιλέως. 

438. Καὶ ἀποχριθεὶς Σίμων εἶπεν αὐτῷ Οὔτε γῆν ἀλ- 
λοτρίαν εἰλήφαμεν, οὔτε ἀλλοτρίων χεχρατήχαμεν, ἀλλὰ 
τῆς χληρονομίας τῶν πατέρων ἡμῶν, ὑπὸ δὲ ἐχθρῶν 
ἡμῶν ἔν τινι χαιρῷ ἀχρίτως χατεχρατήθη. 

4“. Ἡμεῖς δὲ χαιρὸν ἔχοντες ἀντεχόμεθα τῆς κλη- 
ρονομίας τῶν πατέρων ἡμῶν. 

56. Περὶ δὲ Ἰόππης χαὶ Γαζάρων ὧν αἰτεῖς, αὗται 
ἐποίουν ἐν τῷ λαῷ πληγὴν μεγάλην χατὰ τὴν χώραν 
ἡμῶν, τούτων δώσομεν τάλαντα ἑχατόν. Καὶ οὐχ ἀπε- 
χρίθη αὐτῷ ᾿Αθηνσόιος λόγον. 

86. Ἀπέστρεψε δὲ μετὰ θυμοῦ πρὸς τὸν βασιλέα χαὶ 
ἀπήγγειλεν αὐτῷ τοὺς λόγους τούτους χαὶ τὴν δόξαν 
Σίμωνος καὶ πάντα ὅσα εἶδε, χαὶ ὠργίσθη ὁ βασιλεὺς 
ὀργὴν μεγάλην. 

37. ᾿Γρύφων δὲ ἐμῥὰς εἰς πλοῖον ἔφυγεν εἰς Ὀρθωσιάδα. 
38. Καὶ χατέστησεν ὁ βασιλεὺς τὸν Κενδεθαῖον 

στρατηγὸν τῆς παραλίας, καὶ δυνάμεις πεζιχὰς χαὶ 
ἱππκιχὰς ἔδωχεν αὐτῷ. 

49. Καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ παρεμθαλεῖν χατὰ πρόςω- 
πὸν τῆς Ἰουδαίας χαὶ ἐνετείλατο αὐτῷ οἰχοδομῆσαι 
τὴν Κεδρὼν χαὶ ὀχυρῶσαι τὰς πύλας, χαὶ ὅπως πο- 
λεμήση͵ τὸν λαόν. Ὁ δὲ βασιλεὺς ἐδίωχε τὸν Τρύφωνα. 

40. Καὶ παρεγενήθη Κενδεθαῖος εἰς Ἰάμνειαν, χαὶ 
ἤρξατο τοῦ ἐρεθίζειν τὸν λαὸν καὶ ἐμδατεύειν εἷς τὴν 
Ἰουδαίαν, καὶ αἰχμαλωτίζειν τὸν λαὸν καὶ φονεύειν, καὶ 
ᾧχοδόμησε τὴν Κεδρών 

41. χαὶ ἔταξεν ἐχεῖ ἱππεῖς χαὶ δυνάμεις, ὅπως ἐχπο-- 
ρευόμενοι ἐξοδεύωσι τὰς ὁδοὺς τῆς Ἰουδαίας χαθὰ συνέ- 
ταξεν αὐτῷ ὃ βασιλεύς. 

ΚΕΦΑΛΔΑΙ͂ΟΝ Ις΄. 

ι. Καὶ ἀνέδη Ἰωάννης ἐχ Γαζάρων, καὶ ἀπήγγειλε 
Σίμωνι τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἃ συνετέλει Κενδεθαῖος. 

2, Καὶ ἐχάλεσε Σίμων τοὺς δύο υἱοὺς αὐτοῦ τοὺς 
πρεσθυτέρους Ἰούδαν καὶ Ἰωάννην, καὶ εἶπεν αὐτοῖς" 

Ἵ1| 

26. Εἰ πιὶδὶ( δὰ οὑπὶ 5ἰπῆοη ἀ00 Π}}}}} νἰγόγαπ δἰ δ ΟΓΆΠ) 
ἰῃ διχ απ 6}0.8 οἱ ἀγρθηΐυμ οἴ δυγὰπὶ οἱ νᾶβ8 οορίοβᾶ. 

27. Ἐὺλ᾿ ποϊυϊξ ὁ δοείρογα, βϑὰ τυρίί ομηπίἃ 485 ῥδείυβ 
681 οὕ πη 60 δηΐθδ, αἱ Δ|1Θ ΠΥ} 56 80 60. ᾿ 

28. Εἰ πιῖϑιῖ δὰ διπὶ ΑἸΠοθο πὶ ἀπυπὶ ἀ6 δηγίοἷδ 508 υἱ 

ἐγδοίδγοϊ οὐ ἶρϑο, ἀΐθθηβ : Υοβ ἰθηθίβ Ψόορρϑηὶ οἱ (ᾶζὰ- 
ΓὰΠ) οἱ ἀγοδπὶ 40. Θδῖ ἰῃ Φογυδδίθηι, εἰν (865 τόση] κηρὶ : 

29. ἢη65 δᾶγυιη ἀθβο δ8(19,, οἱ [δοἰβ(18 ρίασϑη) πιᾶσηδηη ἰπ 

ἰοττ,, οἱ ἀοπχίηδᾶῖϊ 65{}8 Ἰοσογα πιυ] γι πι ἴῃ γοσηο ἤγθο. 

30. Νυῃο ογρο ἰγδά ἰ οἰν ἰΔί68 40}8ἃ8 οσοσυραϑί 8, οἱ {γἰ- 
δυία ἰοοογπι ἱπ χυΐθυ8 ἀομηϊηδίΐ 68118 οχῖγα ἴπο8 {ιι- 
ἄςῶ. 

31. δίη δυίΐίοιη, ἀδῖ6 ργὸ {1118 χαϊηροηίδ ἰδ] πία δγροηίὶ, 
οἱ ἐχίθγηῃηι! φυοά ὀχ Γηληδ8ι15., οἱ (γἱθυίοτιπι οἰν (Δία πι, 

81 ἰδία φυϊηροπίδ. δίῃ δι 6), γϑο!θὨγ}8 οἱ αυρυρπαθὶ- 

[118 ΥΟδ. 

31. Εἰ γϑηϊξ ΑἸ ποηοδί 5 διηΐσυϑ γορὶϑ ἰῃ Φογιιβδ θη, οἱ 
γἱ αἰ χογίδπι δἰπιοηΐβ οἵ δθδοιπι ΟΠ Ὑᾶ515 διιΓοὶ9 οἱ δι- 
δοηίοϊβ, οἵ δρραγαίυμ οορίοϑιηι, οἱ οδδίυριϊί; οἱ τοι οἱ 

γΟΓΏΔ γορίβ. 

33. Εἰ γοϑροῃα ! δίμμου οἱ αἰχὶὶ οἱ : ΝΘ΄Ὸ 6 8] 6 ηΔ ΠῚ (ΟΓΓΔ ΠῚ 

ΒΌΠΔρΒἰπη8, ποαυΘ δ᾽θηα ἀρεϊηιϊ πηυ8, 568 ᾿φγοάϊδίοιη μὰ 
(Γυπ} Ὠοβίγογυπι, 80 ἰπἰηλῖς 8 δ 16 πΔῈ ΠΟΒιΓ18 ἰη͵υδῖ6 δἰ400 

ΟΠ ΡΟΓΟ ρΟβ86888 68. 

3ά. ΝΟδ γόγοὸ ἴθιηρυϑ ΠαΡοη65 Υἱπάϊοδιηι8 Πρργοά δ Πι 

ρϑίγιιπι ΠΟΘΙ ΓΟΓΠ ἢ. 

35. Νδῃη ἀθ Φορρα οἱ ΟΖ αυῷ δχροβίυϊδ8, ἰρ88 (Δοίθ- 

Ὀδηὶ ἰῃ ροριΐο ρ]αρᾶπι πηδζηδῃ) ΡΟΓ Το ποθι Ὠοϑίγαπι, [Ἰἃ- 

Γὰπ| ἀΔὈΪπλ08 [Δ] Θη!ἃ οεηΐμη). ΕἾ ΠΟῚ ΓΕΒΡΟΠΑΙ αἱ ΑἸ ΠΕ ΠΟΌΪυ.8 
ΥΟΓΌΩΠΊ. 

36. ΘΥΟΓΒ5 δυΐθη) οὑπὶ ἱγὰ δὰ γοζθπλ γοηιηϊίαν οἱ 
γοῦθὰ ἰϑία οἱ ρογίδπη δἰ πιοηΐβ οἱ υηΐϊνογθα 485 υἱάϊί, οἱ 

ἰγδίιβ 681 γὸχ ἰγᾶ ἤηδζπᾶ. 

. τ Τρ οη διιΐθη) ΘΟηΒΟΘ 658 ηδνὶπη πρὶ} ἰη ΟΥ]10- 
βἰδάδ. 

38. Εἰ οοηϑίϊυϊ! τὸχ σοηάοθαῦυπιθῈἪ ἀυοοθ τ)ᾶγ  {ἰπηδ, οἱ 
οχογοϊζυηι ροαϊυπὶ οἱ οαυϊτυπ) ἀράϊ! {1}. 

39. Εἰ τηδηάδνὶ! 1} δἀπηονογο Ἵδϑίγα οοπίγα ἴδοίθη .0- 

ἀδθ: : οἱ τηδηάδυἱ οἱ ςοἀϊοαγα σραγομείῃ οἱ πηυπηίγα ρογίδϑ, 
οἱ υἱ ἀ6θο!]οΐ ρορυΐϊυῃ. ἈδΧ δυιΐδπμ ρογβοαυοθδίιγ ΤΙΎΡ ο- 
ΠΟΠῚ. ! 

40. Εἰ ρεγγοηὶϊί σοπάθθδοι!5 78Π)ηΐδηπι, οἱ οαρὶΐ ἱγγι ἰᾶγὸ 
ρἰοῦθιι οἱ ροῃαίγαγο ἰῃ ψυάδραπι), οἱ οδρίϊνδγα ρορυϊυηι οἱ 
ἰηἰογἤοογο, οἱ δά Που ΟΘαΓΟΏΘΙΗ : 

41, οἱ ΘΟ οσαΥ {Π||Ὸ Θαι 165 οἵ ἀχογοί 8, υἱ οστοδϑὶ ροι- 
δι θυ Ϊαγοηΐ νἱδ8  υὐδρῶ δίουϊ οοηϑίίυ} οἱ γοχ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΥΙΙ. 

1. Εἰ δβορηᾶί! Ψοϑῆηθβ ἀθ Οδζαγὶβ, οἱ πυηίἰδυὶ δἰ πιοηὶ 
ρδῖγὶ βὺ0 χυξ (δοίο αὶ ΟΠ ΟΌΘΡΕΒ. 

4. Εἰ τοοδυϊ! δίίβοη ἀυοβ ἢ[ϊο5 81108 86 η]|0Γ68 76 8Π) 

οἱ “οδηηθηι, οἱ δἰΐ 1}}15 : Εφο οἱ γαίγϑβ ῃγοὶ οἱ ἀοιηυδ ραίγὶβ 
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Ἐγὼ χαὶ οἱ ἀδελφοί μου καὶ ὃ οἶκος τοῦ πατρός μου 
ἐπολεμήσαμεν τοὺς πολεμίους Ἰσραὴλ ἀπὸ νεότητος 
ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας, καὶ εὐωδώθη ἐν ταῖς χερσὶν 
ἡμῶν ῥύσασθαι τὸν ᾿Ισραὴλ πλεονάχις. 

9. Νῦν δὲ γεγήραχα, καὶ ὑμεῖς δὲ ἐν τῷ ἐλέει 
ἰχανοί ἐστε ἐν τοῖς ἔτεσι" γίνεσθε ἀντ᾽ ἐμοῦ χαὶ τοῦ 
ἀδελφοῦ μου, χαὶ ἐξελθόντες ὑπερμαν εἴτε ὑπὲρ τοῦ 
ἔθνους ἡμῶν ἣ δὲ ἐχ τοῦ οὐρανοῦ βοήθεια ἔστω μεθ᾽ 
ὑμῶν. 

4. Καὶ ἐπέλεξεν ἐχ τῆς χώρας εἴχοσι χιλιάδας ἀν-- 
δρῶν πολεμιστῶν χαὶ ἱππεῖς, χαὶ ἐπορεύθησαν ἐπὶ τὸν 
Κενδεθαῖον, χαὶ ἐχοιμήθησαν ἐν Μωδεΐν. 

56. Καὶ ἀναστάντες τοπρωΐ ἐπορεύοντο εἰς τὸ πεδίον, 
χαὶ ἰδοὺ δύναμις πολλὴ εἰς συνάντησιν αὐτοῖς πεζιχὴ 
χαὶ ἱππεῖς, καὶ ἦν γειμάῤῥους ἀναμέσον αὐτῶν. 

6. Καὶ παρενέῤδαλε χατὰ πρόςωπον αὐτῶν αὐτὸς 
χαὶ ὁ λαὸς αὐτοῦ. Καὶ εἶδε τὸν λαὸν δειλούμενον δια-- 
περᾶσαι τὸν γειμάῤῥουν, καὶ διεπέρασε πρῶτος, χαὶ 
ἴδον αὐτὸν οἵ ἄνδρες, χαὶ διεπέρασαν χατόπισθεν αὐτοῦ. 

η. Καὶ διεῖλε τὸν λαὸν χαὶ τοὺς ἱππεῖς ἐν μέσῳ τῶν 
πεζῶν. Ἢ δὲ ἵππος τῶν ὑπεναντίων πολλὴ σφόδρα. 

8. Καὶ ἐσάλπισαν ταῖς ἱεραῖς σάλπιγξι, καὶ ἐτρο- 
πώθη Κενδεθαῖος χαὶ ἢ πτρεμ θλὴ αὐτοῦ, χαὶ ἔπεσον ὶ 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΠΡΩΤΟΣ. Κεφ. ἴς΄. 
τοδὶ ὀχρυηδυ πη ᾿οϑία 8 [5Γ86] δ΄ 8ΔΟἸοϑοθηἝἷδ ὕβα06 ἰῃ 
ἢυπο ἀΐδη, οἱ Ργοβρογδίιπ) 68[ ἰῃ πηδηΐδυ 8 ποβίγὶβ ᾿ἰθΟγδγα 
15Γ86} ΒδΡρΘῃΙΠΘΓΟ. 

3. Νυπο δυίΐοῃ β6ηιϊ!, οἱ γὸβ δυΐδηι ἴῃ τηϊδουοογάϊα 50}- 
ἢεϊοη168 6518 ἰπῃ δηηΐδβ : δϑίοίες ἰθὺ πηθ0 οἱ ἔγδί "8 πιοὶ, οἵ 

οργοϑϑὶ ρυρηδία ὑΓῸ βοηΐθ ποβίγα : δυχ πὶ γοτὸ ἀθ ἀθ]ὸ 
γοδίϑουπηι 81}. 

ἡ, Εἰ οἰορὶ ἀ6 τοσίοηρ υἱρίπιΐ τ} } 8 νυἱλογαη ΒΟ ογᾶ- 
ἰογπὴ οἱ Θαι ὸ5, οἱ ργοίθοι! βιιηΐ δά σοηάοῦόουπι, οἱ ἀοῖ- 
τηϊογυηί ἰη Μοάϊΐη. 

5. Εἰ βυγτγεχϑπιηΐ πιδηθ οἵ ἀρίογυηΐ ἰῃ ἐδιήρυπι, οἱ θοῦ 
Θχογοϊ 8 σορίοϑυ5 ἱπ οΟὈγίδημ [1118 ροάϊξυπι οἱ οαυϊίυηι, οἱ 
ἰΟΥΓΘΠ8 οΥδί ἰηογ πηο ϊὰ ἱρδογυϊη. 

ὃ. Εἰ δἀπιονὶϊ οδϑίγα οοηίγα ἴδοϊθΠ) ΘΟΓΙΠῚ 'ρ86 οἱ ροραϊυ8 
α͵υ8. Εἰ νἱάϊξ ρορυίυμ ἱγοριἀδηΐδηι δὰ ἰγΓδηκίγοίδ 1} ἴοτ- 
Γθηΐθπι, οἱ ἰγδιιδίγοίαυ! γί πιυ8, οἱ υἱάογυηΐ δὰπὶ υἱγὶ, οἱ 
ἰτδηβίογιιῃηΐ ροβί θυ. 

7. Εἰ ἀϊν[δ!( ρορυ]αη οἱ Θχυ 68 ἴῃ πιραΐο ροάϊίιπ). Εταὶ 
' δυΐοπι Θα]υ ιι.8 Δα νογβδγίογυπ) οορίοϑιιβ ηἰηλἶ8. 

8. Εἰ ὀχοϊαπινθγυηὶ 580 Γ8 (8, οἱ ἴῃ (ὉβᾶΠὶ ΘΟΠΥΘΓΣΙΙΒ 

, 681 ΟδΠἀοθῶυ8 οἵ οδδβίγδ 6}1}18, οἱ οδοἰἀδγυηί δχ οἷβ τυ} 

ἐξ αὐτῶν τραυματίαι πολλοί. οἱ δὲ χαταλειφθέντες | ΤὨΪΠογδ : γοϑί αἱ δυίθι ἴῃ πιυπἰἴοποπι ἰαβογυπὶ. 
ἔφυγον εἰς τὸ ὀχύρωμα. 

υ. Τότε ἐτραυματίσθη Ἰούδας ὃ ἀδελφὸς Ἰωάννου. 
Ἰωάννης δὲ χατεδίωξεν αὐτοὺς ἕως ἦλθεν εἰς Κεδρὼν 
ἣν ὠχοδόμησε. 

10. Καὶ ἔφυγον ἕως εἰς τοὺς πύργους τοὺς ἐν τοῖς 
ἀγροῖς Ἀζώτου, χαὶ ἐνεπύρισεν αὐτὴν ἐν πυρὶ, χαὶ 
ἔπεσον ἐξ αὐτῶν εἰς ἄνδρας διςχιλίους, χαὶ ἀπέστρεψεν 
εἷς γῆν Ἰούδα μετ᾽ εἰρήνης. 

π. Καὶ Πτολεμαῖος ὃ τοῦ Α δούδου ἦν καθεσταμέ- 
νος στρατηγὸς εἰς τὸ πεδίον Ἱεριχὼ, καὶ ἔσχεν ἀργύ- 
ριον καὶ χρυσίον πολύ. 

ι5. Ἦν γὰρ γαμόρὸς τοῦ ἀρχιερέως. 
19. Καὶ ὑψώθη ἣ χαρδία αὐτοῦ, χαὶ ἠδουλήθη χα- 

ταχρατῆσαι τῆς χώρας, χαὶ ἐῤδουλεύετο δόλῳ χατὰ 
Σίμωνος χαὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ ἀραι αὐτούς. 

ι4. Σίμων δὲ ἦν ἐφοδεύων τὰς πόλεις τὰς ἐν τῇ 
χώρᾳ καὶ φροντίζων τῆς ἐπιμελείας αὐτῶν, καὶ χατέδη 
εἰς Τεριχὼ αὐτὸς χαὶ Ματταθίας χαὶ Ἰούδας οἵ υἱοὶ 
αὐτοῦ, ἔτους ἑδδόμου καὶ ἑθδομηχοστοῦ χαὶ ἑχατοστοῦ, 
ἐν μηνὶ ἑνδεκάτῳ, οὗτος ὁ μὴν σαθάτ 

18. Καὶ ὑπεδέξατο αὐτοὺς ὃ τοῦ ᾿Αθούθου εἰς τὸ 
ὀχυρωμάτιον τὸ χαλούμενον Δὼκ μετὰ δόλου ὃ ᾧκοδό- 
μησε, χαὶ ἐποίησεν αὐτοῖς πότον μέγαν, καὶ ἐνέχρυψεν 
ἐχεῖ ἄνδρας. 

16. Καὶ ὅτε ἐμεθύσθη Σίμων χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, 

! 

πο  παικκαπααιντα παπαῖ" ---:-τοὦοὁὌιέΨνοὌΨοΠσῶΨ0ὋτὄορΡὺοὺΣΣ..Ὅὕ τ ῦ...----- 

9. Τυηο νυϊηογαίυϑ οἰ }υυὰδ γαίογ 7οδηηΐβ. ]οΔΠη68 δὺ- 

ἴογ ἰῃϑοσυΐι8 6δὲ 605 ἀοῃθο γϑηΐ Οδάγοπθιη αὐυδηὶ Ὡοἀϊῇ- 
ΟΑΥΪ. 

10. Εἰ (ὑφογυηΐ ὕ5406 δὰ ἰυτγα8 ΄υδ ογδηῖ ἰῃ ἃρτὶβ ΑΖοῖΐ, 
οἱ βυοοοπάϊί Θᾶη) ἱρῃὶ, οἱ οδοϊἀογιηΐϊ αχ {118 δὰ ἀυο ἢ}}}18 
ΥΪΓΟΓΌΏ, οἱ ΓΟΥΘΓΘυΒ δὲ ἴῃ ἰογγᾶπι ἃ οὐχ Ρδ0δ. 

11. Εἰ Ριοϊομηδου5 ἤ]108 ΑΡυδὶ σοηβί [5 ογαὶ ἀυχ ἰῃ 
ΟΔΠρ0 Ψογίοιιο, οἱ μα θοραί ἀγαδηίυτ οἱ δυγιη πη] δὶ. 

12. Ἐγδί δηΐπη ΠΘΠΟΓ ΒΌΓΠὶ ἐδοογαοίβ. 

13.. Εἰ Θχδ]!δίιιπη οϑί ΟΟΓ ο)}υ5, οἱ νοϊοθδῖὶ Οὔ ΠΟΘ τουὶο- 
Ὠ6ηι, οἱ οορίίἀραὶ ἀοἸυ πὶ δάνογδυδ 5: πο ῃ θη) οἱ ἢ]108 6)65 υἱ 
(0]]οτοῖ 608. 

14. δίῃῃοη δυΐδιῃ ρϑγδιηθυ η8 οἷν (4168 φὰς ογᾶηΐ [Ὁ Γ6- 
δίσῃο οἱ 50} αἰ ηο σόγο 5 ἀδ οὐγᾶ οαγυπι, ἀοϑοθηαὶ ἰῃ 

ψογίοο 'ρμ86 οἱ Μαι (δ ἢ 188 οἱ ) υἀδ5 ΠΙΪΪ 6).8, ΔΠη0 οξηϊοβίπιο 

᾿ ΒθΟρ[υδρΟΒΙΠ)0 δθρίϊπι0, Πη6η86 υπάδοϊηηο, ἰΐο οϑὶ θη 8.8 

ἐξανέστη Πτολεμαῖος χαὶ οἵ παρ᾽ αὐτοῦ, χαὶ ἐλάθοσαν ᾿ 
τὰ ὅπλα αὐτῶν, χαὶ ἐπειςήλθοσαν τῷ Σίμωνι εἰς τὸ, 

᾿ 65, οἱ φιυοδάδη) ριθγοβ οὐ. συμπόσιον, χαὶ ἀπέχτειναν αὐτὸν χαὶ τοὺς δύο υἱοὺς 
αὐτοῦ, καί τινας τῶν παιδαρίων αὐτοῦ. 

17. Καὶ ἐποίησεν ἀθεσίαν μεγάλην, χαὶ ἀπέδωχε 
χαχὰ ἀντὶ ἀγαθῶν. 

186. Καὶ ἔγραψε ταῦτα Πτολεμαῖος, καὶ ἀπέστειλε 
τῷ βασιλεῖ, ὅπως ἀποστείλῃ αὐτῷ δυνάμεις εἰς βοήθειαν 
γχαὶ παραδῷ αὐτῷ τὴν χώραν αὐτῶν καὶ τὰς πόλεις. 

19. Καὶ ἀπέστειλεν ἑτέρους εἰς Γάζαρα ἄραι τὸν 

Ι βᾷθ}ί. 

15. Εἰ δυκοθρὶϊ 605 ἢΠ}15 ΑὈυθὶ ἰῃ πηι! που ]διὴ 4085 
γοοδίυν Π06 οὐτὴ ἀο0|0 αὐδιὶ δρα Ποανὶξ, οἱ (θοἰἱ οἱβ οοηγὶ- 

. τίαπι πηᾶρηθηι, οἱ ἀυβοοηάϊί ἰΠς νἱγοϑ. 

160. Εἰ οὐπὶ ἱπου γί ὁοϑοΐ δίιθοη οἱ ΠΠ}} ο᾽αβ, διιγγοχὶῖ 
ῬίοΙοπδΕ}8 οὐ 5118, οἱ δυπιρβογιηίΐ διπηᾶ 8ι18, οἱ ἱγσγυθγιηῖ 

ἴῃ ΒΒ ΟΠΘ ἐπ οοηννίο, οἱ οοοϊἀδγαηΐ ουπὶ οὐ ἀυο5 Η]ΐος 

17. Εἰ [δοἱξ ἀθοδρίἰοηοηι πιδρηδηι, οἱ γοἀἀϊαϊὶ πγδὶδ ῃγὸ 
Ὀοηίϑ. 

18. Εἰ 9ογίρϑίί ᾿γὅδο Ρ(ΟΙοηλαρυ8,, οἱ τηϊδὶὶ γορὶ, αἱ πη ογοὶ 
οἱ ὀχϑγοίϊϊιιπι ἰῃ δυχ πὶ οἱ ἰγδόγεῖ οἱ γορίοηϑη οἱ εἰν (δῖ 68 
ΘΟΓΌΏ,. 

19. Εἰ τηϊδὶξ 1105 ἰῃ ἀδΖᾶγδαμῃ (0]]6γὸ Φοδπποπι, οἱ (τ θα- 
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Ἰωάννην, χαὶ τοῖς χιλιάρχοις ἀπέστειλεν ἐπιστολὰς 
παραγενέσθαι πρὸς αὐτὸν, ὑμὴν δῷ αὐτοῖς ἀργύριον καὶ 
χρυσίον χαὶ δόματα. 

20. Καὶ ἑτέρους ἀπέστειλε χαταλαδέσθαι τὴν Ἵερου-- 
σαλὴμ. χαὶ τὸ ὄρος τοῦ ἱεροῦ. 

21. Καὶ προδραμών τις ἀπήγγειλεν Ἰωάννη εἰς Γά-- 
ζαρα, ὅτι ἀπώλετο ὃ πατὴρ αὐτοῦ χαὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐ- 
τοῦ. χαὶ ὅτι ἀπέσταλχε χαὶ σὲ ἀποχτεῖναι. 

25, Καὶ ἀχούσας ἐξέστη σφόδρα, καὶ συνέλαβε τοὺς 
ἄνδρας τοὺς ἐλθόντας ἀπολέσαι αὐτὸν καὶ ἀπέχτεινεν 
αὐτούς" ἐπέγνω γὰρ ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι. 

43. Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ἰωάννου χαὶ τῶν πο- 
λέμων αὐτοῦ καὶ τῶν ἀνδραγαθιῶν αὐτοῦ ὧν ἠνδραγά- 
θησε, καὶ τῆς οἰκοδομῆς τῶν τειχέων ὧν χοδόμησε, 
χαὶ τῶν πράξεων αὐτοῦ, 

944. ἰδοὺ ταῦτα γέγραπται ἐπὶ βιδλίῳ ἡμερῶν ἀρ- 
χιερωσύνης αὐτοῦ, ἀφ᾽ οὗ ἐγενήθη ἀρχιερεὺς μετὰ τὸν 
πατέρα αὐτοῦ. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ 
ΔΕΥΤΈΕΡΟΣ. 

--““ἀαἰνοθ0 α----- 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. 

1. Τοῖς ἀδελφοῖς τοῖς χατ᾽ Αἴγυπτον Ἰουδαίοις χαί- 
ρειν. Οἱ ἀδελφοὶ οἱ ἐν 'Ἱεροσολύμοις ᾿Ιουδαῖοι καὶ οἱ ἐν 
τῇ χώρᾳ τῆς Ιουδαίας εἰρήνην ἀγαθήν. 

5. Καὶ ἀγαθοποιήσαι ὑμῖν ὃ Θεὸς, χαὶ μνησθείη 
τῆς διαθήχης αὐτοῦ τῆς πρὸς ᾿Αὐραὰμ χαὶ ἸΙσαὰχ καὶ 
ἸΙαχὼδ τῶν δούλων αὐτοῦ τῶν πιστῶν. 

8. Καὶ δῴη ὑμῖν καρδίαν πᾶσιν εἷς τὸ σέδεσθαι 
αὐτὸν καὶ ποιεῖν αὐτοῦ τὰ θελήματα χαρδίᾳ μεγάλῃ 
χαὶ ψυχῇ βουλομένη. 

4. Καὶ διανοίξαι τὴν χαρδίαν ὑμῶν ἐν τῷ νόμῳ αὖ-- 
τοῦ καὶ ἐν τοῖς προςτάγμασι, καὶ εἰρήνην ποιήσαι, 

6. χαὶ ἐπαχούσαι ὑμῶν τῶν δεήσεων, χαὶ χαταλ- 
λαγείη ὑμῖν, χαὶ μὴ ὑμᾶς ἐγκαταλίποι ἐν χαιρῷ πονηρῷ. 

6. Καὶ νῦν ὧδέ ἐσμεν πον ει χομεοι περὶ ὑμῶν. 
η. Βασιλεύοντος Δημητρίου ἔτους ἑκατοστοῦ ἔξηχο- 

στοῦ ἐννάτου, ἡμεῖς οἱ Ιουδαῖοι γεγραφήχαμεν ὑμῖν ἐν 
τῇ θλίψει χαὶ ἐν τῇ ἀχμῇ τῇ ἐπελθούση ἡμῖν ἐν τοῖς 
ἔτεσι τούτοις, ἀφ᾽ οὗ ἀπέστη Ἰάσων καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ 
ἀπὸ τῆς ἁγίας γῆς καὶ τῆς βασιλείας. 

8. Καὶ ἐνεπύρισαν τὸν πυλῶνα, καὶ ἐξέχεαν αἷμα 
ἀθῷον. Καὶ ἐδεήθημεν τοῦ Κυρίου, καὶ εἰςηχούσθημεν- 
χαὶ προςηνέγχαμεν θυσίαν καὶ σεμίδαλιν, καὶ ἐξήψαμεν 
τοὺς λύχνους καὶ προεθήχαμεν τοὺς ἄρτους. 

9. Καὶ νῦν ἵνα ἄγητε τὰς ἡμέρας τῆς σχηνοπηγίας 
τοῦ χασελεῦ μηνός. : 

10. Ἔτους ἑχατοστοῦ ὀγδοηχοστοῦ χαὶ ὀγδόου, οἱ 
ἐν Ἱεροσολύμοις χαὶ οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ, καὶ ἢ γερουσία 
χαὶ Ἰούδας, Ἀριστοδούλῳ διδασχάλῳ Πτολεμαίου τοῦ 
βασιλέως, ὄντι δὲ ἀπὸ τοῦ τῶν χριστῶν ἱερέων γένους, 
χαὶ τοῖς ἐν Αἰγύπτῳ Ἰουδαίοις, χαίρειν καὶ ὑγιαίνειν. 
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ὨΪ8 πλἰβἰζ ορί ϑίοἶδ8 υἱ γϑηίγοηί δὰ 86, υἱ ἀλγεῖ οἷβ διρδηίῃπη 
οἱ δυγιπι οἱ ἀοηᾶ. ᾿ 

20. Εἰ δ]|108 πιΐδἰ( ὀὐορδΓγ6 76 γιιβδί θη οἱ πηοηΐθπι (οτρ]!. 

21. Εἰ ργϑουστθηβ συϊάδπὶ πιπιϊαν! ]οδηηΐ ἰῃ ΟδΖᾶγα, 
4υΐδ ρογῖ!ι ρδίθγ ει οἱ ἐγαῖγοβ οι 8, δἵ χυΐᾶ πγἰδὶϊ 6 χυοαιδ 
ἱπίογἤοογο. 

22. Οἱ δυάϊν!! δυίεπι Ὑθμοπηθηίογ θχραυΐῖ, οἱ Ὁοπιργο- 
ὨΘΩαΪῈ Υἶγοβ αὶ γοπογαιῖ ρογάργο δατῃ οἱ οοοίαϊξ δος : οο- 
δηονΐῖ οηΐηι χιΐα Ζυςφγουδηϊ ρογάογα 60]. 

23. Εἴ οδίογα ϑβοιτηοηι Φοδηηΐβ οἱ Β6]ογατη ο᾽ι5. οἵ 
ὈΟΠΔΓΙ ΠῚ δοίη} οὖ0}8 4185 (οτι 6 οσὶ!, οἱ δραϊῆοὶϊ πγὰ- 
ΓΟΓΌΠῚ 4005 Θχβίγυχίί, οἱ ΓΟΓΆΠῚ μαδβίΔΓΌτη 6}118, 

24. 6008 ἢδθῦ δοηρίδ βυπὶ ἰπ ΠΠγῸ ἀΐθγιπι βδοθγαοί! ου8, 
6Χ 4ὺο ἴδοίιβ 6δὲ ῥγίροθρβ βδοθγαοίιπι ροβί ρϑίγθη βυθη). 

-τττὖὸἢ 

ΜΑΘΟΘΑΒΕΟΒΌΝ 
ΕΟ ΝΏΌΌΟΞΒ. 

ΟΑΡΌΤ 1. 

1. Ἐγδίγ θυ8 αὖυἱ δυηΐ μοῦ ΞἘργρίυῃ 7 8015 βα]υἰοτη. ΕΤᾶ- 
[γ68 40] διιηΐ ἴῃ ψεγοβδοίγηνβ Ζυάεοὶ οἱ χυΐ ἴῃ γορίομο υάδρδο 
ῬδΟθη) ὈΟΏΔΠ,. 

2. ΕΓ νεποίδοϊδι γοθὶβ Ὀθυ8, οἱ πηι ηογὶξ ἰαϑἰδγηθηῖὶ βυὶ 
αυοά δὰ ΑὈγᾶδῃ οἵ [8886 οἱ 7800} 56γνο8 δ0υ08 Πάθ6]68. 

"8. Εἰ ἀοῖ νοδὶβ ΘΟ οπηηϊθυ5 υἱ οΟ] 418 ουπὶ οἱ (δοὶδ β 
6}08 γοϊυηίδίοη) ΟΘΟΓὰΘ ΠηᾶΖηΟ οἱ δΔηΐπιο γοϊθηιὶ. 

4, Εἰ διδρογίδί οογ υὙδδίγυμ ἰῃ Ἰ6 56 διὰ δἱ ἴῃ ργϑοοδριϊβ, 
οἱ (δοϊαί ρϑοθπι, 

58. οἱ ὀχδυάίδί ογδίϊοῃθβ Ὑβϑίγαϑ,, οἱ γθοοῃο  θίογ νοῦ ΐβ, 
Ὧ6Ο Υ8 ἀρβογδὶ ἴῃ ἰθι ΡΟ ΠηΔ]0. 

6. Εἰ πυηο ΠΟ ΒΌΠ,15 ΟΥ̓Δ 68 ΡΓῸ γο 8. 

7. Ἀορηδηΐο οι οἴΓΟ ἃΠ00 ΟδὨ 681 Π10 βοχαμθϑίηο ὨΟΏΟ, 
π08 Ζυάδοῖ βογίρϑίπηι:8 Ὑ 8 ἐπ {Γ]υϊδίίοπο οἱ ἰπηροῖα φαΐ 
ΒΌΡΟγν θη ποδὶ 8 ἰῃ ἰ81}8 ΔΠηἷδ., 6χ 400 γοαδϑδὶϊ ψ850ε αἵ αιιΐ 
ΟΠ 60 ἃ βδηοίδ ἰογγὰ οἱ ἃ ΓΟΖΠΟ. 

8. Εἰ ρΡογίδπι βυσοορηάοτγυηί, οἰ οἰμάδγυηῖ βϑδηρσυίησίη ἰη- 
ῃποσοηΐοῃμ. Εἰ ΟΓΔΥΪΠ.Ι5 δι Ποπιίηι!πι. οἱ ὀχδυάϊιὶ! ϑυϊηυ8 : 
οἱ οὐ! ΐπγυ5 δδογι οί οἱ βἰηαρίποι, οἱ δοσοηάϊημ8 [ι- 

ΟΘΟΓΏΔ8 Οἱ ρΓΟΡΟΒιΙΪΠΊ118 Ρ8Π68. 

9. Εἴ ἤυης υἱ ἀρϑί[8 ἀἰ6 5 βοδηοροξίδο ΠΊ6 818 ἢ δβἴθιι. 

10. ΑΠῃΟ οδη(οϑβίπιο οοἰοροβίπηο οοἶδγο, αυἱ βυηϊ ἰη 16- 
ΓΟΒΟΪΎ 8 οἱ αυὶ ̓ ῃ σιἀ868, ϑ6ηδίυ54:6 οἱ Φυἀδ8, ΑΓίϑίοθυο 
τηδρίϑῖγο ΡΟ] πὶ γορὶβ, 40} 6ϑδὲ ἀ6 σθῆογε ἢ ϑίογυ) 88" 
οογἀοίυπι, οἱ ἢἰ8 αυὶ ἰῃ “ΕφΥρίο βυηὶ Ψυάφοἰδ., 5 υΐδπι οἱ 
8886 Π|. 
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ι. Ἐχ μεγάλων χινδύνων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ σεσωσμέ- 
νοι, μεγάλως εὐχαριστοῦμεν αὐτῷ, ὡς ἂν πρὸς βασι- 
λέα παρατασσόμενοι. 

1. Αὐτὸς γὰρ ἐξέδρασε τοὺς παραταξαμένους ἐν 
τῇ ἁτία πόλει. 

ι3. Εἷς γὰρ τὴν Περσίδα γενόμενος ὃ ἡγεμὼν, καὶ ἣ 
περὶ αὐτὸν ἀνυπόστατος δοχοῦσα εἶναι δύναμις, χατε- 
χόπησαν ἐν τῷ τῆς Ναναίας ἱερῷ, παραλογισμῷ χρη- 
σαμένων τῶν περὶ τὴν Ναναίαν ἱερέων. 

ι4. Ὡς γὰρ συνοικήσων αὐτῇ παρεγένετο εἰς τὸν 
τόπον ὅ, τε Ἀντίοχος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ φίλοι, χάριν 
τοῦ λαθεῖν τὰ χρήματα εἰς φερνῇς λόγον. 

ι6. Καὶ προθέντων αὐτὰ τῶν ἱερέων τῆς Ναναίας, 
χἀχείνου προςελθόντος μετ᾽ ὀλίγων εἰς τὸν περίόολον 
τοῦ τεμένους, συγχλείσαντες τὸ ἱερὸν, 

16. ὡς εἰςῆλθεν Ἀντίοχος, ἀνοίξαντες τὴν τοῦ φατ- 
νώματος χρυπτὴν θύραν, βάλλοντες πέτρους συνεχε-- 
ραύνωσαν τὸν ἡγεμόνα, καὶ μέλη ποιήσαντες χαὶ τὰς 
χεφαλὰς ἀφελόντες τοῖς ἔξω παρέῤῥιψαν. 

17. Κατὰ πάντα εὐλογητὸς ἡμῶν ὁ Θεὸς, ὃς παρέ- 
δωχε τοὺς ἀσεδήσαντας. 

ι8. Νέλλοντες οὖν ἄγειν ἐν τῷ χασελεῦ πέμπτη χαὶ 
εἰχάδι τὸν χαθαρισμὸν τοῦ ἱεροῦ, δέον ἡγησάμεθα 
διασαφῆσαι ὑμῖν, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἄγητε τῆς σκηνοπηγίας 
χαὶ τοῦ πυρὸς, ὅτε Νεεμίας οἰκοδομήσας τό, τε ἱερὸν 
καὶ τὸ θυσιαστήριον ἀνήνεγχε θυσίαν. 

ι9. Καὶ γὰρ ὅτε εἰς τὴν Περσιχὴν ἤγοντο οἱ πατέρες 
ἡμῶν, οἱ ΕἸ ὰ εὐσεθεῖς ἱερεῖς δύνει: ἀπὸ τοῦ πυρὸς 
τοῦ θυσιαστηρίου λαθραίως, χατέχρυψαν ἐν χοιλώματι 
ρέατος τάξιν ἔχοντος ἀνύδρου, ἐν ᾧ κατησφαλίσαντο 

ὥςτε πᾶσιν ἄγνωστον εἶναι τὸν τόπον. 
20. Διελθύντων δὲ ἐτῶν ἱκανῶν, ὅτε ἔδοξε τῷ Θεῷ, 

ἀποσταλεὶς Νεεμίας ὑπὸ τοῦ βασιλέως τῆς Περσίδος 
τοὺς ἐχγόνους τῶν ἱερέων τῶν ἀποχρυψάντων ἔπεμψεν 
ἐπὶ τὸ πῦρ. Ὥς δὲ διεσάφησαν ἣμῖν μὴ εὑρηχέναι 
πῦρ ἀλλὰ ὕδωρ παχὺ, 

21. ἐχέλευσεν αὐτοὺς ἀποθάψαντας φέρειν. Ὥς δὲ 
ἀνηνέχθη τὰ τῶν θυσιῶν, ἐχέλευσε τοὺς ἱερεῖς Νεεμίας 
ἐπιῤῥᾶναι τῷ ὕδατι τά τε ξύλα χαὶ τὰ ἐπικείμενα. 

22. Ὥς δὲ ἐγένετο τοῦτο, χαὶ χρόνος διῆλθεν, δ, τε 
ἥλιος ἀνέλαμψε πρότερον ἐπινεφὴς ὧν, ἀνήφθη πυρὰ 
μεγάλη, ὥςτε θαυμᾶσαι πάντας. 

8. Προςευχὴν δὲ ἐποιήσαντο οἱ ἱερεῖς δαπανωμένης 
τῆς θυσίας, οἵ τε ἱερεῖς χαὶ πάντες χαταρχομένου Ἰω- 
νάθου, τῶν δὲ λοιπῶν ἐπιφωνούντων, 

44. ὡς Νεεμίου. Ἦν δὲ ἡ προςευχὴ τὸν τρόπον 
ἔχουσα τοῦτον- Κύριε, Κύριε ὃ Θεὸς, ὁ πάντων χτίστης, 
ὃ φοδερὸς, καὶ ἰσχυρὸς, καὶ δίκαιος, χαὶ ἐλεήμων, ὃ 
πος βασιλεὺς χαὶ χρηστὸς, 

25. ὃ μόνος χορηγὸς, ὃ μόνος δίκαιος χαὶ παντο- 
χράτωρ χαὶ αἰώνιος, ὃ διασώζων τὸν Ἰσραὴλ ἐχ παν- 
τὸς χαχοῦ, ὃ ποιήσας τοὺς πατέρας ἐχλεχτοὺς, χαὶ 
ἁγιάσας αὐτούς" 

86. πρόςδεξαι τὴν θυσίαν ὑπὲρ παντὸς τοῦ λαοῦ σου 
Ἰσραὴλ, χαὶ διαφύλαξον τὴν μερίδα σου χαὶ χαθαγία- 
σον. 

27. ᾿Επισυνάγαγε τὴν διασπορὰν ἡμῶν, ἐλευθέρω- 
σον τοὺς δουλεύοντας ἐν τοῖς ἔθνεσι, τοὺς ἐξουθενημέ- 
νους χαὶ βδελυχτοὺς ἔπιδε, καὶ γνώτωσαν τὰ ἔθνη ὅτι 
σὺ εἶ ὃ Θεὸς ἡμῶν. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. Κεφ. Α΄. 

11. Ὧδ τπηᾶρη}8 ρΟΥΟι}}5 ἃ 60 ᾿ἰδαγαί!, πηδρηϊσα ραταιίδς 
δρίπηιβ οἱ, υἱροῖς αι δίνογϑυβ γοβθηὶ αἰ ΔΉ 8. 

12. ρ86 δηΐτη 6} ἶγα ἰοοὶϊ 605 φυὶ ρυρηδνογυπηῖ ἰῃ βδηοίδ 
εἰν (δΐο. 

13. Νάιη οὐτὴ ἰῃ Ῥογδίὰθ οϑβοὶ ἀυχ ἰρδ6, οἱ χυὶ οὐπὶ 'ρ80 

ἐχογοίϊίιι8 αυΐ ἰπίο!ογ Ὁ} 18 υἱοί! Γ 6686, ρογουϑϑὶ ϑυηὶ 
ἴῃ ἰοπηρ]ο Νδηδιῶθ, ἰγδυυιὰθ αἰθηι 115 15 φαΐ εἰτοᾶ ΝΔηδρδΠῚ 
Βϑοθγα οἱ ἰθιι8. 

14. ἙἘΠοηΐηϊ φυδϑὶ οὐπὶ οἃ ᾿ιρἰἰΔίυγυβ γοηϊ δὰ ἰοουπι Αἢ- 
ιἰοαϊιυ8 οἱ δηοὶ 6}ὺ5, υἱ δοοίρογοί ρδοιηΐδ5 ἀοίΐ8 ὨΟΠΊΪΠΘ. 

15. ΟΠ 4116 ργοροϑι βϑθηΐ 88 δδοογάοίθς Νδηῦθδο, οἱ 

ἶρ86 οὐπὶ ρῥϑαοίβ ἰηρτοϑβι15 οδϑοί ἰηΐΓγ διῃ δ᾽ ίηὶ (ΔηΪ, Ε}81156- 
γυπὶ ΘΠ. 0} 1}. 

16. συαι δυίΐθπ) ἰηἰγᾶ5861 ΑἸ ΟΟἤ5. ρογίο οοου 0 οβο 
Ἰδατιθαγ8,, τη 6 η165 ἰαρ᾿ 65 ρογουβδογαηΐ ἀμοσδη), οἱ ἀϊνὶ- 
βογιυηί ΘΙ γαῖ πὶ οἱ οδρὶ(ἰι18 διηρυΐδι!8 δὰ 608 αιιὶ [ΟΓΐκ 
ογδηΐ ρῥγο)θοογυηί. 

17. Ρογ οπηηΐᾶ θοῃραϊεῖ8 Ὠθι18 Ὠοβίογ, σαὶ ἰγδα]ἀϊξ [π}- 
Ρἰο8. 

18. Ἐδοίυτγὶ ἰείυνγ φιυϊηία οἱ νἱροϑβίιηδ ἰδ Π]6 518 αἰιδϑίου 

Ρυγὶβοδίϊοηοιη ἰθπιρὶὶ, ἢροοββαγίυηι ἀμ ΧΙ ΠΊ8 δἰκηϊ ἤοᾶγα 

το 8, υἱ οἱ γο8 ΄συοφιδ ἃρδι8 ἀἰοι ϑοθπορορὶϑ οἱ ἱμηΐβ, 

΄υδηὰο Νοριηΐδ5 Ὡρα Πἰοαῖο ἰθπιρῖο οἱ δἰίδγί οδίυ  5δογῆ- 

οἰυμ. 
19. Νάπι οὐπ ἰῃ Ῥογαίάθπ) ἀσποογοηΐοΓ ραίγοϑ Ποϑίγὶ, 88- 

οογάοίοθα αυὶ ἔπης ογδηΐ οὐ]ογθ8 οὶ, δοσθρογαηῖ ἀ6 ἰσπὸ 
ἃἰίαγὶβ οὐσυϊία, οἱ δβϑοοηήάογιηΐ ἰη οδΥ ἰαϊα μιιϊοἱ β᾽(υ τὰ 

᾿ Δ ὈΘη 5 8’, ἰῃ 4110 οομίυΐαί! διιηΐ ουη} [ἃ αἱ ΟὨΏΪθ05 
ἰσηοίι8 6556 ἰοευ8. 

20. Οὐ δυῖ6Π}) ργριοΓ 856ηΐϊ δηηὶ πλυ}{ἰ, χυδπο ῥἰδοιὶὶ 
Ὠδο, πιϊ8808 ΝΟοπηδβ ἃ γοϑθ Ῥογϑὶ ἀΪ8 Ὠθροίθϑ βϑδοργάοίυμι 
ἱΠΟτὰ πὶ αυὶ ΔΟΒοοηογδηῖΐ μοὶ δὰ ἰζηθηι. {{ δ 6 πῇ Ὠδγγᾶ- 

γογυηΐ ΠΟ δ ΠΟ ἰμυθηΐβ86 ἰσηθη) 56 84υδηι ΟΓΔ558Π), 

41. 6811 608 ᾿δυγίοηΐο8 ἴογτο. ἐ δυΐδιη οὨ]αῖα βυηῖ 68 
4υδ δα 58ΔουϊΠοΐδ, 5511 δδοογάοίοβ Νοηΐδ8 ἄβρόγρογα δαυἃ 

ἰρ88 οἱ Ἰίσῃᾶ οἱ {ι ογδηΐ βυρογροβίίδ. 

42. υἱχια ἰιος ἰδοίαπι οδὶ, οἱ ἰδπηρι8 ΔΠΠΠῚ 4110 50] Γ6- 
(υἱκὶ1 φαΐ ργῖυ5 ογᾶΐ ἰῃ ἢ} ]}10, δοσθηϑι1.8 651 ἰζη!}8 ᾿μᾶρηυ5, 
ἰΐδ υἱ ΟἸΏΠ65 ΤηἰΓΓΘη(ΌΓ. 

43. Οτγαϊοηρηι δυΐδῃη [Δοϊοθδηΐ 5δοογάοίο5 ἀυ πὶ σΟΠδυ1})- 

τηδγοίιν βδογίΠοίαπι, οἱ 8δορυοίοβ οἵ Ομ πθ8 ΦομπδίΠδ ἱποῦο- 
δηΐα, ὁφίογὶ 8 δυίθηι γοϑροηαθη δι18, 

44. υἱ Νοοιηΐᾶ. ἘΓΑΐ διιίθ) ογαίίο πη ἢΔΌΘΠη 8 πιοάμη : 

Βοπηΐηρ Ποπιλίηα 6118, ΟΠ ἑ1ΠῈ| ογρδίον",, ἰογγ }}}}15, οἱ (τ 8, 

οἱ Ἰυϑίυδ, οἴ ΤᾺ ΒΟΥ ΟΟΓΒ, 4υΐ 8018 65 ΓΟΧ οἱ ὈΟΏΙ5, 

45. 501118 ρΓουϑίδηϑ, 8501118 [151118 οἱ Οἱ ροίΘΠ8 οἱ δοίογῃυ5, 

4υἱὶ Π| Ογᾶ5 15γ86] ἀδ οἰηηὶ Π)8]0. 4ιιἱ (δε δι} ρᾶίγο8 εἰθοίοϑ, 
οἱ βδηοι Ποδϑι 608 : 

26. ΑΟοἱρα 5δουῦ! Ποῖ) ΡΓῸ ὕῃῖ  γ80 ΡΟρΡΙΪΟ ἴθ [ϑγᾶοὶ, οἱ 
ουβίοαϊ ραγίοπῃ ἰυᾶπη οἱ 88ηςΟ{{Π 8. 

47. Οομζγοξα αἰβρογβίοηοπι ἠοβίγαπ), ᾿ἰθογὰ δοὺ Ζυὶ 561- 

γἱυηῖ ἴῃ φοηίι.5, οοηίομηρίοβ οἱ δοιηδίο8. γοϑρίοα, οἱ 
βοἰδηί μοηῖο5 ΄υὶϊᾶ ᾽) 65 Π 6118 ΠΟΒΙογ. 
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8. Βασάνισον τοὺς καταδυναστεύοντας χαὶ ἐξυδρί- 
ζοντας ἐν ὑπερηφανία. 

29. Καταφύτευσον τὸν λαόν σου εἰς τὸν τόπον τὸν ᾿ 
ἣν σου, χαθὼς εἶπε Μωῦσῆς. 

80. Οἱ δὲ ἱερεῖς ἐπέψαλλον τοὺς ὕμνους. 
81. Καθὼς δ ἀνηλώθη τὰ τῆς θυσίας, χαὶ τὸ περι- 

λειπόμενον ὕδωρ ὃ Νεεμίας ἐχέλευσε λίθους μείζονας 
χατασχεῖν" 

82. ὡς δὲ τοῦτο ἐγενήθη, φλὸξ ἀνήφθη - τοῦ δὲ ἀπὸ 
τοῦ θυσισατηρίου ἀντιλάμψαντος φωτὸς, ἐδαπανήθη. 

88. Ὥς δὲ φανερὸν ἐγενήθη, τὸ πρᾶγμα, χαὶ διηγγέλη 
τῷ βασιλεῖ τῶν Περσῶν, ὅτι εἰς τὸν τόπον οὗ τὸ πῦρ 
ἀπέχρυψαν οἱ μεταχύέντες ἱερεῖς, τὸ ὕδωρ ἐφάνη, ἀφ᾽ 
οὗ χαὶ οἱ περὶ τὸν Νεεμίαν ἢ ισαν τὰ τῆς θυσίας, 

84. περιφράξας δὲ ὁ βασιλεὺς ἱερὸν ἐποίησε, δοχιμά- 
σας τὸ πρᾶγμα. 

45. Καὶ ΚᾺ ἐχαρίζετο ὁ βασιλεὺς πολλὰ διάφορα 
ἔλάμθανε χαὶ μετεδίδου. 

86. Προςηγόρευσαν δὲ οἱ περὶ τὸν Νεεμίαν τοῦτο 
Νέφθαρ, ὃ διερμηνεύεται, Καθαρίσμός. Καλεῖται δὲ 
παρὰ τοῖς πολλοῖς Νεφθαεί. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. 

ι. Εὑρίσχεται δὲ ἐν ταῖς ἀπογραφαῖς Ἱερεμίας ὃ 
προφήτης ὅτι ἐχέλευσε τοῦ πυρὸς λαδεῖν τοὺς μεταγι- 
νομένους, ὡς σεσήμανται, καὶ ὡς ἐνετείλατο τοῖς μετα- 
γενομένοις ὅ προφήτης, 

ἃ. δοὺς αὐτοῖς τὸν νόμον, ἵνα μὴ ἐπιλάθωνται τῶν. 
προςταγμάτων τοῦ Κυρίου, καὶ ἵνα μὴ ἀποπλανηθῶσι 
ταῖς διανοίαις, βλέποντες ἀγάλματα χρυσὰ χαὶ ἀργυ- 
ρᾶ καὶ τὸν περὶ αὐτὰ χόσμον. 

8. Καὶ ἕτερα τοιαῦτα λέγων, παρεχάλει μὴ ἀπο- 
στῆναι τὸν νόμον ἀπὸ τῆς χαρδίας αὐτῶν. 

4. Ἦν δὲ ἐν τῇ γραφῇ, ὡς τὴν σχηνὴν χαὶ τὴν χι- 
δωτὸν ἐχέλευσεν ὃ προφήτης χρηματισμοῦ γενηθέντος 
αὐτῷ συναχολουθεῖν, ὡς δὲ ἐξῆλθεν εἰς τὸ ὄρος οὗ ὃ 
Νωῦσῆς ἀναδὰς ἐθεάσατο τὴν τοῦ Θεοῦ χληρονομίαν. 

5. Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἱερεμίας εὗρεν οἶκον ἀντρώδη, καὶ 
τὴν σχηνὴν χαὶ τὴν χιδωτὸν καὶ τὸ θυσιαστήριον τοῦ 
θυμιάματος εἰςήνεγχεν ἐχεῖ, χαὶ τὴν θύραν ἐνέφραξε. 

6. Καὶ προτζελθόντες τινὲς τῶν συναχολουθούντων, 
ὥςτε ἐπισημήνασθαι τὴν ὁδὸν, καὶ οὐχ ἠδυνήθησαν εὑρεῖν. 

γη. Ὡς δὲ ὁ Ἱερεμίας ἔγνων, μεμψάμενος αὐτοῖς εἷ- 
πεν, ὅτι χαὶ ἄγνωστος ὁ τόπος ἔσται ἕως ἂν συναγάγη 
δ Θεὸς ἐπισυναγωγὴν τοῦ λαοῦ χαὶ ἵλεως γένηται" 

8. χαὶ τότε ὃ Κύριος ἀναδείξει ταῦτα, χαὶ ὀφθήσεται 
ἢ δόξα τοῦ Κυρίου χαὶ ἣ νεφέλη, ὡς χαὶ ἐπὶ Μωῦσῇ, 
ἐδηλοῦτο, ὡς καὶ ὁ Σαλωμῶν ἠξίωσεν ἵνα ὃ τόπος χα- 
θαγιασθῇ μεγάλως. ᾿ 

9. Διεσαφεῖτο δὲ χαὶ ὡς σοφίαν ἔχων ἀνήνεγχε θυ- 
σίαν ἐγκαινισμοῦ χαὶ τῆς τελειώσεως τοῦ ἱεροῦ " 

10. καθὼς χαὶ Μωῦσῆς προςηύξατο πρὸς Κύριον, καὶ 
χατέθη πῦρ ἐχ τοῦ οὐρανοῦ χαὶ τὰ τῆς θυσίας ἐδαπά-- 
νησεν, οὕτως χαὶ Σαλωμῶν προςηύξατο, χαὶ χαταδὰν 
τὸ πῦρ ἀνήλωσε τὰ ὁλοχαυτώματα. 

τι. Καὶ εἶπε Μωῦσῆις, διὰ τὸ μὴ βεδρῶσθαι τὸ περὶ ΄ 
τῆς ἁμαρτίας, ἀνηλώθη. 

12. ὭὩκςαύτως καὶ ὁ Σαλωμῶν. τὰς ὀχτὼ ἡμέρας 
ἤγαγεν. 

28. ΑΠΠΙσα Ορρτγὶπιοηΐθβ οἱ οοηίυ 6} 1 Ὧπ| (Δοϊοηΐ6 5 ἰῃ 80.- 
Ρογθίδ. 

29. ΡΙΔηΐδ ρορυϊαπλ ἔαυπι ἰῃ Ἰ000 βδηοίο ἴυο, δίευΐ ἀἰχὶς 
Μογϑ68. 

30. δδοδγάοίθβ δυΐδη 088) 6 θδηί ᾿ιγη)η08. 
91. Οὐῃηι διυῖθηλ ΘΟΠΒΌΠΙΡ(.ΠῚ Θ586ὶ βαςγιΠοίυπι, ὁχ γϑϑὶ- 

| ἄυᾶ ἃᾳυ 6811 ΝΘΟΙΩΪ45 ἰαρ[ 468 πηδἦογοβ ρογίυπάϊ : 

32. αυοὰ υἱ (Δοίυηι ο8ξ, οἱ ΠαΠπγη)α δοοοῆβα δὶ, βϑὰ ]ὰ- 
ΤΩΪΠ6 γο[υΐσοηία Δ} ἃ!(δγὶ, Θοῃβιιπηρί 65. 

38. Οἵ νϑῦὸ πιδηϊ[ϑϑίδίδ 68ὲ γθϑ, πυηίἰδίντη δϑί γορὶ Ρϑὺ- 
ΒΔΓΙΠῚ, οἱ φυρά ἴῃ 000 ἰῃ αὺοὸ ἰβποπιὶ δυϑοοπάδγδηϊ ἢΐ χαὶ 
ἰγδηϑίδι! Πηογαηῖ ϑδοογάοίθϑ, δ δρρᾶγιδ, 46 ΄χυᾶ Νρο- 
Πλ185 οἷ φινὶ Οι1π 60 δγδηΐ ρυγΠοανογαπέ αι δὰ βδογὶἢείυϊη, 

34. Οἰγου βορίθἢ 5 δυίοη) ΓῸΧ {6}! υἱὴ (εοἰΐ, αἵ ΓΟΙῺ ῥργο- 
Ὀαγοί. 

35. Εἰ αυΐθυϑ ργαι ποδί τὸχ τη] ἃ οχί γᾶ δοοὶρίοθαὶ 
οἱ {ἰ υοὔδί. 

36. Αρρϑ ανὶϊ δυΐοπὶ ΝΟΘηγὰ8 ἰυ πο Ἰοσυτη ΝΟΡΙ ΠΑΡ, 
χυοά ἱπίεγργοίδίαυν, ΡυγΠοα[ἴο. Ὑοοδίυγ δυΐοι δρυὰ ρ᾽υγα8 
ΝΟρΡ δὶ. 

ΟΑΡΌΤ 1]. 

1. Τηγϑηϊζυγ δυΐθῃ ἰῃ ἀοϑοτὶ ρ!ἰοηΐθιι8 ΦογΘ 85 ργορ οί 
αυοά ᾿υβϑ5ὶῖ 605 ἰσῆθη) δοοίρογα χυὶ {γδηϑιηϊργα δηΐυγ, υἱ 

βἰρηϊποιίΐπηι ο8ΐ, οἱ αἱ πιᾶπάανὶ ἰγδηϑηγίσγαῖἑα ργορ οίᾶ, 

2. ἄδη5 οἷβ ἰαβϑῖ, π6 ΟὈΠ Υἰβοσγθηΐιγ ργϑοορία Ποπηϊηΐ, 

οἰ υἱ Ποη Θχϑιτγοηΐ τηθηςθι15, ΥἱαΘη 68 βἰπηυἰδογὰ δυγοᾶ οἱ 

δισοηίθδ 6ἰ ΟΓΔΙΘηΐδἃ ΘΟΓΌΏ. 

3. Εἰ ἃ] ῃυ)υδιηοάὶ ἀΐσοη8, Πογία ΒΔ ΓΠΓ Π6 [66 ΠΊ δπΊονυθ- 
τοηΐ ἃ οογάδ 800. 

4, Ἐγαῖ δυΐθηι ἴῃ 1ρ88 βογὶρίυτα, ΄συοπχοάο ἰΔΡΟΓΏΔΟΙ ΠῚ 

οἱ ἀγοδ) [υ851{ ργορμοία αἰγὶ ΓΟΘΡΟΠ50 δα 56 [Δοῖο οΟΠηΐ- 
[ΔΓ 5601}, ΠΡ]υθάυ0 οχὶξ ἰῃ πποηΐθπὶ ἰπῃ 400 ΜΟΥ505 ἃ5- 
ΟΘΠΔΙ οἱ νἱαἱΐ Ποὶ Ὠφωγοά ἰδίθπι. 

ὅ. Εἰ Ὑϑῃ 68 76 ΓΘΠἾ88 ἰηγ θη, ἀΟΠ.1ΠῚ Θρο ησ85, οἱ ἰᾶ- 
ΒΟΓΏΔΟΏ] μη} οἱ ἄγοδπι οἱ Δ ἴᾶγὸ ἱποθηϑὶ ἰμία ᾿ς, οἱ ο8- 

(1ὰπὶ οί τιχ . : 
6. Εἰ δοοοβδβογυηί αυϊάδηι ὁχ 1ι}5 αυΐ 8[η}}}} δϑαυθυδῃςγ, 

υἱ ποίαγρηί Υἱδην, οἱ Ποὴ ροίιπογυηΐ ἱΠΥδηΪγο. 

7. ὖἱ διυιΐοιῃ ξοβηουῖ Ζογθηγία8, οὐ ]ρᾶΠ5 11|05 αἰχὶί, χυοὰ 

ἱσποίυ5 ογὶϊ Ἰοου8 ἀοηθο οοηργοροῖ Πθ8 σΟηρΓορα[ 6 πη 
ΡΟΡΟΪΙ οἱ ργορίτ5 ἢδί : 

8. οἱ ἴυης Ποπλῖπυδ οϑἰοηᾶοί 80, οἴ Δρρδγθῦϊ! ε)8] 6518 
Ὀοηλϊηΐϊ οἱ ἢυῦο5, δβἰσαὶ οἱ ἰη ΜΌΟΥ͂Ξ6 πιδη 69 Δ ὈδίΓ, οἱ 5ἰ6- 

υἱ ϑδ)οιοῦ ΡΟ. ιν ΙΟΟ115 ΒΔ η οἰ οαγοῖαΓ τπηδρηϊῆοο. 

9. Μαηϊ οϑίδ)αΐϊυγ δυιίθπι οἱ υἱ βαρ πίη Πἀθδης Οὔ Ϊ 
βδουοϊυπὶ ἀραϊσα!! 5 οἱ ΘΟΠΒΕ ΠῚ Διο η 8 (ΘΠ }}]] : 

(0. βίευϊ οἱ ΜΟΥβδ65 ογαυὶϊ. δὰ ᾿)οηλίηυπι, οἱ ἀσβορηδ 

ἰξηΐβ ἀ6 οὐαο οἱ οοῃϑυπηρϑὶῖ ΠοΙοσϑιιδίιπ), 810 οἱ ϑϑοπηοη 
ογαυϊί, οἱ ἀδβοοηα δ! ἰση8 ἀ6 οαἶο οἱ σομϑυπιρβὶί ΠοΙοοῦδιι- 

δῖδ. 

11. Εἰ ἀἰϊχὶ( ΜΟΥ͂Β6Β, 60 αὐυοα ποῃ δἰϊ οοπιοδίιπι αιοά 
οΓδί ὑΓῸ ροοοδίο, οομϑιηρίιη 651. 

12. δ }ΠΠὸγ οἱ ϑαϊοιηοη οοΐο ἀΐδθι5 ΟΟἸΘὈΓΑΥΙ. 
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ι8. ᾿Εξηγοῦντο δὲ χαὶ ἐν ταῖς ἀναγραφαῖς χαὶ ἐν 
τοῖς ὑπομνηματισμοῖς τοῖς χατὰ τὸν Νεεμίαν τὰ αὐτὰ, 
χαὶ ὡς χαταδαλλόμενος βιδλιοθήχην ἐπισυνήγαγε τὰ 
περὶ τῶν βασιλέων χαὶ προφητῶν, καὶ τὰ τοῦ Δαυϊδ, 
ὁδὶ ἐπιστολὰς βασιλέων περὶ ἀναθεμάτων. 

14. Ὥκαύτως δὲ χαὶ Ἰούδας τὰ διαπεπτωχότα διὰ 
τὸν πόλεμον τὸν γεγονότα ἡμῖν ἐπισυνήγαγε πάντα, 
καὶ ἔστι παρ᾽ ἡμῖν. 

ι86. Ὧν οὖν ἐὰν χρείαν ἔχητε, τοὺς ἀποχομιοῦντας 
δμῖν ἀποστέλλετε. 

16. Μέλλοντες οὖν ἄγειν τὸν χαθαρισμὸν ἐγράψαμεν 
ὑμῖν. Καλῶς οὖν ποιήσετε ἄγοντες τἰς ἡμέρας, 

17. Ὁ δὲ Θεὸς ὁ σώσας τὸν πάντα λαὸν αὐτοῦ, χαὶ 
ἀποδοὺς τὴν χληρονομίαν πᾶσι χαὶ τὸ βασίλειον, χαὶ 
τὸ ἱεράτευμα, καὶ τὸν ἁγεχσμὸν, 

15. χαθὼς ἐπηγγείλατο διὰ τοῦ νόμου" ἔλπίζομεν 
τὰρ ἐπὶ τῷ Θεῷ “ι ταχέως ἡμᾶς ρυσμαι χαὶ ἐπισυν- 
ἄξει ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν εἰς τὸν ἅγιον τόπον. 

ι0. ᾿Εξείλετο γὰρ ἡμᾶς ἐκ μεγάλων χαχῶν, χαὶ τὸν 
τόπον ἐχαθάρισε. 

40. Τὰ δὲ χατὰ τὸν Ἰούδαν τὸν Μαχχαδαῖον χαὶ 
τοὺς τούτου ἀδελφοὺς χαὶ τὸν τοῦ ἱεροῦ τοῦ μεγάλου 
χαθαρισμὸν, καὶ τὸν τοῦ βωμοῦ ἐγκαινισμὸν, 

21. ἔτι τε τοὺς πρὸς ᾿Αντίοχον τὸν ᾿Επιφανῇ χαὶ τὸν 
τούτου υἱὸν Εὐπάτορα πολέμους, 

4). χαὶ τὰς ἐξ οὐρανοῦ γενομένας ἐπιφανείας τοῖς 
ὑπὲρ τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ φιλοτίμως ἀνδραγαθήσασιν, ὥςτε 
τὴν ὅλην χώραν ὀλίγους ὄντας λεηλατεῖν χαὶ τὰ βάρ- 
όαρα πλήθη διώχειν, 

43. χαὶ τὸ περιδόητον χαθ᾽ ὅλην τὴν οἰχουμένην ἴε- 
ρὸν ἀναχομίσασθαι, χαὶ τὴν πόλιν ἐλευθερῶσαι, χαὶ 
τοὺς μέλλοντας χαταλύεσθαι νόμους ἐπανορθῶσαι, τοῦ 
Κυρίου μετὰ πάσης ἐπιεικείας ἵλεω γενομένου αὐτοῖς, 

44. τὰ ὑπὸ Ἰάσωνος τοῦ Κυρηναίου δεδηλωμένα διὰ 
πέντε βιδλίων, πειρασόμεθα δι΄ ἑνὸς συντάγυατος ἐπι- 
τεμεῖν. 

25. Συνορῶντες γὰρ τὸ χῦμα τῶν ἀριθμῶν χαὶ τὴν 
οὖσαν δυςχέρειαν τοῖς θέλουσιν εἰςχυχλεῖσθαι τοῖς τῆς 
ἱστορίας διηγήμασι διὰ τὸ πλῆθος τῆς ὕλης, 
48. ἐφροντίσαμεν τοῖς μὲν βουλομένοις δια ἐμ ρού τὴ 

ὑυχαγωγίαν, τοῖς δὲ ὑλμο ἡ ψν εἰς τὸ διὰ μνήμης 
ναλαθεῖν εὐχοπίαν, πᾶσι δὲ τοῖς ἐντυγχάνουσιν ὠφέ- 

λειαν. ᾿ 
“7. Καὶ ἡμῖν μὲν τοῖς τὴν χαχοπάθειαν ἐπιδεδεγμέ- 

νοις τῆς ἐπιτομῆς οὐ ῥάδιον, ἱδρῶτος δὲ καὶ ἀγρυπ- 
νίας τὸ πρᾶγμα. 

48. Καθάπερ τῷ παρασχευάζοντι συμπόσιον χαὶ ζη- 
τοῦντι τὴν ἑτέρων λυσιτέλειαν οὐχ εὐχερὲς μὲν, ὅλως διὰ 
τὴν τῶν πολλῶν εὐχαριστίαν ἡδέως τὴν χαχοπάθειαν 
ὑποίσομεν. 

20. Τὸ μὲν διαχριθοῦν περὶ ἑκάστων τῷ συγγραφεῖ 
παραχωρήσαντες, τὸ δὲ ἐπιπορεύεσθαι τοῖς ὑπογραμ.- 
μοῖς τῆς ἐπιτομῆς διαπονοῦντες. 

30. Καθάπερ γὰρ τῆς καινῆς οἰχίας ἀρχιτέχτονι τῆς 
ὅλης καταβολῆς φροντιστέον, τῷ δὲ ἐγχαίειν χαὶ ζωγρα- 
φεῖν ἐπιχειροῦντι, τὰ ἐπιτήδεια πρὸς διαχόσμησιν ἐξε- 
ταστέον, οὕτω δοχῦ; χαὶ ἐπὶ ἡμῖν. 

81. Τὸ μὲν ἐμόατεύειν καὶ περὶ πάντων ποιεῖσθαι 
λόγον. καὶ πολυπραγμονεῖν ἐν τοῖς χαταμέρος, τῷ τῆς 
ἱστορίας ἀρχηγέτη͵ χαθήχει. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΔΕΎΤΕΡΟΣ. Κεφ. Β΄. 
13. Ναγγαθδηΐυγ δυίθι οἱ ἰη ἀθδβοῦ ριοπίθυ5 οἱ ἰῃ οθηι- 

ΓηΘη Δ Γ18 αὶ βδοουηάσπι Νοοπ απ πδρο οδάδῃ, οἱ φυδῆϊδε 

φοπδίγιθηβ ὈΪΠΟἰΠΘοδτ ὀϑησγορανὶ χυδο ἀδ γορίδυ8 οἱ ῥγὸ- 
Ρἰιοῖ8, οἱ φυδ Ἰρδὶυβ αν, οἱ δορί βϑίοϊδϑ τοζυπὶ ἀδ ἀθῆδ- 
τἱ 8. 

14. 5:0} ογ δυΐοη οἱ 70 85 φυξδ ἀοοίἀδγδηΐ μοῦ Ὀ6Ι] πὶ 
αυοά ποθ ὶβ δοοίἀογδὶ οοησγοραυὶξ οπηηΐδ, οἱ βυηί ἀρυὰ Πο5. 

15. 51 Ἔγβο ἀοϑβϑίἀογδιϊϑ δοο., μα 6 χυὶΐ ρογίογδηϊ υοδίβ. 

16. Ααἰυγὶ ἰΐδφυο ρυγβοδίϊοποη) βογ ρβίμηι5 νορὶβ. Β6ΘΠ6 
ΘΓΡΟ (δοογ {18 δὶ θοροῦ [18 ἢ08 ἀ68. 

17. Ὠδιι8 δυΐοπι φυὶ ἰογανξ ρορυ!απὶ βυιτα, οἱ γα ϊι 
Πεγοαϊδίθπι ομπθυ8 οἱ γορηῦπι, οἱ βδοογαοίίιι, οἱ 580- 

{ΠΟ Δ ΟΠ 6ΠῚ, 

18. 5ἰουΐ ργοπμῖϑὶὶ ἰὴ ἴθσα : Βρογϑῃδ δῃΐπὶ ἴῃ Ὠ60 φυρὰ 
οἷο ἠοϑίγ πὶ ϑογοΓ οἱ οοηρσγοραθὶϊ Π05 ἀ6 οἃ αυῷ ευῦ 
οΟἶο ἰη Ἰοουπ β8ποίυηι. 

19. Ετγίρυϊξ δηλ π08 ἀ6 τηδρηΐβ ρογίου} 8, οἱ σου ῥιτ- 
βανϊὶ. : 

20. δο Ζυάδ τοῖο Μδοοδῦδο οἱ ἰγδί γι δ} 6)}5 οἱ ἀδ ᾿δηρὶ! 
τηδϑηΐ ρυγὶΠοδίίοηο, οἱ ἀθ ἃγὸ ἀδαϊοδ 96, 

21. βορὰ οἱ ἀ6 ργ8}}18 αυδὲ ρογιϊποηὶ δὰ Απιϊοομυηι Νο- 
ὈΊ]ο οἵ ΠΙΪὰπ ο᾽υ5 Ἐυραΐογοιι, 

22. οἱ ἀδ {ΠΝ δ ο θυ.5 αιιᾶ5 ἀς αὐ]ο ἴδοῖρο βυηὶ δὰ 
608 4υἱ ρτὸ Ψπἀαΐδπηο δθυπάθ (οτος ἰδοογυηίΐ, [Δ υἱ υηΐ- 
γΟΓβΔΠ) ΓΟΙΟΠΘΠῚ ΟΠ ρϑιιοὶ 6856 ηΐ ρορυϊδτοηΐυγ οἱ Ὀαγθὰ- 
τῶμπῃ πλ{Π{υἀἰποη) Γυρᾶγοηΐ, 

23. οἱ [Διηηοϑἰ 58: Πη0Π} ἴῃ (οἷο ΟΥὮΘ (ΘΙ ρ] 1 το ρογαγρηϊῖ, 
οἱ οἰν Δὲ 6) Πθογᾶγοηΐ, οἱ ἰαρθβ Ζι (αἴυγαμν ογαὶ οἱ 880ο- 
ἰογοιίυγ γοϑι ὰογθηΐ, οι ΐ 0 ΟὨΠΊ Ομ ἰγϑηαυ "δῖ 6 ργο- 
Ρἰεἰο (Δοίο 1118, 

244. αυδ 8ὺ 7480η6 ΟὙΓΘΏΘῸ ἀυΐπαυθ ἰδ γὶβ. ἀθεϊαγαία 
βυηΐϊ, ἰδη(ΔΥΪΠ}}}8 05 050 γΟΪΌΠΪΠ6 ὈΓΟΥ ΓΟ. 

45. Οοηβί ἀθγϑηΐθβ θηΐπὶ οἰ ιιϑίοποπι ηυτηογογυῃ) οἱ ἀϊίῇ- 
ου!δίδπη αὖδὸ δἀοδὶ τ θη 05 ἀρστοαϊ ὨδΡγδι 0ῃ68 Ὠἰδῖο- 
ΓΙ ΔΙΌ ΓΩ ργορίογ πη} ἘΠ υἴ 611} ΓΟΓΆΠΙ, 

26. συΓανίπηι18 γΟ] 8 αυϊάσηλ ἸοβΈγα υἱ 6586 δηϊηγ 
ΟὈ]οοίδίϊο, 501 0518 γ 6 ΓῸ υἱ (86}}}}8 ροβ5η1 το Γίδ. ΘΟπι- 
Ὠϊοπάδγα, οΠηΐθυ8 δυΐδηχ ἰοσοη(δι5 υ{1}1{85 σοηῃίογΓαίαγ. 

27. Εἰ ποῦὶβ φυϊάθηι χυὶ Δ ογοπὶ Ὀγουϊδηὰΐ ϑυβοθῃὶ π}08 
ΠΟ [Δ0116,, 884 διιάοτίβ οἱ Υἱρ᾽  άγυπὶ ποροίζαῃι 6ϑῖ. 

428. δϊευΐ οἱ ́ υΐ ργδραγαῖ σοηγίνί πὶ οἵ ΤΌΦΓΘΩΙ Δ οτυπι 

υἱ] ἀΐο πὶ ποὴ ἴδοὐ]6 φυϊάθηη 681, ἰΔπ}6) ργορίδι πλ0} ογαπὶ 
δταίίδιη ΠΙθοη 6 Γ ΙΔ ΟΓΘΩῚ 8ι18{1 6 Ὁ Πη118. 

29. 0} Π|6 αὐἱάσῃ οἱ ὀχαυϊΐδίίδηη ἀδ βἰηρι}}8 ἰγδοίδιϊο- 

Πρ ᾿ιἰδἰογοσγᾶρ 0 οΘοηοράθιΐθβ,, ρογβοαυὶ δυΐοιη ἀθ ϊῃθᾶ- 
κἰοπ68 δορί ΟΠη68 δὲυἀοηί68. 

30. δίουϊ δσηΐπη ΠΟΥδ ἀοπιι8 ἃγο ἰίδοῖο ἀδ υηΐ γογβᾶ ϑίΓ|- 
οἴυγα συγδηάυπη 65ῖ, οἱ ΥὙ6ΓῸ 4 ἰπυγογα οἱ ρίπρογο δρσγοαϊ- 

ἴυγ, 48 ἀρίᾶ διηΐ δα ογηδῖιπ) οχχυϊγοηὰδ βυπῖΐ, [8 εο δ [π|0 
οἵ ἰπ ΠΟ 5. 

31. Νδγ ρβομοίγαγο συ θπὶ οἱ ἀ6 ομηΐ 118 ἴδοο γα 861 1η0- 

ποη}, οἱ ουποβἰυβ βἰηρυϊαβ αυδϑίας ρᾶγίο8 ἀἰδχυίΐγογα, ἰ- 
βίογί δ οηρτυ δ δυοίοτγ!. 



ΜΑΘΟΟΑΒΕΟΒΌΓΜ ΓΙΒΕᾺ ΘΕΘΟΌΝΘΌΓ 5. ἀκρ. ΠῚ. 

82. Τὸ δὲ σύντομον τῆς λέξεως μεταδιώχειν, χαὶ τὸ 
ἐξεργαστιχὸν τῆς πραγματείας παραιτεῖσθαι, τῷ τὴν 
μετάφρασιν ποιουμένῳ συγχωρητέον. 

82. ᾿Εντεῦθεν οὖν ἀρξώμεθα τῆς διηγήσεις, τοῖς 
προειρημένοις τοσοῦτον ἐπιζεύξαντες. Εὔηθες γὰρ τὸ 

πρὸ τῆς ἱστορίας πλεονάζειν, τὴν δὲ ἱστορίαν ἐπι- 
τεμεῖν. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Γ΄. 

ι. Τῆς ἁγίας τοίνυν πόλεως χατοιχουμένης μετὰ 
πάσης εἰρήνης, χαὶ τῶν νόμων ἔτι χάλλιστα συντηρου-- 
μένων διὰ τὴν ᾿Ονίου τοῦ ἀρχιερέως εὐσέθειάν τε χαὶ 
μισοπονηρίαν, ᾿ 

“. συνέδαινε χαὶ αὐτοὺς τοὺς βασιλεῖς τιμᾶν τὸν τό- 
πον, χαὶ τὸ ἱερὸν ἀποστολαῖς ταῖς χρατίσταις δοξά- 
ζειν, 

8. ὥςτε χαὶ Σέλευχον τὸν τῆς Ἀσίας βασιλέα χυ- 
ρηγεῖν ἐχ τῶν ἰδίων προςόδων πάντα τὰ πρὸς τὰς 
λειτουργίας τῶν θυσιῶν ἐπιθάλλοντα δαπανήματα. 

4. Σίμων δέ τις ἐχ τῆς Βενιαμὶν φυλῆς προστάτης 
τοῦ ἱεροῦ χαθεσταμένος διηνέχθη τῷ ἀρχιερεῖ περὶ τῆς 
χατὰ τὴν πόλιν παρανομίας. 

5. Καὶ νικῆσαι τὸν Ὀνίαν μὴ δυνάμενος. ἦλθε πρὸς 
Ἀπολλώνιον Θρασαίου, τὸν κατ᾽ ἐχεῖνον τὸν χαιρὸν 
χοίλης Συρίας καὶ Φοινίχης στρατηγόν " 

8. καὶ προςἤγγειλε περὶ τοῦ χρημάτων ἀμυθήτων 
γέμειν τὸ ἐν “Ἱεροσολύμοις γαζοφυλάχιον, ὥςτε τὸ πλῆῇ- 
θος τῶν διαφόρων ἐναρίθμητον εἶναι, χαὶ μὴ προςήχειν 
αὐτὰ πρὸς τὸν τῶν θυσιῶν λόγον, εἶναι δὲ δυνατὸν ὑπὸ 
τὴν τοῦ βασιλέως ἐξουσίαν πεσεῖν ἅπαντα ταῦτα. 

7. Συμμίξας δὲ ὃ Ἀπολλώνιος τῷ βασιλεῖ, περὶ τῶν 
μηνυθέντων αὐτῷ χρημάτων ἐνεφάνισεν. Ὁ δὲ προχει- 
ρισάμενος Ἡλιόδωρον, τὸν ἐπὶ τῶν πραγμάτων, ἀπέ- 
στειλε δοὺς ἐντολὰς, τὴν τῶν προειρημένων χρημάτων 
ἐχχομιδὴν ποιήσασθαι. 

8. Εὐθέως δὲ ὁ “Ηλιόδωρος ἐποιεῖτο τὴν πορείαν, τῇ 
μὲν ἐμφάσει ὡς τὰς χατὰ χοίλην Συρίαν χαὶ Φοινίχην 
πόλεις ἐφοδεύσων, τῷ πράγματι δὲ τὴν τοῦ βασιλέως 
πρόθεσιν ἐπιτελέσων. 

9. Παραγενηθεὶς δὲ εἰς (Ιεροσόλυμα, καὶ φιλοφρόνως 
ὑπὸ τοῦ ἀρχιερέως τῆς πόλεως ἀποδεχθεὶς, ἀνέθετο περὶ 
τοῦ γεγονότος ἐμφανισμοῦ, χαὶ τίνος ἕνεχεν πάρεστι 
διεσάφησεν. ᾿Επυνθάνετο δὲ εἰ ταῖς ἀληθείαις ταῦτα 
οὕτως ἔχοντα τυγχάνει. . 

το. Τοῦ δὲ ἀρχιερέως ὁποδείξαντος παραθήκας εἶναι 
χηρῶν τε χαὶ ὀρφανῶν, 

1. τινὰ δὲ καὶ Ὑρκανοῦ τοῦ Τωδίου σφόδρα ἀνδρὸς 
ἐν ὑπεροχῇ κειμένου, οὐχ ὥςπερ ἦν διαδάλλων ὃ δυςσε- 
θὴς Σίμων, τὰ δὲ πάντα τυ τετραχόσια τάλαντα, 
χρυσίου δὲ διαχόσια" 

1. ἀδικηθῆναι δὲ τοὺς πεπιστευχότας τῇ τοῦ τόπου 
ἁγιωσύνη χαὶ τῇ τοῦ τετιμημένου χατὰ τὸν σύμπαντα 
χόσμον ἱεροῦ σεμνότητι χαὶ ἀσυλίᾳ, παντελῶς ἀμήχα-- 
νον εἶναι. 

18. Ὁ δὲ Ἡλιόδωρος, δι᾽ ἃς εἶχε βασιλιχὰς ἐντολὰς, 
πάντως ἔλεγεν εἰς τὸ βασιλικὸν ἀναληπτέα ταῦτα εἶναι. 

ι4. Ταξαμενος δὲ ἡμέραν εἰςήει τὴν περὶ τούτων ἐπί- 
σχεψιν οἰχονομήσων. Ἦν δὲ οὐ μιχρὰ καθ᾽ ὅλην τὴν πόλιν 
ἀγωνία. 
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32. Βιου δίῃ Υθγὸ ἀϊοϊοηΐδβ βοοίαγὶ, οἱ 80 1161 ὄχθϑοιι- 
[ἰοωδτ Γογύπι Υἱΐδγο, Ὀγουϊδηιὶ οομορδάθπάυπι 6βὶ. 

33. ΗΪΠΟ ΟΓΒῸ Παγγδ!οηθιη ἱποϊμίθπη8, ργαρα οι 5. ̓ιδοῖ6- 
Ὧ0.8 οΟηηθοίοηϊο8. δ[. πη} οπίη 65ἱ δηΐο [ιἰδίογίδιη οι 6 γα, 

ἰπ ἰρϑᾶ δυΐθηη ἰιἰδίοτία βυσεοίηρὶ. 

3 

ΟΑΡΌΤ 11]. 

1. Ἰρὶίατ οὐτὰ βδηοίδ οἰν 88. ΠΔ ἱ ἀγοίαν οὐ) Οπηὶ ρᾶοθ, 
Ἰοζ68 δυΐδηι δάϊιυς ορίϊπια ουδίοαϊγοηίυν ργορίον Οπίδ: ροη- 
Εἰβοἷβ ρἰοἰαίδῃ οἱ οἀΐυμη τΠΔΙΟΓαΠ,, 

2. δεβθαὶ αἱ οἱ ἰρ5ὶ γαβξϑδ Ἰοουμη  Ποηογδγοηῖ, οἱ θη ρὶ υπὶ 
ἸΠδΧ  Πῖβ ΠΟΥ 6 ἰΠΠ 08 ΓΑΓΘΗΪ, 

3. 1 υἱ βοϊουζυβ Α58:2 τὸχ ἀ6 γϑά 0.5 51}}8 ργδοβίδγοιϊ 
ΟΠΠ68 διηρίυβ δα τἰηἰϑἰογία βδογ βεϊογυϊῃ ρογι ΘΠ (68. 

4, δοη δυίοη χυϊάδη ἀ6 ἰγίθυ Βοηδηγπ ργθροδίίυ5 
(δ}}}}} οομδί υἱυθ. οοηϊοηάοθαί οὐπὶ ρῥγποὶρα δδοογάἀοίυτῃ 
ἀ6 68 φυῶ ἰη οἰν 816 ἤδρθδὶ Ἰοσυϊ Γδηβργοββίοῃ. 

ὅ. δϑὰ οὔτ Υἱοθγο ΟὨΐδπὶ ποῦ ροβδεί, νϑηϊΐ δὰ Αρο]}]0- 
πἴυπι ΤἬγαβος ἢ] απ, αυΐ 110 ἰθμρογα ογαΐ ἀυχ ΟΟἸοβγγίοο 
οἱ Ρῃωηϊίοίδ: 

ὃ. οἱ πυμπίϊαν! ρΘΟυΠ 8 ἱπηγθηϑὶ5 ΘΟ ἢ] 6886 ΦΕΥΆΓΙΌΠΣ 
Φοτοϑοϊ Υπιὶβ, ἰἰὰ υἱ πυυ] 40 οομμμηυπηίυπι οορίδγιπ) 656 
ἱπηυμ ΓΔ Ὀ}}}8, οἱ Θἃ ὨΟῚ ρογίϊηογα δά γί οηθ 5δογβοϊο- 
ΓΌΠΙ, 6886 δΔιιῖθ ) ροβϑ, Ὁ} 1]6 80} ροί(οϑίδίθ γορὶβ ὁδάδγε ὑπὶ- 
ΥΟΥΒΔ ἰ)860. | 

7. ΟοἸἸοουῖι8 δυΐδμ Αροϊ]οηΐ8 οαπ τορο, ἀ6 ἱπαϊοδιὶ!α 
5310᾽ ρϑοιη}}8 ΔρΟΓΪ,. 1116 Ὑθγὸ οἰ ρθη Ἠρ!οἀοτιπ), 4υΐ οΓαὶ 
ΒΈΡΟΓ ποροίίδ 6} 8, Ππκδὶῖ1 οὔτ πιδη 8.18, υἱ ργοραϊοίδπ) μ6- 

ουῃίδηῃ δδρογίδγοϊ. 

ὃ. διδιϊπιχυο ΗοΙϊοάογυβ ἰΐοΓ δὲ ἀρργοβϑι5, βρϑοίβ αυΐ- 
ἄἀδῃ χιδδὲ ὁ88 41:8 ρΡ6γ Οο θδυγίδηι οἱ ῬῃΘπίοθη οἰ] δἴθϑ 
οδϑδΐ ρογαργδίυγυδ, ΓΟΎΟΓἃ διιίθῃ) Γορῖ8 ργοροβί(υπ} ρογίθο- 

[Γ118. 

9. δ6ὰ ουμπὶ γοηἑθ86ὶ 9 6ΓΟΒΟΪΥ πηδη), οἱ ὈΘΠΙβΠ6 ἃ 5ΠἸΠ|Ὸ 

βδοογαοία οἰν δι18 6556 Θχοθρῖι5., Παγγαν ἀθ ἀδῖο ἱπαϊεὶο, 
οἱ ου͵υ8 τοὶ σταίία δά θβϑαῖ δρογυῖϊῖ. [ηἰογγοραῦαΐ διιίθιῃ δὶ 

ΥΟΓ Ὦδος ἰδ 6856}. 

10. Τυπο δυϊηπλ08 8δοογοϑ οδἰοπαϊ! ἀδροβίίδ 6556 Υἱά υδ- 
γὺπὶ οἱ ρυρ! Ποτγι πὶ, 

1{.. φυφάδπι νοτὸ οἱ Ηγγοδηὶ Τοθίς Υἱγὶ ν8}16 δαί ηθη 18, 

Π0ῃ βίουϊ ἀδιυϊοταὶ ἱπιρίυ5 δ᾽ πο, υηϊγογϑᾶ δι θη) ἈγρΘη 

(Δ]οηίδ 6586 αιιδἀγηροηίδ, οἱ δυτὶ ἀυοθηίᾶ : 

12. ἰγδυάαγὶ γθγὸ 608 χυὶ ογοάἀϊδϑοηΐ ἰοοὶ βδηποι [δ] οἱ 

Βοπογαῖὶ ρογ υηΐνογϑιπ τπιυπά πη ἰΘΠ]ρ}Ϊ πιδ)οϑίδι! οἱ βθου- 

τἰδι}, ΟΠ 0 ἱπηροβ5 1}6 6856. 

13. Ηο]οάογυβ, ρΓῸ [ν͵8 4186 ᾶοθαΐ ἴῃ πηδη 8418 ἃ ΓΕβΘ, 

οἴμηΐηο ἀϊοοραὶῖ ἰῃ τορίπὶ ἤδουμι γοίογοηα ἰχερὸ 6886. 

14. σομπϑδίυίδ δυίΐοη ἀΐα ἱηίγαμαὶ ἀκ [118 Υἱβ (δ ἤθη Οὕ- 

ἀϊπαϊαγυβ. ΝΟῚ πιοάϊοα γὙ6ΓῸ Ρ6Γ υῃίνογβαμ ΟἰΥΠδίθη) ογαΐ 

ἐγορίἀδιϊο. 
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16. Οἱ δὲ ἱερεῖς πρὸ τοῦ θυσιαστηρίου ἐν ταῖς ἱερατι- 
χαῖς στολαῖς ῥίψαντες ἑαυτοὺς, ἐπεκαλοῦντο εἰς ἀὐτο 
τὸν περὶ παραθήχης νομοθετήσαντα τοῖς παραχαταθεμέ- 
νοις ταῦτα σῶα διαφυλάξαι. 

ι.5 Ἦν δὲ δρῶντα τὴν τοῦ ἀρχιερέως ἰδέαν, τιτρώ- 
σχεσθαι τὴν διάνοιαν. Ἣ γὰρ ὄψις χαὶ τὸ τῆς χρόας 
παρηλλαγμένον ἐνέφαινε τὴν ζατὰ ψυχὴν ἀγωνίαν. 

17. Περιεχέχυτο γὰρ περὶ τὸν ἄνδρα δέος τι χαὶ φρι- 
χασμὸς σώματος, δι᾽ ὧν πρόδηλον ἐγένετο τοῖς θεωροῦσι 
τὸ χατὰ χαρδίαν ἐνεστὸς ἐλθαι 

18. Οἱ δὲ ἐκ τῶν οἰκιῶν ἀγεληδὸν ἐξεπήδων ἐπὶ πάν-- 
δημον ἱχετείαν, διὰ τὸ μέλλειν εἰς χαταφρόνησιν ἔρχε- 
σθαι τὸν τόπον. 

19. ὙὙπεζωσμέναι δὲ ὑπὸ τοὺς μαστοὺς αἵ γυναῖλες 
σάχχους χατὰ τὰς ὁδοὺς ἐπλέθυον. Αἱ δὲ χατάχλειστοι 
τῶν παρθένων, αἱ μὲν συνέτρεχον ἐπὶ τοὺς πυλῶνας, αἵ 
δὲ ἐπὶ τὰ τείχη, τινὲς δὲ διὰ τῶν θυρίδων διεξέχυπτον.. 

0. Πᾶσαι δὲ προτείνουσαι τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρα- 
νὸν, ἐποιοῦντο τὴν λιτανείαν. 

“1. Ἐλεεῖν δ᾽ ἦν τὴν τοῦ πλήθους παμμιγὴ πρόπτω- 
σιν, τήν τε τοῦ μεγάλως διαγωνιῶντος ἀρχιερέως προςδο- 
χίαν. 

9), Οἱ μὲν οὖν ἐπεκαλοῦντο τὸν παντοκράτορα Θεὸν 
τὰ πεπιστευμένα τοῖς πεπιστευχόσι σῶα διαφυλάσσειν 
μετὰ πάσης ἀσφαλείας. 

2. Ὁ δὲ Ἡλιόδωρος τὸ διεγνωσμένον ἐπετέλει. Αὐ- 
τόθι δὲ αὐτοῦ σὺν τοῖς δορυφόροις χατὰ τὸ γαζοφυλάχιον 
ἦδη, παρόντος, 

94. ὁ τῶν πατέρων Κύριος καὶ πάσης ἐξουσίας δυνά- 
στῆς ἐπιφάνειαν μεγάλην ἐποίησεν, ὥςτε πάντας τοὺς 
χατατολμήσαντας συνελθεῖν, χαταπλαγέντας τὴν τοῦ 
Θεοῦ δύναμιν, εἰς ἔχλυσιν χαὶ δειλίαν τραπῆναι. 

25. Ὥφθη γάρτις ἵππος αὐτοῖς, φοδερὸν ἔχων τὸν ἐπι- 
θάτην, καὶ καλλίστη σαγῇ διαχεχοσμημένος, φερόμενος 
δὲ ΠΝ ἐνέσεισε τῷ “Ηλιοδώρῳ τὰς ἐμπροσθίους ὁπλας: 
ὃ δὲ ἐπιχαθήμενος ἐφαίνετο χρυσὴν πανοπλίαν ἔχων. 

46. Ἕτεροι δὲ δύο προεφάνησαν αὐτῷ νεανίαι τῇ 
ῥύμῃ μὲν ἐχπρεπεῖς, κάλλιστοι δὲ τῇ δόξη, διαπρεπεῖς 
ἐ τὴν περιβολήν οἱ καὶ παραστάντες ἐξ ἑκατέρου μέ- 

ρους ἐμαστίγουν αὐτὸν ἀδιαλείπτως, πολλὰς ἐπιῤῥι- 
πτοῦντες αὐτῷ πληγάς. 

41. Ἄφνω δὲ πεσόντα πρὸς τὴν γῆν χαὶ πολλῷ σχότει 
περιχυθέντα συναρπάσαντες χαὶ εἷς φορεῖον ἐνθέντες, 

8. τὸν ἄρτι μετὰ πολλῆς παραδρομῆς καὶ πάσης 
δορυφορίας εἷς τὸ προειρημένον εἰςελθόντα γαζοφυλάχιον, 
ἔφερον ἀδοήθητον ἑαυτῷ καθεστῶτα, φανερῶς τὴν τοῦ 
Θεοῦ δυναστείαν ἐπεγνωχότες. 

49. Καὶ ὁ μὲν διὰ τὴν θείαν ἐνέργειαν ἄφωνος χαὶ 
πάσης ἐστερημένος ἐλπίδος χαὶ σωτηρίας ἔῤῥιπτο. 

80. Οἱ δὲ τὸν Κύριον εὐλόγουν τὸν παραδὸ ἄζοντα τὸν 
ἑαυτοῦ τόπον. Καὶ τὸ μιχρῷ πρότερον δέους χαὶ ταραχῆς 
γέμον ἱερὸν, τοῦ παντοχράτορος ἐπιφανέντος Κυρίου, 
χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης ἐπεπλήρωτο. 

81. ᾿Γαχὺ δέ τινες τῶν τοῦ “Ἡλιοδώρου συνήθων ἠξίουν 
τὸν Ὀνίαν ἐπικαλέσασθαι τὸν Ὕψιστον, χαὶ τὸ ζῆν 
χαρίσασθαι τῷ παντελῶς ἐν ἐσχάτῃ πνοῇ κειμένῳ. 

8,. Ὕποπτος δὲ γενόμενος ὃ ἀρχιερεὺς, μήποτε διά- 
ληψιν ὃ βασιλεὺς σχῇ καχουργίαν τοὶ περὶ τὸν Ἧλιό- 
δωρον ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων συντετελέσθαι, προςήγαγε 
θυσίαν ὑπὲρ τῆς τοῦ ἀνδρὸς σωτηρίας. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. Κεφ. Γ΄. 

15. δδοριάοίβθϑβ δυίθπι δηϊδ 8] Δ Γὸ σἸπη 510}18 5δοογάοίδ! θυ5 
᾿δοίδηί68 56, ἱηυοοδθϑηϊ ἰὴ οὐ υτη δου φαὶ ἀς ἀαροκίϊο 16- 
δοιὰ ροβιυ  υἱ ἰνἷ8 αυὶ ἀδροδιιοιδηΐ 68 βδῖνὰ ουδίοαϊγοῖ. 

16. δδη) γϑγῸ {(ἱ υἱάογθί βυπηηλ! βδοογάοί δ γα] 0), πη6ἢ- 
(6 νυ που θδίυγ. Ἐδοΐθβ δηΐπ οἱ ΟΟἱογ ἰϊηπηυϊδίυβ ἀφοϊαγαθαὶ 
θᾶπι 4085 ἰῃ ΔηϊηιΟ ΔΡΟΠΪΔΠ). 

17. ΟἸγουμη[ι88ἃ οπίϊη ογδαὶ πη ϑ ἰὰ χυδράδιηῃ Υἱγὸ οἵ ΠΟΓΓΟΓ 
ΟΟΥΡΟΓΒ, ΡΥ 48 Πηδληϊδδίυ 8 ἀϑρίοἰδηςθυ8 ἀοϊοῦ οογ δ 6} 08 
εἰδπείοθαίωυγ. : 

18. ΑΙΣ] δυΐοπι ἀδ ἀοπ)ῖθιβ σγοραίἑ πῇ ργοϑὶ Πορδηὶ δὰ ρυ- 
ΒΠ]οᾶπλ βαρ οδἰϊοπο πὶ, ργῸ 60 χυοὰ ἰῃ οοπίειηρίυπι ἰοσυ8 
Θδ586ῖ ΥὙϑη[ΌΓΌ8. 

19. Αοοἰποίϑαυο τυ 16 γ68 οἰ οἱ 8. δι} Ἰηδηλ 8. [νο Υἱδ8 
οΟὨΠαυθὈδηί. δοὰ οἱ νἱγρίηθϑ φυῶ ΘΟΠΟ 525 οΥδηΐ, 8118 χὰΐ 

ἄσδῃα σοῃουτγουδηΐ δὰ ᾽Δηιια8,, 8115 δυιΐα πὶ δὰ πγιγο8, δ]ίαυδ» 
ΥΟΓῸ ρῈΓ (δ ποβίγαϑ δϑροἰοθαηί. 

20. ὕπηίνογϑδο δυίδι ργοϊδηἀθηΐδβ τδη8 ἰῃ οἰ, ἀδ- 
ργθοδραμπίυγ. 

21. Ἐγδῖ δυΐθπ) πη βογδ ἢ} κ ΘΟ Πλἰϑἴ85 Π}}}ΠΠῚ0 1η16 γυϊηᾶ, 

οἱ Β01η}} δϑοογο[}5 ἰῃ πηᾶϑηᾶ δροηΐδ οοπϑίϊυἱἱ οχϑρθοίὰ- 
[ἰο. 

22. Εἰ] φυϊάδῃ ἱπνοσδυδηί οτηηἰροίδηίοιη Ὠϑυῃ) υἱ οΓε- 
αἰ 4 βαἰνα }}}8 χυὶ ογράϊἀογδηΐ οὐπὶ οπχηΐ ἰμ οατγίιαί 6 οὐπδοῖ- 

Ψναγορί. 

23. Ἠε]οάοτι8 δυΐοα) ΄συοὰ ἀφεγονογαὶ ρογῇεοραί. [οὶ 
διιίδπι '080 ΟτΠΔ 886} | 818 δὰ Φγᾶυ Πη 78Π) Ὀγερδοιΐα, 

24, ρᾶίγυπι Ὠοπιίηυ οἱ οὔ] 8 ροίοϑίδιϊδ ἀομηϊπαῖου ηιᾶ- 
διηδπι [δαἰΐ οσἰδῃβίοποπι, ἰΐ8 υἱ οἴη 65 αυΐ διιδὶ (μεγδηΐ ὁοη- 

γϑηΐγο, ορϑίυροβοδηΐοβ οὶ Υἱνἱυΐδη), ἰῃ ἀ 550] υἱἱοηθπὶ οἱ 
(οτιηϊάἀϊποηλ ΘΟην ΘΓ ΓΟ ΌΓ. 

25. ΑΡρδγυΪὶ δηπ {1115 φυ!ϊάδπι Θ40115, ἐγ ΠΟ, Δ ΡΘΠ8 

86 38Όγθ), οἷ Ορίϊη0 Ορογπηθηΐο δαοτγηδῖι8, ἰηνοοῖι 5 δυΐο πὶ 
οὐ ἱπιροίυ ἱπουδδὶῖ ἨΘΙΠΟἄΟΓΟ δηίθγογοϑ ὑηρυαϑ : αὐ ἂιι- 
ἴδῃ) οἱ ἱπβίἀδθαὶ νἱ θα Γ ἄγη ἤδΔΌΘγα ἃ Γθᾶ. 

26. Αἴ} δυίοιη ἀυο Δρραγυσγυηῖ οἱ ̓ γ6 68 Υἱγίυϊο ἀδοοτὶ, 

ΟΡ ἰμηΐ αἰογίδ, Βρθοιοβίιδ δηλίοία : φυὶ οἰἰδηὶ οἰγουπιδίδηο5 
6Χχ υἱγᾶσιια ρᾶγίο [06 }} 8] ηϊ δι} 5ἰη6 ἰηἰοΓΠιβδίοη 6, π}ι}- 
(88 ἰῃίογοηίοβ οἱ ρ]αρδδ. 

27. δυθ {0 δυΐοηι οΘοποϊἀοηίδῃ ἴῃ ἰογι πη οἱ πη} 8 οδἰ βίης 
οἰγουπηίιδιπ) ΓΑρΡΙ Θη 68 οἱ ἰῃ 561 ]1Δπὰ σοςκίδιοείδπι ἱμηροηρηΐος, 

28. ουηλ αυΐ Πρὸ οὕηι Π}0}10 ουγϑογαπι οοηλίίδίι οἱ οπιῃὶ 
8816}}}{1Ὶ0 ργθραϊοΐυμη ἱσΓΘ 5515 γαῖ ξγαγ απ), ρογίδρθδηΐ υν 
1.8 δ.0ὲ ἱρϑὶ δυχὶ ! ἰδγοηάϊ οομηροίοῃ, πιδηϊοδίο [οὶ ροίο- 
δίαίθῃ) οοβρηοδβορηΐθβ. 

29. Εἴ {ΠΠ| φυϊάδημ ῥοῦ ἀἰνίπδμ τἰγίυἴοπη ᾿Δοο αὶ πγυΐυ8 
δίχα οπιηΐ 8ρ6 οἱ 58]6 ργὶγᾶίυ8. 

30. ΗἹἸ δυϊέη Ποπηηπ) Ὀοηραϊ οοδηΐ αυἱ τηδρηὶοαβθαὶ 
Ἰοόυ ϑυινηλ. ΕἾ [ΘΠ πὰ ᾳυοα ρᾶυ]0 δηίς {ἰπποΓ6 ἃς ἰαταυϊυ 
ογαΐ ρμίθηυη), ἀρρδᾶγθηίθ οπιπίροίοηΐα Ποηλίηο, ρϑιαϊο οἱ 
[δου 18 ἱπιρίοιυπι 681. 

31. Οοηίοδίπι γ6ΓῸ ὁχ δηγεἰβ δ] οαογὶ φυϊάδπι τοχαῦδηὶϊ 

Οπΐδπι υἱ ἱηγοοδγείῖ ΑἸ εἰβοίπηυπὶ, οἱ υἱίδπὶ ἀοπᾶγοῖ οἱ ᾳυὶ 
ΟΠΙΪηΟ ἴῃ ΒΌΡΓΘΠΙΟ δρίγυ ογαῖ οοηκβί α{0}5. 

32. ϑυβρίοδίυϑ Δυΐ6 Π} 511}}Π|}15 58 ΟΟΓΟ8, Ὧ6 [ὉΓ[6 ΓῸΧ 58. 
βρίολγοίυγ πηδιοῆοίυπι Δ] χυοὰ οἶἰγτοα Ηρ] οάοτιπ) ἃ 7 ὐκ ἷ5 
6856 οοῃϑυμηηδίυηι, ΟὈίυ ̓  Ποδ 8} μγὸ Υἱγὶ δα  υἱ6. 
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83, Ποιουμένου δὲ τοῦ ἀρχιερέως τὸν ἱλασμὸν, οἱ αὐτοὶ 
νεανίαι πάλιν ἐφάνησαν τῷ Ἡλιοδώρῳ ἐν ταῖς αὐταῖς 
ἐσθήσεσιν ἐστολισμένοι, χαὶ στάντες εἶπον" Πολλὰς τῷ 
Ὀνία τῷ ἀρχιερεῖ χάριτας ἔχε, διὰ γὰρ αὐτόν σοι χεχά- 
ρίσται τὸ ζῆν ὁ Κυριος. 

84. Σὺ δὲ ὑπ᾽ αὐτοῦ μεμαστιγωμένος διάγγελε πᾶσι 
τὸ μεγαλεῖον τοῦ Θεοῦ χράτος. Τ αὗτα δὲ εἰπόντες ἀφα- 
γεῖς ἐγένοντο. 

86. Ὁ δὲ ᾿Ἡλιόδωρος θυσίαν ἀνεϑέγχας τῷ Κυρίῳ, 
χαὶ εὐχὰς μεγίστας εἰξάμενος τῷ τὸ ζῇν περιποιήσαντι, 
χαὶ τὸν Ὀνίαν ἀποδεξάμενος, ἀνεστρατοπέδευσε πρὸς 
τὸν βασιλέα. 

86. ᾿ξεμαρτύρει δὲ πᾶσιν ἅπερ ἦν δπ᾽ ὄψιν τεθεαμέ- 
νος, ἔργα τοῦ μεγίστου Θεοῦ. 

87. 'Γοῦ δὲ βασιλέως ἐπερωτήσαντος τὸν “Ἡλιόδωρον 
ποῖός τις εἴη ἐπιτήδειος ἔτι ἅπαξ διαπεμφθῆναι εἰς Ἵερο- 
σόλυμα, ἔφησεν᾽ 

88. Εἴ τινα ἔχεις πολέμιον ἢ πραγμάτων ἐπίόουλον, 
πέμψον αὐτὸν ἐχεῖ, καὶ μεμαστιγωμένον αὐτὸν προςδέξη, 
ἐάν περ χαὶ διασωθείη διὰ τὸ περὶ τὸν τόπον ἀληθῶς 
εἶναί τινα Θεοῦ δύναμιν. 

39. Αὐτὸς γὰρ ὁ τὴν χατοιχίαν ἐπουράνιον ἔχων ἐπό- 
πτὴς ἐστὶ χαὶ βοηθὸς ἐχείνου τοῦ τόπου, καὶ τοὺς παραγι- 
νομένους ἐπὶ χαχώσει τύπτων ἀπόλλυοιν. 

40. Καὶ τὰ μὲν χατὰ “Ἡλιόδωρον χαὶ τὴν τοῦ γαζοφυ- 
λαχίου τήρησιν οὕτως ἐχώρησεν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄. 

ι: Ὁ δὲ προειρημένος Σίμων, ὃ τῶν γρημάτων χαὶ 
τῆς πατρίδος ἐνδείχτης γεγονὼς, ἐχαχολόγει τὸν Ὀνίαν, 
ὡς αὐτός τε εἴη τὸν Ἡλιόδωρον ἐπισεσειχὼς, χαὶ τῶν 
χαχῶν δημιουργὸς χαθεστηχως" 

“. χαὶ τὸν εὐεργέτην τῆς πόλεως καὶ τὸν χηδεμόνα 

τῶν δμοεθϑῶν χαὶ ζηλωτὴν τῶν νόμων, ἐπίδουλον τῶν 
πραγυάτων ἐτόλμα λέγειν. 

3, Τῆς δὲ ἔχθρας ἐπὶ τοσοῦτον προθαινούσης ὥςτε 

χαὶ διά τινος τῶν ὑπὸ τοῦ Σίμωνος δεδοχιμασμένων φό- 
γους συντελεῖσθαι, 

4. συνορῶν ὃ Ὀνίας τὸ χαλεπὸν τῆς φιλονειχίας, χαὶ 
Ἀπολλώνιον μαίνεσθαι, ὡς τὸν χοίλης Συρίας χαὶ Φοι- 
νίκης στρατηγὸν, συναύξοντα τὴν καχίαν τοῦ Σίμωνος, 
ὡς τὸν βασιλέα διεκομίσθη, 

5. οὐ γινόμενος τῶν πολιτῶν χατήγορος, τὸ δὲ συμ- 
φέρον χοινῇ χατ᾽ ἰδίαν παντὶ τῷ πλήθει σχοπῶν. 

6. “Εώρα γὰρ ἄνευ βασιλικῆς προνοίας ἀδύνατον εἶναι 

τυχεῖν εἰρήνης δι τὰ πράγματα, χαὶ τὸν Σίμωνα παῦ- 
λαν οὐ ληψόμενον τῆς ἀνοίας. 

γη. Μεταλλάξαντος δὲ τὸν βίον Σελεύχου, καὶ παρα- 

λαθόντος τὴν βασιλείαν Ἀντιόχου τοῦ προςαγορευθέντος 

Ἐπιφανοῦς, ὑπενόθευσεν Ἰάσων ὁ ἀδελφὸς Ὀνίου τὴν 
ἀρχιερωσύνην, 

8. ἐπαγγειλάμενος τῷ βασιλεῖ δι᾿ ἐντεύξεως ἀργυρίου 

τάλαντα ἐξήχοντα πρὸς τοῖς τριαχοσίοις, καὶ προςόδου 
τινὸς ἄλλης τάλαντα ὀγδοήχοντα. 

9. Πρὸς δὲ τούτοις ὑπισχνεῖτο καὶ ἕτερα διαγράψαι 
πεντήκοντα πρὸς τοῖς ἕχατον, ἐὰν συγχωρηθῇ διὰ τῆς 

ἐξουσίας αὐτοῦ γυωνάσιον χαὶ ἐ βίαν αὐτῷ συστήσα- 

αθχι, καὶ τοὺς ἐν Ἱεροσολύμοις ᾿Αντιοχεῖς ἀναγράψαι. 
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33. Ἐδοϊδηΐς δυίδιη δυϊημηο δδοογάοίς ργορὶ Εἰ ΟΠ ῖη, 
ἰἰά6 πὶ ̓ΥΘΠ68 ΓΌΓΘ05 Δρραγυογυηὶ Ηρ] οάογο οἰβάθιμ γϑϑ θυ 
Διο, οἱ δίδηϊ68 ἀϊχογυπί : Μιι}1185 ΟὨ δ δδοογαοί! σγαίϊδ8 

406, πᾶΠ| ργορίογ θυ ({0ὶ Ποπιΐηυ8 νἱίαπη ἀοῃδυίξ. 

. 84, Τὰ δυΐδῃ) 80 60 ΠΠὩ06]]8{115 πυιη(18 ΟΠ 115 Πα ΡηΔΙῺ 
θεὶ ρο(εϑίδίθαι. Εἰ ἢἷδ ἀἰε([8 ἤθη ΟΟΠρΡΑΓΘΓΩΪ. 

35. Ηοἰϊοάογιι διΐοη ποβί δοηνίησ οὐϊαῖα, οἱ γοί 8 

τηᾶχὶ 18 ᾿γομπη 8818 οἱ φαΐ υἵγθγο οοῃοθϑϑὶῖ, οἱ Οἠΐτ σγαιίαβ 

θη 5, τοῦ οατὰ οχογοίἑα δα γαβθ. 

36. ΤοϑιΔὈδίΌΥ δυΐθπ) ομηΐθυ38 68 4885 80} ΟΟυ} 8 8018 
νἱάογαῖ, ορογὰ τηδχίηιὶ Ὠοὶ. . 

37. Οὐυπὶ δυίεπη γοχ ἰηἰοιτορᾶδϑοί Ἠδοὐογαηι, 4018 65- 
δοῖ ἀρίυϑ δάϊιις 66 Π)6] Η ἰδγοϑοὶ δὴ} Ὠλἱ{ἰ, δἰΐ : 

38. 51 ΄υθπι ΠᾶΡ68 ποϑίθῃι ὁ Γογυτὴ ἰη 51 ἀἰδίοτγθῃι, τ {16 
δαπ ἰΠυς, οἱ Παρο!]αἴαμη ουπὶ τϑοίρ 68, 81 ἰδιηθη οὐδβογῖί : 
60 {υοά ἰῃ Ιο00 8ϊϊ γογὸ δὶ φυδοόδιῃ Υἱΐι5. 

39. Νά ἰμ86 φυΐ δροὶ βυρογοο δϑίοηιν ΠΟ Π Διο, δπ Υἱ- 
δίίαίον οἱ δαϊυΐογ οϑὶ ἰοεὶ {Π8., οἱ γϑηΐθηίθβ δὰ τηδ] εἴδοίθη- 

ἀυπὴ ρογουμῖ οἱ ρογαϊῖ. 

40. Ιφἰϊυν ἀ6 Ηοϊοάογο οἱ δογαγὶὶ ουδίοαϊδ ἰἰὰ τ68 56 Πᾶ- 

μεί. 

ΟΑΡΌΤ ΙΝ. 

1. δἰιηοη διιίΐοπ ργϑαϊοία8, ροσυπίαγαπι οἱ ραῖτίδο ἀο] δῖοῦ 
(Δεΐυ5, τιᾶ]6 Ἰοφυσραίιν ἀδ Οἠΐδ, ἰδιφυδη ἱρ566 ΗΘ] οἀο- 
ΤΌΙΩ ἰηϑεἰμαθβοῖ, οἱ πηδιογιπλ γι ΠΧ (υἰβϑοῖ: 

4. Ὀοῃοίλοϊογοᾳι οὐ 14118 οἱ ὈΓΟΥΒΟΓΘΠ. 6618 δι188 οἱ 
δι ]δίογομ ἰοσυπι, δυάοθαϊ ἰαϑἰἀϊδίογοην γογὰπὶ ἀΐοθγα. 

8. δεἀ οὐπὶ ἱπἰτϊο εἶδ ἐπ ἰδηΐυπ) ργοοσράθγθηΐ υἱ οἰϊδπ 
ΡῸΓ ΄υσπγάδηη 6χ [ἰδ φὰϊ ἃ 5΄π|ο}6 ρΙΌΡ ΔΙ ἐγδηΐὶ Ποπιϊοϊ ἃ 

ἢεγθηὶ, 

4. οοπϑίἀογδῃβ Οηΐᾶ5 ραυγίουϊυ τ οΟη ΘΠ 0η 15, οἱ ΡΟ ο- 
πίαπι ἰπϑϑηἶΐγα, υἱροῖα ἀυοδαι ΟΟἸοϑυγίϑβ οἱ Ρ] θηϊ οἶβ, 80- 

σοηΐδπι πιλ}{|8π} 5 Ποηἶ8, δά γορθηὶ 86 οοπία ἐς, 

5. Π0ἢ οἰγίυπι δοσιβαῖοι (δεΐῃ8, 564 σομηπηηθη) 1}}}- 

(ἴδ ἃριιὰ βοιποιρϑυπῃ υμίγαγϑδ πη} Εἰ ἴῃ 18 οοηϑδί ἀθγη8. 

ὃ. γἱάεραί δηΐπι βἰμο γθρϑ}} ργουϊἀθηιία πη ροβ88 1 Ὀ1}]6 6588 

ρϑοοιῃ υἱἱογία5 του 5 ἀἀγὶ, ἢ6Ο 5 ΠΟ Π 61} ΟΒσβδίαΓυτη ἃ δὲι]- 

18. 

ἡ. 564 ροϑβὶ δοϊοιοὶ Υἱδα ἐχοθβϑυῃι, οὐαὶ 5506 ῃ 586 ΓΒ - 

σπια Απἰίοεϊι8 αὶ ΝΟὈἢ] 8 Δρρο ρίαν, διηδίοαϊ Φ8δ0ὴ 

ἢιδίος Οἷς βυμητηυπῃ δδοογαοίίυπι, 

8. δάϊ!ο τορα βγοιπι 68 οἱ ἀγρϑηίὶ ἰδ] θμίδ ἰγθοθηίὰ βθχᾶ- 

εἰηία, οἱ οχ τοάϊία φυοάδηι 4118 Δ] οηἃ οοἰοφὶἰᾶ. 

9. βϑυρογ [ὅδε δυΐοηη ργοιη οθαΐ 4]18 οοηίυπι αυϊηᾳυᾶ- 

αἰηία 86 ἰγὶ δαϊαγαπι, 5] ρϑῦ ροἰοϑίδίθπι 6}ὰ5 σομοθάογοίιν 

εὙὐϊηπαβίαπι οἱ δρίιοθίαπι 5:0] σοπϑιαογ.,), οἵ 608 (Π ἴῃ 

Ζοτοβο  γ πιὶδ ογᾶπΐ ἈΠΟ 6 Π08 50 γθ6 ΓΘ. 
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το. ᾿πινεύσαντος δὲ τοῦ βασιλέως καὶ τῆς ἀρχῆς 
χρατήσας, εὐθέως ἐπὶ τὸν ἑλληνιχὸν χαρακτῆρα τοὺς 
ὁμοφύλους μετῆγε. 

11. Καὶ τὰ κείμενα τοῖς Ἰουδαίυις φιλάνθρωπα βασι- 
λιχὰ διὰ Ἰωάννου τοῦ πατρὸς Εὐπολέμου, τοῦ ποιησα- 
μένου τὴν πρεσβείαν ὑπὲρ φιλίας ᾽χαὶ συμμαχίας πρὸς 
τοὺς Ρωμαίους, παρώσατο, καὶ τὰς μὲν νομίμους χατα- 
λύων πολιτείας, παρανόμους ἐθισμοὺς ἐχαίνιζεν. 

14. Ἀσμένως γὰρ ὑπ᾽ αὐτὴν τὴν ἀχρόπολιν γυμνά- 
σιον καθίδρυσε, καὶ τοὺς κρατίστους τῶν ἐφήδων ὑποτάσ- 
σων ὑπὸ πέτασον ἦγεν. 

13. Ἦν δ᾽ οὕτως ἀχμή τις ἑλληνισμοῦ, καὶ πρόςδα- 
σις ἀλλοφυλισμοῦ, διὰ τὴν τοῦ ἀσεθοῦς καὶ οὐκ ἀρχιε- 
ρέως Ἰάσωνος ὑπερδάλλουσαν ἀναγνείαν, 

14. ὥςτε μηχέτι περὶ τὰς τοῦ θυσιαστηρίου λειτουρ- 
γΐας προθύμους εἶναι τοὺς ἱερεῖς, ἀλλὰ τοῦ μὲν ναοῦ 
χαταφρονοῦντες χαὶ τῶν θυσιῶν ἀμελοῦντες ἔσπευδον 
μετέχειν τῆς ἐν παλαίστρᾳ παρανόμου χορηγίας, μετὰ 
τὴν τοῦ δίσχου πρόχλησιν, 

15. χαὶ τὰς μὲν πατρῴους τιμὰς ἐν οὐδενὶ τιθέμενοι, 
τὰς δὲ Ἑλληνικὰς δόξας χαλλίστας ἡγούμενοι. 

ι6. Ὧν χάριν περιέσχεν αὐτοὺς χαλεπὴ περίστασις, 
χαὶ ὧν ἐζήλουν τὰς ἀγωγὰς χαὶ χαθάπαν ἤθελον ἐξο-- 
μοιοῦσθαι, τούτους πολεμίους καὶ τιμωρητὰς ἔσχον. 

17. Ἀσεδεῖν γὰρ εἰς τοὺς θείους νόμους οὐ ῥάδιον, 
ἀλλὰ ταῦτα ὁ ἀχόλουθος χαιρὸς δηλώσει. 

156. Ἀγομένου δὲ πενταετηριχοῦ ἀγῶνος ἐν Τύρῳ, 
χαὶ τοῦ βασιλέως παρόντος, 

19. ἀπέστειλεν Ἰάσων ὃ μιαρὸς θεωροὺς ἀπὸ Ἵερο- 
σολύμων Ἀντιοχεῖς ὄντας, παραχομίζοντας ἀργυρίου 
δραχμὰς τριαχοσίας εἰς τὴν τοῦ Ἣραχλέους θυσίαν, ἃς 
καὶ ἠξίωσαν οἱ παραχομίσαντες μὴ χρῆσθαι πρὸς θυ- 
σίαν, διὰ τὸ μὴ χαθήχειν, εἰς ἑτέραν δὲ χαταθέσθαι 
δαπάνην. 

40. ἔπεμψεν οὖν ταῦτα, διὰ μὲν τὸν ἀποστείλαντα, 
εἰς τὴν τοῦ Ἡ ραχλέους θυσίαν " ἕνεχεν δὲ τῶν παραχο- 
μιζόντων εἰς τς τῶν τριήρων χατασχευάς. 

21. Ἀποσταλέντος δὲ εἰς Αἴγυπτον Ἀπολλωνίου τοῦ 
Μενεσθέως διὰ τὰ πρωτοχλίσια Πτολεμαίου τοῦ Φι- 
λομήτορος βασιλέως, μεταλαῤθὼν ᾿Αντίοχος ἀλλότριον 
αὐτὸν τῶν αὐτῶν γεγονέναι πραγμάτων, τῆς χατ᾽ αὐτὸν 
ἀσφαλείας ἐφρόντιζεν. “Ὅθεν εἰς Ἰόππην παραγενόμενος, 
χατήντησεν εἰς Ἱεροσόλυμα. 

22. Μεγαλοπρεπῶς δὲ ὑπὸ τοῦ ᾿Ιάσωνος χαὶ τῆς 
πόλεως παραδεχθεὶς, μετὰ δαδουχίας χαὶ βοῶν εἰςπε-- 
πόρευται, εἶθ᾽ οὕτως εἰς τὴν Φοινίχην χατεστρατοπέ- 
δευσε. ᾿ 

8. Μετὰ δὲ τριετῇ χρόνον ἀπέστειλεν Ἰάσων Νε- 
νέλαον τὸν τοῦ προσημαινομένου Σίμωνος ἀδελφὸν, 
παραχομίζοντα τὰ χρήματα τῷ βασιλεῖ, καὶ περὶ 

πραγμάτων ἀναγχαίων ὑπομνηματισμοὺς τελέσοντα. 
44. Ὁ δὲ συσταθεὶς τῷ βασιλεῖ καὶ δοξάσας αὐτὸν 

τῷ προςώπῳ τῆς ἐξουσίας, εἰς ἑαυτὸν κατήντησε τὴν 
ἀρχιερωσύνην, ὑπερδαλὼν τὸν Ἰάσωνα τάλαντα ἀργυ- 
ρίου τριαχύσια. 

85. Λαῤὼν δὲ τὰς βασιλικὰς ἐντολὰς παρεγένετο, 
τῆς μὲν ἀρχιερωσύνης οὐδὲν ἄξιον φέρων, θυμοὺς δὲ 
ὠμοῦ τυράννου χαὶ θηρὸς βαρθάρου ἴκθῳ ἔχων. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. Κεφ. Δ΄. 
10. Ουοὰ οὐὔπὶ Γὸχ δηηυϊβδοὶ οἱ ΟὈ(πυΐβδοί ργίηοϊρδίυπι, 

φἰΔί[πὶ δὰ σα η  ]θ.ὰ τἰΐαπι σοηί τ θ.}165 ἰγᾶπβίογγα ορίϊ. 

11. Εἰ ἀπηοίί5. 1λ18 χιιδὲ Πυπηδηϊδία τορία Φυάεῖς Πιογαηί 

οοπϑιΠ αἱ μ6Γ Φοδηηθη ρϑίγεπι Ἐσρο θμλ!, 4υΐ ἀρυἃ Βοπιᾶ- 
ΠΟΒ ἀδ πηϊοἰ Εἰ οἱ ϑοοσίοίδία ἐπηοῖυ8 6ϑὲ Ἰοραιίοῃα, Ἰοσ ἰδ 

αυϊάφι οἰνίυμῃ ἰυτὰ ἀἰδϑοίγοιβ, ργᾶγᾶ ἰπϑιϊ αἰα ἱππονδθαῖ. 

12, Αἰδουί [6 γ θη πὶ 80} 'ρβᾶ ἃγΟΘ ΘΠ δβἰιπ) οοπϑίϊ αἱ, 

οἱ ορίϊπι05 φυοϑαια ΘΡἢΘθογαμ δυ δ) οἰρηβ 80} γρίιηὶ ἀυχῖ. 

13. Εγδὶ δυΐδηι δ[0 υἱβογ χυϊάδπι φοη Πδ{ϊς, οἱ ῃγοῖδ- 

Οἷυ8 Δ] δ  ροηδ8 οὐηγνογβδίίοηΐθ,, ργορίογ ἐπρὶϊ οἱ ἤθη 8806Γ- 
ἀοιἷ8 7 450η}5 δχὶ πη ἢ 50 6}1}8, 

᾿ 14. {8 οἱ 8ϑδοογάοΐϊθ5 78 Ποη οἶγοὰ ἃ] γ8 οὔεία ἀρα εὶ 
οϑϑοηΐ, δδὰ σοηίοπηρίο ἰθηρίο αἱ βου ῇς 5. πορίοςιἰβ ἴδοι ἰ- 
ΒδΓΘηΐ ρϑγίοἶρθ 8 Πογὶ 6} 08 4088 ἰῃ ρα]εβίγα ἤαραί ργθ το- 
δ ἰηΐχυξο, ροϑὲ ἀϊβοὶ ργονοοδίοῃθηι. 

15. Εὃ ρδίγίοβ χυϊάθιη ΠΟΏΟΓΘΒ ΡΓῸ Πἰ ΠΟ ΠΔθΘΠΐδ5, σγῶο- 
ΟΔ8 δον ορίἱπιὰβ ΔΓ γα θην. ᾿ ἱ 

Τό. Θυδτὰπι τότ τη ξγαῖα οοουρανίξ 608 ργάνα ἱπίογει- 
Π106], οἱ φυογυῃλ ἰπβιϊξυἷδ δΙ]θδηπ υν ἃς Ρ6Γ ομηηΐδ οΟἢ- 
5.168 6886 ουρίοθδηϊ, 1)08 ᾿ιοϑίαβ οἱ ρυηίΐογοα Δα 6- 
γυηί. 

17, 1ῃ Ἰορβοδ δηΐπι ἀὐνὶπ8 ἱπηρία ἄρογο ποη (ἀοίϊα οϑῖ, θὰ 
ἢδ60 [ΘΠ Ρυ.8 864 068 ἀθΟΙΔΥα ϊ. 

18. Ουηὶ δυϊδπι υϊπαυθῃηδ}}8 ἃροη Τυτγὶ σοἸο γαγοίυν, 
Οἵ ΓΟΧ ῬγϑοβΘηΒ 6986, 

19. Πιὶδῖϊὶ Ζ24900 (ΔοίπογοδυΒ Πιϊπἰβίιοϑ 80 ὕτοϑο  Υπιΐδ 

αὰϊ ογδηΐ Αηποοῃοηΐ, ρογίδηϊθβ διροηὶ ἀγδοϊμηδ5 ἰΓροθηδ8 

ἰη βδογίβοίυμα Ἠδγου 8, 40.885 οἰΐδπ) ροβίυϊανογυηί [νἱ φυὶ 

δδρογίδυθγδηϊ 6 ἰὴ βδογίβοίι πῇ ογοραγθηΐγ, 4υΐδ ΠΟ Οροῖ- 
ἰογοί, βθά ἰῃ δ] 0πὶ δυπιρῖυπ) ἀορυ(δγοπίυγ. 

Φ 

20. Μίβιῖ ἰρίυγ πο, φυδπίυπι αυϊάοηῃ δᾷ 86 4υΐ Ππλἰἴ6- 
δαί ρογιἱηο θαι, ἰῃ βδου ποία Ἠδγου 5 : ρι ρου ΘῸ8 δυίοπι 
υὶ ρογίδρδηΐ ἴῃ [Δ Ὀγίσδηι (γΓἰ γθιἰΠ1. 

21. Μίβ80 δυΐδηχ ἴῃ Ἐργρίιπι Αρο]]οηΐο ΜΘϑ οἱ ἢ]ϊ0 
ΡΓΟΡίΟΓ ῥγίηιδίοβ Ρίοϊπηδοὶ Ρἢ]οπηοίογβ γορὶβ, εὑπὶ 60- 
ξηυον βϑοὶ ΑὨ οο 8 8] 6} 86 ἃ μόρο 5 ̓ρ518 οἴϊοοϊυηι, 
ΡΓΟΡΓΙΩ δοουγίίαι! οοηϑυ υΐ,. Ἰπὰθ δορρθῆ Ὑυδηΐθβ ργοῖδ- 
οἷι.5 6581 76 ΓΟΒΟΪΥΓ8Π|. 

22. Μαρηϊῆοε δαΐοπι ἃ 98480η6 οἱ εἰν (δ[6 δυδοορίιβ,, οὐπὶ 

(δουϊαγυηι Ἰυπἰπὶθι.8 οἱ δοοϊδηγδι οηΐδυ8 ἰηἰγοάιυοῖυδ ο5ί, οἱ 
ἰηὰς ἰη Ρῃοίοοιῃ οχϑγοϊίπι Θουγνογ. 

23. Ῥοϑῖ (γἰθηπὶΐ ἀυΐϊθπι ἰοΠρ0}8 πη 511 9“ 450η ΝοΠοΙδυπι 

ΒΕ Ργδαϊοιἱ δἰπηοηΐβ8 ἰγαίγοηι, ροτίδηϊδπι ροσυπίδβ τοσὶ, οἱ ἀδ 
ΠΟρΡΟΙ 6 ποοοϑβαγὶϊδ ΟΟΙ ΠΟ] Οη685 δοίη}. 

24. Αἴ ἴ{ΠΠ6 σοπηπηεπαδίι!8 γορὶ οἱ πηϑρηἰἤοδηβ 56 ἴδοϊα ρο- 
ἰοϑίδι}8., ἴῃ βοι}θι ρβυηι Γαίου! ϑυμπηπιυιη βδοργαοίἑυμ, δὲς 
Ρογδης 78ϑ0ηθί [Δ] θη 18 ἀγροη] ἰγοοθη 18. 

25. Ασοορίίβαυθ ἃ γθρθ τηϑηάαξδ νβηΐϊ, π1}}} φυϊάριπι ἢδ- 
Ὀδη5 ἀἰσηῃυ πὴ βδοογαοίϊυ, δηϊπηο8 ΥΟΓῸ ΟΥ̓ 6115 ἰγγδηηὶ οἱ 
ἴογα ὈΔΙΓθΔΓῶΣ γᾶ 8 ΘΟΓΘΠ8. 



ΜΑΘΟΟΑΒΕΟΒῸΜ ΠΙΒΕΒ ΒΕΟΤΙΝΌΤ 5. σκ». ΤΥ. 

"Ὁ. Καὶ ὁ μὲν Ἰάσωγ, ὁ τὸν ἴδιον ἀδελφὸν ὕπονο- 
θεύδας, ὑπονοθευθεὶς ὑφ᾽ ἑτέρου, φυγὰς εἰς τὴν Ἀμμα- 
νίτιν χώραν συνήλαστο. 

27. Ὁ δὲ Μενέλαος τῆς μὲν ἀρχῆς ἐχράτει, τῶν δὲ 
ἐπηγγελμένων τῷ βασιλεῖ χρημάτων οὐδὲν εὐτάχτει" 

35. ποιουμένου δὲ τὴν ἀπαίτησιν Σωστράτου τοῦ 
τῆς ἀχροπόλεως ἐπάρχου, πρὸς τοῦτον γὰρ ἦν ἡ τῶν 
φόρων πρᾶξις δι’ ἣν αἰτίαν οἱ δύο ὑπὸ τοῦ βασιλέως 
προςεχλήθησαν. 

29. Καὶ ὃ μὲν Μενέλαος ἀπέλιπε τῆς ἀρχιερωσύνης 
διάδοχον Λυσίμαχον τὸν ἑαυτοῦ ἀδελφὸν, Σώστρατος 
δὲ Κράτητα τὸν ἐπὶ τῶν Κυπρίων. ᾿ 

80. Τοιούτων δὲ συνεστηκότων, συνέβη Ταρσεῖς χαὶ 
Μαλλώτας στασιάζειν, διὰ τὸ Ἀντιοχίδι τῇ παλλαχῇ 
τοῦ βασιλέως ἐν δωρεᾷ δεδόσθαι. ᾿ ᾿ 

δι. Θᾶττον οὖν ὁ βασιλεὺς ἧχε χαταστεῖλαι τὰ 
πράγματα, χαταλιπὼν τὸν διαδεχόμενον Ἀνδρόνικον 
τῶν ἐν ἀξιώματι χειμένων. 

88. Νομίσας δὲ ὃ Μενέλαος εἰληφέναι χαιρὸν εὐφυῇ, 
χρυσώματα τινα τῶν τοῦ ἱεροῦ νοσφισάμενοφ ἐχαρίσατο 
τῷ ᾿Ανδρονίχῳ, καὶ ἕτερα ἐτύγχανε πεπρακὼς εἴς τε 
Τύρον χαὶ τὰς χύχλῳ πόλεις. 

88, Ἃ χαὶ σαφῶς ἐπεγνωχὼς ὃ Ὀνίας, παρήλεγχεν 
ἀποχεχωρηχὼς εἰς ἄσυλον τόπον, ἐπὶ Δάφνης τῆς πρὸς 
Ἀντιόχειαν χειμένης " 

84. ὅθεν δ Μενέλαος λαδὼν ἰδία τὸν ᾿Ἀιννδρόνιχον, 
παρεχάλει χειρώσασθαι τὸν Ὀνίαν. Ὃ δὲ παραγενόμε- 
νος ἐπὶ τὸν Ὀνίαν, χαὶ πεισθεὶς ἐπὶ δόλῳ, καὶ δεξιὰς 
μεθ’ ὅρχων δοὺς, χαίπερ ἐν ὑποψίᾳ χείμενος ἔπεισεν 
ἐχ τοῦ ἀσύλου προελθεῖν, ὃν καὶ παραχρῆμα παρέχλει- 
ςεν οὐχ αἰδεσθεὶς τὸ δίχαιον, 

856, Δι᾿ ἣν αἰτίαν οὐ μόνον Ἰονδαῖοι, πολλοὶ δὲ χαὶ 
τῶν ἄλλων ἐθνῶγ ἐδείναζον καὶ ἐδυςφόρουν ἐπὶ τῷ τοῦ 
ἀνδρὸς ἀδίχω φόνῳ. - 

86. Τοῦ δὲ βασιλέως ἐπανελθόντος ἀπὸ τῶν κατὰ 
Κιλικίαν τόπων ἐνετύγχανον οἱ κατὰ πόλιν Ἰουδαῖοι, 
συμμισοπονηρούντων χαὶ τῶν Ἑλλήνων, ὑπὲρ τοῦ 
παρὰ λόγον τὸν Ὀνίαν ἀπεχτάνθαι. 

47. Ψυχιχῶς οὖν ὁ Ἀντίοχος ἐπιλυπηθεὶς χαὶ τρα- 
πεὶς εἰς ἔλεον καὶ δαχρύσας διὰ τὴν τοῦ μετηλλαχότος 
σωφροσύνην χαὶ πολλὴν εὐταξίαν, 

38. χαὶ πυρωθεὶς τοῖς θυμοῖς, παραχρῆμα τὴν τοῦ 
᾿Ανδρονίχου πορφύραν περιελόμενος, χαὶ τοὺς χιτῶνας 
περιῤῥήξας, περιαγαγὼν χαθ᾽ ὅλην τὴν πόλιν, ἐπ᾽ αὐ- 
τὸν τὸν τόπον οὗπερ εἰς τὸν Ὀνίαν ἠσέδησεν, ἐκεῖ τὸν 
μιαιφόνον ἀπεχόασμησε, τοῦ Κυρίου τὴν ἀξίαν αὐτῷ 
χόλασιν ἀποδόντος. 

39. Γενομένων δὲ πολλῶν ἱεροσολυμάτων χατὰ τὴν 
πόλιν ὑπὸ τοῦ Λυσιμάχου μετὰ τῆς Μενελάου γνώμης, 
χαὶ διαδοθείσης ἔξω τῆς φήμης, ἐπλσυνήχθη τὸ πλῆθος 
ἐπὶ τὸν Λυσίμαχον, χρυσωμάτων ἤδη πολλῶν διενη- 
νεγμένων. 

40. ᾿Επεγειρομένων δὲ τῶν ὄχλων χαὶ ταῖς ὀργαῖς 
διεμπιμπλαμένων, χαθοπλίσας ὃ Λυσίμαχος πρὸς τρις- 
χιλίους, χατήρξατο χειρῶν ἀδίκων, προηγησαμένου 
τινὸς τυράννου προβεβηκότος τὴν ἡλικίαν, οὐδὲν δὲ ἧττον 
χαὶ τὴν ἄνοιαν. 

41. Συνιδόντες δὲ χαὶ τὴν ἐπίθεσιν τοῦ Λυσιμάχου, 
ΥΕΤΟΒ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΙΝ. -- 1]. 
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γ0. Ἐ Ιαδοη αυϊάθηι, φαΐ μυορτγίιμι [Γδίγθι οἰγομπλνθῃο- 
ταῦ, ΟἰΓουτ  ηίυ5 ὃ 40, ργοίαβιι8 'ῃ ΑἸὨγηδη  ΐοη) ἀχρυ 508 
68ἷ γορίομρϑμ. 

27. ΜομοΙὶᾶῦβϑ δυΐδιῃ μγίηοσὶραίιπ) αιυϊάδηη οδίίηυϊ!, ἀδ6 
ῬΘΟΌ 15 ν ΘΓῸ Γρμὶ ὈΓΟΠ. 5818 εἰ ἢ θδηο ἀϊδροῃρθαί : 

28. οὐπὶ δχδοίομθηὶ (ΔοογΓοὶ ϑοϑίγα! 5 αὶ ἀγοὶ ογδὶ ργὰδ- 

Ροδβίἴι.8, ἠδ δά ᾿υη0 ὀχδοίϊο γος μα! αι ρογἱποθαΐ : 4υδη 

Οὗ σδιιϑᾶπι υἱγί4ι6 ἃ γοϑα βυηὶ ογυοοδίί. 

29. Εἰ Μοῃοίδυβ χυϊάθηι) το] αυΐξ 5δεογ οἵ} βυ σΟΟϑβουθη) 
Τγϑιποδοίιιτη ἰγίγθ 51), ϑοβίγα[ιια δυίΐδηχ Ογαίοίδιῃ αυΐ 
ογδὲ ριεββροϑίίυ5 ΟὙργ 18. 

30. Ηἰ5 δυΐοπ) σοηδί [υ{18, οορ ἰσὶ! ΤΑγβθηδ68 οἱ Μ8)]οἱδ5 

β6 ΠΟ ηθ πὴ πῆοναγα, οὐ φυοὰ Απιϊοοϊάϊ τορὶβ οοπουδίπς 
ἄοῃο 6δββθηὶ ἀδί!. 

31. Ἐδϑιηδηίοῦ ἰίδαυθ Γοχ Ὑϑηΐξ βοάδγο γθθ, γα Πυθ ἢ 

δυϊδοίυτη Απαγοηίϊουπ) οχ [15 χυὶ ἰη αἰδηϊίδια ροϑίτὶ ογαηὶϊ. 

82. Ἀαίυϑ δυΐοτῃ ΜΕποΙδι15 δοοορί586 86 ἰθΠρι18 Ορροτία- 
ὨΌΠῚ; ΔυΓΘΆ δε ἀᾶπι γ888 (6ΠΊ0}} [αγαϊ15 ἀοπανὶ  Αηαγοπίοθ, 
οἱ δὰ νοι ]άογαὶ Τυγὶ οἱ ΡῈ γ οἰγοι πη δοθηί(ο8 οἰν δῖ65. 

33. Οὐδὲ Οὐ ΘΟΓΪ551Π}6 ΘΟρΏΟΥ 556. Θηΐδθ, ἀγρυθῦδί ἰῃ 

Ιοοῦ ἰυἱο 58 Θομ πο η8, 'ῃ Παρ μηδ 4υὲ δὰ ΑπιἰοΟἸ δ) ροδὶᾶ 
αϑὲ: 

34: υπὰξ ΜΌΠΟΙΔυ8. 8581:1Π|6η5 βθοῦϑη ΑΠαγοηΐοΙ, 
πογίαθαίυγ υἱ Οηΐϊαπι ἰηἴογοογοῖ. Π|6 δυΐδη) υϑηΐϊθηϑ δὰ 
Οηίΐδηι, οἱ δυδάθῃβ διμὴ ἀοΊο, οἱ ἀοχίογδῃ) 88 οὑπὶ [Γ6- 

)υγαηάο, φυᾶιην}β 6886 Βιιϑροοίι!8 ρογϑυδϑὶϊ ἀΟ 48 }1]0 ργοῦθ- 
ἄοτα, χυθλ αἰϊδηλ 8.δι᾿πὸ ἰῃ οᾶσοδγο ρθη πο Ὑογυ8 
᾿υδΕ δηι. . ᾿ 

35. Οὐ 4ιδλπὶ συ 58: ΠΟ 8οίτπὶ δ ἀδοὶ, 50ἃ οἰἶδη) τη} 

δχ 4}118 πδίϊοηθυ5 ἱπαϊσπαδηΐυγ οἱ τηοϊοδίδ ἔδγοδηΐ ἀ6 
ὨΘ66 Υἱε ἰη)5.δ. 

36. 56 ἃ τοργοβϑαμ) γαρθηι ἀδ ΟἸ] οἶδ ἰοςΐβ δαϊαγυηὶ ᾿υἀδοὶ 
4 Ρ6Γ εἰν ἰἀΐθηι, ὃχ 115 4] δἰ πη} 50618 οἀογδηὶ οἱ σγϑοὶ, 

ἀξ 60 ΄ᾳυοὰ ργϑίογ γα οηθπὰ Οηΐδ8 ἱπίογίθοϊαδ [Ὀδγαϊ. 

37. Οοηϊτβίδίιι5 ἰίδαυια δηΐπη0 Απιοοἢυβ οἱ Ποχυβ δά 
πἸδαγ οογάϊαπι οἱ ἸΔΟΥΎ πιὰ 5 δ ῃ 8 ργορίοι ἀοίιηοίϊ 800116- 

(δίοηη οἱ ᾿ῃηδρηδηλ πιοοοίίδηι, 
38. δοῦθῆβιυϑαθο δηἰπιῖ8, οοῃίδϑιϊ) Απάγοηΐοο ρα ΓΡυγδηὶ 

δυΐδγθηδ, οἱ νϑϑίβθϑ βοίηάθηβ, οἰγου πηι θ8 ΘΓ ἰοἴδῃη οἷν]- 
ἰΔΐδηγ, ἰῃ οοάθπι ἰοθο ἰῃ 4υ0 ἰῃ Οηΐδπηι ἱμηρὶοἰδίοι) σοπ ἢ }- 
βογαί, ἰδὲ Ποιἰοἰ δ 6 θπάο ϑυδίυ, Πομλΐηο 1}}} οσηάϊ- 

δηᾶιῃ τοἰτ θιιδαῖα ρα ηϑῃι. | 

39. Μυ}15 δυίδθτ 98ου Ἰδὲ ϊ8 μοῦ οἰν  (δίοπι ἃ 1,γβἰπηδοίιο 
σΟΙΠ 5818 Μοηοἰδὶ οΟη8}}10, οἱ ἀϊνυ μα Δα, σοηρτγορδίδ 

οδὲ τ] υἀο δάνογδιβ 1,γϑπηδοα), ηλ0} {18 ͵ὰπὶ Υ8518 

διυγοὶ8 Θχρογίδι! 8. 

40. Τὶ δυΐδπι ἱπβυγσοη 008. οἱ ᾿γὰ γορ οί 5, [ωγ5]ηγᾶ- 

οἴ8 δγπιᾶῖϊ5 ἴογθ {ὑἴριι5. τὰ} 015, ἰπΙ χυ 8 πηαη!θυ8 αἱἱ 

οαρίϊ, ἀϊοα φυοάδιη ἱγὐγάπηο δίδίθ μαγίϊεγ οἱ ἀδιηθηίἃ 
Ρτουθοῖο. 

41. π|6]Πσοηΐδ8 δυίοπι οἱ οοηδίιπι 1 ,Υ δἰ πηδοϊιὶ, 4}}} Ἰαρὲ- 

40 
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συναρπάσαντες οἷ μὲν πέτρους, οἱ δὲ ξύλων πάθη, τι- 
νὲς δὲ ἐχ τῆς παραχείμένης σποδοῦ δρχσσόμενοι, φύρδην 
ἐνετίνασσον εἷς τοὺς περὶ τὸν Λυσίμαχον. , 

42. Δι᾿ ἣν αἰτίαν πολλοὺς μὲν αὐτῶν τραυματίας 
ἐποίησαν, τινὰς δὲ χαὶ χχατέθαλον, πάντας δὲ εἰς φυγὴν 
συνήλασαν, αὐτὸν δὲ τὸν ἱερόσυλον παρὰ τὸ γαζοφυλάχιον 
ἐχειρώσαντο. 

43. Περὶ δὲ τούτων ἐνέστη χρίσις πρὸς τὸν Μενέ-- 
λαον. 

4. Καταντήσαντος δὲ τοῦ βασιλέως εἰς Τύρον, ἐπ᾽ 
αὐτοῦ τὴν δικαιολογίαν ἐποιήσαντο οἱ πεμφθέντες ἄν-- 
δρες τρεῖς ὑπὸ τῆς γερουσίας. 

46. Ἤδη δὲ λελειμμένος ὃ Μενέλαος, ἐπηγγείλατο 
χρήματα ἱκανὰ τῷ Πτολεμαίῳ τῷ Δορυμένους πρὸς τὸ 
πεῖσαι τὸν βασιλέα. ᾿ 

46. Ὅθεν ἀπολαδὼν ὁ Πτολεμαῖος εἴς τι περίστυλον 
ὡς ἀναψύξοντα τὸν βασιλέα, μετέθηχε" 

47. χαὶ τὸν μὲν τῆς ὅλης χαχίας αἴτιον Μενέλαον 
ἀπέλυσε τῶν χατηγορημάτων, τοῖς δὲ ταλαιπώροις, οἵ 
τινες, εἰ χαὶ ἐπὶ Σχυθῶν ἔλεγον, ἀπελύθησαν ἂν ἀχα-- 
τάγνωστοι, τούτοις θάνατον ἐπέχρινε, 

48. Ταχέως οὖν τὴν ἄδικον ζημίαν ὑπέεγον οἱ ὑπὲρ 
πόλεως καὶ δήμων χαὶ τῶν ἱερῶν σχευῶν προαγορεύ-- 
σαντες. ᾿ 

49. Δι᾿ ἣν αἰτίαν χαὶ Τύριοι μισοπονηρήσαντες τὰ 
πρὸς τὴν χηδείαν αὐτῶν μεγαλοπρεπῶς ἐχορήγησαν. 

το. Ὁ δὲ Μενέλαος, διὰ τὰς τῶν χρατούγτων πλεο- 
νεξίας, ἔμενεν ἐπὶ τῆς ἀρχῆφῳ ἐπιφυόμενος τῇ χαχία, 
μέγας τῶν πολιτῶν ἐπίδουλος χαθεστώς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄. 

:. Περὶ δὲ τὸν χαιρὸν τοῦτον τὴν δευτέραν ἔφοδον ὃ 
Ἀντίοχος εἰς Αἴγυπτον ἐστείλατο. 

4. Συνέβη δὲ καθ᾽ ὅλην τὴν πόλιν σχεδὸν ἐφ᾽ ἡυέ- 
ας τεσσαράχοντα φαίνεσθαι διὰ τοῦ ἀέρος τρέχοντας 

εἴς, διαχρύσους στολὰς ἔχοντας, καὶ λόγχας σπει- 
ρηδὸν ἐξωπλισμένους, 

8. χαὶ ὕλας ἵππων διατεταγμένας, χαὶ προςδολὰς 
γινομένας, καὶ χαταδρομὰς ἑχατέρων, καὶ ἀσπίδων χι- 
νήσεις, καὶ χαμάχων πλήθη χαὶ μαχαιρῶν σπασωοὺς, 
χαὶ βελῶν βολὰς, χαὶ χρυσῶν χόσμων ἐχλάμψεις, καὶ 
παντοίους θωραχισμούς. 

4. Διὸ πάντες ἠξίουν ἐπ᾿ ἀγαθῷ τὴν ἐπιφάνειαν 
«γενέσθαι. ᾿ 

6. Γενομένης δὲ λαλιᾶς πα, ὡς μετηλλαχότος 
τὸν βίον Ἀντιόχου, παραλαδὼν ὃ Ἰάσων οὐχ ἐλάττους 
τῶν χιλίων, αἰφνιδίως ἐπὶ τὴν πόλιν συνετελέσατο 
ἐπίθεσιν. ᾿Γῶν δὲ ἐπὶ τῷ τείχει συνελασθέντων, χαὶ 
τέλος ἤδη χαταλαμθανομένης τῆς πόλεως, ὁ Μενέλαος 
εἰς τὴν ἀχρόπολιν ἐφυγάδευσεν. 

4. Ὁ δὲ Ἰάσων ἐποιεῖτο σφαγὰς τῶν πολιτῶν τῶν 
ἰδίων ἀφειδῶς, οὐ συννοῶν τὴν εἰς τοὺς συγγενεῖς εὐη- 
μερίαν δυςημερίαν εἶναι τὴν μεγίστην. Δοχῶν δὲ πο- 
λεμίων καὶ οὐχ ὁμοεθνῶν τρόπαια χαταῤάλλεσθαι, 

η. τῆς μὲν ἀργῆς οὐχ ἐχράτησε, τὸ δὲ τέλος τῆς ἐπι- 
θουλῆς αἰσχύνην λαδὼν, φυγὰς πάλιν εἰς τὴν ᾿Ἀμμανίτιν 
ἀπῆλθεν. 

8. Πέρας οὖν χαχῆῇς ἀναστροφῆς ἔτυχεν ἐγχλεισθεὶς 
πρὸς ᾿Αρέταν τὸν τῶν ᾿Αράθων τύραννον, πόλιν ἐχ πό-- 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΔΕΥΤΈΡΘΣ. Κεφ. Ε΄. 

ἄδδ, 4}1}} [8.68 νΑ]08 ἀγγίρυδιο, χφυϊάδηι γογὸ δχ νἱοίῃο 

Οἷῃθγα Δρργθθπαἀθηΐθϑ, πλϊχίυ ᾿δοθγαηΐί ἴῃ 608 4υὶ εἰγοὰ 
Τιγϑἰπ]ΔΟ 1}. 

42. Ουιδηλ Οὗ ΘΔ .88Π} [0105 χυ θη δογι τυ] Ὠογαγιιηΐ, 
χυοϑάδπι δυϊεπὶ οἱ ργοβίγανογιηΐ, ομλΠ68 τογῸ ἴῃ [ρᾶπὶ 
οοπιρυ]ότυηΐ, ἴρδυπὶ γ6ΓῸ ὅδογ Θσυηι δρυὰ φγᾶσγίυπι ἱϑίογ- 
ἰθοογυῃηΐ. 

48, 6 }ι8 δυίΐδηι ἰηδίδθαϊ [ἀεί δά γογϑυϑ Μοηοίδυμᾳ. 

44, Αἱ ουπλ γοηϊββοὶ γὸχ Τυγυηι, δὰ ἱρϑυῶ τοϊυϊογιμπὶ 

)υσίοίυπι πϊδοὶ (Γ6 5 υἱγὶ ἃ βδηϊουθι}8. 

45. Εἰ οι 78Π| Βυρογαγοίυγ Μοηοδι5,, ργοη δ! ρου δ8 
τὴ} 45 ΡιοἸόπηδ. ΠοΓΥΠπΊΘηΪ8 ἢ] υἱ δυδάοτγοὶ γοσί. 

46. Τία4υ6 Ῥιοϊοηηγδοιια δὰΐθπβ ἰῇ Ζιοάδπι δἰπίο 4ιᾶϑι 
το Προγδηάὶ ργαίΐᾳ ροβίξιη γοβθηι, ἀδάαχὶί ἃ βοηϊοηιᾶ : 

47. οἱ Μεπεαίδυπι αυΐάδηι μηΐγαγβῷ» τ ἰ τοὰπὶ οτἰ τ ΐ- 
ηἰθυ ΔΌΒΟΙΥΙΣ, πηΐβϑογοβ δυΐαπι αἰ, οἰϊδηγοὶ ἀρυὰ δογίπδδ 

οδυβη) αἀἰχίββοηί, δῆδοίυι ἱ οβϑϑηὶ Ἱπποοδθηῖοβ ᾿υάϊοδί!, Ὧσϑ 
πηογία ἀδιῃμρανί. 

48. Οἷΐο Ἔγρο ἰῃὐ υϑίδιη ριρῆδαι ἀδάογυηί 401 Ργὸ οἰ ἰδίθ 
οἴ ρορυ]ἱ5 οἱ βδογί8 γϑὶ8 Ἵδι158Π| ρΈγϑθοι ὶ 8βαηΐ. 

49. Ουδιηοῦγοηι Τγτγὶϊ χυοχυς ἰῃ πιαἰοίδοίυμα ἱπαϊσηδιὶ 
υῶ δά βορυ]υνᾶπι ΘΟΓΌ. ρμοΓ Θυδηΐ πάρη! σο βυρροάϊ- 
ἰανογυηῖ. 

60. ΜοποΙδυβ δαί, ργορίογ δογιπὶ αυὶ ἰη ροϊοηι δ ογδπῖ 
ΑΥ͂ΔΓΙ 4 Ππ), φογμγχδηθῦδὶ ἰῃ Ὀγίπαίραιι, ογαβοθηβ ἰῃ ΠΑ], 
Πιᾶρηι8 οἰνίυπι ἰηϑἰαἰίος οοηϑίϊαἰυ8. 

ΟΑΡΌΪ Νν. 

᾿ς Οἴγοῦ Ποο δυΐοπι ἰοπηρυβ Απιϊοοί8 βθουηάδηι ργοίε- 
οἰϊοποιη ραγανὶὶ ἴῃ Ἐρυρίαπι. : 

4. οιφι! δυΐοππι μΡ6Γ ὑπ  γογβϑπ) οἰ ν [δ 6 πὶ ἴδγο μοῦ 468 
αυδάγαρίηϊ8 Υἱδγὶ ΒΕΓ ϑδογὰ δηυίοθ συτγγοηίο8, δυγδίδϑ 
8(018458 ἰιαυοηία8, αἱ [88.118 αιιδϑὶ οοἢογίδθϑ διιηδίοϑ, 

3. οἱ (υΓπηδ8 ΘαΌΟΓΙΠῚ ΡῸΓ ογάϊηριῃ αἰροδίδ8, οἱ ὀοηστοβ- 
ΘΙ0Πη68 ἤοτὶ, δὲ ἱποιιγϑίοἢθϑ αἰτίπαυο,- οἱ βεοσΐοσιιῆι οἰοῖις,, 

δέ ϑρίοιυγυτ πλ} Π6{π| 5, οἱ σἰδάϊογιπι οἀυσίσπο5,, οἱ ἰ6- 
ἰογυπι ἰδοῖυ8, δὲ δυΓοόγυπ) ΟΓΏδοηϊοταπι δρίοβάογοα, 
ΟἸΠΪ5416 φοηογίβ Ἰογ Δ 8. 

4, Οὐυδιηοῦγοηι ΟΠῚΠ68 τοραθδηΐ ἰῃ Ὀοπυπ) Οϑἰθηΐδ ὁοη- 
νογίϊ. 

5. 56ὲ οὐπὶ [8118 ΓΌΠΊΟΥ οχ βϑοὶ, [πη 4υδπηὶ νἱϊα οτοθϑ- 
8ἰ5ϑοῖ Απιίοοῃιιδ, 88 πιρ 5 9480 ΠΟῊ πὶπμ8 ΠΉ}16 Υἰγὶβ, 
ἀαρΓΟ58118 68ί οἰν Δίοπι γορθηΐθ. ΗΪ8 δυΐθηι δ ΠηῸΓΒΠῚ ΟΟΠ- 
Ρυϊδὶδ, οἱ δα υἱιϊπμπὶ ͵8πΔ Δρργθῃθηϑᾶ οἰν δία, Μοιδίδυ8 
[υρὶ᾿ ἴῃ Δγοθπι. 

ὃ. Φάβοη ψεῖο ΠΟ᾿ ράγοοθαὶ ἰῃ οδδὰθ οἰνίθυδ 50υ}8, Ὠοῆ 
οορ ίδη8 ργοβραγ ἰδίθπι δάγογϑι!ϑ οοσηδίοβ δηλ [6 ΠῚ 6558 

Γαδ χ  ΠΠΔη). ΑΓὈΙ ΓδΠ5 δυίοι Ποβίϊυπι οἵ ἢοη οἰνυτπι 56 ἴτο- 

ρἰμδρᾶ ἀδ)ΐοαγα, 
7. φνϊποίραίυπι χπϊάθην ποη ΟὈἰϊηυΐξ, ἤηθῖι Ῥεγο ἰπδία ἰδ- 

ΓΌΠΙ ἙσΟΠΠΙδἰοΏΘΠ δοοὶρίθηβ, ργοίυρυϑ ἰΐογιπι ΔὈΪΠ ἰῃ Απὶ- 
Ὠ)δηϊίοιη. 

8. 1ἰᾶχυο δά υἱιἰπηὰπι πλοῖυ8 τδίυτὰ γοά απ 651 ἸΠΟ]505 
δρυά Ατοίδηη Αγδθυπι ἰγγδηηαπιὶ, ἤιίθ 8 ἀ6 εἰνιϊαῖα ἴῃ 



ΜΑΘΟΑΒΕΟΒΌΜ ΠΒΕΒ ΒΕΟΌΝΟΌῦΞΚ. Ολν.Υ. 
λεως φεύγων; διωχόμενος ὅπὸ πάντων, καὶ στυγούμενος 
ὡς τῶν νόμων ἀποστάτης, χαὶ βδελυσσόμενος ὡς πὰ- 
τρίδος χαὶ πολιτῶν δήμιος, εἰς Αἴγυπτον συνεδράσθη. 

9. Καὶ ὃ συχνοὺς τῆς πατρίδος ἀποξενώσας ἐπὶ ξέ- 
νῆης ἀπώλετο πρὸς Λαχεδαιμονίους ἀναχθεὶς. ὡς διὰ τὴν 
συγγένειαν τευξόμενος σχέπης. 

10. Καὶ ὃ πλῆθος ἀτάφων ἐχρίψας ἀπένθητος ἐγενή- 
θη, καὶ χηδείας οὐδ᾽ ἣςτινοσοῦν οὔτε πατρῴου τάφου 
μετέσχε... 

11. ΠΡροςπεσόντων δὲ τῷ βασιλεῖ περὶ τῶν γεγονό- 
των, διέλαθεν ἀποστατεῖν τὴν Ἰουδαίαν" ὅθεν ἀναζεύ-- 
ξας ἐξ Αἰγύπτου τεθηριωμένος τῇ ψυχῇ, ἔλαθε τὴν μὲν 
πόλιν δορυάλωτον" 

12. χαὶ ἐχέλευσε τοῖς στρατιώταις κόπτειν ἀφειδῶς 
τοὺς ἐμπίπτοντας, χαὶ τοὺς εἰς τὰς οἰχίας ἀναθαίνον- 
τας χατασφαζειν. 

13. Εγίνοντο δὲ νέων χαὶ πρεσδυτέρων ἀναιρέσεις, 
ἀνδρῶν τε χαὶ γυναικῶν χαὶ τέχνων ἀφανισμὸς, παρθέ- 
νῶν τε χαὶ νηπίων σφαγαί. 

14. ᾿Ἰθχτὼ δὲ μυριάδες ἐν ταῖς πάσαις ἡμέραις τρισὶ 
χατεφθάρησαν, τέσσαρες μὲν ἐν χειρῶν νομαῖς" οὐχ 
ἧττον δὲ τῶν ἐσφαγμένων ἐπράθησαν. 

15. Καὶ οὐχ ἀρκεσθεὶς δὲ τούτοις χατετόλμησεν εἷς 
πὸ πάσης τῆς γῆς ἁγιώτατον ἱερὸν εἰςελθεῖν, δδηγὸν 
ἔχων τὸν Μενέλαον τὸν χαὶ τῶν νόμων χαὶ τῆς πα- 
τρίδος προδότην γεγονότα" 

16. χαὶ ταῖς μιαραῖς χερσὶ τὰ ἱερὰ σχεύη λαμδάνων, 
χαὶ τὰ ὑπ᾽ ἄλλων βασιλέων ἀνατεθέντα πρὸς αὔξησιν 
χαὶ δόξαν τοῦ τόπου χαὶ τιμὴν, ταῖς βεδήλοις χερσὶ 
συσσύρων ἐπεδίδον. 

1). Καὶ ἐμετεωρίζετο τὴν διάνοιαν ὃ ᾿Αντίοχος, οὐ 
συνορῶν ὅτι διὰ τὰς ἁμαρτίας τῶν τὴν πόλιν οἰχούντων 
ἀπώργισται βραχέως ὁ Δεσπότης, διὸ γέγονε περὶ τὸν 
τόπον παρόράσις. ᾿ "ἐν 

18. Εἰ δὲ μὴ συνέθαινε προενέχεσθαι πολλοῖς ἁμαρ- 
τήμᾳοι, χαθάπερ ὁ Ἡλιόδωρος ὃ πεμφθεὶς ὑπὸ Σελεύ- 
χου τοῦ βασιλέως ἐπὶ τὴν ἐπίσχεψιν τοῦ γαζοφυλαχίου, 
οὗτος προαχθεὶς παραχρῆμα μαστιγωθεὶς ἀγετράπη τοῦ 
θράσους. 

ι9ϑ. Ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὸν τόπον τὸ ἔθνος, ἀλλὰ διὰ τὸ 
ἔθνος τὸν τόπον ὁ. Κύριος ἐξελέξατο. 

30. Διόπερ καὶ αὐτὸς ὁ τόπος συμμετασχὼν τῶν τοῦ 
ἔθνους δυςπετημάτων γενομένων, ὕστερον εὐεργετημά- 
των ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἐχοινώνησε καὶ ὁ χαταλειφθεὶς ἐν 
τῇ τοῦ Παντοχράτορος ὀργῇ, πάλιν ἐν τῇ τοῦ μεγάλου 
Δεσπότου χαταλλαγῇ μετὰ πάσης δόξης ἐπανωρθώθη. 

21. Ὁ γοῦν Ἄντίοχος ὀχταχόσια πρὸς τοῖς χιλίοις 
ἀπενεγχάμιενος ἐκ τοῦ ἱεροῦ τάλαντα θᾶττον εἰς Ἄντιό- 
χειαν ἀρ σπη: οἰόμενος ἀπὸ τῆς ὑπερηφανίας τὴν 
μὲν γῆν πλωτὴν, χαὶ τὸ πέλαγος πορευτὸν θέσθαι διὰ 
τὸν μετεωρισμὸν τῆς χαρδίας. 

5», Κατέλιπε δὲ καὶ ἐπιστάτας τοῦ καχοῦν τὸ γένος, 
ἐν μὲν Ἱεροσολύμοις Φίλιππον, τὸ μὲν γένος Φρύγα, 
τὸν δὲ τῆς βαρδαρώτερον ἔχοντα τοῦ χαταστήσαν- 
τος’ 

28. ἐν δὲ Γαριζὶν Ἀνδρόνιχον' πρὸς δὲ τούτοις Νε-- 
νέλαον, ὃς χείριστα τῶν ἄλλων ὑπερήρετο τοῖς πολί- 
ταις. 

“4. Ἀπεχϑῆ δὲ πρὸς τοὺς πολίτας Ἰουδαίους ἔχων 
διάθεσιν, ἔπεμψε δὲ τὸν μυσάρχην Ἀπολλώνιον μετὰ 
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οἰν δίεπι, ἐχρυΐδυ δ οπιηΐδυ5, σάϊοϑιι8 οἱ γείυρα Ἰοσπιω, 

εἰ ΘΧβθΟΔ 118. υἱ ραϊγίδΒ οἱ οἰνί πὶ ΠΟ818., ἰπ ΖΕφγυρίυηι 
Οχίγασυ8 68(. 

9. Εἰ συὶ πηθ] 108 ἀθ ραίσγίᾶ Ἔχρϑϑῃὰο ρβδογοζγίποβ (δοογαὶ 
ῬΘΓΕΡΓΘ ῬοΥ Π δὰ 1,Δοράἀδοιηοηδδ ἀεἰδίυβ, αυδϑὶ ργῸ οΟρῃᾶ- 
τ0η6 γοίυρίυπι ΠΔὈϊ αΓι8. 

10. Εἰ αυὶ ἰπϑαρι!ο8 τη] ο5 δρ)δοογαί ἢΠπιθηίδίαβ (αἱ, 
ὭΘ406 ἜΧΒΘΑΕΠ5 8}}18 Οπηηΐ 0 ΠΟ4Ι16 ραΐῖΓΙΟ ΒΘρΌ]ΟσΟ ραγιϊοί- 
ραν]. 

11. Οὐπλ ἱπηοίυϑδοηΐ δυΐδη ΓΟσὶ ργὸ ἰνἰ8 Γοθυ8 σ6δβϊ8, 
ϑυδρίοδίυ8 651 ϑοοἰοἰδίαπ), ἀδβογίυγοβ υἀξδοο5 : οἵ οὉ Ποὰ 
Ῥγοίδοίυ5 εχ Ἐφυρίο οἴἽκὝγδίυβ δηΐπηο, οἰν ϊδίθ χυϊάθηι 
ἉΓΙῺΪ8 ΟΟΡΪΐ : ᾿ 

12. 785,1 δυΐδημ πὲ ἰδ υ8 ἱπίογἤοογο οσουγβϑηῖ68 Ὠοδιηϊηὶ 
Ῥδγοοπᾶο, οἱ 608 Ζυὶΐ ἰη ἀοιηο58 Δϑοοηογοηὶ ἰγυοίάδτο. 

13. ΕἸοθδηΐ ΟΓσΟ οδρ68 ᾿ νΘΠᾺΠῚ 80 ΒΟὨΪΟΓΌ ΠΣ, ΥἱΓΟΓΌΓΩ- 
406 οἱ πηυ}]}Θγπ οἱ πδίογωμ οχίδγηπίηίυπι, Υἱγχίηυηυ 6 
Εἰ ΡΑΓΥΟ]ΟΓυ πὶ ὨΘΟδ8. 

4. Εγδηὶ δυΐδθγη δΌ10 ἱγϊάυο οοἰοσίηίδ τη} 118 ἰπίογίδοιϊ, 
ᾳυδάγαμ!ηίδ ᾳυϊάδῃ τη} }} 8 ἰῃ 'ρ080 πιδηυυπι οοηἤίοϊα : Ὠο 
τηΐηυ8 δυίοη ᾿υδι]δ δ νοηθηγχάδιὶ. 

15. Νοη οομίθηίι8 δυΐοιη 8 Δυ18018 6ϑἱ ἰῃῖγαγα ἰΘ ρ  ΠῈ 
᾿ΠΠΙΥΟΓΒ28 [ΓΤ 28 8ΔΠΟ |58 τυ), Μοηοίδο ἀυοίογα χυΐ Ἰοσηι 
οἱ ραί δ: (αἱ ῥγοαϊίοῦ : 

10. εἴ δοοἰδδὶΐβ πϑδηΐ 5 δυπη6 Π8 5δηοίδ νᾶϑᾶ, οἰΐδηι 40}. 
8 8115 τοξίθυ.ϑ ογδηὶ ροϑὶίδ δὰ δυρτηοηίυαι οἱ φἰοτίδηι Ιοοὶ 
οἱ Βοῃογθγ, ργοίδη 8 τδηϊ 8 οοηἰγΓοοίδη8 ργοσοάορδί. 

17. Εἰ οἰονδίυβ δϑί τηϑηΐθ ἈΠ ΟΟΏΒ, ὩΟῺ σοηβίἀοτδης 
αυοά ρῥτγορίον ρϑοοδίδ δ᾽ ἰδηϊ πὶ ον ἰδίοπι τηοάϊοιη 
Βοηλίηυϑ ἤιογαὶ ἰγαίαβ, ργορίογ συοὰ δοοία! εἰγοᾶ Ἰἰοσυπὶ 
ἀεϑροοῖίο. 

18. ΑἸϊοᾳυΐη ηἶϑὶ σοη ἰςί556ὲ 608 Γ20}{18 ρϑοσδί 15 6586 ἰη- 
γο]υΐοδ, δἰουΐ Ηδἰ!οὐογυβ χαὶ Πλΐ58ι.8 6ϑὲ ἃ δοίδυου γοζὸ δι] 
Υἱ δ ἰδ οηθτη ογαγὶ, Ηἰο δα ὐθηΐθῃ8 βἰδί τ 856 }] (8 τορυ 805 

[υἱ586ι δὴ δυάδοείδ. ᾿ 

19. ογαπ ποὴ ργορίος Ἰοσυπὶ κοπίθηι, βοὰ Ῥτορίου β6η- 
(6π| ἸΙοοιπ Ὠοιϊηΐῃυ8 οἰορίξ. : 

20. Ιάθοφυδ οἵ 'ρ86 Ἰοθυ8 ῥϑγ(ΙΟΘΒ8 ἴδοῖι18 πηΔ] τυ ἢ χοῃ- 

115 φυδ δοοίἀογυηϊΐ, ροβϑίθᾶ Ὀθηοβοϊογα τ ἃ Ὠοπηΐηο ραγσορ8 
ἔυϊϊ : οἱ χαϊ ἀοτγοϊ!οίυβ ἰῃ ἱγὰ Οπηηίροίεηἰ8 (υἱΐ, ἰΐϊογυ η ἰη 
τηᾶδηὶ Πομλἰηὶ γϑΟΟ οἰ δἰ ΟΏ6 οὑπὶ δυχητηᾶ ρἰογία οχα! ἰδίας 
65. 

21. ρίαν Αηξοο 5 τ 1 ]6 οἱ οοἰϊηχοη ἰδ 8}]8118 ἀδ ἰδη)- 

Ρὶο 18] θη 8 νοοο δῦ Αηϊοο ἢ 8Π} γορτγοβϑὺδ οδὲ, οχίβι[Π]Δη5 

ῬΓδΒ ϑυρογθίδα 86 ἰδγγδῖ φυΐϊάθπι παν δ θπι, ρο]αρα8 Ὑ6ΓῸ 
ἀοδιη θυ Δ} 16 (Δοϊαγιη) ργορίον ὁογα 8 οἰδιϊοηθπ,. 

22. Βαϊ! δαίθῃ οἱ ργδροβίίοβ δὰ αὔιὶσοηάδῃ) αδηίδη, 
 οτοβο γτ18 αυάδπι ΡὨΠρρυτ,, βόηογα φυΐάσπι ΡΠ γυραιη, 
ἸΩΟΓ 8 Δυΐθπλ Πηϑ 8 ὈΑΓαγυ ἢ 60 ρ80 ἃ 400 οοηϑιυἱυ8 
ε5ῖ : : 

23. ἴῃ σαγΖίῃ δυΐδπ) Αηαγοπίουπι : ργϑίογοα τοῦτο Μ6η6- 
ἰδαυη), 40] σγαυὶι8 4φυδπὶ οδοίογὶ ἱπητηϊ θοαὶ εἰν νι. 

24. Ἰηϊηλοα διι!16 πῃ ογρᾶ οἰνα 5 ̓υάδιοβ δου, πλϊδίἔ ΤΟΓΟ 

οὐϊοϑυπὶ υγἰποίροαι Αρο]οηίυπι οὐπ οχογοίία υἱρίηιϊ οἵ ἀπο. 

46. 
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στρατεύματος διςμυρίων πρὸς τοῖς διςχιλίοις, προςτά- 
ξας τοὺς ἐν ἡλικίᾳ πάντας χατασφάξαι,͵ τὰς δὲ γυναῖ- 
χας χαὶ νεωτέρους πωλεῖν. 

25. Οὗτος δὲ παραγενόμενος εἰς Ἱεροσόλυμα, χαὶ 
τὸν εἰρηνικὸν ἀμ βο: ἐπέσχεν ἕως τῆς ἁγίας ἡμέρας 
τοῦ σαδδάτου" χαὶ λαδὼν ἀργοῦντας τοὺς ᾿Ιουδαίους, 
τοῖς δφ᾽ ἑχυτὸν ἐξοπλησίαν παρήγγειλε" 

26. χαὶ τοὺς ἐξελθόντας πάντας ἐπὶ τὴν θεωρίαν συν- 
ἐξεχέντησε, χαὶ εἰς τὴν πόλιν σὺν τοῖς ὅπλοις εἰςδρα- 
μὼν ἱκανὰ χατέστρωσε πλήθη. 

4). Ἰούδας δὲ ὃ Μαχχαδαῖος δέχατός που γενηθεὶς, 
χαὶ ἀναχωρήσας εἰς τὴν ἔρημον, θηρίων τρόπον ἐν τοῖς 
ὄρεσι διέζη σὺν τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ τὴν χορτώδη τρο- 
φὴν σιτούμενοι διετέλουν, πρὸς τὸ μὴ μετασχεῖν τοῦ 
μολυσμοῦ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ς΄. 

ι. Μετ᾿ οὐ πολὺν δὲ χρόνον ἐξαπέστειλεν ὃ βασιλεὺς 
γέροντα ᾿Αθηναῖον, ἀναγχάζειν τοὺς Ἰουδαίους μεταθαί- 
νειν ἐκ τῶν πατρῴων νόμων, χαὶ τοῖς τοῦ Θεοῦ νόμοις 
μὴ πολιτεύεσθαι" 

4. μολῦναι δὲ χαὶ τὸν ἐν Ἱεροσολύμοις νεὼν, χαὶ 
προζονομάσαι Διὸς Ὀλυμπίου, χαὶ τὸν ἐν Γαριζὶν, κα- 
θὼς ἐτύγχανον οἷ τὸν τόπον οἰχοῦντες, Διὸς Ξενίου. 

8. Χαλεπὴ δὲ χαὶ τοῖς ὄχλοις ἦν καὶ δυςχερὴς ἡ 
ἐπίστασις τῆς χαχίας. 

4. Τὸ μὲν γὰρ ἱερὸν ἀσωτίας χαὶ χώμων ἐπεπλήρωτο 
ὑπὸ τῶν ἐθνῶν ἐπ μούνων μεθ᾽ ἑταιρῶν, καὶ ἐν τοῖς 
ἱεροῖς περιδόλοις γυναιξὶ πλησιαζόντων, ἔτι δὲ τὰ μὴ 
χαθήχοντα ἔνδον φερόντων. 

ο΄ 5, Τὸ δὲ θυσιαστήριον τοῖς ἀποδιεσταλμένοις ἀπὸ 
τῶν νόμων ἀθεμίτοις ἐπεπλήρωτο. 

6. Ἦν δ᾽ οὔτε σαδδατίζειν, οὔτε πατρῴους ἑορτὰς 
διαφυλάττειν, οὔτε ἁπλῶς Ἰουδαῖον ὁμολογεῖν εἶναι, 

7. Ἤγοντο δὲ μετὰ πιχρᾶς ἀνάγχης εἰς τὴν χατὰ 
μῆνα τοῦ βασιλέως γενέθλιον ἡμέραν ἐπὶ σπλαγχνι- 
σμόν- γενομένης δὲ Διονυσίων ἑορτῆς, ἠναγχάζοντο οἱ 
᾿Ιουδαῖοι χισσοὺς ἔχοντες πομπεύειν τῷ Διονύσῳ. 

8. ψήφισμα δὲ ἐξέπεσεν εἰς τὰς ἀστυγείτονας πόλεις 
ἑλληνίδας, Πτολεμαίων ὑποτιθευμένων, τὴν αὐτὴν ἀγω- 
γὴν κατὰ τῶν Ἰουδαίων ἄγειν καὶ σπλαγχνίζειν- 

9. τοὺς δὲ μὴ προαιρουμένους μεταθαίνειν ἐπὶ τὰ 
ἑλληνιχὰ χατασφάζειν παρῆν οὖν δρᾶν τὴν ἐνεστῶσαν 
ταλαιπωρίαν. 

10. Δύο γὰρ γυναῖχες ἀνηνέχθησαν περιτετμηκχυῖαι 
τὰ τέχνα αὐτῶν τούτων δὲ ἐκ τῶν μαστῶν χρεμάσαν- 
τες τὰ βρέφη χαὶ δημοσία περιαγαγόντες αὐτὰς τὴν 
πόλιν, κατὰ τοῦ τείχους ἐχρήμνισαν. 

ι. Ἕτεροι δὲ πλησίον συνδραμόντες εἰς τὰ σπήλαια. 
λεληθότως ἀγειν τὴν ἑδδομάδα, μηνυθέντες τῷ Φιλίππῳ 
συνεφλογίσθησαν, διὰ τὸ εὐλαδῶς ἔχειν βοηθῆσαι ἕαυ-- 
τοῖς ὑκθὶ τὴν δόξαν τῆς σεμνοτάτης ἡμέρας. 

18. Παραχαλῶ οὖν τοὺς ἐντυγχάνοντας τῇδε τῇ βί- 
ὅλῳ. μὴ συστέλλεσθαι διὰ τὰς συμφορὰς, λογίζεσθαι 
δὲ τὰς τιμωρίας μὴ πρὸς ὄλεθρον, ἀλλὰ πρὸς παιδείαν 
τοῦ γένους ἡμῶν εἶναι. 

18. Καὶ τὸ μὴ πολὺν χρόνον ἐᾶσθαι τοὺς δυσσεδοῦν- 
«ας, ἀλλ᾽ εὐθέως περιπίπτειν ἐπιτιμίοις, μεγάλης εὑερ- 
γεσίας σημεῖόν ἐστιν. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. Κεφ. ς. 

ΤῸΠῚ ΤΩ ΠΠῸ ΠῚ, ὈγΘΡΟΙ ΡΙ6ἢ5 ΟΠ 68 ρογίδοϊ δε δοίδίβ ἰπίγἤοογο, 
ΠῚ ΠΙΟΓΟ8 811{6Π| ἃς Ἰυν 668 νϑηάογρ, 

25. ΟΥἱ οὐμὴ γϑηϊϑδοί ψϑογοβοϊγταδπι, οἱ ρϑοίβουπι 56 

δ᾽) ]88οῖ, αιΐονὶ ἀ5 406 δὰ ἀΐδπὶ βδαποίαπι βδο αὶ : εἰ 
ὨδΟία5 ἔδγ] 05 7 8508, ἈΓΠῚΔ σᾶρογα 805 ργωορρίϊ : 

46. ΟΠΠΘΒΩΙΘ 51Π1|}}} φυὶ δὰ δβροοϊδουϊαπι ργοσοβδογαηΐ 

«πιοϊάαν!!, οἱ οἰνΠδίοπι οὐ ἀγπηδί 5 ἀϊδοῦγγθηϑ ἱηροηίοπη 
τυ τυ ἀϊηοτ ρογοηἱ. 

27. 1088 διιίξδαπη Μδοσδθθουβ αΐ ἀδοϊμηβ [πδγαί, οἱ 56- 
οαβϑογδῖ ἰῃ ἀθβογίι πη), [ὈΓΑΓΌ ΠῚ ΤΏΟΓΘ Υἱΐϑη) ἰδ τη Ὠἰθ05 ΟσἰΠὰ 

86 ἀροθαί, οἱ [πὶ οἷο Ὑϑβοθῆϊθ5 ἀθηογα υθδηΐυγ, Π6 Ῥᾶγ- 
ΓΟ Ρ68 οϑδθηΐ οοἰμαυϊ δι οἢ 8. 

ΟΘΑΡΠΤ ΥἹ. 

1. δὰ ποη μοί πηι! ίθπν ἰδ ρβι}5 τἰδὶ᾽ τὸχ βοῆριῃ Αἰἢδ- 
ὨἰΘΏΒ6ηΙ, ΟΟΙΏΡΘΙΪΘΓΘ ψυιροβ οἱ ξ6 ἰγδηβίογγοηξ ἃ ὑϑίσὶ 8 
ἰοσί θυ, ἢθ0 86 οὶ ᾿οσῖθΒ γοβογρηῖ : 

2. φοπίδιηίηδγο οἰΐδπὶ ᾳυοά ἰῃ «ἘΥΟΒΟΙΪΥΠΙ8 ογαῖ ἰδηρίμ τη, 
οἱ ΟΟξπομηπδιο 700]8 ΟἸΥπιρίΐ, οἱ χιυᾶ ἰῃ Οδτγζίη,, ῥγουῖ 
δγαπηΐ [ιν υΐὶ Ιοουπι ἱμῃδὈϊ Δρδηΐ, 7ον 5 Ηοϑρ (2118. 

3. ὈΙΠ0}}15 δυίΐδηι οἰἰαπὶ ἰΓ}}}8 ογαί οἱ ξγᾶν8 Τρ ΛΠ, 

ἰπουγδίο. 

ς Νδιη ἰθηρ]υ ἰυχαγία ὁξ ΘΟ 558 Ἰοηΐθὺ5 ογαΐ ρἰθῆυπι 
ἃ βοεπίίθυ8 δοογίδη! [ἢ }8 οἰ πὶ 8041} 015, οἱ 'Ὼ βδογίβ ϑδϑρί!8 
ουπ} Π}}} 16 γ᾽ θ0}5 66 ΠιδΟΘη θ}8, ργϑίθγρα γὙ6ΓῸ ἰὨ{ΓῸ ἴδγθῃ- 
{ἰδ θὰ 4 ποη ᾿ἰοοΒδηΐ. 

ὅ. ΑἸίδγα οἰϊδ) ρθη αγαὶ 1} }1ο 18 φῦφ Ἰεσίθυβ ᾿γοὶὶ- 
ΠΝ 

6. Νοαιδ δυΐοιῃ 58 0088 οπϑίοαϊΓγα ογαΐ, θαι ἀΐθὰ 80- 
ΘΠ 68 ρδίγίοβ βεγυύᾶγα, 6106 οπηηΐῃο 56 Φυάαλιπῃ σοηΠίογὶ, 

7. ὈυοουδηΐωΣ διυΐίθηι οὑπὶ δπηᾶγᾷ προρϑϑέίδίς ἴῃ ἀἷδ φαΐ 
ΡΕΓ ΠΊΘΏΒ6Π) παίδ!ῖ ΓΟρὶδ δά Υἱϑοογαί οῃθπι : οἱ ΟΌ]) ΟΘ οὈγἃ» 
τοῖα ΔοΟ! ΔηΔ]1}Π} 506 πη 85, οοροθαηίυν Φυἀοοΐ ΠοάδΓα8 
᾿ΔΘη 68 ΡΟΠΊρϑΠ ἄρογα ΒΔΟΟΪΊΟ. 

Β. οογοίυπ δυίοπι ΘΧ ἡ 1 ΡΙΟΧΙ 85 οἰ νἱἰα(68 στγδροῶβ, 

δι! σσογοι ἰδυ.8 ΡΟ] ΟΠ, 5, Θαπηάθπ) Γα θη θΙὴ οοη Γᾶ 7025 08 
8Πΐθογα οἱ βδουἤοᾶγα : 

9. ὁ08 δυΐθηι φυὶ ΠΟ]Ϊοηἰ ἰΓδηϑίγο δὰ σγῶρορϑ γἰΐυ5 ᾿υσα- 
ἰᾶγα : ογᾶΐ οῦβοὸ Υυἱδγα ργϑοβθηΐδηι πλἰ 86 Υ8Π1. ᾿ 

10. υδδ δηΐπὰ ΤῊ} 6 Γ6 5 ἀοἰδίδο βαηΐ ἢδῖ08 5105 οἰΓοὰ Π.- 
οἰαΐθ86 : 4088 δὰ υδογὰ ἰη(δηϊ 0.8 ΒυκρΘΠ 55 οὔτ ΡΟ] ΐοα 
ΡῈΓ εἰν ἰδίθπι οἰγουτηαχ βδοηΐ, ρ6ΓΠηΓιπι ργεδοὶρ δνογυηί. 

11. ΑΤΠ Ὑ6ΓῸ δὰ μγοχὶπιᾶβ οοηουγγοη68 δροίυησδδ, υἱ 
Ἰδίθη!ογ δορί πηδπλ ἀΐοπλ οΟἰοὨγάγοηϊ, οὐπὰ ἰηά οδιϊ οσϑοιΐ 

ῬΆΠΠΡΡΟ δβίμαι} δυοοθηβὶ βυηΐ, 60 φυοα νεγοθαηΐγ ργορίαγ. 
εἰονίδηι ᾿οπογαι 55 πη ἀἰοὶ β: Ὀἰπηδῖ δι χὶ ἢ} [ἜΓΓΘ. 

3. ΟὔΘΘΟΓΟ δυίδῃμ 608 4υΐ ἤπης ᾿ἰθγαην Ἰοοϊυτὶ βυηὶ, 

Ὧ6 ΔΟΠΟΓΓΟβΟΔΠὶ ργορίοῦ Δάν ΟγθῸ8 σα50}5, δορὰ γορυϊθηϊΐ βυρ- 
ῬΙϊοΐα πο δὰ ἰῃίογ πη, δα δὰ ΘΟΙΤορ ΟΠ θηΣ 6586 ροπογὶς 

ποϑίγὶ. 

13. Αἰχαὶ ποη πλ0}10 ἰΘΙΏρΟΓΟ δἰπὶ ἱπηρὶα ἄρογο, 568 δβἰἃ- 
ιἰπὶ ἰηοίά γα ἰὴ βυρρ)οία, πιαριὶ Ὀοηοἢοὶὶ ὁδὶ ἰηἀϊοίυπη. 



ΜΑΘΟΑΒΞΟΒΟΌΜ ΠΒΕΒ ΒΕΟΘΝΌῦ5. ἀκ». ΥἹ. 

14. Οὐ γὰρ χαθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐθνῶν ἀνα- 
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14. Νοῃ δῃΐπὶ βίουΐ οἱ ἰῃ 8}}}8 πδίἰοπίδυ8 Ὠοπιίυ8 ΡΔ- 
μένει μαχροθυμῶν ὃ Δεσπότης, μέχρι τοῦ χαταντήσαν- | τἰδηίον ὀχερεοίαϊ, ἀοποο 608 οὐχ δὰ ρἰδηἰ τα ἀΐπαπι ροοοδίο- 
τας αὐτοὺς πρὸς ἐχπλήρωσιν ἁμαρτιῶν χολάσαι, 

16. οὕτω καὶ ἐφ᾽ ἡμῶν ἔχρινεν εἶναι, ἵνα μὴ πρὸς 
τέλος ἀφικομένων ἡμῶν τῶν ἁμαρτιῶν ὕστερον ἡμᾶς 
ἐχδιχᾷ. 

16. Διόπερ οὐδέποτε μὲν τὸν ἔλεον αὐτοῦ ἀφ᾽ ἡμῶν 
ἀφίστησι" παιδεύων δὲ μετὰ συμφορᾶς οὐχ ἐγχαταλεί- 
πει τὸν ἑαυτοῦ λαόν. 

17. Πλὴν ἕως ὑπομνήσεως ταῦθ᾽ ἡμῖν εἰρήσθω. Δι᾽ 
ὀλίγων δ᾽ ἐλευστέον ἐπὶ τὴν διήγησιν. τὴ ο: 

18. ἐὐρβε ιν θς τις τῶν πρωτευόντων γραμματέων, 
ἀνὴρ ἤδη προθεθηκὼς τὴν ἡλικίαν, χαὶ τὴν πρόςοψιν 
τοῦ προςώπου χάλλιστος τυγχάνων, ἀναχανὼν ἠναγχά- 
ζετο φαγεῖν ὕειον κρέας. 

τ. “Ὁ δὲ τὸν μετ᾽ εὐχλείας θάνατον μᾶλλον ἣ τὸν 
μετὰ μύσους βίον ἀναδεξάμενος, αὐθαιρέτως ἐπὶ τὸ 
τύμπανον προςἶγε" 

. 30. προπτύσας δὲ, χαθ᾽ ὃν ἔδει τρόπον προςέρχεσθαι 
τοὺς ὑπομένοντας ἀμύνεσθαι, ὧν οὐ θέμις γεύσασθαι 
διὰ τὴν πρὸς τὸ ζῆν φιλοστοργίαν. 

21. Οἱ δὲ πρὸς τῷ παρανόμῳ σπλαγχνισμῷ τετα- 
μένοι, διὰ τὴν ἐχ τῶν παλαιῶν χρόνων πρὸς τὸν ἄν- 
ἦρα Ἡνῶσιν, ἀπολαδόντες αὐτὸν χατιδίαν παρεχάλουν, 
ἐνέγχαντα χρέα οἷς χαθῆχον αὐτῷ χρήσασθαι δι᾽ αὐτοῦ 
παρασχευασθέντα, ὑποχριθῆναι δὲ ὡς ἐσθίοντα τὰ ὑπὸ 
τοῦ βασιλέως προςτεταγμένα τῶν ἀπὸ τῆς θυσίας χρεῶν, 

25. ἵνα τοῦτο πράξας ἀπολυθῇ τοῦ θανάτου, χαὶ διὰ 
τὴν ἀρχαίαν πρὸς αὐτοὺς φιλίαν τύχη φιλανθρωπίας. 

23. Ὃ δὲ λογισμὸν ἀστεῖον ἀναλαὼν χαὶ ἀξιον τῆς 
ἡλιχίας καὶ τῆς τοῦ γήρως ὑπεροχῆς, καὶ τῆς ἐπιχτή- 
του καὶ ἐπιφανοῦς πολιᾶς, καὶ τῆς ἐχ παιδὸς χαλλίστης 
ἀνατροφῆς, μᾶλλον δὲ τῆς ἁγίας καὶ θεοχτίστου νομοθε- 
σίας, ἀκολούθως ἀπεφήνατο, ταχέως λέγων προπέμπειν 
εἰς τὸν ἅδην" 

44. οὐ γὰρ τῆς ἡμετέρας ἡλικίας ἄξιόν ἐστιν ὗπο- 
χριθῆναι, ἵνα πολλοὶ τῶν νέων, ὑπολαθόντες ᾿Ελεάζα- 

ρον τὸν ἐνενηκονταετῇ μεταδεθηχέναι εἰς ἀλλοφυλι- 
συὸν 
2Ξι χαὶ αὐτοὶ διὰ τὴν ἐμὴν ὑπόκρισιν χαὶ διὰ τὸ μι- 

χρὸν καὶ ἀχκαριαῖον ζῆν, πλανηθῶαι δι᾽ ἐμὲ, καὶ μῦσος 
καὶ χηλίδα τοῦ γήρως καταχτήσομαι. 

46. Εἰ γὰρ χαὶ ἐπὶ τοῦ παρόντος ἐξελοῦμαι τὴν ἐξ 
ἀνθρώπων τιμωρίαν, ἀλλὰ τὰς τοῦ Παντοχράτορος 
χεῖρας οὔτε ζῶν οὔτε ἀποθανὼν τ μος 

27. Διόπερ ἀνδρείως μὲν νῦν διαλλάξας τὸν βίον, τοῦ 
μὲν γήρως ἄξιος φανήσομαι, 

48. τοῖς δὲ νέοις ὑπόδειγμα γενναῖον χαταλελοιπὼς, 
εἰς τὸ προθύμως χαὶ γενναίως ὑπὲρ τῶν σεμνῶν χαὶ 
ἁγίων νόμων ἀπευθανατίζειν. Τοσαῦτα δὲ εἰπὼν, ἐπὶ τὸ 
τύμπανον εὐθέως ἦλθε. 

49. Τῶν δὲ ἀγόντων τὴν μικρῷ πρότερον εὐμένειαν 
πρὸς αὐτὸν εἰς δυςμένειαν μεταθαλόντων, διὰ τὸ τοὺς 
προ φημενους λόγους, ὡς αὐτοὶ διελάμθανον, ἀπόνοιαν 
εἶναι" 

80. μέλλων δὲ ταῖς πληγαῖς τελευτᾶν, ἀναστενάξας 
εἶπε" Τῷ Κυρίῳ τῷ τὴν ἁγίαν γνῶσιν ἔχοντι φανερόν 
ἐστιν ὅτι, δυνάμενος ἀπολυθῆναι τοῦ θανάτου, σχληρὰς 
ὑποφέρω κατὰ τὸ σῶμα ἀλγηδόνας μαστιγούμενος, χατὰ 
μὐβς δὲ ἡδέως διὰ τὸν αὐτοῦ φόδον ταῦτα πάσχω. 

τῆ) ἀσγθηογίηϊ ρυηΐαὶ, 

156. 116 οἵ ἰῃ ΠΟὈΪ5 ϑἰδίυϊξ, πΠ6 ρϑοσδίϊβ ηοβίγί9 δὰ ἤῃριῃ 
Ρογυθηϊοης δυ5 ἀδιηιπὴ ἰῃ Π08 Υἱπάϊοοῖ. 

16. Ῥγορίοῦ αυοὰ δυπαυσδπὶ αὐυΐάθη) ἃ πολὲβ γίδογὶ- 
οογάϊδη δυδιὴ διηουθί : συγ ρί ἢ 8 Ὑ6ΓῸ σι οδἰδιγίϊδῖθ ρο- 
Ρυϊυπι ὁυυπὶ ποη ἀοεοηφυϊξ. 

17. δοὰ ᾿ιδδο ποθὶβ δὰ σογαπιοη ἰοηοτη ἀϊοῖδ δἰηΐ. Ῥὲγ 
ρϑυοᾷ δυΐοιη γϑηϊθηάπη) 68[ δὰ ἡδγγα[ ἤθη. 

18. ἘΠοαζᾶγωβ ὕῆι18 ἀ6 ργμο 018 βου θαγυπ), Υἱγ ἰδ 

Ργονυδοῖυβ8 ὠίδίθ, οἱ νυ] πηδχίπηθ ἀθοογι8,, Ὠΐδη8 ςΟμρεΕ]- 
Ἰοθδίυν σΔγηθ ρογοίμᾶπη τηδηἀυ Άγο. 

19. Αἱ {Π|6 ρφἰογίοβϑδπι πιογίθεῃ πιδρὶβ φυδηι οὐ δ 6: Υἱΐδη, 8 
ΟΟὨρ]Θοί6η8, γο]υπίδεγία δ ϑυρρ!ϊοἰὰπι δοοδάθθδῖ : 

20. Θχβρυθηβ δυ 6 Π), συριηδαπιοάμπ) οροτίοαὶ δόσθάοσο 
608 ΄υὶ 8υδι πα θθδηΐ ρυηϊτὶ, δὰ Ζυδὸ ποὴ ᾿ἰοθραὶ συβίδγο 
ὈΓΟΡΙΟΓ Υἱΐδο Δι ογθπι. 

41. Ουἱ δυίοπι ἰμίχυο 5δογίῆςϊο δϑϑἰβίθυδηϊΐ, ργορίδσ δῃ- 
{ἰφυδπὶ Υἱγὶ ποι ἰ8π, Δ880Π|6 Πί6 8 ου ἢ ΘΘΟΓΘΠπὶ ΠΟΥ ΔΘ [ὮΓ, 
δϊοσθηϊοπι) ΟΔΓ68. αυΐθυ8 γοϑοὶ οἱ ᾿ἰσθοραὶ ἃ 86 ραγαίδβ, 
5 Π0]Γ6 ἰδηϊιη) 4υδϑὲ πηδηἀυςαγοῖ 4085 ἃ ΓΟζ6 ογδηΐ ἰπρ6- 
Γαίδ 46 5δογηῇο!! οδγηΐθυβ, 

22. αἱ ἰιος Δοῖο ἃ πιογίο ᾿ἰογαγοίιγ, οἱ ργορίος τοίθγθηῃ) 
ΟΥ̓ΡᾺ ἰρ805 δηλοἰ ἰΔπ) οΟηϑοαυσγοίυγ Ὠυμη)δηϊ(Δί6ῃ). 

23. Αἰ {Π|Π οἰ!!! οοῃ ἐπὶ οδρίθηθ ἀϊσηυμηαυθ ἰδία ἃς 
βοηθοί [8 Θμϊποηϊία, οἱ δα)υηοία ᾿Πυϑίγίψυς οδηΐϊ τα, οἱ ὁρ- 
Εἰπὰ ἃ ριοτο οἀυοδίίοηθ, ροϊΐυ8 δυΐθιῃ βδηοδ οἱ ἃ 60 
ΟΠ 8 ἰδαυμ οοπϑίϊυἱίοηθ., ΘΟηρΓιθηΐοσ σγοβροηάϊξ, εἰ 
ἀἰοδῃβ ργϑῖγο 86 ἰῃ ἰῃ(Θγην : 

94. ποθὴ Θηἰπὶ ἰδία ποϑίγα αἀἰζηιπὶ οϑὲ ἤπρογο, υἱ πη} {ὶ 
διἀοϊοδοθηΐοθ, δ ἰΓαπῖθ8 ΕἸΘΔΖΑΓΌΙΏ ΠΟΠΑΡΙ 8 ΔΩΠΟΓΌΙῚ 

{Γδη 8,886 δἃ Υἱίδι 4116 οηδγυῃι, 

25. οἵ ᾿ρϑὲ ργορίδγ πιθδηὶ βἰπγυϊαιοηδπ) οἱ ργορίον τηοάϊ- 
οδῃ οἱ Ὀγούθπὶ Υἱίδπι, ἀδοὶρίδηϊυγ ῥγορίογ π|6, οἱ δυβϑϑογᾶ- 
Κἰοηθπλ ἃς τπηδουληι δοηθοϊαϊὶ οΘοπαυΐγδῃ). 

46. Νᾶπι οἱ 5ἱ ἰῇ ργϑβϑϑῃιὶ ἰθῦρογα 80} 0}10}18 ΠΟΙ ΠῚ 

αὐ ρίαν, βα6ὰ πηδῆι}8 ΟὨΏΡοΐθ 118 πο Υυἱνὰ8 ἤθοὸ ἀδίαηοίυβ 
οἴυςξίδη). 

47. Οὐδιῃοῦτοιῃ ἑογίϊ 6. πιο Υἱίδ οχοθάθηάο, βοηθοί α 

4υϊάοπ) ἀἰξξινυ8 ἀρράγερο, 
48. δἀο!]οδβοθηίθυ8 δυΐδηι ΘΧΘΙΒ]υ πὰ ζοπογοβυῃ) ΓΟΙἰη- 

4υδπι, δὰ ργοπιρίδ 80 βοποΓΟδ6 ΡΓῸ ΠΤΆΥ 851 Π}}8 80 580 (8 
Ἰεσίρυ5β μοηοϑῖδ βιοτίθ ρογίαιηροπάυϊῃ. Ηἰδ5 δυίΐίδῃ αἀἰο(ἷ5, 

οοηίοϑίϊ πη δὰ βυρρὶϊείυπ γθηϊί. 

29, Ηἰ δυΐοπι φυὶ οὐ ἀποοθδης θᾶπ| 4018Π} ρϑυϊο δηῖθ 

ογᾷᾶ ἰρϑυπι τ ΕΠ δίθη Προ δηΐ ἰῃ ἀδρογ δίθπη Θοηγεγίο- 
Ιδηΐ, 60 φυοὰ ργράϊοι! βοιτηοηθθ, υἱ ἰρδὶ δι γα δηίωγ, 

διγορδηῖίδο ρ]οηὶ 6β86ηϊ : 
30. 864 οὐ οἱ 800 ρἰαϑὶβ πιοτϊθηάυπι 6886, ἰησοπια! οἱ 

αἰχί! : Ὠοπηΐπο χυὶ ιᾶθοὶ βαποίδην β8οἰθη(ἰδι) πιδη  δδι}} 

εβῖ φυΐδ, οὐπῃ ἃ τηογία ροδβϑθηὴ ᾿ἰθογαγὶ, ἀπ γοϑ ΟΟΓΡΟΓΘ δ08- 

ιἰθθο ἀοίϊογοβ Παμεοὶίαβ, ϑεουπάυπ) δηϊπηδη) ΥΘΓῸ Ρτορίοῦ 

ἰρϑίαϑ {ἰπιογοπὶ ᾿ἰθθαῖογ μδοο Ρδίϊογ. 
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3:. Καὶ οὗτος οὖν τοῦτον τὸν τρόπον μετήλλαξεν, οὐ 
μόνον τοῖς νέοις, ἀλλὰ χαὶ τοῖς πλείστοις τοῦ ἔθνους τὸν 
ἑαυτοῦ θάνατον ὑπόδειγμα γενναιότητος χαὶ μνημόσυ- 
νον ἀρετῆς χαταλιπών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ', 

'. Συνέθη δὲ καὶ ἑπτὰ ἀδελφοὺς μετὰ τῆς μητρὸς 
σϑλληφθέντας ἀναγκάζεσθαι ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἀπὸ τῶν 
ἀθεμίτων δείων κρεῶν ἐφάπτεσθαι, μάστιξι χαὶ νευραῖς 
αἰχιζομένους. 

,, Εἷς δὲ αὐτῶν γενόμενος προήγορος οὕτως ἔφη " Τί 
μέλλεις ἐρωτᾶν χαὶ μανθάνειν παρ᾽ ἡμῶν; “Ἕτοιμοι 
γὰρ ἀποθνήσχειν ἐσμὲν ἢ παραβαίνειν τοὺς πατρίους 
νόμους. 

8. ἼἜχθυμος δὲ γενόμενος ὁ βασιλεὺς προςέταξε τή- 
γανα χαὶ λέδητας ἐχπυροῦν. Τῶν δὲ ἐχπυρωθέντων, 

4. παραχρῆμα τὸν γενόμενον αὐτῶν προήγορον προς- 
ἔταξε γλωσσοτομεῖν, χαὶ περισχυθίσαντας ἀχρωτηριά- 
ζειν, τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν χαὶ τῆς μητρὸς συνορώντων. 

δ. Ἄχρηστον δὲ αὐτὸν τοῖς ὅλοις γενόμενον ἐχέλευσε 
τῇ πυρᾷ προζάγειν ἔμπνουν χαὶ τηγανίζειν. Τῆς δὲ 
ἀτμίδος ἐφ᾽ ἱκανὸν διαδιδούσης τοῦ τηγάνου, ἀλλήλους 
παρεχάλουν σὺν τῇ μητρὶ γενναίως τελευτᾶν, 

6. λέγοντες οὕτως" Ὃ Κύριος ὁ Θεὸς ἐφορᾷ χαὶ ταῖς 
ἀληθείαις ἐφ᾽ ἡμῖν παραχαλεῖται, χαθάπερ διὰ τῆς χατὰ 
πρόςωπον ἀντιμαρτυρούσης ᾧδῆς διεσάφησε Μωυσῆς, 
λέγων ’ Καὶ ἐπὶ τοῖς δούλοις αὐτοῦ παραχληθύσεται, 

η. Μεταλλάξαντος δὲ τοῦ πρώτου τὸν τρόπον τοῦτον, 
τὸν δεύτερον ἦγον ἐπὶ τὸν ἐμπαιγμόν᾽ χαὶ τὸ τῆς χεφα- 
λῆς δέρμα σὺν ταῖς θριξὶ περισύραντες ἐπηρώτων εἰ 
φάγεσαι πρὸ τοῦ τιμωρηθῆναι τὸ σῶμα κατὰ μέλος; 

8. Ὁ δὲ ἀποχριθεὶς τῇ πατρίῳ φωγῇ εἶπεν Οὐχί. 
Διόπερ χαὶ οὗτος τὴν ἑξῆς ἔλαθε βάσανον ὡς ὃ πρῶτος. 

9. Ἔν ἐσχάτη δὲ πνοῇ γενόμενος εἶπε- Σὺ υὲν, ἀλά- 
στωρ, ἐκ τοῦ παρόντος ἡμᾶς ζῇν ἀπολύεις, ὃ δὲ τοῦ 
χόσμου βασιλεὺς ἀποθανόντας ἡμᾶς ὑπὲρ τῶν αὐτοῦ 
νόμων εἰς αἰώνιον ἀναβίωσιν ζωῆς ἡμᾷς ἀναστήσει. 

10. Μετὰ δὲ τοῦτον ὃ τρίτος ἐνεπαίζετο, καὶ τὴν 
γλῶσσαν αἰτηθεὶς ταχέως προέθαλε, καὶ τὰς χεῖρας 
εὐθαρσῶς προέτεινε, 

1]. χαὶ γενναίως εἶπεν: Ἐξ οὐρανοῦ ταῦτα χέχτη- 
μαι, χαὶ διὰ τοὺς αὐτοῦ νόμους ὑπερορῶ ταῦτα, καὶ 
παρ᾽ αὐτοῦ ταῦτα πάλιν ἐλπίζω χομίσασθαι. 

1. Ὥςτε αὐτὸν τὸν βασιλέα καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ ἐχ-- 
πλήσσεσθαι τὴν τοῦ νεανίσχου Ψυχὴν, ὡς ἐν οὐδενὶ τὰς 
ἀλγηδόνας ἐτίθετο. 

13, Καὶ τούτου δὲ μεταλλάξαντος, τὸν τέταρτον 
ὡχαύτως ἐβασάνιζον αἰκιζόμενοι. 

ι4. Καὶ γενόμενος πρὸς τὸ τελευτᾶν οὕτως ἔφη " Αΐρε- 
τὸν μεταλλάσσοντα ὑπ᾽ ἀνθρώπων τὰς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ 
προςδοχᾶν ἐλπίδας, πάλιν ἀναστήσεσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ. Σοὶ 
ἃ γὰρ ἀνάστασις εἷς ζωὴν οὐχ ἔσται. 

15. Ἐχομένως δὲ τὸν πέμπτον προςάγοντες ἠχίζοντο. 
Ὁ δὲ πρὸς αὐτὸν ἰδὼν εἶπεν" ' 

16. ᾿Εξουσίαν ἐν ἀνθρώποις ἔχων, φθαρτὸς ὦν, ὃ θέ- 
λεις ποιεῖς" μὴ δόχει δὲ τὸ γένος ἡμῶν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ 
χαταλελεῖφθαι. 

17. Σὺ δὲ καρτέρει, χαὶ θεώρει τὸ μεγαλεῖον αὐτοῦ 
χράτος, ὡς σὲ καὶ τὸ σπέρμα σου βασανίσει. φνιοτναιοον,. τωι. ὦὦὍὍὦὦὕὦὦὦὃὦὅὄνἕἕ πιΌ0..........ςἘ ....... ......ὄ....-΄ . ............. .... ......... ...ὄ.. ...ὄ.ςὄ........ . ὕὕὔὕ.ς.-. . .....ὕς-ὕ--.--- ....-----.. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. Κεφ. Ζ΄. 

31. Εἰ ἰδῖδ φυΐάδπη ΠοΟ τπηοάο υἱΐδ ἀδοθβϑίί, ποῃ βοϊυπη 
7υνοηϊθδυ8, δ6ἀ οἱ μ] υνρὲπιὶβ ΕΘ η 8 του) βυδι Θχθιρίυμι 
(ογ υἀϊηί8 οἱ πηοιηστί]6 Υἱγίυ 18 τοὶ ΖυθΏ8. : 

ΟΑΡΌΤ ΥἹἱ!. 

1. Οοηίκ!ε δυΐοπι οἱ βορίδιῃ ἔγαϊγοθ ὉΠ οὔ πιδίγα 
ΔΡΏΓΘΙΘΠ508 ΟΟΠΏΡΕΙ] ἃ το ἀ6 {ΠΠ1οἰ {5 σἀγηϊρ8 γμογοϊηίδ 
ἴδηρογα, Παρτὶβ οἱ ἰδυγοὶβ ογαοίδῖοϑ. 

2. ὕπυ5 δύίοη 6χ 1}}}8 (Δεῖ 5 ὈΥΪπλ 8 ΘΟὨΟΙΟΏΔΙΟΓ 5ἷς δἰΐ : 

Ουϊὰ νἱϑ αυῶγογα οἱ ἀΐϑοθγα ἃ πο ὶβ9 Ῥᾶγδῖ! δηΐπ) βυϊηι9 
ἸΏΟΣῚ Ὠδρὶ4 αυδῆη ραϊγίαϑ ἰθρ65 ργϑυδιοδγί. 

3. ᾿Ιγαῖυϑ ἰἴδφυο γὸχ 785} ϑαγίδσίηθϑ οἱ 01188 δ η 688 8116- 
οοπάϊ. Ουΐδι8 βαςζοδηβὶδ, 

ἡ, 5βίδι ἢ! 1881} 6] 6χ ἰρβἷ5 αὶ ρυῖου ογαϊ Ἰοσι [1.4 ἃΠη- 
Ρυϊαγὶ ᾿ἰηρυδπι, οἴ Θχοογίδίο δχίγοιηδϑ Ζυοα0 8 ρᾶγίο 5. ΡΓθο- 
οἰάϊ, οοἰθτβ (γαῖ πδὰ8 οἱ πγαῖγο ἰηβρ οἰ ἢ 005. 

ὅ. Εἴ εὐχὴ 78) μοῦ οπ) εἶδ ἱπυ1}}18 (Δοῖ8 65586ϊ [055 ᾿γγῶρ 

Δ νοΥ βρίγαηίθπ) οἱ ἰογγογὶ ἴῃ βδγίαρίηθ. ὙάρΟγα δι 16} 
τυ! τυ) 86 ἀἰδῖδηίὁ οχ βφαγίαρίηθ, ἰηυϊοσῆ) 56 στη Ἰηδίγ 
ΠΟΙΙΔΌΔΗΓΟΓ τηοτὶ ΤΟ ΘΓ, 

6. ἀϊδσοπίοβ δίς : Ποηλίηι5 Ποὺβ δϑρίοϊϊἑ οἱ νὰγο σϑη50]8- 
ἴᾳ Γ ἢ ὨΟΌΙΒ, αυρδιηδαϊηοάμιη ΡῈ Γ σδηςίουπι ᾿Π]υὰ, αιοά ἴῃ 

(Δεϊθπη ργσίοϑίδιιγ, ἀθοίαγανι Μου565, ἀΐοοης : Εἰ ἰη΄ ον 
81.118 ΟΟη8Ο] Δ (0. ᾿ 

7. Μοτγῖυο ᾿ΐασυο {Π 0 ὑγίπιο ἰὸς πηοᾶο, βδοουηάυπι ἄοάι- 
οοδαηΐ δὰ Ἰυαϊ δτίυῃ : οἱ οὐδ ΘΔ 0115 ουτ 8 0}}}}8 αροιγδοῖα 
ἰηϊοιτοράθδηΐ δὶ πηδηάἀ πολ [5 ρΓΪΒ4υΔΠ) ΟΟΓΡῸ5. ΡῈΓ δίρρυ!α 
ΘΓ ΟΓυοίοἴυγ ἢ 

8. Αἱ {Π|Π τοϑροηθη5 ραίτδ υόσο αἰχίϊ : Νοη. Ῥγορῖος. 
συοά οἱ ἰδία το αι πὶ ἰογΠ ἢ Π 8056 ορ 1 οι ργίππι}8. 
9. ἴῃ υἱιϊπηο δυῖδπ) δρὶ ἰα σοι αἴι15 ἃἰϊ : Τὸ αυΐάοηι, 

Δροίοϑίο, ἃ Ὀγϑϑεὶ ΠΟΘ Υἱία ΔΌΒΟΙΥΒ, 864 Γοχ τηυπάὰϊ ἀὸ- 
ἰυποίοϑ 08 ὨΓῸ 5018 6 ἔθιι8 ἔῃ δἰ θγηδη) γοϑυγγθο οῃθτλ 
νἱϊ» 05 80.50}{401{. 

10. Ροδβί πη δυίδ πη) ἰοτγί 5 ΠΠυ ἀοθαῖυγ, οἱ Πἰησιδμ Ρὸ- 
δίυ!διυ5 οἷο ῥγοΐα δ, οἵ Τηδη}8 ΘΟΠδίδηϊθγ οχίθηαι, 

11. οἵ σοῆθγοϑα αἰΐ : σαἶο ἰδία ρμοββοῆϊ, οἵ ργορίθν δ᾽ὺβ 
Ἰὸσοβ. ἤῶθο ἰρβὰ ἀδϑρίοίο, οἱ ἃν ἱρ50 δᾶ πιὸ γυγϑυὸ τϑοδρίυ- 
ΓΌΠῚ ΒΡΟΓΟ. 

12. 11 υἱ ἴρ86 τὸχ οἱ αι ουηὶ 60 Ἔγδηΐ πηϊγαγθηίυῦ 8640- 
Ἰθβοθηι 8 δηἰπηυπη, {ποὰ η1}}}} ἀποδγαί ογυςίδίι8. 

18. Εἴ ἴος ἀρίμποίο, φυδγίι) ὙΘχδρδηΐ 51} }|Π|6  ἴοτ- 
αυθσηί68. 

14. Εἰ οὔπὶ ͵8π| 65861 δα τηογίοπι 510 δἰΐ : ΕἸ} 1 0}16 οϑὲ ἂὖ 
Βοπηηΐδυβ τηογίϊ ἀδίο5 688 78: Βυηὶ ἃ 60 5ρ68 ὀχϑρϑύϊδγε, 
ἰϊογυηι δῸ ἰρ50 τοϑιιβοϊ δηάοβ. Τιθὶ δηπΐ ΓΟΘΌΓΓΟΟΙΪο δὰ 
ὙἹδηὶ ὩΟῺ οΥ. 

15. Πείῃορρϑ δυΐδθη οἰηὶ δά πιον 556 ηῖ συϊηίυπ) γεχαθδηὶῖ 
δου. Αἴ 116 γαβρὶ ςἰθἢ8 ἰῇ ουηὶ ἀϊχὶϊ : 

16. Ῥοϊρδβίαίθη ἰῃδγ ΠΟΠ. πο 5 ΒΔ ΏΘΠΒ, Οὐ Πὶ 515 ΘΟγΓρίϊ- 
ὈΠ|5, [Ὧο]5 χιοά νἱ8 : ΠΟΙ1 δυΐοῃι ρυΐδγα “6 ηυ}5 ποϑίγυμη ἃ 

Ὧδο 6556 ἀογο] οἴ). 
17. Τιι δυίοῃ συδίίηθ, οἱ νἱὰα πηαρτηδη) ροίοπίδίοι ἱρ- 

δίυβ, χυαίίογ ἰῈ οἱ βϑηθῃ ἰαππὶ ἰΟΥ ΧΙ ΘὈὶ. " 



ΜΑΘΟΟΘΑΒΟΒΌΜ ΜΙΒΕΝΒ δεαύυνῶῦϑδ. ἀλρ. ὙΠ. 

18. Μετὰ δὲ τοῦτον ἦγον τὸν ἕχτον, χαὶ μέλλων 
ἀποθνήσχειν ἔφη: Μὴ πλανῶ μάτην, ἡμεῖς γὰρ Ἢ ἑαυ-- 
τοὺς ταῦτα πάσχομεν, ἁμαρτάνοντες εἰς τὸν ἑαυτῶν 
Θεὸν, διὸ ἄξια θαυμασμοῦ γέγονε. 

ι9. Σὺ δὲ μὴ νομίσῃς ἀθῷρς ἔσεσθαι, θεομαχ εῖν 
ἐπιχειρήσας. 

20. Ὑπεραγόντως δὲ ἣ μήτηρ θαυμαστὴ καὶ μνήμης 
ἀγαθῆς ἀξία, ἥτις ἀπολλυμένους υἱοὺς ἑπτὰ συνορῶσα 
αἱᾶς ὑπὸ χαιρὸν ἡμέρας εὐψύχως ἔφερε διὰ τὰς ἐπὶ 
Κύριον ἐλπίδας. 

2ι. “Ἕκαστον δὲ αὐτῶν παρεχάλει τῇ πατρίῳ φωνῇ, 
γενναίῳ πεπληρωμένη φρονήματι, καὶ τὸν θῆλυν λο- 
γισμὸν ἄρσενι θυμῷ διεγείρασα, 

23. λέγουσα πρὸς αὐτούς" Οὐχ οἶδ᾽ ὅπως εἷς τὴν ἐμὴν 
ἔφαάνητε χοιλίαν, οὐδὲ ἐγὼ τὸ πνεῦμα χαὶ τὴν ζωὴν 
ὑμῖν ἐχαρισάμην, καὶ τὴν ἑκάστου στοιχείωσιν οὐχ ἐγὼ 
διερύθμισα. 

28. 'ΓΓοιγαροῦν ὁ τοῦ χόσμου 'χτίστης, ὃ πλάσας ἀν- 
θρώπου γένεσιν χαὶ πάντων ἐξευρὼν γένεσιν, χαὶ τὸ 
πνεῦμα καὶ τὴν ζωὴν ὑμῖν πάλιν ἀποδώσει μετ᾽ ἐλέους, 
ὡς νῦν ὑπερορᾶτε ἑαυτοὺς διὰ τοὺς αὐτοῦ νόμους. 

"4. Ὃ δὲ Ἀντίοχος, οἰόμενος καταφρονεῖσθαι, χαὶ 
τὴν ὀνειδίζουσαν ὑφορώμενος φωνὴν, ἔτι τοῦ νεωτέρου 

ἰόντος, οὐ μόνον διὰ λόγων ἐποιεῖτο τὴν παράχλησιν, 
ἀλλὰ χαὶ δι᾽ ἐηκῶν ἐπίστον, ἅμα πλουτιεῖν χαὶ μαχα- 
ριστὸν ποιήσειν μεταθέμενον ἀπὸ τῶν πατρίων νόμων, 
χαὶ φίλον ἕξειν χαὶ χρείας ἐμπιστεύσειν. 

26. Τοῦ δὲ νεανίου μηδαμῶς προςέχοντος, προςκα- 
λεσάμενος ὃ βασιλεὺς τὴν μητέρα, παρήνει τοῦ μειρα- 
χίου γενέσθαι σύμδουλον ἐπὶ σωτηρία. 

30. Πολλὰ δὲ αὐτοῦ παραινέσαντος, ἐπεδέξατο πεί- 
σειν τὸν υἱόν. 

47. ἸΠροςχύψασα δὲ αὐτῷ, χλευάσασα τὸν ὠμὸν τύ- 
ρᾶννον, οὕτως ἔφησε τῇ πατρῴᾳ φωνῇ ΥἹὲ, ἐλέησόν 
με τὴν ἐν γᾶστρ περιενέγχασαν σε μῆνας ἐννέα, καὶ 
θηλάσασάν σε ἔτη τρία, καὶ ἐχϑρέψασαν σε χαὶ ἀγα-- 
γοῦσαν εἰς τὴν ἡλικίαν ταύτην, χαὶ τροφοφορήσασαν. 

48. Ἀξιῶ σε, τέχνον, ἀναδλέψαντα εἰς τὸν οὐρανὸν 
καὶ τὴν γῆν, καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα ἰδόντα, γνῶναι 
ὅτι ἐξ οὐχ ἄντων ἐποίησεν αὐτὰ ὁ Θεὸς, χαὶ τὸ τῶν 
ἀνθρώπων γένος οὕτω γεγένηται. 
40. Μὴ φοδηθῆς τὸν δήμιον τοῦτον, ἀλλὰ τῶν ἀδελ- 
ὧν ἄξιος γενόμενος ἐπίδεξαι τὸν θάνατον, ἵνὰ ἐν τῷ 

ἵλάι σὺν τοῖς ἀδελφοῖς σου χομίσωμαί σε. 
80. Ἔτι δὲ ταύτης καταλεγορύσης ὁ νεανίας εἶπε᾽ 

Τίνα μένετε; Οὐχ ὑπαχούω τοῦ ποοςτάγματος τοῦ βα- 
αιλέως - τοῦ δὲ προςττάγματος ἀχούω τοῦ νόμου τοῦ δο- 
θέντος τοῖς πατράσιν ἡμῶν διὰ Μωῦσέως. ᾿ 

81. Σὺ δὲ πάσης χαχίας εὑρετὴς γενόμενος εἰς τοὺς 
ἑἙύραίους, οὐ μὴ πο τὰς χεῖρας τοῦ Θεοῦ. 

8). Ἥμεϊς γὰρ διὰ τὰς ἑαυτῶν ἁμαρτίας πάσχομεν. 
88. Εἰ δὲ χάριν ἐπιπλήξεως καὶ παιδείας ὃ ζῶν Κύ- 

ρίος ἡμῶν βραχέως ἐπώργισται, χαὶ πάλιν χαταλλα- 
γήσεται τοῖς ἑαυτοῦ δούλοις. 

84. Σὺ δὲ, ὦ ἀνόσιε καὶ πάντων ἀνθρώπων μια- 
ατε, μὴ μάτην μετεωρίζου φρναττόμενος ἀδήλοις 
(σιν, ἐπὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ ἐπαιρόμενος χεῖρα. 

85. Οὔπω γὰρ τὴν τοῦ παντοχράτορος ἐπόπτου Θεοῦ 
χρίσιν ἐχπέφευγας. 

’ 

86. Οἱ μὲν γὰρ νῦν ἡμέτεροι ἀδελφοὶ, βραχὺν ὗπε- ' 
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18. Ῥοϑῖ σης ἀυοουδηὶ βοχίυπη, οἱ 18. οιἱ ἱποὶρίθῃβ 
δι : ΝΟΙΪ [Γϑίγᾶ ουγᾶγθ, ΠῸ5 θη ΐη) Ὀγορίοσ ΠῸ5 ἱμ8085 ἰιδος 
Ρᾶ[πγιγ, Ροοοδηίθδ5 ἰὰ Ὠθὺπὶ μοϑίγαπι, φυᾶγα ἀΐρηᾶ δάιϊηϊγᾶ- 
ἔοπο ἰδείδ 5υηὶ. ΩΣ. 

[9. Τὰ διιΐθιῃ η6 Θχίβιίπηθϑ 0] ἱπαρυηθ (ϊατα, φαοά 
οοηἴΓα θη) ρυφζηδγο ἰοηίαγοθιὶθ. ς 

20. ϑυρΓγὰ τἸῃούπτ δυΐθῃ) Πηλίου γα 18 οἱ θΟηδ πἸ6Ι0- 
τὶὰ ἀΐξῃα, 4085 ρογοιυηΐθϑ βορίθῃ ἢ]105 80) υπὶὰ5 ἀἰοὶ ἰδ ῃ)- 

ΡΟΓΘ ΘΟμδρίοἰθὴβ ΒΌΠῸ δηΐμηο ἰδγο αὶ ὑγορίοζ θρθ8 αυᾶβ ἰῃ 
Βοπλῖπο ἰιδῃο αὶ. 

21. διηρυόβαυθ ᾿Πογαηλ Πιογίδυϑίυγ συοοα ρῥαϊγία, τουτὶ 
ΓΟΡΙεἰδ δαρίοηϊδ, οἱ (ιπηοῶ οορ (ἃ οἱ ἸηΔ ΒΟ. Πα} δηΐ- 
ΤΠ ἰμβογθη8, 

22. ἀἰορὴβ δὰ 605 ; Νοϑοῖο 408: 6 Γ ἰῃ υΐογο πι60 ἂρρδ- 
Γυϊβι 15, ὨΘΖὰΘ 660 δρί γι οἱ υἱίδπῃηῃ ἀομπανὶ υοὐἱβ, οἱ 
ϑ'Πρυ ]ογυτ Οὐπηρᾶροπ) ποθὴ 6ΡῸ ὀομμροδυ!. 

43. δαἀοπίηι τηυπαΐ ογθαίοσ, χυΐ ἐογπιανὶ! Ποιηϊη 8. παῖ- 
Υἱδίρη φυΐϊχαθ οηγαϊυπη ἰηγοηΐ! οτἰχίηθηι, οἱ βρίἔσπὶ γ ἢ ἱβ 
᾿ατυπλ οἰ Πκἰδογοογαΐᾷ γοααὶ οἱ τἰίδηχ, βίσαϊ πὰς νοδ- 

ΤΠΘΕΡ805 ἀσδβρ οἶδ ριΟρίογ 16 68 6}8. 

24. Αηἰοοϊνυβ δυΐδη, οοηϊοπηηὶ 86 ΔΓΜ ἰΓαῖι5, δἰ] οἱ 

ΘΧΡΓΟΘγδη 8 γοοθ ἀδϑβοοία,, οὐπὶ δά ὁ ΔἀΟἸΘδΟΘΉΙΟΥ 8ι- 

Ρογοϑϑοῖ, Ὡθη βοϊυτῃ ὙδγὈΪ5 Ὠογίδδίυγ, 86 οἱ εὐ Ἰ0Γᾶ- 

τηθηΐο δίδυμιααί, ἀἰν (απ 86 οἱ Ῥϑδίιιπη {ΠΠπ|η} ἰΔΟ ΌΓΙΠ) 
ἰγδηϑιδίυτ ἃ ρϑίγἰβ Ἰορσίθυδ, οἱ διηίουπη πδοϊ ατιην οἱ Ὠ6- 
βοϊΐα οτραϊ χυτὴ. . ᾿ 

25. δθ0ὰ δἀοϊεβϑοθηΐα μβοαυδαυδη) αἰἰεηάθηΐθ, δάἀνοοδυϊί 
Τὸχ πηδίγριη, οἴ βυδαρδαὶ οἱ υἱ Διο] βοθηιὶ ἢσγοί σου} γἰχ 

ἴῃ 5δ᾽ υἴδιη. ᾿ 
26. Οὐ δυΐθῃ. "1118 ὁδ ὁβδοί ᾿ογίδιι 5, ρτγοι δῖ 

ΒυΔΘΌΓΔΙῺ 86 ἢ] ϊο. : 
47. δηυδ ἱπο δῖ δὰ ἢ υγ, ἱγτι θη 8 ογυάοίθῃη ΕΥ̓ΓΔῺ- 

ὨσΠΊ, 50 δἱξ ραίγίδ γυόοῦ : ΕἸ, πλΐίβογογο τηϑὶ χυδ ἴ6 ἰὴ υἴ6ΓῸ 

ΠΟΥΘΩΣ ΤΠ Θη5θι.8 ρογίδυϊ, οἱ ἰδὸ (γἰθηηίο ἀθάϊ, οἱ δἰ ὶ (6 οἱ 

ἴῃ δρίδίθ ᾿ϑίδῃῃη ρογάυχὶ οἱ ρἀυοσαγνὶ. 

28. ΟὔΒβΘΟΙῸ ἴα, Ὠδί6, υἱ δϑρίοἰ68 84. ὁΟἸμπ οἱ ἰοΓΓδΠῚ, 

οἱ οπηηΐδ 408 ἴῃ οἷϑ δυῃΐ, υἱάδῃβ, ἰη 6} 88 χυΐα οἴ) ΒΟ 
Θβ56ῃὶ (οἷ! ὁ4 Πδυθ, εἴ δοπιίματ) βθΩι18 δἷο (ΔοίαΠ| 68. 

29. Να {πη688 σαγη  ἤοθηι ἰδία πη, 56 ἀΐρηυ8 ἰγαῖγ δ 8 οί- 
(δοῖι8 βυδοὶρα πιουίθπη, υἱ ἰἱῃ ᾿ρ88 πλϊδογαίίοῃο οὐπὶ ἔγαῖτ,- 
θ0.5 τυ}8 16 γαοΙ ἰ8Π). 

30. Οὕτω ἢδοο δᾶύῃυς ροτγογαγαί δἱἷΐ δ] Θϑο 8 : ΟΠ] 5118- 
{ποι 4 Ὁ Νοὴ οδδαϊο ργοορίο γορὶϑ : δοὰ ρῥγοοθρίυμ δυάΐο 
Ἰοσὶβ χυῶ φδίδ οϑί ραϊγιδιβ ποδί γ δ ΡῈ γ ΜΟΥ ΒΘ. 

31. Τὰ γοτο αυὶ οπχηΐβ πιδ! {185 ἱμγθηίογ ἔδοίιι8 65 ἰῃ Ηθ- 
0:08, ποὴ Οἰαρία8 τηδηυ8 Ὠεὶ. 
32. ΝΟΒ δυΐθη) ργῸ ρϑοῦδί!8 ποβίγίβ ρδΕ π.0Γ. 

38. Εἰ δἰ ποδίβ ργορίου ἰρογορδι σηθηλ οἱ ΟΟΥΤΟΡ ΟΠ δΠι 
γίνθηβϑ Ὠοηλίηυ8 ποδίογ ηοάϊοιηι ἰγᾶίῃ8 68., δϑὰ ἰἱδγΌ ἢ ΓΘ- 

ΘΟΠΟΙ Δ ἰΓ ΒΟΓΥ 8 δι 8. 
34. Τὰ δυΐοηι, 0 βοοϊοδία οἱ οπληΐυπ) Ποιηίπαπι [δρ]- 

(ἰοπἰϑείπιθ, ποὶϊ ἔπιιβίγα δχίυ}]!! ἰγαπλθἢ8 Ὑδηΐβ ΒΡῈ 01:18, ἰῃ 

ΒΟΓΥ͂Οδ 6}08 ΘΙον8 8 ΠΊΔΠΕΠΙ. 

345. Νοηάσμηι οηἧη ομληΐροίοῃ 8 ἱπϑροοίοτγί5 εἰ ᾿ἀϊοίἢ) 

εἰταρίΞι!. 
836. Ναπη [{δίγος φυϊάδπι ποβίτὶ , τηϑάΐοο, ἤυης ἀο]ογὰ 8ι1.8- 
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νέγχαντες πόνον, ἀεννάου ζωῆς ὑπὸ διαθήχην Θεου 
πεπτώχασι᾽ σὺ δὲ τῇ τοῦ Θεοῦ χρίσει δίχαια τὰ πρός- 
τίμα τῆς ὑπερηφανίας ἀποίση. 

37. Ἐγὼ δὲ, καθάπερ οἵ ἀδελφοί μου, καὶ δῶμα καὶ 
ψυχὴν προδίδωμι πεοὶ τῶν πατρίων νόμων, ἐπιχκαλού- 
μενος τὸν Θεὸν ἵλεων ταχὺ τῷ ἔθνει γενέσθαι, καὶ σὲ 
μετὰ ἐτασμῶν χαὶ μαστίγων ἐξομολογήσασθαι διότι 
μόνος αὐτὸς Θεός ἐστιν. 

38, [δὲν ἐμοὶ δὲ χαὶ τοῖς ἀδελφοῖς μου στῆναι τὴν τοῦ 
Παντοχράτορος ὀργὴν τὴν ἐπὶ τὸ σύμπαν ἡμῶν γένος 
δικαίως ἐπηγμένην. 

39. ἜἜχθυμος δὲ γενόμενος δ βασιλεὺς τούτῳ παρὰ 
τοὺς ἄλλους χειρίστως ἀπήντησε, πιχρῶς φέρων ἐπὶ 
τῷ μυχτηρισμῷ. 

40. Κα ἘΝ οὖν καθαρὸς τὸν βίον μετήλλαξε παν- 
τελῶς ἐπὶ τῷ Κυρίῳ πεποιθώς. 

41. ᾿Ἐσχάτη Ν τῶν υἱῶν ἣ μήτηρ ἐτελεύτησε. 
44. Τὰ μὲν οὖν περὶ σπλαγχνισμοὺς καὶ τὰς ὕπερ-- 

θαλλούσας αἰχίας ἐπὶ τοσοῦτον δεδηλώσθω. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Μ΄. 

ι. Ἰούδας δὲ ὃ Μαχχαῤαῖος χαὶ οἷ σὺν αὐτῷ παρεις- 
πορευόμενοι λεληθότως εἰς τὰς χώμας προςεχαλοῦντο 
τοὺς συγγενεῖς, καὶ τοὺς μεμενηχότας ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ 
προςλαθόμενοι συνήγαγον εἰς ἑξαχιςχιλίους. 

2. Καὶ ἐπεχαλοῦντο τὸν "Κύριον ἐπιδεῖν ἐπὶ τὸν ὑπὸ 
πάντων χαταπατούμενον λαὸν, οἴχτεῖραι δὲ καὶ τὸν ναὸν 
τὸν ὑπὸ τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων βεδηλωθέντα᾽ 

8. ἐλεῆσαι δὲ χαὶ τὴν χαταφθειρομένην πόλιν χαὶ 
μέλλουσαν ἰσόπεδον γίνεσθαι, χαὶ τῶν χαταθοώντων 
πρὸς αὐτὸν αἱμάτων εἰςαχοῦσαι" 

4, μνησθῆναι δὲ χαὶ τῆς τῶν ἀναμαρτήτων νηπίων 
παρανόμου ἀπωλείας, χαὶ περὶ τῶν γενομένων εἰς τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ βλαςφημιῶν, χαὶ μισοπονηρῆσαι. 

5. Γενόμενος ὃὲ ἐν συστήματι ὃ Μαχχαῤαῖος ἀνυ“ 
πόστατος ἤδη, τοῖς ἔθνεσιν ἐγίνετο, τῆς ὀργῆς τοῦ Κυ- 
ρίου εἰς ἔλεον τραπείσης. 

8. Πόλεις δὲ χαὶ χώμας ἀπροςδοχήτους ἐρχόμενος 
ἐνεπίμπρα, καὶ τοὺς ἐπικαίρους τόπους ἀπολαμθάνων 
οὐχ ὀλίγους τῶν πολεμίων ἐνίκα τροπούμενος. 

7. Μάλιστα τὰς νύχτας πρὸς τὰς τοιαύτας ἐπιδουλὰς 
συνεργοὺς ἐλάμθανε. Καὶ λαλιά τις τῆς εὐανδρίας αὐτοῦ 
διεχεῖτο πανταχῆ. 

8. Συνορῶν δὲ ὁ Φίλιππος χατὰ μιχρὸν εἰς προχοπὴν 
ἐρχόμενον τὸν ἄνδρα, πυχνότερον δὲ ἐν ταῖς εὐημερίαις 
προβαίνοντα, πρὸς Πτολεμαῖον τὸν χοίλης Συρίας χαὶ 
Φοινίχης στατηγὸν ἔγραψεν ἐπιδοηθεῖν τοῖς τοῦ βασι- 
λέως πράγμασιν. 

9. Ὁ δὲ ταχέως προχειρισάμενος Νιχάνορα τὸν τοῦ 
Πατρόχλου τῶν πρώτων φίλων ἀπέστειλεν, ὑποτάξας 
παυφύλων ἔθνη οὐχ ἐλάττους τῶν διςμυρίων, τὸ σύμπαν 
τῶν ᾿Ιουδαίων ἐξᾶραι γένος. Συνέστησε δὲ αὐτῷ χαὶ 
Γοργίαν ἄνδρα στρατηγὸν χαὶ ἐν πολεμικαῖς γρείαις 
πεῖραν ἔχοντα. 

10. Διεστήσατο δὲ ὃ Νικάνωρ τὸν φόρον τῷ βασιλεῖ 
τοῖς Ρωμαίοις ὄντα ταλάντων διςχιλίων ἐκ τῆς τῶν 
Ἰουδαίων αἰχμαλωσίας ἐχπληρώσειν "᾿ 

11. εὐθέως δὲ εἰς τὰς παραθαλασσίους πόλεις ἀπέ- 
στεῖλε, προςκαλούμενος ἐπ᾿ ἀγορασμὸν ᾿Ιουδαϊχῶν σω- 

ΜΑΚΚΆΒΑΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. Κεφ. μ΄. 
ἰριίδίο, δἰογηδ Υἱίδο δ Ὁ ἰοβίδιηοο Ὠοὶ οδοϊἀογαηΐ : ἴὰ 
ΥΘΓῸ ᾿υἀϊεὶο Ὠαὲ [8.85 δυρογθίδο ρα μηδ 5 ΟΧϑΟΪγ 8. 

37. Ἐξο δυΐδηι, δίσυϊ ἔγδῖγοβ πηθὶ, δἱ Ὁόγρυβ οἱ δῃϊπιϑ:ἢ 
ἰγδ0 ργῸ ρδίγ 8. ἰοσίθυ8, ἱπνοσδῆβ Ὠδυπὶ πιαίυγί 5 σοβίὶ 
Ρτγορ ἰαμι Πογὶ, ἰθαὰδ οὐ! ἰογθη 8 οἱ γἡογθογίθυ.5 οσπιηιογὶ 
αυοά 'μ86 681 [)6.8 50]08. 

38. Ιῃ πιδ γϑτο οἱ [γα ἰρυ8 τπηοὶβ ἀδδίπογα Οπιηϊῥοίοπιἰβ 
'γᾶΠ} 85 ΒΡΟΓ ΟἸΏΠΟ βδη08 ποβίγυπι Ἰυ5[6 δυρεΓάποῖα α5ῖ. 

39. Τύηῃο γὸχ δοῦθηδι.8 ἰγα ἰῇ συ ΞΌΡΟΓ σδοίοΓΟ8 ΟΓΠ- 
ἀοἸἸβδίτηβ ἀαϑθν ϊ, ἱμβάϊσηδ ἴθγθηβ.56 ἀδγίβι. 

40. Εἰ δὲς ἰίδφυα πηυπάπ5 ΟὈὐξ ρ6γ οἴηηΐα ἱπ Ποπιΐπο 
οοηἤάθηϑ. | 

41. Νον ββ! πη6 δυΐδηη ροσί Π]06 πηϑίογ σΟηβυ ΡΣ οϑι. 
42. Οὐδ! ἱφίτυν δὰ 5Δογ οἷα οἱ ηἰπιΐδϑ ογυ 6] 8168 ἴιυ0- 

υϑ406 ἀδοϊδιδίδ 5ἰδί. 

ΟΑΡΌΤ ΜΠ]. 

1. 1υάδβ γεγο Μδοζδθθῃβ οἱ φυΐ απ) {Π|0 ογαηΐ ἰηϊγοί- 
θδηΐ ἰίβ πίον ἰῃ οδδβίθ!]α οἱ οοηγοοδηίθβ οορηδίοϑβ, οἱ θοβ φιῖ 

Ῥοπηδηβογδηΐ ἴῃ Ψ 0 4|5Π}0 ἀβϑυπηδιῖδβ οΟἸοσοα! δὰ 86χ 
ΠΆ1}16 νἱγοβ. 

2. Εἰ ἱηνοοδδδπί Ποηηϊδιιπὶ υἱ Γοερίοογοῖ ἴῃ ρΟρΡυΪυΠὶ 

4υΐἱ ἃ οπιηΐθι8 οδισαθαῖμγ, οἱ Πιβδι ογθίπγ οἰίδπι ἰδπηρὶο 
4υοά 80 μηρί! Ποιηϊηΐ δυ8 ἀγα οοπί πιἰπδίιτῃ : 

3. πιξογογοίαυγ οἰΐδπὶ Θχιθγηϊηδία οἰν δι} οἱ αι οβϑοῖ 

᾿Ποὺ οοπιρδηδηάδ, οἱ βδηρυΐπο8 δ(] 586 οἰαπιδηΐθε Θχδι!- 
ἀϊτγοῖ: 

4. τροιηογϑγοίγ χυόχαο ἰηϊαἰβ8ἑπηδπὶ πηογίϑπι ρᾷγνυϊο- 
ΓΌΠΩ ἱῃηποσρηζία!η, 6ἱ Ὀ᾽ΑΘρΡἢ ΘΠ) }8 ὨοΙηὶ 510 1185, οἱ 
ΒΌΡΟΓ 50 τ Π5 ἱπαϊμπαγοίαγ. 

5. Αἱ Μαδοοδένβομῃβ σοηρτοραίδ τι πάπα ἱπίο γα} 15 
͵αη ροηζἰ6 ΟΠ οἰ αΐυγ, ἱγαὰ Ποηλἰπὶ ἰῇ πηἰδοτγιοογάΐδιη ἡ 
ΘΟΠΥΟΓΒᾶ. 

6. Εἰ βυρογυθηΐθηβ οἰ δι δι. οἱ οδϑί6}}18 ἱπηργον ϑυθ 
δ ζοοηο αὶ 688, δὲ Ορμρογίιπα ᾿ἰοοδ ΟΟΟΌΡδΩΗΦ ΟΠ ρδιιο 88 
Ποϑίυτ οἰγᾶχθδ ἀεθαῖί. 

ἡ Μαχίπηθ. δυίΐίοπι ποοίδβ δὰ διι)υϑοδηιοαϊ ἱπουΓαθη 65 
δα] υϊγίο65 ἃδϑυμηθρθαί. Εἰ (πὰ φυδάδη Υἱγί15 6}}}.8 ὈΘΙ 46 
Οἰαηάοθαίαν. 

8. Ν άθῃβ δυΐοπη ΡὮΪἾρρυ5 ρδυ]δί πη Υἱγυτ δὰ ρῥγοίθοϊ πὶ 
ΥΘΠΪΓΟ, 80 (ΓΟαΠΘηΓ08. Οἱ 165 οοάσγα ργοβροῖθ, δὲ Ρίοἱθ- 
πιϑρῦτῃ ἀποεπ) ΟἸοσγγίθ εἱ ῬΠαπίοὶϑ βου ρϑὶξ υἱ δυχὶ πὶ 
(ἐγγαὶ γορὶϑ Ὠοροί 8. 

9. Αἱ ΠΠΠ νο]οοίϊίον ἀοἰβοη8 Νίοδπογθῃι Ῥαίγοο!! ἀδ ρτί- 
ππογίθυ5 διηϊοογυηι Πιὶδὶἑ, βυ]άδη8 ἀδ ρογῃ 515 ροηίθυδ 
ΠΟΩ ΠΙΪΏ0.5 Υἱσίηςἰ πὰ 5., αἱ υηϊνογδιτ Φυὐδραμιη σδΒυ8 
ἀοΙογοί. Αἀγιηχὶϊ δυίθηὶ οἱ οἱ σογρίδπλ τίγυμ Πα ἄγοι εἰ 
ἴῃ Ὀ6]1}ς15 το 8 ἀχρογίθη ἰ88, 111}. ] 

10. σοηδί υἷι δυΐοτη ΝοΔποΥ ἰγὶ δυίυπι φυοά ἃ ταρὲ ο- 
πδηΐς ἀδηάππ) ογαΐ ἄυοὸ π}}}}|4 ἰδἰοηίογαπη ἀδ σδρίϊν 16 
ψφυάεογυϊῃ 50ρρίογα : 

11. βίαι 406 δὰ πη  {1Ππ188 οἷν {868 Πκἰδὶ᾿, Θοητούδηδ δὰ 
οοσροποιλ υἀαϊσογυῃι πιδηςσίρίογπ), ῥγοι 65 86 8ο- 



᾿ ΜΑΘΟΟΑΒΕΟΒΟΌΜ ΕΙΒΕΒ ΘΕΟΌΝΟΌΤ5. καρ. ΥὙ1Π1Π|. 
μάτων, ὑπισχνούμενον ἐνενήχοντα σώματα ταλάντου 
παραχωρήσειν' οὗ προςδεχόμενος τὴν παρὰ τοῦ Παντο- 
χράτορος μέλλουσαν παραχολουθήσειν ἐπ᾽ αὐτῷ δίχην. 

1. Τῷ δὲ Ἰούδα προτέπεσε περὶ τῆς τοῦ Ν ἱκάνορος, 
ἐγ ηδοῦ " χαὶ μεταδόντος αὐτοῦ τοῖς σὺν αὐτῷ τὴν παρου- 
σίαν τοῦ στρατοπέδου, ὮΝ 

13. οἷ δειλανδροῦντες χαὶ ἀπιστοῦντες τὴν τοῦ Θεοῦ 
δίκην διεδίδρασχον καὶ ἐξετόπιζον ἑαυτούς. 

ιᾳ. Οἱ δὲ τὰ περιλελειμμένα πάντα ἐπώλουν, ὁμοῦ 
δὲ τὸν Κύριον ἠξίουν δύσασθαι τοὺς ὑπὸ τοῦ δυςσεδοῦς 
Νικάνορος δὰ συντυχεῖν πεπραμένους" 

156. χαὶ εἶ μὴ δι᾿’ αὐτοὺς, ἀλλὰ διὰ τὰς πρὸς τοὺς 
πατέρας αὐτῶν διαθήκας, χαὶ ἕνεχεν τῆς ἐπ᾽ αὐτοὺς 
ἐπικλήσεως τοῦ σεμνοῦ χαὶ μηγαλοπρεποῦς ὀνόματος 
αὐτοῦ. 

16. Συναγαγὼν δὲ ὃ Μαχχαθαῖος τοὺς περὶ αὐτὸν 
ὄντας τὸν ἀριθμὸν ἑξαχιςχιλίους παρεχάλει πὶ χατα- 
πλαγῆναι τοὺς πολεμίους, μηδὲ εὐλαδεῖσθαι τὴν τῶν 
ἀδίκως παραγινομένων ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐθνῶν πολυπληθίαν, 
ἀγωνίσασθαι δὲ γενναίως, ᾿ 
1. πρὸ ὀφθαλμῶν λαδόντας τὴν ἀνόμως εἷς τὸν ἅγιον 

τόπον συντετελεσμένην ὑπ᾽ αὐτῶν ὕθριν χαὶ τὸν τῆς 
ἐμπεπαιγμένης πόλεως αἰχισμὸν, ἔτι δὲ τὴν τῆς προγο- 
νιχῇῆς πολιτείας χατάλυσιν. Ε 

18. Οἱ μὲν γὰρ ὅπλοις-πεποίθασιν ἅμα χαὶ τόλμαις, 
ἔφησεν, ἡμεῖς δὲ ἐπὶ τῷ παντοχράτορι Θεῷ, δυναμένῳ 
χαὶ τοὺς ἐρχομένους ἐφ᾽ ἡμᾶς χαὶ τὸν ὅλον χόσμον ἐν 
ἑνὶ νεύματι χαταδαλεῖν, πεποίθαμεν. 

19. Προςαναλεξάμενος δὲ αὐτοῖς χαὶ τὰς ἐπὶ τῶν 
προγόνων γενομένας ἀντιλήψεις, χαὶ τὴν ἐπὶ Σενναχη- 
ῥεὶμ τῶν ἕχατον ὀγδοήχοντα πέντε χιλιάδων, ὡς ἀπώ- 
οντο, 

20. χαὶ τὴν ἐν τῇ Βαθυλωνίᾳα τὴν πρὸς αὐτοὺς Γα- 
λάτας παράταξιν γενομένην, ὡς οἱ πάντες ἐπὶ τὴν 
χρείαν ἦλθον ὀχταχιςχίλιοι σὺν Μαχεδόσι τετραχιςχι- 
λίοις, τῶν Μαχεδόνων ἀπορουμένων, οἱ ὀχτακιςχίλιοι 
τὰς δώδεχά μυριάδας ἀπώλεσαν διὰ τὴν γενομένην 
αὐτοῖς ἀπ᾽ οὐρανοῦ βοήθειαν, χαὶ ὠφέλειαν πολλὴν 
ἔλαθον. 

“1. Ἔφ᾽ οἷς εὐθαρσεῖς αὐτοὺς παραστήσας χαὶ ἕτοί- 
“μους ὑπὲρ τῶν νόμων χαὶ τῆς πατρίδος ἀποθνήσχειν, 
τετραυερές τι τὸ στράτευμα ἐποίησε, 

22. τάξας χαὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ προηγουμένους 
ἑχατέρας τάξεως, Σίμωνα χαὶ Ἰώσηφον χαὶ “Ἰωνάθαν, 
ὕποταξας ἑκάστῳ χιλίους πρὸς τοῖς πενταχοσίοις. 

23, Ἔτι δὲ χαὶ ᾿Ελεάζαρον παραγνοὺς τὴν ἱερὰν 
βίδλον, καὶ δοὺς σύνθημα Θεοῦ βοηθείας, τῆς πρώτης 
σπείρας αὐτὸς προηγούμενος συνέδαλε τῷ Νικάνορι. 

34. Γενομένου δὲ αὐτοῖς τοῦ Παντοχράτορος συμμά- 
ου, χατέσφαξαν τῶν πολεμίων ὑπὲρ τοὺς ἐνναχιςχι-- 
ὕι τραυματίας δὲ χαὶ τοῖς μέλεσιν ἀναπήρους τὸ 
πλεῖστον μέρος τὴς τοῦ Νιχάνορος στρατιᾶς ἐποίησαν, 
πάντας δὲ φυγεῖν ἠνάγχασαν" 

36. τὰ δὲ χρήματα τῶν παραγεγονότων ἐπὶ τὸν ἀγο- 
σμὸν αὐτῶν ἔλαθον. Συνδιώξαντες δὲ αὐτοὺς ἐφ᾽ 

Ῥρέπὰ 
36. ἀνέλυσαν ὑπὸ τῆς ὥρας συγχλειόμενοι. Ἦν γὰρ 

ἣ πρὸ τοῦ σαδδάτου, δι᾿ ἣν αἰτίαν οὐχ ἐμαχροθύμησαν 
χατατρέχοντες αὐτούς. 

5. ᾿Ὁπλολογήσαντες δὲ αὐτοὺς χαὶ τὰ σχῦλα ἐχδύ- 

729 

Βδρίηΐα τηδηοὶῃία ἰΔΙθηΐο ἰγδάϊτυγαπι : ποὴ γοϑρίοἰθηβ δὰ 
Υἱπα οἶδ πὶ 4υ8 ΘΠ ἃ} ΟἸηπίροίξηία οϑϑοῖ σοηδδουΐαγα. 

12. Τυΐξο δυίοπι δ]δίυπι ἔπἰϊ ἀδ Νἰοδηογὶβ δάγθηΐξα : οδἱ 

Τ οὐκὶ ἱπαϊ᾿αβ8θὶ ἢἷ8 χαΐ ββοῦπι δγᾶηὶ δχϑγοίϊυβ δάνδηίΐίαπι, 

13, αυΐ (ογτη ἀαθδπὶ οἱ ποη ογοάθϑδηί οἱ [δι {180 ἀἰ- 
Βα Ὀδηΐ οἱ 8686 ἐδ ᾿οζο γοιῃηουθδηΐ. 

14,. ΑΙ γΘΓῸ 48 Βυρογογδηΐ οπιηΐα νοπαθθαηΐ, βἰτηυ ] 6 
Βοπλίηυπι ἀδργθοδυδηίυγ υἱ δγρογοὶ 608 8ἃὉ ἱπιρίο Νίοδποια 
ῬΓυϑαυδηη οΟηλΐηι18 γϑηΐγοὶ υθηα]οϑ : 

15. οἵ 5] ΠΟ ῬΓΟΡΙΟΓ 608, ργορίοῦ ἰοϑίἰδιηθηίαπ) ἰδ θ ἢ 
αυοὰ ογαί δὰ ρϑίγοβ δογυμ, οἱ ργορίδγ ἰηγοσαίίοποπι βδποὶΐ 
οἵ πηᾶρηϊβοὶ ΠΟΠλἰ" 18 6118 ΒΌΡΟΙ ἰρ808. 

16. ΟΟπρτορδί 5 δυΐδηη ΜΔΟΟΔθδοι15 βοχ τ Πρ 8 αυΐ οὔτ 
ἦρ80 δγᾶμέ Πογίδ δία γΓ π6 ἰδγιογθ υγΓ ἃ ᾿ιοϑίϊθυ8, πάις 
τηθίαθγοπί ἰηΐχαο γϑηϊδηϊπι δά νογϑαπι 86 φοηίαπι πλ0}}- 
ἰυἀϊηθηλ, 564 (ογι6Γ οοη!οηάογοηΐξ, 

17. δηΐθ οὐ ]ο8 θη ΐο8 ΟΟη(υ 6] 18Π| αι 8ὲ Ἰ000 βδηοῖο 
ἰη)αδία δ [η18 65861 {Π|ῖᾶ [οι χυς Ἰυάΐ το Δ 5 εἰν δία 
ἰπ)υγίαπι, δά ηιο οἰΐδπη ἃν ἰδ: το ρα ὈΠ1.25 ἃ ἰ 5501] ΟΠ 6. 

18. Νά {11} φιυ οι ἀγπιὶβ οοηπάυηϊ, αἰἷΐ, βίιη! οἱ δυάδ- 

οἶδ, ΠΟ5 ϑυιΐοπῃ ἴῃ οἰηηἱροίοηϊα 60, αὶ ροίοϑβὶ οἱ δἀγρηϊοῦ- 
[68 Δα ὙΘΓΒΌΠῚ η05 6ἷ πηϊνογϑυϊῃ τὰν ὑη0 ηὐΐι ἀδο γα, 

οοπῇάϊτηυϑ8. 
19. Αἀπηοπθη8 Οἰΐδη) 6058 οἱ ἀ6 80χ }}}}8 4ιυδὲ δοῖδ ϑυπΐ 

αγζᾶ ρᾶγϑηΐθβ, οἵ ἀθ ᾿||0 ᾿αυοὰ 800 δοῃηδοϊογίιι σεηίαπι 
οοἰορίηΐδ φαΐηαιδ Ὠλ 1118 ρογίογυηῖ, 

420. οἱ ἀδ ῥγῷϊο αυοὰ 6͵5 δάνογθιϑ σδ]δίδϑβ (αἱξ ἰῃ ΒΑΡΥ- 
ἰοπίᾶ, φυοπηοᾶο Οἴηπ68 δὰ Γ6πὶ γϑηδγυηὶ ΟΟἰο ΓΩ]16 οὐ πὶ 
Μαοραοηΐθιβ αιδίυοῦ χη Πἰθ08, Μδοθαοηΐθι8 [ιρροἰἰδηιἰ- 
Ὀυ5, ἱρϑὶ οὐοἷο πιΐ!!6 ρογοηθγιηῖ οθηΐαμη Υἱρηΐϊιὶ τη }}}1ἃ 
ῥτορίεγ λυχί 1 1|}18 ἀδίυῃ ἀΘ (ΟἸοΟ, οἱ υἱἱΠ Πίστη τυ] 8η 
ΔΟσσρογυηί. 

21. Ηΐ8 γουδὶβ οὐ Ὀοησἤαρηΐο5 ἰ|108 οἴδοϊββοί ραγδῖοϑ8- 
406 ρῥγῸ ἰοσίθυ5 οἱ ραίγί τηογὶ, χυδατγίραγ πὶ ὀχοζοϊ 

[βοἰϊ, 

42. ΘΟὨΒΕ 06Ὴ5 οἰΐδηι ἔγαῖγοϑ βϑυ08 ἀσς65 υἱγίαθο οταϊηΐ, 
δἰηποηθπὶ οἱ Φοβϑορῆυμῃ οἱ Ζοηδίῃδη, ϑβυ᾽)θοι 8. υηϊου 48 
ΤΩΙ] ηΐ5 οἱ φυϊησοηίθη!ϑ. 

43. Αὐϊγπα οἰΐδηῃ αὐτὴ ᾿588861 ΕἸΘΔΖΑΓΌΙΩ. ἰοσογα 58ΟΓΌ τη 
᾿ίδγυπι, οἱ ἀράἰπδοὶ ἰθββογϑη δἀ)ιίογὶϊ οὶ, ργίπηδο δοὶοὶ ἱΡ86 
ἀυχ σοι ϑὶῖ οἰ1π Νί ΔΠΟΓΟ. 

44, Εῤ ἰδεῖΐο 58:0] δαἀϊιιίογο Οἰπηϊροίοηία, ἱη(ογίδοογαηϊ 

ΒΌΡΘΓ πούδη} 1} }}Π1ἃ Ὠοϑίϊαηχ, νυ ογαῖοϑβ δυΐθπι οἱ ΠΟ ὉΓῚ 8 
ΤΩ [105 πλᾶ͵οτοπι ρᾶγίθῃ Θχογοὶ 18 ΝΙ Δ ΟΥΐ5 (δου ηΐ, ΟἸΏΠΘ 8 

δυΐοηῃ ἔπ ρσογα οομῃρυϊογυηΐ : 

45. ΡΘΟυΠΐδ9 ΥΟΓῸ ΘΟΓΌΠῚ αυὶ δὰ ΘὨΡΓΠΟΠΘΠῚ Ἰρϑογυ τα 
νοπογδηΐ ἰ]ογυπῖ. Ρογβθοι τὶ δυΐο 608 τη], 

26. ΤΓΟΥοΓδὶ δαηΐ ἃ ᾿ογᾶ ΘοΠΟΙ υ8ὶ. Νδη) ογαῖ δηΐίο 38} 8- 
ἴυπι, Ζυδπη Οὗ οδυιδδη) Ποη ἀϊὰ ρογβϑουγαυθγυηὶ ἰηδοαυθηΐο5 

1105. 

427. ΑἸΤῺδ διιἴθΠ ᾿ρβογυπὶ ΘΟΙ ΓΟ δπί65 οἱ ΒΡΟΪΪὰ Ἔχ ἢἴ68 



780 

σαντες τῶν πολεμίων περὶ τὸ σάδθατον ἐγίνοντο, πε- 
ισσῶς εὐλογοῦντες χαὶ ἐξομολογούμενοι τῷ Κυρίῳ τῷ 
παν εν αὐτοὺς εἰς τὴν ἡμέραν ταύτην, ἀρχὴν ἐλέους 
τάξαντος αὐτοῖς. 

38. Μετὰ δὲ τὸ σάῤδατον, τοῖς ἠχισμένοις χαὶ ταῖς 
χήραις χαὶ ὀρφανοῖς μερίσαντες ἀπὸ τῶν σχύλων, τ 
λοιπὰ αὐτοὶ χαὶ τὰ παιδία ἐμερίσαντο. 

20. Ταῦτα δὲ διαπραξάμενοι, χαὶ χοινὴν ἱχετείαν 
ποιησάμενοι, τὸν ἐλεήμονα Κύριον ἠξίουν εἰς τέλος χα- 
ταλλαγῆναι τοῖς αὐτοῦ δούλοις. 

80. Καὶ τῶν περὶ Τιμόθεον χαὶ Βαχχίδην συνερι-- 
ζόντων ὑπὲρ τοὺς διςμυρίους αὐτῶν ἀνεῖλον, χαὶ ὀχυ- 
ρωμάτων ὑψηλῶν εὖ μάλα ἐγχρατεῖς ἐγένοντο, καὶ 
λάφυρα πλεῖστα ἐμερίσαντο, ἰσομοίρους ἑαυτοὺς χαὶ 
τοῖς ἠχισμένοις χαὶ ὀρφανοῖς χαὶ χήραις, ἔτι δὲ χαὶ 
πρεσθυτέροις ποιήσαντες. 

81. Ὁπλολογήσαντες δὲ αὐτοὺς ἐπιμελῶς πάντα 
συνέθηχαν εἰς τοὺς ἐπικαίρους τόπους, τὰ δὲ λοιπὰ τῶν 
σχύλων ἤνεγχαν εἰς Ἱεροσόλυμα. 

8.. Τὸν δὲ φυλάρχην τῶν περὶ Τιμόθεον ἀνεῖλον, 
ἀνοσιώτατον ἄνδρα ἀῳ πολλὰ τοὺς Ἰουδαίους ἐπιλελυ- 
πηχότα. 

48. ᾿Ἐπινίχια δὲ ἄγοντες ἐν τῇ πατρίδι, τοὺς ἐμπρή- 
σαντας τοὺς ἱεροὺς πυλῶνας, Καλλισθένην χαί τινας 
ἄλλους, ὑφῆψαν εἰς ἕν οἰκίδιον πεφευγότας, οἵτινες ἄξιον 
τῆς δυσσεθείας ἐχομίσαντο μισθόν. 

84. Ὁ δὲ τριςαλιτήριος Νιχάνωρ, ὃ τοὺς χιλίους 
ἐμπόρους ἐπὶ τὴν πράσιν τῶν Ἰουδαίων ἀγαγὼν, 

85. ταπεινωθεὶς ὑπὸ τῶν χατ᾽ αὐτὸν νομιζομένων 
ἐλαχίστων εἶναι, τῇ τοῦ Κυρίου βοηθείᾳ, ἐπ δοξικὴν 
ἀποθέμενος ἐσθῆτα, διὰ τῆς μεσογείου, δραπέτου τρό- 
πον, ἔρημον ἑαυτὸν ποιήσας, πη εἰς Ἀντιόχειαν, ὗπερ- 
ἄγαν δυςημερήσας ἐπὶ τῇ τοῦ στρατοῦ διαφθορᾷ. 

86. Καὶ ὃ τοῖς Ρωμαίοις ἀναδεξάμενος φόρον ἀπὸ᾿ 
τῆς τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις αἰχμαλωσίας χατορθώσασθαι, 
χατήγγελλεν ὑπέρμαχον ἔχειν τὸν Θεὸν τοὺς Ἰουδαίους, 
χαὶ διὰ τὸν τρόπον τοῦτον ἀτρώτους εἶναι τοὺς Ἰου- 
δαίους, διὰ τὸ ἀκολουθεῖν τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ προτεταγμένοις 
νόμοις. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Θ΄. 

ι. Περὶ δὲ τὸν χαιρὸν ἐχεῖνον ἐτύγχανεν ᾿Αντίοχος 
ἀναλελυχὼς ἀχόσμως ἀ τῶν χατὰ τὴν Περσίδα τόπων. 

.. Εἰςεληλύθει γὰρ εἰς τὴν λεγομένην Περσέπολιν, 
καὶ ἐπεχείρησεν ἱεροσυλεῖν χαὶ τὴν πόλιν συνέχειν. Διὸ 
δὴ τῶν πληθῶν ὁρμησάντων ἐπὶ τὴν τῶν ὅπλων βού-- 
θειαν, ἐτράπησαν χαὶ συνέδη τροπωθέντα τὸν Ἀντίοχον 
ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων ἀσχήμονα τὴν ἀναζυγὴν ποιήσασθαι. 

3. Ὄντι δὲ αὐτῷ χατ᾽ Ἔχόατανα προτέπεσε τὰ κατὰ 
Νικάνορα χαὶ τοὺς περὶ Τιμόθεον γεγονότα. 

4. ᾿Επαρθεὶς δὲ τῷ θυμῷ ᾧετο χαὶ τὴν τῶν πεφυγα- 
δευχότων αὐτὸν χαχίαν εἰς τοὺς Ἰουδαίους ἐναπερείσα- 
σθαι᾿ διὸ συνέταξε τὸν ἁρματηλάτην ἀδιαλείπτως 
ἐλαύνοντα χατανύειν τὴν πορείαν, τῆς ἐξ οὐρανοῦ δὴ 
χρίσεως συνούσης αὐτῷ. Οὕτω γὰρ ὑπερηφάνως εἶπε. 
Πολυάνδριρν Ἰουδαίων Ἱεροσόλυμα ποιήσω παραγενό- 
μενος ἐχεῖ. 

δ. Ὁ δὲ πανεπόπτης Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραὴλ 
ἐπάταξεν αὐτὸν ἀνιάτῳ καὶ ἀοράτῳ πληγῇ. Ἄρτι δὲ 

ΜΑΚΚΆΒΑΙΩΝ ΔΕΥΊΤΈΡΟΣ. Κεφ. Θ΄. ὶ 

Ὠοβίϊυμη βϑ᾽θδίυ ἢ ἀρουδηῖ, νάϊ Ὀδηράϊοθηίοβ οἱ οοπῆ- 
ἰοηῖοβ Ποιηΐδο αυὶ ᾿ἰΠΘΓΑΥΪ 608 ἰῃ ἰϑῖ0 ἀΐδ,, ὑγἰποίρίυπὶ-τη]- 

Ἱ βογϊουγάϊδ' βἰδίυσηο ἴῃ 608. 

28. Ῥοδὶ βαδθδίυτῃ Υογο, ἀρ Π δυ8 οἱ Υἱὰυὲδ οἱ ΟΥΡἢδηΐβ 
αἰκιγ θαδγυηὶ ἂς Βρο ἰΪθ,, γοβί ἀυδ ἱρδὶ οἱ ρυιογὶ ραγ Π βαπὶ. 

29. Ηἰ5 ἰίΐδφυ βϑβίϊβ, δἱ οοιηηιυηὶ ἔδοῖα ΟΡΒΘΟΓΔΟΠΘ, 
πηϊβεγοογάθῃ Βοιηίηθπι ροβίυἰδυδηΐ αἱ ἰῃ ἤηθΠ) ΒογΥ 5 888 
ΓΘΟΟΠΟΙ ἰἀγοῖαγ 

30. Εἰ ὁχ ἷβ χιὴ συμ ΤἰποίΠθο οἱ ΒΔο Πα ἀγδηΐ οοπϊγα 
86 ὁοῃμίοηἀθηῖθδ ΒΌΡΕΟΓ Υἱρίπι! τ}}}}}8 Ἰη(ογίδοργυηϊὶ, οἱ τηῦ- 
ὨΪΠΟΏ68 ΘΧΟΘ 8858 υ8]46 ΟὈἰἰππογαηί, οἱ ρμΙγ 8 ργϑο 88 ἀἱγ]- 
δογυπηί, ϑαυδ βοουηλ ροτοῃθῖη ἀθὈ θυ8 οἱ Ρυρ 15 οἱ 
γψιάυ}8, 56ὰ οἱ δϑηϊογίδυβ (δοϊθηϊα8. 

31. Εἰ οὐπὴ διττὴ δογὰπιὶ ΟΟἸ ρθη αἰ ΚΘηἴοΓ οτηπίδ 
οοιηροδυογαηΐ ἰῃ ἰοΟἿ8 ὁρρογίπηΐδ, Γοβίθυα γογὸ βροὶϊα 26- 
ΓΟΒΟΙ γγδτ ἀρίυ]ογυαί. τς 

32. Εἰ ΡΥ Δγοῆθη αυΐ ουπὶ Τἰπιοίποο οτᾶΐ ἱπίογίδοοσιαι, 
Υἱγὰπι 506 16 8188] πηυ τὰ οἱ (ΐ ἰῃ τυ} 118 1 υἀδ505 ΠῚ χογαὶ. 

33. Εἰ οὐχ ορίἰοία ἀσογοηΐ ἰῃ Ρδ γα, 605 υΐ Βδογὰβ 

᾽δηυὰβ ἱπσοπάρσγυῃι, ἰά 68ἱ (Δ) }} 51 ἢθῆθτ οἱ χυοδάδη) 8]108, 
ουπ ἰῃ χυοάάδῃμ ἀοιηϊο ἢ γαδυ ρἰϑβθηΐ, ἰησοηάογυηί, οἱ 
ἀϊρηδηλ ἱπηρίεἰδία ταρότίαν! τηογοθάθιῃ. 

84. Εδοϊῃογοβ βϑ Πη08 διιίοπι ΝΙΟΔΠΟΥ, φαΐ Πΐ}16 πορο δπῖθϑ 
δὰ 7υάφρογυπι γϑη  ἰοηρ δά ἀυχογδῖ, 

35. Ὠυμῃ δῖ δυχὶ] ο ἩΟΠ πὶ 8} Ὠΐδ 4108 ἢυ}}08 Θχἰβεὶ- 
Ιηλγογαῖ, ἀδροβίία γὙϑβίθ σίογίδ ρῈγ πιραϊογγδηοθᾶ, [σι νῖ 
Ἰη0Ἃ0,, 80] γί 56 (Δοίθη8, υϑηΐϊ Απἰἰοοἰΐδη, ϑυπηηλδΠ) 

ἰη[ο! οἰ ἰδίοη ἀ6 πίοι Ἔχογοὶ ἃ5 οοηϑϑουία8. 

36. Εἰ υὶ ρῥτοιηϊβογαί Ἀοιηδηΐβ ξα {τ δα 1 ΠῈ γϑϑ ἴυθεα ἂς 

Θοτιπὶ αυΐ ἰῃ 76 ΓΟβΟΙ τη ΐ8 οδρενἰἰδῖδ,, μγϑοαϊοδθδὶ ργοίθοϊο- 
το) ὨΘ.ΠῚ ΠΔ ΘΓ Φἀφροϑ, δἰ μος τηοᾶο ἰηγυ ΠΟ ΓΔ ὈΪ}65 6596 
Φυάξοοβ, 60 φυρά βΘ4ιδγοηΐυγ ἰ6568 8} 'ρ50 οὈποι(υἷΔ8. 

ΟΑΡΌΤ ΙΧ. 

1. Οἴγοᾶ ἢ] δαΐδηι ἰδιηρυ8 Απίϊοοία8 ἱπποηδβία γουογ- 
ἰοραίυγ ὁχ [18 φυὶ οἶγοᾶ Ῥεγϑίαάδηι ἰοοἶϑ. 

2. Τηϊγαγογαῖ δηΐτῃ ἰῃ ὁδπ 408 ἀϊοίΓ ῬΟΓΘΘΡΟΙ 5, οἱ ἴδῃ- 

ἰΔυΐ! Θρο] γα ἰΘπρὶὰ οἱ οἰ ἰδίοπ) ορρείμηογο. ϑϑὰ λυ! ἰυάίπθὉ 
δὰ ἀγπογηηι δυχ Πα οοηουγγοηῖο, ἴῃ (Ὀζ8Π} νογεὶ βυηΐ : οἱ 
οοηςεῖί υἱ (υραίυ8 ΑπΙοΟ 5 ἃ γΓορίοη!β Πδϊ διογίθυς ἰυ;- 
Ρἰίος γράϊγοί. ᾿ 

3. Εἰ ουπὶ 6586[ Ἐς αίδΔηΐδ5 81δ΄δ δυηΐ συδ ογρὰ Νί.δῆο- 
Γοὴ οἱ Τἰπηοί μου βοϑίδ βυηὶ. 

4, ἘΠαϊυ5 δυΐίθη) ἱγὰ δι γα δίυγ 86 οἰΐδη) ΠΙοπὴ χυὶ 56 
[υραγογδηΐ ἰπ) υγϊατ ἴῃ 7 υἀῖδο8 ΓοΪΟΓΘΔΌΘΓΕ : ἰάδοχῃα [551 
ΔυΓΙ σα 5. π6 ἰη[ΟΥΠῚ 55 006 ς᾽ ἰΔη[6Πὶ Θχροαϊΐγα ἢ6Ὶ, οὐ] ϑιὶ 

θη πα ϊεῖο 18) ΡΟΓΌΓροηΐδ. δὶο δηΐπ ΒΌρ6 6 Ἰοσυίι5 ογαῖ : 

Οοηρογίθη) βαρυ ογ Φυάδρογιπ) (Δοίδπι ΦΟΓΟΘΟΙ ΥπΔΠ) ΟὈῺ 
11υ ΥΘΏΘΓΟ. 

5. 5064 φυὶ υηΐνογβα οοηϑρίο!! Βομηϊηυ8 Ὠ60}5 15 Γ8 6] ρ6γ- 
οὐϑ511 οι} ἰΏ58}8}}}} αἱ ἰῃγ 18:0}}} μίασα. ἱ οηίπ ηἰ νὴ Ὡς 



ΜΑΟΟΑΒΕΟΒΙΜ ΠΜΓΒΕᾺ ΘΕΘΟΌΝΟὔῦ 5. κ». 1Χ. 

αὐτοῦ χαταλήξαντος τὸν λόγον, ἔλαθεν αὐτὸν ἀνήχεστος 
τῶν σπλάγχνων ἀλγηδὼν, καὶ πιχραὶ τῶν ἔνδον βάσανοι, 

8. πάνυ διχαίως, τὸν πολλαῖς χαὶ ξενιζούσαις συμ-- 
- 2 ε ,γ,.» .,9 “- 

φοραῖς ἑτέρων σπλάγχνα βασανίσαντα. Ὁ δ᾽ οὐδαμῶς 
τῆς ἀγερωχίας ἔληγεν’ 

΄. ἔτι ἣν χαὶ τῆς ὑπερηφανίας ἐπεπλήρωτο, πῦρ 
πνέων τοῖς θυμοῖς ἐπὶ τοὺς ᾿ Ἰουδαίους, καὶ χελεύων 
ἐποξύνειν τὴν πορείαν. Συνέόδη δὲ: χαὶ πεσεῖν αὐτὸν 
ἀπὸ τοῦ ἅρματος φερομένου ῥοίζῳ, χαὶ δυςχερεῖ πτώ- 
μάτι περιπεσόντα πάντα τὰ μέλη τοῦ σώματος ἀπο- 
στρεδλοῦσθαι. Ι 

8. Ὁ δ᾽ ἄρτι δοκῶν τοῖς τῆς θαλάσσης χύμασιν ἐπι- 
τάσσειν, διὰ τὴν ὑπὲρ ἄνθρωπον ἀλαζονείαν, καὶ πλά- 
στιγγι τὰ τῶν ὀρέων οἰόμενος ὕψη στήσειν, κατὰ γῆν 
γενόμενος ἐν φορείῳ παρεχομίζετο, φανερὰν τοῦ Θεοῦ 
πᾶσι τὴν δύναμιν ἐνδειχνύμενος, ᾿ 

9. ὥςτε χαὶ ἐχ τοῦ σώματος τοῦ δυςσεδοῦς σχώλη- 
χας ἀναζεῖν, χαὶ ζῶντος ἐν ὀδύναις χαὶ ἀλγηδόσι τὰς 
σάρχας αὐτοῦ διαπίπτειν, ὑπὸ δὲ τῆς ὀσμῆς αὐτοῦ πᾶν 
τὸ στρατόπεδον βαρύνεσθαι τῇ σαπρίᾳ. 

10. Καὶ τὸν μιχρῷ πρότερον τῶν οὐρανίων ἄστρων 
ἅπτεσθαι δοχοῦντα παραχομίζειν οὐδεὶς ἐδύνατο, διὰ τὸ 
τῆς ὀσμῆς ἀφόρητον βάρος. 

τι. Ἐνταῦθα οὖν ἤρξατο τὸ πολὺ τῆς ὑπερηφανίας 
λήγειν ὑποτεθραυσμένος, “χαὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἔρχεσθαι, 
θείᾳ μάστιγι κατὰ στιγμὴν ἐπιτεινόμενος ταῖς ἀλγηδόσι. 

15. Καὶ μηδὲ τῆς ὀσμῆς αὐτοῦ δυνάμενος ἀνέχεσθαι 
ταῦτ᾽ ἔφη - Δίχαιον ὑποτάσσεσθαι τῷ Θεῷ, καὶ μὴ 
θνητὸν ὄντα ἰσόθεα φρονεῖν ὑπερηφάνως. 

13. Ηὔχετο δὲ ὃ μιαρὸς τὸν οὐχέτι αὐτὸν ἔλεήσοντα 
Δεσπότην, οὕτω λέγων" 

14. Τὴν μὲν ἁγίαν πόλιν, ἣν σπεύδων παρεγίνετο 
ἰσόπεδον ποιῆσαι χαὶ πολυάνδριον οἰκοδομῆσαι, ἐλευθέ- 
ραν ἀναδεῖξαι" ᾿ 

16. τοὺς δὲ Ἰουδαίους, οὺὃς διεγνώκει μηδὲ ταφῆς 
ἀξιῶσαι, οἰωνοδρώτους δὲ σὺν τοῖς νηπίοις ἐχρίψειν θη- 
ρίοις, πάντας αὐτοὺς ἴσους ᾿Αθηναίοις ποιήσειν. 

16. Ὃν δὲ πρότερον ἐσκύλευσεν ἅγιον νεὼν χαλλί-- 
στοις ἀναθήμασι κοσμήσειν, χαὶ τὰ ἱερὰ σχεύη πολυ- 
πλάσια πάντα ἀποδώσειν, τὰς δὲ ἐπιδαλλούσας πρὸς 
τὰς θυσίας συντάξεις ἐχ τῶν ἰδίων προςόδων χορηγήσειν " 

11. πρὸς δὲ τούτοις χαὶ Ἰουδαῖον ἔσεσθαι, χαὶ πάντα 
τόπον οἰχητὸν ἐπελεύσεσθαι χαταγγέλλοντα τὸ τοῦ Θεοῦ 
κράτος. 

18. Οὐδαμῶς δὲ ληγόντων τῶν πόνων, ἐπεληλύθει 
γὰρ ἐπ᾽ αὐτὸν δικαία ἣ τοῦ Θεοῦ χρίσις, τὰ χατ᾽ αὐτὸν 
ἀπελπίσας ἔγραψε πρὸς τοὺς Ἰουδαίους τὴν ὑπογε- 
γραμμένην ἐπιστολὴν, ἱκετηρίας τάξιν ἔχουσαν, περιέ- 
χουσαν δὲ οὕτως" ' 

19. Τοῖς χρηστοῖς Ἰουδαίοις τοῖς πολίταις πολλὰ 
χαίρειν χαὶ ὑγιαίνειν καὶ εὖ πράττειν, βασιλεὺς καὶ 
στρατηγὸς ᾿Αντίοχος. 

20. Εἰ ἔῤῥωσθε, καὶ τὰ τέχνα χαὶ τὰ ἴδια χατὰ γνώ- 
μὴν ἐστὶν ὑμῖν, εὔχομαι μὲν τῷ Θεῷ τὴν μεγίστην 
χάριν, εἰς οὐρανὸν τὴν ἐλπίδα ἔχων. 

41. Κἀγὼ δὲ ἀσθενῶς διεχείμην ὑμῶν τὴν τιμὴν 
χαὶ τὴν εὔνοιαν ἂν ἐμνημόνευον φιλοστόργως. ᾿Επανά-- 
γῶν ἐχ τῶν περὶ τὴν Περσίδα τόπων, καὶ περιπεσὼν 
ἀσθενεία δυςχέρειαν ἐχούσῃ, ἀναγχαιον ἡγησάμην φρον- 
τίσαι τῆς χοινῆς πάντων ἀσφαλείας. 
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ἔρϑηι ΒΟΓΙΟΏΘΠΙ,, ΔρρΓΟ ΘΠ αΪϊ ἐπὶ ἀ 10 ἀΐγυ5 Υἱβοογυτ, 
οἴ διηᾶγα ἱπίογηογυπ) ἰοττηθηΐδ, 

6. γδ]άς ᾿υδία, φυΐρρα φυὶ τη} 118 οἱ ἢονΐβ8 ογυοίδιϊ διι5 
8 ]Π]ογαχῃ ἰογϑοσγαῖ γίϑοογα. ΠΙ6 δυΐδι 0110 ποὰο δὴ ἱηξοϊοηςία 

οθοδαθαῖ: 

7. δυο δυίομι δ διῃρογθία γορἰθῖυ8 γαῖ, ἰσῆθιῃ βρίγδῃθ 
ΠΟ ἴῃ Τυάξοοθ, δὲ ργϑοϊρίθηβ δοροίογαγὶ ἱἴογ. Οοηισὶι 
ϑιιΐοπι οἱ ὁδάθγα ἰρβαπ ἀθ ουγγα αυΐ ἱπιροῖα ογοθαΐαν;, οἱ 
δγανΐ τυΐηα ἀθοϊἀθηΐδη οἰ ἢ δ ΟΟΓΡΟΥβ ΠΏ ΘΏ ΓΒ ἀϊξίοι- 
{υρτί. 

8. 18406 αυΐ υρογ δἰ ὲ υἱάθθαίΐωγ Πυοσί 15 τηδγῖβ8. πη ρ6- 
ΓΆΓΘ, ϑυργᾷ ᾿υΠ)ᾶΠηΠ) τηοάυπη βυρογθία γορ]οίι8, οἱ τηοῃ- 
[ὰη1 Δ} {{π|4|ἀπ68 ἴῃ δίαίογα ρυίΐαυαὶ ἀρροπάσγα, Ππυπι]ϊδίυβ 
δά (οΥγϑτη ἰῃ βοϑίδίογίο ρου δ θαῖαΓ, πηδηϊδϑίδιη οἱ Υἱγιαίοη. 
ΟἸηΐθι.8 ΘΟηἰοϑίδη8, 

9. ἰίὰ υἱ ἀ6 ΟΟΓΡΟΓΟ ἱπρ}ΐ} γΟΓΠΊ6Β οἰΐδπὶ βοδίυτγίγεηΐ, οἵ 
Υἱνθηϊ 5 ἰῃ ἀοΙοΥ})8 οἱ ογυοϊαιἶι18 ΟᾶΓΠ68 6)05 αἰΠἸογθηΐ, 

οἄοτγο οἰΐδηι {ΠΠ}ι8 υῃΐγογϑυβ ὀχογοϊι8 ρσγαναγθίυγ ΟὉ ρυΐΓο- 
ἀϊηοπι. "" 

10. Εἰ θη 4} Ρδ0]0 δηΐθ ϑἰάθγὰ οὉ ἢ 856 σοη [ρογο 8Γ- 

ὈΠΓαθδίαγ, ουμ) Προ ροίεγαϊ ργορίογ ἰῃίο γα Ποῖ οἀογίβ 
δταυ  δῖθη) ροΓΐΔΓΘ. 

11. Ἢϊο ἰρίἴν Ωρ ἃ πησηϊίυάϊηα διιρογῖθ ἀθϑίβίογο 
γυϊηογαῖυ8, οἱ δὰ δρῃϊ οηθί Ὑθηΐγα, ἀϊνίηο Πάρσοῖϊο ΡῈΓ 
τοΟΠδηΐδ ΒΡῈ} ἀο]οΥθιι8.5υ}8 δυσηγχοπία σρίΘη [Ὁ 08. 

12. ἘΛ ουτὴ ΠΟ 'ρ86 ͵4Πὶ [ἰογοίῃ διυιπλ [οσρῈ ροβϑαί [ν80 
δἷῖ : ]υβίυπι 651 βυθάϊϊυπ 6588 60, δ πιου δ] 6 πο ραγίᾶ 
60 56 ῃῆγο ΒΌροΓΡα. 

138. ΟΥαραί δυΐθη ᾿κἰο 5.6] οϑίυ8 ΟΠ ΠΠὶ ἃ 410 ΠΟη 6586 
Δρ 1156 πδογοογἀΐδηη οοπϑοουξγυ8, δἷο ἀϊσθῃβ : 

14. 1ρ588π| φιίΐάθτη βδησίδιηῃ εἰν (δίθη), 84. αυδηῃ [δ 5110 8118 
γορίουδὶ αἱ ΘΔ δά 50]υτὴ ὀδάπιοογοί ἃ6 ΒΟρυ]ογΟγΓ ἢ οΟη- 
δογίοπι ἴδοδγοὶ, ᾿θόγαηὶ γοαἀϊίυγυμ : 

15. 7υά:508 διιίδη), 4.05 Π6 Βδραϊ τα χυϊάρπ) 86 ἀϊρῃο8 
ΠδὈϊ υΓυ ἢ), 86 ἃν 08 ἀδνογαηο8 ὑπ οὐηϊ ῬΑΓΥ }}18 Ργο- 
}θοίυγαμι (ογὶ8 ἀἰχογαΐῖ, οὔγηθϑ 8641.4163 Αἰ ΠΘΠΙΘηδὶὰ8 ἴδ- 
Οοἴυπι : 

16. ἰδ ρ πὴ οἰἶδπ βαποίυπι φυοὰ ῥγίυς Θχρο] ανογαΐ ὁρ- 
εἰπγὶΒ ἀοῃΐβ οΥμαίγυη), οἱ β8ογὰ γϑ88 τη} ]}}οἰἴογ οἰηηΐα 
τοϑι υἱα ]η), οἱ ροΓ πο ηἰοὺ δὰ 8Δου Ποία βυμηρίυβ ἀδ γαάϊ- 
{0.8 8015 ργοοϑι γυμι : 

17. ΒΌΡΟΓ ᾿θὸ οἱ “ΔῈ Ὲ0Π} 86 (υἱυγυτη, οἱ οΠγῆσοπὶ Ἰοσυ πη 
ὨΔΌΣΔΌΙΘΙ. ρογδιηθυϊδίαγιμπι ργαϊοδηίΐίθηι Ὠοἱ ροϊοδίδίοηι. 

18. δοὰ ποῃ οδϑϑδηί θυ ἀοϊογ 18, δυ ρογυθηογαΐῖ θηΐμ ἰῃ 
θυΐη ᾿υδίυπη οὶ μιαϊοίυηη, ἀ6 86 ἀθϑῃθιδ}}8 βου ρϑὶΐ δὰ 70- 

ἀξο8 5 βογί ρίδῃι ορ᾽ βίοϊδιῃ, ἀδργθοδίοηΐβ χυϊάδηχ οάυϊη 
Ὠαροηΐθῃ, πᾶς δυ ίοῃῃ οΟὨ ἰησηίριη : 

29. Ορί(ίηνῖ5 λιιάφῖβ οἰ 0.8 ρ] γί πηᾶτῃ 88] υἴοτα οἵ Ρ6ῃὸ 
ΥΆΪΟΓΟ οἱ 6586 [6]]1068, ΓΟΧ Οἱ ᾿ΓΐΠΟΘΡβ Αῃιοο 8. 

20. 51 θδηῈ γαϊοθίῖβ, οἱ 11} οἱ γθϑίγα ἐχ βεηΐθη(ία υ Ὁ 8 
βυηΐ,, ἃρὸ φυίϊάθηι 60 πηᾶχί πι88 ζγαίἰα 5, ἰῃ οθῖο δρθπὶ ἢ8- 
ΡΕΠΒ8. ᾿ 

41. ΕἸ. 650 ἰῃ ἱηβητηϊδία διϊΐδῃ οοηδι!(υἱ0}8 γοβίγὶ ΒΟηΟτὶΒ 

οἵ ΒΟΏΘΥΟΪΘΠ Ἶ85. ΠΟ ΠῚΟΓ Θγϑπὶ θαηΐβηθ. ἈΘΥΘΓ88 δυο) ἀθ 
ῬοΓΒΙἰβ Ἰοοΐβ, οἱ ἰὼ Ἰηβιπη δῖ6 στανΐ Ἀρργοῇθηβϑυ8, ποορβ88- 
τίαπι ἀυχὶ οοπηηγαηϊβ ομηηίαπι δοουτ [8.18 οΌγα Πα ΠΔΙνοΓα. 
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22. Οὐχ ἀπογινώσχων τὰ χατ᾽ ἐμαυτὸν, ἀλλὰ ἔχων 
πολλὴν ἐλπίδα ἐχφεύξεσθαι τὴν ἀσθένειαν. 

9.3. Θεωρῶν δὲ ὅτι καὶ ὃ πατὴρ, καθ᾽ οὖς χαιροὺς εἰς 
τοὺς ἄνω τόπους ἐστρατοπέδευσεν, ἀνέδειξε τὸν διαδε- 
ξόμενον, 

24. ὅπως ἐάν τι παράδοξον ἀποδαίνη, ἣ χαὶ προςαγ- 
γελθῇ τι δυςχερὲς, εἰδότες οἱ χατὰ τὴν χώραν ᾧ κατα- 
λέλειπται τὰ πράγματα, μὴ ἐπιταράσσωνται" 

25. πρὸς δὲ τούτοις χατανοῶν τοὺς παραχειμένους 
δυνάστας χαὶ γειτνιῶντας τῇ βασιλείᾳ τοῖς καιροῖς ἐπέ- 
οντας προςδεχομένους τὸ ἀποδησόμενον, ἀναδέδειχα 
τ υἱόν μου Ἀντίοχον βασιλέα, ὃν πολλάχις ἀνατρέ- 
χων εἰς τὰς ἐπάνω) σατραπείας τοῖς πλείστοις ὑμῶν πα- 
ραχατετιθέμην καὶ συνίστων. Γέγραφα δὲ πρὸς αὐτὸν 
τὰ ὑπογεγραμμένα. 

46. Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς χαὶ ἀξιῶ, μεμνημένους τῶν 
εὐεργεσιῶν χοινῇ χαὶ χατιδίαν, ἕχαστον συντηρεῖν τὴν 
οὖσαν εὔνοιαν εἷς ἐμὲ χαὶ τὸν υἱόν μου. 

41. Πέπεισμαι γὰρ αὐτὸν, ἐπιεικῶς χαὶ φιλανθρώ- 
πως παραχολουθοῦντα τῇ ἐμῇ προαιρέσει, συμπεριε- 
νεχθήσεσθαι ὑμῖν. ᾿ 

28. Ὁ μὲν οὖν ἀνδροφόνος χαὶ βλάσφημος τὰ χεί- 
ρίστα παθὼν, ὡς ἑτέρους διέθηκεν, ἐπὶ ξένης ἐν τοῖς 
ὄρεσιν οἰκτίστῳ μόρῳ χατέστρεψε τὸν βίον. 

.9. Παρεχομίζετο δὲ τὸ σῶμα Φίλιππος ὃ σύντροφος 
αὐτοῦ" ὃς καὶ διευλαδηθεὶς τὸν υἱὸν ᾿Αντιόχου, πρὸς 
Πτολεμαῖον τὸν Φιλομήτορα εἰς Αἴγυπτον διεχομίσθη. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΄. 

1. Μαχχαδαῖος δὲ χαὶ οἱ σὺν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου 
προάγοντος αὐτοὺς, τὸ μὲν ἱερὸν ἐχομίσαντο καὶ τὴν 
πόλιν, 

ἃ. τοὺς δὲ κατὰ τὴν ἀγορὰν πρὸ ὑπὸ τῶν ἀλλο- 
φύλων δεδημιουργημένους, ἔτι δὲ τεμένη χαθεῖλον. 

3. Καὶ τὸν νεὼν καθαρίσαντες ἕτερον θυσιαστήριον 
ἐποίησαν, καὶ πυρώσαντες λίθους, χαὶ πῦρ ἐχ τούτων 
λαθόντες, ἀνήνεγχαν θυσίαν μετὰ διετῇ χρόνον, χαὶ 
θυμίαμα χαὶ λύχνους χαὶ τῶν ἄρτων τὴν πρόθεσιν 
ἐποιήσαντο. 

4. Ταῦτα δὲ ποιήσαντες ἠξίωσαν τὸν Κύριον πεσόν- 
τες ἐπὶ χοιλίαν, μηχέτι περιπεσεῖν τοιούτοις χαχοῖς. 
ἀλλ᾽ ἐάν ποτε χαὶ ἁμάρτωσιν, ὑπ᾽ αὐτοῦ μετ᾽ ἐπιειχείας 
παιδεύεσθαι, χαὶ μὴ βλαςφήμοις χαὶ βαρὄαροις ἔθνεσι 
παραδίδοσθαι. 

5. Ἔν ἢ δὲ ἡμέρα ὃ νεὼς ὑπὸ ἀλλοφύλων ἐβεθη-- 
λώθη, συνέθη χατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν τ χαθαρισμὸν 
γενέσθαι τοῦ ναοῦ, τῇ πέμπτη χαὶ εἰχάδι τοῦ αὐτοῦ 
μηνὸς, ὅς ἐστι χασελεῦ. 

6. Καὶ μετ᾽ εὐφροσύνης ἦγον ἡμέρας ὀχτὼ σχηνω- 
μάτων τρόπον, μνημονεύοντες ὡς πρὸ ψιχροῦ χρόνου 
τὴν τῶν σχηνῶν ἑορτὴν ἐν τοῖς ὄρεσι χαὶ ἐν τοῖς σπη- 
λαίοις θηρίων τρόπον ἦσαν νεμόμενοι. . 

η. Διὸ θύρσους καὶ χλάδους ὡραίους, ἔτι δὲ φοίνικας 
ἔχοντες, ὕμνους ἀνέφερον τῷ εὖ ὥσαντι χαθαρισθῆναι 
τὸν ἑαυτοῦ τόπον. 

8. Ἐδογμάτισαν δὲ μετὰ χοινοῦ προςτάγματος χαὶ 
ψηφίσματος παντὶ τῷ τῶν Ἰουδαίων ἔθνει χατ᾽ ἐνιαυ- 
τὸν ἄγειν τάςδε τὰς ἡμέρας. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. Κεφ. "΄. 
22. ΝΟῊ ἀαΒρΟΓΔῺΒ το ἰρβαπι, δὰ βρϑίῃ τηυ]ίδεη Ὠδ- 

Ὀ6π8 οἴυρίοπαϊ ἱπῆγπι δίθηι. 

23. ἈδδρίοΙοἢ5 δυίοηι φιοὰ οἱ »δίοΓ πηου8, συΐθυ8 ἰοηρο- 
τὶθυδ ἰη Ιοοᾶ δυρογίογα ἀυχὶί ὀχογοίίυ, ἀροϊαγανὶξ δι οοοϑ- 
ΒΟΓΘΠῚ, 

24, υἱ 5] αυϊὰ ργοοίογ σρίηϊοποπὶ δοοίἀογοὶ, δυὶ οἰΐδηι 
ἀϊῆοἾ]6 φυϊά πυπίίαγοίαν, βοίθη 65 .ὐ φυὶϊ ἴῃ γορίοηϊθυβ οὐυἱ 
ο556[ ΓΟΓΌΏ1 δ}Γ)Πη1]8 ΓΟΙἰοἰα, ποὼ (υγρδγρηίυγ: 

25. δὰ ἤδοο διιίοπὶ ὁοηδίβογδηβ ργοχίηηοβ ἀγηδϑίδϑ οἱ Υἱ- 
ΟἷΠΟΒ ΓΟΘΠΟ [ΘΠ ρΡΟΓΡ8 δἰ ἰδηι θη (68 οἱ ονδηίυτη ὀχϑροσίδηϊδξ, 

ἀοδίφοδνϊὶ Πα πὶ πηϑυπὶ Αἰ οἰ πὶ ΓΟβΘΠ, 406 Πὶ 525ρ6 ΓΘ- 
ΟΟΓΓΘΠΒ ἰῃ βυρογίογα γοσὴδ τη} 8 γοϑίγιι πη ἀθροηθθδπι οἱ 
οομθηἀδΌδη). δογρϑὶ δυΐθηλ δὰ δυπὶ φυδε βυ}]οοἰδ δυμέ. 

26. ΟΥῸ ἐΐδαθ8 Υ08 6 ρεαῖο, ΠΠΘΠΊΟΓΟΒ Ὀοποβοίογυπ) ρυ ὉΠ 05 
εἴ ργίναϊπι, υἱ υπυβαιίσχυδ οοηφοενδί ργοϑθηΐθπη ὈΘηΘΥΟ- 
Ιδηἰἰδπὶ δὰ πι6 οἱ δ) τηουπῃ. 

27. ΟΟηῇἀ0 δηΐτη δὰπὶ; τηρΐαβία οἱ ᾿Ἰμπηδη6 βοαιθηίθιῃ 
ΡγοΡοβία πη πηθυηι, οοηγογβδίωγαπι ὙοὈβοι). 

28. ἸρίἊγ Πποπχιοἰά οἱ Ὀ]ΔΒρ ΘΠ.) 8 ροϑϑίπια ρϑδβδῦ8, υἱ 
8]108 ἰγδοίδυδγαι:, ἰῇ ρογαργίηδ ἰθγγὰ ἰῃ τηοη(ἰθυ8 Πλθ61Ὸ 
᾿οδίία γΥἱῖα ὁχορϑβὶ. 

29. Γγδηβίογοθαι δυίομ οογρὺβ ὮΙ ρρυ 8 οΟἸ]Δοίϑηρας 
6}115 : πὶ οἰἴΔη} πηοίιοῃς ΗΠ ἢ Απ!οοἤὶΐ, δὰ Ῥίοϊοιηδουπῃ ῬΗί- 
Ιοπηοίογθη ἰη ἘΠΥρίμΩ Δ 11. 

ΟΑΡΌΤ Χ. 

1. Μαοοδρεὺυβ δυίθηι οἵ χυὶ συ πὶ 60 ογᾶπξ, ΠΟπ ΠΟ ΡΓΟΥ͂6- 
ἰιεηία 608, (ΘὩΡ]υμ χυῤάδηι εἰ οἷν ἰδῖδπι γθοδρογυμξ, 

2. ΓΔΒ δυΐδη) 4.88 Δ] 1Θηίροηδε δά (ὐγυηι οχϑίγυχογαηξ, 
ἰϊδῦχυδ ἀδ]υθγα ἀδιμο Ϊ βυηί. 

3. Εἰ ρυγρᾶῖο ἰθρ|0 δἰ Δ] ἴᾶγΒ ἔδοθγιηΐ, εἰ ἐππὶ ἱμρηΐ- 
Υἱβδοηΐ ἰδρίᾳθβ, οἱ οχ ᾿ἷ8 ἰρῆδπ) δοσορίβϑϑηΐ, βδογ πο πὶ 
οδίυϊογυηΐ ροβὲ Ὀἰεπηΐυπι, οἱ ἱποοπβυην δὲ ἰῃθγηὰβ οἱ ρὰ- 
ΠῸΠῚ ὈΓΟΡΟϑ ΟΠ ΘΩ ἰδοδγυηῖ. 

4, Ουΐθυδ ραδι}8 τορανθγυηΐ Ποτηϊηυπι ργοϑίγαίΐ δυροῦ 

γΘηΙΓΘηΊ, 6 Δι: ρ} 108 Δ] 0.8 Π.8}18 ἱῃοίἀσγοπί, βορὰ οἱ 5ἱ 
υδηάο ρμοοοδβδβεηΐ, 80 ἰρ80 Οοὐπὶ πιδηϑιοϊιαΐπο σογτίρογοιι- 
ἴ᾿γ, οἱ ΠΟῚ ὈΪΑΘΡ ΘΠ} 8 δ ὈᾶΓ ΑΓΒ σοη( δι ἰγϑάἀθγθηΐαγ. 

5. Οὐ αἷδ δι ίΐδῃ ἰΘΙὩΡ]ΌῺ 8.) 816 ηἰ 26 η 15 ΡΟ] αἱυπὶ ἰογαῖ, 
οοπίϊρὶε οδάσμ ἀἰδ ρυγιοδίοηδη) (6 ΠΉ0}} οὶ, υἱἰμδϑίπια οἱ 
αυϊηΐδ οὐ υϑάρεῃ Πηθη 58, Ζυὶ 68ὲ οἰμδβὶϑιι. 

6. Εἰ οὐ [τι ἰ{14 ἀἴ65 οςἷο ορογυηῖ ἰῃ τηοάυπὶ ἰδ οΓηδοι- 

Ἰογιῖ, γοοογάδη 68 φυοά δηί6 πηοάϊοαπι ἰδ ρογί8 ἀΐοπὶ 50- 
ἰοπηηθπ) ἱδΌΘΙ ὩΔΟΙΪΟΓ ΠῚ ἰῃ πιοη 0.8 οἱ ἰῃ ΒρΘ]υΠοἷβ Ππηογο 

Βοδι γι) 501{4τἰ} οσογδηῖ. 

7. Ῥγορίογ φυρὰ [ἢΓΥΓΘΟΔ οἵ Γδπ)08 Υἱγ 465, ἰΟΠΠ406 Ρ8]- 
Πη88 Ὠδροηΐαϑ, ΠΥΠΏΏΟ8 Γοίογοθδηΐ οἱ φυὶ ργοβρογαυῖ τυη- 
ἀδτγὶ Ἰοου δυυμῃ. ᾿ 

8. Εἰ ἀδογαυθγυηΐ οοπηυπὶ ργοροδρίο οἱ ἀθοσοίο υηΐνογϑα" 
δοητὶ Φυάεοογυῦλ Οἰμηϊθυ8 Δηπὶδ 56 ΓΘ ἀἷ68 ἰϑίοδ. 
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υ. Καὶ τὰ μὲν τῆς Ἀντιόχου τοῦ προςαγορευθέντος 
Ἐπιφανοῦς τελευτῆς οὕτως εἰἴχε. 

10. Νυνὶ δὲ τὰ χατὰ τὸν Εὐπάτορα ᾿Αντίοχον, υἱὸν 
δὲ τοῦ ἀσεδοῦς γενόμενον, δηλώσομεν, αὐτὰ συντέμινον- 
τες τὰ τῶν πολέμων χαχά. 

τι. Αὐτὸς γὰρ παραλαδὼν βασιλείαν ἀνέδειξεν ἐπὶ 
τῶν πραγμάτων Λυσίαν τινὰ, χοίλης δὲ Συρίας καὶ 
Φοινίχης στρατηγὸν πρώταρχον. 

12. Πτολεμαῖος γὰρ ὃ χαλούμενος Μάχρων, τὸ δί- 
χαῖον συντηρεῖν προηγούμενος εἰς τοὺς Ἰουδαίους διὰ 
τὴν γεγονυῖαν εἰς αὐτοὺς ἀδιχίαν, χαὶ ἐπειρᾶτο τὰ πρὸς 
αὐτοὺς εἰρηνιχῶς διεξάγειν. 

13. Ὅθεν χατηγορούμενος ὑπὸ τῶν φίλων πρὸς τὸν 
Εὐπάτορα, χαὶ προδότης παρέχαστα ἀχούων, διὰ τὸ 
τὴν Κύπρον ἐμπιστευθέντα ὑπὸ τοῦ Φιλομήτορος ἐχλι- 
πεῖν, χαὶ πρὸς Ἀντίοχον τὸν ᾿Επιφανῇ ἀναχωρῆσαι, 
μήτ᾽ εὐγενῇ τὴν ἐξουσίαν ἔχων, ὑπ᾽ ἀθυμίας φαρμα- 
χεύσας ἑαυτὸν ἐξέλιπε τὸν βίον." 

14. Γοργίας δὲ γενόμενος στρατηγὸς τῶν τόπων ἐξε- 
νοτρόφει, καὶ παρέχαστα πρὸς τοὺς ᾿Ιουδαίους ἐπολε- 
μοτρόφει. ᾿ 

156. Ὁμοῦ δὲ τούτῳ καὶ οἱ ̓ Ιδουμαῖοι, ἐγχρατεῖς ἐπι- 
χαίρων ὀχυρωμάτων ὄντες, ἐγύμναζον τοὺς Ἰουδαίους, 
καὶ τοὺς φυγαδευθέντας ἀπὸ ᾿Ἱεροσολύμων προςλαθό- 
μενοι πολεμοτροφεῖν ἐπεχείρουν. 

16. Οἱ δὲ περὶ τὸν Μαχχαδαῖον ποιησάμενοι λιτα- 
νίαν, καὶ ἀξιώσαντες τὸν Θεὸν σύμμαχον αὐτοῖς γενέ- 
σθαι, ἐπὶ τὰ τῶν ᾿Ιδουμαίων ὀχυρώματα ὥρμησαν, 

17. οἷς καὶ προςδαλόντες εὐρώστως ἐγχρατεῖς ἐγένοντο 
τῶν τόπων, πάντας τε τοὺς ἐπὶ τῷ τείχει μαχομένους 
ἠμύναντο, κατέσφαζον δὲ τοὺς ἐμπίπτοντας " ἀνεῖλον 
δἰ οὐχ ἧττον τῶν διςμυρίων. 

18. Συμφυγόντων δὲ οὐχ ἔλαττον τῶν ἐνναχιςκιλίων 
εἰς δύο πύργους ὀχυροὺς εὖ μάλα, καὶ πάντα τὰ πρὸς 
πολιορχίαν ἔχοντας, 

10. ὃ Μαχχαθαῖος εἷς ἐπείγοντας τόπους, ἀπολιπὼν 
Σίμωνα καὶ Ἰώσηφον, ἔτι δὲ χαὶ Ζαχχαῖον καὶ τοὺς σὺν 
αὐτῷ ἱχανοὺς πρὸς τὴν τούτων πολιορχίαν, αὐτὸς ἐχο»- 
ρίσθη. ; 

“0. Οἱ δὲ περὶ τὸν Σίμωνα, φιλαργυρήσαντες, ὑπό 
τίνων τῶν ἐν τοῖς πύργαις ἐπείσθησαν ἀργυρίῳ " ἑπτά- 
χις δὲ μυριάδας δραχμὰς λαθόντες εἴασαν τινας διαῤ- 
ῥυῆναι. 

21. Προκαγγελθέντος δὲ τῷ “Μαχκχαδαίῳ περὶ τοῦ 
γεγονότος, συναγαγὼν τοὺς ἡγουμένους τοῦ λαοῦ χατὴη- 
γόρησεν ὡς ἀργυρίου πεπράχασι τοὺς ἀδελφοὺς, τοὺς 
πολεμίους κατ᾽ αὐτῶν ἀπολύσαντες. 

24. Τούτους μὲν οὖν προδότας γενομένους ἀπέχτεινε, 
χαὶ παραχρῆμα τοὺς δύο πύργους χατελάθετο. 

48. Τοις δὲ ὅπλοις τὰ πάντα ἐν ταῖς χερσὶν εὐοδού- 
μενος, ἀπώλεσεν τοῖς δυσὶν ὀχυρώμασιν πλείους τῶν 
διςμυρίων. ; ᾿ 

24. Τιμόθεος δὲ, ὁ πρότερον ἡττηθεὶς ὑπὸ τῶν Ἰου- 
δαίων, συναγαγὼν ξένας δυνάμεις παμπληθεῖς, χαὶ 
τοὺς τῆς Ἀσίας γενομένους ἵππους συναθροίσας οὐχ ὀλί- 
γους, παρῆν ὡς δοριάλωτον ληψόμενος τὴν ᾿Ιουδαίαν. 

45. Οἵ δὲ περὶ τὸν Μαχχαύαῖον, συνεγγίζαντος αὐτοῦ, 
πρὸς ἱκετείαν τοῦ Θεοῦ ἐτράπησαν, γῇ τὰς κεφαλὰς 
καταπάσαντες, καὶ τὰς ὀσφύας σάχχοις ζώσαντες, 

26. ἐπὶ τὴν ἀπέναντι τοῦ θυσιαστηρίου χρηπίδα προς- 
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9. Εἰ Απίϊοοϊιὶ χυϊάθπλ αυἱ ἀρροὶ]δίυ9 οδί ΝΟ 8 υἱὰδθ. 
ΘΧΟΘΒΒ.18 ἰ(8 866 ὨΔΌυΪ. 

10. Νυης δυΐδιῃ αυξ δά Απιοσῃιπ Εὰρδίογοπι ραγηρηΐ, 
40] αυϊάοι ἰτρὶϊ Π]11.5 (1, παιτδίηιυϑ, ἰρ8ὰ Ὀγονϊδηΐθβ 
ΒΟΙΠΟγαηι μλ8]8. 

11. Ηἰς δηΐπ ϑυδοθρίο ΤΌβΠΟ Οθηϑίϊυἷ[ δυρ6Γ ποροίϊδ 
1ιγϑίαπη φυθηηάδη), ΘΟ] ϑγυτίδ οἱ Ῥῃηαηϊο8 ἀυόθι ρυ]η)8- 
ΓΌΠ]. 

12. Νδ Ριοϊοιηδοὺ5 αυΐ ἀϊσουαίυνγ δον, [υ8{{{|18π| ΘΟΏ- 

ϑΟΓΥΆΓΘ Οἰἰζ 6 Ὼ5 οὐρὰ 70 ὩΡ08 ργορίογ ἰηἰχυϊίαίοπι φυῷ ἰδείδ 

ογδΐ ἴῃ 605, οἰΐδιῃ οοηαθδίυγ χὰ δὰ 1108 ρου πο ρδηὶ ρϑοὶ- 
βο6 ἰγϑηβίζογα. 

(3. ὕπά6 δοουδαίυϑ 80 δι) οἶϑ δριιὰ Ευρδίογριῃ, οἱ ἴτο- 
4υδηίογ ργοα ον διιάϊθης, 60 φυοὰ ΟΥ̓Ργυπὶ ογθα δπὶ 5.0] ἃ 

ΡΠ ]οπχοίογο ἀθϑογυ ϊββοί, οἱ δὰ Απιίϊοοῆυπ) ΝΟὈ 6 πὶ ἐγδη819- 
86ῖ, ΠΟ4Ὸ6 ΠΟὈΊ]6Πὶ ρμο(οϑίδίοιῃ Δ ΠΘΠ5, Ὀγδο (Γ]5{{{1ἃ ὙΘ 6 ΠΟ 
ϑρῖο Υἱΐδη) γο ! υ}. 

14, (ογρίαδ δυΐδθι οὑπὶ Θδϑοῖ ἀιὺχ ἸΟΟΟΓΌΠΏ, 8βδυ Πρ [18 
δάγρηϊβ, δ8ϑἰάυε οοηίτα Φιυάδ5ο8 Ὀ6]1ι1πΔ ηυϊγοθαῖ. 

15." 5} δυίΐίοτη ουπ ἢος οἱ ΙΔυπηδοὶ, χυὶΐ ἰθηο δηΐ ορ- 

ροτίυηδβ τυ ΠΟ η68, ὀχογοοθαπὶ Ζυάξοοθ, οἱ ἰυραίοϑ 8 
ΦοΓΟΒΟΙΎΠΊ8 8.86] ρ᾽οηἴ68 6] 10πῈ πυϊγὶνα ἰοη Δ Όδηϊ. 

16. Ηἰ γϑγὸ φαυὶ Ἔογδιη)ῆὲ ουὐπὶ Μδοσάθθρο [δοίθη 8 Βυρ}]108- 

[ἰ[Οηθηϊ, οἱ δυπὶ γορδηΐθ8 ι"1 6856. 51}}] δά)αΐον, ἱμηροίυπι 
(δοογυπὶ ἰῃ τη  ἰοπ 65 ἀυππϑρογυπι, 

17. φυΐϊδυϑ εἰ ἰη5ἰβίεπί6 8 μυ}δ Υἱ ἰοοᾶ ΟὈΕΪπυ Γαΐ, ΟΠ. Π68- 
4υ6 φυὶ ἰῃ ᾿ηυΓ0 Ρυρηδθδηϊ υ11ϊ δυηΐ, δοσυγτοηίθβ δυ θη) 

ἰηἰογοιθγυηί : ἰηἰογίδοογαη!ξ δυίθη ῸΠ Πλΐη0}5 Υἱσίηἰὶ τ}}}}- 
Ὀυ8. 

18. Οὐ δυΐοι σΟὨΠΙρ 556): ΠΟ Πιΐη}8 ΠΟΥ 6 ΠῚ τ} }}}}0}8 

ἴῃ ἀυδ8 ἰυττοθ νά] δ πη 88, οἱ οηηΐα ψυδ δά γθι 8 ΟΧΡι- 
δηδίοηθηι ᾿ΔὈΘηί68, 

19. Μδοοδθδυβ, δὰ οογυπι ΘΧρυρη Δί ΟΉΘ ΠῚ ΓΟ] οίΟ ΘΟ η 6 
οἴ 9 56 ΡΠΟ, ἰἰοηηχιε Ζδοοίδθο οἰ5 40} 40} ΟΠ 1080 οΓδηΐ 8888 
015, ἦρ56 δὰ Ιοοᾶ 408 μνοΓΟΓσ Ὀδηϊ ΘΟΠΥΟΓΒ08 65. 

40. ΗἸ γόγο φυΐ οὐὔπὶ ϑηοης ογδηΐ, ἄγσϑηΐ ουρί δία 
ἀυοιὶ, ἃ φυϊνυΞάδην φυὶ ἰδ ἰυγγίυ8 ΘΓδηΐ βιιδοὶ δυηΐϊ ρ6Ο0- 
ηἶα : οἱ βορίυδρίηδ Π}}}}} 1.8 ἀγδοἢ 8. δοζθρίΐ5 ἀἰμϊβογυηί 
φυοϑάδιῃ οἴἴΐυξοζο. 

21. Ουτη δυΐοπη Μδοοδθθρο πυη[αἰυη) 68861 φιοά (Δοίυπι 
651, ρυΠΟΡΙ θα ΡΟΡΟΪῚ σοηστγορϑί 18 δοουβαν! χυοά ροουηΐα 
[γαῖγοβ νηὶ ἀβδοηΐ, δ νογβδγὶ}8 οοη Γᾶ 608 αἰΠη}5518. 

22. Ηοϑ ἰρίυν ρῥτγοάϊογοβ ἰδοίοβ ἰηἰογίθοί(, οἵ ὁοηίδβ  Πὰ 
ἀυ.85 ἰΌΓΓΟΒ ΟΟΟΌΡΑΥΪΙ. 

23. ΑΓΙἶδ δυΐοτη οΟηηΐδ ἰῇ Ππηδη 5 ὈΓΟΒΌΟΓΟ ὅῷ6 5, ἰῃ 
ἀυδθυβ τυ ἰοηΐδιι5 ρἰυδαυδηι Υἱρίης! ηλ}} ἃ ρογοηλί. 

94. Αἱ Τιἰιοίπουβ, αυ] ργὶι5 ἃ 1 ἀ 6615 (υεγαΐ δυρογαίυβ, 

σοηνοσδίο τηᾶσηο Θχοοῖΐα ρογορτίπδ τ} {0} 158, οἱ οοη- 
διορδίο Αϑἴδηο δαυϊϊδίι! πο ρᾶυοο, δάνθηϊϊβ χυδϑὶ ἈΓΏ) 8 
Φυάεφδηι οδρίυγυϑ. 

25. Μδοολθαυβ δυΐεῃῃ οἱ 4υὶ οὔπὶ 'ρ80 ΘΓδηΐ, ΔΡρΓΟΡίη- 
αυδηΐδ 1110, δἀ δι ρρΙοαιϊοηθι Ὠοὶ 56 γόγίογυηΐ, οδρε ἰοΓΓἃ 
δδρογθοηΐοβ, ᾿ΘΠὩΡΟΘ4Ό6 οἰ 10}}5 ργοίοί!, 

46. δὰ 68Π| 45 651 ἃπία αἰΐαγε ογορ  ἀϊῃθη Ὠγού αἱ ἱ,, ΓῸ- 
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πεσόντες, ἠξίουν ἕλεων αὐτοῖς γενόμενον ἐχθρεῦσαι 
τοῖς ἐχθροῖς αὐτῶν, καὶ ἀντικεῖσθαι τοῖς ἀντικειμένοις, 
χαθὼς ὃ νόμος διασαφεῖ. 

41. Γενόμενοι δὲ ἀπὸ τῆς δεήσεως, ἀναλαῤόντες τὰ 
ὅπλα. προῆγον ἀπὸ τῆς πόλεως ἐπὶ πλεῖον " συνεγγί- 
σαντες δὲ τοῖς πολεμίοις ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἦσαν. 

48. Ἄρτι δὲ τῆς ἀνατολῆς διαδεχομένης προςέδαλον 
ἑκάτεροι" οἵ μὲν ἔγγυον ἔχοντες εὐημερίας χαὶ νίκης 
μετ᾽ ἀρετῆς τὴν ἐπὶ τὸν Κύριον χαταφυγὴν, οἱ δὲ χαθη- 
γεμόνα τῶν ἀγώνων ταττόμενοι τὸν θυμόν. 

49. Γενομένης δὲ χαρτερᾶς μάχης, ἐφάνησαν τοῖς 
δπεναντίοις ἐξ οὐρανοῦ ἐφ᾽ ἵππων χρυσοχαλίνων ἄνδρες 
πέντε διαπρεπεῖς, καὶ ἀφηγούμενοι τῶν Ιουδαίων οἱ δύο, 

80. χαὶ τὸν Μαχχαύαῖϊῖον μέσον λαθόντες, χαὶ σχε- 
πάζοντες ταῖς ἑαυτῶν πανοπλίαις ἄτρωπον διεφύλατ- 
τον εἰς δὲ τοὺς ὑπεναντίους τοξεύματα χαὶ χεραυνοὺς 
ἐξεῤῥίπτουν - διὸ συγχυθέντες ἀορασίᾳ κατεχόπτοντο 
ταραχῆς πεπληρωμένοι. 

81. Κατεσφάγησαν δὲ διςμύριοι πρὸς τοῖς πενταχο- 
αίοις, ἱππεῖς ὃ ἑξαχόσιοι. 

34. Αὐτὸς δὲ ὃ Τιμόθεος συνέφυγεν εἰς Γάζαρα λε- 
γόμενον ὀχύρωμα, εὖ μάλα φρούριον, στρατηγοῦντος 
ἐχεῖ Χαιρέου. 

48. Οἱ δὲ περὶ τὸν Μαχχαύαῖον "ἄσμενοι 'περιεχά- 
θισαν τὸ φρούριον ἡμέρας τέσσαρας. 

84, Οἱ δὲ ἔνδον, τῇ ἐρυμνότητι τοῦ τόπου πεποιθό- 
τες, ὑπεράγαν ἐδλαςφήμουν χαὶ λόγους ἀθεμίτους 
προῖοντο, 

36. Ὑποφαινούσης δὲ τῆς πέμπτης ἡμέρας, εἴκοσι 
γεανίαι τῶν περὶ τὸν αχχαδαῖον, πυρωθέντες τοῖς θυ- 
μοῖς διὰ τὰς βλαςφημίας, προςθαλόντες τῷ τείχει, 
ἀῤῥενωδῶς καὶ θηριώδει θυμῷ τὸν ἐμπίπτοντα ἔχοπτον. 

36. Ἕτεροι δὲ ὁμοίως προςαναύαντες ἐν τῷ περισπα- 
συῷ πρὸς τοὺς ἔνδον; ἐνεπίμπρων τοὺς πύργους, καὶ 
πυρὰς ἀνάψαντες ζῶντας τοὺς βλαςφήμους χατέχαιον. 

η. Οἵ δὲ τὰς πύλας διέκοπτον, εἰςδεξάμενοι δὲ τὴν 
λοιπὴν τάξιν προκατελάθοντο τὴν πόλιν, χαὶ τὸν Τι- 
μόθεον ἀποκεκρυμμένον ἔν τινι λάχχῳ χατέσφαξαν χαὶ 
τὸν τούτου ἀδελ ὃν Χαιρέαν χαὶ τὸν ᾿Απολλοφάνη. 

36. Ταῦτα δὲ διαπραξάμενοι, μεθ᾽ ὕμνων χαὶ 
ἐξομολογήσεων εὐλόγουν τῷ Κυρίῳ τῷ μεγάλως εὐερ- 
γετοῦντι τὸν Ἰσραὴλ, καὶ τὸ νῖκος αὐτοῖς διδόντι. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ΙΔ΄. 

ι. Μετ᾿ ὀλίγον δὲ παντελῶς χρόνον Λυσίας ἐπίτρο- 
πὸς τοῦ “βασιλέως χαὶ συγγενὴς χαὶ ἐπὶ τῶν πρα- 
Ὑμάτων, λίαν ἰλέμι φέρων ἐπὶ τοῖς γεγονόσι, 

4. συναθροίσας περὶ τὰς ὀχτὼ μυριάδας χαὶ τὴν 
ἵππον πᾶσαν, παρεγένετο ἐπὶ τοὺς. Ἰουδαίους, λογιζό- 
'μενος τὴν μὲν πόλιν “Ἕλλησιν οἰκητήριον ποιήσειν, 

8. τὸ δὲ ἱερὸν ἀργυρολόγητον, καϑὼς τὰ λοιπὰ τῶν 
ἐθνῶν τεμένη, πρατὴν δὲ τὴν ἀρχιερωσύνην κατ᾽ ἔτος 
ποιήσειν, .. 

4. οὐδαμῶς ἐπιλογιζόμενος τὸ τοῦ Θεοῦ κράτος, πε-- 
φρενωυένος δὲ ταῖς μυριάσι τῶν πεζῶν χαὶ ταῖς χι- 
λιάσι τῶν ἱππέων καὶ τοῖς ἐγ μὴ τοῖς ὀγδοήχοντα. 

5. Εἰςελθὼν δὲ εἰς τὴν ἴου ἌΝ νὰ φυνλ νι ̓  
ἐρρρμουρι ὄντι μὲν ἐρυμνῷ χωρίῳ, ἀπὸ ὃ κω ύ- 

ων ἀπέχοντι ὡςεὶ σταδίους πέντε, τοῦτο ἔθλιῤεν. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡ̓ΡΟΣ. Κεφ. [Α΄. 

ξδθαπὶ υἱ ργορ 8 αἱδὲ (δου 8 ἰηϊπλϊοὶβ ἑρδοτυτ δαϑοῖ ἰηΐ- 

τΐουϑ, οἱ δνογβαγ β δἀνογϑαγοίυγ, βἰου Ἰοχ ἀϊοὶί. 

27. Ελ ἰΐᾶ ροβὲ ΟΥ̓Δ ΟποΏλ, ϑυμπρί 8 δγηΐβ, Ἰοησίυβ ἀδ 
εἰν! (αἴ ργοοθβϑβογυηΐ : ργοχἰ πὶ δυΐδπι ἢοσίθυ5 δἤδοιὶ γοβ6- 
ἀοευηί. ὲ 

28. ῬΠΙΝΟ δυΐδπι 5018 ογία υἱγίαυ6 Θοπιπβογυηί : ἰβἐὶ 
αυϊάθπι ρτγοϑρογ(δ 18 οἱ υἱοίογίδδ Βροηβογοπ) οἰ νἰγίυ 
τοίυρίυ) ἰῃ Π͵οηηίηυπι μβαρρθηί65, "1 διιίαπι ἀυοοια οδγίδη!- 
δυη δίδίυοηξο8 [ὈΓΟΓΡΠΊ. 

29. δοᾷ οὔ Ὑ ΒΘΠΘΏΒ Ραρηδ 6586[, ΔρρΑΓΠΘΓΙΩΐ δάνο- 
58 γ15 ἀ6. ΘΟΪΟ Υἱγὶ φυΐη αι ἰῃ Θ4υΐδ δῦγο ἰγοβηδί 8 ἀδοογί, 
οἱ ἀποδίυπι 7 υ ἀξ 19 ργϑοβίδηίθβ ἀυο, 

30. οἵ Μδοσδθόθυπι 855 1Π]6η 168 Ὠγοα απ, οἱ ἀγπΐβ δ ΐϑ 
ἰοσθηία5 ἰηνυ]πογᾶμη Ομ ΘΟ δηὶ : ἰη Δάγογβαγίος δυΐθτα 
οἶδ οἱ (Ἰπιΐπδ [δ οθδηῖϊ : ὁχ 400 οδροϊίαἰθ οοῃίαδὶ ἱπίδγοὶ- 
ἀορδηίυγ γορ οῖϊ ρογι αὐ διίοῃ. 

31. Ιηἰονίδοι! δαηΐ δυίομι Υἱαἰπτὶ τὰ }}1ὰ χυϊησοηΐ!, οἱ 
οσυϊΐο5 δοχοθηῖϊ. 

32. 1086 γόγὸ Τἰπιοῖῃθι19 σοπίυσιἑ ἰῃ ΟδΖαγαη αἰοίυπι 
᾿Ῥιδβιδίυπι, υδ᾽ὰθ πηυπίζ, ουἱ ργϑρογαὶ Οἰνδογθα8. 

33. Μδοοδθξβαβ δυΐοτῃ οἱ 4] οὔπὴ 60 ογδηΐ ἰοἰδηίο8 οὔϑ6- 
ἀογυπῖ ργρϑίἀϊιπὶ ἀΐοθι5 φυδίυον. 

834, Αἱ δϊ συ ἱπίυθ ἐγδηΐ, Ἰοοὶ Πγϊαία οοηῆδί, βαργᾶ 
τηοάυτῃ ὈϊΔβρ᾽)οηηαηΐ οἱ ΒΟΓΙΟΏ6Β ποίδη 08 ΔοἰΔδηϊ. 

35. 56 οἵμπὶ ἀἶο8 αυϊμία ΠἸυςσοϑοογοῖ, υἱφίη!! [αν θη} 8. οχ 
᾿ ὨΪ8 υὶ σιπὶ Μδοοδῦθθο δγαηΐ., δοοοηβὶ 8}. Π}}8 ργορίογ δ]8- 
ΒΒ ΘΠ 85, Υἰγί 6 δοοδββογμηΐ δὰ πηγιιχ, Θὲ [ογοσὶ δηϊηιο 
οοουγΓοηΐίδπι δ ἀο δεῖ. 

36. δ6ἀ οἱ δ8}1} δἰ πα Ποῦ δβοθηᾷθηῖθβ ἰῃ οἰγουπιβοχίοης 
δάγογθυβϑ 608 αυὶ ἰηΐα5 ἀγαηΐ, ἱησοοῃάδἰκιης ἰγγοβ, οἱ ρυταβ 
ἱποοπαθηΐοϑ ἰρ808 ΒΙΑΒρἢΘΠΟ5 ὙἱγῸ8 σΟὨΟΓΟΙΏΔΓΙηΐ. 

37. ΑἸ] δυΐοιη ραγίδβ ἱπίογοίἀογυπί, οἱ ἰηιγοπι θα 68 τὸ- 
Ἰιχυδηη δοίοπι ὁὀσομρανοόγιμηὶ οἰ δίοηι, οἱ Τἰπιοίουπι οδου]- 
ἰδηίοηλ 836 ἰῃ αιοάδιη Ἰᾶοα ρογοιθτιπὶ οἱ ἔγαίγοη {1113 
Ομώγϑαπι οἱ Αροϊ ]ορ πο Ιη. 

38. Ουϊδυ8 μοϑῖ18, ουτὰ Ὠνηἰδ οἱ οσηίοϑδίοηΐδυ5 θοποὰϊ- 
οορδηΐ Ὠοπιίηυπι 4ιΐ τησηϊῆος Ὀοποίδοίθραι ἴβγδοὶ, οἱ 
Υἱοίογίδπι ᾿ροῖβ ἀδὈδί. 

ΘΑΡΌΤ ΧΙ. 

1. δϑὰ ὈΑΡΥΟ ὨΓΟΓΒΙ15 ροθΐ ἰδροΓο Γ,Υδ88 ρυοσυΓϑίοῦ 
τορὶβ οἱ ργορί]υιδ 80 ὨδροίοΓ πὶ ργφροδίίυδ, να στανῖ- 
[6Γ ἔδγθῃβ ἀθ ἢϊβ 4υὲ6 δοοίἀογδηΐ, 

4. ΘΟΙΒΡΟΡΔΙ5 οοἰορίηἰδ οἰγοίζοΓ τ] 005 οἱ ὀχυϊ δία υη]- 
γογθο, τδϑηϊθυαὶ δά σογβυπ) Τυ02608, Θτἰ ΒΕ Π]Δη8 66 οἰ Υ  δίδη) 
ᾳυϊάδιη αγδροῖ5 Βα δου] πὶ ἰδοίϊυτιπι, 

3. ἰοπιρίυπι γογῸ ἰῃ ρδουηΐς χυδοδίυπι, δβίσυϊ οεδίογα 
ἀοίυθγα σοηϊπὶ, γ6 6816 δυ δ ρ6Γ 5 παι] 08 ΔΠΏΟΒ δΌΠΊΓΏΙΠ 
βδοργἀοϊυῃ ἰδΔοϊυτυη, 

ά. υδ΄ύυδηη τοοορίίδη5 Ὠοὶ ροϊοϑίδίοι, βθὰ πηρϑίο 6 γβο- 
πδίυ ΟὉ τηγτίδἀ68 ροάϊξιηι οἱ Π}}}}Π1ἃ οι πὴ οἱ οἰορ᾿ δηῖο8 
οοἰορίηίδ. 

5. Ἰηστοβδὺδ δυΐοθτῃ 7υἀρ8Π) οἱ Δρρτορίδῃϑ Βείπουγα, 
τηυηἰίο φυϊάδη ἰοοο, ἀϊδίδηιϊ δυΐθιῃ Ὁ 7εγοβοϊ τᾶ αυδϑ5ὶ 
8 115 φυίπαυο, {Ππ| νοχαθδῖ. 
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8. Ὥς δὲ μετέλαθον οἱ περὶ τὸν Μαχχαθαῖον πολιορ- 
χοῦντα αὐτὸν τὰ ὀχυρώματα, μετ᾽ ὀδυρμῶν χαὶ δαχρύων 
ἱκέτευον σὺν τοῖς ὄχλοις τὸν Κύριον, ἀγαθὸν ἄγγελον 
ἀποστεῖλαι πρὸς σωτηρίαν τῷ Ἰσραήλ. 

ἡ. Αὐτὸς δὲ πρῶτος ὃ Μαχχαθαῖος ἀναλαδὼν τὰ 
ὅπλα προετρέψατο τοὺς ἄλλους ἅμα αὐτῷ διαχινδυ-- 
νεύοντας ἐπιθοηθεῖν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν. 

8. Ὁυοῦ δὲ χαὶ προθύμως ἐξώρμησαν. Αὐτόθι δὲ 
«καὶ πρὸς τοῖς ᾿Ιεροσολύμοις ὄντων, ἐφάνη προηγούμε- 
γος αὐτῶν ἔφιππος ἐν λευχῇ ἐσθῆτι, πανοπλίαν χῥυσῆν 
χραδαίνων. . 
9, Ὁμοῦ δὲ πάντες εὐλόγησαν τὸν ἐλεήμονα Θεὸν, 

καὶ ἐπεῤῥώσθησαν ταῖς ψυχαῖς, οὐ μόνον ἀνθρώπους, 
ἀλλὰ καὶ θῆρας τοὺς ἀγριωτάτους, χαὶ σιδηρᾶ τείχη 
τιτρώσχειν ὄντες ἕτοιμοι. ; 

10. Προςῆγον ἐν διασκευῇ τὸν ἀπ᾽ οὐρανοῦ σύμμαχον 
ἔχοντες, ἔλεήσαντος αὐτοὺς τοῦ Κυρίου. 

11. Λεοντηδὸν δὲ ἐντινάξαντες εἰς τοὺς πολεμίους χα- 
τέστρωσαν αὐτῶν χιλίους πρὸς τοῖς μυρίοις, ἱππεῖς δὲ 
ἑξακοσίους πρὸς τοῖς χιλίοις" ᾿ 

12. τοὺς δὲ πάντας ἠνάγχασαν φυγεῖν οἱ πλείονες δὲ 
αὐτῶν. τραυματίαι γυμνοὶ διεσώθησαν" χαὶ αὐτὸς δὲ ὃ 
Λυσίας αἰσχρῶς φεύγων διεσώθη. 

12. Οὐχ ἄνους δὲ ὑπάρχων, πρὸς ἑαυτὸν ἀντιδάλλων 
τὸ γεγονὸς περὶ ἑαυτὸν ἐλάσσωμα, χαὶ συννοήσας ἀνι- 
χήτονς εἶναι τοὺς “Εδραίους, τοῦ πάντα δυναμένου Θεοῦ 
συμμαχοῦντος αὐτοῖς, προςαποστείλας, 

4. ἔπεισε συλλύσεσθαι ἐπὶ πᾶσι τοῖς δικαίοις χαὶ 
διότι χαὶ τὸν βασιλέα πείσειν φίλον αὐτοῖς ἀναγκάζειν 
γενέσθαι. 

ι6. Ἐπένευσε δὲ ὃ Μαχχκαβαῖος ἐπὶ πᾶσιν οἷς ὃ Αυ- 
σίας παρεχάλει͵ τοῦ συμφέροντος φροντίζων. Ὅσα Ἧς ̓ 
ὃ Μαχχαβαῖος ἐπέδωχε τῷ Λυσίᾳ διὰ γραπτῶν περ 
τῶν ᾿Ιουδαίων, συνεχώρησεν ὃ βασιλεύς. 

ι0.. Ἦσαν γὰρ αἵ γεγραμμέναι τοῖς Ἰουδαίοις ἐπι-- 
στολαὶ, παρὰ μὲν Λυσίου, περιέχουσαι τὸν τρόπον τοῦ- 
τον " Λυσίας τῷ πλήθει τῶν ἰοτων. χαίρειν. 

17. Ἰωάννης καὶ Ἀθδεσσαλὼμ. οἱ πεμφθέντες παρ᾽ 
ὑμῶν, ἐπιδόντες τὸν. ὑπογεγραμμένον χρηματισμὸν, 
ἠξίουν περὶ τῶν δι’ αὐτοῦ σημαινομένων. 

. 18. Ὅσα υὲν οὖν ἔδει χαὶ τῷ βασιλεῖ προςενεχθῆναι, 
διεσάφησα: ἃ δὲ. ἦν ἐνδεχόμενα, συνεχώρησεν... 

19. ᾿Εὰν μὲν οὖν συντηρήσητε τὴν εἰς τὰ πράγματα 1 
εὔνοιαν, χαὶ εἰς τὸ λοιπὸν πειράσομαι παραίτιος ὑμῖν 
ἀγαθῶν γενέσθαι. δὰ ἢ 

20. Ὑπὲρ δὲ τῶν χατὰ μέρος ἐντέταλμαι τούτοις τε 
χαὶ τοῖς παρ ἐμοῦ διαλεχθῆναι ὑμῖν. 

41. Εῤῥωσθε. ΓἝτους ἑχατοστοῦ ξεσσαραχοστοῦ 
ὀγδόου,, διοςκορινθίου εἰκοστῇ τετάρτη. 

ς2. Ἧ δὲ τοῦ βασιλέως (οὐρὰν ἸπυΕΕΤΓῊΝ οὕτως" 
Βασιλεὺς ᾿Ατίοχος τῷ ἀδελφῷ Λυσία χαίρειν. 

23. Τοῦ πατρὸς ἡμῶν εἰς θεοὺς μεταστάντος, βουλό- 
μενοι τοὺς ἐκ τῆς βασιλείας ἀταράχους ὄντας γενέσθαι 

πρὸς τὴν τῶν ἰδίων ἐπιμέλειαν, 
4. ἀχηχοότες τοὺς Ἰουδαίους μὴ συνευδοχοῦντας τῇ 

τοῦ πατρὸς ἐπὶ τὰ ἑλληνιχὰ μεταθέσει, ἀλλὰ τὴν ἑαυ-- 
τῶν ἀγωγὴν αἱρετίζοντας, καὶ διὰ τοῦτο ἀξιοῦντας συγ- 
χωρηθῆναι αὐτοῖς τὰ νόμιμα αὐτῶν" 

45. αἱρούμενοι οὖν καὶ τοῦτο τὸ ἔθνος ἐχτὸς ταρα- 
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6. ὕἱ δυΐοτη ΜΑΟΟΔδΡι8 οἱ φυΐ ουπῃ 60 ὀγδηΐ ὀορῃπογογυηΐ 
ΘΧρυξηδῦὶ ἃ} 1110 ρτοοδί ἰα, οὐ Παίυ οἱ ἸΔΟΎ 8 τορδῃδηϊ 
η8 Οὐπὶ ἴα 18 ΘοπιίηυΓΩ, υἱ ΠΟΏΌΠι δηρο)] πὶ τηϊἰογοί δὰ 
88] υἱόπὶ [8γΓδοὶ. 

7. Ε ρθ86 ρείπιυβ Μδοοδθδου8 βυμῃηρίϊβ ἃΓΠβ οδοίαγοϑ 
ΘΧογίδίιϑ 6δῖ 5: Π}}} 86) ρδγ] τὴ 500 1.6 οἱ ἴδγγο δυχί- 
᾿υη, γαῖ γι 8 58. 

8. Ῥαγιίογ δυίΐοπι δὲ ργοπιηρίο ΔῃΪπ|0 ργοοδβϑϑογυηΐ. Το η 
γΘΙῸ Οὐ οἰΐδπὶ ἃριυιὰ 96 ΓΟΒΟΙ ΥΠηδ τ οββθηΐ., ΔρράγΟΪ ργδθοα- 

ἀδη8 608 6η1168 ἴῃ γοϑία οδπαάϊ 8, δγπι)δί τι γα) δι γΓθᾶπλ Υἱ- 
ὈΓΔΉ8. : 

9. Τυὴο ΟΠΠΏ68 51Π}}} θαηράαϊχογυηΐ τηϊβογ οογάθιῃ θυ, 

οἱ οοηνιογαηΐ δηϊπιΐθ. ΠΟῚ 8011} Ὠοπηΐη68 δοὰ οἱ δοβίϊδβ 
[Ἔγοο 351 π|88, οἱ πη ΓΟΒ ἔδγγθοβ ραγαίϊ (γῖγα. 

10. Ἰρδηΐ ῥργοιηρίϊ ἀ6 οο]ο παθοηί68 δἀυ!ογοηι, πιϊϑογδηίθ 
ΒΌΡΟΓ 605 ΒΟ ΪΠΟ. 

{{. μρομπι δυ 6 ΤΏΟΓΟ ἰγγυθη 68 ἰῃ Ποβί68 Ὠγοβίγαδυθ- 
τυηΐ ὁχ οἱβ υπάροΐηχ τ} }}ΐ8., ΘΤΟἑ πὶ γοΓῸ τ }}16 βοχοθηΐοϑ : 

12. υηΐνογβοβ δυίΐθηγ ἰῃ [Πσᾶηιὶ γογ ΘΓ ηΐ : Ρ]ΌΓΘΑ δυο πὶ 
ΟΧ οἷ5 νυ ηογδίΐ πυάὶ ογδϑογυηΐ : βοὰ οἱ 'ρ86 1,γ5ϊ185 {πτρὶ [6 Γ 
[ιρσίθη5 ονδϑιῖ. 

18. Εἰ χυΐὰ ἢοῃ ἰῃδοηβαίι!8 ογδῖ, 5600ΠῚ ἶρ86 ΓΟΡυΐΔη5 
(Δοΐδπι οἶγοδ 86 αἰηγϊηυοπαπι, οἱ ἰη 16} Π 56 Ὼ8 ἰηίοῖοβ 6586 

Ηδθτγο8, ογηηἱροίϊδηία Ὠθ60 διχί! πὶ οἷ8 ἰογθηίθ, υηΐδίὶ δὰ 
608, 

14. ρδγβυ 8: 40}6 56 ΘΟΠΒΘ,ΒΌΓΟΠΙ ΟἹ 4118 }ιι8[8 8π| 
ἰἀδόοφυα γοβοῖη οἰΐδπ οοπηρυ βυγυ) διηίοιπι ΠΥ ὶ. 

15. Απηυἷξ δυΐοτη Μδοοδῦξουβ ργοοῖδυ5 [,Ὑ585., ἴῃ ΟΠηΪ- 
θυ5 υΠΠ|{1] σοηϑυ]6η8. Ουφουπίχυδ οηΐπη ΜδοοδΌςι8 [ΓΔ- 
αἰάϊι 1 γϑῖο5 ΡῸῚ βογίρίδ ἀ6 Ψυιάεεῖβ., οἃ Γοχ οοποββϑϑὶξ. 

6. Νδηι ογδηΐ β8ογρίς Τυ 4818 Θρ 8.025, ἃ 1,Υ8ἰ8 5ἱ φυϊά6η1, 
ἤθης πηοάϊπι οοὨἐϊποηίο8 : [, 78:88 ρΟρυ]ο Τυἀερογυπη 58}1- 

(θη. 

17. Τοδῆηθα οἱ ΑὈθβϑϑϊοπὶ 4υὶ πικἰϑϑὶ (Ὀργδηΐ ἃ νοῦ ΐβ, 
(γδάθηΐδβ 8. 6 Ρ (ΤΩ Γαδροηβαπ), τοβαῦδηϊ ργῸ [18 χυᾶ; ΡῈ Γ 
᾿Πυὰ οἰ σοὶ βολθαηίαν. 

8. Ουφεουᾳαο "ἰσίατ τοσὶ οἰΐδπὶ ορογίο δὶ ροτγίογτίι, 
ἀχροβυΐ : 4υ8 δυΐθῃη Γ68 ρογη ἰοαὲ, οοῃορβδ. 

9. 5 ἰρί(αγ ἴῃ ποαοι 8 ἤάθτη ΘΟὨ βου ἐγ 18, οἱ ἀδίησαρϑ 

ΒΟΠΟΓΏΠΙ γΟΡΐ8 οΔ 188 6556 ἴοηίΔ 0. 

40. Ὧδ βίησυ δ δυίοπι ααΐθυ54}6 γαθυ5 τηδηδανὶ οἱ ἰ8{18 
. οἱ Ὠἰβ φυὶ πιϊδδὶ διιηΐ ἃ πιὸ οΟ]]οαιΐὶ νΟ ίβουμι. 

“ἱ. Βοἠονδιοίθ. ΑὩΠῸ οδη(οβίπιο χυδάγαροδίπιο ΟΟἴΔΥΟ, 
ἀἰϊοϑοουπιηἱϊ αἷο νἱσοϑίπιᾶ χιδγίδ. 

43. Ἀδρὶβ δυΐδηι δορί βίοἱδ Ἰιϑθο Θοπεἰπορδί : ΚῸχ Αημοοδυϑ 

ΤΙ Υϑἷδ (γαϊγὶ 586}. - 

3. Ῥδῖγα ποϑίγο ἰμίοῦ ἀ608 ἰγδηβίαΐῖο, Ὠ08. ΤΟΙ Θἢ[68 608 αυὶ 

βυηΐ πῃ τορηο δίπα ἐππηυϊτα ἀδροηίο8 γορυβ 808 δά μίρογα ἀἷ- 

᾿Ισοη ἰδ πῃ, , . ᾿ 

χά. οὐπὶ δυ ἰ5βοπη8 δά θοο5 Ποἢ ΘΟΠΒρΏ ΓΘ. οἱ (88 ἃ Ρᾶ- 

ἴτὰ [558 Λυἱϊ δὰ Οτεοογυτῃ τἰμιπ ἰγδηβιδιοηΐ, 56 ἰθῆθγα 

γ6}16 βυυπῃ ἰπϑιἰταΐπλ, 86 ργορίογοᾶ ροϑίυϊαγο οοηοραϊ 5:0 

Ἰοσὶ πιὰ δυᾶ : ᾿ 

25. τοϊδθηίαβ ἰρίίας πδῆς χυσχαα βοπίοπι ἀι είδηι ἔβδα, 
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χῆς εἶναι, χρίνομεν τό, τε ἱερὸν αὐτοῖς ἀποχατασταθῆ- 
ναι, καὶ πολιτεύεσθαι χατὰ τὰ ἐπὶ τῶν προγόνων αὖ- 
τῶν ἔθη. 

206. Εὖ οὖν ποιήσεις διαπεμψάμενος πρὸς αὐτοὺς καὶ 
δοὺς δεξιὰς, ὅπως εἰδότες τὴν ἡμετέραν προαίρεσιν εὖ- 
θυμοί τε ὦσι καὶ ἡδέως διαγίνωνται πρὸς τὴν τῶν 
ἰδίων ἀντίληψιν. 

47. Πρὸς δὲ τὸ ἔθνος ἢ τοῦ βασιλέως ἐπιστολὴ τοι- 
αύτη ἦν- Βασιλεὺς ᾿Αντίοχος τ΄, γερουσία τῶν Ἰουδαίων 
καὶ τοῖς ἄλλοις Ἰουδαίοις χαίρειν. 

28. Εἰ ἔῤῥωσθε, εἴη ἂν ὡς βουλόμεθα καὶ αὐτοὶ δὲ 
δγιαίνομεν. 

29. ᾿Ἐνεφάνισεν ἡμῖν ὃ Μενέλαος βούλεσθαι χατελ- 
θόντας ὑμᾶς γίνεσθαι πρὸς τοῖς ἰδίοις. 

80. Τοῖς οὖν χαταπορευομένοις μέχρι τριαχάδος ξαν- 
θικοῦ ὑπάρξει δεξιὰ μετὰ τῆς ἀδείας, 

81. Χρῆσθαι τοὺς Ἰουδαίους τοῖς ἑαυτῶν δαπανή- 
μασι χαὶ νόμοις χαθὰ χαὶ τὸ πρότερον, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν 
χατ᾽ οὐδένα τρόπον παρενοχληθήσεται περὶ τῶν ἠγνοη- 
μένων. 

82, Πέπομφα δὲ χαὶ τὸν Μενέλαον παραχαλέσοντα 
ὑμᾶς. ; 

43. "Ἔῤῥωσθε "τους ἑχατοστοῦ τεσσαραχοστοῦ ὀγ- 
δόου, ξανθιχοῦ πέμπτη καὶ δεχάτη. 

84. ἔπεμψαν δὲ χαὶ οἱ Ρωμαῖοι πρὸς αὐτοὺς ἐπι- 
στολὴν ἔχουσαν οὕτως" Κοόϊντος Μέμμιος, Τίτος Ναν- 
λιος, πρεσθύται Ῥωμαίων, τῷ δήμῳ τῶν Ἰουδαίων 
χαίρειν. 

86, Ὑπὲρ ὧν Λυσίας ὃ συγγενὴς τοῦ βασιλέως συνε- 
χώρησεν ὑμίν, καὶ ἡμεῖς συνευδοχοῦμεν. 

86. Ἃ δὲ ἔχρινε προςανενεχθῆναι τῷ βασιλεῖ, πέμ.- 
ψατέ τινα παραχρῆμα ἐπισχεψάμενοι περὶ τούτων, ἦα 
ἐχθῶμεν ὡς χαθήχει ὑμῖν. Ἡμεῖς γὰρ προςάγομεν πρὸς 
Αντίοχειαν. 

37. Διὸ σπεύσατε, χαὶ πέμψατέτινας, ὅπως καὶ ἡμεῖς 
ἐπιγνῶμεν ὁποίας ἐστὲ γνώμης. 

88. Ὑγιαίνετε. [τους ἑκατοστοῦ τεσσαραχοστοῦ 
ὀγδόου, ξανθιχοῦ πέμπτη χαὶ δεκάτῃ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 18΄. 

1. Γενομένων τῶν συνθηχῶν τούτων, ὃ μὲν Λυσίας 
ἀπήει πρὸς τὸν βασιλέα, οἱ δὲ Ἰουδαῖοι περὶ τὴν 
γεωργίαν ἐγίνοντο. 

4. Τῶν δὲ χατὰ τόπον στρατηγῶν Τιμόθεος χαὶ 
Ἀπολλώνιος ὃ τοῦ [Γενναίου, ἔτι δὲ “Ἱερώνυμος καὶ 
Δημοφὼν, πρὸς δὲ τούτοις Νικάνωρ ὃ Κυπριάρχης, οὐχ 
εἴων αὐτοὺς εὐσταθεῖς χαὶ τὰ τῆς ἡσυχίας ἄγειν. 

8. Ἰοππῖται δὲ τηλικοῦτο συνετέλεσαν τὸ δυςσέθημα᾽ 
παραχαλέσαντες τοὺς σὺν αὐτοῖς οἰκοῦντας Ἰουδαίους 
ἐμθῆναι εἰς τὰ παρασταθέντα ὑπ᾽ αὐτῶν σχάφη σὺν 
γυναιξὶ χαὶ τέχνοις, ὡς μηδεμιᾶς ἐνεστώσης πρὸς αὖ-- 
τοὺς δυςμενείας, : 

4. χατὰ δὲ τὸ χοινὸν τῆς πόλεως ψήφισμα καὶ τού - 
των ἐπιδεξαμένων, ὡς ἂν εἰρηνεύειν θελόντων χαὶ μηδὲν 
ὕποπτον ἐχόντων, ἐπαναχθέντας αὐτοὺς ἐδύθισαν, ὄντας 
οὐχ ἔλαττον τῶν διαχοσίων. 

6. Μεταλαδὼν δὲ Ἰούδας τὴν γεγονυῖαν εἰς τοὺς 
ὁμοεθνεῖς ὠμότητα, παραγγείλας τοῖς περὶ αὐτὸν ἄν- 
δράσι, χαὶ ἐπικαλεσάμενος τὸν δίκαιον χριτὴν Θεὸν, 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. Κεφ. 18’. 

ἡπάϊοδηγιβ οἱ ἰοπιρίαπι γοβί αἱ 1118, οἱ υἱ δέάδηϊ βεουπάμαι 
ΒΟΟΓΌΠῚ ΠῚ) ΟΓΌΠ, οΟὨ δι οἰ Ποιη. 

26. ΒΟηΘ ἰαἰ τ ἰροογὶβ 8ἱ πιβογ8 δὰ 605 οἱ ἀσχίογδηι ἀθ- 
ἀδεῖδ, υἱ οορηϊίδ ποβίγᾶ. νοϊυπίαία οἱ ὈΟηΟ δῃίπ)ο 8ἰηΐ οἷ 
᾿υουπάδ ΓΟΌυ8 ργορτ 8 ἀσδβογυϊδηὶ. 

27. Αα ροηΐοπι) γ6ΓῸ ἰρβδῶι γορὶβ δορί βίο] [8118 ογαΐ : Κὸχ 

Απιοοίν5 βεηδίυϊ ψιιάδρογυπι οἱ οεοίοτγ8 δυαδοὶβ δα] 6 Ω. 

28. 8ὲ γ]6 118, δἰ. δϑί υἱ υοϊυπιυβ : δθὰ οἱ ἱρϑὶ Ὀθῶθ υδ]6- 
ἴηυ5. Ξ 

29. δἰ σηϊ εν! πο} }8 ΜΟΠοΙδι8 γ6}16 γοβ ἀδδοθηάσγο οἱ 

6586 ΟΠ] ὈΓΟΙΓΪΒ. ᾿ 

30. Ηἰ5 ἰρίτυγ χυΐ σοπηπιοδηΐ υ86406 δὰ ἀΐδπὶ {Γἰκζ 6 51 ΠῚ 
Τηθηϑὶ5 χδηίηϊεὶ ογὶΐ ἀδχίογα εοὐπη βοουγίαΐα, 

31. ὅυἱ Τυάεοεὶ υἱδηίυν οἰ 8 οἱ Ἰορί δυ8 5ιι}}5 δίσυϊ οἱ ῥχΐι}5, 
οἱ βόπιο ΘΟΓΌΠῚ 01}}0 τηρᾶο πο] ϑὕδηι μαι αίυν ἀδ ᾿ιἰ8 4025 
ΡΟΓ ἱῃογδηϊίδη) ζεϑίδ βυμηί. 

32. ΜΙὶ5ὶ δυίΐομλ οἱ Νοποίδιιπι αυὶ γο8 δἰ σχυδίυγ. 

33. Νδϊοῖθ. ΑπΠῸ οϑα 68:0 φυδάταροδίπιο οσίδνο, χδη(  ἶο 
[685 αυϊηϊδαφοΐπιᾶ 16. ᾿ 

34. Μίδβογιυηΐ δυίΐοῃ) οἰΐδπὶ Ἀομπηδηὶ δὰ 608 ορἰδίοἰδηι [8 
πδρϑηίδιῃ : Ουἰηίιι8 Μοιπηλίυ8, Τί(υ8 Μη] 08, ἰαχαῖ! ἘοΙηΔ- 
ὨΟΓΌΙΩ, ΡΟρυ]Ὸὸ Ζυερογυπ) 88] υΐθῃ). 

. 38. δὲ Πὲβ αι [υγ888 οορῃδῖι γορῖ5 οοῃοδββίς υοθΐβ, οἱ 
08 ΘΟ ΒΘΠ(Π]05. 

36. θ6 φυΐϊθυβ δυίοῃι δὰ στόρθη ἡπαἀϊοανὶξ τοίογοηαυ) ; 
οοηίοδίϊπι 8)160 16 πη {1{6 οομϑἰἀογαίυγαῃ) Ὧ6 ἰδ, υἱ ἀδδογ- 

ὨΔΙ8 βἰουϊ οοηστυϊὶ γο ἷ8. ΝΟ5 δηΐτ ΑὨ(οΟἸ ἶδπὶ δος άϊπηυϑ. 

37. Ιἅ60 ἴδδιἰπαῖθ. οἱ τα {116 8] 10} 08, υἱ 05 400406 
βαίδπηι18 ου}08 6515 γο!υηϊδι 8. 

38. αϊοία. Αἤπο οδῃίδϑίηιο φυδαγαροϑίηο οοἴαῦο, αυϊηίἃ 
ἀφείη ἀϊδ πηρηδῖ5 χϑη οὶ. ᾿ 

ΟΑΡΌΣ ΧΙ]. 

1. Ηἰβ δυίοι (δο(ἰ5 ρϑοϊοηΐμυβ, Γγ 5188 φυϊάθη ρογρορδὶ 
δὰ γτοξοηὶ, 7Ζυάξοί δυίΐοηῃ δρυίουϊ υγῶΣ ορογὰπι ἀδ᾽δηΐῖ. 

4. Ἐχ ἀιιοίδυβ αυΐοπὶ {αὶ ογδηΐ ρμὸγ Ἰοοᾶ Τἰπιοίμβουβ εἷ 
Αφοϊ]οπίυ5 σοηπδὶ ἢ! Ἰυ8, 56ὰ οἱ Ηἰεγοηγηηιε οἱ θοιπορῇοῦ, 

Ριίου ἢο8 δυ ίθῃυ ΝίΟΔΏΟΓ ΟΥ̓ΡΥΪΆΓΟΙΘ5, ΠΟῺ δίοθδηΐ 605 

ἰῃ ᾳυϊοίο ἄφογα οἱ δ8]ηϊΐ9. 

3. Ζορρίια: ψαγο ἰ816 φυοάἀάδη Παρ ἰἰαη μογροϊγανεγυηῖ : 
ουϊὰ τορϑδβϑηΐ 608 4υὶ δ6οιπ} Δ  ἰδυδηί ᾿υἀ8508 ἀϑοθηάεγε 
ἰῃ ραγδῖδϑ δὺ ἰρϑὶ8 βοδρὶιδ8 πὶ υχογίθυ8 οἱ ἢ}}18, φυδϑὶ 

Ὧ}}}13 ἰπίεκὶ οἰ (118 οΓρὰ 608 81:08 θη} 0.8, 

4. βϑοιιηάμπηι δυΐθη οὐπηπιηα ἀοογοίαυπι εἰν ἰδ 15 οἱ [8 

δοαυϊοϑοθηιθυδ, ἰδιηᾳυδπι ΡΟ 6 ἅσόγα γ ] θη θυ5 πἰ 4016 

βυδροοίυπι δοθῆ θυ, 605 ΟὈΠπὶ ἰῃ δ] Ππ| ρΓΟΟΘϑ5,596δὶ 

Βδιπογϑθγιηὶ, οὐπὶ οϑδϑῖ Ποὴ πηΐη8 ἀυοθη 8. 

5. Οὐδηὶ ογι οἰ αίοοι 7.485 ἰῃ δυδ ροη15 μοηλίη65 ἴδβε- 

ἴδ αἱ οοφηονυί!, ρερα ρίοἢ8. νἱγὶδ 40} ογϑηὶ οὐ ἴρ50, εἰ 

ἰηγοσδίο [υδῖο ἡάΐοο 60, 
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8, παρεγένετο ἐπὶ τοὺς μιαιφόνους τῶν ἀδελφῶν " χαὶ 
τὸν μὲν τα νύχτωρ ἐνέπρησε, χαὶ τὰ σχάφη χατέ- 
φλεξε, τοὺς δὲ ἐχεῖ συμφυγόντας ἐξεχέντησε. 

η. 'ΓΓοῦ δὲ χωρίου συγχλεισθέντος, ἀνέλυσεν ὡς πάλιν 
ἥξων χαὶ τὸ σύμπαν τῶν Ἰρππιτῶν ἐχριζῶσαι πολί-- 
τευμα. 

8. Μεταλαδὼν δὲ καὶ τοὺς ἐν Ἰαμνείᾳ τὸν αὐτὸν 
ἐπιτελεῖν βουλομένους τρόπον τοῖς παροιχοῦσιν Ἴου- 
δαίοις, 

9. χαὶ τοῖς Ἰαμνίταις νυχτὸς ἐπιδαλὼν, ὑφῆψε τὸν 
λιμένα σὺν τῷ στόλῳ, ὥςτε φαίνεσθαι τὰς αὐγὰς τοῦ 
φέγγους εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα. σταδίων ὄντων διαχοσίων 
τεσσαράχοντα. 

ι.0. Ἐχεῖθεν δὲ ἀποσπασθέντων σταδίους ἐννέα, 
7 Ἁ » Ἢ ᾿ , 

ποιουμένων τὴν πορείαν ἐπὶ τὸν Τ ̓ ῃμόθεον, προςέθαλον 
Ἄ ραῦες αὐτῷ οὐχ δλάττους τῶν πενταχιςχιλίων, ἱππεῖς 
δὲ πενταχόσιοι" 

11. γενομένης δὲ χαρτερᾶς μάχης, καὶ τῶν περὶ τὸν 
Ἰούδαν διὰ τὴν παρὰ τοῦ Θεοῦ βοήθειαν εὐημερησάν- 
των, ἐλαττωθέντες οἱ Νομάδες ᾿Αραύες ἠξίουν δοῦναι 
τὸν Ἰούδαν δεξιὰν αὐτοῖς, ὑπισχνούμενοι καὶ βοσχή- 
ματα δώσειν χαὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ὠφελήσειν αὐτούς. 

12. Ἰούδας δὲ ὑπολαδὼν ὡς ἀληθῶς ἐν πολλοῖς αὐ- 
τοὺς χρησίμους, ἐπεχώρησεν εἰρήνην ἄξειν πρὸς αὐτούς " 
καὶ λαθόντες δεξιὰς εἰς τὰς σχηνὰς αὐτῶν ἐχωρίσθησαν. 

ι8. ᾿Επέδαλε δὲ καὶ ἐπί τινα πόλιν γεφυροῦν ὀχυρὰν 
χαὶ τείχεσι περιπεφραγμένην, καὶ παμμιγέσιν ἔθνεσι 
κατοιχουμένην, ὄνομα δὲ Κάσπιν. 

14. Οἱ δ᾽ ἔνδον, πεποιθότες τῇ τῶν τειχέων ἐρυμινό- 
τητι. τῇ τε τῶν βρωμάτων παραθέσει, ἀναγωγότερον 
ἐχρῶντο, τοῖς περὶ τὸν Ἰούδαν λοιδοροῦντες χαὶ προςέτι 
βλασφημοῦντες χαὶ λαλοῦντες ἃ μὴ θέμις. 

16. Οἱ δὲ περὶ τὸν Ἰούδαν, ἐπιχαλεσάμενοι τὸν μέγαν 
τοῦ χόσμου δυνάστην, τὸν ἄτε κριῶν χαὶ μηχανῶν 
ὀργανικῶν χαταχρημνίσαντα εἶν Ιεριχὺν χατὰ τοὺς 
Ἰησοῦ χρόνους, ἐνέσεισαν θηριωδῶς τῷ τείχει. 

16. Καταλαθόμενοί τε τὴν πόλιν τῇ τοῦ Θεοῦ θε- 
λήσει, ἀμυθήτους ἐποιήσαντο σφαγὰς, ὥςτε τὴν παρα- 
χειμένην λίανην, τὸ πλάτος ἔχουσαν σταδίων δύο, χα-- 
τάῤῥυτον αἵματι πεπληρωμένην φαίνεσθαι. 

1η. Ἐχεῖθεν δὲ ἀποσπάσαντες σταδίους ἑπταχοσίους 
πεντήχοντα διήνυσαν εἰς τὸν Χάραχα, πρὸς τοὺς λεγο- 
μένους Ἵ ουδιήνους Ἰουδαίους. 

18, Καὶ Τιμόθεον μὲν ἐπὶ τῶν τόπων οὐ κατέλαθον, 
ἄπραχτόν τε ἀπὸ τῶν τόπων ἐχλελυχότα, χαταλελοι- 
πότα δὲ φρουρὰν ἔν τινι τόπῳ καὶ μάλα ὀχυράν. 

19θ. Δωσίθεος δὲ χαὶ Σωσίπατρος, τῶν περὶ τὸν 
Μακχχκαύαῖον ἡγεμόνων, ἐξοδεύσαντες ἀπώλεσαν τοὺς 
ὑπὸ Τιμοθέου καταλειφθέντας ἐν τῷ ὀχυρώματι πλείους 
τῶν αὐυρίων ἀνδρῶν. 

20. Ὃ δὲ Μαχχαθαῖος, διατάξας τὴν ἑαυτοῦ στρα- 
τιὰν σπειρηδὸν, χατέστησεν αὐτοὺς ἐπὶ τῶν σπειρῶν, 
χαὶ ἐπὶ τὸν Τιμόθεον ὥρμησεν ἔχοντα περὶ αὐτὸν μυ- 
ριάδας δώδεκα πεζῶν, ἱππεῖς δὲ χιλίους πρὸς τοῖς πεν- 
ταχοσίοις. 

21. Τὴν δὲ ἔφοδον μεταλαῤὼν Ἰούδα, ὁ Τιμόθεος 
προςεξαπέόστειλε τὰς γυναῖχας καὶ τὰ τέχνα χαὶ τὴν 
ἄλλην ἀποσχευὴν εἰς τὸ λεγόμενον Καρνίον. Ἢν γὰρ 

ΝΕΤῸΒ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΌΝ. --- [- 
ἀκπιαχσισοινεκι στακεαπεο εατεπαιοτουναςσπεσςασπστασα ηαππασαι - σρυκ πεσκσετε κπιο παστσσαεεχταροροσανανσσ σεν ατασσ η μα τοι τρσπνσ 3. πσημρναιίαξηανν τθξωσ τσ το  τοκα κα σαρααστσῃν σπωθμξπας οι ξοαν αεστ κατασιττηαςπε οἷν (μαενττδα “νοταρα φΈΒετσινο ἀξασετννοσας. τἄδναπαςατν 
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6. Υρηϊΐ ΔάγΘΓΒι}8 ἰηίογδοίογ 5. [γαῖγιπι : οἱ ροτίππη χυΐ- 
ἄδπὰ ποοῖθ δυοσοπαϊϊ, οἱ βορἢ 88 δχιιβδὶῖ, 608 δυίδθπι αυΐ 
ΠΠυ0 τοίυσογδηί ρογοηῖ. 

7. Ιρϑ8ἃ δυΐδιη Γοσίοηα ΘΟΠΟΙυ88, ἀἰδορβδὶϊ χιδϑὶ ᾿ἰ[ΘΓΌΠῚ 
ΓΘΥΘΓΒΕΓΙ5 οἱ υηἰγ ογβ8) ΨΟρρἑ Γι ΓΟΠΊΡΙ] ἰσδηὶ ογὰἀϊοδ- 
ἴυΓυ8. 

8. δδὰ οὐπὶ οΟρηΟΥ β56ῖ οἱ 608 4υἱ ογδηΐ Ψαπγηΐθ γ6 116 
ρᾶΓὶ πηοάο ἔδοθγα ἢ ἴδῃ 8 βθουπὶ Ψυ 6618, 

9. 7ΔιῊ 1118 4004}16 ποοΐα δ ρογυθηϊδ, οἱ ρογίυῃ οἰ 
ΠΥ 08 ϑυοσρηά!ί, ἰΐὰ αἱ ἸαΠπη6 ῃ ἰρηΐ8 ἀρραγθγοῖ Ψ6ΓΟ50]γ- 
[ηἶ8.,, ἃ0 [δα 8 ἀμ ο6η 118 φυδαγαρίηϊδ. 

10. [πὰ δυο) οὐ Δ 1556 η1 ΠοΥΘη) 8.8.1} 18, οἱ ἐΐοὺ [8- 

Οογθηΐ οοπίγα ΤΙ ΠΟ 60}, ΟΠ ΒΟ Γι ηϊ Ο1ΠῈ οὺ Ατγᾶῦθϑ ἤθη 

ῬδυοΐοΓο5 Φυίῃααδ μα} 5, οἵ Θαα 65 φυϊηφοηί : 

1. οὐἴησχας ρυρῃᾶ νὰ] δ (δοίδ οϑϑοῖ, οἱ ἢἰ8 4υὶ οἰγοᾶ 

Ψψυάδπι Δυχὶ] ο Ποὶ ῬΓΌΒρΟΓΟ οοϑϑίβϑοῖ, νἱοίΐ Νοπιδᾶάδβ Ατᾶ- 
065 ροίθθδηϊ ἃ ψυ.ᾶ ἀφχίγαϑ δὲ ἀδγί, ργοιηἰ ἰθηΐο8 56 οἷ 
Ράϑουδ ἀδίιῸ5 οἱ ἴῃ οἴογῚ 5 ὑγοία 105 ἰρ518. 

12. }υάδϑ δυΐοπη ΓΙ ἰγΐὺ8. γα ἴῃ τΠ}18 608. Ὁ{Π|65, 
οοπορβϑὶξ Ῥ806Π) δοίΌΓυΠι 86 Ο.Π} [8 : ἀδχίγίϑαι!6 δοοορί!β 
ἀἰϑοοβϑβογὰ δὰ ἰδ ῃθγῃδ οι ἃ 5υδ. 

13. Αββγθβ5:18 δὲ δυΐδπ οἱ οἰν ἰδί6πηη 4υδηηάληη ἢγπΊδη) 

ΡοΟΒΓΪθ.}.8 πηιγίβαιο οἰγουπμβορίδηι, αυῶ ἃ ἰυγθὶα ΠΑ θ Δα Γ 

δοηϊ μη ρΓοπ ἰδουδγαπι, ουἱ ὨοπΊοη (8508. 

14, Ηἰ νϑῦοὸ αυὶΐ ἰηΐυ8 ογδηΐ, οομπαρηΐθ8 ἰῃ 5 Δ} αἴ6 
ΤὨΓΟΓΙΠῚ,, Δρρᾶγδίι δ] ποηἰγαμ, ΓΟΠ 5515 δσοθδηΐ, Πηᾶ- 

Ἰοά οι 8 Ἰδοδϑϑθηῖθ5 Ψυάδη) οἱ ργωίογοα Β]Δβρῃθιηδηΐθ8. αἱ 
Ἰοφυδηία5 4088 (45 ἤθη 68. 

15. Ουἱ δυΐδιῃ οἶγοῦ Φυάδην ἀγδηΐ.,, ἰῃ νου ίο Τᾶρηο Τηυη- 

ἀϊ ργϊποῖρθ, υὶ βίηθ γί θ}8 οἱ πηδοὶ ἰηἷς ἰοηροτίθυβ 76δὰ 
Ρ οἰριϊανι! 7Ζογίοἢο, ᾿ΓΓΌΘΡΟΙΙ ἰογοο [6 Γ ἰῃ ΠηυΓοϑ. 

6. Εἰ οδρία εἰν α6 μοῦ Πδἱ νοϊιπίδίθηγ, ἰῃΠΠΊΘΓΔ 165 
οδρδδ ϑοθγιηΐ, ἰἰὰ αἱ δι) Δ 68 βίδρῃηυηπι, βίδάϊοταμ ἀπο- 
τὴ Ἰα 15, τορ] δία βδησυίηο ἤπσογο υἱἀογοίμν. 

17. [πᾶ6 δυΐοπὶ ἀἰδοβαθηί68 βίδι ἃ βαριϊπσοηΐδ χαϊηαυδ- 
εἰηΐα νϑηθγυηὶ ἰη ΟἸᾶγαοδ, δὰ 608 φυὶ ἀϊσυπίαν Τυθὶθηὶ Ψὰ- 

ἀώο8. 

18. Εἰ Το ποαπη αυϊάδη) ἰῃ 1}}18 Ἰοσὶ5. ὭΟη ΘΟΠΊΡ ΓΘ Ἰδἢ- 
ἀδγυηΐ, ἢ0}}}}8 γα θι15 56 5118 ἴμης ἃ Ἰοαἰδ 1118 Γοργοβ80Π), ΓΘ- 

Ποῖο δυΐίθιῃ ἰῃ ψιοάδιῃ ἰΙοοῸ ἢγη  βϑίμηο ργεϑίἀϊο. 

19. Ὠοβιιθυ5 δυίοτῃ οἱ ϑοϑίρδίθι, ὁχ [15 ἀυεῖθυ5 χυΐ συ πὶ 

Μδοζᾶῦροο, οχϑυηῖ8 ρογοιηθιηΐ ἃ Τἰποί 60 γα] οἴο5. ἰῃ 
ῬΓΘΟΒΙαἷο Ρ]υΓ65 4υδη) ἀθοθπ Π}}}Πἰἃ Υἱγοϑ. 

20. Αἱ Μδοοδθθουδ, ογάϊηδίο ἀχογοὶ τα 5110 ΡῈ Γ Θοῃογίθϑ, 
σΟὨΒΓΠ}1 605. ΒΌΡΘΓ ΟΟΠογίδ5, οἱ δάνοϑυϑ ΤΊ ΠΟ ΠΘῸ ΠῚ ὉτΟ" 
οδβϑὶὶ μαῦθηίοη ϑθουπὶ σδηΐιπι Υἱσίηϊ Π}}}}}8 ροάϊίαη,, 
Θαυϊ παι ἀυο τ} }}1ὰ φυϊηροηίο 8. 

21. Οορηϊίο διιίθη) ἀφ δάνοηία,, ΤίΩ)οΟΙ ΠΟ .5 Ργϑπ)ῖο!. 

πη} } 6 Γο5. οἱ (]ο8 οἱ γι φαπὶ δρρᾶγαίαπ) ἰῃ Ἰοσυμ {αὶ ΟδΙ- 

47 
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δυςπολιόρχητον χαὶ δυςπρόςιτον τὸ χωρίον διὰ τὴν τῶν 
πάντων τῶν τόπων στενότητα. 

42. ᾿Ἐπιφανείσης δὲ τῆς Ἰούδα σπείρας πρώτης, χαὶ 
γενομένου δέους ἐπὶ τοὺς πολεμίους, φύδου τε ἐχ τῆς 
τοῦ πάντα ἐφορῶντος ἐπιφανείας γενομένου ἐπ᾽ αὐτοὺς, 
εἰς φυγὴν ὥρμησαν, ἄλλος ἀλλαχῇ φερόμενος, ὥςτε 
πολλάχις ὑπὸ τῶν ἰδίων βλάπτεσθαι, χαὶ ταῖς τῶν 
ξιφῶν ἀχμαῖς ἀναπείρεσθαι. 

8. ᾿ποιεῖτο δὲ τὸν διωγμὸν εὐτονώτερον Ἰούδας, 
συγχεντῶν τοὺς ἀλιτηρίους, διέφθειρέ τε εἰς μυριάδας 
τρεῖς ἀνδρῶν. 

24. Αὐτὸς δὲ ὃ Τιμόθεος ἐμπεσὼν τοῖς περὶ τὸν Δω- 
σίθεον χαὶ Σωσίπατρον ἠξίου μετὰ πολλῆς γοητείας 
ἐξαφεῖναι σῶζον αὐτόν διὰ τὸ πλειόνων μὲν γονεῖς, ὧν 
δὲ ἀδελφοὺς ἔχειν, χαὶ τούτους ἀλογηθῆναι συμδήσεται 
εἰ ἀποθάνοι. 

25. Πιστώσαντος δὲ αὐτοῦ διὰ πλειόνων τὸν δρισμὸν, 
ἀποκαταστήσειν τούτους ἀπημᾶντους, ἀπέλυσαν αὐ- 
τὸν ἕνεχα τῆς τῶν ἀδελφῶν σωτήριας. 

46. Ἐξελθὼν δὲ ἐπὶ τὸ Καρνίον καὶ τὸ ᾿Αταργατεῖον 
χατέσφαξε μυριάδας σωμάτων δύο καὶ πενταχιςχιλίους. 

271. Καὶ μετὰ τὴν τούτων τροπὴν χαὶ ἀπώλειαν 
ἐπεστράτευσεν Ἰούδας χαὶ ἐπὶ ᾿Εφρὼν πόλιν ὀχυρὰν, 
ἐν ἧ κατῴχει Λυσίας χαὶ πάμφυλα πλήθη. Νεανίαι δὲ 
πρὸ τῶν τειχῶν χατεστῶτες ῥωμαλέοι ἀπεμάχοντο 
εὐρώστως, ἐνθάδε ὀργάνων καὶ βελῶν πολλαὶ παρα- 
θέσεις ὑπῆρχον. 

286. Ἐπιχαλεσάμενοι δὲ τὸν Δυνάστην, τὸν μετὰ 
χράτους συντρίδοντα τὰς τῶν πολεμίων ἀλχὰς, ἔλαθον 
"ὦ πόλιν ὑποχείριον, καὶ χατέστρωσαν τῶν ἔνδον εἰς 
μυριάδας δύο καὶ πενταχιςχ ιλίους. 

20. Ἀναζεύξαντες δὲ ἐχεῖθεν ὥρμησαν ἐπὶ Σχυθῶν 
πόλιν, ἀπέχουσαν ἀπὸ Ἱεροσολύμων σταδίους ἑξαχοσίους. 

30. Ἀπομαρτυρησάντων δὲ τῶν ἐκεῖ χατοιχούντων 
Ἰουδαίων, ἣν οἱ Σκυθοπολίται ἔσχον πρὸς αὐτοὺς εὔνοιαν, 
χαὶ ἐν τοῖς τῆς ἀτυχίας χαιροῖς ἥμερον ἀπάντησιν ἐποι- 

οὗντο, 
81. εὐχαριστήσαντες αὐτοῖς καὶ προςπα αχαλέσαντες 

χαὶ εἰς τὰ λοιπὰ πρὸς τὸ Ὑἕνος εὐμενεῖς εἶναι, παρεγέ- 
νοντο εἰς Ἱεροσόλυμα τῆς τῶν ἑθδουάδων ἑορτῆς οὖ- 
σης ὑπογύου. 

82. Μετὰ δὲ τὴν λεγομένην πεντηχοστὴν ὥρμησαν 
ἐπὶ Γ οργίαν τὸν τὴς ᾿Ιδουμαίας στρατηγόν. 

Εξῆλθεν δὲ μετὰ πεζῶν τριςχιλίων, ἱππέων δὲ 
τετραχοσίων " : “᾿- ᾿ 

834. χαὶ παραταξαμένων συνέθη πεσεῖν ὀλίγους τῶν 

Ἰουδαίων. 
86. Δωσίθεος δέ τις τῶν τοῦ Βαχήνορος, ἔφιππος 

ἀνὴρ καὶ καρτερὸς, εἴχετο τοῦ Γοργίου, χαὶ λαθδόμε- 
νος τῆς χλαμύδος ἦγεν αὐτὸν εὐρώστως, καὶ βουλόμενος 
τὸν χατάρατον λαθεῖν ζωγρίαν, τῶν ἱππέων Θραχῶν 

τινὸς ἐπενεχθέντος αὐτῷ χαὶ τὸν ὦμον χαθελόντος, 
διέφυγεν ὃ 1 οργίας εἷς Ναρισά. 

86. Τῶν δὲ περὶ τὸν "᾿Εσδριν ἐπιπλεῖον μαχομένων 
χαὶ χαταχόπων ὄντων, ἐπικαλεσάμενος ὃ ᾿Ιούδας τὸν 

Κύριον σύμμαχον φανῆναι καὶ προοδηγὸν τοῦ πολέμου, 

87. χαταρξάμενος τῇ πατρίῳ φωνῇ τὴν μεθ᾽ ὕμνων 

χραυγὴν, ἀναθοήσας, χαὶ ἐνσείσας ἀπροςδοχήτως τοῖς 
περὶ τὸν Γοργίαν, τροπὴν αὐτῶν ἐποιήσατο. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. Κεφ. [8΄. 

ίοη ἀϊοϊϊυν. Εταΐ οηἰπὶ ἱποχρυρηδθὶ]δ οἱ ἀσοθβδὰ αἰ δῆς! οΔ9- 
16Π]ΠπΔ ργορίδγ ομηπίμηι Ἰοσογαπὶ δημυϑίϊδ8. 

22. Οὐ ΟΟἸιοτ5 Φυ δ μεηᾶ ἀρραγυΐδεοὶ, οἱ δζογίο 
{ἰππογὰ ἴῃ Ποϑιΐ θυ, ἃ6 (θίτόγε χ ργϑοβοηίᾷ {8 φαΐ πηϊνογβᾶ 

οοηϑρίοὶί, ἰὴ [ἀσϑηη νϑγβὶ διιηῖ, δ [5 8110 ἀο!αἴυϑ, (8 υἱ 5δθρα 

ἃ 8.15 ρα δγομίαγ, οἱ ρἰδάϊογαπι τηυογοηίΐθυϑ γα) ςογοηίυτ. 

23. }υάδθ διυίοπι Ὑϑ θη 6Γ ἱπβίδθαί, γυοσδη8 ργὸ- 
ΡΏδηο8, οἵ ργοδίγαν!! δά ἰτἰρίηϊα πλ}} ἃ ὙἱΓΟΓΌ ΠΏ. 

2ή. Ιρ86 Υϑγὸ ΤΙ ηοίπουβ ἱππείας ἰῃ ραᾶτίο5. Π)ο5 {πο ὶ οἱ 
ΒΟΒΙραίγὶ οἱ τη} } 18. ργθοὶ 8 ροβίυϊαραὶ υἱ Υἱνυ8 ἀϊπ  ἴογα- 

(υγ : 60 φυοά ρἰυγίυπι αιΐάσηι ρᾶγθηίθβ, δ ογαηι γθγῸ ἔγα- 
ἴγτο8 Ὠδδογοί, 4005 τιογίβ ο}08 ἀδεὶρί ὀνοηίγοί. 

25. Οὐ) ἃυΐοπ) 20} {18 Πη06}5 ἢγηηδδβϑοί 06 σοηδβί 11}, 

Γοβ ΓΙ] 56 608 11125508, ἀϊπηίδοταηΐ δι ργορίει γαϊγυτῃ 
88) υἴδηι. 

26. ἔργαϑϑιιβ δυίΐδιῃ ἴῃ σὰνηίου οἱ Αἰογραίφουμη ἰη(οτγίδαϊι 
Υἱρίη"ἱ φαίΐπαυδ ἢ} ΘΟΓΡΟΓΌΏ,. 

27. Ῥοδί όγυτ δυιίοηι (σαι οἱ ΠΘΌΘΙΩ ΤΟΥ ἦ' ὀχογοϊ πὶ 

δυαδ5 οἴἶδη) διιροῦ ἘΡγοΙ οἷν ἐδίδπη πα! ἰάπι, ἰη 408 ἰι8- 
υἱαναῖ [γ8185 οἱ πιυ ἘΠ τὰ. ἀἰναγβᾶγαυπι ροη(ιη). Εἰ του] 

᾿υνθιθϑ ὑΓῸ ΠΕ Γ8 ΘΟῃδἰϑίθιΐδ5 (ΟγΕΠ6Γ Γρυσηδδηί, ἰῃ Πδο 
δυΐδη Π)ΔΟ] ἰμᾶγαι οἱ (ΘΙ  ἊΠι Ὠλ0} 115 ογαὶ ἀρρᾶγαϊυβ. 

28. 564 οὐ ΟἸηηϊροϊοηίομμ ἱπνοοδϑβοηΐ, αυΐ ουπὶ Ῥοΐδ- 
δαί Υἱγθϑ ποϑίϊυπ ΘΟη(Γησὶϊ. οορογυπὶ οἰν  δίοηι, οἱ ὁχ οἷ5 
αυἱ ἰηΐαϑ ὀγαηὶ δὰ νΥἱφίηϊϊ φυϊηαυθ μ}}}} 184 ργοβίγαυογυηί. 

29. [η46 δυΐοιῃ ἀρουηίοδ δὰ οἷν  δί6πη δου Πᾶγυπι ρτο- 
ἑδδδογιηΐ, 4υα 80 7 ΘΓΟΒΟΙΥ Π}ΐβ Βα θη 8 8.818 ἀρογαί. 

30. Οοιίεϑίδηιθι8 δυίΐδηι [νἰ8 σοὶ ̓ δὲ ἀγα Φυάφὶδ, ᾳυοὰ 
Ῥδηΐζη6 ἃ ΒΟΥ ΠΟΡΟΙ ἰ5 παρογοηΐαγ, οἱ ἰθρογθυ5 ἱπ[6)} }οἱ- 

λ{15 πιδηδιιοία ϑθοιπὶ ομογίηΐ, 

31. στγαιϊαθ δρθηΐῖθϑ οἱ δχῃογίαί οἰΐδηὶ 46 οςίθΙῸ ογρᾶ 

θ6Π0.8 ἰρϑὰπ) ὈΘΠΐ 8 6586, ΥὙΘΩΘΙΌηΐ 76 ΓΟΒΟΙ γπηὰπῇ ἀΪ6 

ϑοἰθηγηὶ ΒΟ ρ ΔΩ ΔΓΌΠ)Ὶ ἰηδίδηϊο. 

32. Ῥοβί ϑᾶπι γ6γῸ 4118" ἀἰϊοίυΓ ροηίθοοϑία δοϊογαηὶ Θ0ἢ- 
γα ἀογρίδηι ργαροϑίίυπ) [ἀιιηγέρξα. 

38. Εχίν! δυίΐθιῃ οὐπλ ΡΟ 8 {γί θυ5 Δ} }11})5, οἱ οαυΐ- 
{ἰ{υ8 φυδαγίσοΠ 185 : 

84. φυΐθιι8 σοηρτγοβϑὶ8 οοηςἰσὶὶ ρᾶιςο8 οδάσθγο Τυάορογιη. 

35. Ποϑίίπουβ. υθγο χυΐϊάδηι ἀδ [18 φυΐ Βδορηογίδ, θα 68 
Υἱγ οἱ (υγιἷ8, σογρίδῃχ ἰοηυΐί, εἴ ἀρργα θη ἄθη8 Θυπὶ ΟΠ δηγ δ 

ἀυσοθαὶ ουμ [οτἰ ίογ, οἱ ουπὴ Ὑ6]]οἱ ϑοοἰογαίυτη ἡ πη} σα ρΘ ΓΘ 
γίνιπι, Θα05 υϊάδη ἀ6 ΤὨγδοί θυ ἰγσγοΐέ ἴῃ Θὰ ΠῈ Τ᾿ ΠΘΓΈΠι- 
46 διηρυϊανὶι, δἴχας ἰἰὰ σογρίαβ οἴαρὶ! ἴῃ Μδγοϑᾶ. 

46. Αἴ 118 φαΐ οὐπὶ Ἐδάτγίη ἐγδηΐ ἀϊυ 8 ρυρηδη θ8 οἱ 

(ἰἰσαῖῖθ, οὐπὶ ἰηνοοδοβδοὶ Φυἀᾶ5 )οπιίπυπι υἱ δάἀϊ]υϊογοηι 56 

οϑἰδηάογοῖ οἱ ἀμπόδαι ΡΟ], 
37. ἱποίρίθῃβ ραίτδ ὑ008 ΘᾺ} ΠΥΠΙΠ 5 ΟἸΔΠΙΟΓΘΠ,, 6ΧΟΪδ- 

Πη8η8, δἷ ἰγγυ 8 ἱπηργουΐδο ἴῃ 608 φυὶ οἶγοα ἀογρίδαι, ἴῃ [ι- 

θ8) 608 ΥΟΡ. 



ΜΑΘΟΟΑΒΙΈΟΝΙΜ ΕΙΒΕΒ ΘΕΟΌΝΌΠ5. ἀκρ. ΧΙ. 

28. Ἰούδας δὲ ἀναλαδὼν τὸ στράτευμα ἦγεν εἷς 
Ὀδολλὰμ πόλιν. Τῆς δὲ ἑόδομάδος ἐπιδαλλούσης, κατὰ 
τὸν ἐθισμὸν ἁγνισθέντες αὐτόθι τὸ σάδόατον διήγαγον. 

80. Τ ἢ δὲ ἐχομένη ἦλθον οἱ περὶ τὸν Ἰούδαν χαθ᾽ 
ὃν τρόπον τὸ τῆς χρείας ἐγεγόνει, τὰ τῶν προπεπτωχό- 
των σώματα ἀναχομίσασθαι, χαὶ μετὰ τῶν συγγενῶν 
ἀποχαταστῆσαι εἰς τοὺς πατρῴους τάφους. 

40. Εὖρον δὲ ἑκάστου τῶν τεθνηχότων ὑπὸ τοὺς χι- 
τῶνας ἱερώματα τῶν ἀπὸ Ἰαμνείας εἰδώλων, ἀφ᾽ ὧν 
ὃ νόμος ἀπείργει τοὺς Ἰουδαίους" τοῖς δὲ πᾶσι σαφὲς 
ἐγένετο διὰ τήνδε τὴν αἰτίαν τούςδε πεπτωχέναι. 

41. Πάντες οὖν εὐλογήσαντες τοῦ δικαιοχρίτου Κυ- 
ρίου, τοῦ τὰ χεχρυμμένα φανερὰ ποιοῦντος, 

42. εἰς ἱκετείαν ἐτράπησαν ἀξιώσαντες τὸ γεγονὸς 
ἁμάρτημα τελείως ἐξαλειφθῆναι. Ὁ δὲ γενναῖος Ἰούδας 
παρεχάλεσε τὸ πλῆθος συντηρεῖν ἑαυτοὺς ἀναμαρτή- 
τους εἶναι, ὑπ᾽ ὄψιν ἑωραχότας τὰ γεγονότα διὰ τὴν 
τῶν προπεπτωχότων ἁμαρτίαν. 

43. Ποιησάμενός τε χατ᾽ ἀνδραλογίαν χατασχευά- 
σματα εἰς ἀργυρίου δραχμὰς διςχιλίας, ἀπέστειλεν εἰς 
Ἱεροσόλυμα προςαγαγεῖν περὶ ἁμαρτίας θυσίαν, 
πάνυ χαλῶς χαὶ ἀστείως πράττων, ὑπερ ἀναστάσεως 
διαλογιζόμενος - 

.44.. εἰ γὰρ μὴ τοὺς προπεπτωχότας ἀναστῆναι προς- 
εδόκα, περισσὸν ἂν ἦν χαὶ ληρῶδες ὑπὲρ νεχρῶν προς- 
εύχεσθαι. 

45. Εἶτ᾽ ἐμβλέπων τοῖς μετ᾽ εὐσεδείας χοιμωμένοις 
κάλλιστον ἀποχείμενον χαριστήριον, 

46. ὁσία χαὶ εὐσεθδὴς ἡ ἐπίνοια. “Ὅθεν περὶ τῶν τε- 
θνηχότων τὸν ἐξιλασμὸν ἐποιήσατο, τῆς ἁμαρτίας 
ἀπολυθῆναι. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Γ΄. 

ι. Τῷ δὲ ἐνάτῳ χαὶ τεσσαραχοστῷ χαὶ ἑχατοστῷ 
ἔτει προςέπεσε τοῖς περὶ τὸν ᾿Ιούδαν, ᾿Αντίοχον τὸν 
Εὐπάτορα παραγενέσθαι σὺν πλήθεσιν ἐπὶ τὴν Ἰου- 
δαίαν, 

ἢ. χαὶ σὺν αὐτῷ Αυσίαν τὸν ἐπίτροπον χαὶ ἐπὶ τῶν 
πραγμάτων, ἕκαστον ἔχοντα δύναμιν ᾿Ελληνικὴν πεζῶν 
μυριάδας ἕνδεχα, χαὶ ἱππεῖς πενταχιςχιλίους τριαχο- 
σίους, καὶ ἐλέφαντας εἰχοσιδύο, ἅρματα δὲ δρεπανη- 
φόρα τριαχόσια. 

8. Καὶ Μενέλαος δὲ συνέμιξεν αὐτοῖς, χαὶ παρεχά- 
λει μετὰ πολλῆς εἰρωνείας τὸν Ἀντίοχον, οὐχ ἐπὶ 
σωτηρίᾳ τῆς πατρίδος, οἰόμενος δὲ ἐπὶ τῆς ἀρχῆς 
χατασταθήσεσθαι. 

4. Ὁ δὲ βασιλεὺς τῶν βασιλέων ἐξήγειρε τὸν θυμὸν 
τοῦ Ἀντιόχου ἐπὶ τὸν ἀλιτήριον, καὶ Λυσίου ὑποδεί-- 
ἕαντος τοῦτον αἴτιον εἶναι πάντων τῶν χαχῶν, προςέ- 
ταξεν, ὡς ἔθος ἐστὶν ἐν τῷ τόπῳ, προςαπολέσαι ἀγα-- 
όντας αὐτὸν εἰς Βέροιαν. 

6. Ἔστι δὲ ἐν τῷ τόπῳ πύργος πεντήχοντα πηχῶν 
πλήρης σποδοῦ, οὗτος δὲ ὄργανον εἶχε περιφερὲς παᾶν- 
τοθεν ἀπόχρηυνον εἰς τὴν σποδόν. 

8. ᾿Ενταῦθα τὸν ἱεροσυλίας ἔνοχον ὄντα, ἢ χαί τινων 
ἄλλων χαχῶν ὑπεροχὴν πεποιημένον, ἅπαντες προςω- 
θοῦσιν εἰς ὄλεθρον. 

η. Τοιούτῳ μόρῳ τὸν παράνομον συνέθη θανεῖν. 
αηδὲ τῆς γῆς τυχόντα Μενέλαον, 

7890 

38. 7υάδϑ δυίοπ) οΟἸἰοοῖο δχογοίία υϑηΐ ἰη αἰγὶ ἰδἴθῃ 
Θ(ο]Ιδηι. Εἰ οὐπὶ 86 ρί[πὰ ἐΐ68 ϑυρογνθηϊγοῖ, βοουηάυιϊῃ 

οοηϑιοίυσίηθηι ρυγίΠοδί! ἰῃ Θοά 6) ἰοοο Βα Ὀααμ ομογυηΐ. 

39. Αἴ βοαυθη! ἀΐα γθηϊί οἵ 8015 ψιὰἀΔ5 60 400 οροτῖο- 
θαΐϊ ἰοιηρογα, υἱ σογρογᾶ ψγοβίγαίογαπι) [ο]]ογοὶ, οἱ οὐ 
ΟΟρ [15 Γαροπογοὶ ἰῃ ΒΘρυ] 8 ρδίογηΐβ. 

40. Ἰηνρηογυηΐ δυΐδπι δ} ἰσηΐοἷ5 τηογίυογαπη φυοτυπι- 
4υ6 ἀθ 5δογίϑ ἰἀοϊογαι 4υ85 ἀδ δαπηηία, ἃ 4υΐθυβ ἰδχ ὑγοὸυ 
ἰθο 1 Φυάεροβ : Οοἠληΐθειδ ΟγῸ πηδηϊδδίυηι οϑί οἢ» ἤδης οδα- 
58Π1 605 ΠΟΓΓΙἾ556. 

41, ΟΠΊΠ65 ἰΐδφυα Ὀθεοηράϊχογυηΐ πδῖαη) ᾿ἀΐσοα Ποηϊί- 
Ὠυη}, αυΐ οὐσυ! 4 Δοὶῖ ᾿πδηϊ 5.8, 

42. ἃἴχιο ἰἰὰ δ μγϑῦθβ ἐοηνογδὶ γορᾶῦθι υηϊ υἱ ἰὰ χυοὰ 
[Δοίυτῃ οταΐ ἀ6] εἴτ ρεγίδοία ἀσἰογείωγ. ΑἹ γ γὸ (οὐ ΕἸ 58η}}}8 
δυάδ5 Πογίαθαίυγ ρορυ πὶ ΘΟΏΒΟΓΥΔΓΟ 86 5ἴη6 ροιοδίο, 80} 

οΟυ}}}8 Υἱάθηῖϊοβ φυδ (Δοίδ δι ῃΐ ροϑοζδίο θογιπὶ αυΐ ργοϑίγαίὶ 
βυηῖ. 

48. Εἰ (δεΐδ υἱγι {πὰ ΟΟἰ Δἰΐοηα δὰ ἀπο Π}}}}4 ἀγᾶς!)πηᾶς 

ἀγρΘη  , τ 511 7 Θγοβο Υπηὰπὶ οἴἶϊδσιΐ ΡΓῸ ρϑοζᾶίο βδογιἢοίυ πὶ, 

γ ] 6 Π6ῃ6 οἱ ΓΕΙβ058 (ΔΟΙΘἢ5, ἀδ γοϑυγγθοίίοῃα οορίίδῃ8 : 

ἠή, ηἰ5ϑὲ οηἰπὶ 608 4υὶ οδοἰἀ δ Δηϊ ΓΟΒυΓΓΟΟΐαΓΟΒ δρογαγοῖ, 
' Φ 

δ ΡογΠυαυπ) οἱ γδηυ) ο556ΐ ΟΥΔΓΘ ΓΟ ΠηοΓίι 8. 

45. Βοίηάα οοπροίἀργδηβ ἢΐβ αυὶ οὐχ ῥἱοιδῖα ἀογηίυηὶ 
ορίϊπηδπΠ) 6886 ΓΟρΟΒὶ ἰΔΠ) ρσγαίίδηι, 

46. βδηοίδ οἴ μἷδ οοῃϑίἀογαῖίο. Ομ ᾶγα θγῸ ἀοίυποξβ ρτο- 
νἰ ἰαιἰοηθηι οοἰ(, υἱ ἃ ροοσαίο δοϊ ναγθηίυγ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΠΗ͂Ι. 

{. ΑΠδῸ Οδηϊοϑίιηο αυδαγαροϑίὶ πο ἤΟΠῸ σορσδουὶ 7088 

Αμμοσθυπη Επρδίογοπι υὙδηΐγα οὐ τυ ἀΐπα δάνογϑυβ 
δυάξρατῃ, 

2. οἱ οὐ 60 1, Υ518Π| ργοουγδίογθηι οἱ ργδροϑβί πὶ Π6- 
σοϊογα, πηυπιυθη]υθ ΔΡΘηΐο πη δχογοί πὶ ΟΥΘΟΌΠ) 

Ροάϊυπ) σοηΐιπὶ ἀθοθιη Π}}}}18, οἱ δα 65 φυίΐηαιδ τη1}Π[|ἃ 
ἰγθοθῆῖοβ, δἰ δἱθρὶιδηίθβ υἱμίηιὶ ἀσοδ, ουΓΓ8. δυΐθηι οὐηὶ 
[Δ] οἶδ 5 ΓΘοθι 08. 

3. Οομηίδου ! δηΐθηη 86 |}}}8 οἱ Μοηοὶδι8, οἱ μογίδρδίιγ 

οὐτὼ τυ] 18 ἰγοηΐᾶ Αηἰ οἰ}, ὩΟῺ ὉΓῸ ρᾶΐΓδ5 δα 16, δορὰ 
ΒΡΟΓΔΉΒ 86 Οομδε(εἱ ἴῃ ρυηοίραίυμη. 

4, ϑοὰ γὸζ γορὺπὶ βιι5ο ΑΥ]}δ Δη}08 ΑὨΓΟΟΙἑ ἰῃ ρ60- 
οδίογθῃμ, οἱ διιρογοηῖο [,γϑὶα Ως 6556 σδυϑδπη) ΟὨΊἾ Π} 

τηδ]ογυπι, 8511, υἱ 651 οοηδυοίἀο ἰῃ Ἰο000, προᾶγα δά ἀυ- 

οδη 68 ᾿ΠΠΠπ ἰῃ ΒΟΓΟ Δ. 

5. Ἐπῖ δυίοηι ἰπ ἰΙοοο ἴυγγὶδ αυϊπαυδαίπία οὐ ΠΟΥ ἃβ- 

ξοβίυπι ΠΔΌΘἢ5 Οἰπογίδ, 85 6 δυίοπ) ἰπδίγπηοηΐιλ ΠΡΟ δὶ 
τοϊαπαάιϊπι ὑπ] 46 ργάρσορ 5 ἴῃ οἰ ΓΘ ΠΏ. 

6. Ηἰἷς βδουι θοαὶ! χοῦ, οἱ χυογυμπιάδῃμ οἰΐδηὶ δ᾽ ἰογ πὶ 

τιδίογυμ βιΠἱ4ἰ6η} Δοἰἢϊ,, ΟΠΊΠ6 5 ρΓΟρΟ] ηἰ δ ἰη(ογὶ- 
ἰυ1}. 

7. Τὰ]! Ιαρ6 ργωναγοδίογοηι ἰθαἷβ οοηςσὶξ πηογὶ, ποῆὺς 
οἰἰδι ἰογγὰτ ἡδοίυμ Μοησίδυπι, 

47. 



740 

8. πάνυ δικαίως - ἐπεὶ γὰρ συνετελέσατο πολλὰ περὶ 
τὸν βωμὸν ἁμαρτήματα, οὗ τὸ πῦρ ἁγνὸν ἣν χαὶ ἡ 
σποδὸς, ἐν σποδῷ τὸν θάνατον ἐχομίσατο. 

9, Τοῖς δὲ φρονήμασιν ὃ ἴβέτω; βεῤδαρδαρωμένος 
ἤρχετο, τὰ χείριστα τῶν ἐπὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγο- 
νότων ἐνδειξομενος τοῖς Ἰουδαίοις. 

ιο. Μεταλαδὼν δὲ Ἰούδας ταῦτα παρήγγειλε τῷ 
πλήθει δι’ ἡμέρας χαὶ νυχτὸς ἐπικαλεῖσθαι τὸν Κύριον, 
εἴποτε ἄλλοτε, χαὶ νῦν ἐπιθοηθεῖν 

11. τοῖς τοῦ νόμου χαὶ πατρίδος χαὶ ἱεροῦ ἁγίου 
στερεῖσθαι μέλλουσι, χαὶ τὸν ἄρτι βραχέως ἀνεψυχότα 
λαὸν μὴ ἐᾶσαι τοῖς δυςφήμοις ἔθνεσιν ὑποχειρίους γενέ- 
σθαι. 

15. Πάντων δὲ τὸ αὐτὸ ποιησάντων διιοῦ χαὶ χατα- 
ξιωσάντων τὸν ἐλεήμονα Κύριον μετὰ χλαυθμοῦ χαὶ 
νηστειῶν, χαὶ προπτώσεως ἐφ᾽ ἡμέρας τρεῖς ἀδιαλείπτως, 
παραχαλέσας αὐτοὺς ὁ ̓ Ιούδας ἐχέλευσε παραγίνεσθαι. 

18. Καθ᾿ ἑαυτὸν δὲ σὺν τοῖς πρεσθυτέροις γενόμενος 
ἐβουλεύσατο, πρὶν εἰςδαλεῖν τοῦ βασιλέως τὸ στράτευμα 
εἷς τὴν ᾿Ιουδαίαν χαὶ γενέσθαι τῆς πόλεως ἐγχρατεῖς, 
ἐξελθόντας χρῖναι τὰ πράγματα τῇ τοῦ Κυρίου βοη- 
θεία. 

14. Δοὺς δὲ τὴν ἐπιτροπὴν τῷ χτίστη, τοῦ χόσμου, 
παραχαλέσας τοὺς σὺν αὐτῷ γενναίως ἀγωνίσασθαι 
μέχρι θανάτου περὶ νόμων, περὶ ἱεροῦ, πόλεως, πα- 
τρίδος, πολιτείας, ἐποιήσατο περὶ Μωδεῖν τὴν στρατο- 
πεδείαν. 

16. Δοὺς δὲ τοῖς περὶ αὐτὸν σύνθεμα Θεοῦ νίχης, 
ετὰ νεανίσχων ἄριστων χεχριμένων ἐπιδαλὼν νύχτω 

ἐπὶ τὴν βασιλικὴν αὐλὴν ἐν τῇ παρεμθολῇ,, ἀνεῖλεν εἰς 
ἄνδρας τετραχιςχιλίους, καὶ τὸν πρωτεύοντα τῶν ἐλε- 
φάντων σὺν τῷ χατ᾽ οἰχίαν ὄχλῳ συνέθηχε, 

16, χαὶ τὸ τέλος τὴν παρεμθολὴν δέους χαὶ ταραχῆς 
ἐπλήρωσαν, χαὶ ἐξέλυσαν εὐημεροῦντες. 

17. Ὑποφαινούσης δὲ ἤδη τῆς ἡμέρας τοῦτ᾽ ἐγεγό- 
γει, διὰ τὴν ἐπαρήγουσαν αὐτῷ τοῦ Κυρίου σχέπην. 

ι9, Ὁ δὲ βασιλεὺς, εἰληφὼς γεῦσιν τῆς τῶν Ιουδαίων 
εὐτολμίας, χατεπείρασε διὰ μεθόδων τοὺς τόπους. 

ι9. Καὶ ἐπὶ Βαιθσούρα φρούριον ὀγυρὸν τῶν Ἰου-- 
δαίων προςῆγεν, χαὶ ἐτροποῦτο, προςέχρουε, ἠλαττο- 
γοῦτο. 

20. Τοῖς δὲ ἔνδον Ἰούδας τὰ δέοντα εἰςέπεμψε. 

21. Προςήγγειλε δὲ τὰ μυστήρια τοῖς πολεμίοις Ῥό- 
ὄοχος ἐχ τῆς ᾿Ιουδαϊκῇς τάξεως ἀνεζητήθη δὲ χαὶ χα- 
τελήφθη καὶ χατεχλείσθη. 

4). ᾿Εδευτερολόγησεν ὃ βασιλεὺς τοῖς ἐν Βαιθσούρα, 
δεξιὰν ἔδωχεν, ἔλαξεν, ἀπήει, 

7 ἰσπὶ »} 3 ᾽ν ,» 

43. προςέθαλε τοῖς περὶ τὸν Ἰούδαν, ἥττων ἐγένετο, 
μετέλαθεν ἀπονενοῆσθαι τὸν Φίλιππον ἐν ᾿Αντιοχεία 
τὸν ἀπολελειμμένον ἐπὶ τῶν πραγμάτων, συνεχύθη" 
τοὺς Ἰουδαίους παρεχάλεσεν, ὑπετάγη καὶ ὥμοσεν ἐπὶ 
πᾶσι τοῖς διχαίος, συνελύθη χαὶ θυσίαν προςήγαγεν, 
ἐτίμησε τὸν νεὼ, χαὶ τὸν τόπον ἐφιλανθρώπησε, 

34. χαὶ τὸν δΙαχχαύαϊον ἀπεδέξατο' κατέλιπε στρα- 
τηγὸν ἀπὸ Πτολεμαΐδος ἕως τῶν Γεῤῥηνῶν ἡγεμονίδην" 

45. ἦλθεν εἰς Πτολεμαΐδα. ᾿Εδυςφόρουν περὶ τῶν 
συνθηχῶν οἱ Πτολεμαεῖς, ἐδείναζον γὰρ ὑπὲρ ὧν ἠθέλη- 
σαν ἀθετεῖν τὰς διαστάλσεις. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. Κεφ. Γ΄. 
8. γνὩ]ὰ6 7υδία : ἢδπὴ 4υΐδ αλυ} 18 ογρὰ ἅγδαπι (δ οἴ 4 ὁ ἢ 

Ἰη δ 11, Οὐ)}5 Ἰδῃ 85 οἱ οἰηὶβ δγὰΐ βδιοίιβ, ἰῃ οἰῃογο τοῦθ 
τορυτίδνυ!ϊ. 

9. 564 τὸχ βυρογθία ὈδΡθαΓῸ 8 (Δοῖα8 νϑηΐοραί, ροβϑὶ πᾶ 
ΘΟΓΌ ΠῚ 4υι85 50} ραῖγα ᾿ρ81118 (δοίδ [ιθγδηΐ 7 ἀξοὶ5 Γοργαβθα- 
ἰαίυ ΓΙ. 

10. Θυΐδυϑ }υ ἀδ5 οορη 5 ργδοοδρίὶ τ ρορυ]ο υἱ ἀΐοᾶς ποοία 
Βοιμίηυτ ἰηγοοδγοηΐ, δἰᾳυδπαο οἱ 1188, οδἰΐδπι ἤυης δα )α- 
γαγοί Ο08 

11. 4] Ἰοβ6 οἱ ραίγία οἱ βϑδησίο ἰθπρίο ρει υδηάὶ οβϑοηὶ, 

ἃ0 ΡΟΡ ΠῚ} 411 πυροῦ ρα υ]υπὶ γοϑρίγᾶϑϑοῖ ἢ δἰπογοὶ Ὁ]8- 
ΒΡ 6 Π}}8 Πδίοη 8 8006]. 

12. Οπιηΐθυ8 ᾿ἰδχι6 5ἰπ)ὺ} ἰάθη (Δοϊοη 058 οἵ ΟὨβϑογδη- 

{{0 8 τη!δογοογάθιῃ Ὠομπλπυπι οὕ Ποία οἱ Ἰο᾽ αἰ, οἵ ρτο- 

βίΓΔ [1016 ΡῈΓ ἐγ ἀηλ οοῃτἰηαυπι, Πογίδίιβ 608 Ψυἀδ5 {95 
γοηΐγα. 

13. Τρ86 δι1[6} ΘΘΟΓΒΌΠῚ ΟἵΠ) ΒΘ ΠΟΥ 1.5 ΘΟΠΒἐ Π ιπὶ σορὶξ, 
Ργϊυδαυδιη γὸχ δάϊηουθγοί δχογοίϊιην δά πάδρᾶπι οἱ οὈίϊηθ- 
Γροΐϊ οἰν δίοπη, οργθβϑὺβ ἀϊυάϊςαγα γο5 Ὠοζηϊηὶ δυχὶ]ο. 

14, Ὁδη8 ἰΐδαι!6 ργοσυγαίϊοῃοη ογοδίοτγὶ πυπαϊ, Πογίδιυβ 
51108 αἱ (ογ΄ ἀϊπιϊοαγοηΐ ὑβχὰ6 δὰ τηογίθηι ργὸ Ἰοσίμηα, 

ΡΓῸ ἰδηρ|ο, εἰν αἴθ, ραϊγία, γορυ]ῖοᾶ, οἶγοᾶ Μοδίῃ οχοῖ- 
αἰἴαπι σοηδι αἱξ. 

15. Εἰ ἀδίο β8ίβπο βιι8 Ποὶ υἱοίογί8, ουπὶ ᾿υνοηΐθυ5 ἴοτ- 

[ἰ881π|18 6] 6 ο115 ἡοοία ἄσσγοβϑιϑ δ] πη γορίδηι ἰῃ οδϑίτίβ, 

ἰηἰογίθο! ( δὰ υἱγοβ φυδίυον χὰ ΠΠἶὰ,, οἱ τηαχίιπαη οἰθρδηΐο- 
ΓᾺῸΠ) ΟἸ) οἃ (188 ἱῃ ἀοπηο ἴυγῦά οοδοογγαυξ, 

16. 80 ἀδιμιπι πιοία ἃς ρογίαΓυδίϊοηα οδδίγα γθρ)ουογυηΐ, 
ΓΟΌ θαυ 6 ᾿γούρογο ροϑι8 δηϊογαηΐ. 

17. Ηος δυΐδτη (Δεΐυμη 681 ἀϊ6 ᾽πὶ Προ ϑεθϊδ, δάὐανδηίδ 
611} Ὠομλίηὶ ργοϊθο οηθ. 

18. 564 γοχ, δοοθρίο φιυδίι δυιάδοίδε ΤαἀδοΓΌη), δγίο ἔθῃ- 
ἰδ θαὶ Ἰοοἃ. 

19. Εἰ Βαιῆϑυγῶ Ζυδὸ ογᾶὶ Ψυ ἀδΡΟΓΤῚ ργορϑι ἀυπὶ οδοῖγᾶ 
δἀιηονῖέ, 56ἀ υσαθαίωγ, ἱπηρίησο!ναί, πὐἰμογαθδίαγ. 

πὰ ΗΪ8 δυίθηι αυΐ ἰηΐ8 ὀγδηΐ ) υὰδ8 Προσββδγὶ Πλἰ16- 
ιῖ 

21. Ἐπηϊπίαν δυΐοπι τηγϑίογία ποβίϊθυβ Ἀοάοσυς ἠδ 

δυάδιοο ὀχογοϊΐα : φυὶ γοφυϊδιῖι8 ΘΟΠΊΡΓΘ  Θηδ8}5 68 οἱ οοη- 
ΟἸπδιι8. 

22. ΤἸογαηι ΤῸΧ δοιτηοηθηὶ Ὠαθυΐ δὰ 608 40} ογαηὶ ἰῷ 

Βα! δυν8, ἀοχίογαπι ἀδαϊξ, δοοορὶΐ, Δ, 

23. σομμη δῖ οὐτἢ ψυἀᾶ, 5 ρ6Γ8ῖ:}8 6δὲ, σοσηου  γο νο]- 

4556 ΡΠ ρρυπ ΑὨΠ ΘΟ ἶ85 οὶ γα] οἴ15 ογαΐ ΦΌΡΟΥ Γοροίίδ, 
ΘΟὨἤΏ505 δῖ : θυ ο5 ἀδριροδλίυβ 6ϑῖ, δυ θα  ἰϑᾳ4ις οἰβ )}0- 
ΓΑΥ Δ 6 ΟΠ θ08 4ι185 [5.8 ὀγαηϊ, οἱ γϑοοηο δίυβ ΟὈλυ 

βδογ ἤοῖιπιὶ, ὨΟΠΟΓΑΥΪ ἰΘ}]} υ πη, οἱ ἢ Ἰοσὰπι ΔΗ 6, 56 
δοϑ5ι. 

24. εἰ Μδοοδθώυηι διηρ] χαῖυβ 6ϑ8ῖ: γο 4 ἃ ΡΙΟ] ΔΙ 6 
5406 δα Οογγοῃο08 ἀσοδπὶ ρΓΙΠΟίρδΏ : 

25. γνοηὶϊΐ Ριοἰοῃα πη. ΟΥ̓ΔΥ ΕΓ ΟΓΟΔηϊ ΠΟΠΥΘΠΙΪΟΏΘΒ 
Ῥιο]οΙπθθ 568 : ἱπα ἰσΏ ΡΠ ΙΓ Θηΐη) ΡγῸ φυΐθυδ γοϊυογδηΐ 
τ ροΓο (ἀογᾶ. 
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96. Ἠρυςῆλθεν ἐπὶ τὸ βῆμα Λυσίας, ἀπελογήσατο ! 
ἐνδεχομένως, συνέπεισε, χατεπράῦνεν, εὐμενεῖς ἐποί- 
σεν, ἀνέζευξεν εἰς Ἀντιόχειαν. Οὕτω τὰ τοῦ βασιλέως 
τῆς ἐφόδου καὶ τῆς ἀναζυγῆς ἐχώρησε. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ΄. 

ι. Μετὰ δὲ τριετῇ χρόνον π ἐσε τοῖς περὶ τὸν 
Ἰούδαν Δημήτριον τὸν τοῦ Σελεύκου, διὰ τοῦ χατὰ 
Τρίπολιν λιμένος εἰςπλεύσαντα μετὰ πλήθους ἰσχυροῦ 
χαὶ στόλου, 

2. χεχρατηχέναι τῆς χώρας ἐπανελόμενον ᾿Αντίοχον 
χαὶ τὸν τούτου ἐπίτροπον Λυσίαν. 

3. Ἄλχιμος δέ τις προγενόμενος ἀρχιερεὺς, ἑχουσίως 
δὲ μεμολυωμένος ἐν τοῖς τῆς ἐπιμιξίας χρόνοις, συννο- 
σας ὅτι χαθ᾽ ὁντιναοῦν τρόπον οὐχ ἔστιν αὐτῷ σωτη- 
ρία, οὐδὲ πρὸς ἅγιον θυσιαστήριον ἔτι πρόςοδος, 

4, ἧχε πρὸς τὸν βασιλέα Δημήτριον πρώτῳ χαὶ 
πεντηχοστῷ χαὶ ἑχατοστῷ ἔτει, προςάγων αὐτῷ στέ- 
φᾶνον χρυσοῦν χαὶ φοίνικα, πρὸς δὲ τούτοις τῶν νομι- 
ζομένων θαλλῶν τοῦ ἱεροῦ. Καὶ τὴν ἡμέραν ἐχείνην 
ἡσυχίαν ἔσχε. 

δ. Καιρὸον δὲ λαῤὼν τῆς ἰδίας ἀνοίας συνεργὸν, 
προςχληθεὶς εἰς συνέδριον ὑπὸ τοῦ Δημητρίου, χαὶ 
ἐπερωτηθεὶς ἐν τίνι διαθέσει χαὶ βουλῇ χαθεστήχασιν 
οἱ Ἰουδαῖοι, 

6. πρὸς ταῦτα ἔφη" ΟἱἨ λεγόμενοι τῶν Ἰουδαίων 
Ἀσιδαῖοι, ὧν ἀφηγεῖται Ἰούδας ὃ Μαχχαδαῖος, πολε- 
μοτροφοῦσι χαὶ στασιάζουσιν, οὐχ ἐῶντες τὴν βασιλείαν 
εὐσταθείας τυχεῖν. 

7. Ὅθεν ἀφελόμενος τὴν προγονιχὴν δόξαν, λέγω δὴ 
τὴν ἀρχιερωσύνην, δεῦρο νῦν ἐλήλυθα, 

8. πρῶτον μὲν ὑπὲρ τῶν ἀνηχόντων τῷ βασιλεῖ 
γνησίως φρονῶν, δεύτερον δὲ χαὶ τῶν ἰδίων πολιτῶν 
στοχαζόμενος" τῇ μὲν γὰρ τῶν προειρημένων ἀλογι- 
στίχ τὸ σύμπαν ἡμῶν γένος οὐ μικρῶς ἀχληρεῖ. 

9. “ἕκαστα δὲ τούτων ἐπεγνωχὼς σὺ, βασιλεῦ, καὶ 
τῆς χώρας καὶ τοῦ περιϊσταμένου γένους ἡμῶν προνο- 
ἤθητι, χαθ’ ἣν ἔχεις πρὸς ἅπαντας εὐαπάντητον φι- 
λανθρωπίαν. 

10. Ἄχρι γὰρ Ἰούδας περίεστιν, ἀδύνατον εἰρήνης 
τυχεῖν τὰ πράγματα. 

11. Τοιούτων δὲ ῥηθέντων ὑπὸ τούτου, θᾶττον οἱ 
λοιποὶ φίλοι δυςμενῶς ἔχοντες τὰ πρὸς τὸν Ἰούδαν προς- 
εἐπύρωσαν τὸν Δημήτριον. 

11. ἸΠροςκαλεσάμενος δὲ εὐθέως Νιχάνορα τὸν γενό-- 
μενον ἐλεφαντάρχην καὶ στρατηγὸν ἀναδείξας τῆς ᾿[ου- 
δαίας, ἐξαπέστειλε, 

18. δοὺς ἐντολὰς, αὐτὸν μὲν τὸν Ἰούδαν ἐπανελέσθαι, 
τοὺς δὲ σὺν αὐτῷ σχορπίσαι, καταστῆσαι δὲ Ἄλχιμον 
ἀρχιερέα τοῦ μεγίστου ἱεροῦ. 

14. Τὰ δὲ ἐκ τῆς Ἰουδαίας πεφυγαδευχότα τὸν Ἰού- 
δαν ἔθνη συνέμισγον ἀγεληδὸν τῷ Νιχάνορι, τὰς τῶν 
Ἰουδαίων ἀτυχίας χαὶ συμφορὰς ἰδίας εὐημερίας δοχοῦν- 
τες ἔσεσθαι. 

6. ᾿Αχούσαντες δὲ τὴν τοῦ Νιχάνορος ἔφοδον χαὶ 
τὴν ἐπίθεσιν τῶν ἐθνῶν, χαταπασάμενοι γὴν ἐλιτάνευον 
τὸν ἄχρι αἰῶνος συστήσαντα τὸν ἑαυτοῦ λαὸν, ἀεὶ δὲ 
μετ᾽ ἐπιφανείας ἀντιλαμθανόμενον τῆς ἑαυτοῦ μερίδος. 
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26. Αὐσοοϑϑὶξ 1, γ8145 δ {1 0π8]., ΟΧροθυ τα οηάηι 4υδῃ- 

ἰαχὴ Ποτὶ ροίαϊϊ! ρογϑυδϑὶ!, βεάαυ δ, ἰγα δ  }}}}08 ἔδοῖξ, ΓορΓΘδ- 
8.8 68ἱ ἰῃ Αηἰϊοο!ιίδπη. ρου πη060 ΓΕΡῚ8 ργοίδοιο οἱ γράϊξι8 
Ργοοοβϑίϊ. 

ΟΑΡΟΌΤ ΧΙΨΝ. 

1. δ6ἀ ροϑῖ ἱποηηϊ! ἰδριβ οορηονὶ 7485 οἱ αι! οὐ ΠῚ 60 
ὀγδηΐ ΠὨεπηδίγίυπι 6] διιοὶ, ραὲγ ρογίυπηι 4ιἱ δὰ ΤεΙροΟΙ] πὶ δά- 

πᾶν μδηίθηι οἰλη} πλ{{ἰπά πη να] ἃ οἱ οἰλθ8ο, 

2. ἰδη1586 γορίοποηι ροβϑίχυδπι οὐοἰἰ586ῖὶ ΑἸ οο θη] οἱ 
6}118 ΡΓΟσΠΓΔίογοη {,γβἰδπι. 

3. Αἰοἰπ)ιδ. δυίΐδηι υϊάδπ) 411} 50 Π}η}118 βδοογὰοϑ ἔπογδί, 
86ἀ γοϊιηΐϊδγα οοἰη4υϊηδίι8 ἐΘρογ 8 ΟΟΠΙ ἰδ ἰοη 8, οοη- 
βἰἀογᾶῃβ ἢ}1}0 τηοαο 5:0] 6556 β8] υ16π), ὨΘΑῸ6 8ΟΟΘ551}ΠῚ 
υἱἱγα δά βδησίυπι δἰίᾶγο, 

ά, γρηΐ! δά γϑρομ Ποηιροίγιπλ αυδοὶ οοηἰοδίπιο αυϊηαυᾶ- 
δοϑίμηο Ὀγί ΠΟ ΔηΠ0, ΟΠ ΌΓΘΉΒ οἱ ΘΟΓΟΏΔΠ δι γθᾶτη οἱ ρα Π]ΔΠῚ, 
ΒΌΡΘΓ ἰἰδδὸ δυΐδη) {1)}4|}095 φυϊ ἰ6Π}0}} 6886 Υἱἀουαηίυν. Εἰ 1118 
φυϊάδαι ἀΐα 51υἱΐ. 

ὅ. Ταοιηρὺ5 δυΐοπι Ορρογίυπυπι ἀθηΘη 1 85 61: ἡδοίι5, 
σοηγοοδίυ5 ἃ Ποιηθίγίο δὰ σοηβί πὶ, οἱ ἱπιογγοσϑίυϑ ΄υᾶ 

ἀἰδροϑί(οης οἱ οοπ5}}}0 ΣΤ υἀδοὶ ηἰϊοΓοηΐαγ, 

6. δὰ ᾿ξ τοβϑροπαὶῇ : [ρ5] χυΐ ἀϊουηίυν Αἰ 70 48:᾽0- 
Τυμὴ, 4υΐ 08 ργϑοϑὶ 7ἀΔ8 ΜΔΟσΔΏδριβ, 6118 ἡ τγίυπὶ οἱ 
βοαΠἸομ68 πουθηὶ, ἢθ. ρα ηῖυγ γορηϊη] 6886 αυϊοΐθη). 

7. Ουδτγα ἀοίγαυαδίυϑ πηδ]ογυηὶ σογίδ, ἀἶσο δι} 6 Π} 8ι1Π|Π|0Ὸ 
βδοογάοιίο, ἢπς ἤυης γΥϑηΐ, 

8. γγίπιο φυϊάθπ ἀ6 γοθυ8 δὰ Γοροῖ) βροοίδη ς᾽ δ.5 Ἰορ  ΕἰΠ}6 
ΒΟΘΏ (6 Π5, ΘΟ πο δυο οἰἰ8Πὶ ρΓΟΡΓΙΪΣ Οἱ ν 18 ΘΟΠΒΌΪΘΗΒ : 
Ὠδη) ἱΠογὰπὶ ριαυ 86 ᾿ηΐνΟΓΒΕΠῚ δ6η118 ὨοΒίγΓΠ, ὨΟῊ Ὠὶ- 
πἰπηθ Υοχδίαγ. 

9. 568 Πι18 δἰῃσυ δ, οοχ, οορη 8, οἱ γουϊοηὶ οἱ οὔβ6580 
ΒΟ ΘΓΪ ὨΟΘῖΓγΟ ργοϑρίοθ, ΒΓῸ θᾶ 4υ8πι| ογβᾶ ΟΠΊΠ68 ᾿Ι8065 Οὔ" 

Υἱάτ ἢ υΠΔηϊ ΔίθΠ. 

10. Νδπι αυδηγάϊΐι ϑυρογοϑὶ  ἀ48, ἱπηροδϑὶὈ}}0 ὁϑῖ ῃυδοδῃ) 
6586 πρροί 5. 

11. Τα] 8 δυΐοιη Δ ἢοο ἀΐοί 5, οἷο σροίου! δηγίοὶ ἢοϑίϊ- 

ΕἸ[ΟΓ 56 Ὠδθδη 68 δάνογθυβ δυάδῃη ἰηΠαιητηδυογιηΐ Π6Π16- 
γι. 

12. Αἀγοσδηβ δυΐθπη οοηίοοι πη ΝἰςδΔηογοπι ργροβί Π1πὶ 
Θἰορ!ιδηίογαπι οἱ ἀποεπὶ ἀθοϊαγδηϑ8 7 υ(.ἀ}86, Πιἰδἰ:, 

13. ἀδι}8 τηδηάαίί5., υἱ ἰρθ0πη) φυϊάθῃῃ 7υἀδπὶ οοοἰδογοί, 
605 Υ67Ὸ 4υἱ οὐπὶ [ΠΠ0 ογαπὶ ἀϊϑρογμογοῖ, οἵ οοηβίιιιογοῖ ΑἹ- 
Οἰπηι}Π} πᾶ χ  ) (6 Π}0}} δ Πηπὶ βασογάοϊΐθτῃη. 

14. Τυηο ροηΐο8 αυὰ ἀδ 7υἀ δ [υσογδηΐ 7 ἀΔπὶ στορδίπ) 
86 Νίοδηογὶ Πϑοοδηΐ, Πηϊϑογίαϑ οἱ εἰδάθϑ δ υἀὐδοογυμ ρτο- 
δρογ [868 ΓΟΡΓΆ ΒΌΔΓΙΠ) δ ἰπ]δη (68 [ὈΓΘ. 

15. Αὐυάϊίο ἰίδφι!α ΝἰΟΔηοΓ8 δάνοηία οἱ οοηγοπίυ Ὠδίϊο- 
Ὠσπη, ΘΟὨΒροΓδὶ ἰθγγα στορᾶρδηΐ θυ αυἱ ρορυϊυηι δυυ πη 

ΠΟΙ ΒΕ} ἴῃ εἰθγηυπ), συ ΐ} 6 ΒΘ ΡΟΓ σᾶ ροΟΥΓ ἸΟΏΘΙῺ δἰ πΐ5 

οΥἀθη τ θυ5 ῥγοίομο! δῖ. 
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ι6. Προςτάβαντος δὲ τοῦ ἡγουμένου ἐχεῖθεν εὐθέως 
ἀνέζευξαν, καὶ συμμίσγουσιν αὐτοῖς ἐπὶ κώμην Δεσ- 
σχού. 

ι7. Σίμων δὲ ὁ ἀδελφὸς Ἰούδα συμδεθδληκὼς ἦν τῷ 
Νιχάνορι, βραχέως δὲ διὰ τὴν αἰφνίδιον τῶν ἀντιπάλων 
ἀφασίαν ἐπταιχώς. 

ι8. Ὅμως δὲ ἀχούων ὃ Νιχάνωρ ἣν εἶχον οἵ περὶ 
τὸν Ἰούδαν ἀνδραγαθίαν χαὶ ἐν τοῖς ὑπὲρ τῆς πατρίδος 
ἀγῶσιν εὐψυχίαν, ἐπευλαθεῖτο τὴν κρίσιν δι’ αἱμάτων 
ποιήσασθαι. 

19. Διόπερ ἔπεμψε Ποσιδώνιον χαὶ Θεόδοτον χαὶ 
Ματταθίαν δοῦναι χαὶ λαύεῖν δεξιάς. 

20. Πλείονος δὲ γενομένης περὶ τούτων ἐπισχέψεως, 
χαὶ τοῦ ἡγεμόνος τοῖς πλήθεσιν ἀναχοινωσαμένου, καὶ 
φανείσης ὁμοψήφου γνώμης, ἐπένευσαν ταῖς συνθήχαις. 

“1. Εταάξαντο δὲ ἡμέραν ἐν ἣ κατ᾽ ἰδίαν ἥξουσιν εἰς 
τὸ αὐτό" καὶ προῆλθε, καὶ παρ᾽ ἑχάστου διαφόρους ἔθε- 
σαν δίφρους. 

“, Διέταξεν Ἰούδας ἐνόπλους ἑτοίμους ἐν τοῖς ἐπι- 
χαίροις τόποις, μή ποτε ἐχ τῶν πολεμίων αἰφνιδίως 
χαχουργία γένηται’ τὴν ἁρμόζουσαν ἐποιήσαντο χοινο- 
ογίαν. 

93, Διέτριθεν δὲ ὃ Νιχάνωρ ἐν Ἱεροσολύμοις, χαὶ 
ἔπραττεν οὐθὲν ἄτοπον, τοὺς δὲ συναχθέντας ἀγελαίους 
ὄχλους ἀπέλυσε" 

44. χαὶ εἶχε τὸν Ἰούδαν διαπαντὸς ἐν προςώπῳ, ψυχι- 
χῶς τῷ ἀνδρὶ προζεχέχλιτο, 

25. παρεχάλεσεν αὐτὸν γῆμαι καὶ παιδοποιήσασθαι. 
Ἐγάμησεν, εὐστάθησεν, ἐχοινώνησε βίου. 

26. Ὁ δὲ Ἄλχιμος συνιδὼν τὴν πρὸς ἀλλήλους εὔνοιαν 
χαὶ τὰς γενομένας συνθήκας, ἀναλαδὼν ἧχε πρὸς τὸν 
Δημήτριον χαὶ ἔλεγε τὸν Νικάνορα ἀλλότρια φρονεῖν 
τῶν πραγμάτων τὸν γὰρ ἐπίθουλον τῆς βασιλείας Ἰού- 
δαν διάδοχον ἀναδέδειχεν ἑαυτοῦ. 

47. Ὁ δὲ βασιλεὺς ἔκθυμος γενόμενος, καὶ ταῖς τοῦ 
παμπονήρου ἐρεθισθεὶς διαδολαῖς, ἔγραψε Νικάνορι 
φάσκων, ὑπὲρ μὲν τῶν συνθηχῶν βαρέως φέρειν, χελεύων 
δὲ τὸν Μαχχαθαῖον δέσμιον ἐξαποστέλλειν ταχέως εἰς 
Ἀντιόχειαν. 

48. Προςπεσόντω" δὲ τούτων τῷ Νικάνορι συνεχέχυτο 
χαὶ δυςφόρως ἔφερεν, εἰ τὰ διεσταλμένα ἀθετήσει, μηδὲν 
τ᾽ ἀνδρὸς ᾿ἠδιχηκότος. 

9. Ἐπεὶ δὲ τῷ βασιλεῖ ἀντιπράττειν οὐχ ἦν, εὔχαι- 
ρὸν ἐτήρει στρατηγήματι τοῦτ᾽ ἐπιτελέσαι. 

20. Ὁ δὲ Μαχκαθαῖος αὐστηρότερον διεξάγοντα συνι- 
δὼν τὸν Νικάνορα πρὸς αὐτὸν, χαὶ τὰ εἰθισμένην ἀπαν- 
τησιν ἀγριωτέραν ἐσγηκότα, νοήσας οὐχ ἀπὸ τοῦ βελτί- 
στου τὴν αὐστηρίαν εἶναι, συστρέψας οὐχ ὀλίγους τῶν 
περὶ ἑαυτὸν, συνεχρύπτετο τὸν Νικάνορα. 

31. Συγγνοὺς δὲ ὃ ἕτερος ὅτι γενναίως ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς 
ἐστρατήγηται, παραγενῤμενος ἐπὶ τὸ μέγιστον χαὶ ἅγιον 
ἱερὸν, τῶν ἱερέων τὰς χαθηκούσας θυσίας προςαγόντων 
ἐχέλευσε παραδιδόναι τὸν ἀνδρα. 

8. Τῶν δὲ μεθ᾽ ὅρχων φασχόντων μὴ γινώσχειν ποῦ 
ποτ᾽ ἐστὶν ὁ ζητούμενος, προτείνας τὴν δεξιὰν εἰς τὸν 

Ἁ νεὼ, 
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ΜΑΚΚΑΒΑΙῺΝ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. Κεφ. [1Δ΄. 

16. Ιπηρογδηίο δυΐθπι ἄυ06 ἰδέ  ἰηἀ6 τηονογαηΐ, οἵ οοΐη- 
τηϊδοοηΐ 86 οἰβ δὰ οΔ53.6}]}}πὶ Ὠ6588ι1). 

17. Β΄ πηοὸπ γογῸ γαίογ δυάδβ ΘΟΠΊΠ δογδί εὐ ΝΙΓΆΠΟΓΟ, 

ΡϑΌΪαΪ πὶ γΘγῸ Οὗ γοροη πὶ δ νογβδγίογιιπι δά υοηίιη [ἰ- 
ΤΏΟΓΟ ὨΓΟΪΔΌ 508. 

18. ΝΟΔΠΟΥ ἰδθη δυάΐθῃ8 Υἱγίυϊοπι σοπλΐυπ) συ ἀδρ οἱ 

δΐΠιΐ πη Δ ση υἀΪπο πὶ υδπη ἰῃ σογίδηἰη 08 ργῸ ραίγίἃ 1ιᾶ- 
ὈοΡδηΐ, βδησυΐηα ᾿αϊοίιπι ἴδοογθ τηϑιι δῖ. 

1[9. Ουδιηοῦγοηι πηΐβῖ Ροβιἀοηΐιμ οἱ Τῆδοἀοίυμη οἱ Μαῖ- 

(Δι ΐδτ υἱἱ ἀάγοηΐ ἀοχίγαϑ δί40}6 δοσίραγθηΐ. 

20. Εἴ οὐπὶ αἀἷυ ἀ6 5 Οὐῃ 5} ἢ} ἀρσογοίυγ, οἵ ἧρθο ἀυχ δά 

τηυ  ἰυἀἰηθπὶ γοίυ ͵586., οἱ οπιηίμπιὶ υπὰ ἀρρᾶγογοί βθηϊθηίία, 
δηηυοσγυηΐ οοηγΘηἰἰοΙ θυ8. 

21. Ἰίαχυς ἀΐθπι οοηδι δγαηΐ χυᾶ 8θογοίο ἰηίοσ 56 ἃσ6- 
ΓΘΩϊ : δ ρῥγοοββϑὶὶ, οἱ Δ ὑποχύοαιθ ἀΐνογδαβ ροβιογυηῖ 
8688. 

22. Ὀἰδθροδβυϊ διιίοπη ᾿ 088 ἀττηδῖοϑ ρᾶγαίοϑ ἰη οὁρρογίιιπίς 
Ἰοοῖς, δ6 "16 ἃ}0 Ποϑίίθυ5 γθρθηΐβ π}8}} δἰ χυΐά ογίγείυγ : 
οοησγυυπι ΟΟἸΪοφυ πὶ (δοογιηί. 

23. Μογαθαίυγ δυίδηι ΝΟΣ ΠΟΥ σ ΓΟΒΟ  ὑΤηΐ5, Ὠἰ ΜΙ χας ἰηϊιὶ 
δρουθδῖ, σγουθβαυδ ἰυγθᾶγυ 4085 οοηρΓοραίς [πογδηΐ ἀὶ- 
[ηἶ5}1: 

24. ὨαΡοθαὶ δυΐοη) ΒΘ ρ6Γ Τυἀδπιὶ ἰῃ ὀοηδροοία, 6Χ δηΐ πο 
ογαΐ Υἱγὸ ἱῃο δία 8, 

2ὅ. τορᾶνυϊχυδ ουπὶ ἀποογοῖ ἀχοόγθη) ἢ] 4016 ργοσγοδσοῖ. 
Νυριίἰα5 (δεϊ!, φυϊοῖα ορι!. οοπμ πη ϊ τοῦ υἱνθθδηΐ. 

26. ΑἸἰοΐ)118 δ 6) Υἱάοη8 οἰαγἰδίῖοπ "ον ἀὰ ἰηνϊοθῃλ 

οἱ (χοϊᾶ5 ὁοηνθη 0068, ἃ550Π|6ὴ58 νϑηἱξ δὰ Ποπιοίσίιπι οἱ 

ἀἰοοραὶ Νίσδηόγοη) ἃ] Θὴδ 856 ΓῸ ἃ τοθυ : Φυάδηλ δ ΐπ Γ6- 
δὶ πο ἀἰαίογθῃ) δυο θββογθίη 5 ὲ ἀδϑισηαγν!. 

47. Ἰίδαυθ τον ὀχδβρογδίῃ 8, οἵ μϑϑϑίπι 1.118 οὐ αἰ δῇ!ο- 
πἶθι5 ἰδ, δοῦροῖῖ ΝΙοΔηοΓὶ ἀΐοθπβ, σγὰν θοῦ χα 6 ΠῚ 96 

ἴογτε ἀδ οομνοηιοπίθυβ, ᾿υΟὴ5Β δυΐοπι Μδοοδθεραμ εἰίυς 
γἱποίιηι πη ἴογο ἈΠ ΟΟ ί8Π,. 

28. Ουἱδι15 ΟΟρη} 15 ΝΙΟΔΠΟΓ ΟΟηΐι15118 ογαί οἱ ψγαν το γ [6- 

γορθαΐ, δὶ οἃ ας σοηγθηογδηί ἰγγία δοογοῖ, 118 ἃ νυἱγὸ 
(Δοἰᾷ ἰπ)υγὶδ. 

29. δοα αι Τορὶ Γοϑἰϑίογα ἤθη ροίογαϊΐ, ορρογιη δ ίθιη 
ΟὈβογναθαῖ υἱ ἰὰ οἰγαϊδσοιηδίο ρογ  θγοὶ. 

30. Αἱ Μδοῦδθα 8 Ὑἱ θη 5 βδοουτ δυ βίου 8 ἄσογα Νίοδ- 
ΠΟΙΟῚ, Οἱ σοηϑθίι Οὐ Γϑι ἰδγοοὶ 5 ΘΥ ἰ θθι θη, ἰη(6 - 

ΠΡΘῚΒ. ΠΟ ΟΧ ὨΟΠῸ 6856 διιϑίο.  δίοηι ἰϑίδ πη, ΠΟ) ρα!Ο 5 

δΌΟΓΟΙ ΟΟηστοσδί 8, ΟΘοΟυ 4 δϊ 56 ἃ ΝΙΟΔΏΟΓΟ, 

31. Φυοᾶ εὖπὶ ἔΠ|6 σορηου (οἰ [6 56 ἃ Υἱγὸ ἀϑίυ 1 ρΓ- 
νρηΐυηι, γοηϊὶ δα ᾿ηᾶχἰ 1} οἱ βδηοίιη) ἰΘ 8}, οἱ 5δόθι- 

ἀοιδυβ Βο} 85 Ποϑίϊδβ οἴδγθη 10 }8 } 5511 ἰγδάθγα τίγαπι. 

32. Οὐἶβθυδ οὐ [γᾶ ῃ10 ἀἰοοη ἰδ 0.5 ΠΟΒΟΙ Γὸ 56 0ὲ Θεβοῖ 

4υὶ φυφγοθαίαγ, οχιθηάθηϑ ἀδχίγδη δὰ ἰδ ρ] 01, 

33. )υταν ἤθοο : Νἰδὶ “υάδοι τ ὶ νἱποίιηι γιά! ἀοΓΙ (15, 
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παραδῶτε, τόνδε τοῦ Θεοῦ σηχὸν εἰς πεδίον ποιήσω, χαὶ 
τὸ θυσιαστήριον χατασχάψω, χαὶ ἱερὸν ἐνταῦθα τῷ Διο- 
νύσῳ ἐπιφανὲς ἀναστήσω. 

84. Τοσαῦτα δὲ εἰπὼν ἀπῆλθεν. Οἱ δὲ ἱερεῖς προτεί- 
ναντες τὰς “εἴρας εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπεκαλοῦντο τὸν δια-- 
παντὸς ὑπέρμαχον τοῦ ἔθνους ἡμῶν, ταῦτα λέγοντες" 

85. Σὺ, Κύριε τῶν ὅλων ἀπροςδεὴς ὑπάρχων, εὐδό- 
χησας ναὸν τῆς σῆς χατασχηνώσεως ἐν ἡμῖν γενέσθαι, 

86. Καὶ νῦν, ἅγιε παντὸς ἁγιασμοῦ Βύριε, διατήρη- 
σον εἷς αἰῶνα ἀμίαντον τόνδε τὸν προςφάτως χεχαθαρι- 
σμένον οἶχον. 

87. 'Ραζὶς δέ τις τῶν ἀπὸ ᾿Ιεροσολύμων πρεσθυτέρων 
ἐμηνύθη τῷ Νιχάνορι, ἀνὴρ φιλοπολίτης καὶ σφόδρα 
χαλῶς ἀχούων, χαὶ κατὰ τὴν εὔνοιαν πατὴρ τῶν Ἰου- 
δαίων προςαγορευόμενος. ; 

88. Ἦν ἀν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις τῆς ἀμιξίας 
χρίσιν εἰςενηνεγμένος Ιουδαϊσμοῦ, χαὶ σῶμα χαὶ ψυχὴν 
ὑπὲρ τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ παραδεδλημένος μετὰ πάσης ἐχ- 
τενίας. 

9. Βουλόμενος δὲ Νικάνωρ πρόδηλον ποιῆσαι ἣν 
εἶχε πρὸς τοὺς Ἰουδαίους δυςμένειαν, ἀπέστειλε στρατιώ- 
τας ὑπὲρ τοὺς πενταχοσίους συλλαθεῖν αὐτόν" 

40. ἔδοξε γὰρ, ἐχεῖνον συλλαδῶν, τούτοις ἐργάσασθαι 
συμφορᾶν. 

4ι, Γῶν δὲ πληθῶν μελλόντων τὸν πύργον χαταλα-- 
θέσθαι, χαὶ τὴν αὐλαίαν θύραν βιαζομένων, καὶ χελευόν- 
των πῦρ προςάγειν καὶ τὰς θύρας ὑφάπτειν, περικατά- 
ληπτος γενόμενος ὑπέθηκεν ἑαυτῷ ξίφος, 

42. εὐγενῶς θέλων ἀποθανεῖν ἥπερ τοῖς ἀλιτηρίοις 
ὑποχείριος γενέσθαι, χαὶ τῆς ἰδίας εὐγενείας ἀναξίως 
ὑόρισθῆναι. 

43, Τῇ δὲ πληγῇ, μὴ κατευθιχτήσας διὰ τὴν τοῦ ἀγῶ- 
νος σπουδὴν, καὶ τῶν ὄχλων εἴσω τῶν θυρωμάτων εἰςθα- 
λόντων, ἀναδραμὼν γενναίως ἐπὶ τὸ τεῖχος, κατεχρή- 
μνισεν ἑαυτὸν ἀνδρείως εἰς τοὺς ὄχλους. 

4. Τῶν δὲ ταχέως ἀναποδισάντων, γενομένου δια- 
στήματος ἦλθε χατὰ μέσον τὸν χενεῶνα. 

45. Ἔτι δὲ ἔμπνους ὑπάρχων χαὶ πεπυρωμένος τοῖς 
θυμοῖς, ἐξαναστὰς, φερομένων χρουνηδὸν τῶν αἱμάτων, 
χαὶ δυςχερῶν ὄντων τῶν τραυμάτων, δρόμῳ τοὺς ὄχλους 
διελθὼν, 

46. χαὶ στὰς ἐπί τινος πέτρας ἀποῤῥωγάδος, παντε-- 
λῶς ἔξαιμος ἤδη γενόμενος, προῤαλὼν τὰ ἔντερα χαὶ 
λαθὼν ἑχατέραις ταῖς χερσὶν, ἐνέσεισε τοῖς ὄχλοις" καὶ 
ἐπικαλεσάμενος τὸν δεσπόζοντα τῆς ζωῆς χαὶ τοῦ πνεύ- 
ματος ταῦτα αὐτῷ πάλιν ἀποδοῦναι, τόνδε τὸν τρόπον 
μετήλλαξεν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ΄. 

ι. Ὁ δὲ Νιχάνωρ μεταλαῤὼν τοὺς περὶ τὸν ᾿Ιούδαν 
ὄντας ἐν τοῖς χατὰ Σαμάρειαν τόποις, ἐδουλεύσατο τῇ 
τῆς καταπαύσεως ἡμέρᾳ μετὰ πάσης ἀσφαλείας αὐτοῖς 
ἐπιδαλεῖν. 

". Τῶν δὲ χατ᾽ ἀνάγχην συνεπομένων αὐτῷ Ἰουδαίων 
λεγόντων, μηδαμῶς οὗτος ἀγρίως καὶ βαρόάρως ἀπο- 
λέσης, δόξαν δὲ ἀπομέρισον τῇ προτετιμημένη ὑπὸ τοῦ 
πάντα ἐφορῶντος μεθ᾽ ἁγιότητος ἡμέρα᾽ 
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ἰσίυα αὶ ἴϑπυπ) τη Ρἰδηιίιοπὶ ἀθάνσδην, οἱ ἃ]ἴδγε οἴϊοἀΐδη), 
οἱ (θρ! πὶ ἷς Πιίρσγο {ΠΠυ5ΐγο οτί σα. 

34. Εἰ Πὶδ αἰσίι8 δ 1. ϑδοογάοίθϑ δυΐίδη) Ὀγοϊθπάρθηΐοβ 
Τηδη118 ἰῃ οαἸἸ υτἢ ἱηγοσΔ θδηϊ 611} 41} ΒΘ ΠΊΡΟΓ ργοίθοίοῦ δββοῖ 

δολ5 ποϑίγα, ἢφος αἀἰοθηί68 : 

35. Τὰ, Το π6 ὑπ γβογαη, Τα Πα}}}8 ἱπσ68, ΥὙὸ- 

Ιἰυΐδι} ἰαρὶαπι [)}}{4[Ἰ018 ἰὰ25 {16 Γὶ ἴῃ πΟΡί5. 

36. Εἰ πᾶῃο, δδηοίο ΟΠΊἢἶ5 βηοΕ {815 ΠΟ} 6, ΘΟΏΒΟΓΥᾺ 
ἴπ φοἰθγηυ ἱπῃρο υἱδιὴ ἀοπλυπ) ἰϑίαηι δ Ὠροὺ πηυπάαϊὰ 

68. 

37. ἈδΖζίδϑ δυίΐδη αιιϊϊάδη} ἀθ6 βοηϊογί θ8 80 ΦογΟϑΟΪΥ "15 
ἀοἸδίυ5 οϑὲ Νίοδηογὶ, Υἱγ διηδίον οἰν {18 οἱ γά]ὰθ ἤθη ἂυ- 

ἀΐδηβ, δἱ φυΐὶργο ὕοῃο αἴϊδἼοϊυ ραΐῖογ Φυϊεογιτλ ἂἀρρ6}]}}ἃ- 

ἴυΓ. 

38. ΗΙὸ δηΐπι βι ρογίογὶ δι.9 ἰθρογίθ.5 σΟη ποη(ἰ ριὺ- 
Ροβίζιπγ ἰοπυογί Ψψι6αἰσπΐ, οογρυβήηιϊια οἵ δηϊηδπη) ΚΓῸ 

ψυάδαΐβηηο ἰγαάίἀογδί απ ΟΠΊηἱ ρογΓβαυ γα! 8. 

39. ὙΟΪΘἢΒ δυΐθαι Νίοδηον πηδηϊοϑίδγο οἀϊυπι αιιοά |ιἃ- 
Ὀεθδὶ ἰπ Ψυάδθ08, ηλἰδἰ[ τ} Π165. βαργὰ αυϊηρθηίοθ. υἱ ουπὶ 
σΟΙΒρΓΟοηἀογεηΐ : 

40. ρΡυΐϊαρδαιὶ οηΐπι, δἰ {Π πὶ οερίδϑοὶ,, οἰδάθῃῃ 86 8.18 8} - 

ἴυγυηι. 

41. Τυτγθΐθ δυΐοπ) ͵δπὶ οσουρδίαγίβ ἰαντὶπι, οἱ δυ 85 οϑἱΐο 
γίπη (Δα ΘΠ 08, οἱ ἰσηθπὶ δάπιούογο ᾿υθοηἰδυ8 οἱ ρογίδἢ 
ἰηοαηάϊ, υπάΐφις ΘΟ ργεθηβι18 οἰδάϊιπ) δἰ δυρροϑυΐξ, 

42. οἰ θηβ ΠΟὈ 16 Γ πηογὶ ροιυ8 χυδπὶ διά 18 Πἰδγὶ 
Ροςοδίογιθιιβ, οἱ ΠΟ 816 808 ἱπα ση 5 ἰη γι δ ἃ[Ποἱ. 

43. δοὲ οὐπὶ Ρ6Γ ΘΟη ΘὨ ἰοηΪ8 (6ϑ ἰδ  ΟΏ 6 Π} ΠΟῊ Γθοῖο ἰεία 
Ὀἰάσαῖα ἀραϊ58οῖ, αἱ ἰυτῦφο ἰηίγᾶ οδίἰὰ ἱγγυρίϑϑοηΐϊ, ΓΘΟυ τ ἢ 8 
βοῃθίοβϑδ δά τηυγυπ, ργϑοοὶρίίαυὶϊ βοηθοί ρδυπι Υἱγ  ἰογ ἰῃ 

ἴυγθδϑ. 

44, Ουΐδυβ τοϊοοίογ Ἰοουηῖ ἀδηι θυ, (Δοῖο βραῖϊο γϑηϊΐ 

Ρογ τηοαΐυπ) ΥὙϑηΐγθῃι. 
45. Ἐξουμ δά] 0 ϑρίγαγοῖ οἱ δηΐπ)0 θϑϑοῖ δοοθῆϑυϑ, 581- 

ὅθη8, οὑπὶ βδηξυ δ ἰηϑίαγ (Ὁη{18 ἀοἤυογοῖ, οἱ ρτᾶν βοί πᾶ 68- 

β6ηὶ γὨΪ]ηΘγϑ, ουΓθὺ ἰυΓ088 ρΟΓΙΓΔΗΒΙΘΏΒ, 

46. οἱ 5ἴδη8 8}ρ0Γᾶ 4πϑιηάδηι ροίγᾶΠπὶ ργϑουυρίδηι, ροηΐ 8 
͵ι οχβδηρσυΐβ οἴϊοσίιιδ, ργοίδγθηβ ἰη(οδιἰηἃ Οἱ 5 ΠΙΘῺΒ 0{}8- 

406 πηδηΐθυ8, ρΡγο)θοὶϊ ϑυρασ ἔθ 88 : οἱ ἱπυοοδηβ ἀοῃμηᾶ-. 
ἰογϑηὶ Υἱ(δ8 80 βρί γἰ[5 υἱ δ0 ἱρϑὶ ἰζαγυιϊη γοὰἀογοῖ, [18 Υἱῖδ 
ἀοίυποίι8 68. 

ΟΑΡΌΤ ΧΥ. 

1. ΝΙΟΔΉΟΥ δυΐοη υἱ οοιηρογίὶ Τ᾿ ἀλη 6886 ἰῃ ἰ00[8 5811)8- 
τὶδο,, οοσίδΥ αυϊοιΐ8 ἀἰ6 οὐηι ομμηὶ βϑουγίϊδία ἰῃ 'ρ808 ἱγ- 

τύοτο. 

4. )υιάκξοίβ γόγοὸ φυὶ {ΠΠπ|πὶ Ρ6Γ ποορβϑὶ ἰδίθπη βοαθθ ὈΔη(ι 
ἀϊοδηιθυ8, 6 ἰ(α ἰογοοί ον οἱ Ὀάγῦδγο ἀἰβρογάδ8, δο ᾿οηογθη) 

(ἰθι6. ὑγθῃοπογδαίδε οὐπὶ 88ηοίἰἰδῖ6Θ 800 60 αυΐ υῃΐγεγθα 
οοηβρίοἰ ἀϊοὶ : 
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8. ὃ δὲ τριςαλιτήριος ἐπηρώτησεν εἰ ἔστιν ἐν οὐρα- 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. Κεφ. [Ε΄. 

3. {16 γϑγὸ (6 γ βοϑ βίῃ ἰηἰογγορανξ δἰ εβϑί ροίθῃβ ἰῃ σα ϊο 
νῷ δυνάστης ὃ προςτεταχὼς ἄγειν τὴν τῶν σαδθάτων ᾿ αυὶ ἱπιρεγανί! ἃρὶ ἀΐδπι β Ὁ αἰογαμα ἢ 
ἡμέραν; 

4. Τῶν δὲ ἀποφηναμένων " Ἔστιν ὃ Κύριος ζῶν αὐτὸς 
ἐν οὐρανῷ δυνάστης, ὃ χελεύσας ἀσχεῖν τὴν ἑύδομάϑα. 

6. Ὁ δὲ ἕτερος, Κἀγώ, φησι, δυνάστης ἐπὶ τῆς γῆς 
ὃ προςτάσσων αἴρειν ὅπλα χαὶ τὰς βασιλικὰς χρείας 
ἐπιτελεῖν. “Ὅμως οὐ χατέσχεν ἐπιτελέσαι τὸ σχέτλιον 
αὐτοῦ βούλημα. 

6. Καὶ ὃ μὲν Νικάνωρ, μετὰ πάσης ἀλαζονείας ὑψαυ- 
χενῶν, διεγνώχει χοινὸν τῶν περὶ τὸν ᾿Ιούδαν συστήσα- 
σθαι τρόπαιον. " 

η. Ὁ δὲ Μαχκχαῤαῖος ἦν ἀδιαλείπτως πεποιθὼς μετὰ 
πάσης ἐλπίδος ἀντιλήψεως τεύξασθαι παρὰ τοῦ Κυρίου" 

8. χαὶ παρεχάλει τοὺς σὺν αὐτῷ αἡ δειλιᾶν τὴν τῶν 
ἐθνῶν ἔφοδον, ἔχοντας δὲ χατὰ νοῦν τὰ προγεγονότα αὐτοῖς 
ἀπ᾽ οὐρανοῦ βοηθήματα, χαὶ τανῦν προςδοχᾶν τὴν παρὰ 
τοῦ Παντοχράτορος ἐσομένην αὐτοῖς νίχην χαὶ βοήθειαν. 

9. Καὶ παραμυθούμενος αὐτοὺς ἐχ τοῦ νόμου καὶ τῶν 
προφητῶν, προζτυπομνήσας δὲ αὐτοὺς χαὶ τοὺς ἀγῶνας 
τς σαν ἐχτετελεχότες, προθυμοτέρους αὐτοὺς χατέ- 
στησε. 

το. Καὶ τοῖς θυμοῖς διεγείρας αὐτοὺς, παρήγγειλεν 
ἅμα παρεπιδειχνὺς τὴν τῶν ἐθνῶν ἀθεσίαν χαὶ τὴν τῶν 
ὅρκων παράῤασιν᾽ 

11. ἕχαστον δὲ αὐτῶν χαθοπλίσας, οὐ τὴν ἀσπίδων 
χαὶ λογχῶν ἀσφάλειαν, ὡς τὴν ἐν τοῖς ἀγαθοῖς, λόγοις 
παράχλησιν, χαὶ προζεξηγησάμενος ὄνειρον ἀξιόπιστον 
ὕπαρ τι. πάντας εὔφρανεν. 

ἃ. ἮἯΙν δὲ ἢ τούτου θεωρία τοιάδε: Ὀνίαν τὸν γενό- 
μενον ἀρχιερέα, ἄνδρα χαλὸν καὶ ἀγαθὸν, αἰδήμονα μὲν 
τὴν ἀπάντησιν, πρᾶον δὲ τὸν τρόπον, χαὶ λαλιὰν προῖε- 
μενον πρεπόντως, καὶ ἐχ παιδὸς ἐχμεμελετηκότα πάντα 
τὰ τῆς ἀρεΐῆς οἰκεῖα, τοῦτον τὰς χεῖρας προτείναντα 
χατεύχεσθαι τῷ παντὶ τῶν ᾿Ιουδαίων συστήματι" 

13. εἶθ᾽ οὕτως ἐπιφανῆναι ἄνδρα πολιᾷ καὶ δόξη δια- 
ἔροντα, θαυμαστὴν δέ τινα χαὶ μεγαλοπρεπεστάτην 
παι τὴν περὶ αὐτὸν ὑπεροχήν. 

14. ᾿Ἀποχριθέντα δὲ τὸν ᾿Ονίαν εἰπεῖν - Ὁ φιλάδελφας 
οὗτός ἐστιν, ὃ πολλὰ προςευχόμενος περὶ τοῦ λαοῦ χαὶ 
τῆς ἁγίας πόλεως, Ἱερεμίας ὃ τοῦ Θεοῦ προφήτης. 

15. Προτείναντα δὲ τὸν Ἱερεμίαν τὴν δεξιὰν παρα- 
φω ΄-, 5 ἣ Ὁ δοῦναι τῷ Ἰούδᾳ ῥομφαίαν χρυσῆν, διδόντα δὲ προςφω- 

νῆσαι τάδε" 
16. Λάδε τὴν ἁγίαν ῥομφαίαν, δῶρον παρὰ τοῦ Θεοῦ, 

δι᾿ ἧς θραύσεις τοὺς ὑπεναντίους. 
17. ΠΠαρχαχληθέντες δὲ τοῖς Ἰούδα λόγοις πάνυ χαλοῖς 

χαὶ δυναμένοις ἐπ᾽ ἀρετὴν παρορμῆσαι χαὶ ψυχὰς νέων 
ἐπανορθῶσαι, διέγνωσαν μὴ στρχατοπεδεύεσθαι, γενναίως 
δὲ ἐα φέρεσθαι, χαὶ μετὰ πάσης εὐανδρίας ἐμπλαχέντες 
κρῖναι τὰ πράγματα, διὰ τὸ χαὶ τὴν πόλιν χαὶ τὰ ἅγια 
χαὶ τὸ ἱερὸν χινδυνεύειν. 

ι8. Ἦν γὰρ ὃ περὶ γυναικῶν καὶ τέκνων ἔτι δὲ ἀδελ)- 
φῶν χαὶ συγγενῶν ἐν ἥττονι μέρει χείμενος αὐτοῖς ἀγὼν, 
μέγιστος δὲ καὶ πρῶτος ὃ περὶ τοῦ χαθηγιασμένου ναοῦ 
φόδος. 

ι9. ἮΝ δὲ χαὶ τοῖς ἐν τῇ πόλει χατειλημμένοις οὐ 
πάρεργος ἀγωνία, ταρασσομένοις τῆς ἐν ὑπαίθρῳ προς- 
θολῆς. 

ἧς Εἰ γοϑροπάθηθυβ 115. : Εβὶ Ποπιίηι8 σίγα ἰρβθ ἴῃ 
ΟΟΪΟ Ροΐοῃϑ,, αυὶ 1551} ἃσὶ δαρίδ1) ἀἰθῃη. 

5. Αἱ ΠΠ16 αἷΐ : Εἴ ὁϑδὸ ροίδῃϑ δι ΒΌΡΟΓ ἰογγᾶπι συΐ [Π|- 
ῬΘΙῸ 51Π|| ἃγπιᾶ οἱ πρροίϊα γοσὶβ Πρ] 011. Τἀιηθη πον οἰ - 
011 υἱ ΠιἰΒΟΙ ΤΩ 51π} σΟὨΒ,Πη} ροτγἢοογοί. 

6. Εἰ Νίσοδποῦ αυϊάθηι,, ΟΠ ΒΕ Πη πὰ ΒῈρΟΓΟΐὰ ογροίιβ, 

οορίανογαῖ οοπηηθηα ἰγορ[ μέθυ δίδίμῃογα ἀ6 ΨΦυάδ οἱ Ἰγὶς 
4] οτπὶ ἰρ50 ογδηῖ. 

7. Μδουδθαθι}5. διίθπι δοηροι οοηβάοθαϊ οὑπὶ ΟΠηὶ 8ρ6 
ΔῈ ΧΙ απ δἰ δὲ ἃ Ὠοπηΐηο δἰαϊυτγυη) : 

8. οἱ Ποῦ μαΐα 8005 Π6 ἰογ ἀδγοῶΐϊ δάνθηίυε ηδίϊο- 
ὨΠΠῚ, 56 ἴῃ πιρηία μὰ δηῖρ8 δα) ογία 510] δηίοδ (μοἰδ ἀθ 
Οὐἶο, οἱ θη βρογᾶγοηΐ δ) Οιῃηϊροίϊδηϊα 5:0] ΑΓ Γϑῖ υἷ- 
οἰονΐδιη οἱ δυχὶ πη. 

9. Εἰ δ!!οοσυΐυβ 605 ἀ6 Ιθρα οἱ ργορ οί δ, Δ ΠΊΟΠ 6115 οἰΐδπη 

608 ἀξ οογίδιμϊηΐ θα 4υα: οοηίδοογδμῖ, ργοπιρίίογοϑ οομβίϊ- 
(011 608. 

10. Εἰ δῃϊηλ 8 Θογι πῇ γα ο 5, Δἀπηοηοθαΐ 5ἰπι}} οβἰθηἀθὴ5 

δοηΐζίαπη (Δ|1δοΐδη) οἱ ᾿ ΓΑΙ ΘὨ(ΟΓαπὶ ργνδγί σδ θηρία : 

11. 5ἰηρι}}08 δυυΐδπι ᾿ἰΠΠογυ πη ἃγιηδῃβ., ΠΟη ἴδηι ΟἸΥΡΟΌΓΙΠΙ 

οἱ Παβίδγυπη πη! ΠΟ μ 6, αυᾶπι δα ογία 0η6 ΡΟ ΒΟΓΠΊΟΠ6Β, 

οἰἰδη ὀχροϑίίο ἢὰ6 ἀΐξιῃο βϑομπηηΐο, πιᾶ ΠΟροΓα ὈΠίγν οΓΘῸ8 16"- 
ΕΠοαν. 

12. Ετγαΐ δυΐδηι ἢ} ι5πιοαὶ νίβιι8 : Οπΐδιη 4αἱ (πογδϊ 50}π}- 

Ὠ5 58 6ΓἋ08, Υἱγὰῃλ Πποποδίυμῃ οἱ Βοηθη), τὙϑηδγδηαιῃ 

Υἶδιι, Ἰηοάἀοβίαηι τηογί 15, οἱ δἰοχαΐο ἀθοοῦαπι, οἱ ἃ ρύθγο 

ἰῃ Οπιμῖθι5 Υἰγίυ 18. ΟΠ ο 5 ὀχογοϊαίυπη,, ἤμης τηᾶμ}5. Ρτο- 
ἰΘῃἀΘ 61) ΟΓΆΓΟ ὉΓῸ ΟΠ.ἢΐ ΡΟΡΌΪῸ Φυάςρογαπι : 

13. ροβδί 06 Δρραγι 556 οἷς συἱγιιῃ) σδμ {6 οἱ ρογία δχὶ- 
ΤᾺΪΌ ΠΩ, ΠΡ Γ ΒΠ]6 ἢ} Ὑ6ΓῸ 4ιδηγηάδῃι οἱ πηᾶχίμν! ἀδοογὶβ 6586 
ριτοϑἰδηταπ) οἰγοα ΠΠ1Πη. 

14. ᾿βροι θηΐαπι νθγῸ Οηΐδπὶ ἀϊκί586 : Ηἰς οϑὶ γαΐγαηι 

ἃ) 8101, 711] πλυ] 1 οΓαί, ργο ρορυ]ο οἱ δαποία εἰν! ΐδ, 76- 
ΓΟΙἶὰ 5 μι ρ οίὰ 1)6]. 

1ὅ. Εχιθηδίϑξο δυΐδ οι πιίλη) ἀοχίγδπ) οἱ ἀθ 888 δ- 
ἀα φἰδάϊ δυγοῦηι, οἱ οαπὴ ἀδτγοῖ δο οἰ Δη)8 556 ἰδ Ὸ : 

16. Αζεῖρο βδποίιυμι σ᾽ ἀϊιπι, τηυηυβ ἃ Ὠ60, ἴῃ 4υ0 ἰτδη- 
668 Δαγογθδγίοϑβ. 

17. Εχ]ιοτγίδι! Πἀ16 Φαδῶρ βογπιοηΐθυβ Ὀοηΐβ νδ]ὰθ οἱ 

αυὶϊ ροϑϑοηΐ δά νυἱγίι θη) ἱποϊίαγο οἱ δηϊπηο5 νου πιὶ ογὶ- 
ξογθ, βἰδίπθγΌ}ΐ ΠΟἢ οΔ5 Γαι ἰδ Γὶ., θὰ σοηογοβα ἱμυ θη, οἱ 

Οὐπὶ ΟΠἢΐ ΥἱΓυϊα οΟΠΠΊσο (65 46 πο ρο ἢ 5 ἡ ἴσᾶγο, ο0 φυρά 

οἱ οἰΥἱ1λ5 οἱ βᾶπείδ δἰ [δπηρ᾽ απὶ ρου Πἀγοηίυν. 

18. Εταῖ δη τὴ ῬΓῸ ὑχογίθυ8 οἱ ἢ]}15 [απ] 6 ῥγὸ [Γαι γ 5 
οἱ σορηδί!β ΠΊΪΠΟΓ 658 50} οἰ τπἃ0., πηαχίηγ}}8 ὙΘΓῸ οἱ ὨΓΙΠ.05 

ὮΓΟ 580 ΠΠοδῖο ἰομ!ο ογαΐὶ {ἰΠΊ0Γ. 

[9. δ6α οἱ 608 4] ἰμ εἰν! (4.6 γοπηδηβογδηΐ ΠῸὴ τη ηᾶ 

8011 οἱ ἀ0 Πα υ  Ρ8!, (γα 15 ̓ρ515 110 φαΐ δὰ ἀΐο οοηβτγοδϑι. 



ΜΑΟΟΑΒΕΈΟΒΔΟΌΜ ΠΙΒΕᾺ ΕΘΟΌΝΏΤΙΙ5. ακν. ΧΥ. 

20. Καὶ πάντων ἤδη προςδοχώντων τὴν ἐσομένην ! 
χρίσιν, καὶ ἤδη συμμιξάντων τῶν πολεμίων χαὶ τῆς 
στρατιᾶς ἐχταγείσης, χαὶ τῶν θηρίων ἐπὶ μέρος εὔχαι- 
ρὸν ἀποχατασταθέντων, τῆς τε ἵππου χατὰ χέρας τετα- 

γμένης, 
41. συνιδὼν ὃ Ναχχκαδαῖος τὴν τῶν πληθῶν παρου-- 

σίαν χαὶ τῶν ὅπλων τὴν ποιχίλην παρασχευὴν, τήν τε 
τῶν θηρίων Ἔγρ τῆξα; προτείνας τὰς χεῖρας εἰς τὸν 
οὐρανὸν, ἐπεχαλέσατο τὸν τερατοποιὸν Κύριον τὸν χα- 
τόπτην, γινώσχων ὅτι οὐχ ἔστι δι᾿’ ὅπλων ἣ νίχη, καθὼς 
δὲ ἂν αὐτῷ χριθείη, τοῖς ἀξίοις περιποιεῖται τὴν νί- 
χην. 

95. Ἔλεγε δὲ ἐπικαλούμενος τόνδε τὸν τρόπον" Σὺ, 
Δέσποτα, ἀπέστειλας τὸν ἄγγελόν σου ἐπὶ ᾿Εζεχίου 
τοῦ βασιλέως τῆς Ἰουδαίας, χαὶ ἀνεῖλεν ἐχ τῆς παρεμ- 
θολῆς Σενναχηρεὶμ εἰς ἑκατὸν ὀγδοηχονταπέντε πλε: 
δας. 

23. Καὶ νῦν, δυνάστα τῶν οὐρανῶν, ἀπόστειλον ἄγ- 
γελον ἀγαθὸν ἔμπροσθεν ἡμῶν εἰς δέος χαὶ τρόμον. 
Μεγέθει βραχίονός σου 

34. χαταπλαγείησαν οἱ μετὰ- βλαςφημίας παραγε- 
νόμενοι ἐπὶ τὸν ἅγιόν σου λαόν. Καὶ οὗτος μὲν ἐν τού-- 
τοις ἔληξεν. 

25. Οἱ δὲ περὶ τὸν Νιχάνορα μετὰ σαλπίγγων χαὶ 
παιάνων προςῆγον. 

46. Οἱ δὲ περὶ τὸν Ἰούδαν μετ᾽ ἐπιχλήσεως χαὶ 
εὐχῶν συνέμιξαν τοῖς πολεμίοις" 

27. χαὶ ταῖς μὲν χερσὶν ἀγωνιζόμενοι, ταῖς δὲ χαρ- 
δίαις πρὸς τὸν Θεὸν εὐχόμενοι, κατέστρωσαν οὐδὲν 
ττὸν μυριάδων τριῶν καὶ πενταχιςχιλίων, τῇ τοῦ 

Θεοῦ μεγάλως εὐφρανθέντες ἐπιφανεία. 

28. Γενόμενοι δὲ ἀπὸ τῆς χρείας, καὶ μετὰ χαρᾶς 
ἀναλύοντες, ἐπέγνωσαν προπεπτωχότα Νικάνορα σὺν 
τῇ πανοπλία. 

29. Γενομένης δὲ χραυγῆς καὶ ταραχῆς, εὐλόγουν 
τὸν Δυνάστην τῇ πατρίῳ φωνῇ. 

80. Καὶ προςέταξεν ὃ χαθ᾽ ἅπαν σώματι χαὶ ψυ) ἢ 
πρωταγωνιστὴς ὑπὲρ τῶν πολιτῶν, ὃ τὴν τῆς ἡλικίας 
εὔνοιαν εἰς ὁμοεθνεῖς διαφυλάξας, τὴν τοῦ Νικάνορος 
χεφαλὴν ἀποτεμόντας χαὶ τὴν χεῖρα σὺν τῷ ὦμῳ φέ- 
ρεῖν εἰς Ιεροσόλυμα. 

31. Παραγενόμενος δὲ ἐκεῖ, καὶ συγκαλέσας τοὺς 
ὁμοεθνεῖς χαὶ τοὺς ἱερεῖς, πρὸ τοῦ θυσιαστηρίου στήσας, 
μετεπέμψατο τοὺς ἐχ τῆς ἄχρας. 

3). Καὶ ἐπιδειξάμενος τὴν τοῦ μιαροῦ Νικάνορος 
χεφαλὴν χαὶ τὴν χεῖρα τοῦ δυςφήμου, ἣν ἐχτείνας ἐπὶ τὸν 
ἅγιον τοῦ Παντοχράτορος οἶκον ἐμεγαλαύχησε, 

88. καὶ τὴν γλῶσσαν τοῦ δυςσεθοῦς Νιχάνορος ἐχτε- 
μὼν, ἔφη χατὰ μέρος δώσειν τοῖς ὀρνέοις, τὰ δὲ ἐπί- 
χειρα τῆς ἀνοίας κατέναντι τοῦ ναοῦ χρεμᾶσαι. 

44. Οἱ δὲ πάντες εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησαν τὸν 
΄ιῳ γ᾽ Ἵ Ἁ ’ὔ 

ἐπιφανῇ Κύριον, τ μὰ τ Εὐλογητὸς ὃ διατηρήσας 
τὸν ἑαυτοῦ τόπον ἀμίαντον. 

485. Ἐξέδησε δὲ τὴν τοῦ Νικάνορος χεφαλὴν ἐκ τῆς 
ἄχρας, ἐπίδηλον πᾶσι καὶ φανερὸν τῆς τοῦ Κυρίου βοη- 
θείας σημεῖον. 

46. Καὶ ἐδογμάτισαν πάντες μετὰ χοινοῦ Ψψηφίσ- 
ματος μηδαμῶς ἐᾶσαι ἀπαρασήμαντον τήνδε τὴν 
ἡμέραν, 
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20. Εἴ συπλοιηηῃοϑ [8Π} ἀχϑροοίδγοηϊ [υδίοϊιπι ἰαἴαγαηι, οἱ 
78π| ποβῖ68 δά δββϑηί δίψιιδ θχθγοι 5 οδϑϑὲ ογἀϊηδίυβ, οἱ θ6- 
δ] ἰῃ ὁρρογίαη ραγία οοηϑι 28, οἱ ἀχυϊίίυβ δὰ οοπιυᾶ 
ἀἰδροδβίίι.8, 

21. οοηδίἀογδη Μδοοδθαι)8 δά νοπίαπη πιυϊ εἰ ϊηΐ 5. οἱ 

δρράγδίιπὶ ὙΑΓΙΠ ἢ) ΔΙΤΩΟΓΆΠῚ, 8ἃ0 [δγοοϊδίοπη θοα(ἰἀγι ΠῚ, 

οχίθηάθη8 Πηδηι18 ἰπ οὐ πι, ργοάϊσία [(Δοϊδηίθη Ἰ)οΣ Πα Πὶ 
ἰῃβρθοίογθπι ἱμνοοδυ, δοίθἢ8 φυΐδ υἱοίογία ἤθη δϑὲ ΡῈΓ 81- 

ἴη8ἃ, Βθὰ ῥγοιέ Δ} ρ80 [υἀϊοδίαιη (ποις, ἀαὶ ἀΐσιῖς νἱοίο- 
Υἶδη. 

22. ὈΙοο δὶ δυΐδη) ἰηγοσδη5 Π0Ο τηο60 : Τὰ, Ὠοιηἶπο, Πιΐ- 
851} δυισοίαπι ἰθυπὰ 80 ἘΖροία τόσα Τυάδρα;, οἱ ἰπίονίδεϊί 46 

Οαδ  Γ5 Βθπηδο γί η) δά ὁοηΐαπ) οοἰορσίηί φυϊηχιο Π}}Π]Π1. 

28. ΕΓ ἢυηο, ἀοηλϊηδίογ σΘΟ]ογαῃι, πλ6 ΔΏρο!μ ὈΟΏυΠῚ 

δηΐδ Π08 ἰῃ {ογοη οἱ ἱγοιηόγοπμ. Μαρηϊ υἀϊηα Ὀγδο ! (υἱ 

24, Θχίδγγοδηίιγ αυΐ οἰΠὶ Ὀ]ΔΘ ΡΠ ΘΠλα Ὑϑηϊθηΐ δά γθ}8 
βδηοίαπι) ρορυϊὰῃ) θυ. Εἰ ἢἶο ᾳυϊάθιηῃ ἰ(ἃ ρογογαυὶὶ. 

25. ΝίοδποΓ δυίθμα οἱ 4υΐ οὐ ἴἰρ50 δγαηΐ απ ἴ0}}}8 οἱ 
ΘΔ οἷ8 δἀϊηονουδηΐ. 

26. 7485 γότὸ οἱ 4} οὑπὶ 60 ογϑηΐ ουπὶ ἱηγοοϑίίοηο οἱ 
ογδ[οηΐ 8 ΟΘΟησγοβδί δυιηΐ ΟΠ) ΠΟΘΕ 08 : 

27. οἵ τηδηΐθι8 αυϊάθπι ρυρηδηῖδ8, 564 οἱ ὈοιηίηιΠι 

οογάϊΐθυ5 ογαηΐθθ, ργοβίγαογυηΐ ποη ΠΙΪΠ115 ἰγὶρὶηἰα αυΐη- 
46 εἰ Πα, ργϑοϑοπίδ 1[)6ἱ πηιᾶρηϊῆσα ἀδ]ροίδί. 

28. Ουμημαυς οοϑδαβϑθηὶ 80 Ορογα, οἱ οὐπὶ σϑυάϊΐο τγραΪ- 
γοηϊ, οοφηπουθγιηΐ ΝΙΟΔΠΟΓΘῺ Γυ 856 ΟΌΠ ΔΓΠῚ8 5018. 

29. Ἐδοίο ἰίααιο οἰάηηοῦο οἱ [τυ], ραϊγία γοςα Οἰμηΐ- 

Ροϊδηίοιῃ ὈΟΠρΘαἰ ΘὈΔΗηΐ, 

30. Ῥγϑοθρὶῖ δυίδηι [ΠΠ|6 αυΐ ροΓ ΟΠπηηΐᾶ 8 ΪΠ10 οἷ ΘΟΓΡΟΓΟ 
ῬΓΪΠ.115 ρυρπδίου ὑΓῸ ον 08 ογαΐὶ, αυὶΐ ἰδ 5 Βα πουο]οη [Δ Π} 

πῃ 608 αυΐ οὐυδάοῃμ σοη118 σΟηβογΥύα!αΐ, σαραΐ ΝΙΟΔηΟΙΓΙΒ οἱ 

ΓΔΏΠ1 ΟἸΠ} ΠΠΌΠΏΘΓΟ ἃ 0560 881) ὁ Θγοβοὶ γᾶ ρογίογσί. 

31. Οὐο οἰπὶ Ρογυθηΐβϑαΐ, Θομυοοδί9 οἷ χυὶ 6) υ5ἀθιὴ 
Β0 {15 οἱ 5δοογ οί θι.8, δηΐ6 ΔΙ|(ἀγὸ ϑίδῃβ, δοοουϑὶϊ 605 αυὶ 
π ἃγοα ογδμῖ. 

32. ΕἸ οδίθηβο οδρίία 506]6 51} Νοδηοτγίϑ οἱ πιᾶπι: Ποίδ- 
γᾶ, αιιὰπ) οχίθηάθηβ οομῖγα ἀοιηθηὶ βποῖδηῃ ΟἸΠΙ οί οη 
τηδρηϊοα σοτγίαϊυ5 [Πθγαΐ, 

33. ἰησυᾶ οὐδ πη ρὶὶ Νίοδηογὶ5 Ὀγϑροῖϑᾶ,, 5511 ρᾶγ- 

ιἰοι! πὶ ἃνίῃι5 ἀαγὶ, ργοθηχία δυΐθτῃ ἀθιηθι ΐο ΟθηίΓὰ 
[6ΠΡ] 1} 8150 66}. ' 

34. Οπη68 ἰρίίαυν ἰα ΘΙ πὰ ὈΘμΘαοδηΐ ργδϑοη 6 πη [)0- 
τι πὶ, ἀϊσοπίοβ : Βοποάϊοίιϑ 40] ἸΙοοσι ϑυυη ἱποοηϊδηλὶ- 

Ὠδίυη) βογνανῖ. 
35. ϑ0ΒρΟ Πα! δυίθη Νί δηοΥβ σδρυΐ οχ ἄγος, ΟΥΔΘἢ8 ΟἿ- ᾿ 

ηἰθυ5 οἱ ηδηϊδϑίυπ) βρη απ αυχ}}!} 6. 

36. ἸΙἰδιθ οπμπο5 οομπηθηΐ ΘΟη51 0 ἀθοιουθιυαΐ ἢμ}]0 
τοὰο ἀΐδην ἰδίαι ἀῦσχας οοἰοὈγ δια ργϑίοτα, 
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37. ἔχειν δὲ ἐπίσημον τὴν τριςχαιδεχάτην τοῦ δω- 
δεχάτου μηνὸς, ἄδαρ λέγεται τῇ συριαχῇ φωνῇ, πρὸ 
μἱᾶς ἡμέρας τῆς Μαρδοχαϊκῆς ἡμέρας. 

388. Τῶν οὖν χατὰ Νικάνορα χωρησάντων οὕτω, χαὶ 
ἀπ᾽ ἐκείνων τῶν χαιρῶν χρατηθείσης τῆς πόλεως ὑπὸ 
τῶν ᾿ἙΕόραίων, χαὶ αὐτὸς αὐτόθι χαταπαύσω τὸν λό- 
ον. 

49. Καὶ εἰ μὲν χαλῶς χαὶ εὐθίχτως τῇ συντάξει, 
τοῦτο χαὶ αὐτὸς ἤθελον" εἰ δὲ εὐτελῶς χαὶ μετρίως, 
τοῦτο ἐφικτὸν ἦν μοι. 

40. Καθάπερ γὰρ οἶνον χαταμόνας πίνειν, ὡςαύτως 
δὲ χαὶ ὕδωρ πάλιν, πολέμιον ὃν δὲ τρόπον οἶνος ὕδατι 
συγχερασθεὶς ἡδὺς, καὶ ἐπιτερπῇ τὴν χάριν ἀποτελεῖ, 
οὕτω χαὶ τὸτῆς χατασχευῆς τοῦ λόγου τέρπει τὰς ἀχοὰς 
τῶν ἐντυγχανόντων τῇ συντάξει. ᾿Ενταῦθα δὲ ἔσται ἡ 
τελευτή. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΣ. Κεφ. Ε΄. 

37. πάθοθγα δυΐθη) σΟΙΘὈγοηι ἰογἰδπὶ ἀδοίπηαπὶ ἀΐοιη Ὠγρι» 
58 ἀυοαθοίπι!, δᾶ ἀϊεἰυγ δυγίδοα γοοα, ργάΐα ἀϊοὶ Μδγάο- 
οἴ ξοὶ. 

38. Ιρφἰΐαγ Ηἷ8. ογζὰ Νί σδῃογομπ δἰς σοϑίϊβ, οἱ δχ ἐ{||58 ἰθηλ- 
Ρογίθ5 δ Ἠδθγϑ β οἰ δῖθ ροββθ588., δ50Ὸ ΄υοαυδ ἰῃ ἢὲβ 
θησίη ἰΔοΐάπη ΒΟΓΓΩΟΉΪ8. 

39. Εἰ δἱ αυϊάθπ) θδπα οἵ υἱ ΠἰβίογίαΣ οοιηροίϊξ, μος οἱ 
ἶρ86 ΘΠ : δὶ δυΐοπιὶ ΘΧ ὁ γ οἱ τηοάΐοθ, πος ργὸ υἱγίθυβ 
Πη6.8 (υἱῖ. 

40. δίουϊ δπὶπιὶ ΥἱΏ.Π) βΘογϑιπη ὈΪΌΟΓΘ, βίτλ ἢ 6 δυΐίδτη 

ΓΌΓΒΙ8 οἵ Δαυιδ, ΟΟη γᾶγίυ πη 65ῖ : βίου δυΐθη) υἱηυπὶ ἀχυς 
τη βίαι 8876 68ἱ, οἱ Ἰυοδηάδηη στα Δη ρογῇοῖ!, [8 οἰΐδη) 
Πυ)αδιηοάϊ ΓΟ βίπιοίμγοβ ογα( θη ΐ8 ἀδ]θοίδι δι }Γ68 ἰοροη- 
(τὰ πἰϑίογίδη. Ηἰο ΟΓΖΟ ογὶΐ βηΐ8. 



ΠῚΒΆῚΙ ΑΡΟΟΘΆΒΥΡΗ͂Ι. 

ΕΣΔΡΑΣ 

ΠΡΩΤΟΝ. 

----αἀἷσθῷ «Ὁ----- 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. 

Καὶ ἤγαγεν Ἰωσίας τὸ πάσχα ἐν Ἱερουσαλὴμ. τῷ 
Κυρίῳ αὐτοῦ, χαὶ ἔθυσε τὸ πάσχα τῇ τεσσαρεςκαιδεχάτη 
ἡμέρα τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου, στήσας τοὺς ἱερεῖς κατ᾽ 
ἐφημερίας, ἐστολισμένους ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ Κυρίου. Καὶ 
εἶπε τοῖς Λευίταις ἱεροδούλοις τοῦ Ἰσραὴλ, ἁγιάσαι 
ἑαυτοὺς τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ θέσει τῆς ἁγίας κιδωτοῦ τοῦ 
Κυρίου, ἐν τῷ οἴκῳ ᾧ ῳχοδόμησε Σαλωμὼν ὃ τοῦ 
Δαυὶδ ὃ βασιλεύς. Οὐχ ἔσται ὑμῖν ἀραι ἐπ᾿ ὥμων αὖ- 
τὴν, χαὶ νῦν λατρεύετε τῷ Κυρίῳ Θεῷ ὑμῶν, χαὶ θερα- 
πεύετε τὸ ἔθνος αὐτοῦ ᾿Ισραὴλ, χαὶ ἑτοιμάσατε χατὰ 
τὰς πατριὰς χαὶ τὰς φυλὰς ὑμῶν, κατὰ τὴν γραφὴν Δα- 
υἱὸ βασιλέως Ἰσραὴλ, χαὶ κατὰ τὴν μεγαλειότητα Σα- 
λωμὼν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. Καὶ στάντες ἐν τῷ ἁγίῳ κατὰ 
τὴν μεριδαρχίαν τὴν πατριχὴν ὑμῶν τῶν Λευιτῶν, τῶν 
ἔμπροσθεν τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ, ἐν τάξει 
θύσατε τὸ πάσχα, χαὶ τὰς θυσίας ἑτοιμάσατε τοῖς ἀδελ- 
φοῖς ὑμῶν, καὶ ποιήσατε τὸ πάσχα χατὰ τὸ πρόςταγμα 
τοῦ Κυρίου, τὸ δοθὲν τῷ Μωῦσῇ. Καὶ ἐδωρήσατο Ἰω- 
σίας τῷ λαῷ τῷ εὑρεθέντι ἀρνῶν χαὶ ἐρίφων τριάχοντα 
χιλιάδας, μόσχους τριςχιλίους. Ταῦτα ἐχ τῶν βασιλι- 
χῶν ἐδόθη κατ᾽ ἐπαγγελίαν τῷ λαῷ, καὶ τοῖς ἱερεῦσι, 
καὶ Λευίταις. Καὶ ἔδωχε Χελχίας, καὶ Ζαχαρίας, καὶ 
Συῆλος οἱ ἐπιστάται τοῦ ἱεροῦ τοῖς ἱερεῦσιν εἰς πάσχα 
πρόῤατα διςχίλια ἑξαχόσια, μόσχους τριαχοσίους. Καὶ 
Ἰεχονίας, χαὶ Σαμαίας, καὶ Ναθαναὴλ ὃ ἀδελφὸς, 
χαὶ Ασαύίας, χαὶ Ὀχιῆλος, χαὶ Ἰωρὰα χιλίαρχοι 
ἔδωχαν τοῖς Λευίταις εἰς πάσχα πρόύθατα πενταχιςχί-- 
λια, μόσχους ἑπταχοσίους. κα ταῦτα τὰ γενόμενα εὐ- 
πρεπῶς, ἔστησαν οἱ ἱερεῖς χαὶ οἱ Λευῖται, ἔχοντες τὰ 
ἄζυμα χατὰ τὰς φυλὰς, χαὶ χατὰ τὰς μεριδαρχίας τῶν 
πατέρων ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ, προςενεγχεῖν τῷ Κυρίῳ 
χατὰ τὰ γεγραμμένα ἐν βιόλίῳ Μωῦσῇ. Καὶ οὕτως τὸ 
πρωϊνόν. Καὶ ὥπτησαν τὸ πάσχα πυρὶ ὡς χαθύχει, 
χαὶ τὰς θυσίας ἥψησαν ἐν τοῖς ἊΣ ἐλ καὶ λέθδυσι 
μετ᾽ εὐωδίας, καὶ ἀπήνεγχαν πᾶσι τοῖς ἐχ τοῦ λαοῦ. 
Μετὰ δὲ ταῦτα ἡτοίμασαν ἑαυτοῖς τε χαὶ τοῖς ἱερεῦσιν 
ἀδελφοῖς αὐτῶν υἱοῖς Ἀαρών. Οἱ γὰρ ἱερεῖς ἀνέφερον 
τὰ στέατα ἕως ἀωρίας: χαὶ οἱ Λευῖται ἡτοίμασαν 
ἑαυτοῖς χαὶ τοῖς ἱερεῦσιν ἀδελφοῖς αὐτῶν υἱοῖς Ἀαρών. 
Καὶ οἱ ἱεροψάλται υἱοὶ ᾿Ασὰφ ἦσαν ἐπὶ τῆς πος 
αὐτῶν, χατὰ τὰ ὑπὸ Δανὶδ τεταγμένα, καὶ ᾿Ασὰφ, 
καὶ Ζαχαρίας, χαὶ ᾿Ἐδινοὺς ὃ παρὰ τοῦ βασιλέως. 

Οθὸο εεε---------- 

ΕΒΌΠΒΑΒ 
ΠΠΒΕᾺ Ι. 

ΟΑΡΟΤ Ὶ. 

Ετ (δεϊϊ Ζ2ο5ϊ88 ρᾶϑοῆα ἰῃ 7Ζογυ βίη Ὠοηλίηθο 800, οἱ 

ἰπ)πηοϊανὶἑ ράβοῃδ φιδγίδαδοίπᾶ ἀΐδ πηθη 518 ρυὶπιΐ, βίδίιθι}8 

Βδοογαοίθβ ρδγ Υἱθθβ ἀϊθγυπ), 5.018 δῃηςῖοβ ἰῃ ἰθιηρίο Ὠο- 

Ιηἰηὶ. Εἰ αἰχὶέ {ων 115 βδογὶβ ΒΟγΥ 8 18γδ6ὶ, υἱ βδπο Ποδγοηΐ 

886 Ὠοπλῖηο ἰῃ φροϑί(ἰοημα βδηοία ᾶγοῷ Ποπιηὶ, ἴῃ ἀοπιο 

4υδι τα ὶοαν! ϑαϊοπιοη ἢ] 5 αν ἃ τὸχ. ΝΟ οτὴΐ νοδἱβ 

10]]6 ΓΘ ΒΕ ΡΟΓ ὨυΠΊΘΓΟΒ Θᾶπι, οἱ ἡθης ἀδϑογνιῖα Ὠοπιίηο Π6Ὸ 

γοβίγο, δἰ ουγδη) ἀρ] [6 σοη 15 {ΠΠ}|15 [586], οἱ ρᾶγδῖδ βθοιυηυὴ 

ρδίγδ5, οἱ {ΠΠΠΡ115 νϑϑίγδϑ, δου ηάυτη βεγρίυγαιη Πᾶνα τορῖβ 

15ὙΓδ6}, οἱ δοουπάυπι πιδρηἑΠορη 8 54] ΟΠ)Ο ἢ 15 ΗΠ ο)υ5. ΕἸ 

βἰδηί65 ἰῃ (ΘΙ 0 ]0 δοουῃάσπ ραγίϊει ἶδη) Ὀγποἰραίυ 5 ραίθΓ- 

Ὧδη1 γψοβίγδηιγ [αΥϊἀγυιη, αυἱ δἰδηὶ ἴῃ σοῃδροοῖιι [γαῖ ΓΌ ΠΩ 

νοϑίγογυ πηι ἤΠογιπ) [5γᾶ6], ἰῃ ογάϊηθ ἱτηπηοϊαὶο ρα. ἃ, οἱ 

βδογ ἢεΐϊα ρᾶγαία ἰγαίγὶ γυ5 νϑϑιγὶβ, οἱ οὶ [6 ρᾶ56}1ἃ βδοευηάι 

Ργεοορίυηι Ὠοπιίηὶ, ΄Πυοα ἀδίμπι 6581 Μογδὶ. Εἰ ἀοῃᾶνὶϊ 20" 

885 ἰῃ ρίθθοπη αυδὸ ἱηνοπία οϑὶ ἀρπογι ἢ) οἱ Ὠράογιηι ἰγὶ- 

δἰηἰδ π}Π[{Ξ,, Υἱ (0108 {γ8 }}}}18. Ηαο ἀ6 γοσα]ῖθυ5 ἀδὶδ βυῃῖ 

βθουῃ πὶ ρΓΟὨ) 55 Οἤθι ροΟρυ]ο, οἱ ὁδοογάοι 15, οἱ 1,6 118. 

Εἰ ἀθάϊ! ΟΠοΙοἶᾶ5, οἱ ΖΔ] δι ΐδ5, οἱ ϑυθὶ8 ργα δ 68 (6 Π}0]} 

βδοργάοί θυ ἰη Ρδϑ56)ιὰ οὐδ ἀπὸ π}}} ἃ δαχοθηΐυηι, Υυἱΐυ}] 05 

ἰγοοθηίοβ. Εἰ “θομοηίδϑ, οἱ ϑ8π)αΐδ8, οἱ Ναί δηδοὶ ἰγδίογ, οἱ 

Αϑδῖδβ, οἱ ΟἿ 6] 5, οἱ Φογδῃ) ἢ γ ἢ ἀσάογαπί (6 ν}Ε}8 

δὰ ρᾶβοῃδ οὐθϑ αυϊηυδ πηι}, υἱζυαϊοβ δοριἱηροπίοβ. Εἰ 

[ας οὐπλ Πἰογοηΐ αἰορδηΐον, βδἰθίογιηϊ βδοογάοίθϑ οἱ 1,6- 

Υἱΐα:,, ΠΑ ΘΗ68 ΔΖΥΠιδ ΘΓ ἰγῖθι18, οἱ δδβουπάιηι ρᾶγίο8 ργΓΪἢ- 

οἰρδῖιιδ ραίγυτῃ ἴῃ σοηβροοῖα ρΟρυ !, δὰ οἴογοηάυπι Ποιαΐῃο 

δοουηάυπ 68 408 ἴῃ ᾿ἴγΟ ΜοΟΥγβὶ βογίρία βσυηῖϊ. Εἰ δἰο π|)8- 

ἰυϊυπι. Εἰ δϑβδαυθγυηΐ ρᾶϑο!ᾶ ἰζπὶ ρῥγοιΐ ορογίοραὶ, 

οἱ ᾿ιοϑ[ἴ8 ξοχογαηΐ ἴῃ ἐρησίδ οἱ ο}18 οὐπι ὈΘησογοΙθη(, οἱ 

αἰυἱογυηΐ ομηηϊδ8 4] ὀγαηὶ ὁχ ρ606. Εἰ ροϑῖ ᾿δ'Ὸ ρᾶ» 

ΓΑΥΘΓΙΗΪ 5: 0ὶ, οἱ βδοογ οί 08 γα θυ.8 8015 ἢ1}]8 Αἄγοῦ. 88- 

οογάοίο 5 δηΐπὶ ΟΠ ΘΓΟυΔηΐ δὰΐροβ υδαι6 ἀυπι ἤηϊϊδ οϑϑοὶ 

Ποτᾶ : οἱ 1,ουἱ8 ρᾶγδυθγυηί δἰ] οἱ βδοογάοί θυ [γαῖ γθι}8 

δυὶδ Π}|116 Αἀγοῆ. Εἰ βου οδῃίογοϑ Η]}} Αβδδρὶ δγδηΐὶ 80 6Γ 

ογάϊηθη δυυυτη,, βοουπάυπι ργροορίᾶ Ὀανϊὰ, οἱ Αβδρῇ, οἵ 

ΖΔ! διῖα5, οἱ ΕἀΔάϊηυ5 4 οΓδϊ ἃ γθβᾷο. Εἰ οϑϊδι! ΡΟ δ[ῃ- 
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Καὶ οἱ θυρωροὶ ἐφ᾽ ἑκάστου πυλῶνος. Οὐχ ἔστι παρα- 

βῆναι ἕχαστον τὴν ἑαυτοῦ ἐφημερίαν - οἵ γὰρ ἀδελφοὶ 

αὐτῶν οἱ Ἀευῖται ἡτοίμασαν αὐτοῖς. Καὶ συνετελέσθη 

τὰ τῆς θυσίας τοῦ Κυρίου ἐν ἐχείνη τῇ ἥμέρα ἀχθῆναι 

τὸ πάσχα, καὶ προςαχθῆναι τὰς θυσίας ἐπὶ τὸ τοῦ Κυ- 

ἰου θυσιαστήριον, κατὰ τὴν ἐπιταγὴν τοῦ βασιλέως 

Ἰωσίου. Καὶ ἠγάγοσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ οἱ εὑρεθέντες ἐν 
ᾧ χαιρῷ τούτῳ τὸ πάσχα χαὶ τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων 

ἡμέρας ἑπτά. Καὶ οὐχ ἤχθη τὸ πάσχα τοιοῦτον ἐν τῷ 

Ἰσρχὴλ ἀπὸ τῶν χρόνων Σαμουὴλ τοῦ προφήτου. Καὶ 
πάντες οἱ βασιλεῖς τοῦ Ἰσραὴλ οὐχ ἠγάγοσαν πάσχα 

τοιοῦτον, οἷον ἤγαγεν Ἰωσίας, χαὶ οἱ ον χαὶ οἱ 

Λευῖται, καὶ οἱ Ἰουδαῖοι, χαὶ πᾶς Ἰσραὴλ ὃ εὑρεθεὶς 

ἐν τὴ κατοικήσει αὐτῶν ἐν “Ἱερουσαλήμ. Ὀχτωχαιδε- 
χάτῳ ἔτει, βασιλεύοντος Ἰωσίου, ἤχθη τὸ πάσα τοῦτο. 

Καὶ ὠρθώθη τὰ ἔργα Ἰωσίου ἐνώπιον τοῦ Κυρίου αὐτοῦ 
ἐν χαρδίᾳ πλήρει εὐσεδείας. Καὶ τὰ χατ᾽ αὐτὸν δὲ 

ἀναγέγραπται ἐν τοῖς ἔμπροσθεν. χρόνοις, περὶ τῶν 
ἡμαρτηχότων καὶ ἠσεθηκότων εἰς τὸν Κύριον, παρὰ πᾶν 
ἔθνος χαὶ βασιλείαν, καὶ ἃ ἐλύπησαν αὐτόν ἐστι, καὶ 

οἵ λόγοι τοῦ Κυρίου ἀνέστησαν ἐπὶ Ἰσραήλ. Καὶ μετὰ 
πᾶσαν τὴν πρᾶξιν ταύτην Ἰωσίου συνέδη Φαραὸ) βα- 

σιλέα Αἰγύπτου ἐλθόντα πόλεμον ἐγεῖραι ἐν Χαρκαμὺς 

ἐπὶ τοῦ Εὐφράτου. Καὶ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν αὐτῷ 

Ἰωσίας. Καὶ διεπέμψατο πρὸς αὐτὸν βασιλεὺς Αἰγύ- 

πτου, λέγων" Ῥί ἐμοὶ χαὶ σοί ἐστι, βασιλεῦ τῆς Ἴου- 
δαίας; Οὐχὶ πρὸς σὲ ἐξαπέσταλυαι ὑπὸ Κυρίου τοῦ 

Θεοῦ. ᾿κπὶ γὰρ τοῦ Εὐφράτου ὁ πόλεμός μου ἐστί, Καὶ 

νῦν Κύριος μετ᾽ ἐμοῦ ἐστι, χαὶ Κύριος μετ᾽ ἐμοῦ ἐπι- 

σπεύδων ἐστίν. Ἀπόστηθι, χαὶ μὴ ἐναντιοῦ τῷ Κυρίῳ. 

Καὶ οὐχ ἀπέστρεψεν ἑαυτὸν ᾿Ιωσίας ἐπὶ τὸ ἄρμα αὖ Ε 

τοῦ, ἀλλὰ πολεμεῖν αὐτὸν ἐπεχείρει, οὐ προςέχων ῥή- 
μᾶσιν Ἱερεμίου προφήτου ἐκ στόματος Κυρίου : ἀλλὰ 

συνεστέσατο πρὸς αὐτὸν πόλεμον ἐν τῷ πεδίῳ Μαγεῦδδώ. 
Καὶ χατέδησαν οἱ ἄρχοντες πρὸς τὸν βασιλέα Ἰωσίαν. 

Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τοῖς παισὶν ἑαυτοῦ" Ἀποστήσατέ 

με ἀπὸ τῆς μάχης, ἠσθένησα γὰρ λίαν. Καὶ εὐθέως 

ἀπέστησαν αὐτὸν οἱ παῖδες αὐτοῦ ἀπὸ τῆς παρατάξεως, 

χαὶ ἀνέθη ἐπὶ τὸ ἅρμα τὸ δευτέριον αὐτοῦ, καὶ ἀπο- 

χατασταθεὶς εἰς Ἱερουσαλὴμ μετήλλαξε τὸν βίον αὐ- 

τοῦ, καὶ ἐτάφη ἐν τῷ πατριχῷ τάφῳ. Καὶ ἐν ὅλη τῇ 

Ἰουδαίᾳ ἐπένθησαν τὸν Ἰωσίαν, καὶ ἐθρήνησεν Ἵερε- 

μίας ὁ πρθτιητης ὑπὲρ Ἰωσίου, καὶ οἱ προχαθήμενοι 
σὺν γυναιξὶν ἐθρηνοῦσαν αὐτὸν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 

Καὶ ἐξεδόθη τοῦτο γίνεσθαι ἀεὶ εἰς ἅπαν τὸ γένος 

Ἰσραήλ. Ταῦτα δὲ ἀναγέγραπται ἐν τῇ βίόλῳ τῶν 
ἱστορουμένων περὶ τῶν βασιλέων τῆς Ιουδαίας, χαὶ 
τὸ καθ᾽ ἕν πραχθὲν τῆς πράξεως Ἰωσίου ν χαὶ τῆς δόξης 
αὐτοῦ, χαὶ τῆς συνέσεως αὐτοῦ ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου "τᾶ 

τε προπραχθέντα ὑπ αὐτοῦ καὶ τὰ νῦν, ἱστόρηται ἐν 

τῷ βιδλίῳ τῶν βασιλέων Ἰσραὴλ χαὶ Ιούδα. Καὶ 
ἀναλαθόντες οἱ ἐχ τοῦ ἔθνους τὸν Ἰεχονίαν υἱὸν Ἰωσίου, 
ἀνέδειξαν βασιλέα ἀντὶ Ἰωσίου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ὄντα 
ἐτῶν εἴχοσι τριῶν. Καὶ ἐδασίλευσεν ἐν Ἰσραὴλ χαὶ 

Ἱερουσαλὴμ μῆνας τρεῖς. Καὶ ἀπέστησεν αὐτὸν βασι- 
λεὺς Αἰγύπτου τοῦ μ βασιλεύειν ἐν Ἱερουσαλὴμ, χαὶ 
ἐζηαίωσε τὸ ἔθνος ἀργυρίου ταλάντοις ἑκατὸν χαὶ χρυ- 
σίου ταλάντῳ ἑνί. Καὶ ἀνέδειξε βασιλεὺς Αἰγύπτου 
βασιλέα Ἰωακὶμ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ βασιλέα τῆς [Ιου- 
δαίχς καὶ Ἱερουσαλήμ. Καὶ ἔδησεν Ἰωαχὶμ τοὺς με- 

ΓΙΒΆΙ ΑΡΟΟΘΟΚΕΥΡΗ͂Ι. 

δυΐδ5 ͵Δηυ5, ἰΐδ αἱ ΠΟ ργρυδγίσλγοίγ ἀῃυϑαυί9ι6 508 Π} 

ΥἱοΘἢ) : [γϑῖγθϑ θηΐ ἐΠΠογαπὶ 1,6 Υ 86 ραγανογιδί {ΠΠ}|5. Εἰ 

ΘΟ ΒΕΔ διηΐ ἰῃ 1118 ἀἰ6 4185 ραγοῦδηϊ δὰ ϑδογὶ βοίιπι 

Βοηλϊηΐ ἃσοηάϊ ρᾶβοιιᾶ, οἱ ΟΠΈγθηἀϊ Ποβ 5 ΒΌΡΟΓ Πομμίηὶ 4]- 

ίαγθ, βεοουηάμι ργιροορίυπι τόσ 9 7οϑἷα'. Εἰ δρογαηΐ 6}}1 15- 

Τ86] ααΐ ἱηγϑηί διιηΐ ἰῃ ᾿ΘΙΠΊΡΟΓΘ 1110 ρᾶβομᾶ οἱ ἀΐδπὶ (δϑίι πη 

ΔΖΥΓΠΊΟΓΙΠ) ΡΘΓ 4168 βορίθιη. Εἰ πο 6ϑὶ σϑ δυγαία μι ρϑβομᾶ 

(416 πῃ [Βγδαὶ ἃ [θη ρογίθυ8 ΒΔΠΊ00]8 ὈΓΟρΠ οί. ΕΓ ΟἹ 68 

ΤΟβ68 1[ϑγὰθὶ πο οἰ θυγυθγιηί (816 ραβοῖια, 40.816 δαὶ 70- 

δἷδϑ, οἱ βαρογδοίοβ, οἱ 1, οΥΪ 8, οἱ Ζυάαί, δὲ οιημΐθ 15γᾶρὶ 

αυ ἰηνοηίι8 688 ἰῇ ΟΟΙΏΙΠΟΓΔΙΪΟΠ6 ΘΟΓΌΠ ἰῃ “76Γ}58]6η). 

Οοίδγο ἀθοίηιο ἃΠη0, Γομηδηίο Ψο5ἷ8, φο]οτδίυμη 68. Ρᾶ 56} 8 

ἢοο. Εἰ ἀϊγδοία βυηΐ οραγὰ ψοβίδ: ἰῃ οοπδρθοία Βοπιϊηὶ καὶ 

ἴη οογάθ μίαηο ρῥἰθίδίϊβ. ἘΠ αι οἶγοα ἐπ] πὶ φυϊάθηι οοη- 

βογρίδ δυῃί ἰῃ μγ81|π|8 (δ ρΟΥ 058, ἀθ οἷβ φυὶΐ ρϑεσᾶνθ- 

γυηῖ οἱ ἰγγο! βἰοϑὶ υδγυηῖ ἰῃ ΠΟΙ πη], ργᾶ Οηϊηΐ ροηῖσ 

οἱ γθβῃο, οἱ χυδ οοη βίαν γι ηΐ 6} δηΐ, οἱ νόθα Π0- 

τλΪπὶ δα ΓΓΟΧ ΘΓ ΒΈΡ6Γ [6Γ86]. Εἰ ροϑῖ ΟΠΠ6Π) δοίαη ἰπ1πῸ 

ψοβίδ5 ἃϑοθηα! Ρ]αγδο τὸχ σγρί!, νοηΐθῃ 5 ΒΟ] πὶ βυβοίίατα 

ἴῃ ΟἹ ΓΟ 18 δΌρ 6 Γ ΕυΡὨγαίοιη. Εἰ οχ δ οὐνίδηι 1}}} 9 ος᾽48. 

Εἰ πιΐδὶί δά οὐπὶ τὸχ ἜΘΎΡΙΪ, ἀϊεθηϑ : Οὐυἱά κ}}ι} οἱ Εἰ] οδί., 

τοχ Φυάξο "ὶ Νοὴ δ [6 5.}Π} 1ηΪ58115 ἃ ΠΟΙΏΪηΟ 60. ΘΠρΡΟΓ 

Ἐυρβιγαίοτῃ οῃΐπὶ Π6]]} πὶ πηδιη) 65{. Εἰ ΠιηΟ 1)ΟΠΛΪΠῈΒ ἸΏ ΘΟΙΙΠὶ 

Θϑῖ, οἱ Ποπηίηι θαι (6 189 651. Ὠ 5066, δἰ Π0]Ϊ δά γοΓ- 

βδγὶ Ποπηηο. Εἰ ἤθη ΔΥΘΓΕΠ 86 0585 ΘΌΡΟΓ ΟὈΓΓΌΠῚ ΒΌΠῚ, 

86 Θχρυσηδγα 61}1ΠῈ ΠΟΙ Δ [ὮΓ, ὨΟἢ δίοηἀοη8 γογ 5 Φ γον ἶδ 

ΡΓΟμ Ποῖα οχ ογα Ὠοπηΐηὶ, 86 σομῃϑι (}}} δὰ δου ὈΘΙ]υ πὴ ἰῃ 

ΟΔΏΡΟ Μαροάάο. Εἰ ἀσβοθηά θ᾽ ἘΠ! ρει ης 1065 δά γορθιν Ψουίδη). 

Εἰ ἀϊχ! τὸχ ρθΟΥΙ5 δυ15 : ΑἸηογοῖθ τη6 ἃ ργα 0, ἱηΠ Γπιαῖυ 

81:1π| οὨΐπ γὰ] 6. ΕΠ 5ἰδίι) δου γυηΐ ΘΠ ΡΌΘΥΪ ἰρ5.115 4 

δοία, οἱ ἃ5οθῃ ΘΌΒΟΓ συΓΓΙἢ) βου πάἀδγίυη} 51}, οἱ ρ6Γ- 

γΘηΐθη 5 Φαγοβο γπηδηι Υἱδ [οἴ 118 δῖ, οἱ ΒΟΡΌΪ 15 651 ἰῃ ρα- 

ἴογῃο βορυΐοτγο. ΕΓ ίη ἰοία Φυάδρα προ αηΐ Φοβἰδιη, οἱ ἸΔΠηθη- 

ἰαἰυ8 οδἱ Φογοπιΐδϑ ργορΠοίἃ ΒΌΡΟΓ 70518, οἵ 4] ργϑἰ οἰ κιηὶ 

οἰπὶ υχογίθιι5 ἸΔπ]οηἰΔυδηΐ 60} υ86416 ἰη ἢυσπὸ αἴση. Εἰ 

ἀδίιηι αϑί ᾿νος ἤογὶ ΒΟΠΊΡΟΣ ἴῃ ΟΠΠ6 βΌΠυ8 ἴσγδο]. φρο διυιΐθη) 

Ρογβογρία βυηί ἴῃ Πἰτο Ἰἰδίογ γάτα ἀ6 γορίθυϑ υάαιίο, οἱ 

δἰησυ!α μοδία δοίυβϑ Ψοβι:, οἵ ρογῖ 6}08,, οἱ ἰη6]]Θ 5 6}}5 

ἰπ Ἰοσο Βοιμίηϊ : αυδιαυδ ροβία δυηί ἃὉ 60 οἱ 4 ΠιΠΟ, 

βογνία δυπὶ ἴῃ Πἰῦγο γοραπὶ [Βγ86] οἱ ΨΦυάον. ΕΠ 85. ΠΊΘΩΤ68 

φυὶ ογδηΐῖ ὁχ βοηία Ζϑσποηίδηπι ΠΙΐαπὶ 90 518, οοπϑεπογυμὶ 

ΓΟΒΘΙῚ ρΓῸ δοβία ρδῖγο 510, ΟΘΌΠῚ 6586[ ΔηΟΓ ἢ ὙἱρΊη11 {1 π|. 

Εἰ τορηᾶνὶ! ἰῃ Ι5γᾶθὶ οἱ ψογυβα!θπιὶ τηθηβίθυ8 {γθυ8. Εἰ 

ἈΠΙΟΥ͂Ϊ ἰρϑυτ τὸχ ἘΦΥΡΙΪ π6 γορηᾶγοί ἴῃ ΗΙΟΓ ΒΟ Ὠλΐ5,, οἱ 

πυ]ιατὶϊ σοηίοπη ἀισοηίὶ ἰ(Δ] δῖα σοαπίυπι οἱ δυγὶ ἰδἰοπία!η 

ἀπυηλ. Εἰ οοηϑίυἱ᾽ τοχ αγρίὶ γοβθπ ]οδοίπι γαῖ γα πὶ 6}08 

τόσο συάεοα; οἱ ϑοπιβᾶ]οπ). Εἰ δ) ραν ὶῖ ΤοΔΟΠΊ πλδβπαῖοϑ, 



ΕΣΔΡΑΣ ΠΡΩ͂ΤΟΝ. Κεφ. Β΄. 

γιστᾶνας, Ζαράχην δὲ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ συλλαβὼν 
ἐπ μὰ ἐξ᾿ Αἰγύπτου. ᾿Ετῶν δὲ ἦν εἰχοσιπέντε Ἰωα- 
χὶμ, ὅτε ἐῤασίλευσε τῆς ᾿Ιουδαίας καὶ Ἱερουσαλήμ. 
Καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου. Μετ᾽ αὐτὸν 
δὲ ἀνέδη Ναδουχοδονόσορ ὃ βασιλεὺς Βαδυλῶνος, χαὶ 
ἔδησεν αὐτὸν ἐν χαλχείῳ δεσμῷ, καὶ ἀπήγαγεν εἰς 
βαδυλῶνα. Καὶ ἀπὸ τῶν ἱερῶν σκευῶν τοῦ Κυρίου λα- 
ῥὼν Ναφουχοδονόσορ, καὶ ἀπενέγχας ἀπηρείσατο ἐν τῷ 
ναῷ αὐτοῦ ἐν Βαδυλῶνι. Τὰ δὲ ἱστορηθέντα περὶ αὐ- 
τοῦ, χαὶ τῆς ἀχαθαρσίας αὐτοῦ χαὶ δυςσεδείας, ἀνα- 
γέγραπται ἐν τῇ βίόλῳ τῶν χρόνων τῶν βασιλέων. Καὶ 
ἐδασίλευσεν ἀντ᾽ αὐτοῦ Ἰωαχὶμ ὁ υἱὸς αὐτοῦ, ὅτε γὰρ 
ἀνεδείχθη, ἦν ἐτῶν ὀχτώ. Βασιλεύει δὲ μῆνας τρεῖς 
καὶ ἡμέρας δέχα ἐν Ἱερουσαλὴυ,, καὶ ἐποίησε τὸ πο- 
νηρὸν ἔναντι Κυρίου. Καὶ μετ᾽ ἐνιαυτὸν ἀποστείλας 
Ναδουχοδονόσορ μετήγαγεν αὐτὸν εἰς Βαδυλῶνα ἅμα 
τοῖς ἱεροῖς σχεύεσι τοῦ Κυρίου, χαὶ ἀνέδειξε Σεδεχίαν 
βασιλέα τῆς Ἰουδαίας χαὶ 'ἹἹερουσαλὴμ,, ὄντα ἐτῶν εἴ- 
χοσι ἑνός. βασιλεύει δὲ ἔτη ἔνδεχα, χαὶ ἐποίησε τὸ 
πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου, χαὶ οὐχ ἐνετράπη ἀπὸ τῶν 
ῥηθέντων λόγων ὑπὸ “Ἱερεμίου τοῦ προφήτου ἐκ στόματος 
τοῦ Κυρίου. Καὶ δρχισθεὶς ἀπὸ τοῦ βασιλέως Ναδουχο-- 
δονόσορ τῷ ὀνόματι Κυρίου, ἐπιορχήσας ἀπέστη. Καὶ 
σχληρύνας αὐτοῦ τὸν τράχηλον, χαὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ 
παρέθη͵ τὰ νόμιμα Κυρίου Θεοῦ ᾿Ισραήλ. Καὶ οἱ ἡγού-. 
μενοι δὲ τοῦ λαοῦ χαὶ τῶν ἱερέων πολλὰ ἠσέδησαν χαὶ 
ὑπὲρ πάσας τὰς ἀχαθαρσίας πάντων τῶν ἐθνῶν, καὶ 
ἐμίαναν τὸ ἱερὸν τοῦ Κυρίου τὸ ἁγιαζόμενον ἐν Ἵερου- 
σαλήμ. Καὶ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τῶν πατέρων αὐτῶν διὰ 
τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ μεταχαλέσαι αὐτοὺς, χαθότι ἐφεί-- 
δετο αὐτῶν χαὶ τοῦ σχηνώματος αὐτοῦ. Αὐτοὶ δὲ ἐμυ-- 
χτήρισαν ἐν τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ, καὶ ἢ ἡμέρα ἐλάλησε 
Κύριος, ἦσαν ἐχπαίζοντες τοὺς προφήτας αὐτοῦ, ἕως 
οὗ θυμῶντα αὐτὸν ἐπὶ τῷ ἔθνει αὐτοῦ, διὰ τὰ δυςσε- 
ὀήματα προςτάξαι ἀναδιθάσαι ἐπ᾿ αὐτοὺς τοὺς βασι- 
λεῖς τῶν Χαλδαίων. Οὗτοι ἀπέχτειναν τοὺς νεανίσχους 
αὐτῶν ἐν ῥομφαίᾳ, περιχύχλῳ τοῦ ἁγίου αὐτῶν ἱεροῦ. 
Καὶ οὐχ ἐφείσαντο νεανίσχου χαὶ παρθένου χαὶ πρεσβύ- 
του χαὶ νεωτέρου, ἀλλὰ πάντας παρέδωχαν εἰς τὰς 
εῖρας αὐτῶν. Καὶ πάντα τὰ ἱερὰ σχεύη τοῦ Κυρίου 
τὰ υεγάλα χαὶ τὰ μιχρὰ, καὶ τὰς χιδωτοὺς τοῦ Κυ- 
ρίου, χαὶ ἐς πρμς: ἀποθήχας ἀναλαδόντες ἀπήνεγ- 
χαν εἰς Βαῤυλῶνα. Καὶ ἐνεπύρισαν τὸν οἶκον τοῦ 
Κυρίου, καὶ ἔλυσαν τὰ τείχη ἹἹερουσαλὴμ., καὶ τοὺς 
πύργους αὐτῆς ἐνεπύρισαν ἐν πυρὶ, χαὶ συνετέλεσαν 
πάντα τὰ ἔνδοξα αὐτῆς ἀχρειῶσαι, χαὶ τοὺς ἐπιλοίπους 
ἀπήγαγε μετὰ ῥομφαίας εἰς Βαδυλῶνα. Καὶ ἦσαν 
παῖδες αὐτῷ χαὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ, μέχρις οὗ βασιλεῦσαι 
Πέρσας, εἰς ἀναπλήρωσιν ῥήματος τοῦ Κυρίου ἐν στό- 
ματι Ἱερεμίου. “ἕως τοῦ εὐδοκῆσαι τὴν γῆν τὰ σάδ- 
ύχτα αὐτῆς, πάντα τὸν χρόνον τῆς ἐρημώσεως αὐτῆς 
σαθδθατιεῖ εἰς συμπλήρωσιν ἐτῶν ἑδδομήχοντα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. 

βασιλεύοντος Κύρου, Περσῶν ἔτους πρώτου, εἰς συν- 
τέλειαν ῥήματος Κυρίου ἐν στόματι “Ἱερεμίου, ἤγειρε 
Κύριος τὸ πνεῦμα Κύρου βασιλέως Περσῶν, καὶ ἐχήρυ- 
ξεν ἐν ὅλη τῇ βασιλεία αὐτοῦ, χαὶ ἅμα διὰ γραπτῶν, 
λέγων: Τάδε λέγει ὃ βασιλεὺς Περσῶν Κύρος: ᾿Ἐμὲ 
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εἰ ΖΔΥΔΟΘΙῚ [ΓδίΓΘ ΠῚ 80}1Π} ΔΗΡΓΘΙ μά δθη8 γοαυχὶϊΐ Οχ ΖΞ εΥρίο. 
ΛὨΠΟΓΙΠῚ δυο πὶ ογδὶ νὐσίη!! χυίηχυς Φοδοῖπη, ΟὐΠῚ ΓΟΡΏΔΓΘ 
οΦρίβϑοὶ ἰῇ 7υΐορᾶ οἱ Ζογυβαίθηι. Εἰ (βοὶϊξ πηδίυμ ἰῃ οοῆ- 
δρθοία Ποηλϊηὶ. Ροδί [6 δι}16Π} ἀβοθηάίς ΝΑ ΟΠΟΟΠΟΒοΓῦ 
ΓΟΧ ΒΑΒΥ]Οηἶ5, οἱ 4}} 585 δι ἰῃ ΡΓΘῸ νἱῃου]ο Ρογάυχὶξ ἴῃ 

Βαδυ]οηίΐδη. Εἰ ἀθ ϑδογὶβ γαϑὶς Ποιηϊηὶ ΔΟΟΙΡΙΘ 5 ΝΡ. Πο- 
ἀΟΠΟΒΟΓ, οἱ δυίογοῃβ ἢχὶϊ ἴῃ ἰριηρ]0 δι ἰῃ ΒΑΡΥ]οηΐα. Οὐδ 
δυίΐίο) Ὠαγγαίδ δυηΐ ἀθ 60, οἱ ἰχηηυπάϊ ἴα ἡ] 15 οἱ ἐγγοὶῖ- 

Βἰοδἰ ἰδία, βογὶ ρίᾷ βῃηΐ ἴῃ ἴθ γο ̓ϑπ)ρογαηὶ τορυπ). Εἰ ταρηδνῖς 
ῬΓΟ 60 Φοδαίπι ἢ] 1.5 6118. Οὺπη δυιϊΐδηι οορδίϊ υἱι.5 ος86 γοχ, 
δγαΐ ΔηῃοΡυη) οοἴο. Βαρηδί Δυΐθηη Π)61868 (Γ68 οἱ ἀϊδ8 ἀθθδια 
ἴῃ Ζογυβδιθηι, οἱ ἔδοϊξ τηαΐυπὶ ἰὴ οοηδροοία οιηϊηὶ. Εἰ 
Ροϑί Δῃηυπη Π (6η5 ΝΑΡΟΠΟἀοΠοδΒογ ἰγδηβηγίσγανὶϊ ουπ ἰῃ 

ΒΑὈΥ]οπίδη) βἰπλι! ουπὶ 580 γ8 νδϑὶ8 Ποηιίηϊ, οἱ οοηϑιϊ υἱέ 

ϑαάοοίδηι) τοροπὶ 78:85 οἴ 7 6Γυβ8] 6), οαπὶ δβϑαΐ δημο- 

γυμη ΥΡΙηΙΐ υπΐι5. Βασηδὶ δυΐθπι δηηΐβ υπάἀδοίη), οἱ [δοὶξ 

ΤΩ ΔΙῸΠ) ἰῃ Θοηδραοία Ποπλΐηΐ, οἵ ποη 6ϑῖ νδγί[ι} ἃ υογΐβ φῦ 

ἀἰἸοίδ βυηί 80 Τδγοηλΐα ργορ δία δχ οὐδ θομπηϊηΐ. Εἰ δἀϊαγαῖιι8 
ἃ ΤΕβ8Ὲ ΝΟ ΟΠ ΟΠΟΒΟΥ πομγΐπα Ποιηἱηὶ, ρογἠγἂη5 ἀϊδοδϑϑιῖ. 

Εἰ ἱπάυγδίδ ΟΟΓΥΪΟΘ δυδ, οἱ οουγὰθ 810 ἰγδηβργθδϑυβ οϑὲ 16 

δἰ ἐπα Ἰϑοπιίηὶ [οἱ [δγ86], Εἰ ἀμοθ8 ρορα! οἱ βϑοογὰο- 
ἰὰπ} πη} ἃ ἱπηρία οσογυηὶ οἰἰδΠ ΒΌΡΘΓ Οπηηο8 ἐπι {88 

οτγηί απ) σοηἰίαπι, οἱ ΡΟ] υδγυμΐ (πη ρ! πὶ Πομγϊπὶ φυοὰ 88ῃ- 

οἴππ) ογδὶ ἴῃ ΨΘγΟϑοΪ γηγ8. Εἰ π δὶ 65 ραΐγαπι ἰμβογ 

Ρθῦ ΔΏΡΟΙ.Π) 8110} ΓΟΥΟΟΔΙΓΘ 608, ρΓΟΡίογοδ φυσα ρᾶγοοδγοί 

1118. οἱ (Δθθγῃμδοι}]ο 800. [ρ5] γθγῸ δι υθδηηδθδηΐ ἰῃ Δησ6}}5 

δι115, οἱ υὰ ἰδ ἰοσα 5 66. Ποπλίημ5, δγδηΐ {Ππἀθη 65 ργο- 

ῬἢΘ 115 6}.5, φυοδά 8486 δα ἰγὰουπα δι ΠΟΠΟἰ (Δἴ 115 ΒΌΡΘΥ σ6ῃ- 

16Πἢ 808), ῬΓΟΡΙΟΥ ᾿πριοίδί 5 ργ οὶ ρογοί ἀβοο  ἄσγα ΒΌΡΟΓ ο08 

τοῦε8 ΟΠ] ἀδόγυμμ. Ηἰ οοοἰάογυπΐ [ΘΠ 65 δόγαπιὶ ἴῃ σλάίο, 

ἴη εἰγουΐϊίι βᾶποίϊ (ΘΠ Ρ}1 Θογατ. Εἰ ἤθη ρορογοθγπηίΐ [υγοηὶ 

οἱ υἱγρίηϊ! οἱ βϑηὶ οἱ δαο]θϑοθηί, 86 ἃ οὔγηηθθ ἰγδάϊἀδγυιὶ 

ἴῃ ΠΔΠΠ8 ΘΟΓΌΠ.. ΕΓ ΟἸηηἶὰ 5801ἃ ν88ἃ ΠΟ πηᾶσῃὰ οἱ 

Ρᾶγγᾶ, οἱ ἃγοᾶβ Ποηηὶ, οἱ γοσᾶ] 68 Δ0Ο ΠΘΟᾺ5 γΓοϑυιηθηίο8 

(]6τιηΐ ἴῃ Βαργ)]οιίαμμ. Εἰ ᾿ποθηάοιαηί ἀοηγυπὶ Ὠοπλίηϊ, 

οἱ ἀδιμο]ογιηΐ πυγο8 96 ΓΙ 58] 6, οἱ ἴΠΓΓ65. 6}08 ἰηεθη66- 

γιηΐ ἰρηθ, οἱ ΘΟ δι πηπηδυογιηΐ ΟΠληἶᾶ ΠΟΠοτ ἃ 6}1}15 ἱπα {ΠΠ|ἃ 

γοάάογα, οἱ τοὶ υοβ δϑάπχὶς οὐ σἸαάϊο ἰῃ ΒΑ γ]οποιη. Εἰ 

[δλὰμἱ ραοτγὶ οἱ οἱ ἢ} 118 ο᾽υ5, 5416 ἀπ Γοσπαγθηΐ Ῥϑυβ88, 

πῃ τορίοἰϊοποιῃ υογθὶ Βοηλΐ ἰῃ οτὰ Ψογοηηίθ. Ουούθαιθ 

θ6η6 ἃρογαί ἴθυγα βδθῃαίἃ 85}8, ΟἸΠΪ [ΘΙ ΡΟΓΘ ἀεβεγοη δ 

ϑι185 58) )αἰἰΖαὶ( ἰῇ οομηρ οἰ ΟΠ 6 πὶ ἀπηογυπη βοριυδρίηίᾶ. 

ΟΑΡΌΤ Π. 

Ἀορηδηίο ΟΥ̓́ΓΟ, ῬΕΓΒΔΓΌΠῚ ΔΏΠΟ ΡΓΪΠΊΟ,, ἰῃ ΟΟΠΒΌΠΊΠΊΔ[[0- 

ποη τοὶ Ποῃίηΐ ἰῇ ογὸ ψ6γαπλῖοθ, δυβοϊ αν Ποιπΐπυ8 

βρ ατη Ογτὶ γορὶβ Ῥογβᾶγυπι, οἱ ργο αἰ οαΥ Ἱ ἰῃ ἰοίο ΓΟΡΙΟ 

800, 6ἴ βἰπγὰὶ ραν β8ογρία, ἀϊοθηϑ : Ηῶο ἀἰϊοὶϊ γὲχ Ῥευβαγα πὴ 
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ἀνέδειξε βασιλέα τῆς οἰκουμένης ὃ Κύριος τοῦ Ἰσραὴλ, 
Κύριος ὁ ὕψιστος, καὶ ἐσήμηνέ μοι οἰκοδομῆσαι αὐτῷ 
οἶχον ἐν Ἱερουσαλὴμ, τῇ ἐν τῇ Ἰουδαία, Εἴτις ἐστὶν 
οὖν ὑμῶν ἐχ τοῦ ἔθνους αὐτοῦ, ἔστω ὃ Κύριος αὐτοῦ 

᾿ αὐτοῦ, καὶ ἀναδξὰς εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ τὴν ἐν μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἀναδὰς εἰς τὴν Ἵερ μ 
τῇ Ιουδαία, οἰκοδομείτω τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου τοῦ 
Ἰσραήλ. Οὗτος ὁ Κύριος, ὁ χατασχηνώσας ἐν Ἵερου-- 
σαλήυ. “Ὅσοι οὖν χατὰ τοὺς τόπους οἰκοῦσι, βοηθεί- 
τωσαν αὐτῷ οἱ ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ, ἐν χρυσίῳ καὶ 
ἐν ἀργυρίῳ, ἐν δόσεσι μεθ' ἵππων χαὶ χτηνῶν σὺν τοῖς 
ἄλλοις τοῖς χατ᾽ εὐχὰς προςτεθειμένοις εἰς τὸ ἱερὸν 
τοῦ Κυρίου τὸ ἐν ἱἹερουσαλήμ. Καὶ καταστήσαντες 
οἱ ἀρχίφυλοι τῶν πατριῶν τῆς Ἰούδα χαὶ Βενιαμὶν 
φυλῆς, χαὶ οἱ ἱερεῖς χαὶ οἱ Λευῖται, χαὶ πάντων ὧν 
ἤγειρε Κύριος τὸ πνεῦμα ἀναθῆναι οἰχοδομῇσαι οἶχον 
τῷ Κυρίῳ τὸν ἐν Ἱερουσαλὴμ., χαὶ οἱ περὶ χύκλῳ αὖ- 
τῶν ἐδοήθησαν ἐν πᾶσιν, ἐν ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ, ἵπ- 
ποις, χτήνεσιν, χαὶ εὐχαῖς ὡς πλείσταις πολλῶν, ὧν ὁ 
νοῦς ἠγέρθη. Καὶ ὃ βασιλεὺς Κύρος ἐξήνεγχε τὰ ἱερὰ 
σχεύη τοῦ Κυρίου, ἃ μετήνεγκε Ναδουχοδονόσορ ἐξ 
ἹἹερουσαλὴμ., καὶ ἀπηρείσατο αὐτὰ ἐν τῷ εἰδωλείῳ αὐ-- 
τοῦ. ᾿Εξενέγκας δὲ αὐτὰ Κῦρος ὁ βασιλεὺς Περσῶν πα- 
ἔδωκεν αὐτὰ Μιθραδάτη τῷ ἑαυτοῦ γαζοφύλαχι, διὰ 
ἐ τούτου παρεδόθησαν Σαμανχσσάρῳ προστάτῃ τῆς 

᾿Ιουδαίας. Ὃ δὲ τούτων ἀριθμὸς ἦν" σπονδεῖα χρυσᾶ 
χίλια, σπονδεῖα ἀργυρᾶ “ θυΐσχαι ἀργυραῖ εἰχο- 
σιεννέα, φιάλαι χρυσαῖ τριάχοντα, ἀργυραῖ διςχίλιαι 
τετραχόσιαι δέχα, χαὶ ἄλλα σχεύη χίλια. Γὰ δὲ πάντα 
σχεύη ἐχομίσθη χρυσᾶ χαὶ ἀργυρᾶ, πενταχιςχ ἵλια τετρα- 

χόσια ἑξηχονταεννέα. ἈΑνηνέχθη δὲ ὑπὸ Σαμανασσάρου 
ἅμα τοῖς ἐχ τῆς αἰχμαλωσίας, ἐκ Βαδυλῶνος εἰς Ἵερου- 
σαλήμ.. ᾿Εν δὲ τοῖς ἐπὶ ᾿Αρταξέρξου τῶν Περσῶν βασι- 
λέως χρόνοις χατέγραψαν αὐτῷ χατὰ τῶν χατοιχούντων 
ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ καὶ Ἱερουσαλὴμ, Βήλεμος, χαὶ Μιθρα- 
δάτης, χαὶ Ταθέλλιος, καὶ ῬΡάθυμος, καὶ Βεέλτεθμος, 
χαὶ Σαμέλλιος ὁ γραμματεὺς, χαὶ οἱ λοιποὶ οἱ τούτοις 
συντασσόμενοι, οἰχοῦντες δὲ ἐν Σαμαρεία καὶ τοῖς ἄλ- , : 
λοις τόποις, τὴν ὑπογεγραμμένην ἐπιστολήν. Βασιλεῖ 
Ἀρταξέρξῃ χυρίῳ οἱ παῖδές σου Βάθυμος ὁ τὰ προςτί- 
πτοντα, χαὶ Σαμέλλιος ὁ γραμματεὺς, χαὶ οἷ ἐπίλοιποι 
τῆς βουλῆς αὐτῶν, χαὶ χριταὶ οἱ ἐν χοίλῃ Συρία χαὶ 
Φοινίχη. Καὶ νῦν γνωστὸν ἔστω τῷ χυρίω βασιλεῖ, ὅτι 
οἷ Ιουδαῖοι ἀναδάντες παρ᾽ ὑμῶν πρὸς ἡμᾶς, ἐλθόντες 
εἰς Ἱερουσαλὴμ τὴν πόλιν τὴν ἀποστάτιν χαὶ πονηρὰν, 
οἰκοδομοῦσι τάς τε ἀγορὰς αὐτῆς, καὶ τὰ τείχη θερα- 
πεύουσι, καὶ ναὸν ὑποθαλλονται. ᾿Εὰν οὖν ἡ πόλις αὕτη 
οἰχοδομηθῇ, χαὶ τὰ τείχη συντελεσθῇ, φορολογίαν οὐ 
μὴ ὑπομείνωσι δοῦναι, ἀλλὰ καὶ βασιλεῦσιν ἀντιστή- 
σονται. Καὶ ἐπεὶ ἐνεργεῖται τὰ κατὰ τὸν ναὸν, χαλῶς 
ἔχειν ὑπολαμθάνομεν μὴ ὑπεριδεῖν τὸ τοιοῦτο, ἀλλὰ 
προςφωνῆσαι τῷ χυρίῳ βασιλεῖ, ὅπως, ἂν φαίνηταί σοι, 
ἐπισχεφθῇ ἐν τοῖς ἀπὸ τῶν πατέρων σου βιδλίοις, χαὶ 
εὑρήσεις ἐν τοῖς ὑπουνηματισμοῖς γεγραμμένα περὶ 
τούτων, καὶ γνώση ὅτι ἣ πόλις ἐχείνν Ἢ ἀποστάτις, 
χαὶ βασιλεῖς χαὶ πόλεις ἐνοχλοῦσα, καὶ οἱ Ἰουδαῖοι 
ἀποστάται χαὶ πολιορχίας συνιστάμενοι ἐν αὐτῇ ἔτι ἐξ 
αἰῶνος δι’ ἣν αἰτίχν χαὶ ἡ πόλις αὕτη ἠρημώθη. Νῦν 
οὖν ὑποδειχνύομέν σοι, χύριε βασιλεῦ, ὅτι ἐὰν ἣ πόλις 

4 3 δ ΓΟ 4 Ἁ , ,ὕ 4 “Ὁ ’ αὐτὴ οἰχοδομηθῇ, χαὶ τὰ ταύτης τείχη ἀνασταθῇ, χά- 
θοδος οὐχ ἔτι σοι ἔσται εἰς χοίλην Συρίαν καὶ Φοινίχην. 

| 

ΓΙΒΕΙῚ ΑΡΟΟΘΒΥΡΗΙ. 

ΟΥγαϑ : ΜῈ οοηϑέϊίυϊ ξ γοζθηι οὐ 8 ἰδγγάγαη Ποπγΐπι5 15γαοὶ ᾽ 
ΠολΠυ8 ΘΧΟΘΙβι8 : οἱ βἰσηϊβοανίξ πνΐηὶ φαϊβόαγα οἰμὶ ἀο- 
ΤΏ1ΠῈ ἦι Φεγυβδίθ, χυδε οδί ἰῃ ψυάερα. δὶ αινβ οδί ἱσιίυν 
γοδίγαπ) ἀ6 βθηΐ6 6)08, 51 Ὁομηΐμυ5 ἱρβίυ8. οὐπὶ 60, εἰ 
ἀϑοθῃάθῃβ 15 Φεγυβαϊθπὶ 4ιδ τῇ Φυάδοα, δράϊβοοὶ ἀσηγυηι 
Βοιηΐπὶ Ιϑγαοὶ. Ηΐο Ποπιίπυς, χυΐ Παρ δουϊυηι ἤχὶξ ἴῃ 16- 
τυϑ.]6Π). Οὐοίυοῖ ἜΓρο οἶγοὰ Ἰοοὰ ᾿αθ ίδηϊ, δαἀ]ανρης διηὶ 
αυὶ ἴῃ ΙοοῸ ἰρϑίωδ, ἰῃ διγο οἵ ἴῃ δγρϑηίο, οἱ ἰῃ ἀαιοηίθα8 
Οὐπὶ 64015 οἱ ἰῃ 70 Π)6 18 ομηλ 8118 α4ι18 δοουηάπι τοί 
ΔρΡρΡΟΠιηΐ ΩΓ ἴῃ δράθιῃ Ὀοηλίηί αυδ δϑῖ ἰῃ Φογυβδίθῃ. Εἰ 
δίδῃϊε8. ὈΓΪΠΟΙΡΟΒ. {ΠΠθαυτη ρδίγίαγιυ Φυάα, εἱ Βοηἰδηλϊη 
008, οἱ ὁδοθργάοίθβ οἱ 1,6υἹδ, οἱ ἀξ οπηηΐθες 4ΌΟΓΙΠῚ 
διιϑοϊ αν ΟΠ, π}5 βρίγταπὶ δβοθηάογα δὰ δ ϊποδπααπὶ 
ἀοτημπι Βομηΐηὶ χυδο δδὲ ἴῃ Ζδγυβδ]οπι , οἷ αυὶ ογδηὶ ἰδ 
οἰγουϊτα ϑογαπὶ δ) αν οτιπὶ ἰῃ οἰηηΐθυ8, ἰῃ ἀγδηΐο οἱ ἃ0Γ0, 
6618, υπηθη 8, οἱ υοἱΐβ οοιρ] αν θι5 τη] ΐ5, υοτγυῃι 
56 Ώ8118 ΟΧΟἰ δίι8 681. Εἴ Γαχ ΟὙΓυΒ ργοίΐυ  βδογὰ νᾶ Ὠο- 
Γἰπΐὶ,, 4ι18 ἰγδηβίυ ΝΑΡΟΟ ΟἀΟμΟΘΟῸΓ οχ Φογυβδίοη, οἱ 
Πχῖς δὰ ἴῃ ἰάο)ο δυο. Εἰ ῥγοίδγθηβ Ογγὰς τοχ Ρογβᾶγυπη 
ἰγδ α1} οὰ ΜΙ ΠΡ ἀδί!, φαΐ ογαξ βυραγ {Ππϑδιιγοβ ἰρβίιϑ, ΡῈ 
ἀθῃς δυΐοη) ἰγδα ἴδ 8η1 ϑΔΠηΔηΆ 558 ΓῸ ργϑοβίαὶ 7ἀ:οα. Ηο- 
τα δυΐθι ὨΟΠΊΘΓΟΒ [υ : ΠἰΡαϊονγὶα δυγοᾶ πη}}}6, Πἰθαἰογίᾷ 
ἃγβεπίρα ΠΆ}}}6, τη ΓΔ ΓΟ] ἀγαθηίθα γἱρίπι πουθῃ, ΠῊΤΕῚ ΕΣ 
δυγοδῶ (γἰσηία, ἃγροπίος ἄυο πιἱ}} ἃ υδανίηρθοηϊξ ἀθοθη), 
οἱ 8114 ναϑᾶ πη }]68. ΟἸηηΐα δυιΐδπι νᾶ88 γορογίδίδ βαηΐ δυνοα 
Εἰ ἀγβεῃίθδ,, συ ΐηχαδ τ} φυδά τί προηία βοχαρίη!α ἤουϑῃ). 
Βερογίδϊα δυΐθη ϑυηὶ ἃ ϑαπιδῃδββᾶγο 8[Π}}}} οἰπὶ 1ι18. φαΐ 
ΘΧ σδρ  νιδίθ, 6 Βαδυ)οηία ἰῃ Ζ6γιβδιθηι. Ιῃ Αγίδλχογοίβ 
δ 6Π} ΓΘΟΩΙΒ ῬΕΓΒΑΓΌΠῚ (ΘΙ ΡΟΓΪΡ.8 ϑογ ρβογιηΐ οἱ ἀδ [ιΐ5 
αυὶ Πα ἀρδηὶ ἰη 1 6658 οἱ Φεγυδαϊθιη, Βαϊοίηυβ, οἱ ΜΙ τί- 
ἀδῖος, οἱ ΓᾺΡ 6.11.5, οἱ ΒΔ ἰπλυς, οἱ ΒΘΟΙ ΘΠ πλὰξ, οἱ 5 η)ο Πα 5 
Β0Γ 8, οἱ ορρίογὶ ἢ}18 οοογάϊηδῖϊ!, οἱ μα ἰδ 65 ἰῃ ϑδπηγαγία οἱ 
οί οε 8. 108, δι θοίδηι ορίϑίοίαῃ. Βουΐ Αγἰδχογοὶ ἀομῃλίῃο 
Ρυδεῖ ἰαἱ ΔΕ ιη8 ἃ δοοϊἀοηιίθυ5,, οἱ ϑϑιθιἑαβ βογίθα, οἱ 

τοὶ χυΐ ουγίδδ δυ8, οἱ [υάίοα8 ἴῃ ΟαἸοδγεία, οἱ Ρ]καηίοθ. Εἰ 

ΠΟ πΟίμΠὶ 511 ἀοηλΐηΟ γοσὶ, σιοπίδπι Ζυαδὶ 4υἱ ἀδοοπμάο- 

Τυηΐ ἃ γΟὈ8 δὰ 08, Ὑδηϊδηΐο8 ἰῃ 7ογυβα θη οἰνἑ αἰ δπη 

τοί Ζᾶπι οἱ ροϑϑίπιδη, ἐοἀἰἤσϑηΐ ἴογα ο᾽ιβ, οἱ βίαϊυθγαηῖ 

Πηυ1Ὸ5,, οἱ ἰορί υπὴ 8ιι8οἰδηί. Οιοά 5ἱ εἰν [85 ἰδία τα ϊΠοδῖα 

(πογὶϊ, οἵ τηυγὶ ΘΟΠδΙπηπλδ1} [πδγίηϊ, {γυῖα ἤθη 5ι5[1η6- 

βυπί μοπάσγε, 568 οἰΐδπι γαρίθυ8 γοβίβίβηϊ. Εἰ χιιία ἀραηίυτς 

4υα εἰγοᾶ ἰδιηρίυπι, γθοῖὶς ΠάθΟγα δι Γαιὶ δι Π}}8 ἤοῃ 

ἀοδρίοσγο Β00 ἰρβαπι, βρὰ ποίμπι ἴδοθγα ἀοηλίπο γορὶ, υἱ, 

81 Υἱἀδη αν Εἰ, συφγαίυγ ἰη Πἰ0τῖ5 ραίγυπι ἰυοτγαπι, αἱ ἰῃ - 

γϑηΐθ5 [ἢ δΔαπηοη ἰοη 5 δογίρία ἀδ6 ἰδ, οἱ 5οὶ68 φυοηίδπη 

αοἰν 85 ἰδία (αἱῖ γοίησα, οἱ γοζοϑβ αἱ οἰν (ἴ65 σοῃου ἰ6ῃ5, οἱ 

Ζυάοοὶ τοίυσεα οἱ Ορργθϑβίοηθϑ σομηηϊοηΐος ἰῃ 6 δὴ 

φρίθγῃο : ΟὉ αυδ Οοδιιβδδηι Εἶν 88 ἰϑίδ ἀρϑογίδ θϑὶ. Νυῆς 

δγρο ποῖμπι δε πηυ5 {0], ἀοπηΐης γοχ, χυοηΐδηι 5ὶ οἰ ν 189 

[δρο ρα ἘΠ οδίὰ [υδγὶϊ, οἱ ἢλ11}115 τηυγί ογθοιὶ (πογὶ δ, ἀόβοθη- 

585 {0 υἱγα πο ογὶΐ ἰη Οοἰοϑγγίδιῃ οἱ Ρῃωπίοθη. ΤΊ 



ΕΣΔΡΑΣ ΠΡΩΤΟΝ. Κεφ. Γ΄. 
Τότε ἀντέγραψεν ὃ βασιλεὺς Ραθύμῳ τῷ γράφοντι τὰ 
προςπίπτοντα, καὶ Βεελτέθμῳ, καὶ Σαμελλίῳ γραμ- 
ματεῖ, χαὶ τοῖς λοιποῖς τοῖς συντασσουένοις χαὶ οἰχοῦςσιν 
ἐν τῇ Σαμαρεία, χαὶ Συρίᾳ χαὶ Φοινίχη τὰ ὑπογε- 
γραμμένα. ᾿Ανέγνων τὴν ἐπιστολὴν ἣν πεπόμφατε πρὸς 
μέ. ᾿Επέταξα οὖν ἐπισχέψασθαι" καὶ εὑρέθη ὅτι ἡ πό- 
λις ἐκείνη ἐστὶν ἐξ αἰῶνος βασιλεῦσιν ἀντιπαρατάσσουσα, 
χαὶ οἱ ἄνθρωποι ἀποστάσεις χαὶ πολέμους ἐν αὐτῇ συν- 
τελοῦντες: χαὶ βασιλεῖς ἰσχυροὶ χαὶ σχληροὶ ἦσαν ἐν 
Ἱερουσαλὴμ, χυριεύοντες χαὶ φορολογοῦντες χοίλην 
Συρίαν χαὶ Φοινίκην. Νῦν οὖν ἐπέταξα ἀποκωλύσαι 
τοὺς ἀνθρώπους ἐχείνους τοῦ οἰχοδομῆσαι τὴν πόλιν, καὶ 
προνοηθῆναι ὅπως μηδὲν παρὰ ταῦτα γέννυται, καὶ αὐ 
προβῇ ἐπὶ πλεῖον τὰ τῆς χακίας, εἰς τὸ βασιλεῖς ἐνοχλῇ- 
σαι. ὅτε, ἀναγνωσθέντων τῶν παρὰ τοῦ βασιλέως Ἂρ- 
ταξέρξου γραφέντων, Ῥαθυμος, καὶ Σαμέλλιος δ γραμ- 
ματεὺς, χαὶ οἱ τούτοις συντασσόμενοι, ἀναζεύξαντες 
εἰς Ἱερουσαλὴμ κατὰ σπουδὴν μεθ᾽ ἵππου χαὶ ὄχλου 
παρατάξεως, ἤρξαντο χωλύειν τοὺς οἰκοδομοῦντας. Καὶ 
ἤργει ἡ οἰχοδομὴ τοῦ ἱεροῦ τοῦ ἐν Ἱερουσαλὴμ. μέχρι 
τοῦ δευτέρου ἔτους τῆς βασιλείας Δαρείου τοῦ Περσῶν 
βασιλέως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. 

Καὶ βασιλεὺς Δαρεῖος ἐποίησε δοχὴν μεγάλην πᾶσι 
τοῖς ὕπ᾽ αὐτὸν, χαὶ πᾶσι τοῖς οἰχογενέσιν αὐτοῦ, χαὶ 
πᾶσι τοῖς μεγιστᾶσι τὴς Μηδίας χαὶ τῆς Περσίδος, χαὶ 
πᾶσι τοῖς σατράπαις χαὶ στρατηγοῖς χαὶ τοπάρχαις τοῖς 
ὑπ᾽ αὐτὸν, ἀπὸ τῆς Ἰνδιχῇς μέχρις Αἰθιοπίας ἐν ταῖς 
ἑχατὸν εἰχοσιεπτὰ σατραπείαις. Καὶ ἐφάγοσαν χαὶ 
ἐπίοσαν, καὶ ἐμπλισθέντες ἀνέλυσαν. Ὁ δὲ Δαρεῖος ὃ 
βασιλεὺς ἀνέλυσεν εἰς τὸν χοιτῶνα ἑαυτοῦ, χαὶ ἐχοιμ ἤθη, 
χαὶ ἔξυπνος ἐγένετο. Τότε οἱ τρεῖς νεανίσχοι οἵ σομαν 
τοψύλαχες οἱ φυλάσσοντες τὸ σῶμα τοῦ βασιλέως, εἶπαν 
ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον" ἰἴπωμεν ἕκαστος ἡμῶν ἕνα λό- 
γον, ὃς ὑπερισχύσει" χαὶ οὗ ἐὰν φανῇ τὸ ῥῆμα αὐτοῦ 
σοφώτερον τοῦ ἑτέρου, δώσει αὐτῷ Δαρεῖος ὃ βασιλεὺς 
δωρεὰς μεγάλας, χαὶ ἐπινίκια μεγάλα, χαὶ πορφύραν 
περιδαλέσθαι, χαὶ ἐν χρυσώμασι πίνειν, χαὶ ἐπὶ χρυσῷ 
χαθεύδειν, καὶ ἅρμα χρυσοχάλινον, χαὶ χίδαριν βυσσί- 
νὴν, χαὶ μανιάχην περὶ τὸν τράχηλον" χαὶ δεύτερος 
χαθιεῖται Δαρείου διὰ τὴν σοφίαν αὐτοῦ, χαὶ συγγενὴς 
Δαρείου χληθήσεται. Καὶ τότε γράψαντες ἕχαστος τὸν 
ἑαυτοῦ λόγον ἐσφραγίσαντο, χαὶ ἔθηχαν ὑπὸ τὸ προςχε- 
φάλαιον Δαρείου τοῦ βασιλέως, καὶ εἶπαν: Ὅταν ἐγερθῇ 
ὃ βασιλεὺς, δώσουσιν αὐτῷ τὸ γράμμα. Καὶ ὃν ἂν χρίνη 
ὃ βασιλεὺς καὶ οἱ τρεῖς μεγιστᾶνες τῆς Περσίδος, ὅτι οὗ 
ὃ λόγος αὐτοῦ σοφώτερος, αὐτῷ δοθήσεται τὸ νίχος χαθὼς 
γέγραπται. Ὁ ἄς ἔγραψεν Ὑπερισχύει ὃ οἶνος. Ὁ ἕτερος 
ἔγραψεν: “Ὑπερισχύει δ βασιλεύς. Ὁ τρίτος ἡ τ τὴ 
Ὑπερισχύουσιν αἱ γυναῖχες, ὑπὲρ δὲ πάντα νιχᾷ ἡ ἀλή- 
θεια. Καὶ ὅτε ἐξηγέρθη ὁ βασιλεὺς. λαθόντες τὸ γράμμα 
ἔδωχαν αὐτῷ, καὶ ἀνέγνω. Καὶ ἐξαποστείλας ἐχάλεσε 
πάντας τοὺς μεγιστᾶνας τῆς Περσίδος καὶ τῆς Μηδείας, 
χαὶ τοὺς σατράπας χαὶ στρατηγοὺς, χαὶ τοπάρχας χαὶ 
ὑπάτους, χαὶ ἐκάθισεν ἐν τῷ χρημὰτιστηρίῳ, χαὶ ἀνε-- 
γνώσθη τὸ γράμμα ἐνώπιον αὐτῶν. Καὶ εἶπε’ Καλέσατε 
τοὺς νεανίσχους, χαὶ αὐτοὶ δηλώσουσι τοὺς λόγους ἕαυ- 
τῶν. Καὶ ἐχλήθησαν, καὶ εἰςήλθοσαν. Καὶ εἶπαν αὐτοῖς" 

δ 

βου ρδιῖ γὸχ Ἀδιϊίμηο αἱ βου δοθαὶ δοοίἀθηϊδ, οἱ Βοοὶ- 

(6(ΠΠπ|Ὸ, οἱ ϑδιῃθ!ϊο βογῖραρ, οἱ οδοίοιἰβ σοογάϊηδέϊβ αἱ [)ἃ- 

ὈΠ ΔΗ θυ8 ἱπ Θαπιαγίᾶ, οἱ ϑυγία οἱ Ριι:θηίοθ, θὰ αι 

80] οἰ δυηΐ. 1,66] Θρ᾿ 5(οἸαι φυᾶπι πὶ β8[5118 τα ἢ. Ργαροορὶ 

ΘΙΦΟ ἰησείγὶ : οἱ ἰἱηγθηΐαπη οδὲ χυοηῃΐδῃ) οἷν ἰὰ 5 11 6βί Δἢ 

ΕΕΥ͂Ο ΓΟΡΙΌυ.8 τοϑίβίθηβ, οἱ ᾿οιηίηθβ γϑῦο! ΠΟ η6 5 αἱ ργα ἃ 

ἴῃ 68 οἰποἰθηΐ65 : οἱ γοβαβ (ογίθϑβ οἱ ἀυγὶ ογδηΐ ἰῃ Ψογβἃ- 

ἰεπὶ, ἀοπιίηδηΐθβ οἱ (γτἰθυΐα οχίσθηϊθβ ἃ Ου!οϑυγία οἱ 

ΡιιΘηΐοθ. Νυῃο ΘΓ ργϑοοδρὶ ργο ἴθογα ἢ}]|05 δι ἀϊῆοδγο εἶν - 

ἰΔίοπι, δ ργουϊάθγο η6 χυϊὰ υἱῖγα ῃξθο ἢδὶ, οἱ πο ῥγοῦβ - 

ἄδηϊ ἰῃ ρ᾽ι18 πιδ! ἴδ, ἰΐδ υἱ γορίθυβ τηο βία ἱπηρογίοίιΓ. 

Ταης, γϑοϊ δὶ [18 428 ἃ Γαρα Ατίδχογβα βογίρία Πιογυπὶ, 

Ἀδιμυ8, οἱ δδιῃθ} } 8 δοῦρα, οἱ χυΐ ουπὶ [ἷ8 οοηϑε 

εἴδηΐ, ἰυηροηίο8 ἰδδιἰπδηίογ ἰῃ 26 Γυβ8] 6 ουπὶ οαυϊίδίι 

οἱ ἰᾳγθα δρηγίηΐβ, οὐρρογαπὶ ργοϊ θογα Ὡαϊβοδηί68. Εἰ νᾶ- 

ἕαραὶ ἐράϊβοαίίο ἰθιηρ!}} ἰῃ 76 γυβδ θη ὑ85416 δὰ Ξδοιηᾶυπι 

ΔΏΠΌἢ, Γοδηΐ ὨΔΓ] ΓΟ 8 ῬΟΓΒΑΓΙΏ,. 

ΟΑΡΌΤ ΠῚ. 

Εἰ τὸχ Ὀαγίυβ ἰθοὶϊΐ αὐ μΔΠΊ πηᾶρπᾶπ) ΟΠηηΐρ08 αυΐ δὺὉ 

ἶρ50, οἱ οἠγμηΐθυβ νογηδου 8 8018, δἵ οπλ} θ0.8 ΠηΔρ 3 ΕΓΔ 018 

Μούΐᾳ οἱ Ῥογϑίαἷβ, αἱ οπ)ηΐθυβ ρυγρυτγαί.8 οἱ ἀυςσίθυ5 οἱ ἰο- 

ΘΟΓΌΙΩ ργιρίοο 5, οἱ φυὶ 50} ἰρδο ἂῦ Ιηἀϊὰ υϑαυ6 ΖΕ ορίδηι 

ἴῃ ὁδηΐαπ) Υἱχίη! βορίαπη ῥγουηο 18. ΕἸ πῃηδηἠυοσδνοιιηξ 

οἱ ἱδογυηΐ, οἱ 8δίυγαίὶ γουογίογυηϊ. [Δ}15 δυΐϊθη) ΓΟχ ἃ5- 

οΟμάϊῇ ἰη ουὐδίουϊα! ϑυυπ, οἱ ἀογη νυ, οἱ ὀχρογροίμοϊα 

δ5ῖ. Τυῆς {ΠΠ| γ65 ἡ Θ ἢ6 5 οογροτγὶβ οὐδίοιδ5 ΄υΐ ουϑίοα!οδηΐ 

ΟΟΓΡὺ5 γορὶ8, ἀϊχϑγυῃΐ Δ) (6 Γ 4] 6γὶ ; Πϊςαη)}8 ὉΠῈ541564116 

ΠΟΒΙΓΙ.Π. ὕῃῈ1}ΠῚ ΘΟΓΠΊΟΏΘΠ], 40ἱ ργ οἰ αὶ : οἵ οὐ)υβου 4118 

ΔρρΑΙΌΠΘΓΙζ ΒΘΓΠ.Ὸ 5Δ 0 ΘΏΠΟΓ Δ] ἰογὶ 8, ἀ8 0} 1} γοχ Ὀαγίυ8 

ἀοπᾶ τπᾶρμηᾶ, οἱ δρίῃἰοῖα πιᾶσηᾶ, οἵ ρυγραγα οοοροτγίγὶ, οἱ 

ἴῃ δΓο Ὀΐθογα, οἱ δυρϑῦ δυγιιπ) ἀογηλῖγο, οἱ ΘΓ πὶ ἀυ 00 

ἴγθῃο,, οἱ ογάδγι πὶ Ὀγϑϑίῃδπι, οἱ ἰογαυθπὶ οἶγοᾶ ὁοἰ τ : οἱ 

βοουηάο ἰοοο βϑάθοϊ!δ ἃ Πδγίο ργορίονγ δδρίοηι δ δυᾶπ), οἱ 

οὐσιδῖυ8 Ὠδγὶ νοοδυϊΐαγ. Τυῃο βου ὈΘηΐ6 8. δ᾽} 5}}} ϑυυ!ῃ 

γογθιπὶ βἰρηδυογυπὶ, οἵ ροϑιυθγιηΐ βυθίυϑ οογνυΐοδὶ Ὠδγὶΐ 

τοσίθ, οἱ ἀϊχογιηῖ : ΟΠ) δαγγοχογί τὸχ, ἀδρυηΐ οἱ δ0}]}- 

Ρίυμμ. Εἰ φυοάουπιχυδ ᾿υαἰοανογ τὸχ οἱ (165 πιδρίϑἰγδίι8 

Ῥογοίἀϊβ, φιοῃίδηι γογθυ οὐ 8 βαρ θη 8 οϑί, ἱρϑὶ ἀδ τ Γ 

γἱοϊογία δίουΐ βογρίαμπη 6ϑὲ. 28 δογίροϊί : Βογία δϑί υἱ- 

πυηλ. Αἰΐι5 βεγρϑι! : Εογίοῦ δϑὶ γοχ. Τογίϊ 5 βογ ρ81} : Εοῦ- 

(ἰογθ5. δυπΐ πη] 6 ΓΟ5, ΒΌΡ6Γ ΟἸηηΐ δυΐθηγ) Υυἱηοὶΐ νου 88. Εἰ 

οὐπὶ βυγγοχίβϑοῖ τὸν, δοοὶρίθηΐθδ βογρίυπι) ἀράογιηί οἱ, οἱ 

ἸΙοσὶί. Εἰ πιϊίθηβ γοοδνυὶ Οημπα8 πηδρίϑίγαϊ 15 Ρογδἀΐ5 οἱ 

Μοάϊδο, οἱ ρυγρυγαίοβ οἱ ἀυοθβ, οἱ ργϑίογοβθ οἵ σοῆβυ θβ, 

οἱ οοὐὶὶ ἰῃ σοηοί!ο, οἱ ἰδεϊαπὶ 68ὲ βογίρίι πὶ οογᾷπη) ἱρδ5. Εἰ 

ἀἰχὶς : γοςδία δαἀοἰθθοθηῖθβ, δὲ ἱρϑὶ ἰμάϊσαθυηΐ υοῦθᾶ Αὐὰ. 

Εἰ νοσδιΐ δυῆὶ, οἱ ἰηίγοίδγυηϊ. Εἰ ἀϊχογυηὶ εἷδ : υἀϊοαϊο 
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᾿Απαγγείλατε ἡμῖν περὶ τῶν γεγραμμένων. Καὶ ἤρξατο 
ὃ πρῶτος ὃ εἴπας περὶ τῆς ἰσχύος τοῦ οἴνου, χαὶ ἔφη 
οὕτως: Ἄνδρες, πῶς ὑπερισχύει ὃ οἶνος: Πάντας τοὺς 
ἀνθρώπους τοὺς πιόντας αὐτὸν πλανᾷ, τὴν διάνοιαν τοῦ 
τε βασιλέως καὶ τοῦ ὀρφανοῦ ποιεῖ τὴν διάνοιαν μίαν, 
τήν τε τοῦ οἰκέτου καὶ τὴν τοῦ ἐλευθέρου, τήν τε τοῦ 
πένητος καὶ τὴν τοῦ πλουσίου. Καὶ πᾶσαν διάνοιαν με- 
ταστρέφει εἰς εὐωχίαν χαὶ εὐφροσύνην, χαὶ οὐ μέμνηται 
πᾶσαν λύπην αἱ πᾶν ὀφείλημα, καὶ πάσας χαρδίας 
ποιεῖ πλουσίας, χαὶ οὐ μέανηται βασιλέα οὐδὲ σατρά- 
πὴν. Καὶ πάντα διὰ ταλάντων ποιεῖ λαλεῖν, χαὶ οὐ 
μέμνηνται ὅταν πίνωσιν φιλιάζειν φίλοις καὶ ἀδελφοῖς, 
χαὶ μετ᾽ οὐ πολὺ σπῶνται τὰς μαχαίρας. Καὶ ὅταν ἀπὸ 
τοῦ οἴνου ἐγερθῶσιν, οὐ μέμνηνται ἃ ἔπραξαν. Ὦ ἀν- 
ὃρες, οὐχ ὑπερισχύει ξ οἶνος, ὅτι οὕτως ἀναγχάζει 
ποιεῖν; Καὶ ἐσίγησεν οὕτως εἴπας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. 

Καὶ ἤρξατο ὃ δεύτερος λαλεῖν, ὃ εἴπας περὶ τῆς 
ἰσχύος τοῦ βασιλέως. Ὦ ἄνδρες, οὐχ ὑπερισχύουσιν οἱ 
ἄνθρωποι, τὴν γὴν καὶ τὴν θάλασσαν χαταχρατοῦντες 
χαὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς; Ὃ δὲ βασιλεὺς ὑπερισχύει, καὶ 
χυριεύει αὐτῶν χαὶ δεσπόζει αὐτῶν᾽ χαὶ πᾶν ὃ ἐὰν εἴπη 
αὐτοῖς, ἐναχούουσιν. Ἂχν εἴπη αὐτοῖς ποιῆσαι πόλε- 
μὸν ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον, ποιοῦσιν. ᾿ὰν δὲ ἐξαπο- 
στείλη αὐτοὺς πρὸς τοὺς πολειμίους, βαδίζουσι, χαὶ χα- 
τεργάζονται τὰ ὄρη χαὶ τὰ τείχη καὶ τοὺς πύργους. 
φονεύουσι χαὶ φονεύονται, χαὶ τὸν λόγον τοῦ βασιλέως 
οὐ παραδαίνουσιν. ᾿Κὰν δὲ νιχήσωσι, τῷ βασιλεῖ χο- 
μίζουσι πάντα, χαὶ ἐὰν προνομεύσωσι, χαὶ τὰ ἄλλα 
πάντα. Καὶ ὅσοι οὐ στρατεύονται οὐδὲ πολεμοῦσιν, ἀλλὰ 
γεωογοῦσι τὴν γῆν, πάλιν, ὅταν σπείρωσι, θερίσαντες 
ἀναφέρουσι τῷ βασιλεῖ. Καὶ ἕτερος τὸν ἕτερον ἀναγχά- 
ζοντες ἀναφέρουσι τοὺς φόρους τῷ βασιλεῖ. Καὶ αὐτὸς 
εἷς μόνος ἐστίν. ᾿Εὰν εἴπη ἀποχτεῖναι, ἀποχτέννουσιν. 
Ἐὰν εἴπη ἀφεῖναι, ἀφιοῦσιν. Εἶπε πατάξαι, τύπτουσιν. 
{ἶπεν ἐρημῶσαι, ἐρημοῦσιν. Εἶπεν οἰκοδομῆσαι, οἶχο- 

δομοῦσιν. Εἶπεν ἐκκόψαι, ἐκχόπτουσιν. Εἶπε φυτεῦσαι, 
υτεύουσι. Καὶ πᾶς ὁ λαὸς αὐτοῦ καὶ αἱ δυνάμεις αὐτοῦ 

ἡρϑεῖπθις Πρὸς δὲ τούτοις, αὐτὸς ἀνάχειται, ἐσθίει 
καὶ πίνει χαὶ καθεύδει" αὐτοὶ δὲ τηροῦσι χύχλῳ περὶ 
αὐτόν. Καὶ οὐ δύνανται ἔχαστος ἀπελθεῖν, χαὶ ποιεῖν 
τὰ ἔργα αὐτοῦ, οὐδὲ παραχούουσιν αὐτοῦ. Ὦ ἄνδρες, 
πῶς οὐχ ὑπερισχύει ὃ βασιλεὺς, ὅτι οὕτως ἐπάχουστός 
ἐστι; Καὶ ἐσίγησεν. Ὁ δὲ τρίτος ὁ εἴπας περὶ τῶν γυ- 
ναιχῶν καὶ τῆς ἀληθείας, οὗτός ἐστι Ζοροδάθδελ, ἔρξατο 
λαλεῖν: Ἄνδρες, οὐ μέγας ὁ βασιλεὺς, καὶ πολλοὶ οἱ 
ἄνθρωποι, καὶ ὃ οἶνος ἰσχύει; Τίς οὖν ὃ δεσπόζων αὐ-- 
τῶν, ἢ τίς ὁ χυριεύων αὐτῶν; Οὐχ αἱ γυναῖκες; Αἱ γυ- 
ναῖχες ἐγέννησαν τὸν βασιλέα καὶ πάντα τὸν λαὸν ὃς 
χυριεύει τῆς θαλάσσης χαὶ τῆς γῆς, καὶ ἐξ αὐτῶν ἐγέ- 
νοντο, χαὶ αὗται ἐξέθρεψαν αὐτοὺς τοὺς φυτεύσαντας 
τοὺς ἀμπελῶνας ἐξ ὧν ὃ οἶνος γίνεται. Καὶ αὗται 
ποιοῦσι τὰς στολὰς τῶν ἀνθρώπων, καὶ αὗται ποιοῦσι 
δόξαν τοῖς ἀνθρώποις, καὶ οὐ δύνανται οἱ ἄνθρωποι 
χωρὶς τῶν γυναιχῶν εἶναι. ᾿Εὰν δὲ συναγάγωσι χρυσίον 
χαὶ ἀργύριον χαὶ πᾶν πρᾶγμα ὡραῖον, χαὶ ἴδωσι γυ- 
γαῖχα μίαν χαλὴν τῷ εἴδει χαὶ τῷ χάλλει, ταῦτα 
πάντα ἀφέντες, εἰς αὐτὴν ἐχχέχηναν, καὶ χάσχοντες 

ΓΙΒΆΙ ΑΡΟΘΟἈΒΥΡΗ͂Ι. 

ΠΟΌΪ5 ἀθδ 1γ18 χιιδ βογρία βυιηΐ. Εἰ σριΐ ργίον φυὶ ἀϊχογαὶ ἀθ 
(ογ Πα ΐπ νἱπὶ,, οἱ ἀϊχὶὶ ἡ : Ὑἱγὶ, φυδη) ργῶναϊοῖ τἰηυτ 
ΟΠΊ65 ΠΟἰπΐῃ65 4] Ὀΐθυπὶ {Πυἀ βοάποίς,, πηθηΐοπι γερὶϑ 
Θί ογρ!)ὰηί [Δοϊ( πηθηΐθη ὑπᾶπγ, ἰΐο τι βοσυΐ δ Πἰθοσί, ρᾶυρο 
Γδ 80. ἀἰν 15. ΕΠ Ομηη6πὶ πηθηΐδπι οοην εἶ ἴῃ Βδου τ δίθτη 
οἱ ἡυσυπα ἴθι, οἱ ἤθη πηδηνίηἶ Οπηποπη {Γἰ δι ἴδηι αἱ οἴῃ 
ἀεθιίαπι, οἱ ομηηϊὰ οογάδ (Δοὶξ Ορυ]δηΐα, οἴ ἤθη πιρηνηϊῖ 
ΤΈΡΕΙ 60 τηδρ᾽ϑίγϑίαη). Εἰ οπιηΐᾷ ροῚ ἰἰθηία ἰοχιΐ ἴδεϊξ, 
οἴ ΠΟῚ ΠΘΠΠογυηΪ οὑπὶ Ὀἰογίηϊ Δπλο ἰᾶη) ἢδθο [γαΐργ- 
πἰἰδίθπι, δϑὰ ἤθη τη] πὶ ροϑί δαμμηΐ αἰδαίοβ. Εἰ οα ἃ 
ΥἿΠΟ ΒΌΓΓΟΧΟΓΙΩΐ, ΠΟῺ ΠηΘΠλΪΠΟΙΠΐ 4188 ραββογαηΐ. Ο υἱγὶ, 
ΠΟΩῺΘ ὈΓΔΘΟΘΙ ΙΝ γἱπυπι, χυϊᾶ 8ἰο οορὶϊ ἔδοογοῦ Εἰ ἰδουϊί μος 
αἀἰϊοῖο. 

ΟΑΡΟΤ ΙΝ. 

Εἰ ἱποβοαυ  βοαυδηα ἀΐοογα, χυὶΐ αἰχὶς ἀδ ἐογε υάΐπα γο- 

Εἶ8. Ο Υἱγί, ὨΌπη6 ργϑροθ!]υμϊ Ἰοπηΐη6 5, 4 ΐ ἰΘγγᾶπι οἱ Πηᾶγα 

ΟὈΪποηΐ οἱ οπηηΐᾶ χιξβ ἴῃ οἷϑ8 διιηῖ" Βθχ δυίδῃ ργῷοδὶ, 

θ( ἀοπμηδίωγ θογὰπὶ οἷ ἱπιρονδὶ εἷβ : οἵ οῃγης φυοάουπχυδ 

ἀϊχογὶς {}|8, ορδάϊυηί. δἰ ἀΐχουῖξ οἷϑ αἱ (λεία! 6! ]αηὶ δἰίον 

δάνογϑι δἰίδγυπι, (δοίυηϊ. Εἰ 5ἱ πγϊβουὶξ ἢΠ105 δὰ μοϑίρϑ δ6]- 

Ιαΐογθϑ, υδάυηϊ, οἱ ἀδπ)ο]  υπίιΓ ᾿ποπῖδ8 οἱ τηυτοβ οἱ 

ἴπττοϑ, [06 υ]ληΐ οἱ Ἰυδιυϊαηπίαγ, οἱ τοκὶϑ νοῦ. ΠῚ ὨΟἢ ῥΓᾶ:- 

ἰεγθυπηΐ. Ουοά 5ἱ γἱοογίηϊ, αἴογιηϊ γορσὶ ομγηΐὰ, οἱ φιιθοιην 

106 ργθάδῃϊ διογίηί, οἱ δα οχηηΐα. Εἰ φυοΐϊφαοι ποι πιὶ]}!- 

ἰδηΐ ἢθ6 ριρηδηί, δι οοἸμηΐ ἰοΥγδπι, γυγϑυπι, οὐπὶ 56076- 

τἰηϊ, πηρίθηίο5 δδγαηί γορὶ. ἘΠ δ]6Γ δἰίδγαπιὶ οοβθηίθβ, 

Πογυηί (για δ γορὶ. Εἴ ἴρ86 ὑπ 5010}8 681. 8] ἀϊχογίξ, ος- 

οἰ 6, οοοἰάυπέ. δὶ ἀϊχογίξ, γι 16, τουδὶ. Ὀϊχοτεῖι, 

Ρογοι 6, ρογομείαμπί. Ὠϊχογίί,, ὀχίοστηϊηδία, οχϊθιτηϊμδηΐ. 

Ὀἰχογῖ!, φάϊποδία, «οἀϊδοδηΐ, Ὠἰχογί!, ὀχ άϊϊα, οχοιἀυηϊ. 

ὈΙχογῖ!,, μΙαπίδία, ρῥἰδηίϊδηΐϊ. Εἰ οπηηΐβ Ρ]6 05 68 οἱ υἱγίυϊθβ 

οὐ Οδθαμάϊαηί. ΕΓ ϑυροῦ ἰδ 'ρ56 γϑουπἷδ, οομηρὰϊξ οἱ 

10 1, οἱ ἀογιηῖ : ἱ δυΐδιι ουδιοάϊαπξ ἴῃ εἰγουϊι δου. Εἰ 

ὨΟΠ Ροβδιιηΐ ὑπυ54} 1546 ΔΌΪΓΟ, οἱ ἴδεογε ορογᾶ διιᾶ 

6466 πορ! σοηΐογ δυάϊυηϊ δαπ). γί, χαοηοᾶο πὴ μι8- 

661} τὸχ. ουὐἱ δῖ. ορράϊγ᾽ ΕΛ ἰδευῖ. Τογίυ5, φυὶ ἀϊχογαῖ 

ἀδ πιυ]ογθι5 οἱ γογιίδία, μἰὶς δϑῖ Ζογοθαθοὶ, ορὶΐ ἰοχα : 

ΥἹΓὶ, ΠΟἢ ΠΔΡΏ115 ΓΟΧ, οἱ τ }{ἰ ΠΟΙ Π658, οἱ ΥἱΠ ΠῚ ὈΓΔΡΟ6]- 

"|| Ὁ Ουἱδβ 651 ἐγρο, χυὶ προγαὶ οἶβ, δυιΐ 4.15 φυὶ ἀοτηϊηδίυΓγ 

θοῦ} ΝΟΠΏΘ Γ}] 6γ08Ὁ Μυ Πογοθ σοηυδγυηΐ γοσθ οἱ 

ΟΠΊΏ6Π) ρΟρυΐϊπὶ αυὶ ἀΟὨΝ [ΕΓ ΠΥ] οἱ ἔθγγῶθ, οἱ ὁχ {ΠΠ1ῶ 

ῃδὲϊ βιιηί, οἱ ἱρδῶ δἀποδνογυηΐ 608 ΄υὶ ρἰδηϊδνογυηΐ Υἱ Ποδ5 

δχ υΐρυβ νἱπαπὶ ἢϊ. Εἰ ᾿ἰρβ8 (Δοϊυηΐ 5101158 Ποηγίηυη), οἵ 

ρ585 (δοϊηΐ ρ]ογίαπι ἰιοηγηἶθιι5, εἴ ἤθη ροϑϑυηΐ ἸΙΟΙΏ 68 

51Π6 ΤΠ} ΠΟ θυ5 6556. 851 δυίοη) οοηργορανογηί δυγ πη οἱ 

ΔΡσθηΐϊαι δὲ ΟΠΊΠΟΠῚ ΓΘΠ] ϑροοίυδδιῃ, οἱ υἱἀθγίηϊ π}0]γθία 

υπᾶΠ} Ὀ0ΏΟ ἐια  ᾽ι οἱ Ὀομᾶ 8066, οπμγηΐδ ἰιδο γα Ὡαυ6- 



ΕΣΔΡΑΣ ΠΡΩΤΟΝ. Κεφ. Δ’ 
τὸ στόμα θεωροῦσιν αὐτὴν, χαὶ πάντες αὐτὴν αἱρετί- 
ζουσι μᾶλλον ἢ τὸ χρυσίον χαὶ τὸ ἀργύριον χαὶ πᾶν 
πρᾶγμα ὡραῖον. Ἄνθρωπος τὸν ἑαυτοῦ πατέρα ἐγχα - 
ταλείπει ὃς ἐξέθρεψεν αὐτὸν, χαὶ τὴν ἰδίαν “ώραν, χαὶ 
πρὸς τὴν ἰδίαν γυναῖχα χολλᾶται, “καὶ μετὰ τῆς γυ- 
ναιχὸς ἀφίησι τὴν ψυχὴν, χαὶ οὔτε τὸν πατέρα μέμνη- 
ται, οὔτε τὴν μητέρα, οὔτε τὴν χώραν. Καὶ ἐντεῦθεν 
δεῖ ὑμᾶς γνῶναι, "Ὰ αἱ γυναῖχες χυριεύουσιν ὑμῶν. 
Οὐχὶ πονεῖτε, καὶ μοχθεῖτε, καὶ πάντα ταῖς γυναιξὶ δί- 
δοτε χαὶ φέρετε; Καὶ λαμῥάνει ὁ ἄνθρωπος τὴν ῥομ- 
αίαν αὐτοῦ, καὶ ἐχπορεύεται ἐξοδεύειν χαὶ λῃστεύειν 

χαὶ χλέπτειν, χαὶ εἰς τὴν θάλασσαν πλεῖν χαὶ ποταμοὺς, 
καὶ τὸν λέοντα θεωρεῖ, χαὶ ἐν σχότει βαδίζει - χαὶ ὅταν 
χλέψη χαὶ ἁρπάσῃ χαὶ λωποδυτήση, τῇ ἐρωμένη ἀπο- 
φέρει. Καὶ πλεῖον ἀγαπᾷ ἄνθρωπος τὴν ἰδίαν γυναῖχα 
μᾶλλον ἢ τὸν πατέρα χαὶ τὴν μητέρα. Καὶ πολλοὶ ἀπε- 
νοήθησαν ταῖς ἰδίαις διανοίαις διὰ τὰς γυναῖχας, χαὶ 
δοῦλοι ἐγένοντο δι᾿ αὐτὰς, χαὶ πολλοὶ ἀπώλοντο χαὶ 
ἐσφάλησαν χαὶ ἥμάρτοσαν διὰ τὰς γυναῖχας. Καὶ νῦν 
οὐ πιστεύετέ μοι; Οὐχὶ μέγας ὃ βασιλεὺς τῇ ἐξουσία 
αὐτοῦ; οὐχὶ πᾶσαι αἵ χῶραι εὐλαδοῦνται ἅψασθαι 
αὐτοῦ; ᾿Εθεώρουν αὐτὸν χαὶ Ἀπάμην τὴν θυγατέρα 
Βαρτάχου τοῦ θαυμαστοῦ, τὴν παλλαχὴν τοῦ βασιλέως, 
χαθημένην ἐν δεξιᾷ τοῦ βασιλέως, καὶ ἀφαιροῦσαν τὸ 
διάδημα ἀπὸ τῆς χεφαλῇς τοῦ βασιλέως, καὶ ἐπιτι- 
θοῦσαν ἑαυτῇ. Καὶ ἐῤῥάπιζε τὸν βασιλέα τῇ ἀριστερᾶ, 
χαὶ πρὸς τούτοις ὃ βασιλεὺς χάσχων τὸ στόμα ἐθεώρει 
αὐτήν. Καὶ ἐὰν προςγελάση αὐτῷ, γελᾶ- ἐὰν δὲ πι- 

-νἭ..» » ῥ .“' ι “ 
χρανθῇ ἐπ᾿ αὐτὸν, χολαχεύει αὐτὴν, ὅπως ἐών ε 
αὐτῷ. ἄνδρες, πῶς οὐχὶ ἰσχυραὶ αἵ γυναῖχες, ὅτι 
οὕτως πράσσουσι; Καὶ τότε ὃ βασιλεὺς καὶ οἱ μεγι- 
στᾶνες ἔδλεπον εἷς τὸν ἕτερον. Καὶ ἤρξατο λαλεῖν περὶ 
τῆς ἀληθείας. Ἄνδρες, οὐχὶ ἰσχυραὶ αἵ γυναῖκες; Μεγάλη 
ἢ γῆ, καὶ ὑψηλὸς ὃ οὐρανὸς, χαὶ ταχὺς τῷ δρόμῳ ὃ 
ἥλιος, ὅτι στρέφεται ἐν τῷ χύχλῳ τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ 
πάλιν ἀποτρέχει εἰς τὸν ἑαυτοῦ τόπον ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ. 
Οὐχὶ μέγας ὃς ταῦτα ποιεῖ; Καὶ ἣ ἀλήθεια μεγάλη καὶ 
ἰσχυροτέρα παρὰ πάντα. Πᾶσα ἣ γῇ τὴν ἀλήθειαν χκα- 
λεῖ. χαὶ ὃ οὐρανὸς αὐτὴν εὐλογεῖ, χαὶ πάντα τὰ ἔργα 
σείεται χαὶ τρέμει, χαὶ οὐχ ἔστι μετ᾽ αὐτῆς ἄδιχον 
οὐδέν. Ἄδικος ὃ ὄϊνος, ἄδιχος ὃ βασιλεὺς, ἄδιχοι 
αἱ γυναῖχες, ἄδικοι πάντες οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων, καὶ 
ἄδικα πάντα τὰ ἔργα αὐτῶν τὰ τοιαῦτα, χαὶ οὐχ ἔστιν 
ἐν αὐτοῖς ἀλήθεια, χαὶ ἐν τῇ ἀδιχία αὐτῶν ἀπολοῦν-- 
ται. Καὶ ἡ ἀλήθεια μένει χαὶ ἰσχύει εἰς τὸν αἰῶνα, 
χαὶ ζῇ καὶ χρατεῖ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. Καὶ οὐχ 
ἔστι παρ᾽ αὐτὴν λαμδαάνειν πρόζωπα, οὐδὲ διάφορα, 
Ἄ“ “Ὃ.Φ»““ "5 ΄ “ἢ , ἀλλὰ τὰ δίχαια ποιεῖ ἀπὸ πάντων τῶν ἀδίχων χαὶ 
πονηρῶν. Καὶ πάντες εὐδοχοῦσι τοῖς ἔργοις αὐτῆς, χαὶ 
οὐχ ἔστιν ἐν τῇ χρίσει αὐτῆς οὐδὲν ἄδιχον χαὶ αὕτη, 
ἣ ἰσχὺς, χαὶ τὸ βασίλειον, καὶ ἥ ἐξουσία, χαὶ ἣ μεγα- 
λειότης τῶν πάντον αἰώνων. ὐλογητὸς ὁ Θεὸς τῆς ἀλη- 
θείας. Καὶ ἐσιώπησε τοῦ λαλεῖν. Καὶ πᾶς ὃ λαὸς τότε 
ἐφώνησε, χαὶ τότε εἶπον: Μεγάλη ἡ ἀλήθεια, χαὶ πε 
ἰσχύει. Τότε ὁ βασιλεὺς εἶπεν αὐτῷ: Αἴτησαι ὃ θέλεις 
πλείω τῶν γεγραμμένων, καὶ δώσομέν σοι ὃν τρόπον εὗ- 
ρέθης σοφώτερος" χαὶ ἐχόμενός μου χαθήση, καὶ συγγε- 
νής μου χληθήση. Τότε εἶπε τῷ βασιλεῖ’ Μνήσθητι τὴν 

“. Ψ 2 ΄- « ΄ρ 

εὐχὴν, ἣν ηὔξω, οἰκοδομῆσαι τὴν Ἱερουσαλὴμ ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ τὸ βασίλειόν σου παρέλαθες, χαὶ πάντα τὰ σχεύη 

ΥΕΤΟΒ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΙΝ. -- ἢ]. 
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(68, ἰῃ 6διὴ ἰπίοηδυηΐ, οἱ Δρογίο οὔὲ σοπϑρίοϊυηϊ δηλ, οἱ 

ΟΠΙΏ65. ΘΔ Οἰϊμ δὶ Ππηᾶ5]5 σθδῃλ διιγυλ οἱ δισοηίυπι οἱ 

ΟἸΠΘΙ ΓΟ ϑρ6Ο! 881}. ΗΌΠΊΟ ραίγΓοΙῺ βυ Ὁ Πὰ [116 φυὶ 

Θηθ 1 ΠΠΠπ|π|, οἱ 5.81} γοσίοῃοηι, οἱ δά ρμεοργῖδηι τ0}16- 

ΓΟΠ 86 ΘΟΠ) Πρ, οἱ οὐ τ] ογ6 τοι δηϊπιδηη, οἱ 

ΒΟΖΌΘ ρδί6Πλ ΤΟΙ ἶϊ, ΘᾺ τηδίγοηη, ἤΘαΌς ΓορίΟΠΘΙΏ. 

Εἰ πο ορογίθί τοῦ δοῖγθ, αυοηΐδην τυ ]]ἸΟΓθ 5. ἀπ} πδηΐυΓ 

γοϑίγὶ. ΝΟΏΩ6 ᾿ΔθοΙ (5, αἱ ἀρ οί.5, οἱ οὐγηΐᾶ τ} ο Ἴθυ8 

ἀδι5 οἱ δῇογι 59 Ε δοοίρὶ! Ὠομηὺ ρ]δαϊυπη βιυ}), οἵ ΘξΓΘ- 

ἀϊίυγ ἱπβιαἰαγὶ υἱϊ8 οἱ Ἰαἰγοοίπαγὶ οἱ ἐυγία ἴδοογθ, οἴ ΠΔδΓΘ 

πᾶν ίσαγα, οἱ Πυμηὶπα αἱ Ἰθοηθη υἱαδῖ, οἱ ἴῃ ἰθηρῦγὶ5. ἰῃ- 

Βγο ας : οἱ οαπὶ (ὑγίαπι ἐδοογϊ, οἱ γαρὶ πᾶ οἱ ῃγδρδ8 

δπηΐορ αἰϊογί. Εἰ ἰΐογαπλ ἀἢΠἰσὶ ἢ ΠΟΠΊΟ ΧΟΡΟΊ. βυδιη πη 6]8 

4υδπ) ραίγθη) οἱ τῃηδίγϑη Εἰ τ} ἀδιηχθηΐοα ἴδοι βυηίῖ 

ῬΓΟΡίδαυ ΤΠ 16 γθ 5, οἱ βογνὶ (Δοιΐ βιηΐ ργορίογ 1145. οἵ πὰ 

ΡΟΓΘΓυηΐ οἱ -Π8]6 Γοη σοδϑογυηΐί οἱ ρϑοσδνογθηὶ ργΟΡίΟΓ 

ΤΉ} }]ΟΓΘ8. ΕΓ σης ΒΟῊ οἴθα (5 πὶ ΐ Ὁ ΝΟΏΠΘ ΤΡ Π1}8 ὟΝ 

ΤΟΧ ἴῃ ροίοδίδία ϑυἃ ἢ ὨΟΠΏΘ ΟΠΊΠ65 ΓΟ Οη65 γΟΓδηΐυγ ἰδΔῃ- 

δόγὸ δυτ }" ΟΟῃϑίαογαθδηλ ἐὰπ οἱ Αρδιίηθῃ {Π|8π|ὶ Βαγίδς 8 

τἰ ΓΙ Ποὶ, Θοη οι γαρὶβ, βοιθηΐοθπι δὰ ἀοχίθγαῃ ΓΘ δ β, οἱ 

δυίογθηίδημ ἀϊδαδηλὰ ἀ6 οδρὶϊα γοσὶβ, οἱ ἱϊηροηδηΐοπι 8.0]. 

ΕΠ ρδ]ηγὶβ οϑβάθθδὶ γορθηλ 46 βἰηἰβίγα ἴδηι, οἱ δΌΡΘΥ ἰἸ850 

ΓΟχ δρογίο ογα ἰηζυθθαῖυγ οδπὶ. ΕΠ δὶ δγγίβογιί οἱ, τἱ δ : 

οἱ 8] ἱπάϊψῃαίδ οἱ [οτϊ, ὈΙδπαϊ αν οἱ, ἄομθο γϑοοπο  θίυς 

οἷ. Ο υἱγί, οὰσ ἤθη δυηί (Ὀγίθϑ Πη0]16γῸ 8, αυΐα 8ἰο (δοϊυπι ἢ 

Εἰ ἰυμο τὸχ οἱ ρυγρυγδί! ἱπα δηΐου ἴῃ δἰ ογιίγυπι. Εἰ Ἰῃ- 

Ἄσδοανῖῖ Ἰοχυΐ ἂς νογί(αίθ. Υἰγὶ, ΒΟΠη6 ἴον 65 διηἴ πη 6 Γ68 ἢ 

Μᾶρῃᾶ οβί ἰογγᾶ, οἱ δχοοίβϑηῃ δὲ ουπὶ, οἱ γοὶοχ σΌΓΘΒΙΙ 

80], αυοηΐδηῃ γογί Γ ἰὴ συγ ΟἹ, οἱ τυγϑὺ8 γοουγγὶ ἴῃ 

Ἰοουτὴ δ πη ἴῃ ὑυπὰ ἀϊ6. ΝΟΠῺ6 Ππηᾶρηι8 οϑὲ αυἱ ᾿δϑθοὺ (Δεἰΐ ἢ 

Ετ νου 88 τηᾶρηδ οἱ (ὈΓΙΪΟΡ ὉΓ88 ΟΠηΐθα5. ΟὨΔἢ5 (ΟΓΓᾶ 

νοτγδίοιῃ ἱηνοοδί, απ οἰΐδαι ἰρϑᾶπι Ὀοηράϊοϊῖ, οἱ οαληΐᾶ 

ορεγα τηονοηίυγ οἱ ἰγο)υηΐὶ οἱ ποὴ δϑὶ οἰιη] ὁ8 αυϊοαυδπη 

ἰηἰαυυπχ. Ὑἰηππὶ ἰηίφυυμπι, Ἰπαυ 8 ΓΟΧ,, ἰηίχιδὲ Πλ}|6Γ68, 

ἰηΐχυΐϊ οἴημ68 ἢ} Ὠοπιίηθπι, οἱ ἰηΐχυδ οπγηΐᾶ Ορογᾶ θογυῃ 

Ἰιῶθο, αἱ ποθὴ οϑί ᾿ ἰρϑίβϑ υϑγὶ 88, οἱ ἴῃ δυᾶὰ ἰηϊαυ!λίδ ΡοΓὶ- 

Ὀυμί. Εἰ Ὑργιᾶ8 τηϑηρὲ οἱ ἱπυ δ θβοὶί ἰὴ εοἰογηυμη, οἵ Υἱν]! 

οἱ οθιϊπαΐ ἰῃ δδρου πὶ 8850 0}}. ΝΟ 6δὲ ἀρ ἃ δᾶ δΔοί ο ΓΘ Ρ6Γ- 

Β0088, Ὠραὺυς αἰϊογοη(ία, δορὰ αυῶ ῥιϑία δυηΐϊ ἰδοϊΐ δὺ 

ΟἸΏΏΙΌι18 ἱπ} 5116 80 πηΔ] χηἷ5. Εἰ ΟἸΠ65 Ὀδηϊσηδηίυῦ Ορ6- 

τυ ο᾽υ5, δὲ ἤο δϑὶ ἰη )υἀ]οο 6}18 φυϊοσυδηι ἰπίχαμη : 

οἱ μᾶς, (οὐ τυὰο, οἱ τορῆυμι, οἱ ρο(αδίδβ, οἱ τη] 6β.88 

οὨϊαΐυπι ΘΟ ΘΓ ἢ}. Βοηραϊοίυ8 Ὠθ608 γογι (αἰ ἷ5. Εἰ ἀδβι δ 1Ὸ- 

χυρηάο. Εἰ οἴηηΐδ ρΟρυ]08 ἴαης οἰδηηανὶξ : οἱ ἰμηο ἀϊχογυηΐ : 

Μδρπᾶ οδί γογίαβ, οἱ ργύδοῖ. Ταπο γοχ αἱΐ 1}: Ροίβ, δὶ 

χυϊὰ νἱβ Δι] 18 αυδι (085 βογρία βυηΐ, οἱ ἀδίμη5 1 ὶ 

βοουηάμπι φυοὰ ἰηνθηῖι8 65 ΒΑΡ ΘΠΠΟΓ : οἱ ργοχῖηι8 1η} 

δοθ0 8, οἱ οοφῃδίι8 π]6}8 γοσδρογ8. ΤΌΠΟ δἷΐ γορὶ : ΜΟΠΊΟΓ 

6ϑί0 νοίΐἱ, φυοὰ νονἱδιὶ, δραϊβοαγὸ }ογυιϑαίθηι, ἰη ἀϊο 4υᾶ ΓΟΡ- 

ὨπΔ ἰσυ1Ὡ ἀοορῃίδί!, οἱ ομληΐδ γΥὰ858, αὐ5 δοοδρίδ διηΐ οχ 
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τὰ ληφθέντα ἐξ Ἱερουσαλὴμ, καὶ ἐκπέμψαι ἃ ἐχώρισε 
Κύρος, ὅτε ηὔξατο ἐκκόψαι Βαδυλῶνα, καὶ ηὔξατο ἐξα- 
ποστεῖλαι ἐχεῖ. Καὶ σὺ ηὔξω οἰχοδομῇσαι τὸν ναὸν ὃν 
ἐνεπύρισαν οἱ ᾿Ιδουμαῖοι, ὅτε ἠρημώθη ἣ Ἰουδαία ὑπὸ 
τῶν Μαλδαίων. Καὶ νῦν τοῦτό ἐστιν ὅ σε ἀξιῶ, χύριε 
βασιλεῦ, καὶ ὃ αἰτοῦμαί σε, χαὶ αὕτη ἐστὶν ἢ μεγα- 
λωσύνη ἣ παρὰ σοῦ. Δέομαι οὖν ἵνα ποιήσης τὴν εὐχὴν 
ἂν ηὔξω τῷ βασιλεῖ τοῦ οὐρανοῦ ποιῆσαι ἐκ στόματός 
σου. Τότε ἀναστὰς Δαρεῖος ὁ βασιλεὺς κατεφίλησεν 
αὐτὸν, καὶ ἔγραψεν αὐτῷ τὰς ἐπιστολὰς πρὸς πάντας 
τοὺς οἰχονόμους, καὶ τοπάρχας, χαὶ στρατηγοὺς, χαὶ 
σατράπας, ἵνα προπέμψωσιν αὐτὸν χαὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ, 
πάντας ἀναθαίνοντας οἰχοδουῆσαι τὴν “ἱερουσαλήμ. 
Καὶ πᾶσι τοῖς τοπάρχαις ἐν χοίλη Συρία, ταὶ Φοινίχη, 
χαὶ τοῖς ἐν τῷ Λιθάνῳ, ἔγραψεν ἐπιστολὰς, μεταφέρειν 
ξύλα χέδρινα ἀπὸ τοῦ Λιθάνου εἰς Ἱερουσαλὴμ, καὶ 
ὅπως οἰχοδομήσωσι μετ᾽ αὐτοῦ τὴν πόλιν. Καὶ ἔγραψε 
πᾶσι τοῖς Ἰουδαίοις τοῖς ἀναδαίνουσιν ἀπὸ τῆς βασιλείας 
εἰς τὴν Ἰουδαίαν ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας, πάντα δυνατὸν, 
χαὶ τοπάργην, χαὶ σατράπην, χαι οἰκονόμον μὴ ἐπε- 
λεύσεσθαι ἐπὶ τὰς θύρας αὐτῶν, καὶ πᾶσαν τὴν χώραν, 
ἣν χρατοῦσιν, ἀφορολόγητον αὐτοῖς ὑπάρχειν. Καὶ ἵνα 
οἵ Ἰδουμαῖοι ἀφίωσι τὰς χώμας ἃς διαχρατοῦσι τῶν 
Ἰουδαίων. Καὶ εἰς τὴν οἰχοδομὴν τοῦ ἱεροῦ δοθῆναι 
χατ᾽ ἐνιαυτὸν τάλαντα εἴχοσι, μέχρι τοῦ οἰκοδομηθῆναι. 
Καὶ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ὁλοκαυτώματα χαρποῦσθαι 
χαθ᾽ ἡμέραν, χαθὰ ἔχουσιν ἐντολὴν, ἑπταχαίξεχα προς- 
φέρειν ἄλλα τάλαντα, δέχα χατ᾽ ἐνιαυτόν. Καὶ πᾶσι 
τοῖς προςθαίνουσιν ἀπὸ τῆς Βαδυλωνίας χτίσαι τὴν 
πόλιν, ὑπάρχειν τὴν ἐλευθερίαν αὐτοῖς τε χαὶ τοῖς ἐχ- 
όνοις αὐτῶν, καὶ πᾶσι τοῖς ἱερεῦσι τοῖς προςθαίνουσιν. 
Εγραψ- δὲ χαὶ τὴν χορηγίαν χαὶ τὴν ἱερατιχὴν στολὴν 

ἐν τίνι λατρεύουσιν ἐν αὐτῇ. Καὶ τοῖς Αευίταις ἔγραψε 
δοῦναι τὴν χορηγίαν, ἕως τῆς ἡμέρας ἧς ἐπιτελεσθῇ ὃ 
οἶχος καὶ Ἱερουσαλὴμ. οἰχοδομηθῆναι. Καὶ πᾶσι τοῖς 

φρουροῦσι τὴν πόλιν ἔγραψε δοῦναι αὐτοῖς χλήρους χαὶ 

ψώνια. Καὶ ἐξαπέστειλε πάντα τὰ σχεύν, ἃ ἐχώρισε 
Κύρος ἀπὸ Βαδυλῶνος. Καὶ πάντα ὅσα εἶπε Κύρος 

ποιῆσαι, χαὶ αὐτὸς ἐπέταξε ποιῆσαι. χαὶ ἐξαποστεῖλαι 
εἰς ᾿Ιερουσαλήμ. Καὶ ὅτε ἐξῆλθεν ὃ νεανίσχος, ἄρας τὸ 
πρόςωπον εἰς τὸν οὐρανὸν, ἐναντίον Ἱερουσαλὴμ. εὐλόγησε 
τῷ βασιλεῖ τοῦ οὐρανοῦ, λέγων᾽ ΠΕΡ σοῦ νίχη, καὶ 
παρὰ σοῦ ἣ σοφία, χαὶ σὴ ἣ δόξα, κα ἐγὼ σὸς οἰχέτης. 

Εὐλογητὸς εἶ, ὃς ἔδωχάς μοι σοφίαν, καὶ σοὶ ὁμολογῶ, 

δέσποτα τῶν πατέρων. Καὶ ἔλαθε τὰς ἐπιστολὰς, χαὶ 

ἐξῆλθε, καὶ ἦλθεν εἰς Βαδυλῶνα, καὶ ἀπήγγειλε τοῖς 

ἀδελφοῖς αὐτοῦ πᾶσι. Καὶ εὐλόγησαν τὸν Θεὸν τῶν πα- 

τέρων αὐτῶν, ὅτι ἔδωχεν αὐτοῖς ἄνεσιν καὶ ἄφεσιν, ἄνα-- 

θῆναι καὶ οἰχοδομῆσαι τὴν Ἱερουσαλὴμ. καὶ τὸ ἱερὸν 
οὗ ὠνομάσθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπ᾽ αὐτῷ. Καὶ ἐχωθωνί- 
ζοντο μετὰ μουσιχῶν χαὶ χαρᾶς ἡμέρας ἑπτά. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Ε΄. 

Μετὰ δὲ ταῦτα ἐξελέγησαν ἀναδῆναι ἀρχηγοὶ οἴχου 

πατριῶν κατὰ φυλὰς αὐτῶν, χαὶ αἵ γυναῖχες αὐτῶν, χα 

οἵ υἱοὶ αὐτῶν, καὶ αἱ θυγατέρες, χαὶ οἱ παῖδες αὐτῶν, 
χαὶ αἱ παιδίσχαι, χαὶ τὰ χτήνη αὐτῶν. Καὶ Δαρεῖος 
συναπέστειλε μετ᾽ αὐτῶν ἱππεῖς χιλίους, ἕως τοῦ ἀπο-- 

χαταστῆσαι αὐτοὺς εἰς Ἱερουσαλὴμ. μετ᾽ εἰρήνης, καὶ 

ΠῚΒΆΙ ΑΡΟΟΘΆΒΥΡΗΙ. ἀκν. Υ. 

9 Γ]58|6Π}, οἱ γϑιη 6 ΓῸ 4088 ΒΟρΑΓΑΥΪ ΟὙΤ}8, αιδηθο γον 

Θχοϊάογο Βαδυ]οηΐδπι, οἱ νουὶὶ γοπι αγὸ ἴΠυς. ΕΠῖυ νου ϑι] 

«ἰἤοδγθ ἰθπηρ] υπὶ αιοὰ ἱποοπάογιηί [ἀμυπιδ8ὶ, 4υδηάο 6χ- 

(οΓ τηἰηαίδ οϑί ᾿υάζρα ἃ ΟἸ!)] ἀδε18. ΕΠ σης ἰἰος 6ϑ[ αυδὰ ἃ 

(6 ροσκίυϊο, ἀοιηΐπα γὸχ, οἱ φιοὰ ροῖο ἃ 6, αἱ ἢδος 651 πη868- 

ἰΔ8 αυᾶ: ἃ ἴ6. Ροδίυϊο ἰρίίαγ υἱ (Δοἰα8 γοΐαπι φυοά γον δι 

γΓοσὶ ἙοΟἹ ἴδοογα οχ ογὸ ἴυ0. ΤΌΠΟ Β|ΓΡΟΠΒ Ὠᾶσίυδ Γὸχ οδ- 

οὐ]αῖι5 681 {Πυπ,, οἵ 5ογ 51: οἱ ορἰϑίοϊδς δά οπγποβ ἀϊβρθῃ- 

δδίογοϑ, οἱ Ἰοοογιηὶ ργοίδείοβ, οἱ ἀυο68, οἱ ρυγρυγδίοβ, υἱ 

ἀοιϊυσογοηΐ ουηλ αἱ 608 4υΐ σαπὶ ᾿||0 Θγδηΐ, οἴγπθϑ δϑ0θῶ- 

ἀοηίε5 τἀ ἴοδγο Φογυβδίθηι. ΕΠ πῃ 08 ΟΓΟΥΪΠΟΙΔΓΌΓΠΩ ὈΓδ 

[δο(ἰκ ἰῃ ΘΟ] 6 δυτία, δί ΡΙρηῖοα, οἱ αυΐ ἰη 10 4πο, φογρϑὶΐ 

ορίβίοϊδβ, υἱ [ΓΔηϑίργγοης ἴσῃ οοαγίηδ ἃ 1,10 8}.0 ἴῃ 7 γι 58] ἐπ, 

οἴ υἱ φριἀϊΠοαγοηΐ οὐ 60 οἰν ἰΔίοΠη. ΕἸ βογρϑὶῖ οπιηΐϊδυδ 30- 

ἀᾳῖ5, φυὶ ἀϑοθηάοθαηὶ ἃ Γορηο ἰῃ Φυάοραπι ῃγὸ ἸΙθογίδια, 

Οπηπθη) ροίοηίοῃ, οἱ ριφίδοίυπι, οἱ ρυγρυγαίυπι, οἱ ἀΐ5- 

ΡΘηβδίογοῃ ΠῸΠ ϑυρογυθπίγα δὰ δῆι:88 ἰρϑογαπι, οἷ ΟἸΏΠΟΠΙ 

γδαίοῃθπι, 4υδηι οὈἰποηΐ, ἱπηπιαποπι οἷ 6586. Εἰ υἱ Ιά(- 

πησοὶ ΓΟ Πφυδηΐ οδδίο! ]α χυΐ οὈἰποπί Τυάξοτιη). Εἰ ἴῃ 

βίγυσίυγαπηι (ΟΠ 0]} ἀγα Ρ6Γ βρη ΐο8 ἃΠη05 ἰδἰδηίδ Υἱρίμῖ, 

ἀδαυς ἀὰπὶ ρμογραϊποδγοίυν. ΕΠ ΘΌΡΟΓ αἰΐαγα Ποϊοοδυδίοπμδιδ 

οἴεγγο χυοιἰάϊο,, δίουξ μᾶρδηϊ ργωσδρίυπι, ϑορίοπι οἱ ἄθοθση 

οἴδεγγο δἰῖα ἰα]θηία, ἀθοθιη μοῦ ϑἰῃσΌ]05 ΔΠΠῸ8 : οἵ ΟΠ 98 

χυὶ δοσράπηί ἃ ΒΑΡΥ]οπὶἃ οοπάσγο εἰν ἰδῖθπι, υἱ 5561 {ΠΡ ῈΓ- 

8 ἰρϑῖβ οἵ ΠΠ}1|58. δογαπι, δἱ οἰπηΐδυ8 δδοθγάοι μ8. αυΐ 

δοσράογρηΐϊ. ϑογίρβὶς δυΐθηγ οἱ οοηίγ δυϊοηθ πη οἱ βϑογδιῃ 

βἴοϊδπι ἰῃ 48 ἀοβογτίυπΐ ἰῃ 68. ΕΓ ΘΥ5 βογρ81} ἀλγὶ σ0ῃ- 

ἐγ δυιίομοπι, υϑαὰ6 ἰῃ ἀΐαπι 4ιἃ οσηϑυμηπαδοίυῦ ἀοπ)}18 

οἱ Τογυβαίθηι οχϑίγυοίυγ. Εἰ ομπηΐδυβ ουδιοα!η 0.5 οἱνὶ- 

ἰδίεπι βογίροῖς ἀαγὶ οἱβ βϑογίθβ, οἱ βιἱροπάϊδ. Εἰ ἀϊπ) δι 

οπηπΐα γᾶβᾶ, ΄υδοουπίαι δοραγαυογαί ΟΥγιδ Ἔα ΒΑ υϊοηΐδ. 

Εἰ οπηπία φυσοουπιαυθ ἀϊχὶξ ΟΥΤΙΙΒ ίδοογα, οἱ 'ρβα ργϑοθρίϊ 

Ποτγὶ, οἱ εὐ} σογυβδῖοπι. Εἴ οἰπὶ ριοσοβϑίβϑοί {16 δά ὶεϑ- 

66η8, οἰανδπβ [Δοΐοπι ἰῇ σα πὶ, ὁ ΓΟσΙοΠ6 9 γιιβαοιη,, θ6Π6- 

ἀϊχίέ τοσϑαὶ οοὐ!, ἀϊορηϑ : ΑΌΒ [6 6δὶ υἱοίογία, οἱ 805 16 δῖ 

βαρίοπίϊα, εἰ ἰυᾶ 65: ρογία, οἱ δρὸ ἔπ8 βθῦνυ8. Βεπθάϊοί 8 

68, ηυἱ ἀοά 5:1 πα! Π βαρίοη δαὶ, οἱ {01 ΘΟ  ΡΟΓ,, ἀοηνίηδ 

᾿Ῥαίγυπι. Εἰ δοοορί! ορ᾿ϑίοἰα8, οἱ οχίνἱ!, οἱ ὑθηΐ! ἐπ ΒΑΡ ΥΪο- 

πἰδπι, οἱ πυπίανί! ἐγαίεθυ5 8015 οπιηίθιϑ. Εἰ Ρεπραϊχεγυηῖ, 

δυπὶ μίγη βυοσιπὶ, αυοπίαπι ἀρὰ! 1}}}8 γο γι σοῦ 1} 

οἵ τοπηϊβϑίοηθπι, υἱ δϑοθηάογοηΐ οἱ δὰ Ποαγοηΐ 96 γαβαὶε πὶ 

οἱ (οπηρίυπι Ὁ] ποπηϊπαίαπι δϑὶ ποπιθῃ 6718 ἴῃ ἴρ8ο. Εἰ 

δχυϊδνυογυηΐ οὐπὶ πιυϑἰοἷδ οἱ ᾿ εἰ ἀἰοθυ8 δορίθῃι. 

ΟΑΡΌΤΎ. 

Ροβῖ πῶς δυίδπι οἰθοῖϊΐ βιπί υἱ δεοθηογοηὶ ργίποῖρεϑ ἀο- 

τυ ραϊγίδταπι ΡῈ {δ 5 8188, Εἴ ὈΧΟΓΕβ Π]ογαπι, οἱ 6}: 

δογυπι, οἱ ἢ] ϊα5, οἱ βογϑὶ ἰρϑογιπ), δἱ δ πο }88, εἴ ρϑοογὰ 

δουυπι. Εἰ θαγίυβ πηϊϑὶϊ υηᾶ σαπ εἷ5 οαυϊ 68. τ]]6, ἀοοθς 

ἀοάυοοτοπΐ 608 ἰῃ 96γιιβαϊθιη εὐπὶ ρᾶς6, δὲ οὐπὶ Πρυ510. 



ΕΣΔΡΑΣ ΠΡΏΩΤΟΝ. Κεφ. Ε΄. 
μετὰ μουσικῶν τυμπάνων, χαὶ αὐλῶν. Καὶ πάντες οἱ 
ἀδελφοὶ αὐτῶν παίζοντες, χαὶ ἐποίησεν αὐτοῖς συνανα- 
θῆναι μετ᾽ ἐχείνων. Καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν 
τῶν ἀναδαινόντων χατὰ πατριὰς αὐτῶν εἰς τὰς φυλὰς, 
ἐπὶ τὴν μεριδαρχίαν αὐτῶν. ΟἹ ἱερεῖς υἱοὶ Φινεες υἱοὶ 
Ἀαρὼν, Ἰησοὺς ὃ τοῦ Ἰωσεδὲχ τοῦ Σαραίου, χαὶ Ἰωαχὶμ 
ὁ τοῦ Ζοροθαδελ τοῦ Σαλαθιὴλ, ἐχ τοῦ οἴχου τοῦ Δαυὶδ, 
ἐχ τῆς γενεᾶς Φαρὲς, φυλῆς δὲ Ἰούδα, ὃς ἐλάλησεν ἐπὶ 
Δαρείου τοῦ βασιλέως Περσῶν λόγους σοφοὺς ἐν τῷ 
δευτέρῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ, μηνὶ νισὰν, τοῦ πρώ- 
του μηνός. ἘΪσὶ δὲ οὗτοι οἵ ἐχ τῆς Ἰουδαίας ἀναόάντες 
ἐχ τῆς αἰχμαλωσίας τῆς παροιχίας, οὖς μετώχισεν Να- 
θὀουχοδονόσορ βασιλεὺς Βαδυλῶνος εἰς Βαδυλῶνα. Καὶ 
ἐπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ. χαὶ τὴν λοιπὴν Ἰουδαίαν, 
ἕχαστος εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν, οἱ ἐλθόντες μετὰ Ζοροθδαδελ, 
καὶ Ἰησοὺ, Νεεμίου, Ζαραίου, Ῥησαίου, ᾿Ενηνέος, 
Μαρδοχαίου, Βεελσάρου, Ἀσφαράσου, ἹῬεελίου, “Ροΐ-- 
μου, βαανὰ, τῶν προηγουμένων αὐτῶν. ᾿Αριθμὸς τῶν 
ἀπὸ τοῦ ἔθνους, χαὶ οἱ προηγούμενοι αὐτῶν. τὶ Φόρος, 
δύο χιλιάδες χαὶ ἑχατὸν ἑδδομηχονταδύο. Υἱοὶ Σαφὰτ, 
τετραχόσιοι ἑύδομηχονταδύο. ΥἹοὶ Ἀρὲς, ἐπ᾿ ακὰς οὶ 
πεντηχονταέξ. Υἱοὶ Φαὰθ Μωὰόδ εἰς τοὺς υἱοὺς σοὺ 
χαὶ Ἰωὰό, διςχίλιοι ὀχταχόσιοι δεχαδύο. Υἱοὶ Ἠλὰμ, 
χίλιοι διακόσιοι πεντηχοντατέσσαρες. Υἱοὶ Ζαθουΐ, 
ἐνναχόσιοι ἑῤδομηχονταπέντε. Υἱοὶ Χορδὲ, ἑπταχόσιοι 
πέντε. Υἱοὶ Βανὶ, ἑξαχόσιοι τεσσαραχονταοχτώ. ΥἹοὶ 
Βηδαὶ, ἑξαχόσιοι τριαχοντατρεῖς. ΥἹοὶ Ἀργαὶ, χίλιοι 
τριαχόσιοι εἰχοσιδύο. ΥἹοὶ ᾿Αδωνιχὰν, ἑξαχόσιοι τριαχον- 
ταεπτά. Υἱοὶ Βαγοῖ, διςχίλιοι ἑξαχόσιοι ἕξ. Υἱοὶ Ἀδι-- 
νοὺ, τετραχόσιοι πεντηχοντατέσσαρες. ΥἹοὶ Ἀτὴρ Ἔζε- 
χίου, ἐννενηχονταδύο. Υἱοὶ Κιλὰν, χαὶ Ἀζηνὰν, ἔξηκον- 
ταεπτά. Υἱοὶ ᾿Αζαροὺ. τετραχόσιοι τριαχονταδύο. ΥἹοὶ 
Ἀννὶς, ἑχατὸν εἷς. Υἱοὶ Ἀρὸμ, τριαχονταδύο. Υἱοὶ 
Βασσαὶ, τριαχόσιοι εἰχοσιτρεῖς. Υ͵Ἱοὶ Ἀρσιφουρὶθ, ἔχα- 
τὸν δύο. Υἱοὶ Βαιτηροὺς, τριςχίλιοι πέντε. ΥἹοὶ ἐκ Βαιθ- 
λωμῶν, ἑχατὸν εἰχοσιτρεῖς. Οἱ ἐχ Νετωφὰς, πεντηχον- 
ταπέντε. Οἱ ἐξ Ἀναθὼθ, ἑχατὸν πεντηχονταοχτώ. Οἱ 
ἐχ Βαιθασμὼν, τεσσαραχονταδύο. Οἱ ἐκ Καριαθιρὶ, εἰ-- 
χοσιπέντε. Οἱ ἐχ Καφείρας, χαὶ Βηρὼγ, ἑπταᾳχόσιοι 
τεσσαραχοντατρεῖς. Οἱ Χαδιασαὶ, χαὶ ᾿Αμμίδιοι, τετρα- 
χόσιοι εἰκοσιδύο. Οἱ ἐκ Κιραμᾶς χαὶ Γαῤέῥῇῆς, ἑξαχό- 
σιοι εἴχοσι εἷς. ΟἹ ἐκ Μαχαλὼν, ἑχατὸν εἰχοσιδύο. Οἱ 
ἐχ Βετολίο», πεντηχονταδύο. ΥἹοὶ Νιφὶς, ἑχατὸν πεν- 
τηχονταέξ, Υἱοὶ Καλαμωλάλου, χαὶ Ἰδνοὺς, ἑπτακόσιοι 
εἰχοσιπέντε. Υἱοὶ ἹἹερεχοὺ, διαχόσιοι τεσσαραχοντα- 
πέντε. Υἱοὶ Σανάας, τριςχίλιοι τριαχόσιοι εἷς. Οἱ ἱερεῖς 
οἱ υἱοὶ Ἰεδδοὺ, τοῦ Ἰησοὺ, εἰς τοὺς υἱοὺς Σανασὶδ, ὀχ-- 
ταχόσιοι ἑῤδομηχονταδύο. Υἱοὶ ᾿Εμμηροὺθ, διαχόσιοι 
πεντηχονταδύο. ΥἹοὶ Φασσούρου, χίλιοι τεσσαραχον- 
ταεπτά. Υἱοὶ Χαρμὶ, διαχόσιοι δεχαεπτά. Οἱ Λευῖται 

᾿ οἷ υἱοὶ Ἰησοὺ, καὶ Καδοήλου, καὶ Βάννου, χαὶ Σουδίου, 
ἑδδομηκοντατέσσαρες. Οἵ Ἔ 612) υἱοὶ ᾿Ασὰφ, ἑχατὸν 
εἰχοσιοχτώ. Οἱ θυρωροὶ υἱοὶ Σαλοὺμ,, υἱοὶ Ἀτὰρ, υἱοὶ 
Τολμὰν, υἱοὶ Δαχοὺδ, υἱοὶ Ἀτητὰ, υἱοὶ Τωῤὶς, πάντες 
ἑχατὸν τριαχονταεννέα. Οἵ ἱερόδουλοι, υἱοὶ Ἣ σαὶ. υἱοὶ 

᾿Ἀσιφὰ, υἱοὶ Γαδαὼθ, υἱοὶ Κηρὰς, υἱοὶ Σουδὰ, υἱοὶ Φα-- ' 

λαίου, υἱοὶ Λαθανὰ, ὑϊοὶ Ἀγραδὰ, υἱοὶ ᾿Αχοὺδ, υἱοὶ Οὐτὰ, 

υἱοὶ Κητὰθ, υἱοὶ Ἀχκχαύὰ, υἱοὶ Συθαΐῖ, υἱοὶ Ἀνὰν, 

υἱοὶ Καθουὰ,᾿ υἱοὶ Γεδδοὺρ, υἱοὶ ᾿Ιαΐρου, υἱοὶ Δαισὰν, 

υἱοὶ Νοεθὰ, υἱοὶ Χασεδὰ, υἱοὶ Καζγρὰ, υἱοι Ὄζιου, 

78ὃ 

ἱγπιρδηΐβ, οἱ {{0]}8. ἘΠ οπιῃ 68 ἔγῖγοϑβ δογιιπὶ δγδηΐ ἰμἀθηΐδβ, 
οἱ ἔδοῖ( 605 ἀϑοεηάθγα δ!}0] σιιπὶ εἰ5, Εἰ πος βυπὶ ἠοηνίηᾷ 
ΘΟΓᾺΠι 40] ἀδοοηάδγαηΐ ΡῸΓ ραίΐγί 8 βι88 ἴῃ {γίθι}5, ἰῃ ρᾶγ- 
ἰδ ργἰποίραίιιβ ἰρβογυπι. δδοθγάοίθβ ἢ]1ΐ Ρ]η 668 ἢ} Αἄγοη, 
θδυ8 ἤ]1ὺ8 Φοβοάθο ἱρδβίυβ ϑᾶγβϑθ, οἱ Φοδοίπῃ ἢ] Ζοιοθα- 

θΕ] 61} 5414 {|}}61, ἀ6 ἀοπιο αν, δχ ργορβιΐίδ Ρ]ιᾶγαβ, 46 

(πρὰ δυίοπι ᾿υἀά, φαΐ Ἰοουϊυ8 68ὲ 80} ΠΑΓΪο γοα ῬΘΥΒΑΓῚΠη 

ΒΟΙΙΏΟΠ68 5δρίδηΐθ8 ἰῃ δεοηο0 ἅΠη0 γορηὶΐ ἱρβίιδ, πΏθῆ 588 

58}, ὈΓΙΠΔΟ πηθη86. δυηΐ δυΐοπι ἱ οχ Φυάτα 4 δϑοθη- 

ἀογυηΐ ἀξ σδρεν ἰδία ἰγδηβηγργαι οηΐβ., 4υ058 ἰγδηβιηίσγαν!! 

ΝΑΌΝ ΟΟΠΟΒΟΓ γὸχ ΒΔΌΥ]οηἶδ ἱπ ΒΑΡυ]οπίδηι. Εἰ γαυογϑὶ 

δυηΐ ἴῃ 7Θγιβϑδίθῃ οἱ γι! χυδη) 7 υἀ85 81}. υηυϑαιθ ἰη Οἰνὶ- 

ἰδΐδη) ϑυλπι, Ζιιὶ γϑπογαηΐ οὐπ ΖΟΙΟΡΑΒΡΕΙ, οἱ 2 68ι:, Νοϑηγίᾶ, 

Ζαγαδ, Ἀδδδθᾶ, ΕΠΘΏΘΟΒ, Μαγάθοΐδοο, ΒΘΘ]βᾶγο, Αβρὶιᾶγδδο, 

Ἀθοϊΐα, Ἀοίΐδ)ο, Βδδηᾷ, ργφίδοι 8 δου). ΝΟ ΘΓΌΒ ΘΟΓΙΠῚ 

υὶ ἀα βοηί6, οἱ ργροβί(ἱ δογυπὶ. ΕἸΠ ΡΠ ΟΓΟΒ, ἀυο τ} 8 

εἴ οδῃΐτπὶ δορίυδαίη!ϊα ἀυο. ΕἸ] δαρηαὶ, φυδάτίηχοηιὶ 86 0- 

ἰυδρίηία ἀυο : ΕἸ] ΑΓ68, βορεϊησοηί! φυϊπαυδοίηία βοχ : ΕἸ 

Ρμδδί!ϑ ΜΟΔΡ ἰὴ ἢ] 08 968 οἱ 9040, ἀιὸ τ}}Π|8 οοἰἰηροη! 

ἀυοάαφοίμῃμ. ΕἸ} ΕἸΔπ, τ} } 16 ἀυορηιὶ αυϊηφμαρίηίδ χυδίυον. 

ΕἸ Ζαϊῃυΐ, ποηροηϊ βονίυδρίηϊδ αυΐπαυθ. ΕἸ ΟἸογΡΟ, 

Βορ[ ρθη φυΐηχυο : ΕἸΠῚ Βδηΐ βοχοθηϊὶ χυδαγαρίηϊᾶ οείο : 

ΕἾΝ Βοθα;, βοχοθηίὶ ἰγρί ἰδ (Γ65 : ΕἸ Αὐρδο, 116 ἰγθορηιὶ 

Υἱείη! ἄυο : ΕἸΠῚ Αἀοπίςδη,, βοχοοπίὶ ἐγ φίηία βορίθα : ΕἸΠ 
Βαφοὶ, ἄυο πλ}}}1ἃ δοχοθηῖ δοχ. ΕἸ Αἀΐδι, φυδάγιησοηῖὶ 

αᾳυϊηχυδρίηία ᾳυδίυογ. ΕἸ Αἰδγοζθοίορ, ποῃδρίηΐᾳ ἀμο : 

ΕΠῚῚ Οἰἰδη,, οἱ Αζθηδῃ, βοχᾶρίηἰδ ϑθρίεπ)ι. ΕἾ] Αζᾶγι, 4υᾶ- 

ἀγίησοηίὶ ἰεἰρίπία ἀυο. ΕἸ ΑἸπὶβ, ὁδηίαπχ ὑηυ8. ΕἸ 

Ατοῖῃ, ἰγσίηία ἀυο. ΕἸ Βά5886, ἰγϑσθηί! Υἱρίηι ἰγ8. ΕἸ 

Αγβίρῃυγῃ, οοηΐαπὶ ἀπο. ΕἸ} Βοοίθη! 8, γα τη} }Π1ἃ 4υΐα- 

406. ΕΠῚῚ ὁ Βε !]οπιοπ, οδηΐαπι Υἱρίηὶ ἰγο8. Ουἱ 6 Νεοῖο- 

ρἰ!ὰ5, φυϊηφυδρίπία. αυΐπαυθ. Ουἱ ὁχ Απδίῃοι, οδηΐίαπῃ 

φυϊπαυδαίηία οοίο. Οιἱ 6 Βε Παϑαίοη, αυδαγαρὶΐδ ἀπο. 

Ουὶ 6 Οδείδι τὶ, υἱσὶητ! αιη4α6. Θυΐ 6 ΟδρὨίγαβ, οἱ Β6- 

τοῦ, βαριἰησϑηι! φυδαγαρίηϊδ ἴγε8. Ουἱ ΟΠ δι 4585, οἱ ΑἸμηηΐ- 
αἀϊ!, χυδάγίησοηί! Υἱριηῖ! ἀπο. Ουἱ 6 Οἰγαηηδ8, οἱ σδῦδοδ, 

βοχορηίὶ υἱρίητὶ ὑπ8. Οὐἱ 6 Μδοδίοῃ, οδηΐυπι υἱϑίηϊὶ ἀυο. 

Ουἱ ὁ Βοίο!ο, αυϊηφυδμίηϊα ἀπο : ΕἾ} ΝΙΡΙ 8, οδηίυῃ) 

χυϊπαυδρίηία 56χ : ΕἾ] Οα]απι 0 1Ἁ}}, οἱ Οὔυβ, βερ[ησοηιὶ 

Υἱσίαιὶ φυΐπαυα ΕἸ Ζογθοια, ἀσοσθηί! αυδαγαρίηϊα αυΐη- 

406. ΕἸ δαπδδβ, (γα πα ἢ} ἰγθοθη!ἱ ὑη085. 5δοογάοίοα ΠῚ 

Φεάάυ, φυὶ 765, ἰη [1108 δϑπᾶϑὶ Ὁ, οοἰ ρθη βδϑρίυδρίηϊδ 
ἄυο. ΕἸ Επηημογ ἢ, ἀποδηί! φυϊηαιδσιηῖδ ἀυο : ΕἸ Ρἢ85- 

βυγὶ, Π}}16 φυδάγασίηίδ δερίθηι : ΕἾ} ΟΠδγηγὶ, ἀσοθη! ἀθοθπὶ 

βορίθηι. 1,αΥἱΐδ5, (1 2680, οἱ σδάοοὶ!, οἱ Βδῃηὶ, οἱ δυάϊα", 

βορίυδρίηϊα φυδίαογ. Ουἱ ρ58}16θδηΐ ἴῃ ἰοαρὶο, Π}}} ΑΒδρὶ!, 

Ἑοδηΐυπ Υἱρίπιϊ οοἵο. Οϑ(ἰαγιϊ 811} 54] υ πη, ἢ} Α58ν,, 4}}} ΤΟοΙ- 

πιᾶη, 11} Πδου, ΠΠ1 Αἰοία, ΝΠ} ΤΟΙ 8, ΟΠ 68 οδηίυπι (τ- 

εἰηΐα πούϑιη. 58ογὶβ βδγυ ϊθηίθβ, ἢ}}} Ηδβδυ, ἢ} Αδίριδ, ΑἸ 

ΤΑΡΔΟΙΙ, ΠΠ1Πἔ Οογᾶβ, ΠἸΪ δυάδα, ΠΕ Ῥηδίθρα, ΠΕ μαθδᾶπα, 

ΔΙ Αργαρα, ΠῚ Αουά, ΝΠ} 18, 6}}| Οοἰα!ν, 4}}}} Αοοδθα, ΗΠ 

ϑυθαὶ, 111 Απδῃ, 1 Οδίμια, Π}}} Οοάάυν, {1} 1ἰγί, ΕΠ 

φδβδη, ΠΕΪ Νοορα, 611 ΟἸάδο ρα, (} Οδζογα, ἣΠΠ1 Οχίδς, 

48. 
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υἱοὶ Φινοὲ, υἱοὶ Ἄσερα υἱοὶ Βασθαΐ, υἱοὶ ᾿Ασσαγὰ, 1 ΠΙΪ Ρμΐηοο, ΑΠΠ Αβᾶγα, ΩΙΠ Βαβίμδὶ, 11} Αββδηὰ, ἢ} Μανὶ, 
υἱοὶ Μανὶ, υἱοὶ Ναφισὶ, υἱοὶ ᾿Αχοὺφ, υἱοὶ Ἀχιόὰ, υἱοὶ 
Ἀσοὺδ, υἱοὶ Φαρακὲμ, υἱοὶ Βασαλὲμ,, υἱοὶ Νεεδδὰ, 
υἱοὶ Κουθὰ, υἱοὶ Χαρέα, υἱοὶ Βαρχουὲ, υἱοὶ Σερὰρ, 
υἱοὶ Θομοὶ, υἱοὶ Νασὶ, υἱοὶ Ἀτεφά. Υἱοὶ παίδων Σα- 
λωμὼν, υἱοὶ ᾿Ασσαπφιὼθ, υἱοὶ Φαριρὰ, υἱοὶ ᾿[ειηλὶ, 
υἱοὶ Λοζὼν, υἱοὶ Ἰσδαὴλ, υἱοὶ Σαφυΐ, υἱοὶ ᾿Αγιὰ, υἱοὶ 
Φαχαρὲθ, υἱοὶ Σαδιὴ, υἱοὶ Σαρωβθὶ, υἱοὶ Μισαίας, υἱοὶ 
Γὰς, υἱοὶ ᾿Αδδοὺς, υἱοὶ Σουδὰ, υἱοὶ ᾿Αλφεῤῥὰ, υἱοὶ Βα- 
ρωδὶς, υἱοὶ Σαφὰγ, υἱοὶ ᾿Αλλώμ. Πάντες οἱ ἱερόδουλοι, 
χαὶ οἱ υἱοὶ τῶν παίδων Σαλωμὼν τριαχόσιοι ἑῤδομη- 
χονταδύο. Οὗτοι ἀναθάντες ἀπὸ Θερμελὲθ, καὶ Θελερ- 
σὰς, ἡγούμενος αὐτῶν Χαρααθαλὰν, χαὶ ᾿λαλάρ. Καὶ 
οὐχ ἠδύναντο ἀπαγγεῖλαι τὰς πατριὰς αὐτῶν χαὶ γενεὰς, 
ὡς ἐχ τοῦ Ἰσραήλ εἰσιν. ΥἹοὶ Δαλὰν τοῦ υἱοῦ τοῦ Βαενὰν, 
υἱοὶ Νεχωδὰν, ἑξαχόσιοι πεντηκονταδύο. Καὶ ἐχ τῶν 
ἱερέων οἱ ἐμποιούμενοι ἱερωσύνης, χαὶ οὐχ εὑρέθησαν. 
Υἱοὶ Ὀδδία, υἱοὶ ᾿Αχόὼς, υἱοὶ Ἰαδδοὺ τοῦ λαῤόντος Αὐ- 
γίαν γυναῖχα τῶν θυγατέρων Φαηζελδαίου, χαὶ ἐχλήθη 

ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. Καὶ τούτων ζητηθείσης τῆς γε- 

νιχῆς γραφῆς ἐν τῷ καταλοχισμῷ χαὶ μὴ εὑρεθείσης, 
ἐχωρίσθησαν τοῦ ἱερατεύειν. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Νεε:είας 

χαὶ ᾿Ατθαρίας, μὴ μετέχειν τῶν ἁγίων ἕως ἀναστῇ 

ἀρχιερεὺς ἐνδεδυμένος τὴν δήλωσιν χαὶ τὴν ἀλήθειαν. 
Οἱ δὲ πάντες Ἰσραὴλ ἦσαν ἀπὸ δωδεχαετοῦς χαὶ ἐπάνω, 
χωρὶς παίδων καὶ παιδισχῶν, μυριάδες τέσσαρες διςχί- 

ιοι τριαχόσιοι ἑξήκοντα. Παῖδες πούτων καὶ παιδίσκαι, 
ἑπταχιςχίλιοι τριαχόσιοι τριαχονταεπτά, ἅ ἄλται χαὶ 

ψαλτῳδοὶ, διακόσιοι τεσσαραχονταπέντε. Κάμηλοι τε- 

τραχόσιοι τριαχονταπέντε, χαὶ ἵπποι ἑπταχιςγίλιοι 
τριαχονταέξ. Ἡμίονοι διαχόσιοι τεσσαραχονταπέντε, 
ὑποζύγια πενταχιςχίλια πενταχόσια εἰχοσιπέντε. Καὶ 

ἐχ τῶν ἡγουμένων κατὰ τὰς πατριὰς, ἐν τῷ παραγί- 

γεσθαι αὐτοὺς εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Θεοῦ, τὸ ἐν “Ἱερουσαλὴμ, 

ηὔξαντο ἐγεῖραι τὸν οἶχον ἐπὶ τοῦ τόπου αὐτοῦ κατὰ τὴν 

αὐτῶν δύναμιν, χαὶ δοῦναι εἰς τὸ ἱερὸν γαζοφυλάχιον 

τῶν ἔργων, χρυσίου μνᾶς χιλίας, καὶ ἀργυρίου μνᾶς πεν- 

ταχιςχιλίας, χαὶ στολὰς ἱερατικὰς ἑχατόν. Καὶ χατῳ- 

χίσθησαν οἱ ἱερεῖς, καὶ οἵ Λευῖται, χαὶ οἱ ἐχ τοῦ λαοῦ 

αὐτοῦ ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ τῇ χώρᾳ, οἵτε ἱεροψάλται, 

. χαὶ οἱ θυρωροὶ, καὶ πᾶς Ἰσραὴλ ἐν ταῖς χώμαις αὐτῶν. 
᾿Ενστάντος δὲ τοῦ ἑδδόμου μηνὸς, καὶ ὄντων τῶν υἱδὴν 

Ἰσραὴλ ἑχάστου ἐν τοῖς ἰδίοις, συνήχθησαν ὁμοθυμαδὸν 

εἷς τὸ εὐρύχωρον τοῦ πρώτου πυλῶνος τοῦ πρὸς τῇ ἀνα- 
τολῇ. Καὶ καταστὰς Ἰησοὺς ὃ τοῦ Ἰωσεδὲχ, χαὶ οἱ 

ἀδελφοὶ αὐτοῦ οἱ ἱερεῖς, καὶ Ζοροθαθελ ὃ τοῦ Σαλαθιὴλ 

καὶ οἱ τούτου ἀδελφοὶ, ἡτοίμασαν τὸ θυσιαστήριον τοῦ 

Θεοῦ Ἰσραὴλ, προζενέγκαι ἐπ᾽ αὐτοῦ δλοχαυτώσεις, 

ἀχολούθως τοῖς ἐν τῇ Μωῦσέως βίόλῳ τοῦ ἀνθρώπου 

τοῦ Θεοῦ διηγορευμένοις. Καὶ ἐπισυνήχθησαν αὐτοῖς ἐχ 

τῶν ἄλλων ἐθνῶν τῆς γῆς» καὶ χατώρθωσαν τὸ θυσια-- 

στήριον ἐπὶ τοῦ τόπου αὐτῶν, ὅτι ἐν ἔχθρα ἦσαν αὐτοῖς. 

Καὶ κατίσχυσαν αὐτοὺς πάντα τὰ ἔθνη τὰ ἐπὶ τῆς γῆς" 

καὶ ἀνέφερον θυσίας χατὰ τὸν καιρὸν, χαὶ ὁλοχαυτώ- 

ματα Κυρίῳ τὸ πρωϊνὸν χαὶ τὸ δειλινόν. Καὶ ἤγάγοσαν 

τὴν τῆς ΤῚΣ: ἑορτὴν, ὡς ἐπιτέταχται ἐν τῷ νόμῳ, 

χαὶ θυσίας χαθ᾽ ἡμέραν, ὡς προςῆχον ἦν. Καὶ μετὰ 

ταῦτα προςφορὰς ἐνδελεχισμοῦ χαὶ θυσίας σαδῥάτων 

χαὶ νουμηνιῶν καὶ ἑορτῶν πασῶν ἡγιασμένων. Καὶ ὅσοι 
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611 ΝΑρ δὶ, 1} Αουρὶι, ἢ ΑΟἰ θα, ΠΠ| Α580}», 411} Ρ᾿)ἃ- 

τϑσοιῃ, ΠΙϊΐ ΒΑβδ]ο, 6}}} Μοοάάδ, Π}}ἰϊ Ου πᾶ, Π}1ἰ ΟἸαγθα, 

ἢ} Βαγοῖα,, Π}}} 5ογαὰγ, ΕΠ} Τ]ιοηιοὶ, {|| Ναὶ, Π}}} Αἰδρὰ. 

ΕΠῚ ραδτγογυπὶ 58] θη, [}}} Αβαρρῃίοί!ι, 1] ῬΏαγογα, (}}} 

76.611, 81 1οχοι, 611 Ιβάδοὶ, 811} ϑαρῃυὶ, Η1} Αἰία, Δ} 

ΡὨΔΟΠδγθίδι, ΔΠ} βαθῖθ, ΔΜ} ϑαγοίμὶ, ΕἸ} Μίβαθαβ,, 6} Οδδ, 
δ Αἀάυβ, ΗΠ δυθα, ΠΩ Αρίογγα, 4} Βαγοά 5, {1} 58- 

Ρἢᾶρ,, δΠῚ1 ΑἸΪΟπλ. ΟἸΏΏ65 5ᾶοΓο βογν θηίθββ, δὲ ἢ} ρα θγογαπὶ 

δδὶοπηοη δ ἰγοοθηΐὶ δορί υλσίηίδ ἀυο. ΗἹἸ 5υηῖ 411 ἀδοοηάδγυηϊ 

ἃ Τἰνογηηοίοί, οἱ ΤΠ ΘΙ ογϑὶβ, ἀπχ θογυπὶ ΟἸδγδδί αι, οἱ 

Αδϊδγ. Εἴ πο ροϊυδγιηΐ δαΐοθγο ρϑι 1188 βυ 88 δ ὑγοβθηίθϑ, 

αυσπιδἀπηοάιιπι δἰηΐ ὁχ 15γᾶ6]. ΕἸΠΐ Πδ]ὰη Δ} Βαμδη,, ΕΠ] 

Νοοοάδῃ, βοχοθηῖί αυϊηχυδρίηϊα ἄυο. 1εἱ ὁχ βδοογάοίθιι8 φι 

[υπροδδηίωγ βδοογάοίίο, οἱ βοὴ βυμί ἰηνοηιὶ. ΕἾ" ΟὈάΐα, ΠΕ 

ΑΟΡοβ, ΠΕ σαι φυΐ δοοορὶξ Αυρσίαπι ὑχογθηὶ οχ ἢ] 1.8 

ΡΠΔοζο]ἀδοὶ, οἱ γοσδῖιδ Θδὶ ἰῃ ποηιπο οἦι5. Εἰ πογυ αφυσ οὶ ἰδ 

δαπογῖβ δογρίυγα ἰῃ σοπιρυϊαιίοηα οἱ ποθὴ ἱπνθηΐδ, ργο  θἰ{ 

βυπὶ βδοογάοιίο ἔμηφί. Εἰ αἰχὶι 1115 Νϑαπηίαβ οἱ Αἰ ΠΔΓΙ45, 

Ὧ6 ρϑγιϊοἰροπίυν ἀοηθο δχϑυγραῖ ροπιΠοχ ἰηά αἴ! ΟΒίΘΏ510- 

πθη], οἱ γογιϊδίομν. Ομμπ68 δυΐδπι ἀθ 18γϑοὶ (μθγαη! ἃ ἀυο- 

ἀδοίμπηο ἃππο οἱ βι:1ρ0Γᾶ, ΘΧΟΘΡ 8 ΒΟ ΓΥΪ5 οἱ Δη0}}}15, φυδά αρίηϊὰ 

ἀυο πἱ ἃ ἐγοοθηιὶ βοχᾶσίηΐδ. δεγνὶ Πμογιηι οἱ Δη0 1185, 56- 

Ρίδιῃ μα} ἰγθοθηῖ! ἰγρὶ πᾶ βορίθπι. Οδπίογέϑ εἴ οδηϊδίγίοδβ, 

ἀυοθη!ὶ φυδάτγασίηϊδ φυίΐϊπαυθ. Οδιῃο!! αυδάγπροηι χυδάγᾶ- 

οἰηία βορίθιῃ, οἱ οαυΐ βδρίθιῃ ἢ}}}}1ἃ εἰ σἰπία 86Χχ. ΜῈ} ἀυσοιὶ 

αυδαγαρίηία αυΐπαυο. Β0 7 υρ4}18 φυΐηαιο ὨΔ}1ἃ φυϊμᾳφυδρίηία 

νἰρίπε βορίοι. Εἰ 46 ργοροβι 115 ̓μδ8 ΡῈγ ραϊγία5, ἀμπι Ὑϑηΐ- 

τοηὶ ἰπ ἰοηρίαπι Πεὶ φυοὰ ογαῖ ἴῃ 36 γυ 581 6πι, νΟΥΘΓυΐ δυι8εῖ 

ἴαγα ἰοπιρίαπι ἴῃ Ἰοο0 580 βδουηάθπι δυδη) Υἱγί6π), οἱ ἄλγε 

ἴῃ βδογαπι σζορὶ ιν ὰοίαπι Ορογαπι, δυγί τ η88 ΠΏ }}16, εἰ 

δυσϑῃιὶ τηΐπᾶ5 φυΐπαυδ μι }}ξ8, εἴ 8[0 85 ϑδοογάοίδὶοθβ Ὁβῃ- 

ἴαμα. Εἰ μδοϊανογαηί βδοθγάοίθβ, οἱ 1ΟΥἹεθ, οἱ υΐ ἄς Ρο- 

ΡΌΪΟ ο)5 ἰῃ 7ογυδϑδιοα οἱ Τορίοηθ, οἱ 8801} οδηίϊογεβ, οἱ 

οϑίϊαγι!, οἱ οπιπὶβ 1δγϑϑὶ ἴῃ μ 6 }5 8.18. [ηϑἰδηία δυΐεπὶ 86- 

Ρνἤ πο πι6ῃ86, ΟὈΠΊΧΙ Θ5δθηΐ 61 15γᾶ6] υηυιϑ|υΐβαυς ἰῃ 505, 

φοηνδηδγαπῖ υπδηΐηνο8 ἰπ αἰγίαγτα μεϊηλδ ρογίς ογίδη δ 8. Εἰ 

βἴδι)5 7655 διία5 σοβοάθο, οἱ [γᾶίγϑϑ 6)}8 δ δγάοίθδ, εἱ Ζογο- 

μα 6ὶ ΠἸ 5. 581 {Π}|6] οἱ μ}15 ἔγδίγοϑ, Ρᾶιανθγυηΐ δἰίδγο 1) εἰ 

[5γ0}, υἱ οἵϊεγγοηΐ βυροῦ "]υά Ἰιοϊοοδιυιϑίοιηδίδ, δοου άπ) 

4υτ ἐπ ᾿ίθγο Μογϑβὶ Πιομπη ϑ Ὠεὶ βοηρία βυηϊ. Εἰ ἀσϑτορδίὶ 

βΒυηὶ 115 ὁχ 1119 παιοπίθυ 5 ἰοιτᾶθ, οἱ θγοχθγαηΐ δἰίαγο ἰη 

Ιοοο ἰμβογυπι, φυοπίδιη ἴῃ ἰπἰμνιοἰ εἶα δγὰηί οἷβ, οἱ οοηίογίδ- 

γογιηΐ 608 Οπιη68 μοηΐ68 Ζυξ ΒΌΡΟΓ ἰοΥΓΔΠΊ, οἱ οὔειοθαηὶ 

γιοϑιϊδδ ϑδοιυμάυπι ἰαπιριι8,, οἱ μο]οσϑυδίοηϊδία Ποηλῖηο Πιᾶ- 

(αἰϊπυπι οἱ νοβρογ απ). ΕΛ οσοεαῃί ΒΟοΠορορίδ ἀΐδηη 80- 

Ἰοπιηθπι, δίουϊ ργρθοθρίαπι δϑῖ ἴῃ ἰεβ6, Εἰ βδογίεὶα αυοί άϊα, 

βἰουΐ ορογίοθαϊ. Εῤ φοδβὶ 1μδθ0 οὈἰαίίομοβ βδογ οι! }ι5}5 εἱ 

μοριϊα5 δα Ὀαίογυπι, οἱ Ὠθοπηθηϊδγαη) οἱ ἀϊογυπι Β0] λη  υΠ| 

οἴἰαπίυμα βἀποιβοαίοτιιη. ΕΓ φυοίφιοι γοΥογδμῖ τοΐυηι Ὦ60 



ΕΣΔΡΑΣ ΠΡΩΤΟΝ. Κεφ. Ε΄. 
μηνὸς, ἤρξαντο προςφέρειν θυσίας τῷ Θεῷ χαὶ ὁ ναὸς 
τοῦ Θεοῦ οὔπιυ ῳχοδόμητο. Καὶ ἔδωχαν ἀργύριον τοῖς 
λατήμοις χαὶ τέκτοσι, χαὶ ποτὰ καὶ βρωτὰ ἀεὶ χάῤῥα 
τοῖς Σιδωνίοις χαὶ Τυρίοις, εἰς τὸ παράγειν αὐτοὺς ἐχ 
τοῦ Λιβάνου ξύλα χέδρινα, διαφέρειν σχεδίας εἰς τὸν 
Ἰόππης λιμένα, χατὰ τὸ πρόςταγμα τὸ γραφὲν αὐτοῖς 
παρὰ Κύρου τοῦ Περσῶν βασιλέως. Καὶ τῷ δευτέρῳ 
ἔτει παραγενόμενος εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Θεοῦ εἰς ἽἹερουσα- 
λὴμ, μηνὸς δευτέρου ἤρξατο Ζοροθάθελ ὁ τοῦ Σαλαθιὴλ, 
καὶ Ἰησοὺς ὁ τοῦ Ἰωσεδὲχ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν, καὶ 
οἵ ἱερεῖς οἱ Λευῖται, καὶ πάντες οἵ παραγενόμενοι ἐχ 
τῆς αἰχμαλωσίας εἰς Ἱἱερουσαλὴμ., χαὶ ἐθεμελίωσαν τὸν 
ναὸν τοῦ Θεοῦ τῇ νουμηνία τοῦ δευτέρου μηνὸς τοῦ 
δευτέρου ἔτους, ἐν τῷ ἐλθεῖν εἰς τὴν Ἰουδαίαν χαὶ “Ἱερου-- 
σαλήμ. Καὶ ἔστησαν τοὺς Λευΐτας ἀπὸ εἰχοσαετοῦς ἐπὶ 
τῶν ἔργων τοῦ Κυρίου. Καὶ ἔστη Ἰησοὺς,, χαὶ οἱ υἱοὶ, 
καὶ οἱ ἀδελφοὶ, χαὶ Καδμιὴλ ὃ ἀδελφὸς, καὶ οἵ υἱοὶ 
Ἠμαδαθοὺν, χαὶ οἱ υἱοὶ ᾿Ιωδὰ τοῦ ᾿Ηλιαδοὺδ σὺν τοῖς 
υἱοῖς χαὶ ἀδελφοῖς, πάντες οἱ Λευῖται ὁμοθυμαδὸν ἐργο- 
διῶχται, ποιοῦντες εἰς τὰ ἔργα ἐν τῷ οἴχῳ τοῦ Κυρίου. 
Καὶ χοδόμησαν οἱ οἰχοδόμοι τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου. 
Καὶ ἔστησαν οἱ ἱερεῖς ἐστολισμένοι μετὰ μουσικῶν χαὶ 
σαλπίγγων, καὶ οἱ Λευῖται υἱοὶ ᾿Ασὰφ ἔχοντες τὰ χύμ- 
ὄαλα, ὑμνοῦντες τῷ Κυρίῳ, καὶ εὐλογοῦντες χατὰ Δαυὶδ 
βασιλέα τοῦ Ἰσραήλ. Καὶ ἐφώνησαν δι᾿ ὕμνων εὐλο-- 
γοῦντες τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἣ χρηστότης αὐτοῦ καὶ ἣ δόξα 
εἰς τοὺς αἰῶνας ἐν παντὶ Ἰσραήλ. Καὶ πᾶς ὃ λαὸς 
ἐσάλπισαν χαὶ ἐῤόησαν φωνῇ μεγάλη, ὑμνοῦντες τῷ 
Κυρίῳ ἐπὶ τῇ ἐγέρσει τοῦ οἴχου Κυρίου. Καὶ ἤλθοσαν 
ἐχ τῶν ἱερέων, τῶν Λευιτῶν, καὶ τῶν προχαθημένων χατὰ 
τὰς πατριὰς αὐτῶν, οἱ πρεσδύτεροι οἱ ἑωραχότες τὸν 
πρὸ τούτου οἶκον, πρὸς τὴν τούτου οἰκοδομὴν, μετὰ 
χλαυθμοῦ καὶ χραυγῆς μεγάλης, καὶ πολλοὶ διὰ σαλ- 
πίγγων χαὶ χαρᾶς, μεγάλῃ τῇ φωνῇ, ὥςτε τὸν λαὸν μὴ 
ἀχούειν τῶν σαλπίγγων διὰ τὸν κλαυθμὸν τοῦ λαοῦ. Ὃ 
γὰρ ὄχλος ἦν ὁ σαλπίζων μεγάλως, ὥςτε μαχρόθεν 
ἀχούεσθαι. Καὶ ἀχούσαντες οἱ ἐχθροὶ τῆς φυλὴῇς Ἰούδα 
καὶ Βενιαμὶν, ἤλθοσαν ἐπιγνῶναι τίς ἣ φωνὴ τῶν σαλ- 
πίγγων, καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι οἱ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας οἷ-- 
χοδομοῦσι τὸν ναὸν τῷ Κυρίῳ Θεῷ Ἰσραήλ. Καὶ προςελ- 
θόντες τῷ Ζοροθάδελ, καὶ Ἰησοῦ, καὶ τοῖς ἡγουμένοις 
τῶν πατριῶν, λέγουσιν αὐτοῖς" Συνοιχοδομήσωμεν ὑμῖν. 
Ὁμοίως γὰρ ὑμῖν, ἀχούομεν τοῦ Κυρίου ὑμῶν, καὶ αὐτῷ 
ἐπιθύομεν ἀφ᾽ ἡμερῶν Ἀσδαχαφὰς Ἰκολον Ἀσσυρίων, 
ὃς μετήγαγεν ἡμᾶς ἐνταῦθα. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ζοροθά- 
ὅελ καὶ Ἰησοὺς χαὶ οἱ ἡγούμενοι τῶν πατριῶν τοῦ 
Ἰσραήλ: Οὐχ ἡμῖν χαὶ ὑμῖν τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον 
Κυρίῳ Θεῷ ἡμῶν. “Ἡμεῖς γὰρ μόνοι οἰκοδομήσομεν τῷ 
Κυρίῳ τοῦ Ἰσραὴλ ἀκολούθως οἷς προςέταξεν ἡμῖν Κυ- 
ρος ὃ βασιλεὺς Περσῶν. Τὰ δὲ ἔθνη τῆς γῆς ἐπικοιμώ-- 
μενα τοῖς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ πολιορχοῦντες, ε ργον τοῦ 

οἰκοδομεῖν. Καὶ βουλὰς δημαγωγοῦντες, χαὶ συστάσεις 
ποιούμενοι ἀπεκώλυσαν τοῦ ἀποτελεσθῆναι τὴν οἶχο- 
δομὴν πάντα τὸν χρόνον τῆς ζωῆς τοῦ βασιλέως Κύρου. 
Καὶ εἴρχθησαν τῆς οἰχοδομῆς ἔτη δύο ἕως τῆς Δαρείου 
βασιλείας. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ ς΄. 

Ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ ἔτει τῆς Δαρείου βασιλείας ἐπρο- ἰξμαυν ἀἰροκοκαικακαονσενεας οπεεξνονόκεπαιν τπεττειτασαηαα αρτῃρῖ 5 ως τεσσ πατωσασσττττττ- τ συσανοπικ εις πακαεσεήκαιεαναμξερ πέος αστ  πσηκμεπτστσττει κατ να γμκααιαμι και, τπσπηρησε κακιιςσεῃσα ξαωνα ιν ἄνερεβ εδρικάρ τοι. νεκρααωξῖαςι,ἠ ὀεετσττασττιτίρ -τυαςτρ ηρπῃκσξοσς- τατας.» σναρεϑτ ας τανκυσικαςταρετιθκακπησιμ κτιπεξῃ, ΡΟΝ ταρῃσύςη: κεπεστρο ἐεαττυκοτσαμεαττησας μῆκος σεργσρεηρ. αὐξαιο ας ψονυκτσηρευ υαη᾽συπτσυυ-υστυυυ-υτυυυτ-υυυ--:υὑκυ αι υμαπσσττταστ- ττενς πη τευυαιφετατου 

751 

ἃ ΠΘΟΙΘΏΪΔ 56 0 [1Π}} ὨΊΘἢ 518, σΡΡΟγιπὶ Ποβίϊδ5 οἴδγγο Πθὸ : 
οἱ ἰετηρίυπι [οἱ ποηάμπι αἰ Ποαραίας. Εἰ ἀδάθγαμι ροοιηίδηι 
ἰαρίἀδγι 5 οἱ (ΔΌγ5, οἱ ροίυιη δὲ ραῦυΐα οἱ οᾶγτα δἰ(ο- 

115, οἱ Τγγίϊβ, υἱ ἰγδηϑοθπάδγομί {1} ἀ6 1, 108π0 ᾿ζῃᾶ ο6- 

ἀγίπα, ἰγαδῃϑῃογίδηο τγὰΐθβ ἴῃ 7ΖΟρρ6 ρογίυπι, βϑουπάμπι 

ἀφογείυπι αιοᾶ βεεἰρίυπι αγαί οἷ8 ἃ ΟὟΤΟ ῬΘγΒΔΓΙΠῚ ΓΕβ6. 

Εἰ ϑθουημάο 8Πη0 γϑηϊθηΐ68 ἴῃ ἰδ ρ]υπι Ὠδὶ ἰπ Ψογυβᾶίθηι, 

ΤἸη6Ώ86 560 η60 ἱποΠοδγὶ! Ζογοθδθ6] ἢ} 115 5α] δ ἢἷο], οἵ 56 8118 

ΠΙΪυ5 Τοβϑάθο, οἱ ἐγδῖγοβ θοῦτιπὶ, οἵ βδοθγάοίββ, οἱ 1,ουϊίρ, 

οἱ ΟἸΠ65 4υἱ γρηθγδηΐ ἀ6 οϑρίν δι6 ἐπ Ψ6πι54]6 πὶ, οἱ [1 ἢ- 

ἀδνϑγυηΐ (ΘΠ ρ] πὶ Ποῖ πουϊυπΐο βαουπάϊ πηϑηβὶβ βοουηὰὶ 

8 ΠΗ] , 4ι1Ππ| ὙΘη 556ηϊ ἰῃ Φυάορδη), δὲ ὕξγυβδοπι. Εἰ βἰδίυ- 

τυπί [μον] 85 ἃ Υἱχίηιἱ Δηηΐ8 ΘῈ Ρ6Γ ορογᾶ Ποιηϊηὶ. Εἰ δἰθεῖῖ 

76805. οἱ ἢΠ}}. οἱ γαίγοϑ, οἱ Οδαμπθὶ (γαίογ, οἱ 1 Ἐπιδἃ- 

θυπι,, οἱ ΠΠ}} 7οάδ ΠῚ ΕἸδἀ μὰ ουπ [|| οἱ (γἂιγίθιυιβ, οπιῶθβ 

[,μονἱδαρ ὉΠΔΗΪ ΓΙ 6Γ Θχδοίογαβ ορογαῃι, [Δοϊθηί6 8 δὰ ορογᾷ ἰῃ 

ἄοπιο Ὠοιηΐηί. Εἰ «τ ϊποανογυηὶ ἐραϊοδίοι 65 ἰδρίαπι Ὠο- 

π]ηϊ. Εἰ δἰοίδγυηι βδοογάοίο5 ΠΔυΘη(65 8048 ουπὶ πηι δίοἷβ 

οἵ τυδῖ5, οἱ Πονϊίδα ΕΠ Αϑᾶρῆ μθθηίοβ ογπμθ8]8., οΟἸΪδυ- 

ἀδηΐος Ποηγίηιπι, οἱ θοηραϊοθη 68 βοοιπᾶάυμη Ὀανί ἃ γορθῖη 

18γδ6!. Εἰ οδηίδυθγαυηΐ ροΓ Πγπιπο8 Ὀοηοαϊοοηί65 Ὠοπηίηυμῃ, 

αυοηΐδπι ἀυ]οοάο ο᾽υ8 δἱ ἸΟΠΟΓ ἰπ δὅϑου]ᾶ 8006 ΟΠΊΠΘΏΣ 

Ιϑγᾶβὶ. ΕΦ οπηΐβ ροΟρυ]ὰ5 ἰαδα οδοϊηογιπί οἱ ργοοϊδημᾶνθ- 

τυηΐ γοσα πιᾶρηδ, ΟΟἸαυ ἀδηΐ65 Ὠοηλδ πη ἴῃ 5 ι5οἰἰδ[0η6 ἀ0- 

ἴηι. Ποιηϊπηί. Εἰ γϑηθγιηΐ 6χ βδοογἀοίθι.8, 1,6 ν 18, οἱ ργᾶ:- 

βἰἀοη  θυ5 δοουπάμη) ρᾶίΓΔ8 ᾿ρ5ογυπ), 5θηΐογοϑ αυΐ νυἱάργδηὶ 

ῥγίβϑίϊπαπη ἀομθπι, δὰ ἰυ}05 ΦαϊΠοδίϊοηθηι, οὐπὶ ρμ]αποία 

οἱ οἸδιηοῦο πηᾶσῃο,, οἱ τ0}}} οὐπὶ (0 Ὁ]8 οἱ σαυάῖο, πιᾶρηᾶ 

γοςα, ἰη ἰδηίυπι τ ΡΟΡΟΪ8 ἤθη δυάίγοὶ {85 ργορίον ρ͵δη- 

οἴχῃ ρορυ]}. Τυγθᾶ οἶπι ογαΐ (015 ΟΔΠΘἪ8 Τ]ΔΡΗ ΠΟ6, ἰΐ8 

υἱ Ἰοηρο διαϊγοηίυτ. Εἰ διάϊογυηΐ ἱπἰ οὶ γί θυ5 ᾿ξ οἱ 

Βοη)δη)ῖ, οἱ υθηθγυηΐ δοῖγο 4188 ο5561 υοὸχ {{πρῦᾶγιη), οἱ 

ςοσηογνογιῃΐ αυοπίδη αὶ ογαπΐ οχ οδρίν ίαῖς ὡρα Ποδηὶ 

ἰερίυπι Πομμλΐηο ὨΘῸ [5γ86]. Εἰ δοοθάθιηϊθϑ δὰ Ζογοβδβθοὶ, 

αἱ 71680π|, οἱ ργϑροϑίίοβ ραϊγίαγυηι, ἀϊουηΐ οἷ5: ἘΛΙΒοΔυΪ- 

πλι18 υὴᾶ νοδίβουμπμ. δ μα Ποὺ οηΐῃ ἃς γο8, δυσίτημ8 Ποηὶ- 

δύ νοϑίγαῃ, οἱ οἱ 58ου ! Ποδημ5 ἃ ἀἰθ 115 ΑΘ ΔΟΔρ Ι85 Γορὶς 

᾿Αϑϑυγίογυπι, χυΐ ἰγδηβπιίσταν πὸ8 ἤὰο. Εἰ αἰχἰξ {ΠΠ|}5 Ζογο- 

θΆ 01 οἱ 7685, οἱ ργϑροβίεὶ ραϊγίδγα πη [5γΓ86] : ΝΌη δϑί 

ποθὶβ οἱ νοὶ τὡοαϊῆσαγο ἀοπλιπὶ Ὠοηπιΐηο Ὦθ0 ῃοδῖγο. ΝΟᾺ 

ρηΐηι 8011 φϊΠοαδίιηυ Ποπλῖηο 15Γ86] δοευηάιϊπ), θἃ 4118 

ργδοοθ οἷ: πορῖὶ8. ΟΥΓὰ8. Γαχ Ῥογθᾶγυηι. σθηΐο5 δυίοπὶ ἰοἸτ 

ἱπουπιροηίο8 118 φυΐ ἴῃ 7ι|6268 οἱ Οὐ ϑἰἀ6η168., ργΟ  θγιηὶ 

«ὐϊῆοαντο. Εἰ ἰηϑιἀϊ88 οἱ ρορυ]οβ δἀάμπεθηίο5, οἱ ΘΟ" ΙΟἢ6 8 

ἰδοίθῃι 68 ἱπιροάϊογυμί ἢθ σοηβηΠμδγοῖαγ ἐρὰϊ βοίυπη Οπμηὶ 

ἰδηρογο υἱἱο ΟΥτὶ τορίβ. Εἰ ργο δ ε1 βυηΐ δ δά Ποαοης 

ΡΕΓ δἰοῃηίΐυτα υϑαὰς δὰ Παιὶϊ γοβηιΩ,. 

σΑΡΌΤ ΥἹ. 

ἴω δϑοιιπο δυίθαι Δῃη0 γορηὶ Π δὶ! ὑγορηθίαν! Αξρδοι5 
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φήτευσεν ᾿Αγγαῖος χαὶ Ζαχαρίας ὃ τοῦ Ἀδδὼ, οἱ προφῆ- 
ται, ἐπὶ τοὺς Ἰουδαίσυς τοὺς ἐν τῇ Ιουδαίᾳ χαὶ “ἱερου- 
σαλὴμ, ἐπὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ Ἰσραὴλ ἐπ᾽ αὐτούς. 
'Γότε στὰς Ζοροδαθελ ὃ τοῦ Σαλαθιὴλ χαὶ Ἰησοὺς ὃ 
τοῦ Ιωσεδὲχ, ἤρξαντο οἰχοδομεῖν τὸν οἶχον τοῦ Κυρίου 
τὸν ἐν ἹΙερουσαλὴυ., συνόντων τῶν πῤοφητῶν τοῦ Κυ- 
ρίου, βοηθούντων αὐτοῖς. ᾿Εν αὐτῷ τῷ χρόνῳ παρῆν 
πρὸς αὐτοὺς Σισίννης ὁ ἔπαρχος Συρίας χαὶ Φοινίχης, 
καὶ Σαθραθουζάνης χαὶ οἷ συνεταῖροι, καὶ εἶπαν αὐτοῖς" 
Τίνος ὑμῖν συντάξαντος τὸν οἶχον τοῦτον οἰχοδομεῖτε, 
χαὶ τὴν στέγην ταύτην χαὶ τὰ ἄλλα πάντα ἐπιτελεῖτε; 
Καὶ τίνες εἰσὶν οἰκοδόμοι οἱ ταῦτα ἐπιτελοῦντες, Καὶ 
ἔσχοσαν χάριν, ἐπισχοπῇς γενομένης ἐπὶ τὴν αἰχμαλω- 
σίαν, παρὰ τοῦ Κυρίου, οἱ πρεσθύτεροι τῶν Ἰουδαίων, 
χαὶ οὐχ ἐχωλύθησαν τῆς ἰἰμοίοιτι, μέχρις οὗ ἀποση- 
μανθῆνχι Δαρείῳ περὶ αὐτῶν, χαὶ προςφωνηθῆναι. 
᾿Αντίγραφον ἐπιστολῆς ἧς ἔγραψε Δαρείῳ, καὶ ἀπέστει- 
λαν. Σισίννης ὃ ἔπαρχος Συρίας χαὶ Φοινίχης καὶ Σα- 
θραθουζάνης, καὶ οἵ συνεταῖροι οἱ ἐν Συρία καὶ Φοινίχῃ 
ἡγεμόνες, βασιλεῖ Δαρείῳ ΕΝ Παντα γνωστὰ ἔστω 
τῷ Κυρίῳ ἡμῶν τῷ βασιλεῖ, ὅτι παραγενόμενοι εἰς τὴν 
χώραν τῆς Ἰουδαίας, καὶ ἐλθόντες εἰς Ἱερουσαλὴμ τὴν 
πόλιν, χατελάθομεν τῆς αἰχμαλωσίας τοὺς πρεσδυτέρους 
τῶν Ἰουδαίων ἐν ἱἹΙερουσαλὴμ τῇ πόλει οἰχοδομοῦντας 
οἶχον τῷ Κυρίῳ μέγαν, χαινὸν διὰ λίθων ξυστῶν πολυ- 
τελῶν, ξύλων τιθεμένων ἐν τοῖς τοίχοις, χαὶ τὰ ἔργα 
ἐχεῖνα ἐπὶ σπουδῆς γινόμενα, χαὶ εὐοδούμενον τὸ ἔργον 
ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν, καὶ ἐν πάσῃ δόξῃ χαὶ ἐπιμελεία 
συντελούμενον. Τότε ἐπυνθανόμεθα τῶν πρεσδυτέρων 
τούτων, λέγοντες" Τίνος ὑμῖν προςτάξαντος οἰχοδομεῖτε 
τὸν οἶχον τοῦτον, καὶ τὰ ἔργα ταῦτα θεμελιοῦτε; ᾽Επε- 
ρωτήσαμεν οὖν αὐτοὺς, ΕΝ τοῦ γνωρίσαι σοι, χαὶ 
γράψαι σοι τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἀφηγουμένους, χαὶ τὴν 
ὀνοματογραφίαν ἠτοῦμεν αὐτοὺς τῶν προχαθηγουμένων. 
Οἱ δὲ ἀπεχρίθησαν ἡμῖν, λέγοντες: ᾿Εσμὲν παῖδες τοῦ 
Κυρίου τοῦ χτίσαντος τὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν γῆν. Καὶ 

᾿ ῳχοδόμητο οἶχος ἔμπροσθεν ἐπῶν πλειόνων διὰ βασι- 
λέως τοῦ Ἰσραὴλ μεγάλου χαὶ ἰσχυροῦ, καὶ ἐπετελέσθη. 
Καὶ ἐπεὶ οἱ πατέρες ἡμῶν παραπιχράναντες ἥμαρτον 
εἰς τὸν Κύριον τοῦ Ἰσραὴλ τὸν οὐράνιον, παρέδωχεν 
αὐτοὺς εἰς χεῖρας Ναδουχοδονόσορ βασιλέως Βαξυλῶνος, 
βασιλέως τῶν Χαλδαίων. Τόν τε οἶκον χαθελόντες ἐνε- 
πύρισαν, χαὶ τὸν λαὸν ἠχμαλώτευσαν εἰς Βαῤυλῶνα. 
᾿Ιν δὲ τῷ πρώτῳ ἔτει βασιλεύοντος Κύρου χώρας Βα- 
ὀυλωνίας, ἔγραψεν ὁ βασιλεὺς Κύρος τὸν ἐπ τοῦτον 
οἰχοδομῆσαι. Καὶ τὰ ἱερὰ σχεύη τὰ χρυσᾶ χαὶ τὰ ἀρ- 
γυρᾶ, ἃ ἐξήνεγχε Ναθουχοδονόσορ ἐχ τοῦ οἴχου τοῦ ἐν 
Ἱἱερουσαλὴμ,, καὶ ἀπηρείσατο αὐτὰ ἐν τῷ αὐτοῦ ναῷ, 
πάλιν ἐξήνεγχεν αὐτὰ Κύρος ὁ βασιλεὺς ἐχ τοῦ ναοῦ 
τοῦ ἐν Βαδυλωνία, χαὶ παρεδόθη Σαδανασσάρῳ Ζορο- 
θάῤελ τῷ ἐπάρχῳ, καὶ ἐπέταγη αὐτῷ. Καὶ ἀπήνεγχε 
πᾶντα τὰ σχεύη ταῦτα, ἀποθεῖναι ἐν τῷ ναῷ τῷ ἐν “1ε- 
ρουσαλὴμ,, χαὶ τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου οἰχοδομ ηθῆναι ἐπὶ 
τοῦ τόπου. Τότε ὃ Σχβανάσσαρος παραγενόμενος ἐνε-- 
ὅάλετο τοὺς θεμελίους τοῦ οἴχου Κυρίου τοῦ ἐν Ἵερου- 
σαλὴμ,, καὶ ἀπ’ ἐχείνου μέχρι τοῦ νῦν οἰχοδομούμενος 
οὐχ ἔλαθε συντέλειαν. Νῦν οὖν εἰ χρίνεται, βασιλεῦ, 
ἐπισχεπήτω ἐν τοῖς βασιλιχοῖς βιόλιοφυλαχίοις τοῦ Κύ- 
ρου, καὶ ἐὰν εὑρίσχητε μετὰ τῆς γνώμης Κύρου τοῦ 
βασιλέως γενομένην τὴν οἰκοδομὴν τοῦ οἴχου Κυρίου 

ΠΙΒΆΙ ΑΡΟΘΒΥΡΗ͂Ι. καρ. Υ].᾿ 

οἱ ΖΔοιαγίδϑ ἢ] 8 Αἀὰο, ὑγοριοίδθ, διυραῦ 7Ζυάθεοβ φυΐ ἰῃ 
δυάδι οἱ 16γυβδ]θπι, ἰῃ πομῃηΐηο Ποιηἰπηὶ 1)6ἱ [5γ86] ΒΌΡΟΙ 608. 
Τύπο δίδηβ ΖΟΙΌΒΑΡΟΙ ἢ] 108 54]α 6], οἱ 76508 ἢ] 1086. 

ἄδο, ἱποιιοανδογαωὶ τἀϊβοαγα ἀοιηυπι Πομηίηὶ υς οδῖ ἴῃ 

εγαβαίθπι, οὐπὶ δἀοδϑδηί εἰβ8 ργορ[είδο Ὠοπιίηΐ, οἱ δάυνα- 

Γοηΐ 608. [ἢ ἴρ80 ἰδαΊρογα Ὑϑηΐΐ δὰ {108 δ βϑίηποβ ϑυθγοχυΐϊυβ 
ϑυγίδο οἱ ΡΠ ηίοθβ, οἱ δι γα θυζϑηθβ οἱ βοίδ]θ5, οἱ ἀϊτκο- 

γυηὶ 618 : Οὐ ργροὶρίοπίο γοθἱβ ἀοηγὰπι μᾶπο ὡ  Ποδιῖ5, οἱ 

ἰθείαπι ἰδίυἀ οἱ 8}14 οπγηΐα ρμογῆοίεἰ89 Εἰ φυὶ βυπὶ βἰγυοῖο- 
Γ68 (αἱ [80 ρογἤοϊυη(" ΕΞ μαδυδτγαηί ρταιίδπ), υἱβ ἰδίοηα 

[οί ϑυρογῦ ἱρβδη) ἂρ! νυ] ίθπι, ἃ Πογμηίπο, βθηίογοϑ υἀαο- 
ΓᾺΠ), δἷ ποη βυπὶ ᾿πρρα! «ἰἀϊῆοατο, ἀοπθο βἰφηϊΠοδγθίυγ 

Ῥδγῖο 4 ἰβ([5, δὲ γββροηβυπὶ δος ρογοίαγ. ἘΧθιΏρ] αἴ ορ βίοις 

αυδπη βου ρδ8ι1 Ὠαγίο, οἱ γϊβογυηί. δἰ βίηποϑ βϑυθγορυ 8 ϑυγὶς 

οἱ ΡΠ 65 οἱ ϑ8{ΠἸγαθυζαᾶηθβ, οἱ β808165 χυὶ ἰῃ ϑυγία οἱ 

ΡΒΩηΐς(Θ ργϑοδί 68, γορὶ Πδγίο βαϊαΐθηι. Οπηηΐα ποῖδ οἰηΐ ἀο- 

ΠλΐΠΟ Ὠυδῖγο γορὶ, φιοα φυυπὴ ΥΘΏ 556 Π10}8 ἴη γορίοποπῃ Τυἀδθ», 

οἱ ἰηϊγο 586 118 ἴῃ 76 γυβ8] 6 η) οἰ [ἴθπι, ἱηνοηΐπιι5 ἀδ σἂρ- 

εἰνΠδΐς δοηίογοϑ Φυϊεογυμ ἰπ Φογαβαίθιῃ οἰν δῖα «αἀϊβοδη- 

65. ἀοπηυπὶ ΠΟΙ ΪΠῸ Πηᾶρηδη}, ΠοΟΥδη] ὁχ Ἰαρίἀϊδα5 ρμο ἐἰ8 

Ργοιοβίβ, Ἰρηΐδ μοϑὶ (8 ἴῃ ρᾶγϑίϊθυ8, οἱ ὁρογᾶ {14 ἰῃϑίδηῖοῦ 

Πογῖ, δὲ ργοβϑρογᾶγα Ορι8 ἰῃ πηαπίθυβ δόγυπι, δὲ ἰῃ οπιηὶ 

Βἰογίδ φυᾶπη) αἰ] σοης ἰβϑίπηθ ρογῆςὶ. Τυπο ἰῃίογτορδυ 8 

ΒΘΏΪΟΓΘΒ ἰδίοδ, ἀϊοβηΐίθβ : Οὐο ργϑροϊρίοηΐο υ Ὁ ]8 φ  Ποδ118 

ἀοπημπὶ ἰβίαπι, οἱ Ορθγᾶ 86 [μη ἀΔ}15Ὁ Ιηἰογγοραν πηι ἰρί τοῦ 

608, τ|ῖ ηοΐΠΠὶ (ΔΟΘΓΘΏλ5 [0], οἱ βου θογολ8 [0] Πο- 

Πηΐη65 ρτγδροϑίίοβ, οἵ ποῃηηυτ βογὶρί γι ργθροβιϊογυπι 

Ροβίυ δυ!πηὺ8 ᾿|108. Αἴ 11 γοϑροπάθγυηί πο 8, ἀϊσδιῖθϑδ: ϑοστῖ 

ΒΠ|8 Ποημλδ 4υΐ ογοανϊ οαἰυη οἱ ἰοῖταπ). ΕΠ ράϊῆοδ- 

θαι ἀοπηβ δηΐο ΔΏηΟ8 ΠηυΪ 05 ἃ τόρ 8γδοῖ τήδρῃο οἱ 

(οτί!, οἱ οοῃϑυπηηᾶία 65ὶ. Εἰ αυοηΐδηι ρ8ῖγ65 ποδίγὶ θυϑοθῦ- 

Ὀδηΐθ8 ρϑοοδγογιηΐ ἰῃ Ὠοπιίηυμι [βγδθὶ οϊοβίθη, ἰγδά 

608 ἴῃ ηΔ}5 ΝΑΡΌΟΠΟΘΟΠΟΒΟΥ ΓαρῚβ ΒΔΟΥ]οπΐξ, γορσὶβ ΟἸκδ]- 

ἀφόγιι. Εἰ ἀοπη ἰδίδη) ἀθιη 0] 668 ἱησρηδογυηΐ, οἱ 

ρορυϊυηὶ ὁδρίϊνυιη ἀπχογιηΐ ἰῃ ΒΑΌΥΟΠΘΠ). 1[π ργίπιο ἂὺ- 

ἰδ 8ὴΠ0 Γοσηδηΐ6 ΟὟΤῸ ἴῃ ΓΟρΙΟηΘ ΒΑΡΎ ΟΙ 80, 5ευρ5 1 ΟὙγα 8 

ΓῸΧχ ἀομηθπὶ ἤδηο δοαϊῆοαγο. Εἰ {Π|4 βοτὰ νᾶβϑὰ δυγοᾶ οἱ 

δγροηΐίθα, χυζ οχίἱογαὶ ΝΑ υσῃοάοποϑοῦ ἀθ ἀπὸ 40ξὲ 65ί 

ἴῃ ΦοΓΏΒΔ]Ο, οἱ σοῃβδογαυογαί θὰ ἴῃ δ00 ἰ6Ω010, ΓΌΓΒΙ5 

ΡΓΟΐυ]  ο4 ΟὙΓὰδ γὸχ ἀ6 (ΘΙ Ώ0}]0 χυοα οΓγαΐ ἰη Βαυ]οηΐαᾶ, οἱ 

{τδά ἃ ϑυηὶ Βα θδηδδ8δγο ΖΟΓΟΡΔ)6] Βυ ὈγορΡι ο, οἱ ργεθοθρίυπὶ 

Θ58ἱ οἱ. Εἰ οχίυ δ οπιηΐα τῶϑα ἤῶρο, υἱ ΓΟρΟΠογθηϊυγ ἰη (6η1- 

ὈΪο ᾳυοά ἱἰῃ ΨεγΓυδά]δθηι, οἱ ἰρβϑιη1 ἰΘρ] ἢ} οηίηὶ δὰ ἢ 8- 

τοί ϑυρογ Ἰοσυπι). ΤΌης ΘΑ Δ ϑΆΓυ5 δα θη ἢ 5 760! [1 - 

ἀδιηθηΐδ ἀοη8 Ποιηϊηΐ 4085 68. ἴῃ Ζ76) 158] 6π|, εἰ ΘΥἸΠ 6 

υϑαυ6 ἢυηο Φαϊδοδίυγ, οἱ ποη δοοοῃὶΐ σΟμβυ πη]  0Π6Π]. 

Νυπο ΟΓΡΟ 8ὶ Υἱάδίυν, Ο γὰχ, ρογχυίγδίαγ ἰη γορα] θυ5 Ὀἰ Ὀἰϊο- 

ἰΠοο5 Ογτγὶ, οἱ 8, ἱηνοηΐυμῃ ἔπσγὶ᾿ ΟΠ} ΟΟΠΒ.Π10 ΟΥτὶ γορὶς 



ΕΣΔΡΑΣ ΠΡΩΊΤῸΟΝ. Κεφ. ς΄. 

τοῦ ἐν Ἱερουσαλὴμ, καὶ χρίνηται τῷ Κυρίῳ βασιλεῖ 
ἡμῶν, προςφωνησάτω ἡμῖν περὶ τούτων. Τότε ὃ βασι-- 
λεὺς Δαρεῖος προςέταξεν ἐπισχέψασθαι ἐν τοῖς βιόλιο-- 
φυλαχίοις τοῖς χειμένοις ἐν Βαδυλῶνι, χαὶ εὑρέθη ἐν 
᾿Εχθατανοις, τῇ βάρει τῇ ἐν Μηδείᾳ χώρα τόπος εἷς, ἐν 
ᾧ ὑπομνημάτιστο τάδε, "τους πρώτου βασιλεύοντος 

ύρου, βασιλεὺς Κύρος προςέταξε τὸν οἶχον τοῦ Κυρίου 
τὸν ἐν “Ἱερουσαλὴμ. οἰκοδομῆσαι, ὅπου ἐπιθύουσι διὰ 
πυρὸς ἐνδελεχοῦς, οὗ τὸ ὕψος πηχῶν ἑξήκοντα, πλάτος 
πηχῶν ἑξήχοντα διὰ δόμων λιθίνων ξυστῶν τριῶν, χαὶ 
δόμου ξυλίνου ἐγχωρίου χαινοῦ ἑνὸς, χαὶ τὸ δαπάνημα 
δοθῆναι ἐχ τοῦ οἴκου Κύρου τοῦ βασιλέως. καὶ τὰ ἱερὰ 
σχεύη τοῦ οἴχου Κυρίου, τά τε χρυσᾶ χαὶ ἀργυρᾶ, ἃ 
ἐξήνεγχε Ναδουχοδονόσορ ἐχ τοῦ οἴκου τοῦ ἐν Ἵερου- 
σαλὴμ. καὶ ἀπήνεγχεν εἰς Βαδυλῶνα, ἀποκατασταθῇ- 
ναι εἰς τὸν οἶχον τὸν ἐν Ἱερουσαλὴμ, οὗ ἦν χείμενα, 
ὅπως τεθῇ ἐχεῖ. Προςέταξε δὲ ἐπιμεληθῆναι Σισίννη 
ἐπάρχῳ Συρίας καὶ Φοινίκης, καὶ Σαθραθουζάνη χαὶ 
τοῖς συνεταίροις, χαὶ τοῖς ἀποτεταγμένοις ἐν Συρίᾳ χαὶ 
Φοινίκη ἡγεμόσιν, ἀπέχεσθαι τοῦ τόπου, ἐᾶσαι δὲ τὸν 
παῖδα Κυρίου Ζοροδάξελ, ἔπαρχον δὲ τῆς Ἰουδαίας, 
χαὶ τοὺς πρεσδυτέρους τῶν ᾿Ιουδαίων, τὸν οἶκον τοῦ 
Κυρίου ἐχεῖνον οἰκοδομεῖν ἐπὶ τοῦ τόπου. Καὶ ἐγὼ δὲ 
ἐπέταξα δλοσχερῶς οἰχοδομῆσαι, καὶ ἀτενίσαι ἵνα συμ- 
ποιῶσι τοῖς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τῆς Ἰουδαίας, μέχρι 
τοῦ ἐπιτελεσθῆναι τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου. Καὶ ἀπὸ τῆς 
φορολογίας χοίλης Συρίας χαὶ Φοινίχης ἐπιμελῶς σύν-- 
ἐν Ἢ δίδοσθαι τούτοις τοῖς ἀνθρώποις εἰς θυσίαν τῷ 
Κυρίῳ, Ζοροθάδελ ἐπάρχῳ, εἰς ταύρους, χαὶ χριοὺς, 
χαὶ ἄρνας, δμοίως δὲ χαὶ πυρὸν, καὶ ἅλα, χαὶ οἶνον, 
χαὶ ἔλαιον ἐνδελεχῶς χατ᾽ ἐνιαυτὸν, καθὼς ἂν οἱ ἱερεῖς 
οἱ ἐν Ἱερουσαλὴμ ὁπαγορεύσωσιν ἀναλίσχεσθαι καθ᾽ 
ἡμέραν, ἀναμφισθητήτως, ὅπως προςφέρωνται σπονδαὶ 
τῷ Θεῷ τῷ ὑψίστῳ ὑπὲρ τοῦ βασιλέως καὶ τῶν παίδων, 
καὶ προςεύχωνται περὶ τῆς αὐτῶν ζωῆς" χαὶ προςτάξαι 
ἵνα ὅσοι ἐὰν παραδῶσί τι τῶν γεγραμμένων χαὶ ἀχυ- 
ρώσωσι, "ληφθῆναι ξύλον ἐκ τῶν ἰδίων αὐτοῦ, καὶ ἐπ’ 
αὐτοῦ χρεμασθῆναι, καὶ τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ εἶναι βα- 
σιλικά. Διὰ ταῦτα χαὶ ὃ Κύριος, οὗ τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
ἐπικέχληται ἐκεῖ, ἀφανίσαι πάντα βασιλέα χαὶ ἔθνος 
ὃς ἐχτενεῖ τὴν χεῖρα αὐτοῦ χωλῦσαι ἢ χαχοποιῆσαι τὸν 
οἶκον Κυρίου ἐχεῖνον τὸν ἐν Ἱερουσαλήμ. ᾿Εγὼ βασι-- 
λεὺς Δαρεῖρς δεδογμάτικα ἐπιμελῶς χατὰ ταῦτα γίνε- 
σθαι. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'. 

Τότε Σισίννης ἔπαρχος χοίλης Συρίας καὶ Φοινίχης, 
χαὶ Σαθραδουζάνης καὶ οἷ συνεταῖροι, χαταχολουθήσαν- 
τες τοῖς ὑπὸ τοῦ βασιλέως Δαρείου προςταγεῖσιν, ἐπε- 

στάτουν τῶν ἱερῶν ἔργων ἐπιμελέστερον συνεργοῦντες 
τοῖς πρεσδυτέροις τῶν Ἰουδαίων χαὶ ἱεροστάταις. Καὶ 
εὔοδα ἐγίνετο τὰ ἱερὰ ἔργα, προφητευόντων ᾿Αγγαίου 
καὶ Ζαχαρίου τῶν προφητῶν. Καὶ συνετέλεσαν ταῦτα 
διὰ προςτάγματος Κυρίου Θεοῦ Ἰσραὴλ, καὶ μετὰ τῆς 
γνώμης τοῦ Κύρου χαὶ Δαρείου χα Ἀρταξέρξου βασι- 

λέων Περσῶν, συνετελέσθη δ οἶχος ὃ ἅγιος ἕως τρίτης 
χαὶ ἰκάδος μηνὸς ἄδαρ, τοῦ ἔχτου ἔτους ὑπο τς Δα--: 
ρείου. Καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ, χαὶ οἱ ἱερεῖς χαὶ 
οἱ Λευῖται καὶ οἵ λοιποὶ οἱ ἐχ τῆς αἰχμαλωσίας, οἱ προσ- 

ὶ 

τῷ 
Βεγὶ βἰγυσίαγδημ ἀοῃλυβ Ὠοιηίηὶ, 4υδ ἰπ 76γυβα] θη), οἱ ,υὰ 

ΟὐΌΓ ἃ ὨΟΠΊΪΠΟ ΓΟσ6 Ὠοϑῖτο, δογίραϊ ὧδ 15 0015. Τυης 

Ῥδγυβ γὸχ Ῥγϑοθρὶξ ἰηαχυΐγὶ ἰβ ὈΪΒΙ οἰ Θοἷδ φυθ βυὴΐ ἰῃ 

ΒαΑθγίοηΐα, οἱ Ἰηνθηΐυβ οϑὲ ἰη Ἐοθδίδηϊβ, ορρί(ο χφυοὰ ἰη 

Μοάϊδ γορίοηβ ἰοοὰβ ὑπ08,, ἰῃ 4ὺ0 5εγίρίδ ογᾶηΐ ἰδία : ΑΠΠῸ 

ΡΠΠΊΟ ΓΟρμδηΐθ ΟΥ̓́ΤΟ, Γαχ ΟΥΓῸ5 ργοθρὶϊ ἀοιηυχῃ Ποηλἰπὶ 

αυξ 68ῖ ἰπ Ζογυβδ]θ δράϊβοῦγο, υδὶ δδογβοδηΐ ἰζηὶ δς5]- 

ἄυο, ουὐυβ αἰἰυάο ουὐδἰζογαπι βοχδρίηία, ᾿αἰἰἰὰἀο ο  ΟΥΌ πὰ 

βαχδρίπίδ μ6Γ ἀοπι08 Ἰδρί 688 μο] 125 (Γ68, οἱ ἀοιηυπ 1ΐξ- 

681} 6}118 ἰΙοοἱ ΠΟΥδΠπι ἀηδῆ, οἴ ἱπιροπάϊ ἀδγὶ ἀ6 ἀοπιο Ογτγὶ 

ΓΕΡΙ5 : οἱ β80γ γαϑ8 ἀ0η}115 Ὀοιηἰηΐ,, ἰΔΠ δΔυΓοα 40}8Π| ἄγρθι.- 

ἰθ8, 488 Ἔχ 1 ΝΑΡΟΘΠΟΔΟΏΟΒΟΓ 6 ἀοηο αι ἰη 96 Γαδ] 6π), 

οἱ υϑί}} ἴῃ ΒΑΡΥ]ΟΙΐ πη, γοϑίϊ αἱ ἴῃ ἀοιηθπη αδ ἰῃ 76 γιι88- 

Ιθπι, δὲ Ἔγδηΐ ροβίίδ, υἱ ροπδηΐαν {Π16. ΕΓ ργϑοθρὶϊ σατᾶπι 

Ὅ66ΓΘ 5 5 πῆθηλ βαθγοσι πη συγ οἱ Ρηωηίοασβ, οἱ 58- 

{γα υΖᾷηθῃ) οἱ δοάδ!65, οἱ αχυὶ ογάϊπαίὶ ογδηΐ ἴῃ ϑγγί οἱ 

ΡῃκΘηΐοα ργϑοϑί 68, υἱ ἀρδιϊπογοηΐ 86 ἃ ἰο00, δἰμογθηΐ δυίδη) 

Ρυθγυμὴ Ὠοιηϊηὶ ΖΟΙΌΡΑΒΘΙ, ργοοδίἀθπ δυίθηι Φυάερο;, οἷ 56- 

ἷογο5 7υάδοογυη, ἀοπγθηι Πομηὶ ᾿Πὰπὶ οὐ ἤσᾶγο ΒΌΡΟΓ 

ἰοουπι. Εἰ 660 φυοαιθ ργϑορρὶ ἴῃ ἰοἰυπ δρἀϊῆοαγα, οἱ δίίθῃ- 

ἄδγθ αἱ δάὐανγθηὶ 608 χφυὶ οχ ὀδρίϊ νι δῖ συάξαῦ, ἀοπος 

οΟμϑυμρηΐυς δ.659 Βομπιίηϊ. Εἰ ἀ6 {τἰθαϊο ΘΟ συγ οἱ 

Ῥμορηίοορϑ αἰ! σοηΐον οοηἰ γί θυ (ομθῖ ἀδτεὶ 1158 Ὠοηλἰηΐθυ8 δὰ 

ὁδογ οίαπὶ οιηίηο, Ζογο οὶ ργοίδοίο, δὰ ἴδυΓοβ, οἱ ἃγί6- 

(68, οἱ Δ’ΏΟδ, δ Π}}} {6 δυΐδηη οἱ ἰγυπηοηϊυμλ, οἱ 58], οἱ 

Υἱπυη), οἱ ΟἰΘυΠΊ 88514116 ρ6Γ δἰπσυ!οθ δηποὰ, ργουΐ 58 06Γ- 

ἀοίε8 φιυὶλ βυηΐ ἰῃ 2επιβδίομι ἀϊοίανογίηι οοηδβυη)λΐ αυοίϊ- 

αἰ6, βίμα 11ὰ ἀἰ!αἴίοηδ, υἱ οἴεγαηίυν θα 0π68 60 βυυηηιο 

ΡΓῸ τορθ, αἱ ρυδγδ, οἱ ογϑηΐ ργὸ ἱρϑογυ νἱϊὰ : οἱ ἀθῃυηίίο- 

ἴὺγ αἱ αὐἱουμιαᾳυς ἰγαηβργοϑδὶ [θγίης δἰ ᾳυϊὰ οχ ἢ) 19 415 

βογρία βυπὶ οἱ βργουθγίηΐ, δοοὶρίϑίυγ ᾿ἰσυ αι 46 5υΐ8 ᾿ΓῸ- 

Ῥγΐθ, οἱ βυροῦ {Πυἀ ϑυδροηάδίυτν, οἱ Ὀοπᾶ ἱρδίυϑ γοξὶ διάϑογί- 

Ὀδηΐυγ. Ργορίογοδ οἱ Ποιηΐηυϑ, ουὐυ8 ποθ ἱπγοσδίυηι 6ϑἱ 

ἰδὲ, οχιογηγποῖ οημθῃΣ γοώζθη οἱ μοηΐθπλ αυὶ ΠπλδΏ0}) δυ δι 

οχίοηαοιϊ! ρῥτγοϊιθογα, δυΐ τὴδ]6 ἰγδοίδιθ ἀουπὶ Ὠοιμίηὶ 

11 πὶ, 4υδ5 68ὲ ἰῃ Φογυβδίθιῃ. Εβὸ Πδγίυβ τὸχ ἀθογουϊ ψυδη) 

αἰ οι ἰδβίγηθ βοουπάυπ 85. ἢ 6Γ. 

ΟΑΡΌΤ ΥἹΙ. 

Τυης δ ϑἰηηθ8 βυῦγορυϊυ8 ΟοἸοδγγίδ οἱ ἢ ηΐοθ8, οἱ 

ΘαῖῃγαθυΖζαι68 αἱ 80441658, ουβθουῖ! ἢἰ8 φυ8 ἃ Ὠδγίο 68 

ογαηὶ ἀθογοίδ, ἰῃβἰϑίθραπὶ βδοι ϑδῃοι 8 ορογίθυ8 ἀἢΠ Προ η 5 

οοορογδηΐθβ βϑηϊογίθυ8 7δἀδοογαπ) οἱ 880 8 ϑδίδίογιθυβ. Εἰ 

ργοβρογδί δυηΐ βδογοβδῃοίδ ὀρογᾶ, ργοριιδίδῃ(θυ5 Αρξθο οἱ 

ΖΔο δία ργορμο 8. Εἰ οΘοηϑυτηδνογυηΐ μδδ 0 ΡΥ ργοθρίαῃ) 

δοηλίπὶ οὶ Ιβγᾶ6] : οἱ 6χ οοῃβιο ΟΥτὶ οἱ θαγὶΐ οἱ Ατίδ- 

χοιβὶβ γοσίβ Ῥϑγβᾶγιη), ΘΟ βϑυμηπιδίδ 6ϑἱ ἀθ08 58η0ἷ8 0841}6 

δὰ ἰοτιϊδπὶ οἱ γἱβαϑί μηδ) ἀΐθπι πηθη 518 διδγ,, δαχίο ἅπη0 Ὠδγὶϊ 

τορίβ. Εῤ (δοθιιπΐ ἢ] Ι8γᾶθὶ, αἱ βδοδγάοίθδβ οἱ 16] εἰ 

οδοίοτὶ φὰὶ ογδαΐ ἐχ οδρευ δία, 4υΐ ἂρροϑὶ!! ϑυπί, δθουῃ- 
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εθέντες ἀχολούθως τοῖς ἐν τῇ Μωῦσέως βίόλω. Καὶ 
κροςήνεγχαν εἰς τὸν ἐγκαινισμὸν τοῦ ἱεροῦ τοῦ Κυρίου 
ταύρους ἑχατὸν, χριοὺς διαχοσίους, ἄρνας τετραχοσίους, 
χιμάρους ὑπὲρ ἁμαρτίας παντὸς τοῦ ᾿Ισραὴλ δώδεκα 
πρὸς ἀριθμὸν ἐχ τῶν φυλάρχων τοῦ Ἰσραὴλ δώδεχα. 
Καὶ ἔστησαν οἱ ἱερεῖς χαὶ οἱ Λευῖται χατὰ φυλὰς, ἐστο- 
λισμένοι ἐπὶ τῶν ἐργων Κυρίου Θεοῦ Ἰσραὴλ ἀχολούθως 
τῇ Μωὺῦσέως βίόλῳ, καὶ οἱ θυρωροὶ ἐφ᾽ ἑκάστου πυλῶ)- 
νος. Καὶ ἠγάγοσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τῶν ἐχ τῆς αἰχααλω- 
σίας τὸ πάσχα ἐν τῇ τεσσαρεςχαιδεχάτη τοῦ πρώτου 
μηνὸς, ὅτε ἡγνίσθησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται ἅμα. Καὶ 
πάντες οἵ υἱοὶ τῆς αἰχμαλωσίας, ὅτι ἡγνίσθησαν, ὅτι οἵ 
Λευῖται ἅμα πάντες ἡγνίσθησαν. Καὶ ἔθυσαν τὸ πάσχα 
πᾶσι τοῖς υἱοῖς τοῖς αἰχμαλωσίας καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐ-- 
τῶν τοῖς ἱερεῦσι, καὶ ἑαυτοῖς. ᾿Καὶ ἐφάγοσαν οἱ υἱοὶ 
Ἰσραὴλ οἱ ἐχ τῆς αἰχμαλωσίας, πάντες οἱ χωρισθέντες 
ἀπὸ τῶν βδελυγμάτων τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς, ζητοῦντες 
τὸν Κύριον. Καὶ ἠγάγοσαν τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἑπτὰ 
ἡμέρας εὐφραινόμενοι ἕναντι Κυρίου, ὅτι μετέστρεψε 

ν βουλὴν τοῦ βασιλέως ᾿ἈΑΙσσυρίων ἐπ᾽ αὐτοὺς, χατι- 
σχύσαι τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τὰ ἔργα Κυρίου Θεοῦ 
Ἰσραήλ. 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ Β΄. 

Καὶ μεταγενέστερος τούτων ἐστὶ, βασιλεύοντος Ἀρ- 
ταξέρξου τοῦ Περσῶν βασϊλέως, προςέθη Ἔσδρας ᾿ζα- 
αίου, τοῦ Ζεχρίου, τοῦ Χελχίου, τοῦ Σαλήμου, τοῦ 

Σαδδούχου, τοῦ Ἀχιτὼῤ, τοῦ Ἀμαρίου, τοῦ Ὀζίου, 
τοῦ Βοχχὰ, τοῦ Ἀδισαὶ, τοῦ Φινεὲς. τοῦ Ἐλεάζαρ, τοῦ 
Ἀαρὼν τοῦ ἱερέως τοῦ πρώτου. Οὗτος Ἔσδρας ἀνέθδη 
ἐχ Βαθυλῶνος ὡς Ὑ αμματεὺς εὐφυὴς ὧν ἐν τῷ Μωῦ- 
σέως νόμῳ τῷ ἐχδεδομένῳ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τοῦ ᾿Ισραἡλ. 

. Καὶ ἔδωχεν αὐτῷ ὃ βασιλεὺς δόξαν, εὑρόντος χάριν ἐνώ- 
πῖον αὐτοῦ ἐπὶ πάντα τὰ ἀξιώματα αὐτοῦ. Καὶ συνανέ- 
θησαν ἐχ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ, καὶ τῶν ἱερέων καὶ Αευι- 
τῶν χαὶ ἱεροψαλτῶν, καὶ θυρωρῶν χαὶ ἱεροδούλων, εἰς 
Ἱερουσαλὴμ. ἔτους ἑδδόμου βασιλεύοντος ᾿Αρταξέρξου 
ἐν τῷ πέμπτῳ μηνί. Οὗτος ἐνιαυτὸς ἕόδομος τῷ βασιλεῖ. 
Ἐξελθόντες Ὑὰρ ἐχ Βχδυλῶνος τῇ νουμηνία τοῦ πρώτου 
μηνὸς, παρεγένοντο εἰς Ἱερουσαλὴμ. χατὰ τὴν δοθεῖ- 
σαν αὐτοῖς εὐοδίαν παρὰ τοῦ Κυρίου ἐπ᾿ αὐτῷ. Ὁ γὰρ 
Ἔσδρας πολλὴν ἐπιστήμην περιεῖχεν εἰς τὸ μηδὲν πα- 
ραλιπεῖν τῶν ἐχ τοῦ νόμου Κυρίου χαὶ ἐχ τῶν ἐντολῶν, 
διδάξαι πάντα τὸν Ἰσραὴλ δικαιώματα χαὶ χρίματα. 
ἸΙροςπεσόντος δὲ τοῦ γραφέντος προςτάγματος παρὰ 
Ἀρταξέρξου βασιλέως πρὸς Εἰσδραν τὸν ἱερέα καὶ ἀνα-- 
γνώστην τοῦ νόμου Κυρίου, οὗ ἐστιν ἀντίγραφον τὸ ὑπο- 
χείμενον- Βασιλεὺς Ἀρταξέρξης ΓΕ σδρᾳ τῷ ἱερεῖ καὶ ἀνα- 
γνώστη τοῦ νόμου Κυρίου, χαίρειν. Καὶ τὰ φιλάνθρωπα 
ἐγὸν χρίνας προςέταξα τοὺς βουλομένους ἐχ τοῦ ἔθνους 
τῶν Ἰουδαίων αἱρετίζοντας, χαὶ τῶν ἱερέων καὶ τῶν 
Λευιτῶν, καὶ τῶνδε ἐν τῇ ἡμετέρᾳ βασιλεία, συμ πορεύε- 
σθαί σοι εἰς Ἱεοουσαλήμ. “Ὅσοι οὖν ἐνθυμοῦνται. συνεξ- 
ορμάσθωσαν, καθάπερ δέδοχται ἐμοί τε, καὶ τοῖς ἑπτὰ 
(λοις συμθουλευταῖς, ὅπως ἐπισχέψωνται τὰ χατὰ τὴν 
Ἰουδαίαν χαὶ Ἱερουσαλὴμ, ἀκολούθως ᾧ ἔχει ἐν τῷ νόμῳ 
Κυρίου - χαὶ ἀπενεγκεῖν δῶρα τῷ Κυρίῳ τοῦ Ἰσραὴλ, ἃ 
ηὐξάμην ἐγώ τε χαὶ οἱ φίλοι, εἰς Ἱερουσαλήμ. Καὶ πᾶν 
χρυσίον καὶ ἀργύριον ὃ ἐὰν εὑρεθῇ ἐν τῇ χώρα τῆς Βα- 

ΠΙΒΆΙ ΑΡΟΘΟΒΥΡΗ͂Ι. Οκρ. ΥἹΠ]. 

ἄυπι ὁὰ φυδ 80τὶρία 5υηΐ ἴῃ ΠΡγΟ Μογϑί. Εἰ οδίυϊαγιηῖ ἰη ἀ6. 
ἀἰοδίϊοποπη 16 Π1ρ}1 Ποπιϊπὶ ἰδιιγο8 ὁθπίαπι, ἃτίθίδβ ἀποοηΐοθ, 
ἅΡη05 αυδαγίησοηΐοβ, Ὠίγοοβ ργῸ ρδοοδῖο υηϊγογεὶ [5γᾶοὶ 
ἀποάθοίϊπι δά πυπηογαπὶ ἀδ ρεϊηοὶρίθυ (γα ΙΒγαθὶ ἀυο- 
ἀδοίπι. ΕΓ βἰοίθγαπὶ βαοογάοίθβ οἱ 1μου 5 ῥοῦ {γίναβ, δην- 
ΟἿἿ 5.018 διιρϑῦ ορογὰ Ποπιίηὶ Ποὶ [5γ86] βοςσῃηάυηι Πἰθγατῃ 

ΜοΥ͂βί, οἱ οβί γι! ΡῈ δίῃρυ!αβ ἰδηυδ5. Εἰ δρογυηί ἢ}1] 15γδοὶ 

δχ ἢῖβ «υΐ ὀγϑηΐ οχ οδρίυἱἱδία ραβοια ἰῃ χυλγίδαδοίπηδ 

Π]ΘΏ518 ὈΓΪΠλὶ, αυδπάο βδηοίποδίϊ βυπί βδοογάοίος, οἱ 1,6- 

Υἱ δ δίπλα]; δὲ Οπηπ68 ΕΠ ὀδρϊ νἱ(Δ118, φαοπίαπι ρυγὶ ἢ οδίὶ 
διηῖ, αυοῃΐδπι 1,οΥἱ 5 δ᾽ ἢ] ΟΠ] 68 βδποίοδι! βαηΐϊ. Εἰ 

᾿πηπιοίανθγυπὶ ράβοῦα ἀηϊογεὶβ ἢ} 115 σδρ ϊγ 118. οἱ (γαιγί- 

5 5.15 5Δοογα οι 18, οἱ 5: πηοιρ8ἰ8. ἘΠ πιδηάιυοανογιπὶ 

(1 ΙΒγΔ6] αυΐ ἐχ οδρἰνἱδῖθ, οπμθθ φαΐ γϑοθββογδηὶ δὺ 

ΘΧΘΟγδ οὐ μ15 σ ΠΕ 0 ἰουγϑθ, χυφγοηΐθβ Πομηίπιιηι. Εἴ 06- 

ἰεργανδγιπὶ ἀΐδπι (Θδίαπη ἀζυτπογυπι δορί ἀΐθθυβ δρυϊδη- 

(ε5. ἴῃ οοηϑροοῖυ οιηἰπὶ αυοπίδηγη σοηγνογάξ οοπϑ πὶ 

ΓορΙ8. Αϑβυγίογαηι ἰῃ 608, ΘΟηΙυτίδΓ ΠηΔΏ1}8 ΘΟΓΙΙ. δ Ορογᾶ 

Βομληὶ Ποὶ 15γδο]. 

ΟΑΡΌΤ ΥΠ|. 

Εἰ ΡΟΒΙΘΡΙΟΥ ἢι5 65ῖ, γορῃδηίο Αγίδχογβο ῬΘΓΒΑΓΌΠῚ γοβα, 

δοορβϑὶῖ ΕΒαγα8 ἢ] 108 ΑΖζαγίς, ἢ} ΖΟΟ γα, ἢ} ΟΠ οΙ οἰκο, ΩΠ 

δ] θηνγὶ, {}}} ϑαάάυοὶ, ἢ}1}} Ασἢ ΠΡ, ΠΣ Αὐηαγίς, Π11] Οχία», ΠῚ 

Βοοσοδ, [1] ΑἸ ϊϑδὶ, Η}}} Ῥἢΐ πο 65, {Π}} ΕἸ αζαγὶ, ἢ] Αἄγοὴ μι πὶ 

βδοογάοίβ. Ηἰσ Ἐϑαγαθ δδοοπαϊδ 46 Βαυοηία ἰδηηυδπ) 

50 γα αι 6δϑ861 ἱπρθηϊοϑβ ἰῃ ἰορο Μουδὶ ᾳφυὰ ἀδίδ 6δὶ ἃ 

Ὠθο [5γ86]. Εἰ ἀραϊί οἱ γὸχ φίογίαπι, φυοά ἰμνθηϊββοί σγαιϊδη) 

ἴῃ σοπδρδοία 6}}5 ΒΌΡ6Γ ΟἸΠΠ65 ἀΐρηϊδίο5 ἱρ5ῖυ5. Εἴ ἀβοδῆ- 

ἀογιηΐ 5.10} οχ {Π1|5 [ΒΓ86], οἱ βδοογδοι θυ οἱ 1,ουἱις οἱ 

580 Γ5 ΟΔΗ(ΟΤΙ 15, οἱ οδιἰγἶ8. οἱ βεγυΐ8 16 Π}0}}, ἰὼ 7 6Γιι58- 

Ιθ, Δῆη0 5ορ(ϊπι|ο τοσηδηία Αγίαχογθο ἰῃ αυϊηΐο Πη6η86. 

ΗΪο Δῃη118 5ορ ]Π}}5 6ϑὲ γορηΐ. Εχϑιηΐθα οηἰπὶ ἐς ΒΑ Υ]οη ἃ 

ΠΟΥ ΠΟ ὨΓΙΠῚΪ ΠΟ Π 5:5, ὙΘΠΘΓΩΪ ΨΟΓΟΒΟΪΥ ΤΠ Δηι, 5ΘΟΙ Πα} 

Ῥι βρογδίογ ἐπ ῦὶβ ἀδίδιη 68 ἃ Ὠοιηΐίηο ἰὴ 60. Εβάγᾷς 

ΘηΪπ) Πηᾶσηδηλ ἀἰ50] Ρ] δηλ ΟὈ πο θαϊ πθ γα γι ἰογοῖ 

αυϊοηχιδπὶ ΘΟΥ ΠῚ 4185 Οϑ5θῃῖ ὁχ ἰΙθοσα Ποιηϊηὶ οἱ δχ ῃγίδοο- 

Ρ[Ϊ5, ἀοοοηᾶο ὑπίνογϑαπη [5γ86] 105{Π 0 10η68 οἱ ᾿Ἰυάϊεΐδ. 

Ουυτὴ ΟὈνθηΐββοί δυΐοηι βου ρίυπι ργροδρίαπι Δἢ ΑΓίδχογβο 

τορο δά Ἐσήγὰπη βασογαοίαπι οἱ Ἰδοίογοια ἰοσὶ Ὠοπηὶηὶ, 

ουὐυϑ δορί υπι βυδ)δοίυμ) οὁ5[ : δχ Αγίδχογβοβ Ἐβάγῷ 

δδοογίοι οἱ Ἰροίοτὶ Ἰορῖ9 Βοπιηίὶ, δβϑἰυἰοη. Ἠυμηδηϊογᾶ 

6δῸ ἠυάΐοδηβ, ρτγοοθρὶ οἷ5 4] ἀρϑίἀογαηΐ ὁχ ροηΐα {πα :50- 

ΓὺΠῚ 8118 ϑροηΐα, οἱ οχ βδοργάἀοθυβ οἱ 1,6 νυ} |5, οἱ αυΐ 

διηΐ ἰῃ ΠΟΒΙΡΟ τόση, σοι αγὶ ἴδοι ἴῃ ΦοΓυ 58] θη). Ουἷ- 

σαπηυθ ογρὸ συρίυπί, ἰοσῦπ) σοΟηνθηϊδηΐ οἱ ᾿γΟἢ Οἰβοδηῖηγ, 

δου μἰδουΐ πλἰ], οἱ δαρίθηη δηγ}ο 8 ΘΟ 51 {Ὁ 15, υνἱ Υἱδ Θηξ 

Θἃ {ιῶ ἃσυπίυγ ἐθουπάσπι Τυἀδραπι οἱ Ψογαδϑα!επὶ, οὔ Ξεῦ- 

γδηΐος βδἰουΐ παθοῖ ἰὴ Ἰορ Βοπιϊπὶ : δ ἰδγαηΐ ΠΉΙΏΘΓα 

Θοπηΐηο 5γαοὶ, χα υουΐ 650 οἱ δηγίοὶ, ἰῃ ψοιβαίθπι. Εἰ 

ομλῃδ διγιαὶ οἱ ἀγροηΐαπι φυοά ἱπνοηίαπι [ἀθγὶξ ἴῃ ΓΟΡΊΟΙΟ 



ΕΣΔΡΑΣ ΠΡΩΤΟΝ. Κεφ. Η΄. 
δυλωνίας, τῷ Κυρίῳ εἷς Ἱερουσαλὴμ. σὺν τῷ δεδωρημένῳ 
ὑπὸ τοῦ ἔθνους εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Κυρίου Θεοῦ αὐτῶν τὸ ἐν 
Ἱερουσαλὴμ,, συναχθῆναι τό τε χρυσίον χαὶ τὸ ἀργύριον 
εἰς ταύρους χαὶ χριοὺς χαὶ Ἔκ: χαὶ τὰ τούτοις ἀχό- 
λουθα, ὥςτε προςενεγχεῖν θυσίας τῷ Κυρίῳ ἐπὶ τὸ θυσια- 
στήριον τοῦ Κυρίου Θεοῦ αὐτῶν τὸ ἐν Ἱερουσαλήμ. Καὶ 
πάντα ὅσα ἐὰν βούλῃ μετὰ τῶν ἀδελφῶν σου ποιῆσαι 
χρυσίῳ χαὶ ἀργυρίῳ, ἐπιτέλει κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ 
σου. Καὶ τὰ ἱερὰ σχεύη τοῦ Κυρίου, τὰ διδόμενά σοι 
εἰς τὴν χρείαν τοῦ ἱεροῦ τοῦ Θεοῦ σου, δώσεις ἐχ τοῦ 
όμως γαζοφυλαχίου. Κἀγὼ ἰδοὺ ᾿Αρταξέρξης βασι- 
εὺς προςέταξα τοῖς γαζοφύλαξι Συρίας χαὶ Φοινίχης, 

ἵνα ὅσα ἐὰν ἀποστείλη "Εσδρας ὃ ἱερεὺς χαὶ ἀναγνώστης 
τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου, ἐπιμελῶς διδῶσιν αὐτῷ 
ἕως ἀργυρίου ταλάντων ἑκατὸν, δμοίως δὲ καὶ ἕως πυ-- 
οὗ χόρων ἑκατὸν, χαὶ οἴνου μετρητῶν ἑκατὸν, χαὶ 

ἄλλα ἐχ πλήθους, πάντα κατὰ τὸν τοῦ Θεοῦ νόμον ἐπιτε-- 
λεσθήτω ἐπιμελῶς τῷ Θεῷ τῷ ὑψίστῳ, ἕνεχεν τοῦ μὴ 
γενέσθαι ὀργὴν εἰς τὴν ασιλείαν τοῦ βασιλέως χαὶ τῶν 
υἱῶν αὐτοῦ. Καὶ ὑμῖν δὲ λέγεται, ὅπως πᾶςι τοῖς ἱερεῦσι 
χαὶ τοῖς Λευίταις, χαὶ ἱεροψάλταις χαὶ θυρωροῖς καὶ 
ἱεροδούλοις χαὶ πραγματιχοῖς τοῦ τη τούτου μηδὲ μία 
ορολογία, μηδὲ ἄλλη ἐπιδουλὴ Ὑ νηται, χαὶ μηδένα 

ἔχειν ἐξουσίαν ἐπιδαλεῖν τι τούτοις. Καὶ σὺ, "Εσδρα, κατὰ 
τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ ἀνάδειξον χριτὰς καὶ δικαστὰς, 
ὅπως δικάζωσιν ἐν ὅλῃ Συρίᾳ καὶ Φοινίχῃ πάντας τοὺς 
ἐπισταμένους τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ σου, χαὶ τοὺς μὴ ἐπι- 
σταμένους διδάξεις. Καὶ πάντες ὅσοι ἂν παραβαίνωσι 
τὸν νόμον τοῦ Οεοῦ σου καὶ τὸν βασιλιχὸν, ἐπιμελῶς χο- 
λασθήσονται, ἐάν τε καὶ θανάτῳ, ἐάν τε καὶ τιμωρία, 
ἣ ἀργυρικῇ ζημίᾳ, ἢ ἀπαγωγῇ: Καὶ εἶπεν ἔσδρας ὃ 
γραμματεὺς" Εὐλογητὸς μόνος Κύριος δ Θεὸς τῶν πατέ- 

)ν μου, ὃ δοὺς ταῦτα εἰς τὴν χαρδίαν τοῦ βασιλέως, 
ἰκξάται τὸν οἶχον αὐτοῦ τὸν ἐν Ἱερουσαλὴμ,, χαὶ ἐμὲ 
ἐτίμησεν ἐναντίον τοῦ βασιλέως, χαὶ τῶν συμθουλευόν-- 
των, χαὶ πάντων τῶν φίλων καὶ μεγιστάνων αὐτοῦ. Κα ̓  
ἐγὼ εὐθαρσὴς ἐγενόμην χατὰ τὴν ἀντίληψιν Κυ ίου τοῦ 

Θεοῦ μου, καὶ συνήγαγον ἄνδρας ἐχ τοῦ Ἰσραὴλ ὥςτε 

συναναβῆναι μοι. Καὶ οὗτοι οἵ π οηγούμενοι χατὰ τὰς 

πατριὰς αὐτῶν καὶ τὰς μεριδαρχ' ας, οἷ ἀναθάντες μετ 

ἐμοῦ ἐκ Βαδυλῶνος ἐν τῇ βασιλείᾳ ᾿Αρταξέρξου τοῦ βα- 

σιλέως. Ἔχ τῶν υἱῶν Φινεὲς, Γηρσων. Ἔχ τῶν υἱῶν 

Ἰαθαυάρου, Γαμαλιήλ. Ἔχ τῶν υἱῶν Δαυὶδ, Λαττοὺς 
ὃ Σεχενίου. Ἔχ τῶν υἱῶν Φόρος ̓  Ζαχαρίας, χαὶ μετ 

αὐτοῦ ἀπεγράφησαν ἄνδρες ἑκατὸν πεντήχοντα. Ἔχ 

τῶν υἱῶν Φαὰθ Μωλθ, ᾿Ελιαωνίας Ζαραίου, καὶ μετ 

αὐτοῦ ἄνδρες διαχόσιοι. Ἔχ τῶν υἱῶν Ζαθόης, Σεχε- 

νίας Ἰεζάλου, χαὶ μετ᾽ αὐτοῦ τὰ τὶ τριαχόσιοι. Εχ 

τῶν υἱῶν ᾿Αδὶν, Ὦ6)0 Ἰωνάθου, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ τὴ τ 

διαχόσιοι πεντήχοντα. Ἔχ τῶν υἱῶν Ἠλὰμ,, Ἰεσίας [-- 

θολίου, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ἄνδρες ἑύδομήχοντα. Ἔχ τῶν 

υἱῶν Σαφατίου, Ζαραΐας Μιχαήλου, καὶ μετ αὐτοῦ 
ἄνδρες ἑθδομήκοντα. Ἔχ τῶν υἱῶν Ἰωὰδ, ᾿Αθαδίας 
Ἰεζήλου, χαὶ μετ᾽ αὐτοῦ ἄνδρες διαχόσιοι δεχαδυο. Εχ 

τῶν υἱῶν Βανίας, Σαλιμὼθ Ἰωσαφίου, χαὶ μετ᾽ αὐτοῦ 

ἄνδρες ἑξήχοντα χαὶ ἑκατόν. ᾿Εχ τῶν υἱῶν Βαδὶ, Ζα- 

χαρίας Βηδαΐ, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ἄνδρες εἰκοσιοχτώ. ἔχ 
τῶν υἱῶν Ἀστὰθ, Ἰωάννης Ακατὰν, χαὶ ἫΝ αὐτοῦ ἀν- 

ὃρες ἑκατὸν δέκα. Ἔχ τῶν υἱῶν ᾿Αδωνιχὰμ, οἵ ἔσχατοι. 
Καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν: ᾿Ελιφαλὰ τοῦ Γεουὴλ, 
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ΒΑΡΥΠΟΒΙ8, Ποπλΐπο ἴῃ Τογυβδίδηι, ουπ 10 (οὰ 68[ ἀοηδίυπ 
8} 'ρ88 βοηΐδ ἴῃ [Θὰ ρ] πὶ Ποπϊηΐ Ποὶ δογαπι χυοὰ 6βὲ ἰῃ 
δεγυβδ]θ), υἱ ΟΟ] Πρ ἢος δυταΠ) οἱ ἀγροηΐυπι δὰ ἰδΏγοςὉ 

οἱ υϊεῖθβ, οἱ ἄρῃοϑ, οἱ φυ Ηἷ5 δυιηΐ σοηρστυθδηιία οἱ οἴο- 

τϑηϊ Ποδ([88 ΠΟΠΆΪΏΟ ΒῈΡΕΓ δ] ίδγα Ὠοῃλίηΐ Ὠδὶ ἐρβογιπ, χυοᾶ 

68 ἴῃ Ζογυβδίθπι. Εἰ οπγηΐᾶ ΖυξΟυΠΊΧῈΠ6 γΟ] υοΥ8, οὐχ ἔγαίιϊ- 

Ρ05 ἰυ15, ἴΔο6 ΓΘ διυγό δὲ Ἀγρβηίο, ρογῆοα βδουπάϊμι γο]υη- 

ἰΔίοπι Ὠ οἱ (υἱ. Εἰ δᾶ, οϑδποίδ γᾶ88 Ποπηϊπηὶ, ΄υα ἀδίδ 801 Εἰ ὲ 

δα υϑιπὶ ἰδ ρ}} αὶ (αἱ, ἀδῖ8. ἀθ γεβϑὶ ραζορῃ!γίδοίο. Εἰ 

680 αυΐάθπὶ Γὸχ Αγίδχογβοβ ργθοθρὶ ουβίοάἑ θυ [ΠΟΘ ΔῸΓΟΓΌΠῚ 

ϑυγίδ οἱ Ρ] ηΐο8, υἱ φυδρουμηυς 80γ ρβογὶὶ Ἐβάγαβ 88- 

ΟΟΓ(ΔῸΒ οἱ ᾿δθοίου 16σῖβ Ὠεὶ Θχοοὶβϑὶ, αἰ σϑηΐογ ἀδηΐ οἱ ὑβ8406 

δὰ ἀγρθηζὶ ἰΔ]θηΐδ οθηίυ πη, 5. Π}}}} 6 δυΐθπη οἵ ὑβψια δὰ 

[Γυτηθηῖ! πο ἶο8 σοηΐαπ, οἷ Υἱηΐ Δ ρΠΟΓδ5 οαπίμπι, οἱ 4118 

δχ πὰ Πα ΐπα,, οπληΐα βοουπάπηι Ιοσοπ) οἱ Πἰδηὶ ἀ "Προ ποῦ 

[δο 8 {188 π0., π6 ἴοσγίβ δχϑυγραὶ ἱγὰ ἴῃ σοσηυπι τορὶβ οἱ 

. ΠΙΠογαπι 6}05. Εἰ γοδὶβ δὰ (θη ἀϊοίυγ, υἱ οπηηΐθιι8 βδοογὰο- 

{ἰδυ8 οἱ 1,6 ν "18, οἱ 88ογὶβ σδπιουθυ8, οἱ οβίϊαγ 8 οἱ 86Γ- 

Υἱβ ἰδιρὶ! οἱ ργᾶστηδίϊοἰ8 [ΘΠ }0}} ἢ} 8 Ὠυ]Π πὶ ἐγ δία πι, 

ὨΘΩυΘ 8}18 ἰπάϊοίίο ἱγγοσοίαγ, θαυ μδθοδαὶ χυϊβαυᾶπι ρΡὸ- 

(οϑίδίοῃ) ΟΒ) ΟΟΓΘ οἷα φαίάυδῃι. Τὰ δυΐοηι, Εβάγα, βασι πάῃ) 

βαρί θη πὶ δὶ οοπϑίϊίια [υά 064 οἱ ἀγοϊΐγοβ, υἱ Ἰυάϊοοηὶ 

ἴῃ (οί ϑγγία οἱ Ρῃωπίοα ομηπαβ8 αυΐ πονθγαηὶ Ἰοσο οὶ 

ἴυϊ, οἱ ΟΠπιη68, Τὰ ποὺ πογογυηΐ, ἄοοθ. Εἰ οἴηποβ αυοί- 

φυοΐ, ᾿γδησγοδβϑὶ [πογίηΐ ἰοσθ Ὠοὶ [αἱ οἵ γοραίθημ, αἰ σα που 

Ρἰοοἰδηΐυγ, 5 νὰ χτηογίθ, δ'γθ ογιοἰδίι., β'να οἰϊδιη ρΘΟσἰ 5 

τηυ]οϊαἰίοηα, γοὶ ἀράποί(οησ. Εἴ αἰχὶ! Εϑαγὰβ βουρᾶ : Β6η6- 

ἀϊοίι5 80105 Ποιηΐῃι8 608 ρϑίΓΠ} ΠΊΘΟΓΠ), αυΐ ἀθράϊξ ἰδ ἰῃ 

ΟΟΓ Γαρί8, οἰαγίἤσαγθ ἀοιηυπι ϑυδπὶ 4185 681 ἴῃ Ψογυβαίθῃ, 

οἱ τὴϑδ μοῃογοδυϊ ἰῃ οοηϑροοίιι Γορὶβ8, οἵ σΟΠ ΒΔΓ ΟΓΏ ΠῚ, 

οἵ οἸγηἶ ΠῚ δ] ΟΟΓΌΠῚ οἱ ρυγΓρυΓδίογυπι 6701. ΕἸ ΘΡῸ ΟΟη 88 

δηΐπιο ἰδεῖ 8 δι βοουηάυπι ορίτυ] Δηοῖ Ποιηϊηὶ Ὠθὶ 

πιοὶ, οἵ ὀσηργορανυΐ οχ ᾿ϑγδοὶ υἱγοβ, υἱ δἰ π)} δϑοδηαθγοηΐ 

τθαῦῶι. Εἴ ἱ δαηΐ ργοροϑίιὶ βοουπάνπκ δυ88 ραίγία8. οἱ 

ΡΓηοἰραῖυβ ρογίοη8165, αυΐ πηδουπὶ δδοθπάσγυπὶ ἀ6 ΒΔΌΥ]ο- 

ηἶᾶ ἴῃ γοζῇο Αγίδχϑυβϑὶβ γορβ. Εχ ἢ}Π|Π8 ῬΗΐηθ65, σογβοη. Εχ 

ἢ11}15 ΖΑ: Παπιᾶτὶ, Οδιιδὶο!. Εχ Π1|8 Θανίά, 1,δίτυ8 Π]108 

Θρομοηίδο. Εχ Π|115 ΡΠ ΟΓοΟβ, Ζδοιαγίδ8, οἱ οὐ 60 δάβογίρίϊ 

ϑυηϊ νἱγ οοηΐαμπι φυϊηχιδρίηία. Ἐχ Π]}1|8 Ρ]ιδδί ΜΟΔΡ, ΕἸΪδο- 

εἶδ Ζαγθθδ, οἱ οἵπὶ 60 νἱτὶ ἀυσδηῖ!. Εχ Π}118 ΖΑ 068, 856- 

οἰιοηΐαβ Ζοχοὶὶ, δὲ οαπλ 60 Υἱγὶ ἰγθοθηῖ. Ἐχ ἢ1||85 Αὐΐη, 

ΟΡοῖῃ Φοηδῖμα:, οἵ οὐπὶ 60 υἱγὶ ἀυσοηίὶ φυϊηφιαρίπία. Εχ 

ἢ}1|8 ΕἸδπι, 9658 ΘΟ ο]οΡ, οἱ οὐ] 60. Υἱγὶ βϑρίυδρι πίΆ. 

Εχ ἢ]1158 ϑαρμαίί, Ζαγαίαβ ΜΊΟΠ86}1, οἱ οὰπὶ 60 Υἱγὶ βορίυδ- 

αἰπία. Εχ Ππ|8 708}, Αὐδάϊαβ 3626 }}, εἱ συγ 60 αἰγὶ ἀυσοηί! 

ἀυοάοείπι. Εχ ΠΠΠ|5 Βαηί88, 58|π|ο0 1} Φοβδρ ιδδ, οἱ οὐ) 

60 υἱεῖ οοπίυπι βοχαρίηίᾶ. Εχ ἢ} 115 ΒαΡὶ,, ΖϑΟΠ αγίΔ8 ΒΟ αὶ, 

οἱ οὐπὴ 60 γἱγὶ υἱρίηι οοἵο. Εχ 6}}}8 Αϑίδι, ΦοᾶΠη68 ᾿Αοᾶ- 

ἰδη, οἵ οὔτ 60 υἱγὶ οδηίιπι ἀοοθηὶ. Εχ ἢἢ118 Αὐἀοπϊοδῃ ρΡο- 

οἴτοηΐ. Εἰ ἰνοος πομηΐθᾶ οογυηι : ΕἸ ρ ια] Πἰὰ8 ΟΘΥΕΙ, εἰ 
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χαὶ Σαμαίας καὶ μετ᾽ αὐτῶν ἄνδρες ἑδδομήχοντα. Ἔχ 
τῶν υἱῶν Βαγὼ, Οὐθὶ ὃ τοῦ Ἰσταλχούρον, καὶ μετ᾽ αὖ- 

. ποῦ ἄνδρες ἑθδομήχοντα. Καὶ συνήγαγον αὐτοὺς ἐπὶ τὸν 
λεγόμενον Θερὰν ποταμὸν, καὶ παρενεθάλομεν ἡμέρας 
τρεῖς αὐτόθι, χαὶ χατέμαθον αὐτούς. Καὶ ἐχ τῶν ἱερέων 
χαὶ ἐκ τῶν Λευιτῶν οὐχ εὑρὼν ἐχεῖ, ἀπέστειλα πρὸς 
Ἐλεάζαρον, καὶ ᾿Ιδουῆλον, χαὶ Μαιὰ καὶ Μασμὰν, καὶ 
Ἀλναθὰν, χαὶ Σαμαίαν, καὶ Ἰώριθον, Νάθαν, ᾿Εννατὰν, 
Ζαχαρίαν, καὶ Μοσόλλαμον, τοὺς ἡγουμένους χαὶ ἐπι- 
στήμονας, χαὶ εἶπα αὐτοῖς ἐλθεῖν πρὸς Λοδδαῖον τὸν 
ἡγούμενον τὸν ἐν τῷ τόπῳ τοῦ γαζοφυλαχίου, ἐντειλά- 
μενος αὐτοῖς διαλεχθῆναι Λοὸδδαίῳ, χαὶ τοῖς τρις 
αὐτοῦ χαὶ τοῖς ἐν τῷ τόπῳ γαζοφψύλαξιν, ἀποστεῖλαι 
ἡμῖν τοὺς ἱερατεύσοντας ἐν τῷ οἴχῳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν. 
Καὶ ἤγαγον ἡμῖν κατὰ τὴν χραταιὰν χεῖρα τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν ἄνδρας ἐπιστήμονας, τῶν υἱῶν Μοολὶ τοῦ Λευὶ τοῦ 
Ἰσραὴλ, ᾿ἈἈσεδηθίαν, καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, χαὶ τοὺς 
ἀδελφοὺς, ὄντας δέκα χαὶ ὀχτώ. Καὶ Ἀσεόίαν, καὶ Ἄν- 
νουον, χαὶ Ὦσαίαν ἀδελφὸν ἐχ τῶν υἱῶν Χανουναίου, 
χαὶ οἵ υἱοὶ αὐτῶν εἴχοσι ἄνδρες. Καὶ ἐχ τῶν ἱεροδούλων, 
ὧν ἔδωχε Δαυὶδ, χαὶ οἱ ἀγούμενοι εἷς τὴν ἐργασίαν 
τῶν Λευιτῶν, ἱεροδούλους διαχοσίους χαὶ εἴκοσι. Παν- 
των ἐσημάνθη ἣ ὀνοματογραφία. Καὶ εὐξάμην ἐκεῖ 
νηστείαν τοῖς νεανίσχοις ἔναντι Κυρίου ἡμῶν, ζητῆσαι 
παρ᾽ αὐτοῦ εὐοδίαν ἡμῖν τε χαὶ τοῖς συνοῦσιν ἡμῖν, 
τέχνοις ἡμῶν,. καὶ χτήνεσιν. ᾿νετράπην γὰρ αἰτῆσαι 
τὸν βασιλέα πεζούς τε χαὶ ἱππεῖς, χαὶ προπομπὴν 
ἕνεχεν ἀσφαλείας τῆς πρὸς τοὺς ἐναντιουμένους ἡμῖν. 
Εἴπαμεν γὰρ τῷ βασιλεῖ, ὅτι ἡ ἰσχὺς τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
ἔσται μετὰ τῶν ἐπιζητούντων αὐτὸν εἰς πᾶσαν ἐπαν- 
όρθωσιν. Καὶ πάλιν ἐδεήθημεν τοῦ Κυρίου ἡμῶν πάντα 
ταῦτα, χαὶ ἐτύχομεν εὐΐλατου. Καὶ ἐχώρισα τῶν β - 
λάρχων τῶν ἱερέων ἄνδρας δεχαδύο, χαὶ ᾿Εσερεθίαν 
χαὶ Σαμίαν, καὶ μετ᾽ αὐτῶν ἐχ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν 
ἄνδρας δώδεχα. Καὶ ἔστησα αὐτοῖς τὸ ἀργύριον, καὶ 
τὸ χρυσίον, χαὶ τὰ ἱερὰ σχεύη τοῦ οἴχου τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν, ἃ ἐδωρήσατο ὃ βασιλεὺς, χαὶ οἱ σύμθουλοι αὐ- 
τοῦ, χαὶ οἵ μεγιστᾶνες, χαὶ πᾶς Ἰσραήλ. Καὶ στήσας 
παρέδωχα αὐτοῖς ἀργυρίου τάλαντα ἑξαχόσια πεντή- 
χοντα, χαὶ σχεύη ἀργυρᾶ ταλάντων ἑχατόν, χαὶ χρυ-- 
σίου τάλαντα ἑχατὸν, χαὶ χρυσώματα εἴχοσι, χαὶ 
σχεύη χάλχεα ἀπὸ χρηστοῦ χαλχοῦ στίλθοντα, χρυ- 
σοειδῇ σχεύη, δώδεχα. Καὶ εἶπα αὐτοῖς: Καὶ ὑμεῖς 
ἅγιοι ἐστὲ τῷ Κυρίῳ - καὶ τὰ σχεύη τὰ ἅγια, χαὶ τὸ 
χρυσίον, χαὶ τὸ ἀργύριον, εὐχὴ τῷ Κυρίῳ, Κυρίῳ τῶν 
πατέρων ἡμῶν. ᾿Αγρυπνεῖτε, χαὶ φυλάσσετε ἕως τοῦ 
παραδοῦναι ὑμᾶς αὐτὰ τοῖς φυλάρχοις τῶν ἱερέων χαὶ 
τῶν Λευιτῶν, χαὶ τοῖς ἡγουμένοις τῶν πατριῶν τοῦ 
Ἰσραὴλ ἐν Ἱερουσαλὴμ,, ἐν τοῖς παστοφορίοις τοῦ οἷ-- 
χου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Καὶ οἱ παραλαθόντες οἱ ἱερεῖς χαὶ 
οἵ Λευῖται τὸ ἀργύριον χαὶ τὸ χρυσίον, χαὶ τὰ σχεύη 
τὰ ἐν Ἱερουσαλὴμ,, εἰςήνεγχαν εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Κυρίου. 
Καὶ ἀναζεύξαντες ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Θερὰ, τῇ δωδεχά- 
τῇ τοῦ πρώτου μηνὸς, ἕως εἰςήλθομεν εἰς Ἱερουσαλὴμ, 
χατὰ τὴν χραταιὰν χεῖρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν τὴν ἐφ᾽ 
ἡμῖν. Καὶ ἐῤῥύσατο ἡμᾶς ἀπὸ τῆς εἰςόδου ἀπὸ παντὸς 
ἐχθροῦ, καὶ ἤλθομεν εἰς Ἱερουσαλήμ. Καὶ γενομένης 
αὐτόθι ἡμέρας τρίτης, τῇ ἡμέρα τῇ τετάρτη σταθὲν 
τὸ ἀργύριον χαὶ τὸ χρυσίον παρεδόθη ἐν τῷ οἴχῳ 
Κυρίου ἡμῶν, Μαρμωθὶ Οὐρία ἱερεῖ, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ 

ΠΙΒΆΙ ΑΡΟΟΘΒΥΡΗΙ. ἀκρ. ΥἹΠΠ]. 

ϑδιηδί48, οἱ οὕτὰ 6}8 Υἱγί βορίυδρίηίδΔ. Ετ 115 Βαρο, ὕἱμιὶ 

ἢ]ἰυ8 1διΔ]συτί, οἱ οὐπῃ 60 Υἱγὶ βερίυδρίηϊ. Εἰ οοηργορδνυὶ 608 

δὰ Πυνίυπι αυὶ ἀἰοϊ αν ΤΊοτᾶῃ, οἱ οδβίγδημοίδι Γιΐηγυ5 πο 

(πἰάυο,, οἵ γδοορπονὶ 605. Εἰ οχ βδοογάοίδυ8 οἵ οχ 1,6 Υ}118 

ποῇ ἰηγοιὶ ᾿Π}1.. ΜΙ 8 δὰ ΕἸοδζᾶγυπι, οἱ 1ἀπα ιη), οἱ Μαία, οἱ 

Μδβιηδῃ, οἱ Αἰῃδίῃδῃ, οἱ δδιιδρᾶῃ, οἱ Φοσίροη, Ναδί!ιδῃ, 

Ἐπηδίδη, Ζδομδγίδη), οἱ Μοβο δπιοη ν ἀυοσΐοΓαϑ οἵ ρογίίοβ, 

εἱ ἀϊχὶ οἷβ, υἱ νϑηϊγβηΐ δὰ [οὰάερυπὶ ργροσίίαμη, 4υΐ ἰῃ 

Ιοοο βΑΖΟΡΏΥ] ΔΕ : δὲ πιδηάδυὶΐ οἷβ αἱ ἀϊοογοπὶ 1οὐάφο, οἱ 

[ταἰγί θυ 6᾽υ5 οἱ [14 ααΐ ἰῃ ἰοοο [Ποδδυτογαηι οὐδίοἀΐθυϑ8, 

αἱ πλΘγθηΐ ΠΟἱ8 608 αυὶ Βδοογά οι. ἰαηρογοηίΐυγ ἰῃ ἀοηιο 

Ὀοιηϊηϊ ποβίγὶ. Εἰ δαἀυχογυηΐ η0}}}8 βοουπάπι τηδηυηι γἃ- 

᾿ἸΙάδαι Βοιηϊπὶ ῃοϑίγὶ υἱγοθ ρογο5., δχ ἢ] Μοοὶὶ ΗΠ} 1, οΥἱ 

611 15γδθὶ, Αβοθθΐδπ), οἱ (1108 6118, οἱ (γαΐγοβ οὐδ, χυΐ ογδηϊ 

ἀδορί οἵ οοἷο. Εἰ Αϑοθίδῃ), οἱ Ξηυοη, οἱ Οϑδη8πΠ) (Γδῖγθπι 

οχ Π]Ὶ118 Ομδηυηδοὶ. οἱ ἢ} θογιπὶ Υἱσίηϊ! υἱγὶ, Εἰ οχ 1}}8 

4υἱ ἰδηΊρ]|0 βου νίορδηὶ, 4108 ἀδα!! Ὠᾶνὶά, οἱ ἰρϑὶ ὑγηοῖρ 5 

δὰ ορογδίίομοαι [(,ΟΥἰ ἈΓῸ πη, ἰΘΠΊ0|0 βογυϊοπίθϑ ἀμποθηΐοβ 

οἱ νἱξίηι. Οπιηϊυπὶ δίσμδῖα οϑὶ ἀθϑογίρί!0 ΡῸῚ ποιμηδ. Εἰ 

ΥΟΥ͂Ϊ 11Π|ς ο᾽ υπΐυπὶ νη 5 ἰῃ σοηδροαίι Ὠοπιὶηΐ ποϑβίγὶ, 

υἱ ᾳαυφγογοθ δὺ 60 Ὀοηυπιὶ ἰΐογ ποῖα οἱ αὶ πορίβουπι 

ογδηΐ, 4118 ἠοβίγίβ, οἱ ροοογίθυ8. Ετγυθυὶ οηΐα) ρΡοίογα ἃ 

ΓΟἕΟ ροάϊϊο8, οἱ οδαυϊί65, οἱ σου ϊδίιιπλ ἰα 1685 σγαι ἃ οση Γᾶ ᾿ 

δάνογβδυοϑ ποβίγό8Β. Ὠἰχη}8 δηΐπ Γοσὶ, αυοῃϊδπὶ Υἰυ8 

Βοιηίηὶ ποβίτὶ ἐγ ἐὰπὶ οἷἰ8 4υἱ ἰηφυαϊτυπί Θιπὶ δὰ ΟἸΏΠΕΏ, 

οογγροιἰοηθηι. Εἰ ἰἰογυλ ἀδργθοδίϊ δυγὴυ8 ἃ Ὠομΐη0 μοϑβίγο 

οπιηΐὰ πδοὸ, οἱ ργορ ἰὰπλ μαθυΐπλυ5. Εἰ ΒαρᾶγαΥΪ ὁχ ῬὨΥΪΔΓ- 

οἰἱ8 εδοδγἀοίυμ Υἱγοβ ἀυοάἀθοίμπη, οἱ Εϑογο δῆ) οἱ ϑαμπίδηι, 

οἱ οἰ οἷβ οχ ἔγαίγ 0.8 θογ} Υἱγοϑ ἀιϊοάαδοίιη. Εἰ ἀρροηάὶ 

οἷβ ἀγχθηΐαμῃ, οἱ δυγυη), οἱ 58 γᾷ γ888 ἀοιηι}8 Ποῃιίηϊ ποϑβίτί, 

΄υξ ἀοηάγογαὶ γοχ. οἱ σοῃϑι τὶ! ο]υ8, οἱ ὑγίποὶραβ, οἱ οἰηηΐδ 

15γΔ 6}. Εἰ οὐπὶ Δρρεπάϊδδθηι, ἰγδάϊαϊ οἷ8 γρθηὶ ἰαἸθηΐδ 

δοχορηίδ αυϊηαυδφίηίδ, οἱ γᾶ 88 ἃγμοηΐοδ (αἸδηίογιηι ὁδηΐυ , 

οἴ δυτὶ ἰΔ]οηΐδ οοηΐυπη, οἱ διιγθὰ υἱχίηι!:, οἱ γαϑὰ δογοᾶ, 

ἂς θοΩΟ δὰ βϑρίθηάρηϊ,δ, δυγὶ βρϑοίοπὶ γοἀάθη(, τὰϑδ 

ἀυοάθεΐπη. Εῤ ἀἰϊχὶ οἷ8 : Εἰ νοβ βαποῖϊ δϑίϊβ Ποιηΐηο : οἱ ταϑᾶ 

Βδηοσίδ, οἱ δυγυπὶ, οἱ δγροηΐυμ, γοΐαπι οδὲ Ποιηΐπο, Ὁο- 

πη ρᾶίγυπι ποϑίγογι. Υἰρίϊαίο, οἱ ουϑίοἀϊϊα ἀοπος ἰγὰ- 

ἀαι15 6 ΡΠΥ Αγο ΙΒ βδοογαοίυπι οἱ 1,ονἱϊδγυμ οἱ ργϑῖθο- 

ι|8. ραιγίαγαπη 18.861] ἰῇ 76 γυβδ θη, ἰῇ ρϑϑιορθογὶἰὶβ ἀοπηυβ 

Ὠοὶ ποβίγὶ : Εἰ πὶ αιὶΐ ϑυϑοορογυηΐ, δδοογαοίθβ, οἱ [.6- 

Υἱίδδ, διροηΐυπι, εἱ δυγυπηὶ οἱ νδδᾶ, 48 ἰῃ 7εγυδβδιθηι, 

ἱηϊαϊογυπὶ ἴῃ ἰδ ρ!υπὶ Θοπιηὶ : Εἴ ργοπηουθηίοβ ἃ ἤυνὶο 

Τίιοτα, ἀΐο ἀυοάφοϊπ)ᾶ πιρη 58 ργίηΐ, υϑαυθαυο ἰηϊγοὶν 118 

ἴῃ Φαγβ816 πὶ, βϑοιμάυπι πιδιυλη γα] ἀδπὶ οηλίηὶ ποϑίτὶ 

χυῶ ἰπ ποδίβ. Εἰ Ἔγαϊ Π08 δ ἰμίγοί τι δ οπηπὶ ἰμἰμηΐοο : οἱ 

γοηϊηυ8 ἰῃ 76γυδβδίοπι. Εἰ οὐπὶ δοίι8 [υἱδθοὶ ἰδὶ ἰογ 5 

ἀΐα8, φυατίδ ἀΐα ροηάθγαῖαπιὶ δγροπίαπι οἱ δυγιπὶ ἰγϑάϊ- 

ἴα οδὲ ἰῃ ἄοπιο Πουηὶ ποδίγὶ, δι} οί" {{π|8 βδΔοαγαοἱ! : 



ΕΣΔΡΑΣ ΠΡΩΤΟΝ. Κεφ. Η΄. 
Ἐλεάζαρ ὃ τοῦ Φινεές. Καὶ ἦσαν μετ᾽ αὐτοῦ Ἰωσαδδὲς 

᾿ Ἰησοῦ, χαὶ Μωὲθ Σαύαννου. Οἱ δὲ Λευῖται, πρὸς ἀρι- 
θμὸν χαὶ ὁλκὴν ἅπαντα. Καὶ ἐγράφη πᾶσα ἣ δλχὴ αὖ- 
τῶν αὐτῇ τῇ ὥρα. Οἱ δὲ παραγενόμενοι ἐκ τῆς αἰχμα-- 
λωσίας προςήνεγχαν θυσίας τῷ Θεῷ τοῦ Ἰσραὴλ Κυρίῳ, 
ταύρους δώδεχα ὑπὲρ παντὸς Ἰσραὴλ, χριοὺς ἐνενη- 
χονταὲξ, ἄρνας ἑύδομηχονταδύο, τράγους ὑπὲρ σωτη- 
ρίου δώδεκα, ἅπαντα θυσίαν τῷ Κυρίῳ. Καὶ ἀπέδωχαν 
τὰ προςτάγματα τοῦ βασιλέως τοῖς βασιλιχοῖς οἰχονό- 
μοις, χαὶ τοῖς ἐπάρχοις χοίλης Συρίας καὶ Φοινίχης, 
χαὶ ἐδόξασαν τὸ ἔθνος καὶ τὸ ἱερὸν τοῦ Κυρίου. Καὶ 
τούτων τελεσθέντων προςἥλθοσάν μοι οἱ ἡγούμενοι, 
λέγοντες. Οὐκ ἐχωρίσαν τὸ ἔθνος τοῦ Ἰσραὴλ χαὶ οἵ 
ἄρχοντες χαὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται, τὰ ἀλλογενὴ ἔθνη 
τῆς γῆς καὶ τὰς ἀκαθαρσίας αὐτῶν ἀπὸ τῶν ἐθνῶν τῶν 
Χαναναίων, χαὶ Χετταίων, χαὶ Φερεζαίων, χαὶ Ἶε- 
θουσαίων, χαὶ Μωαδιτῶν, χαὶ Αἰγυπτίων, καὶ ᾿ἸΙδού-- 
μαίων. Συνῴχησαν γὰρ μετὰ τῶν θυγατέρων αὐτῶν 
χαὶ αὐτοὶ χαὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν, ἐπεμίγη τὸ σπέρμα τὸ 
ἅγιον εἰς τὰ ἀλλογενῇ ἔθνη τῆς γῆς, καὶ μετεῖχον οἱ 
προηγούμενοι καὶ οἷ μεγιστᾶνες τῆς ἀνομίας ταύτης 
ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ πράγματος. Καὶ ἅμα τῷ ἀχοῦσαί 
με ταῦτα, διέῤῥηξα τὰ ἱμάτια καὶ τὴν ἱερὰν ἐσθῆτα, 
χαὶ χατέτιλα τοῦ τριχώματος τῆς χεφαλῆς χαὶ τοῦ 
πώγωνος, καὶ ἐχάθισα σύννους χαὶ περίλυπος. Καὶ ἐπι-- 
συνήχθησαν πρὸς μὲ ὅσοι ποτὲ ἐπεχινοῦντο ἐπὶ τῷ 
ῥήματι Κυρίου Θεοῦ τοῦ Ἰσραὴλ, ἐμοῦ πενθοῦντος ἐπὶ 
τῇ ἀνομία, καὶ ἐχαθήμην περίλυπος ἕως τῆς δειλινῆς 
θυσίας. Καὶ ἐξεγερθεὶς ἐχ τῆς νηστείας, διεῤῥηγμένα 
ἔχων τὰ ἱμάτια χαὶ τὴν ἱερὰν ἐσθῆτα, χάμψας τὰ 
γόνατα, καὶ ἐχτείνας τὰς χεῖρας πρὸς τὸν Κύριον, ἔλε- 
γον" Κύριε, ἤσχυμμαι καὶ ἐντέτραμμαι κατὰ πρόςωπόν 
σου. Αἴ γὰρ ἁμαρτίαι ἡμῶν ἐπλεόνασαν ὑπὲρ τὰς χε- 
φαλὰς ἡμῶν, χαὶ αἵ ἄγνοιαι ἡμῶν ὑπερήνεγχαν ἕως 
τοῦ οὐρανοῦ, ἔτι ἀπὸ τῶν χρόνων τῶν πατέρων ἡμῶν, 
χαὶ ἐσμὲν ἐν μεγάλη ἁμαρτία ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 
Καὶ διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ τῶν πατέρων ἡμῶν 
παρεδόθημεν σὺν τοῖς ἀδελφοῖς ἡμῶν, χαὶ σὺν τοῖς βα- 
σιλεῦσιν ἡμῶν, χαὶ σὺν τοῖς ἱερεῦσιν ἡμῶν, τοῖς βασι-- 
λεῦσι τῆς γῆς εἰς ῥομφαίαν χαὶ αἰχμαλωσίαν καὶ προ- 
νομὴν μετὰ αἰσχύνης μέχρι τῆς σήμερον ἡμέρας. Καὶ 
νῦν χατὰ πόσον τι ἐγενήθη ἡμῖν ἔλεος παρὰ τοῦ Κυρίου 
Κυρίου, καταλειφθῆναι ἡμῖν ῥίζαν χαὶ ὄνομα ἐν τῷ τόπῳ 
ἁγιάσματός σου, χαὶ τοῦ ἀναχαλύψαι φωστῆρα ἡμῖν 
ἐν τῷ οἴχω χυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, δοῦναι ἡμῖν τροφὴν 
ἐν τῷ χαιρῷ τῆς δουλείας ἡμῶν; Καὶ ἐν τῷ δουλεύειν 
ἡμᾶς οὐχ ἐγκατελείφθημεν ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, ἀλλὰ 
ἐποίησεν ἡμᾶς ἐν χάριτι ἐνώπιον τῶν βασιλέων Περ- 
σῶν, δοῦναι ἡμῖν τροφὴν, καὶ δοξάσαι τὸ ἱερὸν τοῦ Κυ- 
ρίου ἡμῶν, καὶ ἐγέῖραι τὴν ἔρημον Σιὼν, δοῦναι ἡμῖν 
στερέωμα ἐν τῇ Ἰουδαία χαὶ Ἱερουσαλήμ. Καὶ νῦν τί 
ἐροῦμεν, Κύριε, ἔχοντες ταῦτα; Παρέῤημεν γὰρ τὰ προς- 
τάγματά σου, ἃ ἔδωχας ἐν χειρὶ τῶν παίδων σου τῶν 
προφητῶν, λέγων, ὅτι ἡ γῇ εἰς ἣν εἰςέρχεσθε χληρονο- 
μῆσαι, ἔστι γῇ μεμολυσμένη μολυσμῷ τῶν ἀλλογενῶν 
τῆς γῆς, καὶ τῆς ἀχαθαρσίας αὐτῶν ἐνέπλησαν αὐτήν. 
Καὶ νῦν τὰς θυγατέρας ὑμῶν ἡ συνοιχήσητε τοῖς 
υἱοῖς αὐτῶν, καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν μὴ λάδητε τοῖς 
υἱοῖς ὑμῶν, καὶ οὐ ζητήσετε εἰρηνεῦσαι τὰ πρὸς αὐτοὺς 
τὸν ἅπαντα χρόνον, ἵνα ἰσχύσαντες φάγητε τὰ ἀγαθὰ 
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Εἴ ουπὶ 1080 ογαΐ ἘΕ]θαζᾶγ Π]]}8 Ῥιΐη668. Εἰ ογδηΐ ἐυῃλ ἶμδο 
Φοβαθάοβ 9680, οἱ Μορϑί!ι ϑα"δῃηΐ. 1,6υ]ϑ δυΐθηι, δὰ ηυ- 
ΤΘΓΠΠὶ οἱ ροηάυβ υηίΐνογβα. Εἰ βογὶρίυπι 68ϊ αηϊνογθυ τη ΡΟ" 
ἀιι8 ᾿ρβογιπὶ θδάθηι ᾿ιοτὰ Οὐ δυΐδπη γθπογαηὶ δχ οαρίϊν!- 
ἰαΐϊα οὈϊυϊεγυηί βδογ ποῖα 60 1Ιβγδεὶ Ποπιΐπο, ἰδυγοι 
ἀυοάδοίπι ργὸ Οπμηΐ 15γ86], δγίθίββ ποηδσίπίδ 86Χ, Ὡ9Πη08 
βορίυδρίἱὰ ἀυο8, Ὠίγου5. ργὸ 88] υἱᾶγὶ ἀποάαδοίῃη, οπχηΐα 88- 
ογΠοίυπι οπλίηο. Εἰ το ϊἀογυηὶ ργορορρίδ γορὶβ ΓΟρα  θι.8 
ἀἰϊδροηβαίογι θυ8, οἱ βυργθρα} 8 Οα]οβγγία οἱ Ρμωηίοθα οἱ 
ΠΟποΥ Πεδυθγαηΐ σοηΐθη οἱ ἰθπΊρ]υα) Ποπιἰηΐ. ΕΓ σοηβαπι- 
πηδί 8. [}18 Δοροββθγιπί δὰ ΠῚ6 ργῶθροβὶ!, ἀϊοδηΐθβ : ΝΟ 
βερτερανογυμΐ βθηυ8 ἴβγϑθὶ οἱ ρυίποῖροβ οἱ βδοργάοίας 
6, ον], δ8]16ησοπαβ φθηΐοθ ἰθγγξ οΐ ἱπηπγυηά (ἰδ 5 
θάγαπλ Θχ βΘΗΠ 086 ΟΠ ΔΗδΔΠόροση), οἱ σποίογυπι, οἱ 

ῬΠΘΓΘΖΘΘΟΓΠΩ, οἱ ΖΘ θυδβδδογαμ, οἱ Μοδθιίδγυμ, οἱ ΞΕγΥ- 

Ῥ[ἰογυπι, οἱ Ιἀυπηφοόγυτη. Οοηὐαποιὶ οηΐπ. 5ηἰ ΠΙΙαὈυ5 Θαγυτὰ 

εἰ ἰρ8ὶ οἱ ΠΠΠ| δογαπι, οἱ τηἰβίυπι οϑὶ βοπιθη βδησίατῃ αἰϊοη- 

ΕΘ ἢΪἷ8 βοη θ5 ἴδγγα, οἱ ρδγί οἶροδ ογδηΐ ργϑροϑίὶ οἱ ιιᾶ- 

δἰϑιιαἴυ5 Ἰηἰχυ δι15 ̓ .0}1.8 40 ἰηἰ ὁ τοὶ. Εἰ ποὸχ υἱ δυάϊνὶ 

ἰϑία, Θοῃβοίὰϊ υὙϑϑεϊπηθηϊα δὲ βϑογδηι ἰυπίοδη), οἱ ἸΔΟΘΓΔ 8 

ΟΔΡ 08 οδρὶ(ἰ8 οἱ Ὀδυθδη, 566] ἀοίθῃβ οἱ πιοϑίυβ. Εἰ 

ΟΟΩΥΘηΘΓΙπί δὰ 16 ᾳυοίαυοί ἴῃς ΠΟΥ ὈΔηΓΙΓ ἴῃ ὙΘῚΡῸ 

Βοῃληὶ Ὠοὶ Ιϑγθὶ, πῈ ᾿Ἰυβροηΐο ΒΌρ6Γ ἰηΐαυὶ! δίοπι, οἱ 5646- 

μὰπι (Γ15115 υϑ46 δα 58ογ οί πὶ νϑϑρογίηυμι. Εἰ οὐηϑυΓ- 

ξ0ῃ8 8 ἰο᾽ιυπίο, οοηβοίϑθϑαἃ Δ ΠΘΠ8. γϑϑιἰπηθηΐδ οἱ βδογϑια 

ἰυηΐοδηι, ἱῃσοηϊουϊδη5, οἱ ὀχ θη θῃ9 πηδηι18 διὶ Ὠοιηϊηιη, 

ἀϊοοθᾶπη : Ποιηηίπο, ΟΟὨΓΠΒ08 δ0Ππὶ οἱ του 8 50πὶ δηΐθ 

[Δοϊθηλ {ι8π|. ΡΘοσδίδ Θηΐἷπι Ὠοϑίγα Γ}0} Εἰ} }1|οδ1ἃ σ0π| ΒῈΡΟΓ 

οδρί ἃ ποϑίγα,, δὲ ᾿βῃογδηῖδς Ὠοϑίγαβ θχδ᾿ [δί88 δ πὶ ὑ8406 δὰ 

σου, οἰἰδπλ ἃ ἰδ ρογὶ 05 ρδίγι ἢ ὨΟΘΓΟΓΌ ΠῚ, οἱ ϑιη0}8 

ἰῃ ΠηᾶΩΠΟ μϑδοοδῖο υ8406 δὰ ἀΐοίῃ Ὠυηο. ΕἾ ργορίοσ ροοσδίᾶ 

ποδίγα οἵ ραῖγι ἢ) ΠΟΒίγοΟγ ἢ 80Π}}8 ἰΓδ {ἰ οὐπὶ γί 08 ἢ0- 

5 γ18, οἱ οὔ πα γορίθι}8 ποϑίγ 5, οἱ συ πὶ 5δοογάο ἴθ .5 ποϑίγὶ8, γορὶ- 

θυ8 ἰδγγϑ ἴῃ σἰδάϊππι οἱ οδρεν δίθη οἱ ἀοργϑρα δι οπ) οὐ πὶ 

ΟΟΠ [8086 ὕ8406 ἰη Ἰιοαάϊογηυπι ἀΐθιῃ. Εἴ ἤυηο χυδηΐαηι οδῖ 

ἰοὺ οοηξ ὶ ὩΟδΙΒ τ ἰβογίοογ δ ἃ Ὀοιηΐῃο Ὠοιηΐηο, γο] !η- 

4υ6γα ΠΟ 8 γδάϊοθηι οἱ ΠΟΘ ἰῃ ΙΟΟῸ 58η0 "ἘΠ δ: 0} }8 ἴπῶ, 

οἱ ἀδίορογο ἰσπιπμαγο ποῦίϑ ἰῃ ἀοηο Ὠοπιίηὶ δὶ ὨΟΔΙΓΙ, ἀᾶ 6 

ΠΟὈ15 οἰδυηι 'ῃ (ΘΠ ροΓα βοῦν υἱ}5 ποσίγο ἢ Εἴ οὐηλ δογνίγο- 

8 ΠΟΙ {υἰπιι5 ἀογο οἱ ἃ ΟΠ. ΠΟ ὨΟΒ[Ὸ, 864 σοηῃϑί υἱ1 

ΠΟΒ ἰῇ ιδίιὰ ἰῇ σοηδροοίυ τορυηὶ) Ῥεγβάγυη), ἀάγο ΠΟ 8 

οἰθημι, οἱ οἰδυ οᾶγα ἰθρ] υ) Ποπιϊηὶ ποβιγὶ, οἱ δυυϑοί δῦ 

ἀσβογίαπι δίομ, ἄδγα ποθὶ8 βί8}}} {δίθιῃ ἰῇ 7υ ἀρὰ οἱ “6 Γυ88- 

Ι6πὶ. Εἰ ἤὰπο αιϊὰ ἀϊσείηυβ, Πομλίηθ, Δ 6 ηἴ68 [860 9" ΤΎδΠ5- 

δΓγοβδὶ δηΐμη βυ πη} ργοορία ἴυδ, φιδ ἀρ αἾ5:} ἰῃ πλδηι ΡΌΘΓΟ- 

τυ ἰυογυηι ργορῃοίδγυῃμ, ἀΐσθηβ,, φυοηΐδπ) ἰετγᾶ ἢ") 4 δηι 

ἰηἰγοί δ μοβϑίάθγο μϑγοα ἴθ 6}05, ἰδγγὰ ροἰ υ18 651 οοἴῃ- 

αυϊπδίϊοηδ δἰ δηἰροηᾶγιη ἰογτῆβ, οἱ ἱπηηυπά ἴ8 5018 ΓΘΡ]6- 

γογυηΐ θαι. ΕΓ υης ΠΗ 88 Ὑοδῖγαϑ πο (οηϊυησοίϊ8. ἢ] 8 

οογυ, οἱ {1185 οοσυ πη ΠῸἢ δοοὶρὶο 8 ἢ}}15 νυ οϑίγβ, οἱ ΠΟὴ 

ἰηαυΐτγοῖ8. ῥδοθι Δ ΌσΓα οὐπὶ 118 οπιηΐ ἰοπρογα, υἱ ἰμνὰ- 

Ιοβοδηΐο5 τηαπάυοσοίίβ ορίϊπιὰ ἰογγα, οἱ ᾿ξογοἀϊ ἰδίθι ἀἰ5{{1- 
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τῆς γῆς, καὶ χαταχληρονομήσητε τοῖς τέχνοις ὑμῶν , Βαδίῖ5 Π}Ϊ 5 γεβίγίβ ἀβαθ ἰῃ δύατα. Εἰ ιιδε σοῃίηριπη πο- 
ἕως αἰῶνος. Καὶ τὰ συμθαίνοντα πάντα ἡμῖν γίνεται 
διὰ τὰ ἔργα ἡμῶν τὰ πονηρὰ, καὶ τὰς μεγάλας ἁμαρ- 
τίας ἡμῶν. Σὺ γὰρ, Κύριε, ὁ χουφίσας τὰς ἁμαρτίας 
ἡμῶν, ἔδωχας ἡμῖν τοιαύτην ῥίζαν, πάλιν ἀνεχάμψα- 

, μὲν παραθῆναι τὸν νόμον σου, εἰς τὸ ἐπιμιγῆναι τῇ 
; ἀχαθαρσία τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς. Οὐχὶ ὠργίσθης ἡμῖν 

ἀπολέσαι ἡμᾶς, ἕως τοῦ μὴ χαταλιπεῖν ῥίζαν χαὶ 
σπέρμα χαὶ ὄνομα ἡμῶν; Κύριε τοῦ Ἰσραὴλ, ἀληθινὸς 
εἶ, Κατελείφθημεν γὰρ ῥίζα ἐν τῇ σήμερον. ἸΙδοὺ νῦν 
ἐσμὲν ἐνώπιόν σον ἐν ταῖς ἀνομίαις ἡμῶν. Οὐ γάρ ἐστι 
στῆναι ἔτι ἔμπροσθέν σου ἐπὶ τούτοις. Καὶ ὅτε προςευ-- 
χόμενος “Εσδρας ἀνθωμολογεῖτο χλαίων, χαμαιπετὴς 
μπροσθεν τοῦ ἱεροῦ, ἐπισυνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ἀπὸ 
Ἱερουσαλὴμ. ὄχλος πολὺς σφοὸρα, ἄνδρες καὶ γυναῖχες, 
καὶ νεανίαι" χλαυθμὸς γὰρ μέγας ἐν τῷ πλήθει. Καὶ 
φωνήσας Ἰεχονίας Ἰἰεήλου τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ, εἶπεν 
Εσδρᾳ" Ἡμεῖς ἡμάρτομεν εἰς τὸν Κύριον - συνῳχί- 
σαμεν γυναῖχας ἀλλογενεῖς ἐκ τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς. Καὶ 
νῦν ἐστιν ἐπάνω πᾶς ᾿Ισραήλ. ᾿Εν τούτῳ γινέσθω ἥμῖν 
δρχωμοσία πρὸς τὸν Κύριον, ἐχθαλεῖν πάσας τὰς γυ- 
ναῖχας ἡμῶν τὰς ἐκ τῶν ἀλλογενῶν, σὺν τοῖς τέχνοις 
αὐτῶν, ὡς ἐχρίθη σοι, χαὶ ὅσοι πειθαρχοῦσι τοῦ νόμου 
Κυρίου. ᾿Αναστὰς ἐπιτέλει. Πρὸς σὲ γὰρ τὸ πρᾶγμα, 
χαὶ ἡμεῖς μετὰ σοῦ ἰσχὺν ποιεῖν. Καὶ ἀναστὰς "11 σ- 
ὃρας ὥρχισε τοὺς φυλάρχους τῶν ἱερέων χαὶ Λευιτῶν 
παντὸς τοῦ Ἰσραὴλ, ποιῆσαι χατὰ ταῦτα. Καὶ ὦμο- 
σαν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄. 

Καὶ ἀναστὰς "Εσδρας ἀπὸ τῆς αὐλῆς τοῦ ἱεροῦ ἐπο- 
ρεύθη εἰς τὸ παστοφόριον ᾿Ιωνὰν τοῦ ᾿Ελιασίδου, χαὶ 
αὐλισθεὶς ἐχεῖ, ἄρτου οὐχ ἐγεύσατο οὐδὲ ὕδωρ ἔπιε, πεν- 
θῶν ἐπὶ τῶν ἀνομιῶν τῶν μεγάλων τοῦ πλήθους. Καὶ 
ἐγένετο χήρυγμα ἐν ὅλη τῇ Ἰουδαία χαὶ Ἱερουσαλὴμ, 
πᾶσι τοῖς ἐχ τῆς αἰχμαλωσίας, συναχθῆναι εἰς Ἵερου-- 
σαλὴμ., χαὶ ὅσοι ἂν μὴ ἀπαντήσωσιν ἐν δυσὶν ἣ τρισὶν 
ἡμέραις, κατὰ τὸ χρίμα τῶν προχαθημένων πρεσόυτέ- 
ρων, ἀνιερωθήσονται τὰ χτήνη αὐτῶν, χαὶ αὐτὸς ἀλλο- 
τριωθήσεται ἀπὸ τοῦ πλήθους τῆς αἰχμαλωσίας. Καὶ 
ἐπισυνήχθησαν πάντες οἱ ἐχ τῆς φυλῆς Ἰούδα χαὶ Βεν- 
ιαμὶν ἐν τρισὶν ἡμέραις εἰς ἹΙερουσαλήμ." οὗτος ὃ μὴν 
ἔννατος τῇ εἰχάδι τοῦ μηνός. Καὶ συνεχάθισαν πᾶν τὸ 
πλῆθος ἐν τῷ εὐρυχώρῳ τοῦ ἱεροῦ, τρέμοντες διὰ τὸν 
ἐνεστῶτα χειμῶνα. Καὶ ἀναστὰς "Β σδρας εἶπεν αὐτοῖς: 
Ὑμεῖς ἠνομήσατε χαὶ συνῳχίσατε γυναιξὶν ἀλλογενέσι, 
τοῦ προςθεῖναι ἁμαρτίας τῷ Ἰσραήλ. Καὶ νῦν δότε ὅμο- 
λογίαν, δόξαν τῷ Κυρίῳ Θεῷ τῶν πατέρων ἡμῶν, χαὶ 
ποιήσατε τὸ θέλημα αὐτοῦ, χαὶ χωρίσθητε ἀπὸ τῶν 
ἐθνῶν τῆς γῆς, καὶ ἀπὸ τῶν γυναιχῶν τῶν ἀλλογενῶν. 
Καὶ ἐφώνησεν ἅπαν τὸ πλῆθος, χαὶ εἶπον μεγάλη τῇ 
φωνῇ: Οὕτως ὡς εἴρηχας, ποιήσομεν. ᾿Αλλὰ τὸ πλῆθος 
πολὺ καὶ ὥρα χειμερινὴ, χαὶ οὐχ ἰσχύομεν στῆναι αἴ- 
θριοι. Καὶ τὸ ἔργον οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡμέρας μιᾶς οὐδὲ 
δύο. ᾿Επὶ πλεῖον γὰρ ἡμάρτομεν ἐν τούτοις. Στήτωσαν 
δὲ οἱ προηγούμενοι τοῦ πλήθους, χαὶ πάντες οἱ ἐχ τῶν 
χατοιχιῶν ἡμῶν ὅσοι ἔχουσι γυναῖχας ἀλλογενεῖς, πα- 
ραγενηθήτωσαν λαθόντες χρόνον, ἑχάστου δὲ τόπου τοὺς 
πρεσύόυτέρους χαὶ τοὺς χριτὰς, ἕως τοῦ λῦσαι τὴν ὀργὴν 

| 
θῖ8. οπιηία ἤυῃι ῥγορίογ ορδγᾶ ποβίγα τοδί βηδ, οἱ πηδρπᾶ 

Ρθοζδίδ ποβίγᾶ. Τὰ δηΐῃη, Ποηγίηθ, αυἱὶ 8|1{6ναϑ81] ροοςδίδ Βο- 

βίγα, ἀθα δι! Πρ θὶ8. (4]6}} γδΐοθπη, Γυγβιπὶ τοοχὶ δ ΠῚ} 

ἰγϑηβ στα ἰοβοπὶ ἰυδπι, υἱἱ σΟΙΙΠΙ ΒΟ ΓΘ ΠλῸΓ ἱπγαγιηἀἰ {155 

Βεητ πὰ (οΓΓδ. ΝΟΠΠΘ ἰγαβοογίβ ὩΟ 15 ΡΟ ογῈ η08, 4ιοδά- 

5406 ΠΟῚ γο αυδίῃγ ταᾶΐχ οἱ βοπηθη οἱ Ποπηθῇ ποδί γι 9 

Ῥοπηΐηδ 18γ8 6], γογᾶχ 68. Ὀϑγο οἱ! οηΐπὶ βυηυβ γϑαϊχ ἰῃ Πο- 

ἀἰϊοιπιαπὶ ἀΐδαμ. Εσοδ ἤσῆς διπ)8 ἴῃ οοηβροοία ἴθ0 ἴῃ ἰηΐ- 

υϊίδι! 05 Ὠοδίγ8. ΝΟ 6581 οηΐπ δίαγα δά :ς δηΐα ἴδ ἴῃ ἢΪ5. 

Εἰ φιιηι ΟΥΔἢ8 Ἐϑάγδβ οοηΠίογοίυΓ ρ]Ογδῃ8, Πα Πιὶ ργοβίγαϊι}8 

δῃϊο (6 ρ΄ υπ|, σοι στορσδί! δυηΐ δά οὺυπὶ ὃχ Ψογυ8διοῖμ ἴθ 

Πηᾶρσῃᾶ γα], υἱγὶ οἵ τ} γοβ, οἱ ᾿υνθηθ8 οἱ ᾿υτοησυΐδ : 

ἢοίιι8. δηΐπι ογᾶΐ πιᾶϑηα 8 ἴῃ ἰρβὰ πα] τυ. ΕΓ χαυπ εἰΔ- 
τηδ586ῖ “60 Ποη 88 9686 }} ὁχ {1118 18τ88], ἀϊχὶὶ Ἐβάγε : ΝΟἕ 

ῬΟΟΟΔΥΙΠΙυ8 ἰη Ὠοηηίηυπη : ΘΟ οοδΥ 8 ΠΟ ΐ8 ἴῃ πηδίΓἰπιο- 

Ὠΐυπι ΤῊ] ΘΟ ΓΘ 5. 8] 16 ηἰροὴδ5 6χ σοηίθι8 ἰοττῶθ. Εἰ ἤυῆς 6δΐ 

ΒΌΡΓΔ ΟἹ 8 13Γ86]. [η οο ἤδί ΠΟὈΙ5 }υ8᾽ υγᾶηάυπι δὰ Ποη)ὶ- 

ὨυΠῚ, ΘΟΧΡΘΙΙΟΤΟ ΟἸΏ6Β ὈΧΟΙῸΒ ΠΟβίγΓἃ58 418 δχ 86 96 }18 

βυηΐ, οὐτὰ (1118 ΘΓ), δου  ἀδοτοίαπ) οδὶ [0], οἱ αυϊουαθδ 

οραράϊυπὶ Ἰορὶ Ποηῃχίηϊ!. Εχϑυγσοπϑ μογῆοθ. Αἀ ἴδ δηΐπὶ 8ρ6- 

οἰδὶ ποσοίη, οἱ ΠΟ5 ἰδοῦπι 8.1Π}}8 δα Υἱγ 6 Ὁ (Δοϊοππ]. 

Εἰ ὀχϑυγβθηβ Ἐϑᾶάγαβ δαυγανϊ ργποῖὶροθ δβδοργάοίιηι οἱ 

1μονΐδγαπι ὑπ  γογϑὶ 18Γ86], ἔδοθγ βοουιπάσῃμ πδο. Εἰ υγᾶ- 
τογυηί. 

ΟΑΡΌΤ ΙΧ. 

Εἰ ΘΒ 8 Ἐβάγβ δ δἰγίο ἴθ 0}} 801 ἰῃ μδϑίορῃο- 

τί τὴ Φοηδη ἢ] ΕἸ δὶ δὶ, οἱ ποβρίἰδίιυβ ἢΠΠ|Σ, πο φυϑίανϊ 

ῥῬδηθίῃ Π60 δαυᾶπι Ὀἰδὶῖ, ᾿πσο 8 βυθοῦ ἰηἰαυ αίο 8 ΠΊᾶΡΤἃ 8 

τι! ἰυἀ]η18. ΕἸ [Δοΐᾶ ο8ἰ ργορϊοδίίο ἴῃ οἴμπὶ 7064) εἰ 

Φογυδαϊθη), οπγηΐθ5 411 ογαπὶ οχ σδρίϊν ἰδ, σοηργοραγὶ 

ἴῃ Ζογυβδ]θηι, οἵ ᾳφυϊουαυθ ΟΝ οὐσηγγογίηΐ δἰάυο τοὶ 

(πἸάυο ἀϊοὶ, βϑουπάσηι μι ἀϊοίαπη ρτϑοϑ  ἀθῃ ὉΠ ΒΟηΪΟΓΌΠΙ, 

ΟΟηΒΟΟΓΔθπῖυγ ρϑοογᾷ θοιηι, οἱ ἴρ86 816 ηπ5 06 οΔη ἃ 

τυ] υάΐηθ οδριϊν ἰδι18. ΕΓ οοηρτορβδι! δυπὶ οΟἴμποδ αυὶ 

ογδηῖ οχ {γτἰδυ 71υἀ8 οἱ Βοη͵απιίη ἴῃ {γί θυ8 αἰο 5 ἴῃ 7 6τυ- 

58] 6 : [ἶσ πιθηϑ8ὶ8 οδῖ ποῆυ8 αἷδ πηρη8|5 ν᾽ ζοϑίμηδ. Εἰ οοη- 

δοαογιηΐ οπηηΐβ πη. {40 ἴῃ ἄγοδ ἴθι Ρ]1, ἰγαπιθηΐδ85 ργορίο 

Ἰηοιηθπὶ μερθβοηίθῃι. Εἰ ὀχϑυγροηβ Εϑάγαβ αἰχὶῖ 1118: Υ08 

ἰηΐχυα (δε 8ε}8 οἱ ὁοη)υηχ 818 γὸῸ5 ὑχογὶθ}8 816 η  σ6 15, υἱ 

διάογοῖβ ροοοδία ἰρϑὶ [5γ86]. Εἰ πυης ἀδῖδ οοῃίεπ βίο ποδὶ, δἰο- 

τίαῃ) Ποηλίηο Ὠδθ0 ρδίγιιπ ποβίγογυπι, οἱ (δοϊ [6 νοϊαπίδίθιη ἰρ- 

δἰυ5, οἱ ἀἰδοράϊ 6 ἃ σοη!! θὺ5 ἰογτῶ, οἱ ἃ} υχογίθυϑ 816 πὶ θη δ. 

Εἰ εἰδπχανὶϊ οπηΐδ τυ 80, οἱ ἀϊχογυηΐ γουδ πιᾶρηᾶ : 5ῖ6- 

υἱ ἀἰϊχί5ι!, ἰΔοίδιηυ8. 56 ἃ πὴ] 0 πιᾶρπᾶ ἐ51 οἱ ἰθριι8 

᾿θογηυπη, οἱ ποῊ ΡΟβ80Π)06 δίδγο 5.0 ἀϊο. Εἰ ἤοὺ ορυδ 

ὨΟΘἢ δβί Ποῦ ϊ5 υῃΐυ5. ἀΐοὶ πϑαὰθ δίάυ!. Μυϊΐυπι δαΐπι ἰῃ ᾿ΐ δ 

Ροσοδυίπηυβ. δίοηϊ δυΐομ ργροβίί πιυ ἰυἀϊη 5, οἱ ΟΠ 65 

αᾳυΐ ποδίϑουπι ἱπμδ ἰίδηὶ φυοίφυοί Παρεπί ὕχογοβ ΔΙεηἰξ6- 

85, ἀ55:5ἰΔηΐ ἀοοίρἰοηΐδ5 [6 ΠΙρυ8, οἱ οσυυδ4ι6 Ἰ0Οἱ ΒΕΠΙΟΓΟΒ, 

οἱ ᾿υάϊοο8, υϑαυδσᾷυο βοϊνδηὶ ἰγᾶπη Ὠοιρΐἰ ἃ ΠΟΡΪ8 ποροίὶ 



ΕΣΔΡΑΣ ΠΡΩΤΟΝ. Κεφ. Θ΄. 
Κυρίου ἀφ᾽ ἡμῶν τοῦ πράγματος τούτου. Ἰωνάθας 
Ἀζαήλου, χαὶ Ἐϊζεχίας Θεωχανοῦ ἐπεδέξαντο χατὰ 
ταῦτα. Καὶ Μοσόλλαμὸς, καὶ Λευὶς, καὶ Σαῤδαταῖος 
συνεδράδευσαν αὐτοῖς. Καὶ ἐποίησαν χατὰ πάντα ταῦτα 
οἷ ἐκ τῆς αἱχιαλωσίας. Καὶ ἐπελέξατο αὐτῷ "Εσδρας 
ὃ ἱερεὺς ἄνδρας ἡγουμένους τῶν πατριῶν αὐτῶν πάντας 
χατ᾽ ὄνου, καὶ συνεχλείσθησαν τῇ νουμηνίᾳ τοῦ μηνὸς 
τοῦ δεχάτου, ἐτάσαι τὸ πρᾶγμα. Καὶ ἤχθη ἐπὶ πέρας 
τὰ χατὰ τοὺς ἀνὸρας τοὺς ἐπισυνέχοντας γυναῖχας ἀλ- 
λογενεῖς, ἕως τῆς νουμηνίας τοῦ πρώτου μηνός. Καὶ 
εὑρέθησαν τῶν ἱερέων οἱ ἐπισυναχθέντες ἀλλογενεῖς γυ- 
ναίκας ἔχοντες. ᾽Εχ τῶν υἱῶν Ἰ[ησοῦ τοῦ Ἰωσεδὲχ, χαὶ 
τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ Μαθήλας, καὶ ᾿Ελεάζαρος, καὶ 
ἸἸώριθος, καὶ ἸΙωαδάνος. Καὶ ἐπέθαλον τὰς χεῖρας ἐχ- 
Θαλεῖν τὰς γυναῖχας αὐτῶν, χαὶ εἰς ἐξιλασμὸν χριοὺς 
ὑπὲρ τῆς ἀγνοίας αὐτῶν. Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν ᾿Εμμὴρ, 
Ἄνανίας, χαὶ Ζαῤδαῖος, χαὶ Μάνης, καὶ Σαμαῖος, καὶ 
Ἵερεὴλ, καὶ ᾿Αζαρίας. Καὶ ἐχ τῶν υἱῶν Φαιςοὺρ, 
᾿Ελιωναῖς, Μασσίας, Ἰσμαῆλος, καὶ Ναθαναῆλος, καὶ 
ἮὮὨχόδηλος, χαὶ Σαλόας. Καὶ ἐχ τῶν Λευιτῶν, Ἰωζα- 
βῥάδος, καὶ Σεμεῖς, καὶ Κώϊος, οὗτός ἐστι Καλιτὰς, καὶ 
Παθαῖος, καὶ Ἰούδας, χαὶ Ἴωνας. ᾽᾿Ἔχ τῶν ἱεροψαλ- 
τῶν, ᾿Ελιάσεόος, βαχχοῦρος. ᾿Εχ τῶν θυρωρῶν, Σαλοῦ- 

γ , “ας 3 ᾿Ὶ ΄΄“ Γ , 

μος, καὶ Γολύανης. ἔχ τοῦ ᾿Ισραὴλ ἐκ τῶν υἱῶν Φο- 
ρος, Ἱερμὰς, καὶ Ἰεζίας, χαὶ Μελχίας, καὶ Μαΐῆλος, 
καὶ ᾿Ελεάζαρος, χαὶ Ἀσεύῤίας, καὶ Βαναίας. ᾿Εχ τῶν 
υἱῶν Ἠλὰ, Ματθανίας, Ζα αρίας, χαὶ ἸΙεζριῆλος, χαὶ 
ἸΙωαθδίος, χαὶ Ἰερεμὼθ, Ἢ Αἰδίας. Καὶ ᾿ τῶν υἱῶν 
Ζαμὼθ, ᾿Ελιαδὰς, ᾿Ελιάσιμος, ᾿Οθονίας, Ἰαριμὼθ, 
χαὶ Σάβαθος, χαὶ Ζεραλίας. Καὶ ἐχ τῶν υἱῶν Βηδαὶ, 
Ἰωάννης, καὶ ᾿Ανανίας, χαὶ ᾿Ιωζαύδος, καὶ ᾿λμαθίας. 
Ἔχ τῶν υἱῶν Μανὶ, ᾿Ωλαμὸς, Μίαμοῦχος, Ἰ[εδαῖος, 
Ἰασούθος, χαὶ Ἰασαῆλος,, χαὶ Ἱερεμώθ. Καὶ ἐξ υἱῶν 
᾿Αδδὶ, Νάαθος, χαὶ Μοοσίας, Λαχχοῦνος, καὶ Ναΐδος, 
Ματθανίας, καὶ Σεσθὴλ, χαὶ βαλνούος, καὶ ανασ- 
σίας. Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν ᾿Ανὰν, ᾿Ελιωνὰς, καὶ Ἀσαΐας, 
χαὶ Μελχίας, χαὶ Σαδόθαῖος, καὶ Σίμων Χοσαμαῖος. 
Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Ἀσὸμ,, ᾿Αλταναῖος, χαὶ Ματταθίας, 
χαὶ Σαθανναῖος, καὶ ᾿Ἐλιφαλὰτ χαὶ Μανασσῆς, χαὶ 
Σεμεΐ, Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Βαανὶ, ἹἹερεμίας, Μουδίος, 
ἸἸσμαῆρος, Ἰουὴλ, Μαδδαὶ, χαὶ Πεδίας, χαὶ Ἄνως, 
“Ῥαξασίων, καὶ ᾿Ενάσιθος, χαὶ Μαμνιτάναιμος, ᾽᾿Ελία- 
σις, Βαννοὺς, Ἐλιαλὶ, Σομεῖς, Σελεμίας, Ναθανίας. 
Καὶ ἐχ τῶν υἱῶν ᾿Εζχωρὰ, Σεσὶς, ᾿σρὶλ, ᾿Αζαῆλος, 
Σαματὸς, Ζαμόρὶ, Ἰώσηφος. Καὶ ἐκ τῶν υἱῶν ᾿Εθμὰ, 
Μαζιτίας, Ζαδαδαίας, ᾿Ηδαῖς, Ἰουὴλ, Βαναίας. Παν- 
τες οὗτοι συνώχισαν γυναῖκας ἀλλογενεῖς, καὶ ἀπέλυσαν 
αὐτὰς σὺν τέχνοις. Καὶ χατῴχησαν οἷ ἱερεῖς, χαὶ οἱ 
Λευῖται, καὶ οἱ ἐκ τοῦ ᾿Ισραὴλ ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν 
τῇ χώρα, τῇ νουμηνίχ τοῦ μηνὸς τοῦ ἑδδόμου, χαὶ οἱ 
υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐν ταῖς χατοιχίαις αὐτῶν. Καὶ συνήχθη 
πᾶν τὸ πλῆθος ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ εὐρύγωρον τοῦ πρὸς 
ἀνατολὰς τοῦ ἱεροῦ πυλῶνος, χαὶ εἶπεν Εσδρα τῷ ἱερεῖ 
καὶ ἀναγνώστῃ Κόμισαι τὸν νόμον Μωῦσῇ, τὸν παρα- 
δοθέντα ὑπὸ Κυρίου Θεοῦ ᾿Ισραήλ. Καὶ ἐχόμισεν "Ἔ- 
σδρας ὃ ἀρχιερεὺς τὸν νόμον παντὶ τῷ πλήθει ἀπὸ ἀν- 
θρώπου ἕως γυναιχὸς, καὶ πᾶσι τοῖς ἱερεῦσιν, ἀχοῦσαι τοῦ 
νόμου, νουμηνίᾳ τοῦ ἑδδόμου μηνός. Καὶ ἀνεγίνωσχεν 
ἐν τῷ πρὸ τοῦ ἱεροῦ πυλῶνος εὐρυχώρῳ, ἐξ ὄρθρου 
ἕως μέσης ἡμέρας, ἐνώπιον ἀνδρῶν τε καὶ γυναιχῶν. 
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᾿υ}0.8. ΦοΠΔ{})88 ΑΖΔ6Ι;, οἱ Ἐζϑοίδβ ΤἼθοσδηὶ βυβοθρογιηὶ 

δθουηάυμῃη ὸ. Εἰ ΜοβοΙ]δίηβ, οἱ 1,(ΟΥ͵5, οἱ Θ8 Ὁ ΠΑ ΠἸδρι18 

δίιαἱ οὐορογαῖ! δυηῃΐ οὐηλ 1115. ΕἸ (Θοογαηὶ βοοιηά υηι ομμμΐᾶ 

850 αυΐ ογδηΐ ὃχ οδρίϊν]δίο. Εἰ οἰοσὶϊ 51:0] Ἐϑάγαβ βδοοῖ- 

ἀ08 Υἱγοβ. ΠΓΠΕΙΡ68 ρδίΓΙ ΔΓ ΠῚ 8. ΔΓΌ ΠῚ ΟΠΊΠ68 Ρ6Γ ΠΟΙΏΘΝ, 

αἱ οἰδυ5ὶ διιπΐ ΠΟΥ] αηΐο πηθη9818 ἀρείηλ!, Οχϑηλίηδγα ἠοσοίί τη 

ἰβῖυά. ΕἸ ἀδἰογππδίυπι ὁδὶ ἀθ6 υἱγὶβ χιΐ Βαθθρθδηΐ ὑχόγοβ 

ἃ ΙΘηἰσοηδ5, υ5486 δά προπηθηΐδεη ΡΓΪΩ. π] 6515. Εἴ ἰμγυϑηΐι 

ϑυπηί ὁχ 5δοογάοιθυ.5 ραγηγίϑιΐ φαΐ Παρ θδηΐ δ ἰθπίροηδβ υχο- 

68. Εχ ἢ} 7688 Π]}] Φοβθάδο, οἱ γαῖγι θ}8 οἱυ5, Μαιμοἰδβ, 

οἰ ΕἸοάζᾶγι8, εἰ 70. θυ8, οἱ Τοδάδηυ. Εἴ ἰη]οοογυηΐ ηδηιδυϊῖ 

ΘΧΡΘΙΙογθηΐ ὑχόγοβ 8.88, οἱ δὰ ργορ δι οπο πὶ ἃγίθίο8 ΡΓῸ 

ἰδῃηογδηῖία 808. Εἰ οχ {11}|8 ἘΠΊΠΏΘΓ, ΑΠδΠΙ85, οἱ Ζαάδρυ, οἱ 

ΝΆΠΟΒ, οἱ ϑδιηθϑουβ, οἱ Ηΐογοοὶ, οἱ Αζαγίδϑ. Εἰ ἀδς ἢ} }8 

Ρ μβοβιγ, ΕἸἰοηδίβ, Μαβϑίδβ, 1[5πι8θ 8, οἱ Ναί μδηδοίαβ, οἱ 

ΟΟΟᾺ6]08, οἱ 58]088. Εἰ ὁχ 1,6υἱ 5, 7οζαθαάμβ, οἱ ϑοιμοίδ, 

οἱ ΟΟΥΪ5, Ὠἷς 6ϑὲ Ὁ} 85, οἱ Ραϊῃορυδ, οἱ ᾿υἀδ5, οἱ 70η88. 

ἔχ βδογίβ οδηίογίρυβ, ΕἸἸαϑαθυβ, Βδοοιγοβ. Ἐχ οϑίίαγὶῖβ, 

58] Ππ}08, οἱ ΤΟΙθΔΏ68. Εχ 15Γ86] δχ {}}}1}8 ῬΏΟΓΟΒ, ΗΠ ΘΓ 88. 

οὕ 7162|45, οἱ Με ἶδ8, οἱ Μδοῖυ8, οἱ ΕἸοδζᾶγυ8. οἱ Αϑϑθὶδϑ, 

οἱ Βδηδραᾶβ. ἔχ [18 Ε͵ὰ, Μδιιῃδηῖδθ, Ζδοῆδγίδβ, οἱ 762- 

τίουβ, οἵ Τοαράϊιβ, οἱ Τογοῃοίιι, οἱ Αἰάΐδϑ. Εἰ οχ ἢ}}}8 

Ζαιμοίῃ, ΕἸ1δάδ8, ΕἸ δϑίπηυ5, ΟἰΠοηΐα8, Φ4Π]οΕ}}, οἱ 5808- 

(8, οἱ Ζογα)αβ Εἰ οχ ΕΠ} 8 Βορθαὶ, Τοϑῆποβ, οἱ Αηδηΐϊδβ, 

οἱ 71οζδῇάι8, οἱ Απηδιἷδ8. Εχ 0118 Μδηὶ, ΟἸδη)ι8., Μδη)υ- 

οἰ)υ8, 76 άδροιι5, 7450 008, οἱ 74586108, οἱ Ηἰογοπιοίῃ. Εἰ χ 

[1118 Αὐάϊ, Νδδί!υβ, οἱ Μοοβίαϑβ, 1 ,δοῦυηι5, οἱ Ναίάυ8., 

Μαιιδηΐδβ, οἱ δ6βι}16], οἵ Βδίηυυβ, οἱ Νδηδββϑἰδ8. Εἰ οχ ἢ- 

1118 Απδη, ΕἸ !οηΔ5, οἱ Αϑδίαϑ, οἱ Μοἰοϊιδϑ, οἱ ϑαθιθθυϑ, οἱ 5]- 

το ΟἸιοβαπιδου5. Εἰ ὸχ {118 Αβοη, ΑἸ ἰδηδου5, οἱ Μ18{{8{}}}85, 

οἱ ϑαθδηηςυβ, οἱ ΕἸ ρ δαὶ, οἱ Μδηδϑ865, οἱ ϑοπιοὶ. Εἴ ὁχ 

Π11|8 Βαδηΐ, Φογοιηΐδβ, Μοιηάϊΐι 8, ᾿ϑιηδογιϑ, Ἅ}6], Μ8}- 

ἀδὶ, οἱ Ροάϊδ5. οἱ Αποβ, μαδδϑίοῃ, οἱ Ἐπδδβίθυϑ, οἱ Μδηθηι- 

ἰΔΠδοπιυ5, ΕἸΪΔ818, Βαηηυ8, ΕΠ}41}}, ϑοιησὶβ, ϑοί θη ἶδϑ, Νἅ- 

{Παπἰδ8. Εἰ αχ ἢ}118 Ἐζογᾶ, ϑϑϑὶβ, Ἐβγὶ, ΑΖΦ 118, ϑϑιηδίοϑ, 

Ζδηιῦτα, 9όβθρῃιδ. Εἴ οχ 6}}}18 ἘΠ πὰ, Μ 42.148, Ζα θα αἴ88, 

Εάδἰθ, ΖυΠ6 1, Βαᾶηθαβ. Ομηηθα ἰδιϊ οοπἰ πηχογυηί 5:0] υχο- 

ΤῸ 5 δ[᾿δηΐϊσοιδβ, οἱ ἀἰπἰδογυηΐὶ 685 οὐπὶ ἢ]}15. Εἰ ΠΡ ΔΥ6"» 

τυηί βδοογάοίοϑ, οἱ 1,οΥἱΐαΣ, οἱ αι] ὀγδηὶ ὁχ ἴ8Γ86] ἰῃ 16 |- 

βᾶϊθῃχ οἱ ἰῃ γορίοπο, ΒΟΥ] ηἷο Πηθη 88 δορί, οἱ ἢ]]} 

[5.86] ἱμ ΠΔΌΪ Αἰϊοηΐ θυ8 δι 18. Εἰ οοηργοσδία 6ϑὲ ομηηΐβ π10]- 

(ἰὰὰο 5ίπαυ! ἰῃ ἃγοὰ αι οϑἱ 80 ογἰθηίθ ρουΐδὲ δϑόγῷ, οἱ 

ἀϊχὶὶ Εβάγῳ βδδοογάοίὶ αἱ Ἰδοϊοσὶ : ΑΓ Ἰόροῖι Μογϑὶ, 4028 

(τὰ ἀ 8 681 ἃ θοηνπο 60 1ϑ8γδοὶ. Εἰ ἀἰτ}}} Εϑάγδβ ροπιϊοχ 

Ἰεσοῖῃ οπιηΐ πιυ! ἰϊυαηἱ ἃ Υἷγο αϑ4υ6 δὰ τυ ]!}16 γα πὶ, οἱ 0Π1- 

πἰθυβ 8ϑδοογάοιίθυβ, δυάϊγο Ιοσοπ), δου 0 πηβη 818 56 ρ πη]. 

Εἰ Ἰοροραὶ ἴῃ ἃγοᾶ 4018 68 δηΐθ βδογδπὶ ρογίδιῃ, ἃ ΡΓηἃ 

Ἰυοα υϑαὰ δὰ γεβρογᾶπι, (ογᾶμ Υἱγίὸ οἱ πιυ]εγίθαδ. Εἰ 



7606 

Καὶ ἐπέδωχαν πᾶν τὸ πλῆθος τὸν νοῦν εἷς τὸν νόμον. 
Καὶ ἔστη "Εσδρας ὃ ἱερεὺς χαὶ ἀναγνώστης τοῦ νό- 
μου ἐπὶ τοῦ ξυλίνου βήματος τοῦ χατασχευασθέντος. 
Καὶ ἔστησαν παρ᾽ αὐτῷ Ματταθίας, Σαμμοὺς, Ἀνα- 
νίας, ᾿Αζαρίας, Οὐρίας, ᾿Εζεχίας, Βαάλσαωυος, ἐχ δε- 
ξιῶν" χαὶ ἐξ εὐωνύμων Φαλδαῖος, χαὶ Μισαὴλ, Μελ- 
χίας, Λωθάσουδος, Ναδαρίας, Ζαχαρίας. Καὶ ἀναλα-. 
ξὼν Ἔσδρας τὸ βιδλίον ἐνώπιον τοῦ πλήθους, προεχά- 
θητο ἐπιδόξως ἐνώπιον πάντων. Καὶ ἐν τῷ λῦσαι τὸν 
νόμον, πάντες ὀρθοὶ ἔστησαν. Καὶ εὐλόγησεν "Ἔσδρας 
τῷ Κυρίῳ Θεῷ ὑψίστῳ, Θεῷ Σαδαὼθ, παντοχράτορι. Καὶ 
ἐπεφώνησε πᾶν τὸ πλῆθος, Ἀμήν. Καὶ ἄραντες ἄνω τὰς 
χεῖρας, προςπεσόντες ἐπὶ τὴν γῆν, προςεχύνησαν τῷ 
Κυρίῳ. Ἰησοῦς, χαὶ ᾿Αννιοὺθ, καὶ Σαραδίας, χαὶ Ἰα- 
δινὸς, χαὶ Ἰάχουόος, Σαῤαταῖος, Αὐταίας, Μαιάννας, 
χαὶ Καλίτας, ᾿Αζαρίας, καὶ ώζαδδος, καὶ ᾿Ανανίας, 
Φαλίας, οἱ Λευῖται, ἐδίδασκον τὸν νόμον τοῦ Κυρίου, 
καὶ πρὸς τὸ πλῆθος ἀνεγίνωσχον τὸν νόμον τοῦ Κυρίου, 
ἐμφυσιοῦντες ἅμα τὴν ἀνάγνωσιν. Καὶ εἶπεν ᾿Ατθαρά- 
τῆς Εσδρα τῷ ἀρχιερεῖ χαὶ ἀναγνώστη, χαὶ τοῖς Λευί- 
ταις τοῖς [διδαάσχουσι τὸ πλῆθος ἐπὶ πάντας" Ἢ ἡμέρα 
αὕτη ἐστὶν ἁγία τῷ Κυρίῳ. Καὶ πάντες ἔχλαιον ἐν τῷ 
ἀχοῦσαι τοῦ νόμου. βαδίσαντες οὖν φάγετε λιπάσματα, 
χαὶ πίετε γλυχάσματα, χαὶ ἀποστείλατε ἀποστολὰς 
τοῖς μὴ ἔχουσιν. Αγία γὰρ ἡ ἡμέρα τῷ Κυρίῳ. Καὶ 
μὴ λυπεῖσθε. Ὃ γὰρ Κύριος δοξάσει ὑμᾶς. Καὶ οἱ Λε- 
υῖται ἐκέλευον παντὶ τῷ δήμῳ, λέγοντες" Ἢ ἡμέρα αὔ- 
σῇ ἁγία, μὴ λυπεῖσθε. Καὶ ᾧχοντο πάντες φαγεῖν χαὶ 
πιεῖν χαὶ εὐφραίνεσθαι, καὶ δοῦναι ἀποστολὰς τοῖς μὴ 
ἔχουσι, χαὶ εὐφρανθῆναι μεγάλως, ὅτι γὰρ ἐνεφυσιώ-- 
θησαν ἐν τοῖς ῥήμασιν οἷς ἐδιδάχθησαν καὶ ἐπισυνήχθη- 
σαν. 'ϑϑσπ.......»»..». ....1ὰβ.....-..-.θ0.. . ..θνϑ..ῦϑ’΄ΠΠἔ ΠΠῦὖθϑὈο .-..-ΠρΠΠΠἔΡΌἜ.....-“-“.“ρὖθϑθϑὃ ΠρΡὃὖϑὖϑ..΄΄ρΠρ..-ῤ-ῤ ΜΙ... 

ΨΑΛΜΟΣ ΡΝΑ΄. 

ἀράογυῃί οπηηΐβ τυ υο δοηβυτ δὰ ἰασοι, Ε βίδιϊ Ἐ8- 
ἀγα βδοδγάοβ οἱ Ἰθοίογ Ἰδρίβ βιιροῦ ᾿ΐξπϑυπὶ {τί θαηδὶ φιοά 
(τ οαΐυπι ογαΐ. ἘΠ δἰδίδγαπὶ ἀρυὰ ουπὶ Μαίίδιἢΐαβ, 58π)- 
5, ΑΠδηΪδ5, ᾿ΑΖᾶγίαϑ, ὕτ|85, ΕΖοοία8, Βϑδβδιηῃβ, ἃ ἀδχ- 
ιΠ8 : οἱ ἃ Βἰηἰδίγ! 8 Ρ)ιδ!άδου8, οἱ Μίβ886], Μοὶο ίδβ8,, 1 οἵ δ- 

ΒΌυ8, ΝΑθδγίδθ, ΖΔΟῃαγίδβ. ΕΠ δδβυμηθηβ Ἐϑάγδς Πἰυγα πη 

οΟγϑη] ΠΊ0} ιἀΐη6,, ρῥγοθϑί ἀραὶ ἴῃ ρ]ογία ἰῃ οοηϑροοία οἴα- 

ηἰυπι. Εἴ ουπὶ ἀυβο Υἱϑϑοί ἰθθθπη, ΟΠΊη65 ογθοῖὶ βἰοίδγιηῖ. 

Εἰ δοηράϊχὶὶ Εϑάγαβ Ποπιηυπ, Ὠδυμη 8}{85ἰηγυπὶ, Ὠδαυπὶ 

ϑάθθδοί!, οπγηϊροίθηίομμ. ΕἸ τοϑροπάϊΐ οπιηΐβ ΡΟΡΟΪ5, 

Απηθη. Εἰ οἰονδίϊβ δ γϑι πὶ τηδηΐθυ.5., ργοοϊ ἀδηῖ65 ἰῃ ἰθυγδῃ), 

δἀογαυογυηΐ Ποπηΐπιπ). 765118, οἱ Απηΐαῖ!, οἱ βϑγαθίδς, 

οἱ 146πο08, οἱ Φδοιιδυβ, ϑαραι μδθυ8, Αὐΐδραβ, Μδδηῃδβ, οἱ 

ΟΔ11|85, ΑΖαγῖδβ, οἱ 71οβϑδθάυβ, οἱ Αηδηΐδβ, Ρ!)4]188, 1,οΥΤῖξο, 

ἀοοουδηϊΐϊ ἰόροῖ Ὠοπιίηὶ, οἱ δὰ τηιἰυἀϊηοπι ἸοροὈδηΐ 16- 

δοίη ομηίηΐ, Ἔχδ ἰδηῖο8 5ἰ1η1} Ἰοοοηο. Εἰ ἀϊχὶἑ Αἰ )δτΔ- 

[68 Εβάγρ ροῃίἰποὶ οἱ Ἰθοίοτί, οἱ 1,6 0}1|89 φῃὶ ἀοοοῦδηι 

τυ  υἀ Π6 Πἢ ΒΌΡΟΓ ΟΠΠΘΒ : Ὠΐ68 ἢΐο βδδηῃοίι8 οϑΐ ᾿οπιίηο. 

Εἰ οἸπη68 ΠΟ δηΐ ουτὴ δυά 856ηΐ ἰορθί. Ὠβγθϑϑὶ ΟΓσΟ τη. 

ἀυσδίο ρῥἰηρυϊδπίπιᾶ αυδαυδ, οἱ Ὀἱ 116 ἀυ]ο ϑϑἰπηᾶ φυξχυα, 

οἱ τη 116 τυ πογὰ [118 4 που Πᾶρθηΐ. ϑδποίι8 Θηΐπ) οοὶ 

μος ἀ169 Ὠοπιίηο. Εἰ ἀο0}} 16 πη05511] 6556. ΠΟΙΆ ηι15 Θηΐη] ο]ἃ- 

τὶ ποδὶ νοβ. Ελ ον ἀσπυπιίϊδδηΐ ΟΠηΐ ροΟρυ]ο, ἀϊοθη- 

(65 : Ὠἰοβηϊο βδηοῖι8 οϑῖ, 0 6 πη δὶ 6566. Εἰ ἀθϊογυηῖ 

ΟΙΏΠ68 πηδηάποδγο οἱ Ὀίθογα, οἱ δρυϊαγὶ, οἱ ἀδγο πλΠογᾶ [116 

4υΐ ποη μᾶροθαηὶ, οἱ Ἔρυ αγὶ πηδσηϊῆοα, χαιοηΐϊάπι αυϊάθπι 

βυμΐ Ἔχδ δι υογΐθ φυϊυ8 οἀοοί! δυηὶ οἱ οοηργοραί! διιηῖ. 

ΨΑΛΜΝΟΣ ΡΝΑ'. 
- 09 α----. 

Οὗτος ὁ ψαλμὸς ἰδιόγραφος εἰς Δαυὶδ, καὶ ἔξωθεν τοῦ ἀρι- 
θμοῦ, ὅτε ἐμονομάχησε τῷ Γολιάδ', 

Μιχρὸς ἤμην ἐν τοῖς ἀδελφοῖς μου, χαὶ νεώτερος ἐν 
τῷ οἴχῳ τοῦ πατρός μου, ἐποίμαινον τὰ πρόδατα τοῦ 
πατρός μου. Αἱ χεῖρές μου ἐποίησαν ὄργανον, καὶ οἵ 
δάχτυλοί μου ἥρμοσαν ψαλτήριον. Καὶ τίς ἀναγγελεῖ 
τῷ Κυρίῳ μου; Αὐτὸς Κύριος, αὐτὸς εἰςαχούει. Αὐτὸς 
ἐξαπέστειλε τὸν ἄγγελον αὐτοῦ, χαὶ ἠρέ με ἐχ τῶν προ- 
δάτων τοῦ πατρός μου, καὶ ἔχρισέ με ἐν τῷ ἐλαίῳ τῆς 
χρίσεως αὐτοῦ. Οἱ ἀδελφοί μου χαλοὶ καὶ μεγάλοι, χαὶ 
οὐχ εὐδόχησεν ἐν αὐτοῖς Κύριος. ᾿Ἐξῆλθον εἰς συνάντη- 
σιν τῷ ἀλλοφύλῳ, καὶ ἐπικατηράσατό με ἐν τοῖς εἰδώ-- 
λοις αὐτοῦ: ἐγὼ δὲ σπασάμενος ἐν παρ᾽ αὐτοῦ μά- 
ἤκεραν, ἀπεχεφάλισα αὐτὸν, χαὶ ἦρα ὄνειδος ἐξ υἱῶν 
σραήλ. 

ῬδΑΙΜδ (Ἰ,1. 
“τας ππατῖε;» (Ὁ ἤθι(Ὁ ΠΈπανα,.----- 

Ηἰὶς ρβδϊ πιὰ ἰἀἰορσταρῆυϑ ἰη Ὠδυιὰ, οἱ οχίγα πυηογαπι, ψαδηὰο 
τηοηοτηδο δαὶ ᾿η{{ἰ οὐπὶ (ο] δα. 

ΡΑΙΎαΒ δγδη ἰῃ [γδίγἰ 118 πλθὶβ,, οἱ ἰοῦ 1. ἀοοὸ ρδίγί 8 

τοὶ, ρϑοοθδπΠὶ ΟΥ̓ΘΒ ρδίΓ}8 τη6]. ΜΔΠ08 Πηθξ [οογυηῖ ΟΓρδ- 

ἢυμη, οἱ ἀϊὶὶ πιοὶ οοποίπηδυογιηΐ ρϑδϊ(ογίαπι. ΕΠ χαΐδ 8η- 

Ὠυπ αἷς Πομπιΐδο πιθοῦ [086 Ποῃηίηυ8, ἶρ86 ἀχδυάϊί. 1056 

Ομ κ 1 δησοίαπι δυυπὶ, οἱ [0}}} τὰ ἀ6 οὐ θυ ρδίγί8 τηοὶ, οἱ 

ὉΏΧΙ πι6 ἰῃ 0160 ὑπο 08 80.806. ΕὙΔΊΓΘΘ τηϑὲὶ ρυ]Ο γί οἱ πηᾶ- 

φηΐ, οἱ "οὴ ὈδΏ6 δδηβὶὶ ἰῃ οἷ δοηηίηυβ. Εχὶνὶ ἴῃ ΟΟΟυΓϑΌΙη 

ΔΙἰοηἰροηδο, οἱ τηδοαϊχὶξ πη6 ἴῃ ἰἀ0}}8 8018 : 650 ὙΘ6ΓῸ ἔτᾶ- 

Π6η8 φἰδάϊυπι ᾳυὶ δ 1110, οδρὶῖ6 ἱγυμοδγὶ οι, οἱ διυβίυϊὶ 

ορργοθγίυμῃ οχ ἢ] 118 1[ϑγδοὶ. 



ΜΑΟΟΑΒΕΟΒΟΌΜ ΠΌΠΡΙΒΕΒᾺ ΤΕΆΛΤΙΠ 5. ακρ. 1. 

ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ 
ΤΡΙΤΟΣ. 

πῇ“ εν ᾧ Ὁ ᾧ ἀπ»... 

Ὁ δὲ Φιλοπάτωρ, μαθὼν παρὰ τῶν ἀναχομισθέν- 
τῶν τὴν γενομένην τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ χρατουμένων τόπων 
ἀφαίρεσιν ὑπὸ Ἀντιόχου, παραγγείλας ταῖς πάσαις 
δυνάμεσι πεζικαῖς τε χαὶ ἱππιχαῖς αὐτοῦ, χαὶ τὴν 
ἀδελφὴν Ἀρσινόην συμπαραλαδὼν, ἐξώρμησε μέχρι 
τῶν χατὰ Ῥαφίαν τόπων, ὅπου παρεμθεύλήχεισαν οἵ 
περὶ ᾿ἈΑντίοχον. Θεόδοτος δέ τις ἐχπληρῶσαι τὴν ἐπι- 
ῥουλὴν διανοηθεὶς, παραλαδὼν τῶν προὐποτεταγμένων 
αὐτῷ ὅπλων πτολεμαϊκῶν τὰ χράτιστα, διεκομίσθη 
νύχτωρ ἐπὶ τὴν τοῦ Πτολεμαίου σχηνὴν, ὡς μόνος 
χτεῖναι αὐτὸν, καὶ ἐν τούτῳ διαλῦσαι τὸν πόλεμον. 
Τοῦτον δὲ διαγαγὼν Δωσίθεος ὃ Δριμύλου λεγόμενος, 
τὸ γένος Ἰουδαῖος, ὕστερον δὲ μεταδαλὼν τὰ νόμιμα 
χαὶ τῶν πατρίων δογμάτων ἀπηλλοτριωμένος, ἄσημόν 
τινα χατέχλινεν ἐν τῇ σχηνῇ, ὃν συνέδη χομίσασθαι 
τὴν ἐχείνου χόλασιν. Γενομένης δὲ χαρτερᾶς μάχης, 
χαὶ τῶν πραγμάτων μᾶλλον ἐῤῥωμένων τῷ Ἀντιόχῳ, 
ἱκανῶς ἡ Ἀρσινόη ἐπιπορευσαμένη τὰς δυνάμεις παρε- 
χάλει μετὰ οἴχτου χαὶ δαχρύων, τοὺς πλοχάμους λελυ- 
μένη, βοηθεῖν ἑαυτοῖς τε χαὶ τοῖς τέχνοις χαὶ γυναιξὶ 
θαῤῥαλέως, ἐπαγγελλομένη δώσειν νικήσασιν ἑχάστῳ 
δύο μνᾷς χρυσίου. Καὶ οὕτω συνέδη τοὺς ἀντιπάλους 
ἐν χειρονομίαις διαφθαρῆναι, πολλοὺς δὲ χαὶ δοριαλώ- 
τους συλληφθῆναι, Καταχρατήσας δὲ τῆς ἐπιῤουλῆς 
ἔχρινε τὰς πλησίον πόλεις ἐπελθὼν παραχαλέσαι. Ποι- 
ἦσας δὲ τοῦτο, χαὶ τοῖς τεμένεσι δωρεὰς ἀπονείμας, 
εὐθαρσεῖς τοὺς ὑποτεταγμένους κατέστησε. Τῶν δὲ 
Ἰουδαίων διαπεμψαμένων πρὸς αὐτὸν ἀπὸ τῆς γερουσίας 
χαὶ τῶν πρεσῤυτέρων τοὺς ἀσπασομένους αὐτὸν χαὶ ξέ- 
νια χομιοῦντας, χαὶ ἐπὶ τοῖς συμέεῤδηχόσι συγχαρησο- 
μένους, συνέδη͵ μᾶλλον αὐτὸν προθυμηθῆναι ὡς τάχιστα 
πρὸς αὐτοὺς παραγενέσθαι. Διαχομισθεὶς δὲ εἰς Ἵερο- 
σύλυμα, χαὶ θύσας τῷ μεγίστῳ Θεῷ, χαὶ χάριτας 
ἀποδιδοὺς, καὶ τῶν ἑξῆς τι τῷ τόπῳ ποιήσας, καὶ δὴ 
παραγενόμενος εἷς τὸν τόπον, καὶ τῇ σπουδαιότητι χαὶ 
εὐπρεπεία χαταπλαγεὶς, θαυμάσας δὲ καὶ τὴν τοῦ ἱεροῦ 
εὐταξίαν, ἐνεθυμήθη βουλεύσασθαι εἰςελθεῖν εἰς τὸν 
ναῦν. Τῶν δὲ εἰπόντων μὴ χκαθήχειν γίνεσθαι τοῦτο, 
διὰ τὸ μηδὲ τοῖς ἐχ τοῦ ἔθνους ἐξεῖναι εἰςιέναι, μηδὲ 
πᾶσι τοῖς ἱερεῦσιν, ἀλλ᾽ ἢ ἀόνῳ τῷ προηγουμένῳ πάν- 
τῶν ἀρχιερεῖ, καὶ τούτῳ ἅπαξ χατ᾽ ἐνιαυτὸν, οὐδαμῶς 
ἠδούλετο πείθεσθαι, τοῦ τε νόμου παραναγνωσθέντος 
οὐδαμῶς ἀπέλιπε προφερόμενος ἑαυτὸν, δεῖν εἰςελθεῖν 
λέγων, χαὶ εἰ ἐκεῖνοι ἐστέρηνται ταύτης τῆς τιμῆς, ἐμὲ 
οὗ δεῖ. Καὶ ἐπυνθάνετο διὰ τίνα αἰτίαν εἰςερχόμενον 
αὐτὸν εἰς πᾶν τέμενος οὐθεὶς ἐχώλυσε τῶν παρόντων. 
Καί τις ἀπρονοήτως ἔφη χαχῶς αὐτὸ τοῦτο τερατεύε- 
σθαι. Γενομένου δέ, φησι, τούτου διά τινα αἰτίαν, οὐχὶ 
πάντως εἰςελεύσεσθαι χαὶ θελόντων αὐτῶν χαὶ μή; 
Τῶν δὲ ἱερέων ἐν ταῖς ἁγίαις ἐσθήσεσι προπεσόντων, 
καὶ δεομένων τοῦ μεγίστου Θεοῦ βοηθεῖν τῇ ἐνεστώση 
ἀνάγχη, καὶ τὴν ὁρμὴν τοῦ καχῶς ἐπιβαλλομένου με-- 
ταθεῖναι, χραυγῆς τε μετὰ δαχρύων τὸ ἱερὸν ἐμπλησάν- 
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ΜΑΓΟΘΑΒΑΕΟΘΒΌΝ 
ΤΕΚΤΙΟ5. 

---ασεερφφ «ον------- 

ΡΠΜΟρδίογ δυΐθ, 80 ἰΐ8 χυΐ ταϊυϊογαηὶ οορηϊα ἰο- 

ΟΟΓΙΠῚ ἃ 86 ῬΟδ56βδόγυπ) Δ᾽ γδο οὴθ δοὶδ ἃ Απίίοοδο, 

ἀεῃυμηιίδηβ Ομλπίθυ8 Θχθγο ΠΡ. φαΐ οἱ ροάθβίγθι8 οἱ 6406- 

βίγίθυ8, οἱ βογογοῖῃη Αὐγβίῃοθῃ ϑθοῦ!) ϑββυπηθηβ, ργοοδββὶϊ 

5606 δά θὰ 4020 διιηΐ δὰ ἈΔΡΗΐδη ἰοσδ, υδὶ οδϑίγδπιοίδεὶ 

ογδηΐ 4υϊ εἶγοα Απιϊοοπυ. ΤὨδοἀοίυ 8 δΔυίοπι φυϊάδη ΟΟη- 

ΡΙΘΓα ἰηβἰ 85 οὐχ Δ 5, 886 Π5 Οχ ΘΟΙΊΠ 8818 5118 ουδῖο- 

αἴξ ἀπ 8 ρίοἰεπηαὶ οἷ8 ορίΐταα, οοπέυ } 86 ποσῖι δὰ Ρίοϊοιχδοὶ 

ἱΔθογηδουϊυα), ἰδαγχυδηι 8010.8 ἰηἰογίδοϊιγιβ οὑπὶ, οἱ ἰῃ 

ἰος ἀϊδϑοϊαίυγυ5. Βαϊ. Ηυης δυΐοιῃ ἀράμορηβ αυϊάδη) 

αυὶ  οβίίμβουβ ὨὈχμαγὶ ἀϊοεθαίων, σοῆθγα Τυάδουβ, ροδῖθα 

δυΐδη Δ} οἱ ἢ8 [εἰ τἰπ)8 οἱ ἃ ρϑίγ 18 βδδῃοι οηΐθ0}8 αἰ θηδίι, 

ἸρῃοΠθΘ) αυοπηάδιῃ ἀδοιθογο ἰδοογαὶ ἰὼ ἰδθογηδουο, 

4υθΩ} ὁοηϊ μὶξ ἔδγγο 11Π}ι18 δι ρρ! οἰ). Εδοίο δυίΐίδῃι ἱησοηίὶ 

ὈΓΘΙΟ, οἱ γθθυδ τρθ! 5 δυοοθ θηιϊθυ8 ΑΒ ΙΟΟμΟ, ὙΠ δ πηθῃ- 

(ογΓ Αγβίηοθ οδδηυϊδηβ οχογοίϊ8 πογδυδίυῦγ οὐ) 6]0ἃ- 

ἰἰοη6 οἱ ἰδογυ πη}8, ογίηΐθι.8 βοί(ἷβ, αἱ Διιχὶ ἰαγοηΐυν 5 δ 1 ρ 818 

οἱ {1115 οἱ υχοτγῖθυβ δυάδοϊοσ, ργοπ 68 ἀδίυγδη) 86 Υἱη- 

ΘΟ 08 οὐ {00 ἀυδ5 τηΐη85 δυτὶ. Εἰ [18 σοὶ δά νογβαγίο8 

ἰῃ σΟηϑογθη 8 Π)Δη10118 ρΟγίγα, ΠΏ }Π108 γογῸ οἰϊδηη σΔΡΊΪΤΟΣΒ 

βετὶ. ΟΟπρο8 διΐθιῃ (Δοΐυ8 ργοροβίεἰϊ βἰδίυϊ ργορίηφιιδβ οἱ- 
Υἱίδίοϑ δα ϊθηϑ ΘΟ βο αὶ. Ουοά ουπὶ [Θοἰδβοὶ, οἱ ἀδ μη γὶβ 

ἀομᾶ {γθυ 5861, ὈΟΠΟ 6586 ΔηΪΠη0 80 1108 δοἰΐ. Οὐπὶ δυέθῃη) 

Φυάδφοὶ πιϊδίβϑοηΐ δὰ δου! ὁχ βϑηδίιι οἱ βθηϊογὶ 0.8 δ᾽ αἰδίῃγοβ 

θυ οἱ Ἰηυπογὰ ρογίδίΓΟϑ, οἱ ὕΓῸ ἰδ 4.8 ροβίᾶ δγδῃΐ Ὁθῆ- 

ἐταϊυ!διυγοβ, [οι π) 6δὲ τ χηᾶρὶα ἰ||6 ουρογαοῖ φυδηη οἰἰ8- 

81Π|6 84 608 ΥΘηΐΓΟ. ΟὉΠῚ δυίδηι ρογΥυ θη 85οὶ 7 ΓΟΘΟΙ ΥΠΔΠι, 

οἱ βδογβοδβϑοῖ πηᾶχίπο 60, οἱ ργαίἃ8 γρα ! ἀἰβϑοὶ, οἱ 

ΘΟΓΠ) αυξ ογἀΐπα βοαυθθδην δ] αυϊὰ ἱροὶ Ιοοῦ [δεϊδβοῖ, 

οἱ ᾽Δπ) δάνβηϊδϑεὶ δὰ ἰοουπ), οἱ 5οάυ!δῖο οἱ ἀθοογο βία ρα- 

(Δοίυ5 οϑ8οῖ, δἀπηγαῖβ γ γὸ οἰΐδηι οδογὸρ ἐρ 8 ὈΟΠδπΠ) ἀΐ- 

ΒρΟΒ᾽ [ΠΟΠ6Π|, οοσίανὶῖ σΟηϑ. ΠΠ 1 σάρογα ἱπίγορυπαϊ ἰῃ (ον 

ῬΙυμ. Ηἰδ δυίΐοπι ἀἰοοη 8 πο ᾿ΐσογο ῃος ἐογὶ, χα 8 ΠΟ4ῸΘ 

᾿͵8 φυΐ ὁχ φοηῖο ᾿ἰοογαῖ ἱμσγοαϊ, Ὠ6406 ομμηΐθυ8 δδοθγάο- 

εἶἰθυ5, 568 50]] ΟΠΠΠἰ. ΠῚ ΡΓροίδοίο βϑυπηηο βδοογάοίϊ!, οἱ ἢοο 

ἰῃ 8ΠΏ0 56116]. ἴΠΠ6 γ6γῸὸ ποφυδαυδηλ δοαυ οϑοθδΐ, βργοίδ- 

4υ6 Ἰερα 0 οδβδαῦδί ῬιΌΥΘΙΟΓα 56, ἰηἰγδη πὶ ΟἸηΐ ΠΟ 

ἀΐορηβ, οἱ 58] 111} ρείνδι! δυηῃΐ ἤοῸ ΠΟΠΟΓΘ, π|6 Ὥοη οροχίοϊ. 

Εἰ ἰηἰοιτορσαῦδί 4υδῆ ΟὉ σδυϑᾶπῃ ἰπ᾽γδηΐθη) ἰρϑυπ ἰη αιοά- 

ΟυὐΠΠ06 δηλ Ὠ6ΠΊΟ ΘΟΓὺ ΠῚ 4ἰΐ δἀθγαηῖ, ργο θυ 856ῖ. ΕἸ 

χυϊάδπ; ἱπιργυοηΐογ ἀϊχὶε τδ]6 ᾿ος ἰρϑιτι ργοάϊρίοβυπη 

6586. Ἐδείυπι δυΐοη) ἢος [Ὁ6Γ, ἰπηααὶΐξ, φυλγ δ ἀ6 οδυ8ᾶ, 

ὨΟΠΠ6 ΟΙΠΠΐΩΟ 86 ἰηἰγδίυγυηι οἱ Ὑο]θη 08 ἱρ68 οἱ ΠΟ] θἢ- 

εἰθυβ ὃ Οτηλ δυΐδη) βδοογάοίθβ οεὐπὶ ΟΠγηΐ 8 γοβίϊθυ5 Ὀτγοαὶ" 

ἀϊβδοηΐ, οἵ ογδγθηΐ πηᾶχίμηυμα Ὠδιιπ δυχὶ ἢ ἴεττα ἱπηπηΐ- 

ποηϊὶ ηἠρορβϑίίδιὶ, οἱ ἱπιροῖυπη Π|816 ἰγγΌ θη 8 ΓΟΡΓΙΠΊΘΓΟ, 

οἰδιηογοηας οὐπλ ᾿ΔΟΓΥΠ.8 ΘΙ ρ ΠῚ ἱπιρίεγοαΐ, 4υὶ ἰῃ Εἶν!" 
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τῶν, οἱ χατὰ τὴν πόλιν ἀπολιπόμενοι ταραχθέντες 
ἐξεπήδησαν, ἄδηλον τιθέμενοι τὸ γινόμενον" αἵ τε χα- 
τάχλειστοι παρθένοι ἐν θαλάμοις σὺν ταῖς τεχούσαις 
ἐξώρμησαν, καὶ σποδῷ χαὶ χόνει τὰς χεφαλὰς πασά- 
μεναι, γόων τε καὶ στεναγμῶν τὰς πλατείας ἐνεπίμπλων. 
Αἱ δὲ χαὶ προςαρτίως ἐσταλμέναι,, τοὺς πρὸς ἀπάντη»- 
σιν διατεταγμένους παστοὺς χαὶ τὴν ἁρμόζουσαν αἰδὼ 
παραλείπουσαι, δρόμον ἄταχτον ἐν τῇ πόλει συνί- 
σταντο. Τὰ δὲ νεογνὰ τῶν τέχνων αἴ τε πρὸς τούτοις 
μητέρες καὶ τιθηνοὶ παραλιποῦσαι ἄλλως χαὶ ἄλλως, αἱ 
μὲν χατ᾽ οἴχους, αἱ δὲ χατὰ τὰς ἀγυιὰς, ἀνεπιτρέπτως 
εἰς τὸ πανυπέρτατον ἱερὸν ἠθροίζοντο. Ποικίλη δὲ ἦν 
τῶν εἰς τοῦτο συλλεγομένων ἣ δέησις ἐπὶ τοῖς ἀνοσίως 
ὑπ᾽ ἐχείνου χατεγχειρουμένοις. Σύν τε τούτοις οἱ τῶν 
πολιτῶν θρασυνθέντες οὐχ ἠνείχοντο τέλεον αὐτοῦ ἐπι- 
χειμένου, χαὶ τὸ τῆς προθέσεως αὐτοῦ ἐχπληροῦν δια- 
νοουμένου" φωνήσαντες δὲ τὴν ὁρμὴν ἐπὶ τὰ ὅπλα ποιή- 
σασθαι, χαὶ θαῤῥαλέως ὑπὲρ τοῦ πατρῴου νόμου τελευ- 
τᾶν, ἱχανὴν ἐποίησαν ἐν τῷ τόπῳ τραχύτητα, μόλις τε 
ὑπό τε τῶν γεραιῶν χαὶ τῶν πρεσθυτέρων ἀποτραπέν.-- 
τες ἐπὶ τὴν αὐτὴν τῆς δεήσεως ἔστησαν στάσιν. Καὶ 
τὸ μὲν πλῆθος, ὡς ἔμπροσθεν, ἐν τούτοις ἀνεστρέφετο 
δεόμενον" οἱ δὲ περὶ τὸν βασιλέα πρεσθύτεροι πολλα- 
χῶς ἐπειρῶντο τὸν ἀγέρωχον αὐτοῦ νοῦν ἐξιστάνειν τῆς 
ἐντεθυμημένης βουλῆς. Θραευνθεὶς δὲ χαὶ πάντα παρα- 
πέμψας, ἤδη χαὶ πρόςθασιν ἐποιεῖτο,, τέλος ἐπιθήσειν 
δοχῶν τῷ προειρημένῳ. 'Γαῦτ᾽ οὖν χαὶ οἱ περὶ αὐτὸν 
ὄντες θεωροῦντες ἐτράπησαν εἰς τὸ σὺν τοῖς ἡμετέροις 
ἐπιχαλεῖσθαι τὸν πᾶν χράτος ἔχοντα, τοῖς παροῦσιν 
ἐπαυῦναι, μὴ παριδόντα τὴν ἄνομον χαὶ ὑπερήφανον 
πρᾶξιν. Ἔχ δὲ τῆς πυχνοτάτης τε χαὶ ἐμπόνου τῶν 
ὄχλων συναγομένης χραυγῆς, ἀνείκαστός τις ἦν βοή. 
Δοχεῖν γὰρ ἵν μὴ μόνον τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ χαὶ τὰ 
τείχη καὶ τὸ πᾶν ἔδαφος ἠχεῖν, ἅτε δὴ τῶν πάντων τότε 
θάνατον ἀλλασσομένων ἀντὶ τῆς τοῦ τόπου βεθηλο»- 
σεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. 

ὋὉ μὲν οὖν ἀρχιερεὺς Σίμων ἐξεναντίας τοῦ ναοῦ 
χάμψας τὰ γόνατα, χαὶ τὰς χεῖρας π τείνας εὐτά-- 
χτως, ἐποιήσατο τὴν δέησιν τοιαύτην᾽ ἰκύρι, Κύριε, 
βασιλεῦ τῶν οὐρανῶν καὶ δέσποτα πάσης χτίσεως, ἅγιε 
ἐν ἁγίοις, μόναρχε παντοχράτωρ, πρόσχες ἡμῖν χατα- 
πονουμένοις ὑπὸ ἀνοσίου χαὶ βεῤήλου, θράσει χαὶ 
σθένει πεφρυαγμένου. Σὺ γὰρ ὃ χτίσας τὰ πάντα χαὶ 
τῶν ὅλων ἐπικρατῶν, Δυνάστης δίχαιος εἶ, χαὶ τοὺς 
ὕδρει χαὶ ἀγερωχία πράσσοντάς τι χρίνεις. Σὺ τοὺς 
ἔμπροσθεν ἀδικίαν ποιήσαντας, ἐν ἄ χαὶ γίγαντες 
τϑὶ ῥώμη χαὶ θράσει πεποιθότες, διέφθειρας, ἐπαγα- 
γὼν αὐτοῖς ἀμέτρητον ὕδωρ. Σὺ τοὺς ὑπερηφανίαν 
ἐργαζομένους Σοδομίτας, διαδήλους ταῖς χαχίαις γενο- 
μένους, πυρὶ χαὶ θείῳ χατέφλεξας, παράδειγμα τοῖς 
ἐπιγινομένοις καταστήσας. Σὺ τὸν θρασὺν Φαραὼ, 
χαταδουλωσάμενον τὸν λαόν σου τὸν ἅγιον Ἰσραὴλ, 
«οιχίλαις χαὶ πολλαῖς δοχιμάσας τιμωρίαις, ἐγνώρισας 
τὴν σὴν δυναστείαν’ ἐφ᾽ αἷς ἐγνώρισας τὸ μέγα σου 
χράτος. Καὶ ἐπιδιώξαντα αὐτὸν σὺν ἄρυασι χαὶ ὄχλων 
πλήθει ἐπέχλυσας βάθει θαλάσσης, τοὺς δὲ ἐμπιστεύ-. 
σαντας ἐπὶ σοὶ τῷ τῆς ἁπάσης χτίσεως δυναστεύοντι 
σώους διεχόμισας. Οἵ χαὶ συνειδότες ἔργα σῆς χειρὸς, 

ΠΙῚΒΒΆῚ ΑΡΟΟΘΒΥΡΗ͂Ι. 

δῖα γοιδηβογδηὶ ἰυγ δ! ΘχϑΠ!ΠΘγηΐ, οσουϊαπλ χυΐὰ 6856 

φυοὰ ἤεραὶ οχ δ ἰπηδη ο5 : οἱ ἱπο} 1585 Υἱγῖπθβ ἰῃ {Πα]Δηγὶς 

οὐπηὶ σεη τ οἰθυ5 ργογυρογυηί, οἱ οἰπογα οἱ ρυϊγ ΓῈ ἀϑρογβὶβ 

ΘΔΡΠΙθυ8., σοι θ8 οἱ δυδρ Γι ἰδ ρ]αίθα5 ἱπιρίοθδηΐ. Εἰ 8]18 

Υ6ΓῸ ΠΌΡΟΓ δϑίγοἴδο, {18 ] Ππ]ο08 δὰ Οοσυγδυτα ϑδἰρηδῖου οἱ 

ΘΟηγ πη Ρυάογθπη) ΓΟΙῃ]υδηΐοδ, ουγουλ ἱπογάϊηδίμυπ) ἰῃ 

οἰ δῖ6 (Δοϊοθδηΐ. Τηΐδηί6 8 δυΐδαλ ἢ] οἱ οσυπὶ 1.15 τρᾶῖγοϑ 

οἱ ἡυϊγοο5 ἀοίδι ρα 8 δἰ ον οἱ Αἰ ἴοτ, πο φυΐάθῃ) ρ6γ ἀοῃ)ο58, 

ἢ Ὑ61Ὸ Ρδγ υἱᾶϑ8, ἱγγευοοδ 6 γ δά ΘΠ πο η βου} [δῃη- 

Ρίυπι οοηρστγοραρδηίυγ. γαγί δυΐθτη ογαὶ δογυπὶ αὶ ἐῃ ᾿ΠΠυὰ 

ΟΟΔΥ̓ΘΉΪὈδηϊ οταίο ρΡΓῸ ἐν 418 8 {Π|0 ἰη) υ5ῖ6 ἰδηἰαθδηίωυγ. 

Οὐηὶ ᾽ἰ8 δυΐδηι ΠΟΠΏ0}}} 6χ οἰνίθυ5 δυάδοορϑ (δοὶὶ ἤθη ἴδγο- 

θδηΐ {Π|᾿υπὶ Οηληΐηο ἰηθίδηίοηι, οἷ ργοροδίζυπι δυιπὶ ἱπηρί γα 

. δἰδίδηΐοπι : ΟἰΔΠ]Δη [68 Δ} {6Π} 86 γυ ϊ ΓΟΒ δὰ ἃγπιὰ, οἷ δι- 

ἀδοῖογ ργὸ μαίγίδ θα οδἰΐαγοβ, τηᾶσηδί ἰδοογαπὶ ἰῃ ΙοΘῸ 

δδμογιίδίθιη, Υἱχαια ἃ δϑηΐθι8 οἱ ργαϑθυ ογὶ8 σοὶ δά 

οδιῃάθιῃ ογαοηἶβ δἰθίογαηΐ 5δἰδίϊοποηι. Εἰ ἴυγρὰ αυϊάριῃ, 

υἱ δηίοδ, ἰῃ ἢϊ8 ὙΟΓΒδ δῦ ΟΓΔΏ5 : 56 η 1 οΓ68 δυΐοθπι ΄υΐ ἐτδηὶ 

αἰγοδ ΓΟΡΘΠ. ΠΊ1}1{18 τη0 18 ΠΟΠΔΡΔΉΓΟΙΓ ΒΌροΓθ8Π) 6}. τη 6η- 

ἴθ) ἃ δι150ορίο ΘΟὨ 5.110 Γι οΥ ο1 6. [πἀπγαῖ 8 δυίθη οἱ οἵμηϊᾶ 

Δ᾽) οίθηβ, ͵8η} οἱ πηροίυπι (δοίοθαΐ, {πὸπὶ ρυΐϊδη8 δ6 ἱηῃὺ- 

δἰζαγυμα γοὶ ργοάϊοϊαυ. Ηαὸ ἰρίίαγ οἱ φαΐ εἰγοὰ {Ππππἢ ογδηί 

Βρθοϊδηϊο5 ὁ0 86 σοηγογίογυηϊ υἱ οὐ ποϑβίγ 5 Ἰηγοσδγοηὶ 

δυχῃ αιυἱ οπηη6π) Ροίοϑίαίοιη αδοὶ, υἱ [κλἷ5 φυὶ δάογαηΐ αὐχὶ- 

᾿ϊυπι [οὐγοῖ, ποη ἀδϑρίοἰθηβ ἰηἰφυυήι οἱ δυρογθυηι (ΔΕἸηυ8. 

Εχ ἀδῃηδίβϑίπιδ δυιΐομι οἱ ἃ δυγίοβᾶ ἰυγθάγιπὶ ΟΟ]]δοίδ γοοϊο- 

Ταϊΐομα,, ἱποοιῃραγδ 8 αυϊάδηι ογαὶ οἰδιηοῦ. Ἐχ δι ηᾶγὰ 

οηΐη ᾿ἰοο αϊ, θη πιοάο Πομηΐη68., 566 οἰἰδη ΠλΠΓ085 οἱ ἰοἰυ πη 

ΒΟ]. ΓΟδοηᾶΓα, 485] 781} ΟἸὨπί 5 ἰθπο τπηογΐθπι ΟὈδυπίὶ-: 

θυ ΡτῸ ἰοαὶ οσμἰδιηϊηα οη6. 

σΑΡΌΤ 1]. 

Αἰχυὶ βυπμη8 δδοογοβ δίπιοη ὁχ δάγψογβο (60 }ΐ ἢ[6- 

οἴοπϑ βοημδ, οἱ πιδηι5 ὀχίθηάθηβ ἰοῃμοϑίθ, (416 πὶ ΤΟ !ο- 

πρηχ Δ Ὀοθδί : Π)οπιπα, Ὠοπιίμα, Γὸχ οσὐἰογυῶι οἱ ἀοιηϊηαίογ 

οἰηἷβ οἐγρᾶίυγα;, 8δησία ᾽π 5δηοίβ, πη μᾶγο ἃ ΟΠ ροΟίΘΏΒ, 

ἰηίοπάδ ποθ ορργοβϑὶβ δὺ ἱπιρίο οἱ ργοίδῃο, 4υὶ ρεῖ 

δυάδςοίδ οἱ τοῦθογα ἰπίυπιουἶῖ. Τὰ οηΐπι 4υἱ ογοδϑιὶ ομηηΐδ οἱ 

οἷα ἱπηρογίο ἰθη68, Ὀοιπίηυβ 508 68, οἱ 605 40] οσηῃΐυ- 

τηοἰΐα οἱ βυρογρία ἴῃ ἃσοηάο αἱἰυηίυν υἀίοδ5. Τα 1Π|05 αὺΐ 

οἰΐπι ἰπἰφυϊδίαπι ἰδοογαπί, ἰμΐογ ψυο8 οἱ ρίβδηίε8 Τπεγαμῖ 

τοῦοιο οἱ δυάδεϊα ἰγοῖΐ, ρογά  ἀἰδῖ!, δα ρογ ἀπ Ο ἢ 5. οἷβ 1π|- 

τωϑηϑᾶϊη δ4υδη). Τὰ βυρογρίδιη ορογδηΐθ5 δοἀοηλδ8,, ὁοἢ- 

δρίουοϑβ ἰπίυϊ αι δὺ8 (ἀοἴ08,, ἰσπ6 οἱ δυ ΡΠ ΓΘ ΘΟΠθι 8515, 

Θχομιρίυπι ροδίοτγίβ οοηϑιυ6π5. Τὰ οοπἤοηίεην ΠΠἰαπὶ Ῥ]ιᾶ- 

τοηθηι, 4υἱ δογυϊζυ 6 ορριεβϑογαῖ μορυϊαπὶ ἴυπν δαποί ἢ) 

Ιδγαδὶ, οὐ γαγὶϊδ οἱ τυ {18 δα ρρ  οἰ 18 ἐχδηγίηδ8865, ποΐδιι 

[ϑοῖβιϊ ροϊομίαπι ἰυᾶπὶ ἴῃ χυΐθυδ ἀθοϊαγαϑίὶ πιδρη υἀϊποι 

(οτιϊτυἀϊηΐβ (θα. ΕΠ οὐπι {16 ρογβοχυογοίαγ οπὶ οστ 5 

οἵ ἰυνθαγαιῃ τυ υάΐηα οὈγουϊϑιὶ ργοίαμνἀο Πιᾶγὶ, 608 διιῖθ 

4υἱ 38 110] οτγοά!ἀογδηί φυΐ οἰμῃΐ ογθαίυγεθ ἀοπλ ΠπᾶΓ5 δᾶϊνο 8 

ταἀυχὶδιϊ. Οἱ οἰίδπι οοβποϑοθηίο8 ορογὰ τιδπὰ5 ἴθ», ἰδυάδ- 



ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΤΡΙΤΟΣ. Κιφ, Β΄. 
ἤνεσαν σε τὸν παντοχράτορα. Σὺ, βασιλεῦ, κτίσας τὴν 
ἀπέραντον καὶ ἀμέτρητον γῆν, ἐξελέξω τὴν πόλιν ταύ- 
τὴν, χαὶ ἁγιάσας τὸν τόπον τοῦτον εἰς ὄνομά σοι, τῷ 
τῶν ἁπάντων ἀπροςδεεῖ, χαὶ παρεδόξασας ἐν ἐπιφα- 
νείᾳ μεγαλοπρεπεῖ, σύστασιν ποιησάμενος αὐτοῦ πρὸς 
δόξαν τοῦ μεγάλου χαὶ ἐντίμου ὀνόματός σου. Καὶ ἀγα- 
πῶν τὸν ἼΠῚ τοῦ Ἰσραὴλ ἐπηγγείλω δὴ, ὅτι ἐὰν γέ- 
νηται ἡμῶν ἀποστροφὴ, καὶ χαταλάδῃ ἡμᾶς στενοχυ»- 
ρία, χαὶ ἐλθόντες εἰς τὸν τόπον τοῦτον δεηθῶμεν, 
εἰςακούση τῆς δεήσεως ἡμῶν. Καὶ δὴ πιστὸς εἶ χαὶ 
ἀληθινός. ᾿Επεὶ δὲ πλεονάχις θλιδέντων τῶν πατέρων 
ἡμῶν ἐδοήθησας αὐτοῖς ἐν τῇ ταπεινώσει, χαὶ ἐῤῥύσω 
αὐτοὺς ἐχ μεγάλων χινδύνων, ἰδοὺ δὴ νῦν, ἅγιε βασιλεῦ, 
διὰ τὰς πολλὰς καὶ μεγάλας ἡμῶν ἁμαρτίας χαταπο- 
νούμεθα, καὶ ὑπετάγημεν τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν, καὶ πα- 
ρείμεθα ἐν ἀδυναμίαις. Εν δὲ τῇ ἡμετέρᾳ χαταπτώσει 
ὃ θρασὺς χαὶ βέθηλος οὗτος ἐπιτηδεύει χαθυθρῖσαι τὸν 
ἐπὶ τῆς γῆς ἀναδεδειγμένον τῷ ὀνόματι τῆς δόξης σου 
ἅγιον τόπον. Τὸ μὲν ὰ ἀβ6α τ σου οὐρανὸς τοῦ οὐ- 
ρανοῦ, ἀνέφικτος ἀνθρώποις ἐστίν" ἀλλ᾽ ἐπεὶ εὐδόχησας 
τὴν δόξαν σου ἐν τῷ λαῷ σου Ἰσραὴλ, ἡγίασας τὸν τόπον 
τοῦτον. Μὴ ἐχδιχήσης ἡμᾶς ἐν τῇ τούτων ἀχαθαρσίᾳ, 
ικηδὲ εὐθύνης ἡμᾶς ἐν βεδηλώσει, ἵνα μὴ καυχήσωνται 
οἱ παράνομοι ἐν θυμῷ αὐτῶν, μηδὲ ἀγαλλιάσωνται ἐν 
ὑπερηφανία γλώσσης αὐτῶν, λέγοντες" Ἡμεῖς χατεπα- 
τήσαμον τὸν οἶχον τοῦ ἁγιασμοῦ, ὡς καταπατοῦνται οἱ 
οἶχοι τῶν προζοχθισμάτων. ᾿Απάλειψον τὰς ἁμαρτίας 
ἡμῶν, καὶ διασχέδασον τὰς ἀμπλαχίας ἡμῶν, καὶ ἐπί- 
φανον τὸ ἔλεός σου χατὰ τὴν ὥραν ταύτην. Ταχὺ προ- 
χαταλαδέτωσαν ἡμᾶς οἱ οἰχτιρμοί σον, καὶ δὸς αἰνέσεις 
ἐν στόματι τῶν χαταπεπτωχότων καὶ συντετριμμένων 
τὰς ψυχὰς, ποιήσας ἡμῖν εἰρήνην. ᾿Ενταῦθα ὃ πάντων 
ἐπόπτης Θεὸς καὶ πρὸ πάντων ἅγιος ἐν ἁγίοις, εἰςαχού- 
σας τῆς ἐνθέσμου δ εανέι χε; τὸν ὕδρει χαὶ θράσει 
μεγάλως ἐπηρμένον ἐμάστιξεν αὐτὸν, ἔνθεν χαὶ ἔνθεν 
χραδάνας αὐτὸν ὡς χάλαμον ὑπὸ ἀνέμου, ὥςτε χαθ᾽ 
ἐδάφους ἄπρακτον ἔτι, καὶ τοῖς μέλεσι παραλελυμένον, 
μηδὲ φωνῆσαι δύνασθαι, δικαίᾳ πε τρυῤίιεὶ μῦν χρίσει. 
Ὅθεν οἵ τε φίλοι καὶ οἱ σωματοφύλαχες αὐτοῦ, ταχεῖαν 
χαὶ ὀξεῖαν ἰδόντες τὴν χαταλαδοῦσαν αὐτὸν εὐθύ- 
ναν, φοδούμενοι μὴ καὶ τὸ ζῇν ἐχλείπη, ταχέως αὐτὸν 
ἐξείλκυσαν ὑπερόδάλλοντι χαταπεπληγμένοι φόδῳ. ᾽ν 
χρόνῳ δὲ ὕστερον ἀναλεξάμενος ἑαυτὸν. οὐδαμῶς εἰς 
μετάμελον ἦλθεν ἐπιτιμηθεὶς, μετ᾽ ἀπειλῆς δὲ πιχρᾶς 
ἀνέλυσε. Διαχομισθεὶς δὲ εἰς τὴν Αἴγυπτον, χαὶ τὰ 
τῆς χαχίας ἐπαύξων, διὰ δὲ τῶν προαποδεδειγμένων. 
συμποτῶν χαὶ ἑταίρων τοῦ παντὸς δικαίου χεχωρισμέ-- 
νων, οὐ μόνον ταῖς ἀναριθμήτοις ἀσελγείαις διηρχέ- 
σθη, ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τοσοῦτον θράσους προῆλθεν, ὥςτε 
δυςφημίας ἐν τοῖς τόποις συνίστασθαι, χαὶ πολλοὺς τῶν 
φίλων ἀτενίζοντας εἷς τὴν τοῦ βασιλέως πρόθεσιν χαὶ 
αὐτοὺς ἕπεσθαι τῇ ἐκείνου θελήσει. Προέθετο δὲ δημο- 
σίᾳ χατὰ τοῦ ἔθνους διαδοῦναι ψόγον χαὶ ἐπὶ τοῦ 
κατὰ τὴν αὐλὴν πύργου στήλην ἀναστήσας ἐξεχόλαψε 
γραφὴν, Μηδένα τῶν μὴ θυόντων εἰς τὰ ἱερὰ αὐτῶν εἰς- 
ἱέναι, πᾶντας δὲ τοὺς Ἰουδαίους εἰς λαογραφίαν χαὶ 
οἰχετιχὴν διάθεσιν ἀχθῆναι" τοὺς δὲ ἀντιλέγοντας βίᾳ 
φερομένους τοῦ ζῇν μεταστῆσαι, τούτους τε ἀπογραφο- 

νους χαράσσεσθαι χαὶ διὰ τος εἰς τὸ σῶμα παρα- 
σήμῳ Διονύσου χισσοφύλλῳ, οὺς χαὶ χαταχωρίσαι εἰς 

ΥΕΤΌΒ ΤΕΞΤΑΝΜΕΝΤΟΝ. --- Π. 

769 

γογυηΐ [6 οπιηἱροίοηϊοιη. Τα, ΓΟΧ,, αὶ ογϑαβί! ἰῃ δυσηϊηδίδυη 
ἰΠ)ΠΠΘὨΒΔΠΊΑΊ ἰογτᾶπι, 6ἰασίβιὶ οἰ" δίθην ἤδης, οἱ βδηςῆ- 
οδδίϊ Ἰοσυχμη πο δὰ ποη)θῇ {0 ], Ὠ0}} 18 Γαὶ δρθηῖὶ, δὲ πιϊγυτω 
ἴῃ τηοάσπ) ρ]οΥ  ἤσδβίϊ δρρᾶγὶοη6 πιᾶρηίοδ, σοπμχηδπάδέϊο- 

Ἠ6Π1 (ΔοίθηΒ 6) 08 δὰ ρ]ογίδιη τηδρηὶ οἱ Ποπογδίϊ ποῃηἱπὶβ ἰυἱ. 
Εἰ αἀἰΠοπβ ἀοπηιπι Ι5γ88] μο οἰ αἰΐαιθ 68, δἰ δοοίἀδς 
ὨΟΡΐ8 δάνογβιἰδβ, οἱ δρργαἰιαὺπάδὶ ἢ08 δησιυδίία, οἱ γϑηϊθηΐος 

δὰ Ἰοσυῃ) πυπο ογθιηι8, Θχδὺυ ἀϊ υγὰπὶ ἴα ογ 0 Π6 Πὶ ποβίγδηι. 

Εἰ ᾳυϊάθπι ἢ6}}8 65 οἱ γογᾶχ. Ουοηίδη δυΐοπ βᾶρρα δι οἐΐβ 

Ῥαίγίθυιϑ ποβίγὶβ δι χ ΠΤ] 1511 οἷβ ἰῃ ΒυπλΠΠδὶ6, οἱ δγυ οὶ 
608 ἀθ πηϑβη 8 ΡΘΓΙΟΌ 8: 008. ΠΟ, Β8Ποἴ8 ΓΟΧ, ὈΓΟΡΙογ 

τυ] οἱ τηᾶρηᾶ ρεϑούδία ποϑίγδ ὀρργίηίμαυγ, οἱ δ] θεῖ 

ΒΌΠΊ.8. ἰῃἰΠηϊοῖθ ποϑίγίβ, δἱ ϑο δέμας ἴῃ ἐπῆγα διίθαδ. Τ᾿ 
ποδίΓα δι 6) Οδἰδηγ δία δυιάδχ [νος οἱ ργοίδηι οοηδίυγ ἀ[ἢ- 

ΟΘΓ6 ἱπ αγίδ Ἰοοὰπὶ ἢυπῸ δδηοίι πη ΒΌΡΘΓ ᾿ἰδγγᾶπ) ογθοίαπη 

ΠΟΙΪηὶ ρ]οτγίε ἴυδ6. Νδιὴ Πδροἰ δουϊυπὶ φαΐάθηι ἰὰη} Το ΪαΠὶ 
ΟΟΙΐ 6δί, ἱοοπιργθῃθηβίθ:]6 Βοπλπίθυ5 : βθα χυοηίδη) 6]6- 
εἰβιϊ φ]ογίδηγ (δηλ ἰῃ ρόρυ]ο ἔυο 1δγδοὶ, βαπό(ἰβοᾶβὶϊ Ἰοσυηλ 
᾿νυηο. ΝΠ υἱοί βοδγ8. ΠῸ8 ἐπ ΒογΌπι, ἱπιπηυηα τα, Πποαυ6 
ῬυΠΐ88 ΠΟ8 ἰῃ οοηἰδηγίηδίίοῃα, ἢ6 βἰογίδηίυτ ἰηϊααΐ ἴῃ (ΓΟΓΟ 
800, 6406 ΘΧϑυ]ϊδηΐ ἰῃ δυρογθὶα ᾿ΐησυδο δι, ἀϊοδηίαβ : 

Νο8 ΘΟΠΟυΪ]ΟΔΥπ18 ἀοΠηιπ) Βϑηο οΔ θηΪβ, βίου οοη.- 

Ουοαπίυγ ἀοπλὰβ ἀροπηἰηδίἰοπυμ. δῖ ρμθοσδία ποϑίγα, 

οἱ ἀἰδβὶρᾶ ογταίδ ποϑδίγα, οἱ οβίθηδο σηϊβουοογάϊδιῃ ἰυδιη ἰὴ 

ἰΘΡΟΓΘ ἢο6. ΟἾο ργϑοσουροθηΐ ἢθ8 Πιἱϑοι αἰ ομ68 ἴυξ, οἵ 

ἀδ Ἰαυαῖοη65 'π ογα ργοδίγδίογυπι οἱ οοπίγιογαπ) δηϊπ)ἷβ, 

[δοίθηβ ΠΟ 5 ρδοθηγ. Ηΐς οΟἸπίαΠπι ἱμϑρθοίοῦ Ὦδυβ οἱ δηίθ 

ΟΙΏΠΘ5 88ηοίι,5 ἴῃ 58 0}0118, δχϑιιαϊ ἃ βδποίᾶ δι ρρ!οδίίοηα, 

Θυπὶ 4υϊ οοπἰιπε 18 οἱ διιάδοία ν]46 οἰδίυ8 ἐγαί Παρβὶ]ανίι, 

Ὠἰποὸ οἱ ἰμάδ υἱθγᾶηϑ οιὰπὶ υὲ ἀγαπαϊηθπ) ἃ γθηΐο, ἰΐα υἱ ἴῃ 

8010 ᾿8π| ἰπ0}}}}8, οἱ πο πη γ8 γοϑο] υἷυ8, που Ἰοχαΐ ρ05- 

86ῖ, υ810 ἱπρ]Ἰοδίυ8 }υἀϊοῖο. ΟΟΔΙΊΟΡΓΘΠΙ διηηϊοὶ οἱ οογρογίβ 

6)}08 συιδίοαοδ, οὑπὶ σ6Ιογθπι οἱ δουΐδι Υἱἀθγοηΐ ΘΠ} ΔΡΡρΓδ- 

᾿ιοηἀΐ886 ροηδηι, {ἰπ]6 065 ἢ οἱ Υἱίδ ἀοβοοργεῖ, οἰΐο Πα 1 

οχίγαχογυηὶ ἱησϑη!! ΡΟΓΟΌΪϑὶ {ἰηογθ. 6 Ζυ θη δύΐδη ἴθῃ)- 

Ῥοτγὸ ουπὶ 86 ΟΟἸ ]οςἶ5861, ἠἡραυδχυδη) δὰ ρα ηἰϊοηξίδηη γοηϊΐ 

οδδιψαϊυβ, 864 οὐπῃ δΙηλγΓἃ ΟΟΙΩΠἰ δἰίομο ἀἰβοαβ8ὶῖ}. Ηθυοῖ- 

8118 δΔυίοπη ἴῃ Εσγρίυμῃ, οἵ τηΔ} 8π| δἀδυρθηβ, ΡῸΓ ΟΟπη- 

Ροΐογοϑ εἰ βοάδ]68 ἰδπὶ ἰηἀϊοδίοβ 80 οπηηὶ ᾿ιι5. 118 τοιηοίοβ, 

ΠΟῊ 80 01 ἰῃ ΠΩ ΠΊΘΓΔΌΪ Ἶ Νι18 ΕΣ δὲ ἀϊηἰ δυ8 ρογβουθγαυῖ!, βοὰ 

οἰΐδπ 60 ἰδοῦ (δ{18 ρεοοδϑϑῖξ, υἱ ἱπίληἀα ἰῃ ἰοοἷβ οοηβίϊ- 

ἰυογοί, οἱ πηι} ὁχ δηγΐοβ ἰπίθ μάθη 68 ἰῃ γορίβ ργοροβί[η} 

οἰΐδπι ἱρϑὶ βδοχυδγθηΐυγ {1108 γοϊυπίαίεπ). Ῥγοροβυΐ δυΐδηι 

ῬυΒΠΙοα οοηίγα φσοπίθῃμ ἀἸ5δθηνίπδγα Υἱυρογδίίομδιῃ : δἱ ἰη 

ἴυγτὶ αυδδ ογδί δὰ δι ] πὶ ογίσθη8 οἰ ὩΠΠ81 ἰῃ56 0} 081} 80 γὶ- 

Ρίυγδπι, ποι ΐηθη) ΘΟΓπ) 4υΐἱ ΠΟῚ 580γ Ποδγοηΐ δά δδογὰ 

οογύμη ἰηργϑαϊ, ΟΠΠ685 δυΐδε 7 2508 ἰῃ γυ]ρὶ ἀ6 50 ΡῈ] ΟΠ πὶ 

οἱ βογυΐϊοιῃ οοηἀϊιοηοπ ἀράιϊπαεὶ : αυἱ δυΐδη οοηἰΓδαϊογοηῖ 

Υἱ δι υϊδίοϑ νἱία ργίνδυὶ, ο5 δυιίΐθη ἀδϑοσίρίοϑ βίρῃδγὶ οἐΐδπι 

Ἷ Ροῦ ἰρπθῦ) ἰηδί μι 1 ογὶ Ὠοάογα (Ὁ]]0, 8. δαοθάθγδ Οὗ ἰδλ 

4ῶ 
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τὴν προσυνεσταλμένην αὐθεντίαν. Ἵνα δὲ μὴ τοῖς πᾶσιν 
ἀπεχθύμενος φαίνηται, ὑπέγραψεν: ᾿Εὰν δέ τινες ἐξ 
ἀὐτῶν προαιρῶνται ἐν τοῖς χατὰ τὰς τελετὰς μεμυημέ- 
νοις ἀναστρέφεσθαι, τούτους ἰσοπολίτας ᾿Αλεξανδρεῦσιν 
εἶναι. Ἔνιοι μὲν οὖν ἐπὶ πόλεως τὰς τῆς πόλεως εὖσε- 
θείας ἐπιδάθρας στυγοῦντες εὐχερῶς ἑαυτοὺς ἐδίδοσαν, 
ὡς μεγάλης τινὸς χοινωνήσοντες εὐχλείας ἀπὸ τῆς ἐσο- 
μένης τῷ βασιλεῖ ὑπ ς μς αὐ Οἱ δὲ πλεῖστοι γεν- 
ναίᾳ ψυχῇ ἐνίσχυσαν, χαὶ οὐ διέστησαν τῆς εὐσεθείας " 
τά. τε χρήματα περὶ τοῦ ζῇν ἀντιχαταλλασσόμενοι 
ἀδεῶς ἐπειρῶντο ἑαυτοὺς ῥύσασθαι ἐκ τῶν ἀπογραφῶν. 
Εὐέλπιδες δὲ χαθειστήχεισαν ἀντιλήψεως τεύξεσθαι, 
χαὶ τοὺς ἀποχωροῦντας ἐξ αὐτῶν ἐῤδελύσσοντο, καὶ ὡς 
πολεμίους τοῦ ἔθνους ἔχρινον, χαὶ τῆς χοινῆς συνανα- 
στροφῆς καὶ εὐχρηστίας ἐστέρουν. ' 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΓΙ". 

Ἃ καὶ μεταλαμόάνων ὁ δυςσεδὴς ἐπὶ τοσοῦτον 
ἐχόλησεν, ὥςτε οὐ μόνον τοῖς κατ᾽ ᾿Αλεξάνδρειαν διορ- 
γίζεσθαι, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐν τῇ χώρα βαρυτέρως ἐναν- 
τιωθῆναι, καὶ προςτάξαι σπεύσαντας συναγαγεῖν πάντας 
ἐπιτοαυτὸ, χαὶ χειρίστῳ μόρῳ τοῦ ζῆν μεταστῆσαι. 
Τούτων δὲ οἰχονομουμένων φήμη δυςμενὴς ἐξηχεῖτο 
χατὰ τοῦ γένους, ἀνθρώποις συμφρονοῦσι εἰς χαχοποί- 
σιν, ἀφορμῆς διδομένης εἰς διάθεσιν, ὡς ἂν ἀπὸ τῶν 
νομίμων αὐτοὺς χωλυόντων. Οἱ δὲ Ἰουδαῖοι τὴν μὲν 
πρὸς τοὺς βασιλεῖς εὔνοιαν καὶ πίστιν ἀδιάστροφον ἦσαν 
διαφυλάσσοντες, σεθόμενοι δὲ τὸν Θεὸν χαὶ τῷ τούτου 
νόμῳ πολιτευόμενοι, χωρισμὸν ἐποίουν ἐπί τινων χαὶ 
χαταστροφάς᾽ δι’ ἣν αἰτίαν ἐνίοις ἀπεχθεῖς ἐφαίνοντο. 
Τῇ δὲ τῶν δικαίων εὐπραξίᾳ χοσμοῦντες τὴν συνανα- 
στροφὴν, ἅπασιν ἀνθρώποις εὐδόχιμοι χαθειστήχεισαν. 
Τὴν μὲν οὖν περὶ τοῦ γένους ἐν πᾶσι θρυλλουμένην εὐὖ- 
πραξίαν οἱ ἀλλόφυλοι οὐδαμῶς διηριθμήσαντο" τὴν δὲ 
περὶ τῶν προςχυνήσεων καὶ τροφῶν διάστασιν ἐθρύλ-- 
λουν, φάσχοντες, μήτε τῷ βασιλεῖ μήτε ταῖς δυνάμεσιν 
ὁμοσπόνδους τοὺς ἀνθρώπους γενέσθαι, δυςμενεῖς δὲ 
αι χαὶ μέγα τι τοῖς πράγμασιν ἐναντιουμένους" χαὶ 
οὗ τῷ τυχόντι περιῆψαν ψόγῳ. Οἱ δὲ χατὰ τὴν πόλιν 
Ἕλληνες, οὐδὲν ἠδιχημένοι, ταραχὴν ἀπροςδόχητον 
περὶ τοὺς ἀνθρώπους θεωροῦντες, καὶ συνδρομὰς ἀπρο- 
σχόπους γινομένας, βοηθεῖν μὲν οὐχ ἔσθενον, τυραννιχὴ 
γὰρ ἦν ἡ διάθεσις, παρεχάλουν δὲ καὶ δὺς ὄρως εἶχον, 
χαὶ μεταπεσεῖσθαι ταῦτα ὑπελάμόανον᾽ μὴ γὰρ οὕτως 
παροραθήσεται τηλιχοῦτο σύστημα μηδὲν ἠγνοηχώς. 
Ἤδη δὲ χαί τινες γείτονές τε χαὶ φίλοι καὶ συμ- 
πραγματευόμενοι, μυστιχῶς τινας ἐπισπώμενοι, πίστεις 

ἐδίδουν συνασπιεῖν, χαὶ πᾶν ἐχτενὲς προςοίσεσθαι πρὸς 
ἀντίληψιν. Ἐχεῖνος μὲν οὖν τῇ κατὰ τὸ παρὸν εὐη- 
μερίᾳ γεγαυρωμένος, χαὶ οὐ χαθορῶν τὸ τοῦ μεγίστου 
Θεοῦ κράτος, ὑπολαμθδάνων δὲ διηνεχῶς ἐν τῇ αὐτῇ 
διαμένειν βουλῇ, ἔγραψε κατ᾽ αὐτῶν ἐπιστολὴν τήνδε" 
Βασιλεὺς Π]τολεμαῖος Φιλοπάτωρ τοῖς χατ᾽ Αἴγυπτον 
χαὶ χατὰ τόπον στρατηγοῖς χαὶ στρατιώταις, χαίρειν 
καὶ ἐῤῥῶσθαι. "Εῤῥωμαι δὲ χαὶ ἐγὼ αὐτὸς χαὶ τὰ 
πράγματα ἡμῶν. Ἔχ τῆς εἰς τὴν ᾿Ασίαν γενομένης 
ἡμῖν ἐπιστρατείας, ἧς ἴστε χαὶ αὐτοὶ, τῇ τῶν θεῶν 
πρὸς ἡμᾶς ἀπροπτώτῳ συμμαχίᾳ χαὶ τῇ ἡμετέρᾳ 
δὲ ῥώμη κατὰ λόγον ἐπ᾽ Πιτν τέλος ἀχθείσης, 

ΠΓΠΙΒΆΙ ΑΡΟΘΟΆΒΥΡΗ͂Ι. 

Ϊ οοογοϊίδη) ΠἰΠογίδίθμ). ὙΘΓΌΠΙ πὸ ομηηΐδυϑ ἱπίδηξυβ γἱάογο- 
ἴὰγ, δ δογρδὶξ : δίῃ δυίθπ) ὁΧχ οἷβ δίχψυΐ οἰορογίηϊ γογϑδγὶ 
Οὐπ) ἰἰ8 φυὶ δεσυπάυπι ἰε]οἴδδ 1η}{|8{] βυπί, ΠΟ8. ὅθῦο {ιιγ 
Οἶγο5 ὁυπὶ ΑἸοχδη γί ηΐβ 6886. σ᾽ ἰΓ Ὠοπη} αυϊάθιῃ ἐπ εἰ- 

Υἱίδίς οἰν}}}8 γοϊϊίοηβ σγᾶάιι8β Ποῃμογδηΐθβ [Δο]6 βοίρϑοβϑ 

ἀθάοπιπί, ἰδπιαυᾶπν τηδρτιδὸ ουυϑάδπη φΙοτγίαβ ρᾶγιἰοἶραβ 

[αἰυτί ὁχ 6οἃ αυδ (ιΐαγα οβ8θῖ οὐπὶ ΓΕβῈ ΟΟΠΥΘΥΓΒΔΙΪΟΏΘ. 

ΡΙο. 6 δυΐδπι ζΘΏΘΓΟΒΟ ΔΗΪΠ1Ο 86 0508 σοηῇττηδυθγυηὶ, οἱ 

ἃ ρίοἰδίθ ποὴ γθοθββογιηΐ : οἱ ρϑουπίδθ ὕγὸ Υἱδ ΘΟΠΊΠ.ι- 

ἰΔηΐε8 ἱπίγορι 6 ΘΟμΔ Δ (ῸΡ βεῖρ808 ᾿ἰθογαγα ἃ ἀδϑογίριἰοηί- 

θυ8. Βοηδ δυΐοπι 806 ἔγοίὶ ρογαίδθϑοϊ δυχί πὶ 56 οθη86- 

ΟυΐυΓοβ, οἵ δὺ0β 1}|08 4] τοοοβϑβογδηΐ δθοπημλραηίυγ, εἰ 

ἰδιηαυδῃ Ὠοϑβί68 σοηίία Ἰἀϊοαραηΐ, οἱ οοϊητηθηίὶ οοῃϑασίυ- 

ἀΐηδ οἱ π|}}Π|{δῖ ῥεγαθδηῖ. 

ΟΑΡΌΤ ΠΙ. 

Ουῶ οὐπὴ ΘΟ ροΓ886ὲ ἰπηρὶι8 δά60 ἰγδίυϑ ϑϑὲ, υἱ ἤοῃ 80- 

ἰαπὶ 118. υΐ δὰ Αἰοχδηάγίδιῃ δυσοθηϑεγοί, βοὰ οἰΐδπι ἰΐ8 χυὶ 

ἴῃ γορίοῃθ σγᾶυ 8 δἀνογϑαγοίαγ, οἱ ᾿υθογοῖ (δβιϊηδηῖδ8 οσῶ- 

ἄτορᾶγο ΟἸἢ68 80}, οἱ ρα 581 Π|8 606 Υἱίδιῃ ἱρ818 δ γ6Γο. 

ΗἸ5 δυΐοπη σοηδιϊ [18 (Δπη8 ἰηἰπιίοα ροῦν ραθαίυν οοηίτα 

ἴρϑυπὴ βοη8, ἰοπηη θ}8 οΟηδβοηίοπίίθιι8 δά τηδ]οῇοϊπ,, 

οὐσδβίοης ἀδίβ δ σοηβί υ]0ῃ 6 πὴ, ἰδ χυδπ) 608 8 Ἰαφὶ ὶ- 

Ππιῖβ ργο  ἰθογθηῖ, Αἱ ψυάεὶ οὔζᾶ γόβρθβ αυϊάδη) Ὀομενοϊθῃ- 

ιἴδι οἱ ἡἀ6πὶ ἱπηπηυ δ ἰδ Θομϑογγαῦδηί, γϑπογδηῖθβ δυΐθιη 

δου οἱ ὁχ ᾿ρβίιβ [656 γορ ] οδπὶ ψογοηΐθβ, βοοοβδί ΠΟ ΠῚ 

ἴῃ δἰίψυϊδυ5 (Δοἰοραηί οἱ πηυ!δίϊοΠ68: φυᾶπι δα οδυβδῃ) α]Ϊ- 

φυΐδυβ οὐϊοοὶ υνἱἀοθαηίυγ. 564 ιδίδγυ ) δοιἰοηυπη Πιποϊϊοῦα 

ΟΟΠΥΘΓΒΔ[ΙΟΠΘΙ ΟΓΠΔΗ 65, ΟἸΏΠΙθυ.5 ἰοιηἶδι18 ᾿γο αι! ὁχ- 

δἰ ἰογυπί. Ικἰΐαγ ἰρβᾶιῃ αυϊάθπι ἀδ βθῆθγθ ἰῃ οπηηΐθυ8 ΡδῚ- 

συ ϊραίδπι γοοΐα ἃροηάϊ γα οηθη δἰϊθηΐβοηδθ Ὠραυδαυδηὶ 

ΓΘΟΘΏΒΌΘΓΙΩΣ : γογυηὶ ἃς δαογδιϊοηΐθυ8 οἱ οἱ δὶ8 αἰ βογ ΠΠρΏ 

Ρογγυ σαρδηὶ, αἀϊορηΐίθδ, Ὠδθάὰθ τορὶ, ποαὺυδ δχογο θυ 

[ιμαρτδίοβ 6886 ᾿οπηΐποβ, 864 6586 οὐἀΐοβϑοβ δὲ πΠιδ) γι ἴῃ 

[ηοάν}) ΠΟΡΟΙΗ͂Β δανογθαγὶ : οἱ ὭΟῺ πηϑαϊοογοη) ὀχοϊίδγυηϊὶ 

Υἱυρογδίϊοηοιῃ. Ογϑοοὶ δυΐίθιῃ αὶ ογϑηὶ ἰὴ οἰν ἰαΐθ, ἢυ}}}8 

ἴ0} υΓ118 αἴοοι:, ἰυτηυ]ίυηι ἱποχροοίδίυηι οἰγοᾶ ᾿ΟΙΪ 65 υΥἱ- 

ἀδηίδβ, οἱ ΘΟῃΟΌΓΒυΒ ἱπηργοΟΥ 808 ἤογί, δυχὶ ἰαγὶ φυνάθπη ἤθη 

Ροί(ογδηΐ, ἔὐγδηηΐοα θηΐπη ογαί σοηϑβίϊι{|0, 56ἃ σοηβο δυδη- 

ἴωγ οἱ ρσγαυ ον (ἐγοῦδηϊ, οἱ πηυϊδὶυπι ἢδοο ἐπὶ ρΔΌδηϊ : ποι 

οηΐπι 5. οοπίοπηηοὶ ἰδ]οῖὰ οοηϑι 1] οἤθηὰ 4υΐ 61}}}} ἰρῃογᾶ- 

γογὶ!. 78πὶ γϑῸ οἱ αυϊάδπι Υἱοὶ οἱ ἁπλίοὶ οἱ 4] δἰ πη} μ6- 

βοιθαηΐιν, β6ογοίο 4ηοϑάδη) δοοογϑθηίεϑ, ἤθη ἀλὈδηϊ 

οοηίοσοῃάϊ, οἵ οπιηθαλ αἰ ροη(ἰδπ) δὰ ἀοίδηβίοηοθιη. Ἰσιίυῦ 

16 φυΐϊάδπὶ ργϑρδοηίὶ ργοβρογ δῖθ ἀχβυ 8η8., οἱ Ποῃ ΟΟὨ8]- 

ἀογδὴβ πηδχιηὶ Ποὶ ροϊοϑίδίο), ρυΐδη8 δυΐθιῃ ρογροίθο ἰὴ 

οοάθηχ ῬΟΓΒΘΥΘγαγ ΟΠ 5.110, βοῦρϑιῖ ὁσηΐγᾶ 608 Ορ  5ἰΟἸ Δ Π} 

Ὠδηο : Βοχ Ρίο]θιπθυβ ΡΠ Πορδίονῦ ἰἰ56 φυὶ ΡοῚ ΞΕσγρίαπι οἱ 

ΡοΓΙοοᾶ ἀυοίθαβ οἱ μι} ἴ 015, σδυάογα οἱ γᾷ ]θγο. ὙΔ]60 διιΐοιπι 

οἱ ορὸ 'ρβ6 οἱ γθ8 ἠοϑβίγδο. Ροϑί (Δοί) π) ΠΟ 5 ἱπ Αϑίδπὶ ὄχρθ- 

ἀἰϊίοποηι, 4υδη) ἰρ8ὶ οἰΐδπὶ δα (58, 4.8: ἀδογυπι ἐγθδ ὯῸΒ 

ἱπηργουῖβο οοηϑβἰ ο οἱ (ογιϊυἀΐηα οἰΐαπὶ ποϑίγα βεουπάυχῃ 

ταϊοηδηὶ δὰ ορμρίϊπηπι ἤποπὶ ρογάιιοίδ εἴ, ρυϊανηι15, ΠΟ 



ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΤΡΙΤΟΣ. Κεφ. Δ'. 

Ἡγησάμεθα, μὴ βίᾳ δόρατος, ἐπιεικείᾳ δὲ καὶ πολλῇ 
ἰλανθρωπία τιθηνήσασθαι τὰ χατοιχοῦντα χοίλην 

ὅιυρίαν χαὶ Φοινίχην ἔθνη, εὐποιῇσαί τε ἀσμένως. Καὶ 
τοῖς κατὰ πόλεσιν ἱεροῖς ἀπονείμαντες προςόδους πλεί- 
στας, προήχθημεν χαὶ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, ἀναθάν- 
τες τιμῆσαι τὸ ἱερὸν τῶν ἀλιτηρίων χαὶ μηδέποτε 
ληγόντων᾽ τῆς ἀνοίας. Οἱ δὲ λόγῳ μὲν τὴν ἡμετέραν 
ἀποδεξάμενοι παρουσίαν, τῷ δὲ πράγματι νόθως, προ- 
θυμηθέντων ἡμῶν εἰςελθεῖν εἰς τὸν ναὸν αὐτῶν, χαὶ τοῖς 
ἐχπρεπέσι χαὶ καλλίστοις ἀναθήμασι τιμῆσαι, τύφοις 
φερόμενοι παλαιοτέροις εἴρξαν ἡμᾶς τῆς εἰςόδου, ἀπο- 
λειπόμενοι τῆς ἡμετέρας ἀλχῆς, δι ἣν ἔχομεν πρὸς 
ἅπαντας ἀνθρώπους φιλανθρωπίαν. Τὴν δὲ αὐτῶν εἷς 
ἡμᾶς δυςμένειαν ἔχδηλον χαθιστάντες, ὡς μονώτατοι 
τῶν ἐθνῶν βασιλεῦσι χαὶ τοῖς ἑαυτῶν εὐεργέταις 
κε μδὴ ἀρλιμρνυ οὐδὲν γνήσιον βούλονται φέρειν. Ἡμεῖς 
δὲ τῇ τούτων ἀνοίᾳ συμπεριενεχθέντες, χαὶ μετὰ νίχης 
διαχομισθέντες, καὶ εἰς τὴν Αἴγυπτον τοῖς πᾶσιν ἔθνεσι 
φιλανθρώπως ἀπαντήσαντες, καθὼς ἔπρεπεν ἐποιήσα- 
μεν. Ἐν δὲ τούτοις πρὸς τοὺς ὁμοφύλους αὐτῶν ἀμνησι- 
χαχίαν ἅπασι γνωρίζοντες, διά τε τὴν συμμαχίαν 

᾿ καὶ τὰ πεπιστευμένα μετὰ ἁπλότητος αὐτοῖς ἀρχῆθεν 
μύρια πράγματα τολμήσαντες ἐξαλλοιῶσαι, ἐδουλήθη- 
μεν χαὶ πολιτείας αὐτοὺς Ἀλεξανδρέων χαταξιῶσαι, 
χαὶ μετόχους τῶν ἀεὶ ἱερέων χαταστῆσαι. Οἱ δὲ τοὐ-- 
ναντίον ἐχδεχόμενοι, χαὶ τῇ συμφύτῳ καχοηθεία τὸ 
καλὸν ἀπωσάμενοι, διηνεχῶς δὲ εἰς τὸ φαῦλον ἐχνεύ- 
οντες, οὐ μόνον ἀπεστρέψαντο τὴν ἀτίμητον πολιτείαν, 
ἀλλὰ καὶ βδελύσσονται λόγῳ τε χαὶ σιγῇ τοὺς ἐν αὐτοῖς 
ὀλίγους πρὸς ἡμᾶς γνησίως διαχειμένους, παρέκαστα 
δφορώμενοι διὰ τῆς δυςκλεεστάτης ἐμδιώσεως διὰ τά-- 
χους ἡμᾶς χαταστρέψαι τὰ χατορθώματα. Διὸ καὶ τε- 
χμηρίοις χαλῶς πεπεισμένοι τούτους χατὰ πάντα δυς- 
νοεῖν. ἡμῖν τρόπον, καὶ προνοούμενοι μήποτε αἰφνιδίου 
μετέπειτα ταραχῆς ἐνστάσης ἡμῖν τοὺς δυςσεθεῖς τού- 
τοὺς χατὰ νώτου προδότας χαὶ βαρύάρους ἔχωμεν πολε- 
μίους, προςτετάχαμεν ἅμα τῷ προςπεσεῖν τὴν ἐπιστολὴν 
τήνδε, αὐθωρὶ τοὺς ἐννεμομένους σὺν γυναιξὶ χαὶ τέ- 
χνοῖς μετὰ ων καὶ σχυλμῶν ἀποστεῖλαι πρὸς ἡμᾶς 
ἐν δεσμοῖς σιδηροῖς πάντοθεν καταχεχλεισμένους., εἰς 
ἀνήκεστον χαὶ δυςχλεῇ πρέποντα δυςμενέσι φόνον. Τού- 
τῶν γὰρ ὁμοῦ χολασθέντων, διειλήφαμεν εἰς τὸν ἐπί-- 
λοιπὸν χρόνον τελείως ἡμῖν τὰ πράγματα ἐν εὐστα- 
θείᾳ αὶ δελείστη διαθέσει χατασταθήσεσθαι. Ὃς δ᾽ ἂν 
σχεπάσῃ τινὰ τῶν Ἰουδαίων ἀπὸ γεραιοῦ μέχρι νηπίου, 
μέχρι τῶν ὑπομασθίων, αἰσχίστοις βασάνοις ἀποτυμπα- 
νισθήσεται πανοιχί" μηνύειν δὲ τὸν βουλόμενον, ἐφ᾽ 
ᾧ τὴν οὐσίαν τοῦ ἐμπίπτοντος ὑπὸ τὴν εὐθύναν λήψε- 
ται, καὶ ἐχ τοῦ βασιλιχοῦ ἀργυρίου δραχμὰς διςχιλίας, 
καὶ τῆς ἐλευθερίας τεύξεται ᾿Α στεφανωθήσεται. Πᾶς 
δὲ τόπος οὗ ἐὰν φωραθῇ τὸ σύνολον σχεπαζόμενος Ἶου- 
δαῖος, ἄδατος καὶ πυριφλεγὴς γινέσθω, καὶ πάσῃ θνητῇ 
ὕσει χατὰ πάντα ἄχρηστος φανήσεται εἰς τὸν ἀε 

χρόνον. Καὶ ὁ μὲν τῆς ἐπιστολῆς τύπος οὕτως ἐγέγρα- 
πτο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄. 

Πάντη δὲ, ὅπου προςέπιπτε τοῦτο τὸ πρόςταγμα, 
δημοτελὴς συνίστατο τοῖς ἔθνεσιν εὐωχία μετὰ ἀλαλα- 
Ὑμῶν καὶ χαρᾶς, ὡς ἂν τῆς προχατεσχιῤῥωμένης αὐτοῖς 
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ΥὙἹΟ] οἰ ἰδηοοδε, δβοὰ ἐραυϊίδία οἱ γι} ἃ Ὠυμηδηϊίαία ἰηάυ}- 

ϑοηΐίογ ἰγϑοίδγο σοηίθϑ φιδ8 μδϊίδηϊ Οσοἰδβυγίδιη οἱ ΡῃΟηΐ- 

Οδῃ, 80 ᾿ΙΡΟΠ ΕΓ Ὀαποίδοογο. Εΐ οὑπὶ [θη ρ}18 χΖυϑ δυπΐ ροῦ 

οἰν (δί68 (θυ 5βθιηυ8 γϑά 8 τη} 108, νοηϊπηὰβ οἰϊδπ 76 γὸ- 

ΒΟΪΥΤΏΔΗ., 8ϑΟ πα θηΐθ8 ΠΟΏΟΓΑΓΟ ἰΘΠΊΡ].ΠῚ 506] 65 ΟΓΏΠ. {110- 

ΤΌὨ) οἵ ἡυησυδιη ἀδδἰδίοη πὶ Δ διηθηῖία. ΠῚ δυ θη γογθο 

χυϊάθδιη ποβίγδηι βαϑοὶ ρθη 68 ργϑοβθηςἰ8πΠ|, ΓΟ δι ίθῃ) [2]50, 

γο]οη 1.8 ποῦ ὶ8 ἰηϊγοὶΓγα ἴῃ ἰδ ρ]υπὶ οογυη, οἱ ἀδοθης 08 

860 Ρυ]ομογγί 8 ἀοηΐἷ8 Ὠοπογᾶγο, ἰυτηογίθιι δηςχυϊουθυβ 

δεὶ(δι! ργο θυ γα πὶ 08 δ ἱπρτγοϑδιι, Οὐπὰ ἰηἰογίογοδ δββοηΐῖ 

Ὠοδίγβ Υἱγ 8, ΟὟ Θϑὴ Ζυδη) οΓζᾶ ΟΠΠΠ68 ὨΟΙΊΪΠ68 ἢ8|06- 

ἴὯ}8 Ὠυμπηδηϊδίοη). ϑυ δ) δυίοιη ογζᾶ ΠΟ8 ΠΟ οἰ η ἰδ Π) 

ΓΔ Πἰ  οϑίδηλ (δΔοίθηΐ6 8, Ζυΐρρα 8011 ργογβυβ σοῃίϊπ) Οοηΐγᾶ 

τοΩ68 οἱ δοηΘἤο08 8008 ΟΟΓΨΙ ΘΙ. οΓΙ Ζοη 68, ηἰ ἢ] οσὶ {ἰπλπ πὶ 

ἴεγγο γο]υηΐ. ΝΟῸΒ δυΐοη οἴπι ΠΟΓΌΠΣ διῃθη ἰδ οοηνογβδιὶ, οἱ 

οὐυπὶ νἱοίοτίἃ γουογδὶ, οἱ ἰὴ Ξε σγρίο οπγηΐθι8 παϊἰοηΐθυδ ἢυ- 

τηδηϊΐον οὐ τοηΐθ8, ργουῦυΐ ἀδοορδὶ ἐθοίπγι5. [ἢ [18 δυΐδπι 

ογρὰ ρος 168 οογυχη Οὔ ἐν] οη 6 ἢ) ἐπ᾿ ΓΙ ΔΓΌΠ. οὐμηΐθυβ ὨοίδΠι 

[Δοϊοπίθ8, ῥγορίονυ βοοίοἰδίθηι οἱ οοιηπηηϊδθα οἱβ δη(ἰχυΐϊ5 

Οὐ δἰ πιρ] ἰδία βοχοθηΐδ ποροίίἃ ἀσργοϑϑὶ πηυΐᾶγο, το] ἷ- 

ἴη}8 ΑἸοχδηάτγίῃογυπι οἰΐδη ΓΕΡΟ] δ 608 ἀϊξηδτὶ, οἵ ΡδΓ- 

εἰεΐραβ 86 ΡοΓ βδοογάοία οοηδβίιογο. 1} δυΐοπη ἴῃ οοη- 
ἐγαυΐδπὶ μδγίθη) δοοὶρἰοπίοβ, οἱ ἰηβὶίἃ πηργοδίαία Βοποβίι) 

τορο δηΐ68, ρογροίυο διήΐδηη δα Γη8}11π| ργοηΐ, ποθὴ 80] 0Π| 

οὐπηι ἱσῃοηιί ἰδ γορυάίδγιηῖ 18 οἰ  δ18, 56 οἰἶδη) ΔΟΟΠΊΪΠ8Π- 

(υγ οἱ γογθὸ οἷ 58:16 ρᾶυοοβ 4υοϑαδπ) ΘΧχ οἱδ ογζᾶ Π05 ἰορί- 

ἀἰη)ο δἴδοίοβ, δδιῃρθῦ δυβρίδηΐθδ Οὗ ἱπίδηγθηι Υἱΐδο γι ἰοηθ πὶ 

οἱΐο Ὡ08 ΟΥ̓́ΟΓΒΌΓΟΒ γοοία (Δ οΐδ. ΟΙΔΙΔΟΌΓΘΏΙ ΓρΌΙΏ 618 οἰ ἰὰ Π 

ῬΙΟΡΘ ρεγδυδϑὶ 08 ογμηΐδυ8 πηοάΐβ ΘΟηΐΓᾶ ΟΦ Π1Δ]6 δοηϊίγα, 

οἱ ργου ἀθηΐθθ 8 (ογίθ γορϑη(ίμδ ροβὶ 'ς (υγθαίοη6 ποδβ 
ἱπηηλϊποηΐα ῃ05 ἃ ἴδογζο ρῥγουϊϊογοβ οἱ ΔΓ ΑΓΟΘ Δ ΟΔΠγ08 

Βοϑίαϑ8, 1551 Π}0}8 8ϊπλ}} δἴχυα 8}1818 (ποτὶ δορὶ 51018. δῦ. 68- 

ἀσιῃ Πογὰ 608 αυὶ παρ δηΐ οὐπὶ ἀχογθυ8 οἱ Π]118., ουτη ὁοη- 

ἰὐχο} 8 οἱ νοχδιίϊοηϊ θυ πιϊἴογο δὰ ὩῸ8 Υἱηο1}}}8 ἰδΓΓοὶβ 

υπάϊχαθ Οὐπο 8508, δὰ ἰοἴγδῃ) οἱ ἰηίαηπηθιη ἰηἰπλοὶ8 ΘΟΏγ6- 

ηἰοηΐσῃι σεράσῃ. ΗΪ8 ΘὨΐΠ 51}}}} ρυ πη 118, μυΐϊδν: 5 ἴῃ Γ6- 

᾿ίφσαυτ ἰδιηρυ8 ρογίδοϊα ΠΟθὶ8 γὸϑ ἱπ ὈΌΠΟ 5βἰδίι οἱ ορί πᾶ 

ἀἱβροϑβί(ίοπο οοηῃϑίυἱυπὶ ἱγί. Οὐϊου 116 δυίοεῃ αυθσιηρίδ 

Ψυάδοογυηι ἰοχοῦὶϊ ἃ 856ὴ6 υ846 δὰ ἰηΐδηΐοπ), ὕυ546 δὰ 

Ἰδοϊρηΐοβ, ἰυγρ 88ἰΠπ|ὶ8 Τοστηθηί5 οοο δίων ουηλ ἰοία ἀοη)ο : 

Ουἱ δυίΐίοπι ἱπάϊοδγο γοϊμογὶΐ, 60 'ρ50 βυ ϑιδη(δηι δ᾽ 8 αυΐ, 

ἰποίαἱ ἴῃ ροηδηι δοοὶρίοὶ, οἱ ἀ6 γορϑ} ἀγρϑηΐο ἀγδομηγδδ Ὁΐ8 

ΪΠ6, οἱ Πθογίδίοηι δα  ρ ϑοδΓ οἱ Θογοηδ ὉΓ. ΟΥΩὨΪδ δυΐδπι 

Ιοουβ υδϊουπηχαο ἀδργθῃθηδ8 ἔπογ ἢ Θηΐ ΠΟ ἰδοία 5 Τα ἀ86118, 

ἰηνίυβ οἱ ἱχῆθ οοπιθυβῖυβ δὲ, οἱ οπγηΐ ἸΟΥΙΔ]Ϊ ἡδίυγεο δὰ 

οἠϊηίΐδ ἰημ}}8 χβιοί ἴῃ βοπηρί ἰγηση ἰδ ρα5. Εἰ [Ογπηυ]δ αυΐ- 

ἄδπη δορί  8ί012 8ἰς βογιρίδ δϑῖ. 

ΟΘΑΡΌΤ ἹΥ. 

ὑδίουιηαυς δυΐοπι ργοτηυϊπδῖίππι ἰυἱξ πο. οὐἀϊοίυμη, ρο- 
Ρυϊάγο οοηυίνίυπι οοηδιϊαἴὰπι 681 φομεἶθι.8 συμ [0 Ὁ] α[ἰοἢ- 
Β8 οἱ ραυάΐο,, ἰἀπιφυδπ τ Δη ἰ4υϊυ5 ἰηάυγαΐδ ἰῃ ΘΟΓΠΙῺ 

49. 
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πάλαι χατὰ διάνοιαν, μετὰ παῤῥησίας συνεχφαινομένης 
ἀπεχθείας. Τοῖς δὲ Ἰουδαίοις ἀνήχεστον πένθος ὅν χαὶ 
πανόδυρτος μετὰ δαχρύων βοὴ, στεναγμοῖς πεπυρω- 
μένης τῆς αὐτῶν πάντοθεν χαρδίας, ὀλοφυρομένων τὴν 
ἀπροςδόχητον ἐξαίφνης ἐπιχριθεῖσαν αὐτοῖς ὀλεθρίαν. 
'Εἴς νομὸς ἢ πόλις, ἢ τίς τὸ σύνολον οἰχητὸς τόπος, ἢ 
τίνες ἀγυιαὶ χοπετοῦ χαὶ γόων ἐπ᾽ αὐτοῖς οὐχ ἐμπι- 
πλῶντο; Οὕτω γὰρ μετὰ πιχρᾶς καὶ ἀνοίκτου Ψυχῆς 
ὑπὸ τῶν χατὰ ὑϑ νυ στρατηγῶν ὁμοθυμαδὸν ἐξαπε- 
στέλλοντο, ὥςτε ἐπὶ ταῖς ἐξάλλοις τιμωρίαις καί τινας 
τῶν ἐχθρῶν λαμδάνοντας πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν τὸν χοι- 
νὸν ἔλεον, χαὶ λογιζομένους τὴν ἄδηλον τοῦ βίου χατα- 
στροφὴν, δαχρύειν αὐτῶν τριςάθλιον ἐξαποστολήν. 
Ἤγετο γὰρ γεραιῶν πλῆθος πολιᾷ πεπυχασμένων, 
τὴν ἐχ τοῦ γήρως νωθρότητα ποδῶν ἐπιχύφων, ἀνα-- 
τροπῆς δρμῇ βιαίας, ἁπάσης αἰδοῦς ἄνευ πρὸς ὀξείαν 
χαταχρωμένων πορείαν. ΑἹ δὲ ἄρτι πρὸς βίου χοινωνίαν 
γαμιχὸν ὑπεληλυθυῖαι παστὸν νεάνιδες, ἀντὶ τέρψεως 
μεταλαθοῦσαι γόους, καὶ χόνει τὴν μυροδραχῇ πεφυρ- 
μέναι χόμην, ἀχαλύπτως δὲ ἀγόμεναι θρῆνον ἀνθ᾽ 
ὑμεναίων ὁμοθυμαδὸν ἐξῆρχον, ὡς ἐσπαραγμέναι σχυλ- 
μοῖς ἀλλοεθνέσι. Δέσμιαι δὲ δημόσιαι μέχρι τῆς εἰς 
τὸ πλοῖον ἐμῥολῆς ἈΛΕΡ Βὲ τιν βίας. Οἵ τε τούτων 
συζυγεῖς βρόχοις ἀντὶ στεφέων τοὺς αὐχένας περιπε- 
πλεγμένοι μετὰ ἀχμαίας χαὶ νεανιχῇς ἡλικίας, ἀντὶ 
εὐωχίας χαὶ νεωτεριχῇς ῥαθυμίας τὰς ἐπιλοίπους τῶν 
γάμων ἡμέρας ἐν θρήνοις διῆγον, παρὰ πόδας ἤδη τὸν 
δὴν δρῶντες χείμενον. Κατήχθησαν δὲ θηρίων τρόπον 

ἀγόμενοι σιδηροδέσμοις ἀνάγχαις " οἱ μὲν τοῖς ζυγοῖς 
τῶν πλοίων προςηλωμένοι τοὺς τραχήλους, οἱ δὲ τοὺς 
πόδας ἀῤῥήκτοις χατησφαλισμένοι πέδαις, ἔτι χαὶ τῷ 
χαθύπερθε πυχνῷ σανιδώματι διαχειμένῳ τὸ φέγγος 
ἀποχλειόμενοι, ὅπως πάντοθεν ἐσχοτισμένοι τοὺς ὀφθαλ- 
μοὺς ἀγωγὴν ἐπιδούλων ἐν παντὶ τῷ χατάπλῳ λαμ- 
θάνωσι. Τούτων δὲ ἐπὶ τὴν λεγομένην σχεδίαν ἀχθέντων, 
χαὶ τοῦ παράπλου περανθέντος, χαθὼς ἦν δεδογματι- 
σμένον τῷ βασιλεῖ, προςέταξεν αὐτοὺς ἐν τῷ πρὸ τῆς 
πόλεως ἱπποδρόμῳ. παρεμδαλεῖν, ἀπλέτῳ χαθεστῶτι 
περιμέτρῳ, καὶ πρὸς παραδειγματισμὸν ἄγαν εὐχαι- 
ροτάτῳ, καθεστῶτι πᾶσι τοῖς χαταῖο ευομένοις εἰς τὴν 
πόλιν, χαὶ τοῖς ἐκ τούτων εἰς τὴν χώραν στελλομένοις 
πρὸς ἐχδημίαν" πρὸς τὸ μηδὲ ταῖς νά μεοί αὐτοῦ 
χοινωνεῖν, μηδὲ τὸ σύνολον χαταξιῶσαι περιδόλων. Ὡς 
δὲ τοῦτο ἐγενήθη, ἀχούσας τοὺς ἐχ τῆς πόλεως ὅμοε- 
θνεῖς χρυδῇ ἐκπορευομένους πυχνότερον ἀποδύρεσθαι τὴν 
ἀχλεᾶ τῶν ἀδελφῶν ταλαιπωρίαν, διοργισθεὶς προςέταξε 
χαὶ τούτοις ὁμοῦ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπιμελῶς ὡς ἐχείνοις 
ποιῆσαι, μὴ λειπομένοις χατὰ μηδένα τρόπον τῆς 
ἐχείνων τιμωρίας, ἀπογραφῆναι δὲ πᾶν τὸ φῦλον ἐξ 
ὀνόματος, οὐ γὰρ τὴν ἔμπροσθε βραχεῖ προδεδηλωμέ-- 
νὴν τῶν ἔργων χατάπονον λατρείαν, στρεθλωθέντας δὲ 
ταῖς παρηγγελμέναις αἰχίαις τὸ τέλος ἀφανίσαι μιᾶς 
πὸ χαιρὸν ἡμέρας. ᾿Εγίνετο μὲν οὖν ἣ τούτων ἀπο- 
γραφὴ μετὰ πιχρᾶς σπουδῆς καὶ φιλοτίμου προςεδρίας, 

. ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι δυσμῶν, ἀνήνυτον λαμθα- 
νουσα τὸ τέλος ἐπὶ ἡμέρας τεσσαράχοντα. Μεγάλως δὲ 
χαὶ διηνεχῶς ὃ βασιλεὺς χαρᾷ πεπληρωμένος συμπόσια 
ἐπὶ πάντων τῶν εἰδώλων συνιστάμενος, πεπλανημένη 
πόῤῥω τῆς ἀληθείας φρενὶ καὶ βεῤήλῳ στόματι, τὰ 
μὲν χωφὰ χαὶ μὴ δυνάμενα αὐτοῖς λαλεῖν ᾿ ἀρήγειν 

ΕΙΒΆΙ ΑΡΟΘΒΥΡΗ͂Ι. 

τηθηΐ6, διιάδοίεγ βἰπ)ὺ] 86 ργοάοηία ἰηἰηηϊοἰ 8. ̓ υ ἀδοὶ5 δα 6 πὶ 

ἰηβδηδἢ 8 Ἰυοίυ 5 ογαῖ οἱ ργογϑὺδ ᾿πσυδγὶβ οὐ ΔΟΓγτα 8 

οἰδηογ, σοπι ἶδυ5 υηάΐᾳφυθ ἰηΠδιηπαῖο ἰρϑογυπὶ οογάθ, δ6- 

ΤΠ Π1}008 ἱπηργον βϑι Γοροηΐα 8:0ὶ οοηδιἰυϊάτ ῬΘΓΏΪΟἰθιΗ. 

Ουδ ὑτίδοίυγα δυϊὶ οἷν 188, δι αιι18 Οπηπὶηο Πα δῖυ5 ἰΙοουΒ, 

Υοὶ αυώ Υἱδὲ ρἰαποίι οἱ μοπ ἰθ08 ΒΌρ6Γ 18 ὩθΩ ΟΟΠΙρΪ6- 

Ὀαηΐυγ» δὲ. δηΐῃ) δοογθο οἵ ἰηγπἶἱ δηΐπηο ἃ ἀυοίθιυ8 αυὶ 

ῬῈΓ αἰν ἰδῖ68 ὑῃδη 6 Ὁ οὐ οἰ απίυτ, υἱ δὰ οχί μα βυρρ)]- 

εἷα φυϊάεπη οἰἶΐδπι ὁχ ἰπὶ Πιὶοὶβ δηίο οοιἶο5 δ. δὶ ροῃθηΐθβ σΟΙΏ- 

ΓΠΘΠΊ [8ογ] ογ8π), οἱ οοηδίἀογδηῖθϑ ἱποογίδπι Υἱΐδὲ 

τυ οηρίῃ, ἤογοηϊ τ ἰϑογγ δίῃ Θογῦπι ΘΧρυ ϑἰοπο. ΑΚ6- 

θδίυγ οηΐπ) ΒΟΠΌΓΩ τ} {00 ἐδηΐ 6 ὁοορογίοτυπι, Οὗ ἰδγάϊΐ- 

ἰδίε αυῷ ὁχ ἰδίς, ρεάϊθυβ ἱηουγγὶβ, ἱπηροῖυ υἱο θη δὲ 

ο)οοἰοηΐδ, θβαύυσυ!ο ραάοτο δϑυϊοηι θυ δὰ οἰΐδηι [ἰἰοηθιη. 

Ουδ δυΐδη πυροῦ δὰ υΥἱίξε σοι ποθ) ΘΟΠ] 816 π| 80" 

δἰεγδηὶ (Ὀδἰδηιυτα δ ο᾽ οϑοθηΐιδθ, ργὸ ἀεἸοοἰδί!οη6 ἰΓΔη518185 

δὲ φοηλίυβ, οἱ ρυϊγογο υὑπρυσηϊδίδπι ΟΟΏΒΡΟΓΘδΒ ΟΟΙΏΔ, 

δρογίδ δυίΐδηι ἀυοίδο ἸδοηἰΔίϊοΠϑῖ ργῸ Ὠγπηθπερ 8 Ὀηδηϊηιῖ: 

(6 ἱποὶ ρίυδηϊ, ἰλιηζυδπὶ Ἰδοογδία υοχ δίῃ δι. 816 ΘΗ Ϊ8. 

Ὑἱηοίδο δυΐδι ρΟρυΪαγΟΒ υ546 δὰ δϑοδηβϑυτη ἱπῃ ὨΔΥΪΠὶ 

{ΓΟ δηΐυγ οὐ) νἱοϊοηιΐα. Ιρβίχαθ Ὠογπ ΘΟΠ) 568 Δ 8 

ΓΟ ΟΟΓΟΙΐ8 ἱὨρ] 1ο4(ἰ οογνΐοδ5 συμ Πογίάδ οἱ ᾿υγοη }! ἰδία, 

ῬΓῸ ΘΟΩΥ ΝΟ οἵ ̓ υΥ6}}} πηορ᾿ σοη 8 το 408 πυρί(ίάγι πὶ 6 5 

ἴῃ Ἰδμθηι 18 ἀροῦδηϊ, δὰ ροὰ65 78πὶ ἰπίογπα πὶ Υἱάθηί6 8 ροβὶ- 

ἴππῆ. Αθἀυςσεθαηΐυγ δυίΐίοηι ἔδγαγ πὶ τηογ ἰγδοῖΐ [ογγθογυξῃ 

Υἱπουϊογυπλ ποοροϑϑι δι δυ8 : πὶ αυϊάδηιν ἰγδηβίἊ 8 ΠΔῪ ἰ1Πὶ 

δῇϊχὶ 001}15, 1111 δυΐθηι οοηϑίγιοιϊ μϑ 68 ἰη50} 0} } 108 ΟΟΠ1- 

ῬΘΟΙΌθυΒ, ρῥγϑοίογοα ὙΘΙῸ ἀθβιροῦ ἀθηβ8 ἰδθυϊα ἀἰδροδίϊδ ἃ 

ἸΙυπηΐηθ Θχοϊυδί, υἱ υπάΐᾳυο ΟὈΘΠΟ Γαι 58 οου}}8 υἱΐδπὶ ἰῃ- 

ϑἰαἰδίογυηι ἴῃ ἰοΐδ πανὶ ραίίοπο ἀορογοηῖ. Η8 διιΐθ) βυροῦ 

ἀϊείδῃ) ταίῖθπι ἀπο 18, οἱ ηδνυζαίίοημα οοηίοοίδ, δίουΐ ογαῖ 

βδῃο ἰυἱη ἃ γα, 0.881} 608 ἰη μἱρροάΓοπιο 4υὶ ὁδὲ δηίο οἱ- 

Υἱδίοπι οδϑιγδιηοίαγι, οὐυ8 ἰηβοηβ αγαΐ ϑραίυπι, αἰ χυθ 

δὰ τηδηϊδδοίυπι Ορργο γίαπη γά] 6 ογδῖ ὁρρογίιιηυβ., ρῬΓΟρο- 

δἰἰα5 οπιηΐθυβ αυὶ μεγρορδηΐ ἰῃ εἰν ἰδίθηι, οἵ φαΐ δχ ἰιΐβ ἰῇ 

τορίοποι ργοοϊβοοθδηΐυγ ρόγοργα : υἱ ποαυς ὀχαγο ἶθι8 

6)}ὰ8 οοπηπιυπίοδγοηΐ, πραὺς Γηυγὶβ ΟἸηΪπ0 αἀἰϊρηδγοηίυγ. 

Ῥοβίᾳυδπι γόγὸ ἰὰ (δοίιπη 681, οὐπὶ Υἱα ϊββοῖ 608 αυὶ ἰῃ 

εἰνιἰδία οὐυδάσδπι σοη 115 οβδοηΐ οἰδίη οργοάϊοηΐθ8 ἰγοχυθηΐίι5 

ἴυρόγὰ ἱξμοιπλποβδπὶ ἰγαίγυϊῃ μι δογίδπι, ἰγαίυϑ 5511} οἵ ἢ 5 

βἰγηυ] οοάδηη πιοάο αἰ σοιῖογ ἤογὶ, δίχυθ {1118 ἢΪ 1} τΐηυ8 

110 πηοάο ὨαΡοη υ8 ἰἰογυπι δυρρ!οἶο, ἀοδβογί δὶ δυΐοιῃ 

ΟΠΩ6 σ6Ώ.8 6Χχ Ποηΐη6, δἀ ρϑ80}]0 δηΐδ ἀριηοῃείγαίδη) Ορθ- 

Παπὶ ἰδθογοβ8πὶ δου ἴδ, ἰογίοβ δυΐίδπι ἀθηπηι δι} 5 ἴοτ- 

ΤΩ η18 ἀδπλὰτὰ ἀθ]ογὶ 50} υπηίυ8 ἀϊδὶ ἰοιηρυβ. Εδοίδ ἰϑίΐυς 

οδί πογαπι ἀοδογρίΐο οὔτ δοογΡῸ βίυαϊο οἱ διμθ  (ἰ058 ἃ8668- 

δίοπα, ἃ 8018 ογὶυ ὑϑαυθ δὰ οοοᾶδϑιπι, ποηάππι δουρί 8 

ἢηοίῃ δά ἀΐθ8 φυδάγαρὶπίᾶ. ΜΑρηίῆοο δυΐθῃ οἱ δβδί 6 Γὸχ 

ξϑιάϊο ἱπηρ!εἴυβ ΘΟΗΥΪΥ ἃ δὰ οτηηΐδ ἰάἀ018 ΟΟἸθγἢΒ, ογγδηϊς 

Ρίοσυ! ἃ νογ ἰδία πιοηΐδ οἴ ργορῆδηο ογθ, πηυἷδ φυϊάθηι οἱ 

(πιῶ ποῃ ροϑϑυηϊ ἱρβῖ6 Ἰοσυΐ Ὠοὰθ διυχὶδυὶ ἰδυάδῃϑ, ἰδ 



ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΤΡΙΤΟΣ. Κεφ. Ε΄. 
ἐπαινῶν, εἰς δὲ τὸν μέγιστον Θεὸν τὰ ἡ χαθήχοντα λα- 
λῶν. Μετὰ δὲ τὸ προειρημένον τοῦ χρόνου διάστημα 
προςηνέγχαντο οἱ γραμματεῖς τῷ βασιλεῖ, μηκέτι 
ἰσχύειν τὴν τῶν Ιουδαίων ἀπογραφὴν ποιεῖσθαι διὰ 
τὴν ἀμέτρητον αὐτῶν πληθὺν, χαίπερ ὄντων κατὰ τὴν 
χώραν ἕτι τῶν πλειόνων, τῶν μὲν χατὰ τὰς οἰχίας ἔτι 
συνεστηχότων, τῶν δὲ χαὶ χατὰ τόπον, ὡς ἀδυνάτου 
καθεστῶτος πᾶσι τοῖς ἐπ᾿ Αἴγυπτον στρατηγοῖς. Ἀπει- 
λήσαντος δὲ αὐτοῖς σχληρότερον, ὡς δεδωροχοπη μένοις 
εἰς μηχανὴν τῆς ἐχφυγῆς, συνέθη σαφῶς αὐτὸν περὶ 
τούτου πεισθῆναι, λεγόντων μετὰ ἀποδείξεως, χαὶ τὴν 
χαρτηρίαν ἤδη χαὶ τοὺς γραφιχοὺς καλάμους ἐν οἷς 
ἐχρῶντο ἐχλελοιπέναι. Τοῦτο δὲ ἦν ἐνέργεια τῆς τοῦ 
βοηθοῦντος τοῖς Ἰουδαίοις ἐξ οὐρανοῦ προνοίας ἀνιχή . 
του. 

λ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄. 

Τότε προςχαλεσάμενος Ἕρμωνα τὸν πρὸς τῇ τῶν 
ἐλεφάντων ἐπιμελείᾳ, βαρείᾳ μεμεστωμένος ὀργῇ καὶ 
χόλῳ, κατὰ πᾶν ἀμετάθετος, ἐχέλευσεν ὑπὸ τὴν ἐπερ- 
χομένην ἡμέραν δαψιλέσι δράχεσι λιδανωτοῦ χαὶ οἴνῳ 
πλείονι ἀκράτῳ ἅπαντας τοὺς ἐλέφαντας ποτίσαι, ὄντας 
τὸν ἀριθμὸν πενταχοσίους, χαὶ ἀγριωθέντας τῇ τοῦ 
πόματος ἀφθόνῳ χορηγία εἰςαγαγεῖν θ. ἢ συνάντησιν 
τοῦ μόρου τῶν ᾿Ιουδαίων. Ὃ μὲν τάδε προςτάσσων 
ἐτρέπετο πρὸς τὴν εὐωχίαν, συναγαγὼν τοὺς μάλιστα 
τῶν φίλων χαὶ τῆς στρατιᾶς ἀπεχθῶς ἔχοντας πρὸς τοὺς 
Ἰουδαίους. Ὁ δὲ ἐλεφαντάρχης τὸ προςταγὲν ἀραρότως 
“Ἕρμων συνετέλει. Οἴτε πρὸς τούτοις λειτουργοὶ χατὰ 
τὴν ἑσπέραν ἐξιόντες τὰς τῶν ταλαιπώρων ἐδέσμευον 
χεῖρας, τήν τε λοιπὴν ἐμηχανῶντο περὶ αὐτοὺς ἀσφά- 
λειαν, ἔννυχον δόξαντες ὁμοῦ ὑρμο τὸ φῦλον πέρας 
τῆς ὀλεθρίας. Οἱ δὲ πάσης σχέπης ἔρημοι δοχοῦντες 
εἶναι τοῖς ἔθνεσιν Ἰουδαῖοι, διὰ τὴν πάντοθεν περιέ-- 
χουσαν αὐτοὺς μετὰ δεσμῶν ἀνάγχην, τὸν παντοχρά- 
τορὰ Κύριον χαὶ πάσης δυνάμεως δυναστεύοντα, 
ἐλεήμονα Θεὸν αὐτῶν χαὶ πατέρα δυςκαταπαύστῳ βοῇ 
πάντες μετὰ δαχρύων ἐπεκαλέσαντο δεόμενοι, τὴν κατ᾽ 
αὐτῶν μεταστρέψαι βουλὴν ἀνοσίαν, καὶ ῥύσασθαι αὐ- 
τοὺς μετὰ μεγαλομεροῦς ἐπιφανείας ἐκ τοῦ παρὰ πόδας 
ἐν ἑτοίμῳ μόρου. Τούτων μὲν οὖν ἐχτενῶς ἡ λιτανεία 
ἀνέθαινεν εἰς οὐρανόν: ὁ δὲ “Ἕρμων, τοὺς ἀνηλεεῖς 
ἐλέφαντες ποτίσας, πεπληρωμένους τῆς τοῦ οἴνου πολ- 
λῇς χορηγίας καὶ τοῦ λιθάνου μεμεστωμένους, ὄρθριος 
ἐπὶ τὴν αὐλὴν παρῆν περὶ τούτων προςαγγεῖλαι τῷ βα- 
σιλεῖ. Τοῦτο δ᾽ ἀπ᾽ αἰῶνος χρόνου χτίσμα χαλὸν ἐν 
νυχτὶ χαὶ ἡμέρα ἐπιθαλλόμενον ὑπὸ τοῦ χαριζομένου 
πᾶσιν οἷς ἂν αὐτὸς θελήση, ὕπνου μέρος ἀπέστειλε πρὸς 
τὸν βασιλέα: χαὶ ἡδίστῳ χαὶ βαθεῖ χατεσχέθη τῇ ἐνερ- 
γεία τοῦ Δεσπότου, τῆς ἀθέσμου μὲν προθέσεως πολὺ 
διεσφαλμένος, τοῦ δὲ ἀμεταθέτου λογισμοῦ μεγάλως 
ἐρν ἡὠ μόνα Οἱ δὲ Ἰουδαῖοι τὴν προσημανθεῖσαν ὥραν 
διαφυγόντες τὸν ἅγιον ἤνουν Θεὸν αὐτῶν χαὶ πάλιν 
ἠξίουν τὸν εὐχατάλλαχτον, δεῖξαι τῆς μεγαλοσθενοῦς 
αὐτοῦ χειρὸς χράτος ἔθνεσιν ὑπερηφάνοις. Μεσούσης δὲ 
ἤδη τῆς δεχάτης ὥρας σχεδὸν, ὃ πρὸς ταῖς χλήσεσι 
τεταγμένος, ἀθρόους τοὺς χλητοὺς ἰδὼν, ἔνυξε προςελ- 
θὼν τὸν βασιλέα. Καὶ μόλις διεγείρας ὑπέδειξε τὸν τῆς 
συμποσ ίας καιρὸν ἤδη παρατρέχοντα, τὸν περὶ τούτων 
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5] Π}1Π| ἃ 16πὶ Ὠδυ τ αυθ ἡοη ἀδοοθαί ἰοψυθηδ. Ρυδί ρὑΓδὸ- 

ἀϊεῖυπη δυΐδπι ἰοηηρογὶβ ἰμίογγδι αι) θυ ἰδνογυῃΐ 8ογ )80 

ΤΟΙ, Ὠθη ΡΟ886 υἱ ογυ8 Φυάδφογυπ) ἀ6βουριηθηὶ ἢογὶ 

Ῥγορίοι ᾿πηπηθηβδπ) ΘΟγ ἢ πιυ} ἰ πἀΐποιι, φυΐρρα οὐ δά 

ῬΙυΓο8. δδδθηΐ ρδθι γορίοπθηι, }ἰὶ ᾳυϊάοπι δάϊυς ἀοπιὶ οοτ- 

δἰδίθηϊ68, {1} γθγοὸ εἱ ρὲὺ ἰοθᾶ, ἰΐα υἱ πηἰηίπια 1ὰ ρτοοϑίδγὶ 

Ροδϑοῖ Δ οἵηηίθυβ αὐἱ ϑυροῖ ΖἘσγρίυπι ἀυείθυβΒ. συμ 

διυίοιη ἀυγίυ8 1118 πιὶδίυ.8 ὁ55δὶ, ἰδιηχιδη) 40] πηππογθυς 

Οὐτγυρίϊ οβδοηΐ δὰ πηδοῃἰῃδίομθπ) ἴπχ85, ΟΠ οἱ τηδηΐ- 

[ὁδῖο ἀθ ἢδὸ τὸ πάθῃ ἤδγὶ, ἀϊοθη δι.8 1118 συ ἀσπηοηϑίγα- 

[ἰοη6, οἱ οἰ αγίδιη δ} οἱ ϑογὶρίογ οϑ ο8]Δ 105 υΐθυ8 υἱ6Ρ8η- 

{τ ἀοίδοί8868. Η0ς δυΐθηχ ογᾶΐ ορὰϑ ἰπυ οίδα 6 ΘΟ]0 διιχὶ ἰδ π ἰ8. 

ψιιάφοἰβ ργουϊἀθηι 8. 

ΟΑΡΌΤ Υ. 

Τυηο νοῦδῃθ Ἠδυηοηθη) ργοροϑί πὶ Θἰορ!Π δηίΐϊογαπι ουτδ, 

ΞΓΑΥ. Ρ]ΘΏυ8 ἱγὰ οἱ δὲΪ6, οἴηηΐῃο ἱπηηυ.}}}}}18, 1υ5511 ἰῃ 56- 

αυδῃίὶ αἰα Ἰα ρἰ5 ρου }} 18 ἰῃυὐ͵8 οἱ υἱῆὸ λυ}! 0 ῬυΓΟ ΟΠ 68 

Ροίδγα οἰ ρ]δηΐο8, 4υἱ ογδπΐ ὨΏΙΏΟΓΟ αιυϊημοηίὶ, οἱ οἴδγαῖοϑ 

οορίοβᾶ ΡΟϊΪΟὨΐδ ργθοη6 ἰπηπι ἴογα ἰμ Οὐουγβῦμπι ΠΟΥ 

ψυδοογιηι. ΠΠ|6 φαϊάδη ᾿860 ργϑροὶρ᾽ Θἢ8 νοῦ} 86 διὰ οοην- 

ὙΪυΠ), ΘΟ ΓΟ η8 608 ΠηΔΧΙΙΏ6 6Χ πο ἰδ οἱ δχογοὶϊα αυὶ 

ἰηίθηϑὶ ογδηΐ Τυἀεῖ8. Ῥγεοροβίίιδ δυίεπι οἰορῃδηίογυη Ηογ- 

τοῦ ᾳυοὰ ρεφορρίυπι ογαί ἀρίβ ρει ευαί. Α΄ ργθίδγθδ ηΪ- 

πἰφιγὶ δὰ υθβρογᾶπ) Ἔδχθυηΐθβ Πλἰϑογογυη ΠηΔΩ08 ᾿ἰβαθδηΐ, οἱ 

το] φυδηη ἰδὲ το ρδηίαγ οἰγοδ 'ρ808 δι ἰοΠ6 πη}, Ογορυβοι ο 

τηδίυΐηο οχὶ 5Εἰπηδηῖ68 5: ηγ0} δοσοριυγᾶπη βοη θη} ἰθγ πη) 

τογί]8. Ουἱ δυΐοι οπιηΐ ργοίθοϊίοηα ἀσϑι αι} νἹἱἀο᾿δπῖυν 

δοηιθυ8 Τυάοοὶ, 60 φυοά υπάϊχφυθ ργοπιογοῖ 608 οὐ υἱῃου} 8 

πθορβϑἰίδϑ, “οπιηἱροίοηίοη Ποηλίπιπλ οἱ οπηηὶροϊδη!ἶθ ἀυ- 

παἰπδηΐαηι, πιἰϑογοογάοπι ϑδυπι βυυπὶ οἱ ραίγθπι ἰμο 588 0} 
ΟἸΔΙΟΥ ΟΠΏ68 ΟἸΠῚ ΔΟΓΥΠ 8 ἰμηγος θη, ογδηΐθβ υἱ "6 Π10- 

γογοὶ ηρίυηι αυοά οοΟηΐγα 86 ΘΟΠΒΙ πὶ, οἷ ἰρ508 ΠΙογαγοῖ 

ἕπῃ πηδη  ἴοδ ργϑοβοη(ΐα οχ 68 4115 δὰ ραάρδ ογαῖ ἰῃ ργοπηρίῃ 

τοῖα. Ετρο πογαπὶ φυϊάθιη δυρρ οδῖίο 858: 4.6 ϑβοθηοθδὶ 

ἴῃ οοαἸυμὰ : Ηογηοῦ δυίδιῃ, οὕ ἱπηην} 68 ΘἰΘΡ]Δηΐ08 ΡοίΔ8- 

86, τορ]οῖοβ τυ ργθὈΪ ἰοη6 Υἱπὶ οἱ ἴθ} βδίυγαίοδ, ἀἷ- 

Ιυου]ο δὰ δυΐϊδα δίίυϊ! αἱ ἤθϑὸ ἡυπιαγοῖ γορὶ. δῆς δυΐθῃ 

8Ὁ εοΐογῃο ἰθηρογα ἐγθαίυγαι θοηδπ ἰῃ ποοῖδ οἱ ἀΐα Ο0ῃ- 

οο858π| δῷ 60 αυΐ φγαιϊποδίιγ ομληΐθυ8 φυϊθυθουμηαιδ ἴμ50 

γοϊυογὶί, δοπιηὶ ραγίθηιν ἢ} 511 δὰ γαβθῖι : οἱ Ἰυσυπάϊϑδἰπλᾶ οἴ 

ὑτοίυηἀδ ἀδίοπίυβ ορογαίίοηα Ὠομηίηὶ, ἱπ) υϑίο. υϊάθηι ρΓῸ- 

Ροϑβίϊο υδ]άδ (τυιάδίιβ, οἱ δ ἰγγθυόοδ!!! οΟρ ΒΟΩ6 Ἰηδρηΐ- 

ἢδα ἀεοορὶυβ. Φυὰδοὶ δυΐοπ) ργοϑισμδίδηι ἰογὰπὶ [ΒΘ Ώ [68 

βδηοίυμῃ ἰδυαθαπὶ Ὀδυπι ϑυυπὶ : οἱ ἰϊαγυπι τοβαρδηΐ Θ0Π| 

αυὶ ἔλοΐ]α γθοομοι!!δίυν, υἱ ἀειηοηδί γαῖ ΤΟ υ 5185] Π|8} 5811: 

ΤΩΔΠῈ8 ροϊδη(ἰδπὶ φομιθι}8 δα ρου 18. Οὐπὶ δυΐεπι πιράΐδ Δηι 

ἴεγα οδβοί ἀδοίμηα μοτὰ, φυὶ δὰ νοσαϊοῃβϑ ογαὶ ογἀϊιαίι5, 

οοηίογίοβ τνἱάθηβ γοοδῖοβ, ρυρυρὶ( δοοράθῃβ γοβθῆ). ΕΠ Ουλ 

γὶχ οχοἰίαςβοϊ οϑίθμαϊί οοπιροίδιϊ οἱ 5 [ΟΙΉΡι15 Γληι μγβοί 6.16, 
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λόγον ποιού 
τραπεὶς εἰς τὸν πότον, ἐκέλευσε τοὺς παραγεγονότας εἰς 
υἱῷ συμποσίαν ἄντιχρυς ἀναχλιθῆναι αὐτοῦ. Οὗ χαὶ 
γενομένου, παρήνει εἰς εὐωχίαν δόντας ἑαυτοὺς, τὸ 
παρὸν τῆς συμποσίας ἐπιπολὺ γεραιρομένους εἰς εὐφρο- 
σύνην καταθέσθαι μέρος. ᾿Ἐπιπλεῖον δὲ προδαινούσης 
τῆς ὁμιλίας, τὸν Ἕρμωνα μεταπεμψάμενος ὃ βασιλεὺς, 
μετὰ πιχρᾶς ἀπειλῆς ἐπυνθάνετο τίνος ἕνεκεν αἰτίας 
εἰάθησαν οἱ Ἰουδαῖοι τὴν παροῦσαν ἡμέραν περιθεθδιω- 
χότες; Τοῦ δὲ ὑποδείξαντος νυχτὸς τὸ προςταγὲν ἐπὶ 
τέλος ἀγηοχέναι, καὶ τῶν φίλων αὐτῷ προςμαρτυρη- 
σάντων, τὴν ὠμότητα χείρονα Φαλάριδος ἐσχηχὼς ἔφη 
Τῷ τῆς σήμερον ὕπνῳ χάριν ἔχειν αὐτούς. ἈΑνυπερθέ- 
τως δὲ εἰς τὴν ἐπιτέλλουσαν ἡμέραν χατὰ τὸ ὅμοιον 
ἑτοίμασον τοὺς ἐλέφαντας ἐπὶ ἐφ τῶν ἀθεμίτων Ἰου- 
δαίων ἀφανισμόν. Εἰπόντος δὲ τοῦ βασιλέως, ἀσμένως 
πάντες μετὰ γαρᾶς οἵ παρόντες ὁμοῦ συναινέσαντες, 
εἰς τὸν ἴδιον οἶχον ἕχαστος ἀνέλυσε. Καὶ οὐχ οὕτως εἰς 
ὕπνον χατεχρήσαντο τὸν χρόνον τῆς νυχτὸς, ὡς εἷς τὸ 
παντοίους μηχανᾶσθαι τοῖς ταλαιπώροις δοχοῦσιν ἐμ-- 
παιγμούς. Ἄρτι δὲ ἀλεχτρυὼν ἐχεχράγει Ὅλοι; χαὶ 
τὰ θηρία χαθωπλιχὼς ὃ “Ἕρμων ἐν τῷ μεγάλῳ περι- 
στύλῳ διεχίνει. Τὰ δὲ χατὰ τν πόλιν πλήθη συνήθροιστο 
πρὸς τὴν οἰχτροτάτην θεωρίαν, προςδοχῶντα τὴν πρωΐαν 
μετὰ σπουδῆς. Οἱ δὲ Ἰουδαῖοι, κατὰ τὸν ἀμερῇ ψυχουλ-- 
χούμενοι χρόνον, πολυδάχρυον ἱκετείαν ἐν μέλεσι γοε- 
ροῖς τείνοντες τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν ἐδέοντο τοῦ 
μεγίστου Θεοῦ, πάλιν αὐτοῖς βοηθῆσαι συντόμως. Οὔπω 
δὲ ἡλίου βολαὶ χατεσπείροντο, χαὶ τοῦ βασιλέως τοὺς 
φίλους ἐχδεχομένου, ὁ “Ἕρμων παραστὰς ἐχάλει πρὸς 
τὴν ἔξοδον, ὑποδεικνύων τὸ πρόθυμον τοῦ βασιλέως ἐν 
ἑτοίμῳ χεῖσθαι. Τοῦ δὲ ἀποδεξαμένου χαὶ χαταπλα- 
γέντος ἐπὶ τῇ παρανόμῳ ἐξόδῳ, χατὰ πᾶν ἀγνωσία 
χεχρατημένος ἐπυνθάνετο, τί τὸ πρᾶγμα ἐφ᾽ οὗ τοῦτο 
αὐτῷ μετὰ σπουδῆς τετέλεσται; Τοῦτο δὲ ἦν ἢ ἐνέργεια 
τοῦ πάντα δεσποτεύοντος Θεοῦ, τῶν πρὶν αὐτῷ μεμη- 
χανημένων λήθην κατὰ διάνοιαν ἐντεθειχότος. Ὃ δὲ 
Ερμων ὑπεδείχνυε χαὶ πάντες οἱ φίλοι, τὰ θηρία καὶ 
τὰς δυνάμεις ἡτοιμάσθαι, βασιλεῦ, κατὰ τὴν σὴν ἐχ-- 
τενῇ πρόθεσιν. Ὁ δὲ ἐπὶ τοῖς ῥηθεῖσι πληρωθεὶς βαρεῖ 
χόλῳ, διὰ τὸ περὶ τούτων προνοία Θεοῦ ἑὗμασχεδξσθαι 
πᾶν αὐτοῦ τὸ νόημα, ἐνατενίσας μετὰ ἀπειλῆς εἶπεν" 
Εἴ σοι γονεῖς παρῆσαν ἣ παίδων γοναὶ, τήνδε θηρσὶν 
ἀγρίοις ἐσχεύασαν ἂν δαψιλῇ θοίναν, ἀντὶ τῶν ἀνεγ-- 
χλήτων ἐμοὶ χαὶ προγόνοις ἐμοῖς ἀποδεδειγμένων ὅλο- 
σχερὴ βεθαίαν πίστιν ἐξόχως Ἰουδαίων. Καίπερ, εἰ 
μὴ διὰ τὴν τῆς συντροφίας στοργὴν χαὶ τῆς χρείας, τὸ 
ζῆν ἀντὶ τούτων ἐστερήθης. Οὕτως ὁ “Ἕρμων ἀπροςδό- 
χητον χαὶ ἐπιχίνδυνον ὑπήνεγχεν ἀπειλὴν, καὶ τῇ ὁράσει 
χαὶ τῷ προςώπῳ συνεστάλη. Ὁ καθεὶς δὲ τῶν φίλων 
σχυϑρωπῶς ὑπεχρέων, τοὺς συνηθροισμένους ἀπέλυσαν 
ἕχαστον ἐπὶ τὴν ἰδίαν ἀσχολίαν. Οἵ τε Ἰουδαῖοι, τὰ 
παρὰ τοῦ βασιλέως ἀχούσαντες, τὸν ἐπιφανῇ Θεὸν 
χαὶ βασιλέα τῶν βασιλέων ἤνουν, χαὶ τῆςδε τῆς βοη- 

ΓῚΒΒῚ ΑΡΟΘΒΥΡΗ͂Ι. 

ος. Ὃν ὁ βασιλεὺς λογισάμενος, χαὶ 1 θᾶἂπι ΄υῶ ἀδ ἰνΐ8 τοθυδ 8ο]οϊ γϑίϑηθπηὶ ἔδοίθῃ8. Οὐδπὶ ΤῈΣ Γθ- 

Ῥυΐδης, οἱ γεγϑὺβ δ ΘΟ. γίυπι, ᾿π88]} 608 φαΐ γοηογαηξ δὰ 

ΘΟΠΙΡΟί ΔΙ" 6) ΔΟσ  θ ΓΟ ΟΟΓδπ) 86. Οὐοὰ οἰΐδι συΓΩ ἴδο- 

(ατἢ οδδοὶ, πογίδυδίυγ υἱ Θρυ ἢ 5. 5686 ἀδηΐδβ, ργοκϑοηίθπι 

οομῃροίδ[οηΐδ ρατγίδη) πιυ] πὶ ΟΟἰΘὈγδη 68 ἰῃ ἱερεϊ 8 ἰπιβιιπγθ- 

Ἵ τρηϊ. 1οησί!θ δυΐδηη ργοσδάρηϊθ οοηγίνίο, ἩΘΓΙΤΩΟΏδΙῚ 

ϑΟΟΟΓΒΘΏΒ ΓΟΧ, Οὐ] ΔΟΘΓΌΪΒ πλἰηΐ5 ἰηἰοιτορσαθαὶ ΄υδηι οὗ οδυ- 

88Π| ὈΟΓΠ 551 οαβδδηΐ 7υάκεί ργδοβεηΐοπι αἴθ διρογδι (6 

δβογο ἢ "0 δυΐθπι οϑἰοηάἀθηΐα ποοία ᾳυοὰ ργδοδρίυμῃ οΓαὶ 56 

δὰ ἤθη μεγάυχίδδθ, οἱ δηγ!οἷ8 εἱ ἰαδἰἰπηοηΐυπ) ἀδηξίθυδ, 1116 

ἀρίογίογθη Ῥμιαϊατίἀ6 ογυάο! δίδι ᾿αθοης ἀϊχὶξ : Ηοάϊοτῶο 

ΒΟΙΏΙΟ βταίίδηη μα οδηίΐ 11}. δίμο ἀἰδιίοης δυίδῃι ἰῃ δάγοηίθω. 

ἴδω ἀΐθι δ πη ΠῈΣ ραγὰ οἰ θρδηίοβ δὰ βουϊδαίοσιμ ᾽υἀδ:0- 

τῦπ) Ρεγαϊοηοην. Οὰπὶ ἀἰχἑβδδί ἃυυΐθηι ΓΟ, ὈἸῖγΟ Οπηη65 συὶ 

δι δγδηὶ οὔηι ρϑυάΐο δἰ π)}} οἰ δυ ἀδηΐ68, ἰῃ ργορτγίδι ἀοιηυπη 

ὉΒυ 5 8416 ΓΕΥΘΓΒΕΒ 681. ΝΘαυδ ἴδηι ἰῃ ΒΟΠΏΏΟ ἰῃβιΠηρ86- 

γΓυηίΐ ἰδ ρυ8 ποοί[8, φυᾶπι ἰῃ ὁχοορίἀπὰΐβ ομηηΐβ φοηογὶβ ᾿ὰ- 

ἀἰργ 8 ἱπ 608 αυἱ πιϑεγὶ υἱάθυδηίυγ. Νυροῦ δυΐοηι ψ81}}8 

οδηίϊδγογαὶ τδίυ(ἰη0.8, αἱ ο51}85 οὐ δτιηδβδβοῖ Ἠογθοη ἢ 

ΤΏΔΘΠΟ ροτίίου οοπο δαί. Τατδα: δαΐοῃη ᾳυῶ ἰῃ οἰν ἰδίε οοῦ- 

τορογδηΐ δα πλδχίπι6 πλϊβογα 1} 6 δροοίδου]υπι, οχϑροοϊδηϊοβ 

δυγογδη} ΟἿ ἉΥ αἰ δί6. “υἀδοὶ δυίοι), δά ἰην 510 }16 ἰορὰ8 

δηΐΪΠΊΟ Βυ3ρ6 8, ἰδογυῃηοϑᾶ ΒυΡρ] οδίίοηα ἰῃ οδηϊ εἶθ ̓ υσυο- 

818 ἰοηἀοηΐδ68 τ,δΔΠι}8 ἰῃ ΘΙ υτ ογδδηΐ δυϊημηυπ) Ποῦμ, υἱ 

ΓΌΓΒΕΌΒ ἱρδ58 δυχὶ δγοίυγ Ὀγονὶ. Νοπάν δυΐθπι 8015. γδὰϊὶ 

αἰδβϑιιμαθδηΐίυγ, οἱ γοῦα διγίοοβ δά πη (οηῖα, Ἡδγηο δά- 

δίδῃβϑ τοσδρδῖ δὰ οχἰυ πη, οϑἰθπάθηβ ργοροδίυπὶ γορὶβ ἴῃ 

ΡῬτοπιρίι 6856. 16 δυΐοηγ οὑπὶ ρογοορίδϑεί οἱ οδίυρυ 556, δι ρεῦ 

ἰηίφυο οχὶία, ἱπηογαίίοηθ ργογδὰβ ἀοίθηϊυ5 ἱπίογγορδθαί, 

ᾳυοάπδπι) ποσοίίαπι οβδοῖ Ῥγὸ 400 ἰά οἱ ουπὶ ἔδει ηδιϊοηθ 

οοηίδοϊυτ 68561} Ηος δυίρῃι δγαὶ ὀρ ΟἸηπίυ πη ἀθῃ)ίηδη(18 

Ποῖ, δογυτ 4088 δηΐοδ ἱρδὶ Ἔχοορίἰδία δγδηὶ δὶ ἐνἱοηθη ἴῃ 
τηρηΐοη ἱπηη  ἰοη 8. ἩΘΓΙΏΟη δυΐοη) Ββυβϑοβϑδὶΐ οἱ ΟΠ 68 

ἃγηϊοὶ, "ν651}85 οἱ Ἔχ ϑγοί(υ8 ρᾶγαίοϑ 6586, ΟΤοχ, ᾿υχίδ ἴσαπὶ 

ἰμδίδῃ8 ργοροϑίϊιπι. 1}16 δυΐοπὶ ϑυρον ἢἰ5 φυς ἀϊοία ογδηΐϊ 

τορὶοίυ8 116, 60 φιοά οπηῃΐβ 6}18 ἀ6 [ιἰ8 οορίδιϊο μοῦ αὶ 

ῥγονυ  ἀθηϊ πη ἀἰδδίραίδ 6886ῖ, ἰπί 68 ΘΌΠῚ πιίηΐ5 αἰχ[ΐ : δὶ 

Εἰδὲ ρατγοηῖρδ5 οβϑοηΐ δυὶ Πἰίοσγυπὶ (ίυ.5, πο Ὀοϑιἰϊ8 (ογοοϊ θα 

δΔρραγαβϑβϑηΐ οορίοδυηι οἰθυπι, ΡγῸ ἱπου]ρδί 8 οἱ φυΐ ΠηΔ) οΟΓἹ- 

δυϑ8 πηοΐβ ρογροίυδιη ἤγιηδη Πᾶσα) οχίη)ὰ ργϑ δι ογυπὶ 3: 

ιἐ᾽8. Αἰᾳυθ, ηἰϑὶ ἰηἰογοράογοὶ οΘομητυΠηὶ5 οὐ δ [08 ΔΠΊΟΓ 

οἱ υ{ἰΠΠ|4118 ταϊΐο, υἱΐδ ὕγὸ [ι|8 ργίνδίυϑ 658568. 1{8 ΗογμοΣ 

ἐπηργονίβδηι οἱ ρου ου 58) 50} 1 ΟΟμ δ 06 ΙΏ, οἱ δϑροοῖα 

οἴ νυ! ἀοηνίβϑ8 (υἱὲ. Ὀπυϑαυΐδαυδ διιΐοπι δηλ οογΌ ἢ) Ππιορδίθ 

(Δ ΒΟ 68. 608 4υἱ σοηρτορδί! ογδηΐ ἀἰπηϊβουιηΐ ὑπι! 6 Π|- 

406 δὴ ργορτγίαπι ποβοιίυπι. Αἰχιο Φυάεοὶ, οὐπὶ δυά βϑθηΐ δ 

΄υδ ἃ γορα, ργϑβθηΐοιῃ οῦηι οἱ τοβθ γοβυπηι Ἰδυάαρδηΐ, 

θείας αὐτοῦ τετευχότες. Κατὰ δὲ τούτους τοὺς νόμους ὃ  ποο οἴϊδι ἰρβίαβ δυχ !απι δββδεουτί. Ὑογαπι δοουῃάσπι [88 
βασιλεὺς συστησάμενος πάλιν τὸ συμπόσιον, εἷς εὐφρο- 
σύνην τραπῆναι παρεχάλει. Τὸν δὲ “ἕρμωνα προςχαλε- 
σάμενος, μετὰ ἀπειλῆς εἶπε Ποσάχις σοι δεῖ περὶ τού- 
τῶν αὐτῶν προςτάττειν, ἀθλιώτατε; Τοὺς ἐλέφαντας 
ἔτι καὶ νῦν χαθόπλισον εἷς τὴν αὔριον ἐπὶ τὸν τῶν 

᾿ρβᾶϑ [οζ68 γὸχ ἰϊθγιτα οΟῃδ 6 8 οοηνἑνίυπι, Βογίδ αι Γ 

δὰ Ἰω ἰδ 86 σοηγογίογοηϊ. Λουθγβ 0 δυίοαλ Ποσγθδε, οὔτ 

τηϊηΐ8 ἀἰχὶξ : Οὐοίίο8 {ἰδὲ ἀ6 ἢἰ5 ἱρϑὶ8 ργαοὶρίοηάυπι οδὲ,, ἰὩ- 

[οἸϊοἰ θ᾽ 6 ὃ ΕἸορ μδηίοβ δάδπιυς εἰΐδπλ πυῦς δΙμμᾶ ἰῃ ΟΓΔΘ[]Π01 



ΜΑΛΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΤΡΙΤΟΣ. Κεφ. ς΄. 715 

ἸΙουδαίων ἀφανισμόν. Οἱ δὲ συναναχείμενοι συγγενεῖς, .) δὰ Τυάερογατῃ ρογαϊίοποιι. Οορμδίΐ δυΐδι αι δίχα! ἀϊδ- 
τὴν ἄστατον διάνοιαν αὐτοῦ θαυμάζοντες, αἷς μὰ 
τάδε: Βασιλεῦ, μέχρι τίνος ὡς ἀλόγους ἡμᾶς διαπει- 
ράζεις, προςτάσσων ἤδη τρίτον αὐτοὺς ἀφανίσαι, καὶ 
κάλιν ἐπὶ τῶν πραγμάτων ἐχ μεταθολῆῇς ἀναλύων τὰ 
σοὶ δεδογμένα; Ὧν χάριν ἡ πόλις διὰ τὴν προςδοκίαν 
ὀχλεῖ, χαὶ πληθύουσα συστροφαῖς, ἤδη χαὶ χινδυνεύει 
πολλάχις διαρπασθῆναι. Ὅθεν ὁ κατὰ πάντα Φάλερις 
βασιλεὺς ἐμπληθυνθεὶς ἀλογιστίας, καὶ τὰς γινομένας 
πρὸς ἐπισχοπὴν τῶν Ἰουδαίων ἐν αὐτῷ μεταθδολὰς τῆς 
᾿χῆς παρ᾽ οὐδὲν ἡγούμενος, ἀτελέστατον ἐδεδαίωσεν 

ὅρκον, δρισάμενος τούτους μὲν ἀνυπερθέτως πέμψειν 
εἶς ἄδην, ἐν γόνασι καὶ ποσὶ θηρίων ἠχισμένους " ἐπι- 
στρατεύσαντα δὲ ἐπὶ τὴν Ἰουδαίαν, ἰσόπεδον πυρὶ χαὶ 
δόρατι θήσεσθαι διατάχους, καὶ τὸν ἄῤατον αὐτῶν 
ἡμῖν ναὸν πυρὶ πρηνέα ἐν τάχει, καὶ τῶν συντελούντων 
ἐχεῖ θυσίας ἔρημον τὸν ἅπαντα γρόνον καταστήσειν. 
Τότε περιχαρεῖς ἀναλύσαντες οἱ φίλοι χαὶ συγγενεῖς 
μετὰ πίστεως, διέτασσον τὰς δυνάμεις ἐπὶ τοὺς εὐχαι- 
ροτάτους τόπους τῆς πόλεως πρὸς τήρησιν. "Ὁ δὲ ἔλε- 
φαντάρχης, τὰ θηρία σχεδὸν εἰπεῖν εἰς χατάστημα 
μανιῶδες ἀγηοχὼς, εὐωδεστάτοις πόμασιν οἴνου λελι- 
δανωμένου ἀρ θην.. χκατεσχευασμένα σχευαῖς, περὶ 
τὴν ἕω, τῆς πόλεως ἤδη πλήθεσιν ἀναριθμήτοις χατὰ 
τοῦ ἱπποδρόμου χαταμεμεστωμένης, εἰςελθὼν εἰς τὴν 
αὐλὴν ἐπὶ τὸ προχείμενον ὥτρυνε τὸν βασιλέα. Ὁ δὲ, 
ὀργῇ βαρείᾳ ἐμίσας δυςσεθῇ φρένα, παντὶ τῷ βάρει σὺν 
τοῖς θηρίοις ἐπα εν βουλόμενος ἀτρώτῳ χαρδία χαὶ 
χόραις ὀφθαλμῶν θεάσασθαι τὴν ἐπίπονον καὶ ταλαίπω- 

ν τῶν προσεσημαμμένων ἐρα με μ οὰ Ὥς δὲ τῶν 
λεφάντων ἐξιόντων περὶ πύλην, καὶ τῆς συνεπομένης 

ἐνόπλου δυνάμεως, τῆς τε τοῦ πλήθους πορείας χονιορ- 
τὸν ἰδόντες, καὶ βαρυηχῇ θόρυθον ἀκούσαντες οἱ Ἶου-- 
δαῖοι, ὑστάτην βίου ῥοπὴν αὐτοῖς ἐκείνην δόξαντες εἷ- 
ναι τὸ τέλος τῆς ἀθλιωτάτης προςδοχίας, εἰς οἶχτον χαὶ 
γόους τραπέντες, χατεφίλουν ἀλλήλους περιπλεχόμενοι 
τοῖς συγγενέσιν, ἐπὶ τοὺς τραχήλους ἐπιπίπτοντες, γο- 
νεῖς παισὶ χαὶ μητέρες νεάνισιν, ἕτεραι δὲ νεογνὰ πρὸς 
μαστοὺς ἔχουσαι βρέφη τελευταῖον ἕλχοντα γάλα. Οὐ 
μὴν δὲ ἀλλὰ χαὶ τὰς ἔμπροσθεν αὐτῶν γεγενημένας 
ἀντιλήψεις ἐξ οὐρανοῦ συνιδόντες, πρηνεῖς ὁμοθυμαδὸν 
ῥίψαντες ἑαυτοὺς χαὶ τὰ νήπια χωρίσαντες τῶν μα- 
στῶν, ἀνεδόησαν φωνῇ μεγάλῃ σφόδρα, τὸν τῆς ἁπά- 
σης δυνάμεως Δυνάστην ἱχετεύοντες, οἰκτεῖραι μετὰ 
ἐπιφανείας αὐτοὺς ἤδη πρὸς πύλαις ἄδου χαθεστῶτας. 

ΚΕΦΑΔΑΙ͂ΟΝ «΄. 

Ἐλεάζαρος δέ τις, ἀνὴρ ἐπίσημος τῶν ἀπὸ τῆς χώ- 
ρᾶς ἱερέων, ἐν πρεσδείῳ τὴν ἡλικίαν ἤδη λελογχὼς, 
χαὶ πάση τῇ χατὰ τὸν βίον ἀρετῇ χεχοσμημένος, τοὺς 
περὶ αὐτὸν χαταστείλας πρεσ υτέρους ἐπιχαλεῖσθαι τὸν 

᾿ ἅγιον Θεὸν, προςηύξατο τάδε: Βασιλεῦ μεγαλοχράτωρ, 
ὕψιστε, παντοχράτωρ Θεὲ, τὴν πᾶσαν διαχυδερνῶν ἐν 
οἰχτιρμοῖς χτίσιν, ἔπιδε ἐπὶ ᾿Αὐραὰμ σπέρμα, ἐπὶ 
ἡγιασμένου τέχνα Ἰαχὼδ, μερίδος ἡγιασμένης σου λαὸν 
ἐν ξένῃ γῇ ξένον ἀδίκως ἀπολλύμενον, Πάτερ. Σὺ Φα- 
φαὼ πληθύνοντα ἅρμασι, τοπρὶν Αἰγύπτου ταύτης δυ- 
γάστην ἐπαρθέντα ἀνόμῳ θράσει χαὶ γλώσσῃ μεγα- 
λοῤῥήμονι, σὺν τῇ ὑπερηφάνῳ στρατιᾷ ποντούρόχους 

οὐ ΡΟ δηΐ, ἱποοηϑίδηίοη 1} 108 πιοηΐδο) διἀπηγδη 68 ν Ὀγοίθ-: 

ΤΟ δηΐ π80 : Β6Χ, υὑδαυθαθο ΠΟ8 ἰληηαυδπὶ 8(0] 1408 ραγίοη- 

(85, ὈΓΔΡΟΙρΙΘἢ5 [8 ἰογο 1|}|08 ἀο]ογὶ, οἱ ἰἰδγυπὶ ἰῃ γοθυς 

0518 πηυΐδίίο 6 αἰ 850] 6 η5 68 4υ8 (δὲ ἀδογοίδ δυηΐ " Οὐδῃιο- 

Ὀΐδπὶ εἰν 85 ργορίοῦ Ἔχδρθοίδίίοποω ἰυπηυ!υδίυτ, εἰ ΡΙΘΠΔ 

οΟἰο πε, ͵ 8π| οἰΐδπ) ρου οἰ ἰδίοΓ 8606 ἀΐγίρὶ. Οὐοοίγοδ γὸχ 

ἰη οἴπηΐθυ5 ΡΠ] Αγὶβ ἱπηρ οἰ. οἰοἰἑἀ ἰδί6, οἱ (Δεῖ ἰῃ 56 δὰ υἱ- 

δἰ (δι οηθη) δ υἀέξβογαπι τυ [0068 δηϊπλὶ ργὸ ηἰ]ο ἀυοθη5, 

ἱπηρί πὰ ΟΟΠΗΡΙΑΥἰ Ἰυγϑδιηδηΐυμι, δίδίυθῃ8 [05 χυϊάθη) δἰῃθ 

αἰ]αιομ6 πιϊἰἴογα ἰῃ ἰμίογωιπι, σομίδυδβ οἱ ροάϊθυ8 ἔοΓ ΓΙ πὶ 

ασυοίαΐοϑ : οχθγοίία δυΐοπη ἀυσίο οοηΐγα 7 .ἀδοϑῃ), 500 ἐΠΠ8 πὶ 

δραυδίυγιμῃ ἴρηα αἱ ᾿δϑί8 γϑἰοοίίογ, οἱ ἰηνίαμ ᾿ΠοΓα ΤᾺ ΠΟΘ 5 

ἰοιρίυηι ἰρηθ οἶἴο ργοβίγαϊυγιμ, οἱ 80 1116 8δοῦ Ποδπείθυ8 

γουυσμι ρογροίυο ἰΔοίυγυηι, Τυηο [261 ἀἰδοοαδηΐοβ δηγίοὶ οἱ 

ΟΟρπδί οὐπὶ ἢάς, ἀϊδροδυδγιηΐ Θχογοίυ8 ορρογίιη πὶ πγβ 

ἰοαΐβ οἰγ Δ(18 δὰ εὐυδίοάἀΐαπι. ἘΠ]ΘΡΗ ΔΗ ΟΓΙΠ, δυΐδηη ργωροβί- 

ἴυ8, ουὔπὶ ἴδγαϑ ΄υδδὶ υἱ ἰ(8 ἀἰσδτη δὰ ἰηβδηδη) Πδο απο) 

δἀάυχίββεί, οἀογαί 88] πγῖς ροϊἱοηΐ 0.8 νίῃὶ οὔπὰ {ἸΝγο μπ.] 

Πιοστ ΠΡ 8 ργδραγδιοη δι} ργεθραγαίδβ, οἰγοᾶ δυγογδι, οἰ- 

Υἱίδῖα ᾽ᾶπ ἰυΓὈΐ8 ἱΠΠΌΠΠΘΓΔΡΙΠθιι5 δά Ὠἰρροάγομυπη γοίογίδ, 

ἵΏΡΤΟ55115 8 184π| δὰ ἰὰ φυοὰ ρτγοροβίϊιυηι ογαὶ ἱποϊίδυΐ γὸ- 

ὅ6πι. ΠΠ|6 δυΐοηη, γανὶ ἱγᾶ ἱπηρ] δίυι.8 ἱπηρὶ 1 ΟΟΥ, ΟἸΠΪ Π1016 

Οοὐπὶ ἔογὶ8 Ἔχ β}}}}}, γΟΙΘἢ8 ἱπητηὶ ἢ οογὰδ οἰΐϊδπι ρα }}15 οου]ο- 
ΓΌΠ δρθοΐδγο γι Πη088η) οἱ χη ΐβογᾶπι θογυπὶ 4υΐ Ἶδηὶ αἰο(ὶ 

δβυηῖ Βυ Ὀγογϑίοπθῃ. ὕἱ διιΐδιη Θ]ρΠδηϊοτυπι οχθυη(ίυπ οεἰγοὰ 

Ρογίδιῃ, εἱ Βι1 086 Ό ΘΠ Ἶ8 ἀυτηδίϊ οχογοίι8, δὲ τυ ἰυἀϊηἰδ 

Θυπ ἰδ ΡΌΪνογοπι Υἱάσγαηϊὶ,, οἱ σγαν ϑοηυχῃ ἰυτ] υτ δυάϊα- 

γυηΐ Ζυάεοὶ, υἱεϊγυτῃ ἐ]υὰ Υἱΐδο τηοτηδηΐϊυτῃ ἤποπ) αἰδὶ 6885 

Ῥυϊδηίο8 πιϊδοιτί ες ὀχϑρϑοίδιοπίβ, δά τη ϑογ ΠΟ ΠΘΙῈ εἴ 56- 

ΠλΠ 5 ΟΟΠΥΟΓϑὶ, ΟδΟ Δ θδηίυγ 86 ἰηγίοδη ΘΟ ρ]οδιϊ οορηᾶ- 

48, διραγ 0011 ργοοίἀοπίεβ, ρᾶγθηΐθβ ριθγὶ8 δἷ πηδίγαβ 
Ρυ6}} 15, 81185 δυίθ ΠΌΡΟΥ ΖΘ 08 δὰ υ γὰ δ θηΐθ5 ἰπίδη!ο 5 

ὈΪΠπυ) δυφοηῖο8 ἰδ6. Ὑεγυπιίδιηθη οἱ χυζ δἰ δὶ δηῖθα ργῷ- 

δΠΔ οβϑοηΐ 46 ὉοΪο δυχὶ! δ οοηδβοὶϊ, βγομοδ ὉΒΔηΪ ΕΓ 86 

Ῥγο ἡ εθηΐθδ οἱ βϑρδγδίϊ5 ἰηἰδηςδι:5 ἃ Ὁδογίθυι8, Θχοϊδηηαγο- 

τυηΐ γ006 τηδρηᾶ γα]ά6, ΟΠΊηΪ8 ροίδηἷξ8 Ποπηιϊηθηλ Βυρρ! ἰοἱ- 

(6γ ογδηίθδβ, υἱ ᾿ἰρϑογυη) Οὐ] ργβδϑηϊίᾶ τηϊβοσαγοίυσ αυἱ 8 Πλ 

δα μογίδΔϑ ἰηίοΓγηὶ 6βϑθηί. . 

ΟΑΡΌΤ ΥἹ. 

ἘΠοαΖαγυϑ δυΐδη φυϊάδιηη, Υὴγ ἰδ σηΐβ οχ 118 φυὶ ἀ6 τορίοηδ 

δβδδοογαοίδυδ, ἰῃ δϑηΐο Ἶδπ δοίδίδη βογί 8, οἱ ομμηὶ νἱγίυϊα 

δα νἱίᾶπι ρογΪποηΐθ ογηδίῃ 8, 608 αυἱ οἶγοᾶ 86 ΟΟἸἱ ΠΘΏΒ ὈΓΘΒ- 

Ὀγίογοϑ 80 ἱῃνοσδηίο δδηοίο Ὁδο, ϑιθοδίῃ8 οϑδὶί ᾿ς : ΒῸΧ 

τηδρηϊροίδηϑ, Δ {185 πηθ, οἰγηίϊροίθῃβ Ὦθδ6, ἀυὶΐ ογοαίυγδῃ 

ΟΙΏΏΘΠ1 ἰη ΠιΒΟΓΔ ΠΟὨἰ Ὀ05 συ ΒΕΓΏΔ5, ΓΟ ϑ ἷ66 ἰῃ Βο θη ΑὈΓδΔΙΏ, 

ἴῃ {108 δδηοι βοδίὶ 5800, βδηο ΠΠποδίδο ρογ Οπΐ5 ἴυ25 ρορυ- 

Ἰυπ ἰῃ ρογοργίηδ ἰογὰ ρογοργίηυμῃ ᾿π͵ 816 Ρογουπίθιῃ, Ῥαῖογ. 

Τυ Ρ]ιαγδοηδιη Δυυπάδηίΐομῃ ουγτίυδ, ΟἸἰπ Ἰνυ}}.8 ΞΕ σΥριὶ ἀο- 

ταΐηυσι οἰδία μι Ἰηἰαιὰ διιἀδοία οἱ σι Πηᾶρπ ο.8» οὐ 400 

ΒΌΡοΓθο οχογοίία ἀφπΊογϑοϑ ρουίο ρογαϊ ἀἶδι!, οδίθηδο ἸυΠ)ΐηε 
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ἀπώλεσας, φέγγος ἐπιφάνας ἐλέους Ἰσραὴλ γένει. Σὺ 
τὸν ἀναριθμήτοις δυνάμεσι γαυρωθέντα Σενναχηρεὶμ 
βαρὺν ᾿Ασδυρίων βασιλέα, δόρατι τὴν πᾶσαν τὰν λον 
ἤδη λαθόντα γῆν, καὶ μετεωρισθέντα ἐπὶ τὴν ἁγίαν σου 
πόλιν, βαρέα λαλοῦντα χόμπῳ χαὶ θράσει, Δέσποτα, 
ἔθραυσας, ἔχδηλον δεικνὺς ἔθνεσι πολλοῖς τὸ σὸν χρά- 
τος. Σὺ τοὺς χατὰ τὴν Βαδυλωνίαν τρεῖς ἑταίρους, 
πυρὶ τὴν ψυχὴν ἀυθαιρέτως δεδωχότας εἰς τὸ μὴ λα- 
τρεῦσαι τοῖς χενοῖς, διάπυρον δροσίσας χάμινον ἐῤῥύσω 
μέχρι τριχὸς ἀπημάντους, φλόγα πᾶσιν ἐπιπέμψας τοῖς 
ὑπεναντίοις. Σὺ τὸν διαδολαῖς φθόνου λέουσι χατὰ γῆς 
τρ ήθς θηρσὶ βορὰν Δανιὴλ εἰς φῶς ἀνήγαγες ἀσινῆ. 

ὃν τε βυθοτρεφοῦς ἐν γαστρὶ κήτους Ἰωνὰν τηχόμενον 
ἀφειδῶς ἀπήμαντον πᾶσιν οἰχείοις ἀνέδειξας, Πάτερ. 
Καὶ νῦν, μισύόρι, πολυέλεε, τῶν ὅλων σχεπαστὰ, τὸ 
τάχος ἐπιφάνηθι τοῖς ἀπὸ ᾿Ισραὴλ γένους, ὑπὸ δὲ ἐδδε- 
λυγμένων ἀνόμων ἐθνῶν ὑδριζομένοις. Εἰ δὲ ἀσεδείαις 
κατὰ τὴν ἀποιχίαν ὃ βίος ἡμῶν ἐνέσχηται, ῥυσάμενος 
ἡμᾶς ἀπὸ ἐχϑρῶν χειρὸς, ὡς προαιρῇ, Δέσποτα, ἀπό- 
λεσον ἡμᾶς μόρῳ. Μὴ τοῖς ματαίοις οἱ ματαιόφρονες 
εὐλογησάτωσαν ἐπὶ τῇ τῶν ἠγαπημένων σου ἀπωλείᾳ, 
λέγοντες" Οὐδὲ ὁ Θεὸς αὐτῶν ἐῤῥύσατο αὐτούς. Σὺ δὲ, 
ὃ πᾶσαν ἀλχὴν χαὶ δυναστείαν ἔχων ἅπασαν, Αἰώνιε, 
νῦν ἔπιδε' ἐλέησον ἡμᾶς τοὺς χαθ᾽ ὕδριν ἀνόμων ἀλό- 
γιστον ἐχ τρῦ ζῇν μεθιστανομένους ἐν ἐπιδούλων τρόπῳ. 
Πτηξάτω δὲ ἔθνη σὴν δύναμιν ἀνίκητον σήμερον, 
ἜΝντιμε, δύναμιν ἔχων ἐπὶ σωτηρία Ἰαχὼξδ γένους. 
Ἱχετεύει σε τὸ πᾶν πλῆθος τῶν νηπίων χαὶ οἱ τούτων 
γονεῖς αετὰ δαχρύων. Δειχθήτω πᾶσιν ἔθνεσιν ὅτι μεθ᾽ 
ἡμῶν εἶ, Κύριε, καὶ οὐχ ἀπέστρεψας τὸ πρόςωγπόν σου 
ἀφ᾽ ἡμῶν" ἀλλὰ χαθὼς εἶπας, ὅτι οὐδ᾽ ἐν τῇ γῇ τῶν 
ἐχθρῶν αὐτῶν ὄντων ὑπερεῖδες αὐτοὺς, οὕτως ἐπιτέλε-- 
σον, Κύριε. Τοῦ δὲ ᾿Ελεαζάρου λήγοντος ἄρτι τῆς 
προςευχῆς, ὁ βασιλεὺς σὺν τοῖς θηρίοις καὶ παντὶ τῷ 
τῆς δυνάμεως φρυάγματι χατὰ τὸν ἱππόδρομον πα- 
ρῆγε. Καὶ θεωρήσαντες οἱ Ἰουδαῖοι μέγα εἰς οὐρανὸν 
ἀνέχραξαν, ὥστε χαὶ τοὺς παραχειμένους αὐλῶνας συν- 
ἡλήσαντας ἀκατάσχετον οἰμωγὴν ποιῆσαι παντὶ τῷ 
στρατοπέδω. Τότε ὃ μεγαλόδοξος παντοχράτωρ χὰ 
ἀληθινὸς Θεὸς, ἐπιφάνας τὸ ἅγιον αὐτοῦ πρόςωπον, 
ἠνέῳξε τὰς οὐρανίους πύλας, ἐξ ὧν δεδοξασμένοι δύο 
φοδεροειδεῖς ἄγγελοι χατέδησαν φανεροὶ πᾶσι πλὴν τοῖς 
Ιουδαίοις, καὶ ἀντέστησαν, καὶ τὴν δύναμιν τῶν ὗπε- 
ναντίων ἐπλήρωσαν ταραχῆς χαὶ δειλίας, χαὶ ἀχινήτοις 
ἔδησαν πέδαις. Καὶ ὑπόφριχον χαὶ τὸ τοῦ βασιλέως σῶμα 
ἐγενήθη, καὶ λήθη τὸ θράσος αὐτοῦ τὸ βαρύθυμον ἔλαθε. 
Καὶ ἀπέστρεψαν τὰ θηρία ἐπὶ τὰς συνεπομένας ἐνό- 
πλους δυνάμεις, καὶ χατεπάτουν αὐτὰς χαὶ ὠλόθρευον. 
Καὶ μετεστράφη τοῦ βασιλέως ἣ ὀργὴ εἰς οἶχτον χαὶ 
δάχρυα ὑπὲρ τῶν ἔμπροσθεν αὐτῷ μεμηχανημένων. 
᾿Αχούσας γὰρ τῆς χραυγῆς, χαὶ συνιδὼν πρηνεῖς ἅπαν- 
τας εἰς τὴν ἀπώλειαν, δαχρύσας μετὰ ὀργῆς τοῖς φίλοις 
διηπειλεῖτο, λέγων" Ἰ]αραθασιλεύετε, χαὶ τυράννους 
ὑπερδερήχατε ὠμότητι" χαὶ ἐμὲ αὐτὸν τὸν ὑμῶν εὐ- 
ἐργέτην ἐπιχειρεῖτε τῆς ἀρχῆς ἤδη καὶ τοῦ πνεύματος 
μεθιστᾶν, λάθρα μηχανώμενοι τὰ μὴ συμφέροντα τῇ 
βασιλεία. Τίς τοὺς χρατήσαντας ἡμῶν ἐν πίστει τὰ τῆς 
χώρας ὀχυρώμακα,, τῆς οἰχίας ἀποστήσας ἕχαστον ἀλό- 
1ως ἤθροισεν ἐνθάδε; Τίς τοὺς ἐξαρχῆς εὐνοίᾳ πρὸς 
ἡμᾶς χατὰ πάντα διαφέροντας πάντων ἐθνῶν, χαὶ τοὺς 

ῚΒἈ1 ΑΡΌΘΒΥΡΗΙ. 

τηϊϑογίοογάϊδ σοπογὶ 156γ86]. ΤῸ ἱπηυ ΓΔ Ὁ θυ Θχογοι θα 4 

ἐχϑυϊδηΐδπι ϑθθηδοΠ ΓΠ βΥΑΥΘ ΠῚ ΑΒΒΥΓ ΘΓ τοϑθηι, συΐ 

ἰιαϑία ἀΠ ΟΥβᾶ τ ΔΠ| 80) υραγογαὶ ἴϑγγδηι, οἱ οἰδίαβ 806 Γ 

βᾶποίδῃῃ οἰ ν᾽ (δῖ6π) ἰπιὰΠ σγανὶᾷ Ἰοχυθρδίαγ [δβίυ οἱ δυάδοίδ, 
Βομηΐπα [γορ δι}, τρδη δβίο οβίθηθῃβ βαϑητ θυ πὰ} {18 Ρο- 

ἰοηςἴδπὶ ἰμᾶπι. Τιι (γ68. 1108 φαΐ ἱπ ΒΑ γ]οηΐδ βοοίοθ, ααυὶ 

δρΟῃἰδ δηϊπιδπ) ἰρτιὶ ἀθάδγδηΐ Ὡς βογυίγθηϊ υδηΐβ, ἱρπίυπὶ 

ἴγγΌγδ ἢ 8 σδηλίπαηι ΒΘ γαβίὶ υ5411 8 ΘΔ 0 ΠΠυ1π| ἢ} }|55905, Πδτ πᾶ 

᾿πλῃγ 588 ἰῇ ΟΠΊΠ68 δαγογβαγίοβ. ΤῸ ΟΔΙυ πη 18 ἰην δα ΡΟ 
ἰοεγᾶτ Ἰδοηΐ 8 ργο͵θοίυτη ἰδγί8 οἰδαμι Ὀδηίθ] θη) ἴῃ Ἰυσοῖα᾿ 

ΓοΥοΟδϑί1 ἱποοϊπηθῃ. Εἰ πῃ γνθηΐγο οοίΐ ἴῃ τηδτὶ φἀμποδίϊ ἀ; ΓΟ 

᾿ἰχυοβοδηΐθιη Ζοπδπὶ ἢ] οϑαπι οπηηίθαβ. (ΔΠ) ἀτγίθυ.5 οκίρη- 
ἀἰ5811, Ῥαῖθγ. Εἰ ἤυπο, ὁ50Γ σοῃἰυπ,6] 18, πη] πὶ τη βογίοογϑ, 

ΠΙΘΓΒΟΓΊΠ ργοίθοίογ, οἶἴ0 ἃρρᾶγθᾶϑ ἢ 8 χυὶ ἄς ΖθΏΘΓΟ [8Γϑδοῖ, 

4υΐ οοηῃίυπι0}}}8 δῇϊοϊαπίαΓ ἃ θοπλίμδι18. ἰπί φαΐ ροηίθυξ. 

Ουοὰ δἰ ἱτηρίοἰδ δυ.5 ρου ἱρ88π) ρογοργίηδίϊοῃθη) Υἱῖαᾶ ποβίγα 

οοηϑίγίοίᾶ 6σῖ, ὁ} ΘΓΌΘΓΪΒ Π08 ἀ6 τηδηα ἰπἰ πιϊοογαπι, ὑγουΐ 

οἰοβογίϑ, Ποιμίηθ, ρογάδ 08 πηογίθ. ΝῸΩ υδηΐβ Ὑδη8 88- 

Ρίθηίο5. θδποάϊσαπί βυρ6γ αϊϊδοίογτυπι ἰυογα) ρογάϊ πα, 

ἀϊοδηῖθβ : Νεᾷυ θδι8 δογυπὶ Πἰθογαυ 608. Τὰ δυΐεηι, αυὶ 

Οἴη6 τΟΡυγ οἱ ροίθῃ 8) ΟΠηδ πη ὮΔ0)65, ΖΕ ἴΟΓΠ6, σῆς Γ6- 

ΒΡί(6 : ΓηΪΒΘΙ ΘΓ ποϑίγὶ χαΐ ρῈΓ ἰη͵ υϑίδηχ ἰηἰπιϊοογυαι ἰη γίδπι 

6 Υἱῖδ ποῦ ἰηδἰἸδἰογυη) δ πηουθηλυγ. Αἀπηϊγοηίυ δυΐδπὶ 

βθηῖ68 ἰηΥ]οῖδη} ἴᾳδηι ροίοηίίαπι Ὠοάΐα, Ηοπογαῖα, φαΐ ρο- 

ἰοδἰδίθτη ἢΔ 065 δὰ 88] υἴδη) σα πογὶ8 ὕδοοῦ. Βυρρ!ϊοδί 0] υη]- 

γογϑᾶ ΤΠ Π υἀ0 ραγνυ]οόγαπι οἱ μοτιπ ρᾶγομῖδϑ οὐ ἸΔΟΓΥ- 

[ηΐ8. Ραίοδί οπηπίθιι8 σοη 5 χυοα πο δου) 68, Ποπιῖπα, 

οἴ ΒΟη γογ 5.1 (δοίθηι ἰυ δ) ἃ ΠΟΡΪ8 : 50, βίου! ἀϊχ βιὶ, 

ΠΟΩῸΘ ΟΥΠῈ 6586 ηΐ ἰῃ ἴδγγα ἰῃἰΠ)ΟΟΓ ΠῚ βυογυῃ) ἰρ508 ἀθ6 50 6- 

οἴυπιηι, 510 ρογῆοα, δοηγηθ. ΕἸ δΖᾶγο διιίΐίθῃη ἤηριη ;8Π| [Ἀ- 

οἰδηΐα ογαι οἶδ, ΓΟχ συ ΠῈ ἔδγὶβ οἱ ἰοίο ὀχογοίϊας ἰγομίξι δὰ 

Ὠρροάἀγοηγυπι δοοοραδθαί. Εἰ ἀβρίοἰθηϊθ8 Τυδοὶ γϑῃθιηθηίοῦ 

Θχοϊαπιαγαηΐ ἰῃ ἙσΟΪυΠ), ἰδ υἱἱ δι δορη(68 οἴΐδπη οὐηγ 4168 8ἰ- 

111} Β0ηΔη [68 ΟΟηἰἰηηὶ Παίυπι (Δ γοηϊ ἀπίγϑιβ8ὸ ὀχογοίξαί. 

Τυποὸ Τρδρη σα σ]ογ 0518 οπμηϊροίθη5 οἵ νογᾶχ Πθυ8, οϑ- 

ἰομάθηβ βδηοίδπι ἰδοίθπ) βυδηι), ἀρογυΐϊξ οαἸ] 5168 ρογίᾶβ, 6 

χιυΐθιι8 ἱμοὶ γε! ἀσο ἰογτ 1165 Δηρ6}} ἀδϑοοηάογυηΐ, τηδη [δὶ 

οἴπηΐδυ8 ργϑίογΓχυδ) 0 ἀπ6 158, οἱ οχ δάγϑυβθο βίοίογιης δὲ 

Θχογοϊξι πὶ δ γβδυ γι ἐπι ρ] οὐ ογυηί ἰυγθδιίοηα οἱ [οττηϊ- 

ἀΐηα, οἱ ἱπιπηο  ] θ5 ᾿ἰσανθσιηΐ οοπηροαΐθιυ8. Αἰφυΐ τορὶβ 

οἰΐδπὶ οογρυ (Δοίυπι 6δὲ Πογγθηβ, δὲ οὈ] νἰο σγάυθη οὐυβ 8ὺ- 

ἀδοΐδπι οσουρᾶν!!. Ελῤ Θοηγογίθγπὶ 56 θοβίϊδο ΘΌΡ6Γ 5056- 

αυδηΐοδ ἀγπηδῖο8 δχθγοῖ 5, οἵ σοπου οαθϑηΐ 6005 οἱ οχίοετηϊ- 

ὨδΌδηΐϊ. Εἴ γογϑᾶ δϑί γορῖβ 'γᾶ ἴῃ τι] 8ογοογάϊδηλ οἱ ᾿ἸΔΟγγ 8 

ΡῖῸ ἢΪ8 αυξ δηΐθᾶ πιο} 8 (πογαϊ. ΑὐαΐθΏ8 δηΐπὶ νοοϊ(ογδίϊο- 

Π6Ώ), οἱ Υἱάθῃβ ργθοὶρ [65 ΟΠΠ65 δὴ ρογάἰοποηι, {Π]Δοτγ- 

τηδίυ5 Οπὶ ἱγᾷ δ:η (18 τη μδδίυγ, ἀἰοθὴΒ : ΒΟϑίο5 (ΓΔ 8- 

ξτϑαϊπηὶ πιογο8, οἱ ἴὙΓΔΏΠΟ5 σι ρογᾶϑ(15 ογυἀο αἴ : οἱ ᾿η6 

Βοηοίδοίογθηι γοϑίγυ τη ἀρογοα πληἱ ἃ Ὀγπείραϊι 8 οἱ βρὶ- 

τυ τοιηόνογο, οἶδπὶ τ δΟ}  δΔη 68 4085 ΠΟ οοηίογυηϊ ΓΟσΏΟ. 

Ου8 6008 4ι:] οὈἰΪηοηΐ Ὠοδίγδδ ἴῃ [46 τη  {|0Π65 ΓΟΘΙΟἢΪ5, 6 



ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΤΡΙΤΟΣ. Κεφ. Ζ'. 

χειρίστους πλεονάχις ἀνθρώπων ἐπιδεδεγμένους χινδύ- 
γους, οὕτως φθέσμοις περιέθαλεν αἰχίαις; Λύσατε, 
ἐχλύσατε ἄδιχα δεσμά. εἰς τὰ ἴδια μετ᾽ εἰρήνης ἐξαπο- 
στείλατε, τὰ προπεπραγμένα παραιτησάμενοι. Ἀπο-- 
λύσατε τοὺς υἱοὺς τοῦ παντοχράτορος ἐπουρανίου Θεοῦ 
ζῶντος, ὃς ἀφ᾽ ἡμετέρων μέχρι τοῦ νῦν προγόνων ἀπα- 
ραᾳπόδιστον μετὰ δόξης εὐστάθειαν παρέχει τοῖς ἡμετέ- 
ροις πράγμασιν. Ὁ μὲν οὖν ταῦτα ἔλεξεν. Οἱ δὲ ἐν 
ἀμερεῖ χρόνῳ λυθέντες τὸν ἅγιον σωτῆρα Θεὸν αὐτῶν 
εὐλόγουν, ἄρτι τὸν θάνατον ἐχπεφευγότες. Εἶτα ὃ βα- 
σιλεὺς εἰς τὴν πόλιν ἀπαλλαγεὶς, τὸν ἐπὶ τῶν προςόδων 
προςκαλεσάμενος, ἐκέλευσεν οἴνους τε καὶ τὰ λοιπὰ πρὸς 
εὐωχίαν ἐπιτήδεια τοῖς Ἰουδαίοις ορηγεῖν ἐπὶ ἡμέρας 
ἑπτὰ, χρίνας αὐτοὺς ἐν ᾧ τόπῳ ἔδοξαν τὸν ὄλεθρον ἀνα- 
λαμθάνειν, ἐν τούτῳ ἐν εὐφφοσύνη πάσῃ σωτήρια ἄγειν. 
Τότε οἱ πρὶν ἐπονείδιστοι χαὶ πλησίον τοῦ ἄδου, 
μᾶλλον δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ βεδηχότες, ἀντὶ πικροῦ καὶ δυς-- 
αιάχτου μόρου, χώθωνα σωτήριον συστησάμενοι, τὸν 
εἰς πτῶσιν αὐτοῖς χαὶ τάφον ἡτοιμασμένον τόπον χλι- 
σίαις χατεμέρισαν πλήρεις χγαρμονῇς᾽ χαταλήξαντες 
δὲ θρήνου πανόδυρτον μέλος, ἀνέλαθον ᾧδὴν πάτριον, 
τὸν σωτῆρα χαὶ τερατοποιὸν αἰνοῦντες Θεόν οἰμωγήν 
τε πᾶσαν χαὶ χωχυτὸν ἀπωσάμενοι, χοροὺς συνίσταντο 
εὐφροσύνης εἰρηνικῆς σημεῖον. Ὥκςαύτως δὲ χαὶ ὃ βα- 
σιλεὺς περὶ τούτων συμπόσιον βαρὺ συναγαγὼν, ἀδια- 
λείπτως εἰς οὐρανὸν ἀνθωμολογεῖτο μεγαλομερῶς ἐπὶ 
τὴ παραδόξῳ γενηθείση αὐτῷ σωτηρία. Οἵ τε πρὶν εἰς 
ὄλεθρον χαὶ οἰωνούρώτους αὐτοὺς ἔσεσθαι τιθέμενοι : 
μετὰ χαρᾶς ΟΡ Τὰ Νς μὰλον χατεστέναξαν αἰσχύνην 
ἐφ᾽ ἑαυτοῖς περιόα ὑθαν, καὶ τὴν πυρίπνουν τόλμαν 
ἀχλεῶς ἐσδεσμένοι- οἵ τε Ἰουδαῖοι, χαθὼς προειρήχα-- 
μεν, συστησάμενοι τὸν προειρημένον χορὸν, μετ᾽ εὐω- 
χίας ἐν ἐξομολογήσέσιν ἱλαραῖς καὶ ψαλμοῖς διῆγον, 
χαὶ χοινὸν ὁρισάμενοι περὶ τούτων θεσμὸν ἐπὶ πᾶσαν 
τὴν παροικίαν αὐτῶν εἰς γενεὰς, τὰς προειρημένας 
ἡμέρας ἄγειν ἔστησαν εὐφροσύνους, οὐ πότου χάριν 
χαὶ λιχνείας, σωτηρίας δὲ τῆς διὰ Θεὸν γενομένης αὐὖ- 
τοῖς. ᾿Ενέτυχον δὲ τῷ βασιλεῖ, τὴν ἀπόλυσιν αὐτῶν εἰς 
τὰ ἴδια αἰτούμενοι. ᾿ΑἈπογράφονται δὲ αὐτοὺς ἀπὸ πέμ-- 
πῆς χαὶ εἰχάδος τοῦ παχὼν ἕως τῆς τετάρτης τοῦ ἐπιφὶ, 
ἐπὶ ἡμέρας τεσσαράχοντα συνίστανται δὲ αὐτῶν τὴν 
ἀπώλειαν ἀπὸ πέμπτης τοῦ ἐπιφὶ ἕως ἑόδόμης, ἡμέραις 
τρισίν. ᾽Ἐν αἷς χαὶ μεγαλοδόξως ἐπιφάνας τὸ ἔλεος αὐὖ- 
τοῦ ὁ τῶν ὅλων Δυνάστης ἀπταίστους αὐτοὺς ἐῤῥύσατο 
δμοθυμαδόν. Εὐωχοῦντο δὲ πάνθ᾽ ὑπὸ τοῦ βασιλέως 
χορηγούμενοι μέχρι τῆς τεσσαρεςχαιδεχάτης, ἐν ἧ χαὶ 
τὴν ἐντυχίαν ἐποιήσαντο περὶ τῆς ἀπολύσεως αὐτῶν. 
Συναινέσας τε αὐτοὺς ὃ βασιλεὺς ἔγραψεν αὐτοῖς τὴν 
ὑπογεγραμμένην ἐπιστολὴν πρὸς τοὺς χατὰ πόλιν στρα- 
τηγοὺς, μεγαλοψύχως τὴν ἐχτενίαν ἔχουσαν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ. 

Βασιλεὺς Πτολεμαῖος ὃ Φιλοπάτωρ τοῖς κατ᾽ Αἴγυ- 
πτὸν στρατηγοῖς καὶ πᾶσι τοῖς τεταγμένοις ἐπὶ πρα- 
γμάτων, χαίρειν καὶ ἐῤῥῶσθαι. ᾿Εῤῥώμεθα δὲ καὶ αὐτοὶ 
χαὶ τὰ Ἵς ἡμῶν, χατευθύναντος ἡμῖν τοῦ μεγάλου 
Θεοῦ τὰ πράγματα καθὼς προαιρούμεθα. Ἡ ̓ὥν φίλων 
τινὲς, καχοηθεία πυχνότερον ἡμῖν παραχείμενοι, συν-- 
ἐπεισαν ἡμᾶς εἰς τὸ τοὺς ὑπὸ τὴν βασιλείαν Ἰου- 

7117 

ἀΟΠ)0 ΓΟΠΊΟΥΘΏΒ βί.}}16 ΘΟ ΘΓΟΡΑΥΪ Πὰς ἢ Ουἱδ 608 {ιν} δ᾽ ἰπί το 
Βαηθυοϊοθηϊία οὐρὰ 08 ΟἸηΐ 08 ἰῃ τοῦ ΒΌΡΟΓΔηΐ Οἴηηοᾷ 
βοηίεβ, οἱ ἀδίογυπηὰ βθδρ6 ΠΟ η.Π) βυβοδρογυηΐ ρογίουϊα, 
δίο ἰηῤχαΐδ ἱπηρ!!ουἹέ ΒΌρρΠ οἰ ἰ8 βοἰ ν 8, ἀϊδβοϊ υἱία ἰπἰιδία 
Υἱπουία : δά ργοργία οὐ ρ806 ἀἰϊπιἰ{6, ιδ5 δηίο [λοίδ βυηΐὶ 
ἀοργοοδίϊ. Ὀἱ ἐε{6 61108 οπμηἰ ροίοη!18 ΘΟ! οβιῖβ οἱ νἰνθηξὶβ, 
4] ἃ ποϑίγὶ 8 τηδ)ογίθυ8 Πυσυβαιθ ἢσπο ἱποοϊ πηδη) ΟὈΠῚ 
β!ογία θοηυηι δβίδίιιπ) ργϑρεΐ γοθαβ ῃοβίγίβ. Εγρὸ 1116 φυϊάθιη 

ιὸ ἀϊχί!. ΗΙ δυΐδηι ἐπάν 81 0.}} ἐηρογο 80101] "Δηοίυχη 58]- 
γδίογοπι θυ δυπ| ὈΘηΘαἰοοθδηΐ, ΠΌΡΟΓ ἃ πηογίο ουδάδη- 

ἰ68. Ποίπάβ γτὸχ ἰὴ εἰν δίθιη τουόγβαβ, ργϑίθοϊυμη τϑάϊ- 

ἴαυπη ΔΟΟΘΓΒΘΉΒ, 11.851} οἱ νἱηᾶ οἱ οζοίογδ δὰ σοηνυ νι! πὶ ὨΘ- 

Ορββαγίἃ ργῶθογο Τυἀδε18 δὰ ἀἴ65 βορίθῃ, βίδίιιθηβ 608 400 

ἴῃ Ιοοῦ ρογηίοίθπ) βυίγα ρυίαθδηΐ, ἰῃ μος ουπὶ οπιηὶ Ἰδο ἰ 8 

58] υἱγίᾶ ΟΘἸΘΟγᾶγα. Τυης 4] Δηΐο8 ἱρηοπηίηϊοδὶ οἱ ργορθ ἰη- 

[Ἔγησπι ὀγδηΐ, φυϊηίπηο ἰῇ ὀπὶ ἀοϑοσπάδγαηξ, ργο δοογθᾶ οἱ 

Ἰυραθγί πιογίθ, οοηνίυϊυτι 88] υἴδγα ἱπβίγυθηΐα8, ραγδίαπι 

ἰρδὶβ δὰ γυΐπδηι οἱ βορυϊαγϑι ἰοσυπι ἰδηίογίϊβ σοι γδιθυ8 

αἀἰϊν βογιηί ρ]οηΐ ρδυάϊο : 80 ἀδδίηθηϊθ5 ζοιηθθυπάυμι ἰΔπηθῃ- 

ἰαἰϊο]8 σδητουη, ΓΟΒυρϑογυηΐ οδηΐυτη ραϊτίυπι, δα] νδίο- 

ΓΘ οἱ ῥγοάϊσίογαπι ἰδοίογθηῃ Ἰδυἀδηΐθβ ἤουηὶ : ΠδίυΠ.ΖῈ6 

ΟἸΠΏ6Π1 δ ρἰδηοίυπι ΓΘΙΟΥ̓Θἢἴ68, ΘΠΟΓῸΒ οοηϑίδγυηὶ ρά- 

οἰἤοδο ἰφο εἰ βίρπιυμ). Ἐοάδη δυΐδπι πηοᾶο οἱ Γὸχ ῥγο ἢΐβ 

ΓΔΘηΟ ΟΟΠΡΤΟΡΘΙΟ γι ροϑὶο, 51η6 ᾿πίογη 55: 006 ΟΓρδ ΟΠ 

οοηῇίοθαϊυν πηδση!ῆοθ ρῥΓὸ ἱπορίηδίδ 48 5᾽0ἱ οὐγοηογδί β8- 

Ἰυΐϊ6. Θυΐᾳφαο δηΐθδ πῃ ρογηίοίθπ οἱ ἃνίαπι δβϑοδπὶ 608 ἴι- 

ἰᾳτῸ5 Ρυϊδδηΐ, οἱ οὐ ραυάϊο ἀδβογίρβογδηϊ, ζοιηυογαηὶ 

οοηίαϑίοη6 ἰῃ δαρϑὶβ ἱπάυϊ!, οἱ ἱρπίγϑηιδ δυάδοϊδ ἰηρ]οτία 

Θχϑιϊποίδ : Ππάδεῖ δυΐδπι, δἰοαΐ ργραϊχί πηυ8, οοηϑΕΠ 10 ρτῶ- 

ἀϊοῖο οἰιοτο, οὐπὴ δρυ}}5 ἰῃ οοηζοββιοηΐ θα δΠἀγίθυβ οἱ [.58]- 

πηΐβ ἀεροθαηΐ, οἱ σοιητηθηΐ ἀδ δ Ἰᾶία Ιοβα δὰ οπιηθῆ ἢδ- 

δ Δ []οηδπὰ δυδηλ ἰῃ ζοπογδίοη68, ργαϊοίοβ ἀΐδ8 ἀβθηὰοβ 

ἀδογονογιηΐ Ἰϑῖοθβ, θη ροίδι! ΟΠ ΐ8 οδυδᾶ οἱ δἀδοί ἰδ 15, βοὰ 

88 0115 δἰ δ᾽ ροὺ ἤδϑυτ ἀδίρβ. Αὐἀϊογιηΐ δυΐδη γοσοῖ, αἰ Πιΐ5- 

δἰοηθη) ϑυ8π) 8 ῥτοργίᾶ ροδίυ !δηΐ68. Ποβογί θυπί δυΐδῃ) 608 

ἃ Υἱροϑί πη ΄χυΐϊηΐδ Πγηθῃ 5158 ρϑοιοη ὕυ5406 δὰ 4υδγίδιη ΙΘη 518 

ορίριὶ, ἀὰ ἀΐδ8 φυδαγαφίηίδ : ϑίδίυυπί δυΐοη) Θογτ ρορά ἰ- 

οπθη ἃ αυϊηία ΘΡΪΡὮὨΪ υϑαυ6 δὰ δορ(πηδηὶ, ἀἰου58 {γθυ8. 

Ι͂η χυΐθι15 δἰΐδ τηδσηᾶ οὐ ρ]ογία ρϑίοίδοϊ ἢ 8 τη δου οογά δ 

Β}8π| ΟΠπηηΐυπὶ ὨΟΓΏΪΠι18 ἰΠΟΟ] .Πλ68 608 ᾿ἰ ογανυὶ βἰηυ!]. ΕΡυ- 

Ἰαρδηίΐίυν δυΐοθιῃ οπληΐθυϑ ἃ Γορα ῥγθο Ὁ} {15 υδ46 δἀ αυδιίδηὶ 

ἀοοϊπηδηι, ἴῃ 4υᾶ οἰΐδηι δα ϊογαπὶ ργῸ ἀἰπηϊδδίοπο 808. ΟΟ] αὺ- 

ἀἄδὴ58 δυΐθπιη 608 Γὰχ 80 γ0511 οἷ δ )]οοίδηι ορίϑιοἶδπὶ δά 

ἀυσο8 αιιΐ ρΡ6Γ οἰνι(δῖ68, 4ιδ5 τηδζηδηλ δηΐη)ῖ ἰῃἰθη ΘΙ 

ὈΓΩ 86 (ὀγοθδΐ. 

ΟΑΡΟΤ ΥἹΙ. 

Ἀδχ Ρίοἰοημοουβ8 ῬὨϊοραίος ἀυοίθυ8 ρὸῦ γρίυμι οἱ 

οὔγηΐθυ8 ἠσροίίογαπι ρτγρίδο 8, σαυάογα οἱ υδίογρ. Υ δου 

δαΐδιη οἱ ἱμϑὶ οἱ Π}}} ποϑίγὶ, ργόβϑροῦο ἀἰγίφθηΐδ 008 Γ68 ηᾶ- 

δῆο Ὠθ0 8ἰουΐ τοϊυπιυ8. Ἐχ ἅπ)ῖοἰ8 αιϊάδηι, πιογυῃλ ἱπιρΓο- 

υἱίαῖα Γοχαρηίί5 πο 8 8βϑἰϑίθηϊθδ, ρογϑιιαβογαπί ΠΟ ΐ5 υἱ 
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δαίους, συναθροίσαντας σύστημα, χολάσασθαι ξενιζού-- 
σαις ἀποστατῶν τιμωρίαις" προςφερόμενοι μήποτε 
εὐσταθήσειν τὰ πράγματα ἡμῶν, δι’ ἣν ἔχουσιν οὗτοι 
πρὸς πάντα τὰ ἔθνη δυςμένειαν, μέχρις ἂν συντελεσθῇ 
τοῦτο. Οἵ χαὶ δεσμίους χαταγαγόντες αὐτοὺς μετὰ '΄σχυλ- 
μῶν ὡς ἀνδράποδα, ἩπιΩΝ δὲ ὡς ἐπιθούλους, ἄνευ 
πάσης ἀναχρίσεως χαὶ ἐξετάσεως ἐπεχείρησαν ἀνελεῖν, 
νόμου Σχυθῶν ἀγριοτέραν ἐιαπεπορπημένοι ὠμότητα. 
Ἡμεῖς δὲ ἐπὶ τούτοις σχληρότερον διαπειλησάμενοι, 
χαθ᾽ ἣν ἔχομεν πρὸς ἅπαντας ἀνθρώπους ἐπιείκειαν, 
μόγις τὸ ζῆν αὐτοῖς χαρισάμενοι, χαὶ τὸν ἐπουράνιον 
Θεὸν ἐγνωχότες ἀσφαλῶς ὑπερησπιχότα τῶν Ἰουδαίων, 
ὡς πατέρα ὑπὲρ υἱῶν διαπαντὸς ὑπερμαχοῦντα, τήν 
τε τοῦ φίλου ἣν ἔχουσι πρὸς ἡμᾶς βεδαίαν χαὶ τοὺς 
προγόνους ἡμῶν εὔνοιαν ἀναλογισάμενοι, διχαίως ἀπο- 
λελύχαμεν πάσης χαθ᾽ ὁντινοῦν αἰτίας τρόπον" χαὶ 
προςτετάχαμεν ἑχάστῳ πάντας εἰς τὰ ἴδια ἐπιστρέ- 
δ ἐν παντὶ τόπῳ μηθενὸς αὐτοὺς τὸ σύνολον χατα- 

ἅπτοντος, μήτε ὀνειδίζειν περὶ τῶν γεγενημένων παρὰ 
λόγον. Γινώσχετε γὰρ, ὅτι χατὰ τούτων ἐάν τι χαχοτε-- 
γνήσωμεν πονηρὸν, ἣ ἐπιλυπήδωμεν αὐτοὺς τὸ σύνολον, 
οὐχ ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸν πάσης δεσπόζοντα δυνάμεως 
Θεὸν ὕψιστον ἀντιχείμενον ἡμῖν ἐπ᾽ ἐχδικήσει τῶν 
πραγμάτων χατὰ πᾶν ἀφεύχτως διαπαντὸς ἕξομεν. 
"Εῤῥωσθε. Λαδόντες δὲ τὴν ἐπιστολὴν ταύτην οὐχ 
ἐσπούδασαν εὐθέως γενέσθαι περὶ τὴν ἄφοδον, ἀλλὰ τὸν 
βασιλέα προςηξίωσαν, τοὺς ἐκ τοῦ γένους τῶν Ἰουδαίων 
τὸν ἅγιον Θεὸν αὐθαιρέτως παραδεθηχότας χαὶ τοῦ 
Θεοῦ τὸν νόμον, τυχεῖν δι᾽ αὐτῶν τῆς ὀφειλομένης 
χολάσεως, προφερόμενοι, τοὺς γαστρὸς ἕνεχεν τὰ θεῖα 
παραδεθηχότας προςτάγματα, μηδέποτε εὐνοήσειν μηδὲ 
τοῖς τοῦ βασιλέως πράγμασιν. Ὁ δὲ τ᾽ ἀληθὲς αὐτοὺς 
λέγειν παραδεξάμενος χαὶ συναινέσας ἔδωχεν αὐτοῖς 
ἄδειαν πάντων, ὅπως τοὺς παραῤδεθηκότας τοῦ Θεοῦ 
τὸν νόμον ἐξολοθρεύσωσι κατὰ πάντα τὸν ὑπὸ τὴν 
βασιλείαν αὐτοῦ τόπον μετὰ παῤῥησίας, ἄνευ πάσης 
βασιλιχῇς ἐξουσίας ἣ ἐπισκέψεως. Τότε χατευφημήσαν- 
τες αὐτὸν ὡς πρέπον ἦν, οἱ τούτων ἱερεῖς, καὶ πᾶν τὸ 
πλῆθος ἐπιφωνήσαντες τὸ ἀλληλούϊα, μετὰ χαρᾶς 
ἀνέλυσαν. δε τὸν ἐμπεσόντα τῶν μεμιασμένων 
ὁμοεθνῇ χατὰ τὴν ὁδὸν ἐχολάζοντο, χαὶ μετὰ παραδει-- 
γὙματισμῶν ἀνήρουν. Ἐχείνη δὲ τῇ ἡμέρα ἀνεῖλον ὑπὲ 
τοὺς τριαχοσίους ἄνδρας, χαὶ ἤγαγον εὐφροσύνην ᾿βρεὶ 
χαρᾶς τοὺς βεδήλους χειρωσάμενοι. Αὐταὶ δὲ οἱ μέχρι 
θανάτου τὸν Θεὸν ἩΣ εὐ δ ) παντελῆ σωτηρίας ἀπὸ- 
λαυσιν εἰληφότες, ἀνέζευξαν ἐχ τῆς πόλεως, παντοίοις 
εὐωξεστάτοις ἄνθεσι χατεστεωμένοι, μετ᾽ εὐφροσύνης 
χαὶ βοῆς, ἐν αἴνοις χαὶ παμμέλεσιν ὕμνοις εὐχαρι- 

. στοῦντες τῷ Θεῷ τῶν πατέρων αὐτῶν, αἰωνίῳ σω- 
τῆρι τοῦ Ἰσραήλ. ΠΡ γε θεὲς δὲ εἰς Πτολεμαΐδα, 
τὴν ὀνομαζομένην διὰ τὴν τοῦ τόπου ἰδιότητα ῥοδο- 
φόρον, ἐν ἧ προςέμεινεν αὐτοὺς ὁ στόλος κατὰ χοινὴν 
αὐτῶν βουλὴν ἡμέρας ἑπτὰ, ἐκεῖ ἐποίησαν πότον σω- 
τήριον, τοῦ βασιλέως χορηγήσαντος αὐτοῖς εὐψύχως 
τὰ πρὸς τὴν ἄφιξιν πάντα, ἑχάστῳ ἕως εἰς τὴν ἰδίαν 
οἰκίαν. Καταχθέντες δὲ μετ᾽ εἰρήνης ἐν ταῖς πρεπούσαις 
ἐξομολογήσεσιν, ὡςαύτως χἀχεῖ ἔστησαν χαὶ ταύτας 
ἄγειν τὰς ἡμέρας ἐπὶ τὸν τῆς παροιχίας αὐτῶν νὰ 
εὐφροσύνους. Ἂς χαὶ ἀνιερώσαντες ἐν στήλῃ κατὰ τὸν 
τῆς συμποσίας τόπον, προςευχῆῇς καθιδρύσαντες, ἀνέ- 

ΓΙΒΆΙ ΑΡΟΟΘΒΥΡΗΙ. 

δυάεεῖ φυὶ δυῦ γορῃο βυηΐ, φυοὰ σου αγδίίοπδιι σοπρβγορδβ- 

Βεηΐ, ρυπίγοηϊα ΠΟΥΪ8 ΓΟΒΘΙΝ πὶ δυρρ! οἰΐθ : ργριθηἀδηίοβ 

ὨΌΠαυΔΠ) ὈΟΠῸ ἰμ δἰδίιι οο]]Ἱοοδίυμη ἱγί γὸ5 ποείγαβ, ργορίογ 

οὐΐππι ᾳυορὰ Ὠϊ Δ ογοηϊ ογρᾶ οὔμηθδ βϑηΐθβ, χυοδάυθχια 

ἰοῦ ρεγἢείδίωγ. Ουἱὶ οἱ νἱποίοβ δά ἀυσδηΐδβ Θο8 οὔ) γαχαῖίο- 

ηἰδυδ ἰδιησυδη) πιδποίρίδ, ρμοϊιι8 δυίξῃη ἰΔιηχαδηι ἱπείάϊα- 

ἰογεϑ, 8[η6 0110 }παΐείο οἱ ἰβαυϊδ᾽ ἰἴοπα ἀρργοϑϑὶ βυηΐ ἰηἰετγῆ- 

ΟΟΓΘ, ἰοβὲ ϑεγ( πάγου ἰδγοσίογοι ἰηὰυξὶ ογυοἸ ἰδίοτ. Νοβ 

Δυίο ΒΈΡΘΓ ἰ,}8 ἀυγίυβ σοτηπιίηδῖϊ, ρΓῸ 6ἃ φυδῃ) Ὠδθδιοας 

ΟΓΒ ΟἸΏΠΘ5 ΟΠ. η68 486, Υἱχ νἱίδη) οἷς οοηἀοηδηίεϑ, 

οἱ οοἰδϑίθπι θδυπὶ δρμιοβοθηίθ5 υΐ ἰαἴ0 ργοϊοχογαί Τυάωοδ, 

ἰδ ζυδηι) Ῥδίογ ριῸ ἢ]1}8 δϑϑίἀι:θ ργορυφηδηβ, οἱ δηγίοἰ δ 

4υδη) μαρθηΐ Ἔγζδ 08 οἱ Πη 8] ΟΓθῶ ὨΟΒίγΟβ βίδὈ ΙΘἢλ ὈΘΏΘΥΟ- 

ἰοη ἴδῃ) γοοο θη .68, }.8(6 ἀἰπηἱδίπηυ8 φυο} δὲ ουΐαδαυς οδυβδ5 

060 : οἱ ργοθρίπη8 ουΐχυδ υἱ Οἴλη68 δὴ ργορτγίᾶ γευογίο- 

ΤΘΩΪΌΓ, ΠΘΠΊΪΠ6 ὈΒαυδΠ ἰρ505 ρΓΟΓΒΕΒ ἰδρἀδηία, ὨΘ406 ὀΧρτο- 

Ὀγδγοηΐ ὧδ ἰ8 ζυβ ῥγϑῖοσ γδίϑηθη) ροϑίδ δϑδδοηὶ. ϑοϊίοία 

Θηΐῃι, δὲ αυϊὰ οομίγα ἢ08 τῃδοϊποηγαγ Π18}}, Ὑδὶ οπηηΐοο 

608 οΟηίἰτγϑίοηγ8, ΠΟῚ ΠΟΙ ΐΠΟΠ), δα οἤγηΐ8 ροϊδη(ἷδ: ἀοΠη]- 

πυμλ θαπι ἃ} |88ἰ τη π) δι ψαγβδγίυτη ΠΟ 8 δὰ Ὁ] ἤρποπὶ γὸ- 

Γὰπι υϑαυδαυδαια ἱμου Δ Ὁ 6 Ὁ ρογροῖυο ἢο8 ὨΔΟ ὕγο8. 

γαϊεία. Αὐοορίδ δυίοιῃ δορί βϑίοία ἴδ᾽ ποῇ βίδίϊπη υγβογυηΐ 

ΔὈ ΟΠ ΘΠ), 56 γοβδ οὈϑϑογδιυηΐ, ΄υὶ ὁχ Τυὐδδρογι πὶ σοΏθΓα 

βδηοίυπι Ὠδιπη βροηίο ἀσϑογυ β8θηϊ οἱ οἦυϑ ἰαροπὶ, ἱΐ ρεῖ 

ἰρ808 ἀοδίίδηι ραηδπι γορογίδγοηϊ, ργοροπθηίοβ, φαΐ γοηϊ τὶς 

οδυδβᾶ ἰγδηθσγοδϑὶ οβϑϑηί αἰνἰηδ ἰοσθ8, πὸ ἰῃ γοχὶβ αυϊάδ 

το Ὁπαιυ δ Ὀ6Π6 86 80.008. ΠΠ]16 δ 16) ὙΘΓῸ 608 ἀΐοαγο οοῆ- 

ἴδβ88 οἱ οΟἸδυάδη8 ἀοὰϊί οἰβ οἰπηίυγα ροίοβίδίδη), υἱἱ Θο5 

αυὶ ἰγδηβργοϑδὶ ογδηὶ αὶ ἰθρδηι ἀἰβρογάθγθηξ ῬῸΓ οἴηηθηὶ χυὶ 

ἴπ τοζῆο ἰρβίυϑ Ἰοουπὶ βἀρηίοσ, βἰπθ 0118 γᾶ! δυοίογδί6 

δυί δεἰδη(ἷ8. Τυπο Ὀ6Ππ6 ργθοδηίθβ οἱ δίουϊ ρᾶΓ οΓδὶ, φυὶ 6χ Πὲ8 

Θγϑδηί δδοογάοίθϑ, οἱ οχηηΐδ τυ {Πππᾶο δοοϊδηχδηῖο5 8] οἰυΐδ, 

οὐ φδιάϊο δοίοσυηξ. Τυπς οσουττοηίοπ) ὁχ ΟΠ Δ 8115 

οοηοίγοπ ρ6Γ υἱδῆ ρυηϊοθδηΐ, οἱ ὀχϑιίηρὶα οἀθηΐθβ ἱπίογῆ- 

οἰοθαηί. {11 διιίΐοπι ἀΐθ βυϑίυ!ογιηΐ βυργᾶ ἰγθοθη!ο8β Υἱγοῷ, 

οἱ οφογηηί ᾿:εἰ{|8π| οὐαὶ συ 0 ρΓΟΡ 815 ἰηίογίδοι 8. ΠΠ} δυ- 

ἴση ἰρϑὶ φυὶ υϑ406 δὰ τηογίδαι! Ὠδυτὰ τοι υσγδηὶ, ἰηίορΓὰ 

βδυιἷ8 (Ὁ Πἰ0η6 μαγοορία, ργοίδοιὶ βυηί ἃ οἰ δία, οὐ) υ8786- 

τηοαΐ ορίϊπι! οὐοτὶ5 Ποτῖυ8 οογοηδίῖ, οὐ ᾿Φ {18 οἱ ο]8- 

ππογο, ἰη ἰδυάΐθυ5 οἱ δυδν ββ᾽ π118 ΠΥ ΠΊΠῚ8 βγ 88 ἀβοηίθα ὕ 60 

ὈδίΓΘΠ) δυογιπι, δρίογηο βδινδίογὶ 1[βϑγδϑὶ. Οὐπὶ Ὑδη 886} 

δυίΐοηι Ῥιοϊειηαίάδηη, Τυξ Ργορίον Ἰοοὶ ργοργίοἰδίθῃ ποῦν 

Ὠδῖυγ τοϑβίίογδ, ἴῃ 408 ὀχϑροοίδυογαί 608 Ο]83818 Θχ ΟΟ Ὁ] 

ἰρβογαπι ΟΟὨ δ ̓ΐ0 ἀΐδ8 βορίθπι, [Ὁ] ἐδοογυηΐ οοηνὶνίυτα βαϊα- 

ἴΔγα, τοῦς ργϑθδηίο εἷβ ὈοηΟ δῃΐπο χυθ δὰ αἰξο 580) 

ομῃηΐδ, υπἰουΐφιυς υϑαυο δά ργοργίδπι ἀοπηυηι. Πδ]αῖΐ δυΐοηι 

ΘΌΠῚ Ῥ806 ἰῃ οοπίρεβίοηΐυ8 ἀδοδη 8, 5. ΒΉ}ΠΠογ οἱ ἰοὶ 518- 

τυογυηξ ὺ8 ἄρογο ἀἰό5 δὰ ἰορυδ διιὶ ἱποοϊδία 5 ἰξρῖοβ. Οὐ 5 



ΜΑΚΚΑΒΑΊΙΩΝ ΤΡΙΤΟΣ. Κεφ. Ζ΄. 
λυσαν ἀσινεῖς, ἐλεύθεροι, ὑπερχαρεῖς, διά τε γῆς χαὶ 
θαλάσσης καὶ ποταμοῦ ἀνασωζόμενοι, τῇ τοῦ βασιλέως 
ἐπιταγῇ, ἕκαστος εἰς τὴν ἰδίαν, χαὶ πλείστην ἢ ἐμ.- 
προσθεν ἐν τοῖς ἐχθροῖς ἐξουσίαν ἐσχηκότες μετὰ δόξης 
χαὶ φόδου, τὸ σύνολον ὑπὸ μηδενὸς διασεισθέντες τῶν 
ὑπαρχόντων. Καὶ πάντα τὰ ἑαυτῶν πάντες ἐχομί- 
σαντο ἐξ ἀπογραφῆς, ὥςτε τοὺς ἔχοντάς τι μετὰ φόδου 
μεγίστου ἀποδοῦναι αὐτοῖς, τὰ μεγαλεῖα τοῦ μεγί- 
στου Θεοῦ ποιήσαντος τελείως ἐπὶ σωτηρίᾳ αὐτῶν. 
ὌΝ ὃ ῥύστης Ἰσραὴλ εἰς τοὺς ἀεὶ χρόνους. 
Ἀμήν. 

ΤΕΛΛΟΣ. 
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οἰΐδη ΘΟ ϑθογδηῖοβ ἱπ ΘΟ ηΔ δὰ οΟΟΥΥ ἰοουπι, οΟὨΓ- 

ΤηδΔΏϊ68 γοίυπι, δυίογυηί 11858ὶ, ΠΠΠογὶ, σαυαΐο ἀο] θυ, οἵ ΡΟΣ 

ἰοιτᾶμὰ οἱ ηᾶὙ6 οἱ Πυπηθη ἱποο] Π168,, Γορὶ5 ᾿υβδίοηθ, υῃπ8- 

χυΐϑαυα δὰ ργοργίδη) ϑδϑάθηι, οἷ πηΔ)ογθῖ) αυϑη) Δηϊθᾶ ἰῃ ἰηΐ- 

τηΐοοβ ροϊοβίδίθπι δα θρίϊ οὐπὶ σοῦ οἱ {ἸΠἸΟΓΘ, ὈΓΟΓΒΙΙ5 ἃ Ὠ6- 

ΤαΪη6 ἀϊπηοι! ἀ6 Βι 5ἰδη[ἰ8. Εῤ οὨγηΐδ 8118 οῃγη 68 Γορογίδγυηϊ 

ὃχ ἀσβογίριίοηο, ἰἰἃ υἱ αυὶ δἰαυϊὰ μαροθδηΐ τηᾶχ ΠΟ οὐπὶ 

Εἰπιογο οἱβ το ἀθγοηΐ, οὐτ Πλδρη Δ} 18 δυμηγηυδ 605 ἰδοίδϑοὶ 

Ρογίδοεϊα δὰ βαϊ υἵθη ἱρβογυπ). Βοηδαϊείυ ᾿Ιθαγαῖογ 15γδοὶ 

ἷῃ βϑιηρίίογηδ ἰθροζὰ. ΑΠΠΘΏ. 

ΕἸΝΙΒ. 
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ΕὨΙΤΙΟΝΕΒ ΝΕῚ, ΟΟὈΙΟΕΒ 

ἘΧ ΟΥΙΒΌΝ ΒΌΡΡΙΈΜΕΝΤΑ ἘΧΤΒΑΟΤΑᾺΑ ΡΒΟ ΒΑῸ ΕὈΙΤΊΟΝΕ. 

Αρνων ΑἸΙ Αὐοίογοϑ. Οτᾶῦ.......... .. δυρρ!οιηρηίδ 48 ἰοχίυ! Αἰαχδη- 
ΑἸά. υεἱ Α....... Ἑάϊ το ΑἸάϊηδ. ἀγίπο ἰμβογαῖϊς Εγποβίιι5 ΟΓᾶ- 

ΑΙοχ.. «νον νὸν Ὁ. Οὐοάοχ Αἰοχαηάγίηυδ. υἱυ8. 

ἈΠΕ ἐπ θυ ἐς ρα Ααυΐ! ὙοΓϑίο. έέΈ Οχοηίοηοὶϑ Οοάοχ Μδηπβογρίυϑ. 

ΟΠγυβοϑῖ...... ..... δδησίι 8 ΟΠ Γγβοβίο 8. ΡΟΙΪΥΩ]. Ῥᾶγ... .... Ῥοϊγᾳίοίία Ῥαιβἰθηϑ8, αὐδὸ 6ᾶ- 

ΟἸεα.. Αἰοχ....... ΟἸοπιδῆ5 ΑἸόχδηάγίηυϑ. ἄσχῃ δὲ σοιῃρ]υϊοηδβὶ5 ἄθηῦο ΓΘ- 
Οσοά. Κορ. Απαὶ.... Οοάοχ Ἀορίυβ ΑΠρΠ 8 ἰῃ ΒΙΒ]10- ᾿ς φοΟβρηΪίδ. 

1θοὰ Π,οπάἀϊηοηβὶ σοηβογγαῖυβ. | 560]. Βου...... δοϊοὶϊα Βοιηδηδ" οαἰἰοηΐ8. 

Οοιμῖ. σε Ο... .. Ἑάϊο Οοπιρ! υἱοηΒί8. ΟΠ ἐφ ον ἐπ λιν ΥΩ ΠΔΟΙ ὶ γογϑίο. 

Ετδηοοῖ. υοἱ Εταπο. Εγδποοίυτγίη518 ΕΑἸ ΠΟ 56 ΑἸ πα ᾿ Τ])ιθοὰ. νεὲ Τ|ι6.... ἘΤ]ιοοάοι οπίβ ὙΟΓβῖο. 
οποηὐλίδ.᾿ Τιροάογ.......... Τιιουάογοίυϑ. 



ΟΆῸ ΠΆΘΟΙΕΝ Υ. 1. 

ΙΝ ΒΑῸ ΕΒΙΤΙΟΝΕ 5ΙΧΤΙΝΑ. 

ἘΞ ες νειν, 

ΧΥΙ. ΤΩΒΙΤ......... «ως ΤΟΒΙλδ: τ ρφ Σφ φ φ ως 

ΧΥΠΙΠ. ἸΟΥ͂ΔΙΘ... ..... «τὐνὐνὐὸν ΨΔΌΡΙΤΗ. .. ..τνν ον φ νων 

ΧΙΧ. ΕΣΘΗΡ... . ...«τντὐὐνὐνς ἘδΤΒεμ. . Ὁ τον ν νον νος 

ΧΑᾺῚ ΠΡ υν ρως φῶ ὦ θεν αν τὸς ὠ ιθουν ὼς ρος, ᾧ ρα 

ΧΧΙ. ΨΑΛΜΟΙ......... ...-- ῬΘΑΙΜΙ 

ΧΧΙΙ. ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΣΑΛΩΜΩΝΤΟΣ. ῬΒΟΥΈΕΒΒΙΑ. 

ΧΧΙΠ. ἘΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗ͂Σ....... ἘΘΟΙΕΒΙΑΒΤΕΒ. . . . ον ν ον 

ἌΧΧΑΙΥΝ:. ἌΣΜΑ. τἰτὐὐὐυϊγχοω κως ΟΑΝΤΙΟῦΜ. ....τν νον ον 

ΧΧΥ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΛΩΏΜΝΩν...... ΦΑΡΙΈΝΤΙΑ ΘΑΙΟΜΟΝΙΒ. . .. .-. 

ΧΧΥΙ. ΣΟΦΙΑ ΣΕΙ͂ΡΑΧ......... ΟΒΑΡΙΕΝΤΙΑ ΘΙΒΑΟΗ. .. {ως 

ΧΧΥΙΙ. ὭΣΠΕ: τοὐὖὖΡρ χων νι ΟΒΕΈ: τι ποὴντος τ ἀὰ ξοιονιος αὶ 

ΧΧΥΠΙΠ. ΑΜΏΣ....... τον ως ΑΜῦϑε,ν οὐ ν ἰὸς το λ ὦ ἀρ ῶτι 

ΧΧΙΧ. ΜΙΧΑΙΑΣ... .... ον νον ΜΙΟΗΞΑΒ. . . ᾿ς. τννφ τ νον ως 

ΧΥΥ;. ἸΩΝΑ͂ τι ἢ φω πουρ ντδ ὰ ΤΟΣ τὺ τὴν δ᾽ φονιας ἐδ τ απ ον 

ΧΧΧΙ. ΟΒΔΙΟΥ͂.. . ....«τὐνως ΨΨψΨψΨσΨσἜἘΕρπσσσονσοσσσσσ τὸ 

ΧΧΧΙ͂Ι. ἸΤΏΌΝΑΣ. φρο νος ΨΟΝΑΒΙ Ὁ Ὁρυ ἐ τ π οὗ 

ΧΧΧΙΙ. ΝΑΟΥΜ.. .....«τνν ον ΤΥ ΤΥ: πνλν τ τὸς ἐχὸὼν εἰς ἂρ ὅτ 

ΧΧΧΙΥ. ΑΜΒΑΚΟΥΜΝ.......... Αμβαοῦμ. . . τ τνὐν νον νων 

ΧΧΧΥ. ΣΟΦΟΝΙΑΣ.......... ΝΟΡΗΟΝΙΑΒ .«. Ὁ ττν νον οο 

ΧΧΧΥΙ. ΑΓΓΑΙ͂ΟΣ. ...... 0... Ἀσαξῦβ. . ...τνὐνο νον οο 

ΧΧΧΥΠΙ͂. ΖΑΧΑΡΙΑΣ. . . «νον νος ΖΑΘΗΑΒΙΑΒ. ὁ. «τον ννν νος 
ΧΧΧΥΠΙ. ΜΑΛΑΧΙ͂ΑΣ................ ΜΑΙ ΑΟΗΙ 45. 

ΧΧΧΙΧ. ΗΣΑΙ͂ΑΣ.. .. «ον νος ἘπΑΙΑδ᾽ υρυν τς ἘΠὴς φουβνυΚ ὡς 

ΧΙ. ἹΕΡΕΜΙΑΣ.. . ... ..Ὁ.ος ΦΈΒΕΜΙΑΒ. .-. . «τον φώ νον 5 

ΧΙ]. ΒΑΡΟΥ͂Χ...... .« «τον. ωῸ ΒΑΒΌΟΗ. . . ....ὸ τς λιν νας τὶ δὲ 

ΧΙ. ΘΡΗ͂ΝΟΙ ΙΕΡΕΜΙΟΥ. .... ΓΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΕῈΒ ΦΕΒΕΜΙΞ. .. .. 

ΧΙΠΙ. ἘΠΙΣΤΟΛΗ͂ ΙΕΡΕΜΙΟΥ. .. ΕἘΡΙΒΤΟΙΑ ΦΈΒΕΜΙΑ. . . . .... 

ΧΙΙΝ. ἹΕΖΕΚΙΗ͂Λ. . . .. Ὁ ἘΖΕΟΒΙΕΙ. .« «νον ν ρον νον 

ΧΙ. ΔΑΝΙΗ͂Α.. ... ...{.{{ῳ.ῳ. ΠΑΝΙΕΙ ἀν τῶν ἐλ ος ρο ον 

ΧΙΥ͂Ι. ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ πρῶτος. .΄. . Μασοάβξολῦν ῥγηθ8. ..... 
ΧΙ. ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ δεύτερος. ... ΜαρσσΑβξοβδῦμ βοουθηᾶυβ. .. .. 

11ΒἈ1 ΑΡΟΟΒΥΡΗ͂Ι. 

ΧΙΥΙΠ. ΕΣΔΡΑΣ πρῶτον... .. . .. 
ΧΙΙΧ. ΨΑΛΜΟΣ ΡΝΑ΄........ 

Ι.,, ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ τρίτος... .. 

ἘΒΌΒΑΒ ὈΓΏΠ8. . . . ....ὁ{.{Ὸ 
Ῥβαυμῦβ (11... ...Ὁ{Ὁ{ννος 

Μασσαββολυμ ἰογίίαϑ. . . . .. 

ΕΙΝΙΒ ΤΑΒΌΙΑ͂Σ ΥΟΙΨΌΜΙΝΙΘ ΒΕΟΌΝΏΙ. 
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ΑΡΡΕΝΌΡΙΧ. 
ΒΟΜΑΝΕ ΕΟΙΤΙΟΝῚΘ ΕΒΒΟΒΕΒ ΤΥΡΟΘΒΆΡΗΙΟΙ 

ΑΟῚ ΠΙΒΒΑΒῚΙ ΓΑΡϑ 19 

ΙΝ ΒΑΟ ΕΒΙΤΙΟΝΕ ἘΜΕΈΝΘΑΤΙ. 

ΤΟΜ. 1. 

Ὠουϊ. ΧΧΥ͂, 1, τὸν δίκαιον, υἱ 4162. ρῖῸ τὸ δίκαιον. --- 
ἀϊο. ἸΥ͂, 12, τῷ Σισάρᾳ, υἱ Αἰ61. ῥτὸ Σισάρᾳ. ---- δυάϊο. ΧΙΧ, 
8, τοῦ χλῖναι ὕΓῸ χλῖναι. --- ΤΥ ες. ΧΥ͂, 23, βασιλέως, υἱ 
Αἴοχ., Αἰά. ρτοὸ βασιλεῖ, δΓτΌΓ ἰγρορτγαρ ιίουθ αυΐ οἰἶδη) 
οιησηἀαδίῃδ 68 ἰῃ γδγβί Ὁ} }8 27 οἱ 32 οὐ υϑἀ6πὶ οδρὶ 18. --- Π 
Ῥᾶγ. ΥἹΙ, 17, Φυλάξῃς, υἱ Αἰ61Ζ. ῥγὸ φυλάξῃ. Εδάγα8 ὙἹΠ, ὅ, 
τριαχόσιοι, υἱ Αἐ65. οἱ σοπιρί. ὑγῸ τριαχόσια,, δου! ἰῃ ΥθΓ- 
δίου ο ργςοδαθηϊὶ διαχόσιοι. 

ΤΟΝ. Π|. 

ΤΟΌ. 1, 21, ἡμέραι, υἱ Αἴοα. Αἰά., οἱ σοπιρῖ. Ῥτὸ ἡμέρας. 
- “96 ΧΕ, 9, ἐν τῇ σχηνῇ, υἱ 4161. ργὸ τῇ σκηνῇ. --- 
Ἐδῖ. ΙΥ,, ἰῃ ὕπ6 σαρ {8 φωνῆς υἱ 4ἰ6Ζ. Ῥτο φωνὴν χυοὰ τα) }- 
αἷϊ νογθυμ εἰσάχονσον. --- 900. Υ᾽, 26, θημονία, υἱ Αἴ62. 
ΡΓῸ θιμονία. “--- ΧΧΙ, 31, καὶ ἃ αὐτὸς, υἱ Α4ἰ61. ρτοὸ καὶ αὖ» 
τός. -- ΧΧΙΊ, 11, εἰς σκότος, υἱ Αἰ62. ὕγο σχότος. --- ΧΧΧΙΥ, 
16, εἰ δὲ μὴ, υἱ Αἰοα;:., ΑἸά. οἱ σοπιρὶ. ῥτο ἴδε μή. --- Η5. ΓΧ, 
12, μὴ ἐπιλάθῃης, υἱ 461. ῥτὸ μὴ ἐπιλάθῃ. --- ΧΧΎΠΙ, 6, τοῦ 
Λιόάνον γτὸ τὸν Λίβανον, Ἔἴτοῦ οΥ 685 Δπ| Θμηοηἀδι1}.8 οἰἶδπὶ 
81.. ΒΟΒ. -- ΧΧΙ͂Υ, 5, μὴ παρανομεῖτε, υἱ 41. οἱ Οοπιρῖ. ὕτὸ 
μὴ παρανομεῖν. -- ΟΧΧΧΥΙΠ, 9, κατ᾽ ὄρθρον υἱ Αἴο5., 
Αἰά. εἰ Οοπιρί. Ὅτο κατ᾽ ὀρθόν. --- ῬτοΥ. ΠΙ, 10, σίτον, υἱ 
Αἰοχ., Αἰά. οἱ Οοπιρὶ. ὑτὸ σίτῳ, φαοά σγαπιπηδίϊοδ γοἠϊοϊξ. --- 
ΧΙ, 6, ἀμώμον, υἱ Αἰ6Ζ. οἱ σοπιρί. ὑτο ἀμώμους. --- ΧΧΥ, 
8, κατὰ τοῦ φίλον, υἱ Αἰ62. ὑγο τοῦ φίλον. --- 19. ὁδοὺς, 
οὐ Αἰδα. ὕγὸ ὁδὸς, φυοὰ οἰΐδῃι το)ϊοἰεηάυπι ρυΐϊδὶ ΝΟ 8. 
-- Οδηί. ΥἹΙ, 2, κράματος, υἱ Αἴ6ζ. ρτο χράμα, χυοὰ τε)ϊεὶξ 
διδιηῃλδ[ Δ. --- 5Δρ. Υ͂, 3, ἐν ἑαυτοῖς, υἱ 4162. ργὸ ἑαυτοῖς. 
--ὟΙ., 28, οὐδένα, φιοὰ δοηδυ8 ροδίυϊδί, ργῸ οὐθὲν χυοὰ 
ΟΠΊΠ68 Υἱγὶ ἀοοῖϊ το οἰυπί, ---- 11], 8, εἰχάζει, υἱ 462. εἰ 
αἱ ροβίαϊδιηϊ 56,808 οἱ (γδη53] 10 ἰαἰΐηα ΝΟ ΘΙ ρτὸ εἰχάζειν. 
-- ΧΙΨ, 25, πάντα, υἱ Αἰδχ. ργο πάντας, φυοὰ 8Βρηδι18 ΓΕ}: 
οἷ. -- ΧΥ͂, 12, φασὶν, υἱ Αἰδχ. εἰ υἱ δ6ηδι)8 ροβίυϊαὶ Ὀ[Ὸ 
φησίν. --- ΧΥ͂Ι, 20, ᾿Αχοπιάστως, υἱ Αἐ62. ργο ἀκοπιάτως. 
-- ΧΙΧ, 14, ἄλλη τις, υἱ Αἰδχ. ργὸ ἀλλ᾽ ἥτις, ΘΥΓΟΡ βίηθ 
ἀυθίο ἐγ ροργαρ  ο8. --- Βαρίοπεῖα Θίγδοῦ Ὑ, 10, ὠφελήσει, 
υἱ Αἰε. οἱ πιὰ} 811} σοάΐοθϑ ργὸ ὠφελήσεις. --- ΧΥ͂Ι, 3! ᾿ 
ψυχὴ ἴῃ ΠΟΙμΪΠΔΙΪΥΟ, ῃΓῸ ψυχὴν αυοὰ ρσΓδπηπ,αίίοδ οἱ ΟΠ Π68 
Υἱγὶ ἀοοί! το)ϊοίαηΐ. --- ΧΧΥΤΙ;, 9, διαθήχης αυοά γογθυμ ἃ 
400 γερίυν ροβίυϊαί ργο διαθήχην. --- 21, μώλωπα, αἱ Αἴρ:. 
οἱ Οοπιρὶ. ργὸ μωώύλωπας. ---- ΧΙ, 11, ἔγχλητον βϑΒθοιπάυπη 
δτδιηπηδίϊοα γορυ 88 ρΓῸ ἔχχλητον. --- ΟΒ66 ΠΙ,3, ἀνδρὶ, ὑΓῸ 
ἀνδρὶ ἑτέρῳ. Ηδξες νοχ ἑτέρῳ ποη ἱπγοηίξυγ η οοαΐοο ψαδίσαπο 
οἱ Ρ6γ ἱγροργαρθηὴὶ ἱπουγίδπ) ἰγγορϑὶξ ἴῃ δα ΠἸομο πὶ ΒΟΙΏΔΗδ τη ̓ 
αἱ ἀοοεὶ ΝΟΒΙΠΪαΒ. --- ΑΠῸ5 11, 3, καὶ πάντας τοὺς ἄρχοντας, 
υἱ Αἰδχ. δἰ υἱ ἐγ] δίϊο Ἰδἰΐηα ΝΟ, ΡΙῸ χαὶ πάντας --- 

ΥΙ, 5, οἱ ἐπιχροτοῦντες, υἱ 416... οἴ βδηοίυ ΗΪ!ΘΓΟΠΥΠΊυΒ ρΓῸ 
ἐπιχρατοῦντες φυοά ἴῃ ἢοα 000 Ὠυ]} πὶ 86 μϑιπὶ ρεροῖ. --- 
ΜίοΣ. ΥἹΙ, 19, ἀποῤῥίψει, υἱ Αἰδα. ργο ἀποῤῥιφήσονται αυοὰ 
ἐδὶ οομίγδ βοηϑύῃ οἱ σοηΐΓδ σι διημηδί 25 γορυ δβ. ---- ΟΡά. 

Ι, 12, μεγαλοῤῥημονῇς, ΡΓΟ μεγαλοῤῥημονῇ. --- ΑΠλρδο. 1], 
18), ὅτι ἔγλυψαν, υἱ Αἰδα. οἱ ᾿γΔη5}4110 Ἰαἰΐη8 ΝΟΒΊΠΪ, ργὸ τι 
ἔγλυψαν. --- Ζαοῆ. ΧΙΥ͂, 6, ψῦχος, υἱ Α4{657. οἱ ἰγδηβἰαῖϊο 
Ἰαιἴπ ΝΟΒΙΙ ργὸ ψύχῃ. --- Ἐβαᾶί. ΧΧΥΙ, 18, ὃ ἐποιήσαμεν, 
ῬΓῸ ἐπριήσαμεν. Ῥγοπομηθη ὅ ΓΟρογ υΓ ἢ οοάϊοο Μαξίσαπο, ΡΟΓ 
[Ὑροργδριιὶ ἰῃπουγίδη) θ5ἱ ομηΐβδῦϊῃ, υἱ ἰδδίδϊυγ ΝΟΡΙ 18. --- 
ΧΧΥΙΠ, 13, πορεύσωσι ῥΓῸ πονεύσωσι, φυοὰ ρδγ ἸΥρορτιδριιὶ 
ΘΓΓΟΓΘ ἰγγορϑὶί, υἱ τοίογὶ ΝΟ] υ8. --- ΧΧΧΙ͂Υ, 17, εἷς 
γενεὰς, υἱ Αἴ61. ὯΓΟ γενεὰς Βὶπ6 ὈΓΒΟρΟΒΙ Ι0Π6. --- ΧΧΧΥῚ, 
14, οὐ μὴ δύγηται ΤῸ οὐ δύνηται. --- ΧΧΧΥΊΙΙ, 19, ἐνέ- 
ὄχλον, ῬΓῸ ἀνέδαλον. --- ΧΧΧΎΤΙΙ, 10, πορεύσομαι ἐν πύλαις 
ῬΓῸ ἐν πύλαις ; νοχ πορεύσομαι δάἀοηάδ 68ϊ, υἱ πηοποὶ Νο- 
δΠ8. --- ΧΙΙΠ, 24, τίς ἔδωχεν οὔπι ἱπιογγοραίίοπα, υἱ 
Αἴδα. Ῥγὸ οἷς ἔδωχεν. --- 5267. ΥἹ, 11, οὐ σννετέλεσα, υἱ ΑἰεΣ. 
οἱ υἱ βογ θαηάυτ ἀοοοῖ ΝΟΒΙ]Ϊ 8 ρΓῸ συνετέλεσα. --- ΧΧΧΙ͂Ι, 
38, χατάλυμα, υἱ Αἐ62. ὑγῸ χατάλειμμα φυοά 681 {Υρορτᾶ- 
ῬΙιΐ ὀγγαίυτα, υἱ τηοποί ΝΟΒΙ] 18. --- ΧΧΧΎΠ, 21, οἴμους, υἱ 
Ροϑιιογδηΐὶ Ὑθίθγθβ ἰηἰθγργοίθβ, ἰυχία ἴ,. ΒΟΒ, ργὸ ὥμους. --- 
ΧΙΙΠ, 29, ἀπ’ αὐτῆς, 5ἰουΐ μαρθοῖυγ ἰη οοάϊοα Μαξέσαπο ρτὸ 
ἐπ’ αὐτῆς, ΟἾΓΟΓ ΥΡΟΡΓΔΡὨΐ 05, υἱ ἰοϑίδιν ΝΟ 0.5. --- 
ΧΙΗΙ͂Ν, 4, ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ, αἱ γογαίσυ]ο 10 οἰαϑάδπ) ολρί ἰδ 
ΡΓῸ ἐπὶ Ἱερουσαλήμ. --- 1,Δηγοηίδί. ΙΥ̓́, 7, ὑπὲρ λίθους, υἱ 
οογγβεηάυπι ἀοοοῖΐ ΝΟ 08 ὑγῸ ὑπὲρ λίθου. --- ΕΖοοδ. 
ΧΥ͂ΙΙ, 12, πρὸς ἑαυτὸν ρΡΙῸ πρὸς αὐτοὺς, ΟΥΓῸΓ ΤΥρΟΖΓΔΡΙΙΝΐ, 
αἱ τηοηοὶ ΝΟΌΣ] 08. --- ΧΧ, 28, εἰς ἣν, υἱ ΑἴοΖ. οἷ 5ἰοαὶ 
ΥΟΓ5. 42 οἰδάθπ) ΟΔΡ {8 ΡΓῸ ἦν. --- ΧΧΙ, 21, ἡπατοσχοπήσα- 
σθαι, υἱ Αἰ6Ζ. οἱ αἱ οοττίμοηάυπ) ἀοοοί ΝΟὈ 8 ῬγῸ κατα- 
σχοκήσασθαι. --- ΧΧΙ, 9, λῃσταὶ ργῸ ἧσαν, ΟἴΤΓΟΓ ᾿ΥρορΓᾶ- 
ΡΠίουϑ 4αυΐ, υἱ τοίεγι ΝΟΒΙ] 8. ΟῚ γαρογίυγ ἰῃ οοάΐος Ραίὲ- 
σαπο. --- ΧΧΧΙ͂Ι, 21, δωδεκάτῳ ι οοττίφοπάσπ ἀοοοί 
ΝΟΡΙ 8, ρΓῸ δεκάτῳ. --- θδη. [Π|, 564, ὑπερυψούμενος δἰουὶ 
οογγβεηάυπι ἀοοοί ΝΟΡΙ 18, ργο ὑπερυμνούμενος. --- Ὑ1Ι, 
11, ἐράχθη χυοα 65ῖ ἰῃ Μαϊζέοαπο οοάϊΐοκ δὲ ργὸ φυο ροῖ δἵ- 
γογθ ροδίϊυτ 68. ἰῃ οαἀϊοηα Βοιηδηᾶ ἐταράχθη, υἱ ᾿πομοὶ 
ΝΟΡΙΠ8. --- ΧΙ, 31, ἠφανισμένον, υἱ Αἴ6:. εἴ αἱ οοττίζοη- 
ἄυῃ) ἀοοοῖ ΝΟΡ᾿ 8, ρΓΟ ἠφανισμένων. --- ΧΙ, 40, εἰσελεύσε- 
ται, υἱ Αἴ6ζ. ΡΓῸ εἰσελεύσονται, φυοά μγδιιπιδίίοξε οοῃβίγυ- 
οἷο γα] ϊοὶ!. --- Ἰ Μδοο. ΥἹΙ, 13, καὶ (ἐπέ ξο ϑογειομ}) ᾳυοά 
ἴῃ οἀϊιίοπα Ποπιαπα ΡῈ {Ὑροργαρηϊ ἱπουτγίδηη οπκίςδυ πη 
αἱ (εδίδίαγ ΝΟΒΙ 08. --- ὙΠΠ, 4, συϑέτριψαν, ρτὸ ἕως συνέ- 
τριψαν. Ὠεϊοηάδια ἀοοοῖ ΝΟΡΙ 5 νοοδθυϊδηι ἕως, φὰξ μοῦ 
ΚΥΡΟρΓΔρΗΪ ἱπουγίδη ἰη οὐ ἰοηοπι Ἀοπιδηδῃ) ἱγγαρϑίί. -- ΙΧ ᾿ 
16, καὶ οἱ εἰς, υἱ ἀοοοὶ ΝΟΒΙ] 8 ̓γὸ καὶ εἰς. --- Χ, 82, φά- 
λαγγὰ ῥὑτὸ φάραγγα. 



ΑΝΙΜΑΌΥΕΒΘΙΟΝΕΘΒ 

ΑὮ ΟὕΑΒΡΑΜ ΕΟΒΛΜΑΒ ΒΙΑΓΕΟΤΙ ΑἸΕΧΑΝΌΒΙΝ. 

Ὀἱδιδοῖυβ ΑἸοχδηάγὶ πῃ οχ Υνδ ὩδβοίιΡ οἱ ργϑοίρυθ 
οχ Αἰἰοδ, υἱ ρῥἰογίαι!α δββογυηΐ. ᾿ρϑίυ ἀΐνθγδ [88 ἀρρᾶγοεῖ : 
15 χυίϊάδεῃ δι ρογθυ8 γογθογιμη ροου δγὶ φυδάδηι ΓΔ ΟΠΘ 
ἐπάν τε οἱ γουίβὶ π}} 6 Γ ὁχ δηι συ Οτεοογιπι ἰηυδ ἀογὶ- 
γδηάΐδ. ͵ 

δὲς 768. Νὰγ. ΧΧΙ;, 40, ἔδωχαν ρΙῸ ἐδώχασι. Ὠουῖ. ΧΙ, 7, 
ἑώραχαν μΓῸ χασι, υἱ ρομίυγ ὈοΟΓΙΥ, 3, οἱ Εχοά. Χ, 
6. Ἱπάμι, ὙΠ, 10, πέποιθαν, ΡΙῸ αυοὸ 11 Μδοοδῦ. ΥΠ11, 
18, Ροπίίυγ πεποιθασί. --- Ἐϑὶ. Ὗ, 29, παρέστηχαν, ρΓῸ 40 
Ζδ0Ἰι. ΕΥ̓͂, 14. παρεστήκασι. Η8: [Ὀγπιὰ οἰΐδπ) ἱπνοηϊίυν ἀρυὰ 
δυεσίοτοϑ ργοίδηοϑ. 5:1. [υὐοορηγοη Υ. 252, πέγρίχαν 8ἷο 
Θροροη. 2, 6, 27, πέφυχαν ; 810 ΗΠοπηογυ8 Βαίγδοιοιμ. 179, 
ἔοργαν. 

459 ϑεορίυβ ἱπίογροηϊίγ 8} 808 σὰ ἰῃ ἱπιηρογίθοις ἑ ἰογίϊα 
Ῥούϑοπᾶ ηυπιογὶ ρίυτα! 5. δὶ. Εχοὰ. ΧΥ͂ΤΙ!, 26, ἐκρίνοσαν 
ῬΓῸ ἔχρινον. ἀεῃ. ΥἹ, 4, ἐγεννῶσαν. Εχοά. ΧΧΧΙΠ, 8, 
χατενοοῦσαν. Νυ). 1, 18, ἐπηξονοῦσαν. { Βερ. ΧΧ, 15, ἐνο- 
οὔσαν. 1 Ραγαϊρ. ΧΧΙΙ!, 4, ἐφέροσαν. Ναίηθη). ΙΥ͂, 18, ᾧχοδο- 
μοῦσαν. 2001, 4, ἐποιοῦσαν. Ρ8. ν, 10, Ε|ΧΙ],3,, ἐδολιοῦ- 
σαν. 766. ΧΙ,,10, ἐῶσαν. ἔτοο. ΧΧΙΙ, 11, ἠνομοῦσαν, 
οἱ 12, ἐλαμδάνοσαν. 1 Μδορδῦ. ΙΥ͂, 50, ἐφαίνοσαν. δ᾽ [0Γ- 
πιᾶ, δοοιπύυπι Υἱγοϑ ἀοοῖοβ, 681 ΟΠ Δ οἰ ἰοα ἀϊαοοι! οἱ Ἰη- 
γοηϊΐυῦ 56 }6] δρυὰ ζιυοορ!γομθίη νΥ. 21, ἐσχάροσαν. Εοιύδιη 
τηθάο Ροβίαΐρρυϑ ἰῃ Βγυηοκὶ! Απαϊθοῖ. ἱ. 1}, Ρ.47, η. ΥἹ,, εἴ- 
χοσαν. 

39 Ηξρο 580}}408 σὰ ἰηδογί οἰΐδπη δογίϑίο βοουπάο. 51. 
Ἐχοά. ΧΥ, 27, οἱ Ρ58. ΧΕΩΝΤΙ, 5, ἤλθοσαν ργῸ ἦλθον. --- Εχοά, 
ΧΥ͂Ι, 24, κατελίποσαν. --- Πουϊ. !, 26, ἐλάδοσαν. --- ὙΠ], 19, 
ἴδοσαν. --- ΧΧΧΙΙ, 56,, ἡμάρτοσαν. --- (68. 1}, 14, ἤροσαν. 
--- ΥἶΘο, 11. ἐφάγοσαν. --- ὙΠ], 29, καθείλοσαν. Βυ1}} ΙΥ͂, 11, 
εἵποσαν. --- ΝΟ). ΠΙ, 56, χκατέσχοσαν. --- ΡΒ. ΟΕΧΧΥ!, 17, 
εἴδοσάν. --- ΟΧΧΥῚῚ,, 29, ἐφάγοσαν. --- ΟΧΙΥ͂, 3, εὕροσάν. --- 
Ψ4ογ. ΧΧΛΥΗΙ, 7, ἐπίοσαν. ΡΙοΓΙ4ι6 ρσγδιηηδῖϊοὶ ἀβϑογυηΐ Δ ηΟ 
[ογδηι οἰΐδηιϊ 6886 ΟΠ δι οἰάϊοιρ αἰδιοοιϊΐ, οἱ ἱῃνθηϊ τ ἰπ 
διἰίογυπι αυΐ ροϑὶ Αἰοχϑπαγὶ πιᾶρηὶ ἰδπιρογὰ Υυἵχθγυηὶ, 50 1]1- 
Ρἴογυπι ἰἰυτι8, αυδπηχυδηὶ Γαγυ8. δῖ. δρυὰ δονηιπιῆι 
Ολίμηι Ὑ, 694, ἔσχοσαν. δ8᾽ὲ δρυὰ ΤΙΘορἢ Υ]δείαπ), σρ δέ. 
19,1. ὙΠ|, ορρ. Μουγδὶϊ, Ρ. 825, οχῖς. εἴδοσάν ; 86 οἰΐδηι 
δριιὰ Νοοίδηῃ Οποηΐδίδη ῃ. 153, 64. σουβατί, παρήλθοσαν. 

45 Βδάθῃ δυϊδῦδ σα ἰηβογυ ορίδιγ0 ργδϑεηῖ οἱ 
δογί β[ϊ βοουηάϊὶ οιἱσαν ρΓῸ οιεν, οἱ δογίϑί! ργὶηιὶ αἰσαν ΡΓῸ αἰὲν 
αυοηίΐδπ), ροδί ἰηδογίδη) ΒΥ ἤδθδπ σα,, διιγίυΠη οδυ88 ᾿ἰ ἰδΓᾶ ε 
6]! οἰοηἀα ογαί. δος ]οῦ ΧΥ͂ΠΙ, 9, ἔλθοισαν. “--- ΧΧΙ;, 20, 
ἴδοισαν. --ΡΒ. ΧΧΧΙΥ͂, 25, εἴποισαν. --- ΟἸΠ, 35, ἐχλείποι- 
σαν. --- ΡιοΥ. ΧΧΧ, 17, ἐχχόψαισαν εἰ χαταφάγοισαν. --- 
20}. Υ, 14, ψηλαφήσαισαν. --- ΧΥΠΠ, 7, θηρεύσαισαν. ---ΧΧ, 
10, ὀλέσαισαν οἰ πυρσεύσαισαν. --- 25, περιπατήσαισαν. --- 
Οεφη. ΧΕΙΧ, 8,, αἰνέσαισαν. --- Ὠουϊ. 1, 44, ποιήσαισαν. --- 
Ἐβδὶ. ΟΕΧΥΪ, 20, ἀνενέγκαισαν. Ηδ85 [ὈΥὙπηΔ5 Ρ᾽νογίηυ ΖΕΟ- 
1.88 6886 ἀἰοὶ!. 

55 ΑἸοχδηδιίηὶ βοσυθηάο Οἰϊουπὶ ἰοα486]8πι δαπιϊδογυηῖ 
ῬΓιπυπι δογβίυ πη ἰῃ 118 νογυΐβ : ὁράω, εἰπεῖν, ἔρχομαι, λαμ- 
θάνω, πίπτω, ἐσθίω, φαίνω, εὑρίσχω, φεύγω, οἷο. υἱ εἶδα, 
εἶπα, ἦλθα, ἔλαδα, ἔπεσα, ἔφαγα, ἔφανα, εὗρα, ἔφνγα. δὶ 
1 αρ. Χ, 14, εἴδαμεν --- Π1 ρα. Χ, 14. ἔφυγαν. ---ΧΥ!,20, 
εἶπαν, παρῆλθαν οἱ εὗραν. --- Ἐπί. Υ, 4, ἐλθάτω. --- Ρϑ. 
ΧΧΥΪ, 19, ἔφαναν. --- ΡΥΟΥ. ΙΧ. 5, ἔλθατε. --- ΑΠ205 ΙΥ̓͂, 
4, εἰσήλθατε, ἐπληθύνατε, ἠνέγχατε. --- ΥΙ, 2, διέλθατε. 
-- ΡΞ. ΧΙΧ, 9, ἔπεσαν. --- ἸΙάδη ΧΧΥ͂!, 2. -- Εδα!,1,4, 
ἐγχατελίπατε. Ηδ (οὐ υΐδο, υἱὁ ΟΠΊΠ658 δεϊιηΐ, γορογϊ απ Ὁ Γ 
ἴω τὴῦ 15 ἀγοογυπι δου ρίογί 05, χυογυτῃ ΠΟ ρϑιοᾶ ἀχϑῆγ- 
Ρἷα δῇοσγὶ ροϑϑοϑηΐ. 

65 ϑοφυθηᾶο ουπγάδπὶ Ἰοαιοπαϊ πιοάϊ) ΑἸΘχδπάγίῃΐ ἃ 
ατεροίβ γτοοδρογυῃί (ογπιᾶπὶ ἱπηρογδίἰΥἱ εἶπον ρΓῸ εἰπέ. Ὧδ 

ὈΓΪΏΟ 68ῖ δογίβϑίο εἶπα. 81. σοη. ΧΠ, 13, --- ΧΧ 13, -- 
Εχοά. ΥἹ,6, --- ὙΠ], 5 οἵ 16. -- ον. ΧΧΙ, 1. --- ΕΒβδί. 
ΧΙ,, 9, εἰς. Ηξοὸ ογπιὰ οἰΐδιαι Ὠογίοδ δδὶ, υἱ ἀοριηοηϑῖγαγὶ 
Ρυϊοβί 6 ΡΙηύθδτο Οἰψηιρ. 6, 156, οἱ ΤὨθοοΓο ΠΤ ψἐἐ. ΧΙΥ͂, 
1; οἵ 6χ τ} 1ἰ8 8118. 

75 ΑἸΐὰ ἰογηᾶ ρογοργίηδ ΓΟΡΟΓΌΥ ἰῃ ρογίθοϊο τεθέληχα 
ΡΓῸ ἠθέληχα. δοηηγοὶ ἰδπίυηι ἰορίίυγ ΡΒ. ΧΙ,, 12, τεθέληχας. 
Βορογίίιγ οἰΐδπὶ ἀρυὰ ,“Ἐδομίηθιῃ οἶ. Βοὶϑκ. Ρ. 306. 

8. δοουπᾶδ ρογϑοηδ [ϊυτὶ ὄψει ( ἱαίφοὶ. αἰξίςα) οἱ ὄψῃ 
ἱπὰϊ εγοηΐογ δα ἱ θοηίυγ. δἰο ΗΠ Βορ. Π|, 13, ὄψει, οἱ Πουϊ. 
ΧΧΥΠΙΙ, 67, ὄψῃ, εἰς. Ιά6πὶ ἀἰοὶ ροίεϑί ἀθ 28 ρΟΓΒΟΠΔ ρΓ853. 
ἰηάϊΐο. πιρὰ. ἐπίστη (Δίαὶ. αἰξέςα) αἱ ουϊ. ΧΧΗ, 2, ρΡΓῸ φυο 
θευϊ. ΧΧ, 20, ἐπίστασαι βἰπα ἀϊα]οοίο ρουϊΐαΓ. 

95 Επίυγυπ ργηυτ Υοὶ δου δίιϑ 80) ΠΟΙ 8 ῖυ8 δά- 
πιἰθοίυγργο [υἷυγο ἰηἀϊοδῖϊν!. δίς Ποῖ. ΧΧΥΤΙ, 48, ἐπιθήσῃ, 
ΡΓΟ ἐπιθήσει. --- 5161 Βεοζ. ΧΧ, 10, ἀπαγγείλῃ, φυοὰ η08, 
βεουπάυπη οοἀΐεοιι Αἰδ5. οἱ οἀϊί. 416. εἰ Οογερὶ., πυυϊδνὶ- 
Τὴ ἰῃ ἀπαγγελεῖ. 

10 Ουοά δἀ δυριηθηΐδ ἰη γογυΐδ δἰ πο, οδάθπὶ τορι! 
ΟὈϑογγαῖυγ 4υ08Ππ} Ιη δυσίογ! Ὀ0.8 ρτγοίδηΐβ. Αἰ υδηὰο βυηῖ 
ΠορΙθοῖα ομηηΐηο δυὶ ροηϊΐυβ Οἰΐδ558, δἰφυιᾶη0 ἀυρ!!οδῖδ : 
ὀχοιηρίαμ οἰ ἰπι} 11 Βορ. 11,11, υδὲ ἠδυνάσθη ργο ἐδυνάσθη ; 
οἵ 80 ἴῃ τη} 119. 

{19 Ομη68 80} υηΐ 8 β8Ππ|6ὸ γαρογίγὶ ἴῃ δυοίογ! Ὀ08 ὈΓΟῸ- 
(Δΐδ γογ θυ Π ἱπῃ ὨΌΠΊΘΓΟ 5ἰπσ γί, οἱ Π)ϑὶ Ποηυΐπδεΐνυ}8 δὲΐ 
ἰῃ ὨΌΠΊΘΓΟ [ἰυγ8}}; οἱ ἢος ἴ6γΘ βδϑιηρογ ορϑογνδίυγ φυδηὰο 
ποιμϊηδίϊνυ5 δὲ πουΐϊγὶ σϑηθγβ, Θχοπιρὶὶ σιδίϊα τὰ ζῶα τρέ- 
χει. ϑοαιθηᾶο ἤᾶηῦ γορι δα Αἰοχαπάγίεἱ βρρίυ5 υαἱυηίυῦ 
γΘΓΌυ ἴθ ΠΟΙΠΘΙῸ δἰηρυϊαγί, υδηιν}8 ᾿ποπηἰηδί 118 ΠυΠηογὶ 
ΡΙ γα 5. Ποη 511 Ὠϑυϊγὶ σοηογίβ. δίς θθυῖϊ. ΙΧ, 10, ἐγέγραπτο 
πάντες οἱ λόγοι, 6ἱ 8ἷ6 ἰῃ 8115. Ἰοοἰ8. 

129 ΑἸίᾳφυὶΐ Πποῦταϊϑηνὶ υ8᾽1411 ἀρ ἃ ϑορίυδρίηϊα ; 5ἷ. 7υά. 
ΧΙΧ, 30, ὡς αὐτὴ, δίσμέ ἔσο, γτὺ σίομέ πλοῦ, ἰδηνϊηἰπυπι 
ῬΓῸ ἠδαῖτο ροβί[υπ}, υἱ ἰῃ ΠΟ ΓΘΡΟ. --- δ᾽ Π.  Πον Τυὰ. ΧΧΙ, 3, 
αὕτη, ἦδος ὑγὸ Λοῦ.: εἴ 5ϊ6 ἰη φυϊπυβάδπι 8|}}8 Ἰοοἶδ. 

135 Ιηὴ αυϊδυδάδηῃ [ἰδ γ]8 υἱ ψμαίσμπι, Κμίλ οἱ Κοσιῶπ 
τοἀπηάδὶ γογθι πὶ 50 8.4 η{ἰΥὐ πὶ εἰμί ροβίίπ}) ροϑί ριοποηιθη 
ἐγὼ, εἰ δεδρρίυβ ἰπίδι' ἢῸ. ργοποπιθὴ οἱ υϑγθυπὶ 8] ιοά. 
510 Φυάϊο. Υ, 3, ᾷσομαι ἐγώ εἶμι τῷ Κυρίῳ, ἐγώ εἰμι ψαλῶ, 
αυδδὶ ἀϊοογεῖ : ἐρὸ 5μηι φμὶ σαπαπι  οριίπο, 600 5ιηὶ 
γιὶ ρϑαζίαηι. --- Ἰυάϊος. ΥἹΙ, 18, ἐγώ εἰμι καθίσομαι. --- ΧΙ, 
27, ἐγώ εἶμι οὐχ ἥμαρτόν σοι. --- 85, ἐγώ εἰμι ἤνοιξα. «--- 
Βυΐ ΕΥ̓͂, 4, ἐγὼ εἶμι ἀγχιστεύσω. --- 11 Βορς, ΧΙ, 5, ἐγώ 
εἶμι ἐν γαστρὶ ἔχω. --- ΧΙΙ, 7, ἐγώ εἶμι ἐῤῥυσάμην. --- ΧΥ͂, 
48, ἐγώ εἰμι στρατεύομαι. --- ΧΥΠΙΠ;, 2, ἐγώ εἰμι ἴστημι --- 
ΧΧΙΥ, 12, τρία ἐγώ εἶμι αἴρω ἐπὶ σέ. --- 17, ἐγώ εἶμι ἠδίχη- 
σα. --- 1 Βορ. 1], 2, ἐγώ εἶμι πορεύομαι. --- ΤΥ Ποζ. ΙΥ 
13, ἐγώ εἶμι οἰκῶ. --- Χ,, 9, ἐγώ εἰμι συνεστράφην. --- ΧΧΙ]Ι, 
20, ἐγώ εἰμι ἐπάγω. 

14. 1ὴ ἰδγοὸ Ἐοο]οοἰαδίο8 γράυπάδί υοουϊα σὺν, υἱ 
σδῃ. ΥἹΙ, 30, ἐποίησεν ὁ Θεὸς σὺν τὸν ἄνθρωπον εὐθῆ. --- 
ΥΠ]Ι, 15, ἐπήνεσα ἐγώ σὺν τὴν εὖ ὕνην. --- 17, οὐ δυνή- 
σεται ἄνθρωπος τοῦ εὑρεῖν σὺν τὸ ποίημα τὸ πεποιημένον. 

159 ΟΟὨΙΓΔΟΙΪΟ 58606 εϑυγρᾶῖυν ἃ ΓΧΧ ἴῃ βυθϑίδη( νἱβ αἱ 
ΕΝ Παρ. ΙΧ, 18, ἀπαντὴν ργὸ ἀπάντησινρυἱ 1 Ραγα]ρ. ΧΧΥ͂ΠΙ, 
Ι, πᾶν λογον ἢγΓῸ πάντα λόγον, 6ἱ 8ἰἷς 410 |. 

Ἐχ Πἰβ8 φυδ γοΥ 6 Γ οχροδυϊπιι8 ραίοϊ γογϑιοπρηι ϑορίι8- 
δἰοΐδ ᾿Ἰπίογργοῖυηι ΟΠ 6586 γερο 8.18 ΒαΓΌδΓ, υἱ αυ!ἀδῃ) 
γἰγὶ τηΐηυϑ ἀοοἰἱ οοηἰοηἀογυηί. ΕὐγηλυΐδΒ Θπΐτη ἀϊδἰοοὶ! Α]ο- 
ΧΔΠαΤΙηδ6 Π60 ΘἸοσδηϊίἃ Π6Ο δΔιτηοηΐδ ολγθηῖ, μ6 0 ἀουίνδημιι ἃ 
᾿ΐηρσυα οοττυμίδ ; 864, υἱ ἀοοεί Η. δίαρ[δηθδβ, δχ Ἰἰηρυδ δηϊὶ- 
48 οἱ ργίμἶνα τόροογι, Οὐ}18 πλυ} 8 γοβυϊ ἰδ γορου ἢ. 
ἴ0Γ ἀρυὰ δυοίογεϑ ὑγοίδῃοϑ. 

στ οσ ΟῚ 





Ὠἰα Ζθα Ὁγ (τοοοίς 



Ὀἰα Ζθα Ὁγ (τοοφίς 






